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חסכון
נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הג'וינט במסגרת ופועל ב974ו

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של

בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
של הפעולה שיתוף להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות
לבין מחקר בין לגשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש

דיון דפי
ומתמחים מקצוע אנשי של להתייחסותם ומתפרסמים המכון מצוות חברים עלידי נכתבים
המדיניות של בעיצובם המשתתפים ציבור, ונבחרי ציבור עובדי וההתנהגות, החברה במדעי

החברתיים. והשירותים 1

העשרת לשם לאומית חשיבות בעלות חברתיות לסוגיות לב תשומת להפנות היא הכוונה
החברתיים. והשירותים ההסדרים המדיניות, של לקידומם הציבורי הדיון

את ליצג כוונה וללא המחברים או המחבר של הם בדפים המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של אלה
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תקציר

הפורמליות והטיפול השירותים מערכות את שבחן (לונגיטודינלי), אורך ממחקר ממצאים מוצגים זה בדו"ח
ומטפליהם מוגבלים קשישים של מדגם רואיינו הקיבוצית. בחברה מוגבלים לקשישים והבלתיפורמליות
מעקב ראיונות נערכו שנה וכעבור קשישים, 269 רואיינו תחילה זמן. נקודות בשתי קיבוצים ב53 העיקריים

י קשישים. 196 עם

מקורות בין הגומלין יחסי דפוסי את הזמינים, הפורמליים הקהילתיים השירותים סוגי את בחן המחקר
ולגבי הטיפול הלימות לגבי ומטפליהם הקשישים של עמדותיהם את וכן פורמליים, ובלתי פורמליים טיפול
חלו שינויים ואלו, אם, לבדוק, היתה המעקב שלב של העיקרית מטרתו טיפול. מתן של שונים מקורות
הקהילתיים השירותים ובמערכת בהם הטיפול מתן בדפוסי הקשישים, של הבריאות במצב זמן לאורך

הפורמליים.

מקרב בקשישים מטפלות הכוללים: תמיכה, שירותי של מערכת פיתחו הקיבוצים כי עולה, הממצאים מן
בתי חולים, חדרי (למשל. מרוכזות טיפול מסגרות דיור, חלופות לתפקיד, במיוחד שהוכשרו הקיבוץ חברי

מיוחדים. תחבורה אמצעי וכן מוגנים, ומפעלים מותאמים עבודה מקומות סיעוד),

את להבטיח גם באים אלא המוגבלים, הקשישים צורכי על לענות ורק אך מיועדים אינם אלה שירותים
הקיבוץ, בתוך הקשיש של בהישארותו דוגלת הקיבוצית החברה בתפקודם. עצמאיים קשישים של רווחתם
חיי של שונים בתחומים מעורבותו להמשך אפשרויות הבטחת תוך הנדרש, הטיפול רמת תהא אשר תהא
שנישלישים הקשישים, אוכלוסיית את שאיפיינו שונות מוגבלות רמות למרות כי עלה, המחקר מן הקיבוץ.

כלשהי. עבודה במסגרת פעילים היו מהם
תמיכה של לקיומה קשר ללא הקשישים, לרווחת אחראי עצמו את רואה הקיבוץ טיפול, מתן של במונחים
קיבוץ חברי הקשישים, בקרוביהם או בהוריהם לטפל פורמלית מחויבות אין המשפחה לבני משפחתית.

המשפחה. מן המצופה התמיכה מידת את במפורש מגדיר אינו אף הקיבוץ עצמם. בזכות

בקשישים בטיפול עמוקה מעורבות נמצאה עצמו, על נוטל שהקיבוץ חבריו לרווחת הכוללת האחריות למרות
לדוגמה, בקשישים. כמטפלים שהוכשרו קיבוץ חברי עם פעולה שיתוף תוך כלל בדרך המשפחה, בני מצד
לעזרה שנזקקו הקשישים 83 מתוך 400/0 קשות, בית בעבודות לעזרה שנזקקו הקשישים 268 מתוך 520/0

משפחה. מבני עזרה קיבלו עצמי בטיפוח ו/או ברחצה לעזרה שנזקקו הקשישים 149 מתוך ו340/0 בהלבשה
שעברו הקשישים בקרב גם עמוקה, להיות המשיכה המשפחה שמעורבות עלה, המחקר של המעקב מסקר

בקיבוץ. מרוכזות טיפול למסגרות בינתיים

שעות ממכסת כחלק הטיפול בשעות בהכרה משפחה בני של לטיפול תמריצים מספק שהקיבוץ אףעלפי
לגבי למשל, משפחה. בני בידי הניתן הטיפול רוב על ישיר פיצוי למעשה, אין, ,nnD\y>3n p של עבודה
העבודה. שעות ממכסת כחלק הוכרה לא זו עזרה קשות, בית בעבודות לקשיש שעזרו המשפחה מבני 650/0

צריכה אינה הקשישים של הצרכים כל על לענות המחויבת שירותים שמערכת כך, על מצביעים הממצאים
למדי, נרחב בהיקף פורמלית תמיכה המספקת אידיאלית, במסגרת אפילו משפחתי. לטיפול תחליף להוות
הבלתיפורמלית שהתמיכה דומה בקשיש, לטיפול האחריות את הפרט, על ולא החברה, על מטילה ואשר

כלל. נפסקת אינה המשפחה) (של

ממאפיינים בחלקו נובע שהדבר אפשר בקשיש. בטיפול מרכזי תפקיד עדיין ממלאת המשפחה להיפך,
הקירבה ובהם: בקשיש, טיפול בתפקידי המשפחה של מעורבותה את המקילים הקיבוץ, של מסוימים
עבודה שעות זקיפת בצורת משפחה, בני של לטיפול בפעם כפעם תמריצים מתן הדורות, של הגיאוגרפית
משפחה בני של הפעילה שהמעורבות ייתכן זאת, עם פורמלית. שירותים ממערכת זמינה תמיכה וכן לזכותם,

משפחה. בני בין הטבעי הרגשי בקשר שמקורה המשפחתית החובה לתחושת ביטוי גס הינה



רק הקיבוץ. חברות מטפלות או משפחה בני עלידי יינתן שהטיפול העדיפו ומטפליהס הקשישים רוב
אחרים קיבוץ חברי או שכירות) (מטפלות לקיבוץ מחוץ אנשים יהיו שהמטפלים העדיפו מאוד מעטים

(ידידים/שכנים).

רוב שקיבלו. הטיפול ומן השירותים מן שביעותרצון הקשישים של רובם רוב הביעו המחקר, שלבי בשני
בקיבוציהם. מוגבלים בקשישים הטיפול מאורגן שבו האופן מן רצון שביעות הם אף הביעו המטפלים

שמתבצע כפי והבלתיפורמליות, הפורמליות התמיכה מערכות של ששילובן עולה, המחקר מממצאי
הקשישים. צורכי על וגמיש הולם מענה ומהווה מוצלח, שילוב הוא בקיבוצים,



תודה דברי

לערוך לנו איפשרו ועזרתם מצידם הפעולה שיתוף אשר ולפרטים, לארגונים הוקרתנו את להביע ברצוננו
הזו. הסקירה את ולהכין המחקר את

המחקר. במימון הסיוע על בארצותהברית, לזיקנה הלאומי למכון תודתנו
שיתוף על הקיבוצית, התנועה ברית של וקשישים מבוגרים לחברים הביןקיבוצי, למדור להודות ברצוננו
הקודמים היושביראש עלידי לנו שניתנה והעזרה ההדרכה על תודה אסירי הננו במיוחד והעזרה. הפעולה

היינמן. עדנה וגברת אתר דוד מר המדור, של

הטיפול של בתחום מפתח אנשי של הקיבוצים, מזכירויות של הפעולה שיתוף את מאוד מעריכים אנו
התנועה של הארציים והמטות הסטטיסטיים המדורים ושל שנחקרו ומטפליהם הקשישים של בקשישים,

הקיבוצית.

בנינגה לטרי המועילות, הערותיהם על נועם ולגילה חביב לג'ק  ברוקדייל מכון לצוות מודים אנו כמוכן,
בעברית. הדו"ח בעריכת העזרה על ברילנט ולאראלה באנגלית, הדו"ח בעריכת עזרתן על ויינשטיין ומרשה
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מבוא *1

מבנה את להתאים בצורך ויותר יותר עוסקים החברתית הגרונטולוגיה בתחום בשדה והמחקר הפעילות
הטיפול בתחום המשתנים הצרכים על שיענו כך החברתי, בתחום המדיניות קווי ואת הקיימים המוסדות
הצורך את מגדילה הקשישים של החיים תוחלת התארכות והולך. גדל שמספרם בחברה, מוגבלים בקשישים
וטיפול ומוגנות מתוכננות דיור מסגרות ביתיים, שירותים השאר: בין יותר, רבים תמיכה במנגנוני שלהם

מוסדי.

עיקריות: טיפול מערכות בשתי תלויה זו פגיעה קשישים אוכלוסיית של והחברתית הנפשית הפיסית, רווחתה
או המקומי במישור הפורמלית והמערכת ושכנים, ידידים משפחה, על המבוססת הבלתיפורמלית, המערכת
בהקשרים הננקטים המעשיים והפתרונות המערכות, שתי בין גומלין יחסי של דפוסים מגוון ייתכנו הארצי.

אחרות. חברתיות במסגרות פעולה וקווי מדיניות בפיתוח להועיל עשויים שונים וחברתיים תרבותיים

שיתוף, שוויון, כגון: חברתיים, לערכים עמוקה במחויבות המתאפיין רבגילי, שיתופי יישוב חינו הקיבוץ
בקיבוץ ראו אותו, המנחים והעקרונות המיוחד החברתי מבנהו בשל הדדית. ועזרה דמוקרטיה סולידריות,

כאחד. וזרים ישראליים חוקרים של למחקרים אידיאלית חברתית מעבדה בעבר כבר

חדשה תופעה הינה הקיבוצית בחברה ההזדקנות שנה, משישים יותר לפני נוסדו הוותיקים שהקיבוצים אף
הקיבוצים התרחבו הזמן במהלך מאירופה. חלוצי נוער קבוצות עלידי נוסדו הראשונים הקיבוצים למדי.
היו המייסדים של רובם שרוב מאחר דורות. ארבעה ואף שלושה שניים, בעלות משפחות לכלול והחלו

הזיקנה. גבול את יחדיו חצו הם גילם, מבחינת קרובים

רגשית, מבחינה לכך מוכנה שאינה ומצאה הקיבוצית החברה את "התקיפה" ההזדקנות תופעת לפיכך
ומעלה ה65 בני היוו השבעים שנות בראשית .(1985 לויתן, ;1973 כנעני, ;1983 (אתר, וארגונית חברתית
במרבית היום. \Wa לעומת ,(1975 לסטטיסטיקה, המרכזית (הלשכה בקיבוצים האוכלוסייה מכלל ^0k

.(Leviatan ,1983) החברים אוכלוסיית מכלל 20></0400/0 בין הוא הקשישים שיעור הוותיקים הקיבוצים
הרכב מבחינת והן שלה האידאלים מבחינת הן לצעירים, המכוונת חברה היה הקיבוץ היסטורית מבחינה
בעיות של ובפתרונן ובחינוכו, בילד בטיפול הקשורות הבעיות בהבנת הקיבוץ של שהישגיו בעוד בה. הגילים
; 1970 טלמוךגרבר, ;1983 (אתר, שולית היתה ההזדקנות בבעיית שההתעניינות הרי לאמבוטלים, היו אלו,
להתמודד כדי הנדרשים והמשאבים ההבנה בקיבוצים חסרו מלכתחילה לפיכך, .(1972 ,TalmonGarber

בהזדקנות. שקשורות הבעיות עם בהצלחה

הקשורות הבעיות ולעומס הקשישים בשיעור לעלייה בתגובה הזמן, במשך וגברה הלכה המודעות אולם,
בזיקנה.

קולקטיביות. פעולות באמצעות לאתגר רבים קיבוצים הגיבו הקיבוצית, התנועה של היסוד לקווי בהתאם
במטרה הקיבוצית, התנועה ברית של וקשישים מבוגרים לחברים הביךקיבוצי המדור נוסד הארצית, ברמה
כוחאדם משאבי של פיתוחם את ולעודד הקיבוציים הישובים בקרב ההזדקנות לבעיות המודעות את להגביר

שונים. ושירותים

פורמלית מחויב המשפחה, ולא שהוא, היא המשפחה אחריות בנושא הקיבוץ של הנורמטיבית העמדה
שהמשפחה התמיכה מידת מהי מפורשת הגדרה אין הקיבוצי בתקנון הקשישים. לחבריו טיפול להעניק
בספרות התייחסויות שני, מצד לה. ולסייע לכך אותה לעודד יש כמה ועד לקשיש להעניק אמורה
TalmonGarber, 1972 ;1986 שפירא, ;1985 (יהודאי, המשפחה תפקיד לגבי חיובית עמדה על מצביעות
לאור ההזדקנות, נושאי לבדיקת אידאלית סביבה כאל הקיבוץ אל להתייחס מרבים .(Leviatan, 1985;
המשפחתי ומצבם בריאותם מצב גילם, יהא אשר יהא חבריו, לרווחת קיבוץ של הכוללת האחריות

.(1973 ,Wershow ; 1988 ,Reinharz ; 1983 ,Leviatan)
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המחקר מטרות ,2

והבלתיפורמליות הפורמליות המערכות את לבחון נועד אשר (לונגיטודינלי) אורך כמחקר תוכנן זה מחקר
הקיבוצית. בחברה המוגבל לקשיש המיועדים וטיפול, שירותים של

היו: המחקר של העיקריות מטרותיו
הקשישים. צורכי על לענות כדי בקיבוץ פותחו פורמליים קהילתיים שירותים אלו לבדוק (1)

את ובמיוחד הטיפול, במתן ובלתיפורמליים פורמליים תומכים של המעורבות דפוסי את לבדוק (2)
בקשיש. בטיפול המשפחה תפקיד

הטיפול. הלימות לגבי העיקריים ומטפליהם הקשישים עמדות את לבדוק (3)

הטיפול. למתן באחריות לשאת צריך העיקרי, המטפל לדעת מי, לבדוק (4)

טיפול. מתן של שונים למקורות הקשור בכל הקשישים של העדפותיהם את לבדוק (5)

בהם הטיפול בדפוסי הקשישים, של הבריאות במצב זמן לאורך חלו שינויים ואלו, אם, לבדוק (6)
הפורמליים. הקהילתיים השירותים ובמערכת

של פעיל פעולה שיתוף תוך ואמריקנים, ישראלים חוקרים של משותף צוות עלידי ונערך תוכנן המחקר
הקיבוצית. התנועה ברית של וקשישים מבוגרים לחברים הביךקיבוצי המדור

מהסקר בממצאים מתמקדים 8 עד 4 פרקים המחקר. של שלביו משני עיקריים ממצאים מציג זה דו"ח
המעקב. מסקר בממצאים דן 9 פרק ואילו הראשוני,

מתודולוגיה .3

של בהפרש זמן, נקודות בשתי קיבוצים, מ53 העיקריים ומטפליהם מוגבלים קשישים של מדגם רואיינו
עזרה קיבלו אחרות ו/או פיסיות מגבלות בשל אשר ומעלה, 65 בני הוגדרו מוגבלים בקשישים ביניהן. שנה
רק נכללו במחקר ביתית. ועזרה אישי טיפול כולל מראש, שהוגדרו פעילויות שמונה מתוך בשלוש לפחות
התגוררו אשר קשישים הפיסיים. לצרכים המותאמת או רגילה דיור ביחידת בקיבוץ שהתגוררו אנשים
המחקר. של הראשון בשלב נכללו לא סיעוד) בתי או חולים חדרי (כגון בקיבוץ מרוכזות טיפול במסגרות

מסוים. בקשיש לטיפול ביותר הישירה בצורה האחראי האדם הוגדר עיקרי כמטפל
עיקריים. מטפלים ו194 קשישים 269 עם ראשוניים ראיונות נערכו ל1987. 1985 השנים בין בוצע המחקר
שני ננקטו המחקר ביצוע לפני עיקריים. מטפלים ו149 קשישים 196 עם שנה, כעבור נערכו מעקב ראיונות

הנחקרת. האוכלוסייה וזיהוי במחקר, להשתתפות הקיבוצים גיוס הכנה; צעדי

הקיבוצים בחילת

יחסית גבוה שיעור בהם שהיה קיבוצים לכלול מיוחד מאמץ נעשה היעד, אוכלוסיית של באופיה בהתחשב
של הרקע בתכונות גיוון של מסוימת מידה להבטיח ניסיון גם נעשה הבחירה בתהליך ומעלה. 75 בני של
של דמוגרפי פרופיל מוצג 1 בלוח הייסוד. ושנת המיישבת, התנועה האוכלוסייה, גודל מבחינת הקיבוצים,

במחקר. שנכללו הקיבוצים 53
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(N= 53) במחקר* שנכללו הקיבוצים של דמוגרפי פרופיל :1 לוח

הקיבוצים אחוז הקיבוצים מספר

הקיבוץ אוכלוסיית גח*ל
43 23 איש 599 עד
34 18 איש 799600
23 12 איש 800+ '

ההתיישבות תנועת
56 30 התק"ם
38 20 הארצי הקיבוץ
6 3 הדתי הקיבוץ

הקיבוץ ייסוד שנת
66 35 1935 עד
34 18 19481936

מכלל +65 בני הקשישים אחת
J הקיבוץ אוכלוסיית

53 28 150/0 עד
47 25 150/0 מעל

מכלל כשיעור +75 בני הקשישים
2 +65 בני הקשישים אוכלוסיית

43 23 מהקשישים משליש פחות
57 30 מהקשישים משליש יותר

49 26 בקיבוץ קשישים מ100 יותר

הקיבוצים של אדמיניסטרטיביות רשומות על מבוסס המידע *

.30*8>*1< והטווח ,15*< חיה הממוצע 1

.70><(<0>0< והטווח *י32, היה הממוצע 2

המחקר אוכלוסיית בחירת
הקריטריונים על שענו הקשישים את שאיתר מפתח" ''איש היה במחקר שהשתתפו מהקיבוצים אחד בכל
השירותים במערכת מרכזיים תפקידים בעלי היו המפתח אנשי העיקריים. מטפליהם ואת במחקר להכללה
מיוחדות ועדות ורכזי בקשישים, הטיפול את ריכזו אשר קיבוץ, חברות מטפלות (כגון, בקיבוציהם לקשיש

הקשישים). בנושא

סינון. שאלון הופנה מהם אחד לכל במחקר. להיכלל פוטנציאליים כמועמדים זוהו בסךהכל קשישים 414

ביצוע. ליכולת הקשורים קריטריונים על המבוסס במחקר, להיכלל מתאימים נמצאו קשישים 269 מתוכם
שהמשיכו הראשון, בשלב שהשתתפו הקשישים 269 מתוך ל220 מחדש הסינון שאלון הופנה שנה, כעבור
שהמשיכו מאחר המעקב בשלב להשתתף מתאימים נמצאו קשישים 196 מתוכם, בקיבוציהם. להתגורר

.9 בפרק יפורטו לנשירה הסיבות שלהם. התפקודית ביכולת הקשור המחקר קריטריון על לענות

3



המחקר כלי

שהשתתפו הקיבוצים 53 של הרקע תכונות על רלוונטי מידע אסף שאלון שאלתים. חמשה הועברו במחקר
הקשישים. למען שפותחו הפורמליים הקהילתיים השירותים וסוגי הדמוגרפי ההרכב כגון: במחקר,

בפעילות מוגבלות סולם כלל השאלון במחקר. להיכלל מתאים הקשיש אם לקבוע כאמור בא הסינון שאלון
Comprehensive Referral andn מתוך שעובד לאחר (activity limitation scale) פריטים שמונה של
פריטים 10 של שאלון של מותאמת גירסה ובנוסף ,(1978 ,Gurland et al.) Assessment Evaluation
,Kahn et al.) הקשישים של הקוגנטיבית היכולת לקביעת (MiniMental Status QuestionnaireMSQ)
יכולת את לבדוק שנועדו פריטים וכלל הקשיש, של הקוגניטיבי המצב להערכת בסיס סיפק השאלון (i960

ובסביבה. בזמן הקשיש של וההתמצאות הזיכרון

סוציודמוגרפיות תכונות כגון: תחומים, בכמה התמקד אשר הקשיש, על מקיף בשאלון גם הסתייע המחקר
מעורבות סוגי הקשיש, של והנפשית התפקודית הפיסית, הבריאות מצב של שונים היבטים הקשיש, של
הקשיש אצל נתגלתה אם הנוכחי, המחקר לצורך בקיבוץ. טיפול מערכת כלפי הקשיש של ועמדתו חברתית
את העיקרי המטפל סיפק {MSQj 10 עד 7 של תוצאה (כלומר, קוגניטיבית מוגבלות של גבוהה רמה

הקשיש. על לשאלון התשובות

Family Support Measuren סולמות מתוך שנלקחו פריטים וכלל העיקרי למטפל הופנה אחר שאלון
שקיבל העזרה סוגי העיקרי, המטפל תכונות השאר, בין היו, בשאלון שנכללו הנושאים .(1980 ,Teresi et al.)
של מתוקנת גירסה פותחה בקשיש. הטיפול להלימות ביחס המטפל ועמדות הטיפול מקורות הנחקר, הקשיש
הראיונות לאחר כלשהו בשלב אשר הקשישים, על מהמטפלים מידע קבלת לצורך המעקב, לשלב זה שאלון

בקיבוץ. (group care facilities) מרוכזות טיפול למסגרות עברו הראשוניים

השאלונים של תוקפם בחינת לצורך נערך קיבוצים, מ8 קשישים 50 של מדגם שכלל ,(pilot) ראשוני מחקר
.(1983 ,Holmes et al.) בקיבוצים יישומם ומידת

המוגבלים הקשישים תיאור A

סוציודמוגרפיות תכונות

הממוצע גילם גברים. ו320/0 נשים 680/0 מהם הראשון, בשלב שרואיינו הקשישים 269 של פרופיל מציג 2 לוח
שליש ומעלה. 85 בני היו (220/0) מהקשישים מחמישית למעלה קצת ל97. 65 בין נע הגילים וטווח ,79 היה
לפחות היה (0/ט84) הקשישים למרבית ואלמנות. אלמנים היו (510/0) וכמחציתם נשואים, היו (390/0) בקירוב

בלבד). זוג בן/בת היה (ל0/"12 בקיבוץ שהתגורר אחד משפחה בן

השכלה בעלי היו ו0/י<13 לפחות, תיכונית השכלה בעלי היו (700/0) מהקשישים שלישים משני יותר
בממוצע, שנה 49 בקיבוציהם שחיו קיבוץ חברי היו מהקשישים 800/0 חלקית. או מלאה  אוניברסיטאית
שאר ומרוסיה. מפולין בעיקר אירופה, ממזרח ארצה עלו מהקשישים 800/0 חברים. הורי היו האחרים ואילו

.(10/0) ישראל ילידי היו או מגרמניה, בעיקר ,(190/0) אירופה ממערב ארצה עלו הקשישים
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(באחוזים) מין לפי המוגבלים, הקשישים של סוציודמוגרפיות תכונות :2 לוח

המוגבלים הקשישים כלל נשים גברים
(N=269) (N=184) (N=85)

גיל קבוצות
7 5 11 6965
20 20 22 7470
22 22 23 7975
29 30 26 8084
22 23 18 +85

משפחתי מצב
39 29 60 נשוי/נשואה
51 60 31 אלמן/ה
4 5 3 גרוש/ה
6 6 6 רווק/ה

השכלה ימת
2 2  למד/ה לא
28 30 26 עממי ספר בית

ישיבה (כולל תיכון ספר בית
57 57 56 חקלאי) בי"ס או

(כולל אוניברסיטה
13 11 18 למורים) סמינר

בקיבוץ מעמד
80 75 88 חבר/ה
20 25 12 חבר) של (הורה חבר/ה לא

בקיבוץ משפחה בגי
27   אחרים משפחה בני + זוג בן/בת
45 .   אחרים משפחה בני רק
12   זוג בן/בת רק
16   בקיבוץ משפחה כלל אין

בקיבוץ מגויימ צוות
82 ■   רגילה דיור יחידת
14   מיוחדת דיור יחידת
4   אחר1 סידור

הרגילות. לדירותיהם לחזור ואסורים בלבד זמני באופו חולים בחדרי שגמצאים או חולים בחדרי מהיום חלק הגרים קשישים כולל 1

תפקודי מצב
activity) בפעילות המוגבלות לסולם התשובות לפי ונקבע ,3 בלוח מוצג הקשישים כלל של התפקודי מצבם

הסינון. בשאלון שנכלל (limitation scale
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(N=269) המוגבלים הקשישים של בתפקוד מוגבלויות :3 לוח

קבלת על דיווחו קושי על דיווחו
בפעילות עזרה הפעילות בביצוע הפעילות

אחוז מספר אחוז מספר

100 268 100 269 קשות בית עבודות
96 259 97 262 כבדים חפצים נשיאת
47 126 92 247 לבית מחוץ ניידות
76 203 79 213 לסידורים ביציאה ליווי
72 194 76 204 קלות בית עבודות
55 149 58 154 טיפוח
41 111 49 133 רחצה
31 83 38 103 התלבשות

(לוח עזרה קבלת על דיווחו גם ביצוע קשיי על דיווחו אשר הקשישים של מכריע רוב הפעילויות, במרבית
קושי על שדיווחו מאלה ו830/0 קשות בית עבודות בביצוע קושי על דיווחו אשר הקשישים כל למשל, .(4
בתחום קשיים על דיווחו אשר מהקשישים 510/0 רק זאת, לעומת הפעילויות. באותן עזרה קיבלו ברחצה

עזרה. קיבלו לבית מחוץ הניידות
(באחוזים) פעילויות בביצוע קשיים על שדיווחו הקשישים בקרב עזרה קבלת :4 לוח

מתוך עזרה שקיבלו הקשישים שיעור הפעילות סוג
הפעילות בביצוע קושי על שדיווחו אלה

100 קשות בית עבודות
99 כבדים חפצים נשיאת
51 לבית מחוץ ניידות
95 לסידורים ביציאה ליווי
95 קלות בית עבודות
97 טיפוח
83 רחצה
81 התלבשות

שקיבלו הקשישים רק לעיל, כאמור עזרה. קיבלו הם שבהן הפעילויות מספר לפי הקשישים את מסווג 5 לוח
אופיינו מהקשישים 420/0 במחקר. להיכלל התאימו 3 בלוח שפורטו הפעילויות משמתה בשלוש לפחות עזרה
תלות רמת בעלי נמצאו 260/0 זאת, לעומת הבית. בעבודות בעיקר לעזרה הזקוקים נמוכה, תלות רמת כבעלי

אישי. ובטיפול הבית בעבודות בניידות, עזרה וקיבלו גבוהה,
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עזרה קיבלו הם שבהן הפעילויות מספר לפי המוגבלים, הקשישים :5 לוח

הקשישים אחוז הקשישים מספר פעילויות מספר

100 269 סה"ג:

נמוגה: תלות ומת
21 57 3

21 57 4

 בינונית תלית רמת
16 44 5

16 42 6

גבותו?: תלות רמת
11 30 7

15 39 8

קוגניטיבי מצב
התשובות שמספר ככל .MSQ שאלון באמצעות נעשית קשיש של הקוגניטיבי מצבו מדידת לעיל, שצויין כפי
התפלגות את מציג 6 לוח הקוגניטיבית. המוגבלות מידת יותר רבה כן יותר, גבוה MSQ בשאלון השגויות

.MSQn לפריטים שניתנו השגויות התשובות מספר לפי הקשישים

מהקשישים רבעים שלושה וכמעט זה, במבדק שגויה תשובה אף היתה לא (510/0) מהקשישים לכמחצית
מבחינה מוגבלים כבלתי להגדירם היה ניתן MSQ של הניקוד שיטת לפי שגויות. תשובות 20 צברו (74^0)
מהם 70/6 ומתוכם אחרת, או זו ברמה קוגניטיבית מוגבלות בעלי נמצאו 260/0 הנבדקים מתוך קוגניטיבית.

.(MSQn שגויות תשובות 10 או 9 צברו (כלומר מאוד מוגבלים היו

הקוגניטיבית היכולת לבדיקת MSQ בשאלון השגויות התשובות מספר לפי המוגבלים, הקשישים :6 לוח

הקשישים אחוז הקשישים מספר MSQ בשאלון השגויות התשובות מספר

100 269 סה"ג:

קוגניטיבית: מוגבלות בעלי אינם
51 137 0

23 61 21

קוגניטיבית: מוגבלות בעלי
7 18 43
4 10 65
8 23 87
7 20 109
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ניידות יכולת

קיבלו מתוכם 510/0 רק אך לבית, מחוץ בניידות קשיים על דיווחו מהקשישים 920/0 כי עולה, לעיל 3 מלוח
לעזרת נזקקו ולא עזר, מכשירי של בסיוע היה די מהקשישים שלחלק בכך, חלקית זאת להסביר ניתן עזרה.
לתנועה מיוחדים תחבורה באמצעי נעזרו הקשישים אוכלוסיית מקרב 200/0 כך, על נוסף .(7 (לוח אחר אדם

קלנועית). או קלנוע (כלומר, סוללה עלידי הממונעים אמצעים למשל, הקיבוץ, בתוך

בניידות מגבלות לפי המוגבלים, הקשישים :7 לוח

הקשישים אחוז הקשישים מספר בניידות מגבלות

100 269 סה"כ:
8 21 בהליכה מתקשים אינם כי דיווחו

ו: בהליכה קושי על דיווחו
24 64 עזר במכשיר משתמשים אינם
45 121 במקל משתמשים
14 38 בהליכון משתמשים
9 25 גלגלים בכיסא משתמשים

בריאות בעיות

מיוחדות. בריאות בעיות על שדיווחו הקשישים שיעור את מציג 8 לוח

(N=269) המוגבלים הקשישים בקרב בריאות בעיות על דיווח :8 לוח

הקשישים אחוז בריאות בעיות סוג

55 הרגליים בכפות או ברגליים כאבים
50 צוואר או גב כאבי
47 לב בעיות
47 בראייה בעיות
44 יתרלחץדם
44 העיכול במערכת בעיות
43 גידים או שרירים כאבי
34 השתן1 בדרכי בעיות
33 בשמיעה בעיות
33 ארטריטיס/ראומטיזם
21 סוכרת

זו. בפעילות עזרה קיבלו מתוכם ו0/><71 בשירותים, בשימוש קשיים על דיווחו מהקשישים 23^0 1
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עבודה גמסגרוו* מעורבות

מהקשישים כ600/0 כלשהן. עבודה במסגרות עבדו במחקר הקשישים רוב השונות, המוגבלות רמות למרות
שמראה כפי חלקית. בעבודה (590/0) המכריע רובם עובדים, שהם דיווחו מהנשים) ו580/0 מהגברים 620/0)

מוגנים. מלאכה בבתי או במפעלים עבדו (450/0) רובם ,9 לוח

עבודתם מקום לפי שעבדו, המוגבלים הקשישים :9 לוח

הקשישים אחוז הקשישים מספר עבודה מקום

100 161 סת"ג:
45 72 מוגנים מלאכה בתי או מפעלים

מטבח, (כגון שירותים ענפי
26 42 מתפרה) בגדים, מחסן
16 26 הקיבוץ עלידי המסופקת בבית עבודה
7 11 בארכיב או משרדית עבודה
6 10 אחר עבודה מקום

(420/0) ניכר חלק בתפקוד, יותר מוגבלים שהיו ככל פחת העובדים הקשישים ששיעור אף כי לציין, מעניין
הקשישים בקרב לעיל). 5 לוח (ראה עובדים שהם דיווחו גבוהה תלות ברמת המאופיינים הקשישים מבין
,600/0 ו 700/0 היה שעבדו הקשישים של היחסי השיעור בינונית, או נמוכה תלות ברמת המאופיינים

בהתאמה.

בקיבוצים לקשישים פורמליים קהילתיים שירותים .5

הקיבוצים ב53 הקשישים למען שפותחו הפורמליים, הקהילתיים בשירותים מתמקד הדו"ח של זה חלק
במחקר. שהשתתפו

גויזאדנו משאבי

לבין הקיבוץ, אוכלוסיית כלל את המשרת מקצועי, כוחאדם בין להבחין ניתן כוחאדם, למשאבי באשר
הקיבוצים בכל הראשון, לסוג באשר הקשישים. אוכלוסיית את במיוחד המשרת סמךמקצועי כוחאדם
פיסיותרפיסטים נמצאו (94*^) מהקיבוצים ב50 אחת. ואחות אחד רופא לפחות היו במחקר שהשתתפו

.(570/0) קיבוצים ב30 נמצא/ה סוציאלי/ת עובד/ת ואילו בעיסוק, מרפאים ו/או

הטיפול את לבסס מנת על פנימיים, כוחאדם משאבי פיתחו (870/0) במחקר שהשתתפו מהקיבוצים 46
רשמית באחריות לשאת הוכשרה אשר בקשישים המטפלת תפקיד את יצרו הם הקיבוץ. חברי על בקשיש

במשק. בקשישים הטיפול את לרכז לעתים גם כמו ישיר, טיפול הספקת על
לרוב שכירה), (מטפלת לקיבוץ מחוץ נוסף אחד אדם לפחות והעסיקו גייסו (830/0) מהקיבוצים 44 בנוסף,
בחברים הטיפול את לבסס שואפים שהקיבוצים אף על עצמם. הקיבוץ חברי עלידי הניתן לטיפול כתוספת
מהקיבוצים ב39 מבחוץ. כוחאדם העסקת לעתים מחייבים המקומיים הצרכים בלבד, קיבוץ חברי על

אחת. שכירה ומטפלת אחת קיבוץ חברת מטפלת לפחות  מעורב דפוס נמצא (730/0)
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דיור חלופות

הגידול בגלל שלהם. הרגילות הדיור ביחידות ומטופלים מוחזקים להיות יכולים בקיבוצים הקשישים כל לא
תכניות מיוחדים. דיור סידורי של שונים סוגים פותחו צרכיהם של ההטרוגני והאופי הקשישים במספר

.(680/0) מהקיבוצים ב36 נמצאו כאלה

פיסית התאמה (כגון: הדיור של הפיסי האופי ובהם: הקיימים, הדיור הסדרי בין מבדילים שונים גורמים
ריכוזם או הדיור יחידות של גיאוגרפי (פיזור המיקום חדשות}, יחידות בניית או קיימות דיור יחידות של
מותאמות, יחידות (כגון: הדיור מאופציות אחת כל להגדרת קיבוץ בכל המקובל והמינוח אחד) באזור

שיקומיות). או מוגנות

מרוכזות טיפול מסגרות

של פיתוח בעזרת ומוגבר ממושך לטיפול הזקוקים אלה של לצרכיהם מענה לספק שואפים גם הקיבוצים
למוסד אדם של העברתו למנוע מנת על זאת, סיעוד). ובתי חולים חדרי (כגון: מרוכזות טיפול מסגרות
החל  פרטים של רחב למגוון המוענקים השירותים במגוון מזו זו נבדלות אלה מסגרות לקיבוץ. מחוץ
או למיטותיהם הרתוקים באלה וכלה בביתם, בהם לטפל ניתן לא אך עצמאי באופן ללכת המסוגלים באלה
באחרים ואילו כולה, הקיבוץ אוכלוסיית את משרתות האלה המסגרות מהקיבוצים בחלק גלגלים. לכסא
מסגרת של אחרת או זו צורה היתה (900/0) מהקיבוצים ב48 בלבד. הקשישים לאוכלוסיית מיועדות הן

מרוכזת. טיפול

עבודה תכניות

לעבודה מעניק שהקיבוץ הרב האידאולוגי הערך העבודה. בתחום הוא הקיבוצים של ביותר החשוב ההישג
לחבריו מתאימות עבודה אפשרויות למצוא מחויב הקיבוץ לפיכך, הקשיש. בחיי חיוני להיבט אותה הפך

יהא. אשר בריאותם מצב יהא הקשישים,

רצונם. זהו אם הקשישים, של בעבודה השתתפותם המשך את לאפשר כדי שונות תכניות פותחו כי מסתבר,
של לכישוריו הותאמו בהם והמטלות העבודה שתנאי מותאמים, עבודה מקומות 85)יצרו 0/0) קיבוצים 45
לחלוטין. נפרדים ייצור כענפי ואם קיימים מפעלים בתוך משנה כענפי אם הוקמו אלה עבודה מקומות הפרט.
ישולבו אחדים בקיבוצים בנוסף, כאלה. במסגרות מקובלות משימות הן מוצרים של ואריזה גימור הרכבה,

בגדים). מחסני ספריות, משרדים, (כגון: בקיבוץ שירותים בענפי או מרכזיים ייצור בקווי הקשישים

מותאמים, עבודה למקומות עוברים או רגילים, עבודה במקומות לעבוד ממשיכים מהקשישים שרבים אף
היה אלה לאנשים הפתרון אחרות. ו/או פיסיות מגבלות בשל כאלה במסגרות לעבוד יכולים אינם מהם חלק

.(640/0) מהקיבוצים ב34 נמצאו כאלה מסגרות מוגנים. בתימלאכה או מפעלים של בהקמתם

מיוחדים תחגורה אמצעי

הסביבה עם להתמודד בבואם ניידות, קשיי בעלי אנשים בהם שנתקלים לקשיים מודעות קיימת בקיבוצים
(כגון שונים מסוגים ממונעים תחבורה אמצעי הועמדו במחקר שהשתתפו (850/0) מהקיבוצים ב45 הפיסית.
קשישים. של קבוצות להסעת מיניבוסים היו אף מהקיבוצים בחלק הקשישים. לשימוש קלנועית) או קלנוע

הקשישים לענייני מיוחדות ועדות
ללמוד הוא הוועדות של העיקרי תפקידן הקשישים. לענייני מיוחדות ועדות פעלו (890/0) מהקיבוצים כ47
המקשר כגורם גס מתפקדת הוועדה הקיבוצים ברוב בקיבוץ. ההזדקנות בסוגיות מעשיים פתרונות ולפתח

לה. ומחוצה הקיבוץ בתוך מוסדות או גורמים לבין הקשישים בין
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בקיבוצים ובלתיפורמליות פורמליות טיפול מתן מערכות .6

קיבוץ חברי של מעורבותם מידת היא מהן אחת אחדות. מבט מנקודות הטיפול מערכת אופי את לבדוק ניתן
חברי בידי טופלו (580/0) הקשישים מרבית שכירות. מטפלות של מעורבותן מידת לעומת בקשישים בטיפול
רק שכיר. וכוחאדם קיבוץ חברי של משולבת מערכת בידי טופלו (390/b) ניכר מיעוט אולם בלבד, הקיבוץ

בלבד. שכירות מטפלות בידי טופלו (30/0) קשישים שמונה
זה לנושא לקשיש. טיפול במתן המשפחה בני של מעורבותם מידת היא הסוגיה לבדיקת אחרת מבט נקודת
ללא קשישיו, לרווחת אחראי דבר של בסופו עצמו את רואה הקיבוץ בקיבוץ. מיוחדת משמעות כאמור, יש,

הטיפול. במתן מעורבים להיות מחויבים אינם המשפחה בני משפחתית. תמיכה של לזמינותה קשר
בטיפול המשפחה בני של למדי נרחבת מעורבות על מצביעים המחקר ממצאי הקיבוץ, של מחויבותו אף על
10 לוח (ראה שנחקרו הקשישים 269 של עיקריים מטפלים ששימשו אנשים 194 נמצאו שצוין, כפי בקשיש.
מהקשישים ניכר חלק של העיקרי שהמטפל נמצא, העיקריים). מטפליהם תכונות לפי המוגבלים לקשישים
הקשישים שאר של העיקריים המטפלים הקשיש. של בת או זוג ra/p רוב פי על משפחה, p היה (41^0)
(0/ס1). ידידים/שכנים אחרים קיבוץ חברי או (100/0) שכירות מטפלות ,(480/0) הקיבוץ חברות מטפלות היו

(N=269) (באחוזים) העיקריים מטפליהם תכונות לפי המוגבלים, הקשישים :10 לוח

המטפל מין
88 נקבה
12 זכר

המטפל1 גיל
22 3918
30 5040
17 6451
14 7465
7 +75

המטופל לקשיש המטפל קרבת
15 זוג בן/בת
18 בת
3 בן
5 אחר משפחה בן
48 קיבוץ חברת מטפלת
10 שכירה מטפלת

1 ידיד/שכן

רוקשיש של הזוג בני חיו ומעלה 65 בני מחמטפליס 68>M> 1

ורק אך 80/0) בלבד משפחה בני עלידי ונעזרו טופלו מהקשישים 190/0 כי עולה הכוללת התמיכה מבדיקת
ומטפלים פורמליים מטפלים שכללה משולבת מערכת עלידי נתמכו מהקשישים 600/0 הזוג). בן/בת עלידי
טופלו (210/0) הקשישים יתר אחת. קיבוץ חברת מטפלת ולפחות משפחה, בני כלל בדרך בלתיפורמליים,
ומטפלת הקיבוץ חברת מטפלת בין פעולה שיתוף היה הרווח הדפוס כאשר בלבד, פורמליים מטפלים בידי

להלן). 11 לוח (ראה שכירה
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'1

מציג 11 לוח בקיבוץ. משפחה בני של זמינותם הוא בקשיש התמיכה דפוסי על המשפיעים הגורמים אחד
בקיבוץ. זוג) מכן/בת (חוץ משפחה בני של וזמינותם הקשיש של המשפחתי מצבו לפי התמיכה דפוסי את
ביותר הגבוה השיעור היה בקיבוץ, נוספים משפחה בני גם להם שהיו הנשואים, הקשישים בקרב כצפוי,
850/0 בקיבוץ, משפחה בני להם שהיו הקשישים מבין .(370/0) בלבד משפחה בני עלידי שטופלו קשישים של

לפחות. אחד משפחה בן של השתתפותו שכללה מערכת עלידי נתמכו

גם לקשיש תמיכה ומספק ,(surrogate) תחליפית משפחה של תפקיד כלל בדרך עצמו על מקבל הקיבוץ
להם היו לא אשר מהקשישים ממחצית יותר לדוגמה, בקיבוץ. אחרים משפחה בני ו/או זוג בן/בת בהעדר
להם שהיו הנשואים, מהקשישים 30/0 לעומת פורמליים, מטפלים עלידי רק טופלו בקיבוץ משפחה בני כלל
הסתייעו בקיבוץ משפחה בני כלל להם היו שלא מהקשישים 290/0 בנוסף, בקיבוץ. נוספים משפחה בני גם
נוספים משפחה בני גם להם שהיו הנשואים מהקשישים 60/0 לעומת (חברים/שכנים), אחרים קיבוץ בחברי

בקיבוץ.

בקיבוץ משפחה בני וזמינות המוגבל הקשיש של משפחתי מצב לפי התמיכה מערכת הרכב :11 לוח
(באחוזים)

התמיכה מערכת הרכב

משפחה, בני
ידידים/ ידידים/ בני
שכנים שכנים משפחה מטפלים בני

סה"כ ומטפלים ומטפלים ומטפלים פורמליים משפחה
מספר 96 פורמליים פורמליים פורמליים בלבד בלבד

269 100 5 7 48 21 19 האוכלוסייה: כלל

נשואים
משפחה בני יש

72 100 2 4 54 3 37 בקיבוץ נוספים
משפחה בני ללא

32 100 6  44 22 28 בקיבוץ נוספים

גשואים לא
משפחה בני יש

121 100 8 3 56 19 14 בקיבוץ אחרים
משפחה בני ללא

44 100 2 27 16 55  בקיבוץ אחרים1

לקיבוץ. מחוץ שהתגורר אחד משפחה p לפחות שכללה מערכת בידי נתמכו זאת קבוצה עם מהנמנים 180* 1

פעולות של בתחום והן האישי טיפול של בתחום הן ממשפחותיהם עזרה מקבלים שהקשישים נמצא,
83 מתוך 40"/0 קשות, בית בעבודות לעזרה שנזקקו הקשישים 268 מתוך 520/0 לדוגמה, משקהבית.
עצמי טיפוח ו/או ברחצה לעזרה שנזקקו הקשישים 149 מתוך ו340/0 בהתלבשות, לעזרה שנזקקו הקשישים

; . משפחה. מבני כזאת עזרה קיבלו
עלול מוגבל בקשיש שטיפול המשפחה על במעמסה מכירים גם הקיבוצים המשפחה, תפקיד להשלמת בנוסף
כחלק בקשיש הטיפול בשעות לעיתים, בהכירם, תמריצים, הקשישים למשפחות נותנים הם לפיכך, להוות.
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בעבודות לקשיש שעזרו המשפחה מבני 15V0 לגבי למשל, בקיבוץ. המשפחה בני של העבודה שעות ממכסת
באופן שלהם. העבודה שעות ממכסת כחלק זו עזרה הוכרה אישי בטיפול שעזרו מאלה ו0/<47 קשות בית
אף ו80/0 בקיבוץ מעבודתם כחלק מוכר שתפקידם דיווחו עיקריים מטפלים שהיו המשפחה מבני 3796 כללי,
בתפקיד הכיר לא הקיבוץ זאת, עם בקיבוץ. היחידה בעבודתם פורמלית הכרה קיבל בקשיש שהטיפול ציינו

עיקריים. מטפלים שהיו המשפחה מבני ל550/0 בקיבוץ מעבודה כחלק זה
צריכה אינה הקשיש של הצרכים מגוון כל על לענות המחויבת שירותים שמערכת עולה, אלה מממצאים
למדי, רחב בהיקף פורמלית תמיכה המספקת אידאלית, במסגרת אפילו משפחתי. לטיפול תחליף להוות
התמיכה כלל נפסקת שאין דומה בקשיש, לטיפול האחריות את הפרט, על ולא החברה, על מטילה ואשר
בקשיש. בטיפול מרכזי תפקיד עצמה על לקבל ממשיכה המשפחה להיפך, המשפחה). (של הבלתיפורמלית

של מעורבותה המאפשרות הקיבוץ, של מסוימות לתכונות הודות מסוימת במידה מתאפשר זה שמצב ייתכן
בקשיש. טיפול בתפקידי המשפחה

המאפשרים אחדים גורמים קיימים כי ,(I960) TalmonGarber ציינה בקיבוץ, ההזדקנות על ראשוני במחקר
צמצום הדורות; של הגיאוגרפית הקירבה השאר: בין וספונטני, נדיב באופן עזרה להעניק בקיבוץ למשפחות
■. (כגון הקשיש של ביותר הבסיסיים לצרכיו הקיבוץ של לאחריות הודות המתאפשר אחרות, התחייבויות של
נוספות, פיצוי ודרכי פורמליים שירותים של זמינותם וכן ופו'); רפואי טיפול והלבשה, מזון כלכלי, ביטחון
בלתיפורמליים. תומכים של רווחתם ועל החיים שגרת על שהכבידה המעמסה מן להפחית בכוחם אשר
המשפחתית, החובה לתחושת ביטוי גם הינה בקשיש בטיפול משפחה בני של הפעילה שהמעורבות ייתכן
המטפלים עמדות על הנתונים מתוך עלה הדבר המשפחה. בני בקרב השוררים ובכבוד בחיבה שמקורה

הבא. בפרק יידונו אשר טיפול, להספקת שונים מקורות לגבי העיקריים

חלופיים טיפול מקורות של העדפות ה
עמדות חלופיים. טיפול מקורות לגבי להעדפותיהם נשאלו המטופלים והקשישים העיקריים המטפלים
הדו"ח. של זה בחלק תוצגנה הן אולם הראשון, השלב אחרי שנה שנערך המעקב, בסקר רק נבדקו הקשישים

בקיבוץ. מוגבלים לקשישים טיפול למתן העיקרית באחריות לשאת צריך דעתם לפי מי נשאלו המטפלים
1 דרגה  4 עד מ1 שונה, ארגונית גישה אחד כל המייצגים משפטים, ארבעה לדרג נתבקשו המטפלים

היו: המשפטים ארבעת פחות. המועדפת לגישה ו4 ביותר המועדפת לגישה

(כלומר, התפקיד את קבוע באופן ימלא/ו אשר הקיבוץ, מתוך יותר או אחד אדם למנות הקיבוץ על (1)
הקיבוץ). חברות מטפלות

המשפחה. בני על מוטלת להיות צריכה האחריות (2)

שכירה/ות). מטפלת/ות (כלומר מבחוץ אנשים לשכור הקיבוץ על (3)

בקשיש. לטיפול אחראים להיות שכנים, או ידידים אחרים, קיבוץ חברי על (4)

המועדפת; כגישה לטיפול המשפחה בני של באחריות צידדו הרוב משפחה, בני העיקריים, המטפלים בקרב
השני. במקום אותה דירגו ו360/0 הראשון במקום זו גישה דירגו 5196

חברי על מוטלת להיות צריכה האחריות שלפיה בגישה, בחרו משפחה, בני העיקריים, מהמטפלים רבים
במקום אותה דירגו ו>*/430 הראשון, במקום זו גישה דירגו 490/0 הקיבוץ. עלידי זה לתפקיד הממונים קיבוץ

השני.
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 השני ובמקום ,660/0 עלידי ראשון במקום דורגה זו גישה קיבוץ, חברות העיקריות, המטפלות בקרב
אחראית להיות המשפחה שעל האפשרות את ראשון במקום דירגו מהן מ300/0 פחות לא אולם, .250/0 עלידי

שני. במקום זו גישה דירגו ו560/0 בקשיש, לטיפול

מטפלות (כלומר, לקיבוץ מחוץ אנשים של והעסקה גיוס על המבוססות ארגוניות גישות זאת, לעומת
אלה מגישות אחת כל לתמיכה. כמעט זכו לא שכנים) או (ידידים אחרים קיבוץ חברי הפעלת או שכירות)

המטפלים. מכלל בלבד 20/0 עלידי הראשון במקום דורגו
חברות מטפלות משפחה, בני הבאים: מבין ידיהם על המועדף העזרה מקור מהו לציין התבקשו הקשישים

אחרים. קיבוץ חברי או שכירות מטפלות הקיבוץ,

שמטפליהם הקשישים כל כמעט משפחה. בני בידי יינתן שהטיפול מעדיפים שהם ציינו (680/0) מרביתם
העדיפו פורמליים מטפלים בידי בעיקר שטופלו מאלה ושליש זה, מצב העדיפו משפחה בני היו העיקריים

משפחה. בני עלידי להם יינתן שהטיפול
הביעו (70/0) בלבד מעטים הקיבוץ. חברות מטפלות בידי להם יינתן שהטיפול העדיפו מהקשישים 250/0

(ידידים, אחרים קיבוץ חברי בידי בטיפול בחר לא מהקשישים ואיש שכירות, מטפלות בידי טיפול של העדפה
ראשונה. כעדיפות שכנים)

הטיפול הלימות לגבי עמדות ,8

ומטפליהם מהקשישים ביקשו זה לצורך הקשיש. צרכי על לענות מצליח הקיבוץ כמה עד גם בדק המחקר
הטיפול. הלימות את להעריך העיקריים

וכמעט להם, שהוענקו והטיפול מהשירותים שביעותרצון הביעו (900/0) הקשישים של המכריע רובם
ויתר מרוצים, שאינם חדמשמעי באופן טענו מהקשישים 30/0 רק מאוד. מרוצים שהם ציינו שנישלישים
שירותים או עזרה סוגי להם מספקים שאין חשו 140/0 רק בנוסף, נייטרלית. עמדה הביעו (70/0) הקשישים

להם. זקוקים שהם
הטיפול שבו מהאופן רצון שבעי היו כאחד ובלתיפורמליים פורמליים  (720/0) המטפלים מרבית
הביעו (150/0) המטפלים יתר ואילו אישביעותרצון, הביעו 130/0 רק בקיבוציהם. מאורגן מוגבלים בקשישים
קיבוץ, חברות מהמטפלות ש640/0 עולה, השונים מהסוגים המטפלים עמדות מבדיקת נייטרלית. עמדה
מהמטפלות 140/0 שביעותרצון. הביעו השכירות מהמטפלות ו790/0 המשפחה בני שהינם מהמטפלים 740/0

של הארגון מאופן מרוצים הם שאין אמרו השכירות מהמטפלות ו80/0 המשפחה מבני 130/0 הקיבוץ, חברות
בקיבוציהם. הטיפול
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המעקב מסקר ממצאים זמן: לאורך התפתחויות 9

של בממצאיו נעסוק זה בפרק הראיונות. של הראשון מהשלב ממצאים הוצגו הדו"ח של הקודמים בחלקים
לבחון מנת על (לונגיטודינלי) אורך כמחקר תוכנן המחקר שצוין, כפי מכן. לאחר שנה שנערך המעקב סקר
השירותים במערכת ו/או בהם, הטיפול בדפוסי הקשישים, של הבריאותי במצבם חלו שינויים ואלו, אס,
הטיפול. הלימות לגבי העיקריים ומטפליהם הקשישים עמדות בשנית נבדקו כן, כמו הפורמליים. הקהילתיים
הזמן במהלך שינויים חלו כי לגלות היה מפתיע למדי, ו''פגיעה" זקנה היתה המחקר שאוכלוסיית מכיוון

המעקב. אוכלוסיית של והאופי הגודל על השפיעו אשר

קשישים). 269 של הראשוני מהמאגר 120/0) נפטרו מהקשישים 34 הראשוני, הסקר שלאחר השנה במהלך
שמונה של רשימה מתוך לפחות בשלוש עזרה קיבלו שלא מאחר במחקר להיכלל עוד התאימו לא (90/0) 24
במצבם שיפור משקף זה ממצא בממוצע. פעילויות ב1.25 עזרה קיבלה זו קבוצה יומיומיות. פעילויות
להתראיין סירבו (10/0) קשישים ושני לקיבוץ, מחוץ אושפזו או למוסדות עברו (50/0) קשישים 13 התפקודי.
מהם 590/0 קיבוציהם; בתוך מרוכזות טיפול למסגרות השנה במהלך הועברו (190/0) קשישים 51 שנית.
בשלב שרואיינו הקשישים 269 מתוך 460/0 בקרב מכאן, אבות. בתי או סיעוד לבתי ו410/0 חולים לחדרי

שהוא. כל שינוי חל הראשון,
שזוהו האנשים ו149 הראשון בשלב שרואיינו הקשישים מ269 (730/0) 196 עם מעקב ראיונות נערכו
במסגרות להתגורר שעברו קשישים, 51 כללה המעקב אוכלוסיית קיבוצים. ב52 העיקריים כמטפליהם
ביחידות להתגורר המשיכו אשר המקורית), המחקר מאוכלוסיית 540/0 (שהם קשישים ו145 מרוכזות, טיפול

מותאמות. דיור ביחידות או שלהם הרגילות הדיור

הקשישים של בייא1תם מצב
במצבם זמן לאורך חלו שינויים ואלו, אם, לבחון היתה המעקב סקר של ממטרותיו אחת שצוין, כפי
והן הראשוני בסקר הן המעקב אוכלוסיית של התפקודי מצבם את מציג 12 לוח הקשישים. של הבריאותי

המעקב. בסקר

(N=196) (באחוזים) המחקר שלבי בשני המוגבלים הקשישים בקרב בתפקוד מוגבלויות :12 לוח

קבלת על דיווחו קושי על דיווחו
בפעילות עזרה הפעילות בביצוע הפעילות סוג

בסקר בסקר בסקר בסקר
המעקב הראשוני המעקב הראשוני

99 100 99 100 קשות בית עבודות
95 96 96 97 כבדים חפצים נשיאת
53 47 95 93 לבית מחוץ ניידות
70 76 76 80 לסידורים ביציאה ליווי
74 76 78 80 קלות בית עבודות
54 54 58 57 טיפוח
54 41 65 50 רחצה
38 31 44 36 התלבשות
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יחסית. יציב נשאר ביצוע קשיי על שדיווחו הקשישים שיעור ,12 בלוח המוצגים הפעילות תחומי במרבית
רחצה (כלומר, האישי הטיפול בתחום עזרה קבלת ועל קשיים על שדיווחו הקשישים שיעור זאת, למרות
דיווחו ו410/0 ברחצה, קשיים על דיווחו 0/"50מהקשישים הראשוני, בסקר השנה. במהלך גדל והתלבשות)
ההתלבשות. תחום את איפיינה דומה מגמה המעקב. בסקר בהתאמה, ו540/0, 65"/0 לעומת עזרה, קבלת על

עוד בולטות אלה שעליות לציין, יש המעקב, אוכלוסיית כלל על מתבססים 12 בלוח שהממצאים פי על אף
המחקר. שלבי שני שבין השנה במהלך בקיבוציהם מרוכזות טיפול למסגרות שהועברו הקשישים בקרב יותר
המעקב. בסקר 900/0 לעומת ברחצה, קשיים על דיווחו הללו מהקשישים 630/0 הראשוני, בסקר לדוגמה,
מ0/ק49 גדל בהתלבשות קשיים על שדיווחו מתוכם הקשישים שיעור המחקר, שלבי שני שבין בתקופה בנוסף,
העלייה מותאמות, או רגילות דיור ביחידות להתגורר שהמשיכו הקשישים 145 בקרב זאת, לעומת ל650/0.
על המדווחים בשיעור והעלייה ל560/0) (מ460/0 יותר מתונה היתה ברחצה קשיים על המדווחים בשיעור

ל370/0). (מ350/0 קטנה היתה בהתלבשות קשיים
כין דומים הבדלים העלתה אישי טיפול של בתחום בפעילויות עזרה המקבלים הקשישים שיעור בדיקת
טיפול למסגרות השנה במהלך שהועברו מהקשישים 530/0 הראשוני, בסקר למשל, הקשישים. קבוצות שתי
שלא הקשישים בקרב זאת, לעומת המעקב. בסקר 860/0 לעומת ברחצה, עזרה קבלת על דיווחו מרוכזות
ל430/0). (מ0/><37 זה מסוג עזרה קבלת על המדווחים בשיעור ניכרת עלייה נמצאה לא כאלה, למסגרות עברו
הראשון בשלב הן עזרה, הקשישים קיבלו שבהן הפעילויות מספר לפי המעקב אוכלוסיית את מסווג 13 לוח
מ420/0 ירד תלות של יחסית נמוכה במידה המאופיינים הקשישים שיעור המחקר. של המעקב בשלב והן
והן משקהבית בפעולות הן עזרה (קיבלו גבוהה תלות רמת שגילו אלה של שיעורם זאת, לעומת ל370/0.

ל310/0. מם/250 גדל אישי) בטיפול

(N=196) (באחוזים) המחקר שלבי בשני המוגבלים הקשישים בקרב עזרה קבלת :13 לוח

מעקב סקר ראשוני סקר פעילויות מספר

100 100 סה"כ:

נמוכה: תלות רמת
21 18 3

16 24 4

בינונית: תלות רמת
16 18 5

16 15 6

גבוהה: תלות רמת
13 11 7

18 14 8

אצלם שנמצאה הקשישים שיעור גדל הראשוניים הראיונות שמאז כך על מצביעים גס המחקר נתוני
בקרב ל350/0. מ280/0 (MSQn במבדק נקודות 10 עד 3 (כלומר, אחרת או זו ברמה קוגנטיבית מוגבלות
שלא הקשישים בקרב ואילו ל500/0, מ300/0 שיעורם גדל מרוכזות, טיפול למסגרות שהועברו הקשישים

בלבד. ל300/0 מס/260  פחות הרבה חריפה עלייה היתה כאלה למסגרות הועברו

שונות. בריאות בעיות על שדיווחו הקשישים של שיעורם גם גדל ,14 לוח שמראה כפי
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(N=196) (באחוזים) המחקר שלבי בשני בריאות בעיות של שדיווחו המוגבלים הקשישים :14 לוח

מעקב סקר ראשוני סקר הבריאותית הבעיה סוג

64 54 הרגליים בכפות או ברגליים כאבים
51 47 לב בעיות
54 48 בראייה בעיות
45 36 בשמיעה בעיות
39 36 ארטריטיס/ראומטיזם
43 35 השתן בדרכי בעיות

במצב הזמן במהלך שינויים שחלו מראה המעקב וסקר הראשוני מסקר הממצאים השוואת לסיכום,
בעיקר (בעזרה), התלות ברמת ועלייה התפקוד ברמת ירידה על מצביעים הממצאים הקשישים. של הבריאות
שעברו קשישים אותם בקרב במיוחד בלט זה ממצא והלבשה). רחצה (כלומר, אישי טיפול של בתחום
על מצביעים הממצאים משקהבית) פעולות (למשל, תפקוד של אחרים בתחומים מרוכזות. טיפול למסגרות

זמן. לאורך יחסית יציבות

בקשישים הטיפול דפ1סי

זמן. לאורך נשמרו הראשוני בסקר שאובחנו הטיפול מתן בדפוסי המגמות אס בדקנו המעקב בסקר
טיפול למסגרות שהועברו הקשישים קבוצת את בנפרד בדקנו המחקר שלבי משני הממצאים בהשוואת
על משמעותי באופן השפיעה מרוכזת טיפול למסגרת ההעברה שעצם משום הועברו, שלא ואלה מרוכזות
לא בקיבוץ מרוכזות טיפול במסגרות התגוררו אשר קשישים כן, כמו בקשיש. התמיכה מערכת של ההרכב
הסדרי את בחשבון להביא צריכה הראיונות סבבי משני הממצאים השוואת לפיכך, הראשוני. בסקר נכללו

מרוכזת). טיפול מסגרת לעומת רגילה דיור יחידת (כלומר, המעקב אוכלוסיית של השונים המגורים
של המעורבות מידת אחדות: מבט מנקודות בקיבוצים הטיפול מתן מערכת של אופיה את בוחן זה מחקר

בקשיש. בטיפול משפחה בני של מעורבותם ומידת שכירות, מטפלות לעומת קיבוץ, חברי

הראשוני, בסקר כמו המעקב, בסקר מרוכזות. טיפול למסגרות עברו שלא הקשישים ב145 נתמקד תחילה
הקיבוץ חברות מטפלות או (430/0) משפחה בני היו זאת מאוכלוסייה נכבד חלק של העיקריים המטפלים
או ידידים  אחרים קיבוץ חברי או שכירות מטפלות מידי טיפול קיבלו בלבד מעטים קשישים .(430/0)
קשיש. כל של העיקרי המטפל בסוג ניכרים שינויים חלו לא זמן לאורך גם בהתאמה). ו0^2, 120/0) שכנים

מיעוט בלבד. קיבוץ חברי בידי טופלו הקשישים 145 (520A)מתוך כמחצית המעקב שבסקר מראה 15 לוח
בידי טופלו (100/0) הקשישים שאר שכיר. אדם וכוח קיבוץ חברי של משולבת מערכת בידי נתמכו (380/0) ניכר
שכללה טיפול מערכת בידי טופלו אשר הקשישים בשיעור עלייה שהיתה למרות בלבד. שכירות מטפלות
השכירות המטפלות הקיבוץ. חברי על להתבסס הוסיף הרווח הטיפול דפוס ל480/0), (מ370/0 שכירה מטפלת

הקשיש. של היחיד, ולא ,(auxiliary) מסייע טיפול מקור כלל בדרך מהוות
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(N=145) (באחוזים) המחקר שלבי בשני שכירות מטפלות לעומת קיבוץ חברי של מעורבותם :15 לוח

מטפלות קיבוץ חברי קיבוץ חברי
סה"כ שכירות ומטפלות בלבד

N 0/0 בלבד שכירות

145 100 2 35 63 ראשוני סקר
145 100 10 38 52 מעקב סקר

בסקר מהקשישים 780/0 למדי: עמוקה להיות הוסיפה (16 (לוח טיפול במתן משפחה בני של מעורבותם
רק טיפול קיבלו 200/0 מתוכם, המשפחה. בני בטיפול הסתייעו המעקב בסקר מהקשישים ו700/0 הראשוני
מערכת עלידי נתמכו (550/0) הקשישים ממחצית שיותר נמצא הראשוני, בסקר כמו המשפחה. בני מידי
אחת מטפלת ולפחות משפחה בני בין פעולה שיתוף בלתיפורמליים. ומטפלים פורמליים מטפלים המשלבת
מטפלים בידי טופלו (250/0) הקשישים שאר הזו. המשולבת במערכת הרווח הדפוס היה הקיבוץ חברת
דפוס לאפיין המשיך שכירה למטפלת הקיבוץ חברת מטפלת בין הפעולה שיתוף כאשר בלבד, פורמליים
שלבי משני נוסף ממצא היה שכנים) או ידידים (כלומר, אחרים קיבוץ חברי של למדי נמוכה מעורבות זה.

המחקר.

(באחוזים) המחקר שלבי בשני התמיכה מערכת הרכב :16 לוח

התמיכה מערכת הרכב

משפחה, בני
ידידים/ ידידים/ בני
שכנים שכנים משפחה מטפלים בני

סה"כ ומטפלים ומטפלים ומטפלים פורמליים משפחה
מספר 0/0 פורמליים פורמליים פורמליים בלבד בלבד

145 100 8 3 50 19 20 ראשוני סקר
145 100 5 5 45 25 20 מעקב סקר

בקיבוץ משפחה חסרי לקשישים טיפול לספק נוטה שהקיבוץ הממצא, את מאששים גם המעקב סקר ממצאי
טופלו בקיבוץ משפחה חסרי מהקשישים 710/0 המעקב בסקר למשל, קטנות. שמשפחותיהם לקשישים או
כמו בקיבוץ. נוספים משפחה בני להם שהיו הנשואים, מהקשישים 50/0 לעומת פורמליים, מטפלים בידי
נוספים משפחה בני גם להם שהיו הנשואים הקשישים בקרב כי המעקב בסקר נמצא הראשוני, בסקר

.(420/0) ביותר הגבוה בלבד משפחה בני בידי שטופלו הקשישים שיעור היה בקיבוץ

בשיעור היציבות נשמרה המחקר, שלבי בשני בקיבוץ משפחה בני שלהם הקשישים על מתמקדים כאשר
בהתאמה). ו880/0 860/0) אחד משפחה p לפחות שכללה מערכת עלידי שנתמכו הקשישים

מרוכזות. טיפול למסגרות המחקר שלבי שני שבין הזמן במהלך הועברו אשר הקשישים קבוצת את נבחן עתה

הקשיש. של התמיכה מערכת בהרכב לשינויים להביא יכול כאלה למסגרות המעבר עצם כבר, שנרמז כפי
בני אשר איש) 51 (שמנתה זו קבוצה בקרב הקשישים שיעור פחת כי מראים המעקב סקר ממצאי ואכן,
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להם שסיפקו הקיבוץ חברות מטפלות זה בשלב היו (820/0) למרביתם העיקריים. מטפליהם היו משפחתם
זאת, לעומת .(20/0) משפחה בני או (160/0) שכירות מטפלות בידי טופלו הקשישים שאר הטיפול. מרב את

העיקריים. כמטפליהם משפחה בני בידי טופלו זו בקבוצה מהקשישים 270/0 הראשון, בשלב

מבין יותר גבוה שיעור .(17 לוח (ראה מסוימים שינויים חלו התמיכה, מערכת של הכללי להרכב באשר
המשלבת מערכת בידי או הקיבוץ) חברות מטפלות (בעיקר בלבד פורמליים מטפלים בידי טופלו הקשישים
יחסי דפוסי על כנראה השפיע מרוכזות טיפול למסגרות שהמעבר למרות פורמליים. ותומכים משפחה בני
ו0^60 650/0) עמוקה להיות המשיכה המשפחה מעורבות הפורמליים, לתומכים משפחה בני בין הגומלין

המעקב). ובסקר הראשוני בסקר שרואיינו הקשישים מקרב בהתאמה

(באחוזים) המחקר שלבי בשני מרוכזות טיפול במסגרות הקשישים של התמיכה מערכת הרכב :17 לוח

התמיכה מערכת הרכב

ידידים/ בני
שכנים משפחה מטפלים בני

סה"כ ומטפלים ומטפלים פורמליים משפחה
מספר 0/0 פורמליים פורמליים בלבד בלבד

51 100 8 49 27 16 ראשוני סקר
51 100  60 40  מעקב סקר

75></0 המחקר, שלבי בשני בקיבוץ משפחה בני ושלהם מרוכזות טיפול במסגרות ששהו הקשישים 51 מקרב
אחד. משפחה בן לפחות שכללה מערכת בידי טופלו המעקב בסקר ו6*<71 הראשוני בסקר

הפורמליים הקהילתיים השירותים מעיכת
שונים סוגים של הימצאותם על שדיווחו הקיבוצים מספר את המחקר משלבי אחד כל לגבי מציג 18 לוח

הקשיש. למען ושירותים כוחאדם משאבי של

בתשתית שינויים הקיבוצים. ב52 זה בתחום דרמטיות התפתחויות התרחשו לא השנה במהלך כצפוי,
הזמינות וכן עדיפויות סולם הקיבוץ, של פנימיים צרכים בהם רבים, גורמים של פונקציה הם השירותים
שמרבית כך על הצביעו כבר המחקר של הראשון השלב ממצאי כמוכן, ופיסיים. כלכליים משאבים של

תומכים. שירותים של רחב מגוון פיתחו הקיבוצים

של מספרם גם ל40. מ30 גדל סוציאלית עובדת בהם יש כי דיווחו אשר הקיבוצים מספר כי מראה 18 לוח
דיווחו קיבוצים עשרה ניכרת. במידה גדל מוגנת לתעסוקה מלאכה בתי או מפעלים הקימו אשר הקיבוצים
שנתקבלו לדיווחים בבד בד חלה זו התפתחות כזה. מפעל סגר אחד קיבוץ ואילו כאלה, מיתקנים פתיחת על
הקרוב. בעתיד כאלה עבודה מסגרות להקים המגמה על המחקר, של הראשון בשלב בקיבוץ, מפתח מאנשי

19



מוחלטים) (מספרים המחקר שלבי בשני בקיבוצים פורמליים קהילתיים שירותים של זמינותם :18 לוח

מעקב סקר ראשוני סקר

כוחאדם משאבי
52 52 ואחות רופא
51 49 בעיסוק מרפא ו/או פיסיותרפיסט
40 30 סוציאלית עובדת
43 45 הקיבוץ חברת מטפלת,
45 44 שכירה מטפלת
47 46 הקשישים לענייני ועדה

שיתתיט
35 36 דיור חלופות
47 45 מותאמים עבודה מקומות
42 33 מוגנים מפעלים
49 45 מיוחדים תחבורה אמצעי
46 47 מרוכזות טיפול מסגרות

הטיפול הלימות לגבי עמדות

סקר ממצאי הטיפול. הלימות את להעריך העיקריים ומטפליהם הקשישים התבקשו שוב המעקב, בסקר
מרוצים להיות המשיכו (850/0) הקשישים של המכריע הרוב הראשוני. בסקר שעלו לאלה דומים המעקב
בגלוי הביעו 20/0 רק שלא. ובין מרוכזות טיפול למסגרות שעברו בין שקיבלו, ומהטיפול מהשירותים

נייטרלית. היתה (130/0) השאר עמדת ואילו רצון, אישביעות

אורגן שבה מהדרך רצון שביעות הביעו כאחד ובלתיפורמליים פורמליים (750/0) המטפלים מרבית
נייטרליים. היו 160/0 ואילו מרוצים, הם שאין טענו 90/0 רק בקיבוציהם. מוגבלים בקשישים הטיפול
מרוצים הם אם נשאלו גס בקיבוץ מרוכזות טיפול למסגרות שעברו קשישים אותם של העיקריים המטפלים
דיווחו בלבד ו30/0 רצון, שביעות הביעו (830/0) המכריע הרוב הללו. המסגרות בתוך בקשיש הטיפול מארגון

מרוצים. הם שאין

מסקנות .10

של שהגשמתה אף על הקיבוץ. של בסיסי עיקרון הינה הקשישים לחברים טיפול לספק חזקה מחויבות
מערכת זאת בכל התפתחה והכלכלי, המבני בתחום דרישות בפניה מעמידה למעשה הלכה זו מחויבות

הקשישים. צורכי לסיפוק וגמישה הולמת תמיכה

אך מיועדים אינם אלה שירותים תומכים. שירותים של רחב מגוון לפתח ורצון עניין גילו הקיבוצים
ועצמאיים בריאים קשישים של רווחתם את להבטיח גם אלא המוגבלים, הקשישים צורכי על לענות ורק
תהא אשר תהא המוכרת, הקיבוץ סביבת בתוך הקשיש את להשאיר נאבקת הקיבוצית החברה בתפקודם.

הנדרש. הטיפול רמת
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דבר, של פירושו מקומית. טיפול מערכת של העדפה שקיימת מאששים המחקר שלבי שני של הממצאים
ומטפלים משפחה) בני (כלומר, בלתיפורמליים תומכים ותשלב פנימי, אדם כוח על תתבסס הטיפול שמערכת
מבחוץ עזרה גיוס מחייבים המקומיים הצרכים זאת, למרות הקיבוץ). חברות מטפלות (כלומר, פורמליים
לטיפול כתחליף מאשר יותר הקיבוץ חברי עלידי שניתן הטיפול השלמת לצורך שכירות), מטפלות (כלומר,

הקיבוץ. של פנימי אדם כוח בידי הניתן

חיות שאינן משפחות בקרב למצב בדומה בקשיש בטיפול חשוב תפקיד שלמשפחה עולה המחקר מממצאי
רחב היקף למרות בקשיש בטיפול חלק נוטלת שהמשפחה היא, זה ממצא של משמעותו הקיבוצית. במסגרת
לטיפול. האחריות את עצמה על לקבל פורמלית מחויבת אינה שהמשפחה ולמרות פורמליים שירותים של
ומתן הדורות של הגיאוגרפית הקירבה כגון: הקיבוץ, של מסוימות בתכונות זה ממצא להסביר שניתן אף
אצל משמעותי ערך עדיין היא המשפחתית המחויבות כי מעיד גם הוא משפחה, בני של לטיפול תמריצים
כלומר,  וולונטרית הינה טיפול במתן המשפחה שמעורבות העובדה, היא לכך אישוש הקיבוץ. חברי

הקיבוץ. מצד פיצוי ללא גם מתקיימת
הקיבוץ בקיבוץ. משפחה בני של מהימצאותם מושפעים התמיכה שדפוסי גם, מלמדים המחקר ממצאי

קטנה. משפחתו כאשר או בקיבוץ משפחה אין לקשיש כאשר תמיכה ונותן חלופית, כמשפחה משמש

מעידות המחקר, אוכלוסיית עלידי בוטאו אשר והטיפול, השירותים מערכת כלפי החיוביות העמדות
בעלי קשישים של לצורכיהם מענה נותנת גם זאת מערכת יעילה. תמיכה מערכת לפתח הצליחו שהקיבוצים
משקפים המעקב סקר של ממצאיו גם לקיבוץ. מחוץ למיסוד אלטרנטיבה מהווה ובכך גבוהה מוגבלות רמת
המעורבות דפוסי יציבותם למדי נשמרה הקשישים, של הבריאות במצב הממוצעת ההתדרדרות אף על זאת.
טיפול במסגרות שהו המעקב מאוכלוסיית כרבע לבלתיפורמליים. פורמליים תומכים בין הגומלין ויחסי
משפחה בני של מעורבותם הנדרשים. והשירותים הטיפול את לקבל הוסיפו שבהן הקיבוץ, בתוך מרוכזות

כאלה. למסגרות שעברו הקשישים בקרב גס למדי, נרחבת עדיין היתה

בני בין פעולה שיתוף על המבוססת תמיכה מערכת היה הטיפול, למסגרת קשר בלא הרווח, הטיפול דפוס
המועדפות הגישות את תואם זה דפוס כלל, בדרך בקשישים. כמטפלים שהוכשרו קיבוץ, לחברי משפחה

העיקריים. מטפליהם ועלידי הקשישים עלידי שבוטאו כפי בקשישים, הטיפול לארגון באשר
רק הקיבוץ. חברות מטפלות או משפחה בני עלידי יינתן שהטיפול העדיפו ומטפליהם הקשישים רוב
אחרים קיבוץ חברי או שכירות) (מטפלות לקיבוץ מחוץ אנשים היה שהמטפלים העדפה הביעו מאוד מעטים

(ידידים/שכנים).

שסופקו והטיפול מהשירותים מרוצים להיות הוסיפו הקשישים שמרבית גילו, גס המעקב סקר ממצאי
מרוצים להיות המשיכו המטפלים מרבית כמוכן, שלאו. ובין מרוכזות טיפול למסגרות שעברו בין להם,

בקיבוציהם. מוגבלים בקשישים הטיפול אורגן שבה מהדרך
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ABSTRACT

This report presents the ifndings from a longitudinal study which examined the formal
and informal service and care systems for impaired elderly in kibbutz society. (The Israeli
kibbutz is an ageintegrated communal settlement with a deeply ingrained commitment to
the social values of equality, cooperation, solidarity and mutual aid.) A sample of impaired
elderly and their primary caregivers from 53 kibbutzim were interviewed twice. Initial
interviews were conducted with 269 elderly and followup interviews were conducted one
year later with 196 elderly.

The study explored the types of formal community services available, the patterns of
interaction between formal and informal sources of care provision, and the attitudes of both
elderly and caregivers toward the adequacy of care provision and toward different sources
of care provision. The primary purpose of the oneyear followup was to identify what
changes, if any, had occurred over time in theelderly's health status, in overall patterns of
care provision, and in the system of formal community services.

The findings indicate that kibbutzim have developed a network of support services that
includes kibbutz members who have been specially trained (i.e., resident geriatric aides),
alternative housing options, groupcare facilities (i.e., sick bays, nursing homes), special
means of transportation, and adapted workplaces and sheltered workshops.

These services are not only aimed at addressing the needs of the impaired elderly but are also
meant to ensure the welfare of the functionally independent elderly. The guiding principle
is to maintain the elderly within the kibbutz irrespective of the level of care required,
while ensuirng opportunities for continued involvement in various kibbutz activities. For
example, despite the fact that the elderly population was characteirzed by varying levels of
impairment, almost twothirds were active in some type of work framework.

In terms of care provision, as part of its ideology of overall collective responsibility for its
members, the kibbutz views itself as ultimately responsible for the welfare of its elderly,
irrespective of the availability of family support. Family members are not formally obligated
to care for elderly parents or relatives who are kibbutz members in their own irght. Nor do
the kibbutz bylaws explicitly deifne the degree to which family support is expected.

Despite the overall responsibility assumed by the kibbutz for the welfare of its members,
family members were found to be extensively involved in provision of care, usually in
partnership with kibbutz members trained as geiratirc aides. For example, 52<#> of the 268
elderly who required assistance in housecleaning chores, 409cf of the 83 elderly who required
assistance in dressing, and 349cf of the 149 elderly who required assistance in bathing and/or
grooming, received such assistance from family members. The oneyear followup revealed
that family involvement continued to be extensive, even with those elderly who had been
transferred to groupcare facilities on the kibbutz.



While the kibbutzim provide incentives for family care in the form of work credits, most
of the family care is not compensated for. For example, 659cf of those family members who
provided assistance in housecleaning chores did not receive work credit. These ifndings
suggest that a service system committed to meeting all the needs of the elderly need not
replace family care. Even in an ideal setting, where a relatively high level of formal support
is available, and care provision is considered a societal rather than individual responsibility,
there is apparently no withdrawal of informal (family) support.

On the contrary, it seems the family continues to assume an important role in care provision.
This may be partly due to certain features of the kibbutz which serve to facilitate family
involvement such as the geographical proximity of the generations, occasional provision
of incentives for family care in the form of work credits, and the available support from a
coexisting network of formal services. However, the active involvement of family members
might also be seen as an expression of familial obligation borne out of the natural bonds of
affection among family members.

Most elderly and caregivers preferred that family members or resident geriatric aides would
provide care. Only a very small proportion of elderly and caregivers expressed a preference
for caregivers to come from outside the kibbutz (i.e. hired geriatric aides) or to be other
kibbutz members (i.e. firends/neighbors).

During both stages of the study, the overwhelming majority of elderly people were satisifed
with the services and care they received. Most of the caregivers expressed satisfaction with
the manner in which care of the impaired elderly was organized in their kibbutzim.

This would indicate that the integration of formal and informal support systems for the
elderly as found on the kibbutzim is successful, responding in an adequate and lfexible
manner to the needs of the elderly.



ACKNOWLEDGMENTS

We wish to extend our gratitude to the organizaitons and individuals whose cooperation and
support enabled us to conduct this study and prepare this report.

We thank the National Institute on Aging (U.S.A.) for their ifnancial support.

We would like to thank theInterKibbutz Department for Older and Aged Kibbutz Members
for its cooperation and assistance. We are especially grateful for the guidance and assistance
provided by former chairpersons of the department, DavidAtar and Edna Heinmann.

We greatly appreciate the cooperation of the kibbutz secretaries, key personnel involved
in the care of the elderly, the elderly respondents and their primary caregivers, and the
statistical departments and national headquarters of the kibbutz movement.

We would also like to thank Professor Jack Habib and Gila Noam for their useful comments,
Erela Brillant for editing this report in Hebrew, and Terry Benninga and Marsha Weinstein
for editing the English version.



CONTENTS

l. Introduction
2

2. Study Objectives
2

3. Methodology 

4. Description of the Impaired Elderly

5. Formal Community Services for the Elderly in the Kibbutzim 9

6. The Systems of Formal and Informal Care Provision in the Kibbutzim 11

7. Preferences toward Alternative Sourcesof Care Provision 13

8. Attitudes toward the Adequacy of Care Provision 14

9. Developments over Time: Findings from the FollowUp Survey 15

2010. Conclusions
22

Bibliography



LIST OF TABLES

Table 1: Demographic Proifle of the Kibbutzim 3

Table 2: The Impaired Elderly by Sex 5

Table 3: Functional Limitations of the Impaired Elderly 6

Table 4: Receipt of Assistance among those Elderly who
Reported Dififculties in Activity Performance 6

Table 5: The Impaired Elderly by the Number of Activities
in which they Received Assistance 7

Table 6: Impaired Elderly by Number of Incorrect Responses on the MSQ 7

Table 7: Impaired Elderly by Limitations in Ambulation 8

Table 8: Reporting of Health Problems by the Impaired Elderly 8

Table 9: Impaired Elderly by Place of Work 9

Table 10: The Impaired Elderly by Characteristics of their Primary Caregivers 11

Table 11: Composition of Support Network by Marital Status
and Family Availabilityof the Impaired Elderly 12

Table 12: Functional Limitations of the Impaired Elderly
in the Initial and FollowUp Surveys 15

Table 13: Receipt of Assistance by the Impaired Elderly
in the Initial and FollowUp Surveys 16

Table 14: Impaired Elderly who Reported Health Problems
in the Initial and FollowUp Surveys 17

Table 15: The Involvement of Kibbutz Residents versus Hired
Geriatric Aides in the Initial and FollowUp Surveys 18

Table 16: Composition of the Support Network in the Initial
and FollowUp Surveys 18

Table 17: Composition of the Support Network of Elderly in
GroupCare Facilities in the Initial and FollowUp Surveys 19

Table 18: Availability of Formal Community Services in the
Kibbutzim in the Initial and FollowUp Surveys 20


