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פתיווח חרצאת כ"ץ: ישראל דייר

אחדות, שאלות לנסח אלא דרך להציע בדעתי איו נכבדים, חברים גבריהו, חסידה

היום בדיונים גם שנתייחס ואפשר היומיומית בעבודתנו בהן נתקלים שאנו בהנחה

הראשון. בנושא אפתח לחלקן. לפחות או אליהו,

חדשה סוציאלית לחשיבה בדרך בקשיש הטיפול .

אפשרויות מזמן הקשישים, אוכלוסיית כלומר שלנו, היעד באוכלוסיית הטיפול
במערכת למדי חדש בתחום עוסקים אנו ראשית, ומחדשת: מתוקנת סוציאלית לחשיבה רבות

הרחב במובן חברתית לרווחה כוונתי סוציאליים, אומר וכשאני  הסוציאליים השירותים

האינטרסאנטיות שנית, ולחדש. מקוריות לגלות ליזום, יותר מקובל חדש ובתחום

מתכוון: אני למה אסביר בחיתוליה. עדיין היא זה חדש בתחום הארגוניתהפוליטית
הוא נוער, עם או ילדים עם בעבודה נניח רבה, לחדשנות היום להגיע רוצה אדם אם

המקובל האתוס לפי אותו; לבלום העלולים רבים ובגורמים בארגונים להיתקל עשוי

המרכזיים התחומים אחד היא נוער עם והעבודה חיינו מרכז הוא הנוער ישראל, במדינת

 קשישים עם העבודה ואילו בו. המטפלים הארגונים ידי על ינטש בקלות שלא בארצנו

עדיין  מוזנח תחום שהיא משום דווקא אומר הייתי אבל בציניות, להסתכן רוצה איני
חשובים שניסויים מאמין אני כלומר, וחדשנות. ניסויים אפשרויות, להרבה פתוחה

זה, עניין לגבי רק לא מהם שנלמד אפשר הקשישה, כאוכלוסיה הטיפול בתחום שייעשו

חברתיים שירותים של עיצובם לגבי גם ואולי אחרות יעד אוכלוסיות לגבי גם אלא

כולה. לקהילה יותר וטובים מתוקנים

חיים רמת רק ולא חיים איכות הרווחה: למדיניות חדשה משימה

הקונבנציו בתחומים סוציאליים שירותים פיתחנו כבר המודרנית הרווחה במדינת

אותם שכינה מישהו נמצא וחינוך. בריאות תעסוקה, שיכון, הכנסה, רווחה, של נאליים
שאדם שירותים כלומר ,having שירותי נקראים הם ובאנגלית לספק, לתת, שצריך שירותים
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* כשאנחנו אכל, אותם. לספק שצריך שירותים  וכדומה הכנסה שיכון,  לו שיהיו צריך

ויותר יותר להתייחס מרבים אלא ,havingn שירותי את החיים, רמת את רק לא בודקים

אובייקטים בהם ראינו לא שבעבר וחדשים, נוספים בתחומים נתקלים אנחנו החיים, לאיכות

מתכוון אני למיניהם. סוציאליים שירותים של ורציפה מאורגנת להתערבות רלבאנטיים

 יחס או אהבה לו קורא שהייתי אחד, מרכיב :havingn על נוספים מרכיבים לשני

אתה. מי אתה, מה בחינת ,being הוויה, של המרכיב שני, ומרכיב ;loving

מתייחס אני כאשר הדברים: לכוונת אופראטיבית יותר הגדרה כאן לתת ברצוני
עניינים על מדבר אני  ביןאישי קשר או חיבה, או ,xj,w  loving לו שקראתי למרכיב

מה בשבילו? הקהילה ומהי בקהילה מעורבותו מהי לקהילתו, אדם של קשריו הם מה כגון:
אינה אם למשפחה, התחליף הוא מה או המשפחה בתוך מקומו מה למשפחה, אדם של קשריו הם

ידידים, לאדם יש אם בשאלה עוסק אני וידידות. חברות דפוסי על פה מדבר אני קיימת?

האם  הידידות מערכת של היקפה ומה הזאת, החברות עוצמת מהי לו, יש ידידים כמה

או הגיאוגראפי למרחק מוגבלת היא האם נוספים, גורמים או השכן את רק כוללת היא

בטיפול, ועוסק שעסק מי שכל חושב אני חדשים. דברים פה מעלה איני ממנו? חורגת

בעצם אני אבל האלה. בדברים עסק ותמיד האלה הדברים את ידע תמיד סוציאלית, בעבודה

את לנסח עלינו מוטל שבה לתקופה היום מגיעים שאנחנו מאד יתכן ואומר: עכשיו בא

מדיניות של כמשימה אלא והמטופל, המטפל הפרט של התייחסות במישור לא  האלה הצרכים

לעשות מאתנו נדרש מה הללו, הצרכים של מאד ברורה להגדרה לשאוף עלינו כך, ואם חברתית.

גם עלינו אלה, בנושאים לעסוק הראוי שמן למסקנה הגענו ואם לעשות. מאתנו נבצר ומה

של מחדש חלוקה כלומר רילוקאציה, לעשות מאתנו יידרש גם ואולי המשאבים את להבטיח

חינוך בריאות, בצד חשוב הזה המרכיב גם אם לרשותנו. העומדים המוגבלים המשאבים

מאתנו אחד כל שכן קשה, הדבר משאבים? הקצאת מחייב זה אין כלום  הכנסה והבטחת

של הברית בארצות רק ולא ישראל, במדינת גם  הקשישים של המרכזית הבעיה כי יודע
את כאן להציג רוצה אני כן פי על אף הכנסה. הבטחת של הבעיה עדיין היא  אמריקה

המשאבים של מחדש לחלוקה אותנו מחייב אינו האם חשוב, הזה המרכיב גם אם השאלה:

שבידינו?
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אתה? מי אתה, מה  being בשם לו שקראתי ההוויה, מרכיב על ספרות מלים

אבל למיניהן. טיפוליות בסיטואציות שונות בצורות אותו ניסחנו חדש. לא זה גם

היעדים אחד להיות הופך הוא כי שנבין כזאת, בצורה מחדש היום אותו לנסח עלינו
מתכוון אני בהוויה חיים. רמת רלן ולא יעד, היא חיים איכות גם אכן אם המרכזיים,
לא היא בו, להתערב שניתן תחום זה גם  האדם של החברתית ליוקרה שונים: ליסודות
שהייתי החשובה לתחושה מתכוון אני הזה. בענייו משהו לעשות אפשר השמים. מן גזירה
שמה מחליף, לי אין שבעצם להרגשה מתכוון אני איתחליפיות. של כהרגשה אותה מגדיר

אני כמוני. האלה הדברים את לעשות שיכול אחר אדם ואיו חשוב דבר הוא מהווה שאני

שאתה תחושה לאותה מתכוון אני תחליף, אחד לכל שיש שברור מפני להגזים, לא מבקש

אחר יהיה לא הזאת, הפונקציה תתמלא לא תהיה לא וכשאתה לר, שזקוקים דרוש, עדיין
לאדם? מאד חשובה כנראה שהיא הזאת, התחושה את ולטפח להגביר נוכל איר אותה. שימלא

לי יש האם  והפוליטית הארגונית במערכת למעמד גם מתכוון אני הוויה של הזה בתחום

ואחרון בהתערבותי? או התערבותי בלי נגזרים הדברים האם השפעה? לי אין או השפעה

דברים עושה אני האם  השאלה היא בהוויה מאד חשוב שמרכיב חושב אני אחרון,
ומשמעותיים? חשובים דברים עושה שאינני או חשובים, משמעותיים, מעניינים,

לכת. מרחיקות השלכות יש האלה לדברים אבל דבר, שום פה חידשתי לא חברים,

נקראים אנחנו  מעניינת מאד תמורה של במצב היום נמצאים שאנחנו לומר רוצה אני
ברגע מאד. מרכזי מעשה היא מחדש הגדרה שלנו. הטיפוליים היעדים את מחדש להגדיר

יכול אני איר לשאול צריך אתה ממילא אחרים, יעדים או נוספים יעדים מגדיר שאתה

שבאמצעותם התנאים את יוצרים איר או המתאימים, התנאים קיימים האם זאת? לעשות

ב"הוויה" לראות לנו אסור שאולי לומר, כוונתי האלה. ליעדים להתייחס יהיה אפשר

מתיימר (ואינני הבסיסיים הצרכים את שסיפקנו ואחרי שוליים נושאים וב"אהבה"

הזה בענייו אלה. מטרות למימוש גם ולהגיע לחתור עלינו זאת) עשינו שאכן לומר

כולו. השירותים מיבנה לגבי עצומה משמעות נודעת
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הסוציאליים בשירותים מתחלפות ^אופנות ^^^^_^^^_

בקורת למדתי, חסידה, עם ובייחוד חברים, עם משיחות וגם המחקר מתוך גם

מדיסציפלינות שאנשים רואים אנחנו כלים. שבירת של תקופה שמתחילה קטנה, לא רוח

משום יחד, ולעשות יחד לשבת יותר היום מוכנים שונים, בנושאים שעסקו שונות,
מבחינה גם כלים לשבירת מתקרבים שאנחנו חושב אני הדרך, שזו למסקנה שהגיעו

ועוצמה דינאמיקה יש שלביורוקרטיות לנו וידוע  שלנו שהביורוקרטיות ארגונית,
שהיא איזו ניכרת להגזים. מבלי כמובן, התרככות. של סימנים מגלות  משלהן

מקצועות של "פולינג" אותו את הכוחות, צירוף את מחדש לבדוק ונכונות התגמשות

העוזרים, המקצועות בתחום אחד מקצוע מכיר ואיני מאד רבות יוזמות יש ארגונים. ושל

מתכונים לבנות חייבים אנחנו הנה, ואומר: היום מתעורר שאינו ,helping professions

השירות. הגשת את להבטיח מנת על חדשים

את קצת ולהזהיר השטן של שליחו להיות רוצה אני זאת בשעה דווקא אולי
והאופנות עידן עידן מסויימת? מאופנה מושפעים איננו האם נבדוק, בואו חברים, עצמנו.

ידע, יותר יהיה לא אם שאמרנו, תקופה היתה לחלוטין). שמסתיימת אופנה אין (אגב, שלו

טובים שירותים להעניק נוכל לא  מומחים יותר יהיו ולא מומחיות יותר תהיה לא אם

אבל קיים, לא שהרעיון יגיד לא איש היום גם טוב, המומחיות. הגברת העיקר יותר.

שהסיסמה תקופה היתה הדגל. היה זה מרכזיים, היו האלה שהדברים להדגיש ברצוני
מיטען, לזה שקראו היו  האנשים מספר דראסטית בצורה יקטן לא עוד כל  היתה המרכזית

היום שגם בטוח אני הדרוש. הטיפול את לתת נוכל לא בהם, מטפלים שאנחנו  מעמסה או

מיטען יהיה עובדים, יותר יהיו העיקר: את בזה שראינו תקופה היתה בעיה,אבל זאת

יותר הדרכה תהיה שלא עד שאמרנו, תקופה והיתה טובה. יותר עבודה תהיה קטן, יותר

טיפול  היתה המרכזית הסיסמה אחרת, ובתקופה מתוקנת. בצורה לתפקד נוכל לא טובה,

קראנו רבמצוקתיות משפחות בעיות, הרבה עם במשפחות קשים, במקרים אינטנסיבי יותר

יהיה לא אם  אמרנו האינדיבידואלי; לטיפול ריאקציה של תקופה באה זה אחרי להן.
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לא אבל כלכלי, שיקול גם פה היה מטרתנו. את להשיג נוכל לא  קבוצתי טיפול
יותר מבטיחה להתערבות להגיע אפשר איר  סובסטאנטיבי מהותי, גם אלא כלכלי רק

שבה להווה, ומתקרבים הולכים ואנחנו תקופה, והיתה טיפולית? מנקודתראות

בין ואפילו רבמקצועי להיות צריר הטיפול ולכן רבמימדיות, הן הבעיות  אמרנו

השירות על דיברנו פעם לטפל. נוכל לא יחד המקצועות כל לנו יהיו שלא ועד מקצועי,
ארגונים של גדולות קואליציות לבנות יחד, להצטרף צריך  כלומר הרבארגוני,

ואת השיכון משרד את גם צריך אתה אלא מקצוע, בעלי של עניין רק לא זה למיניהם;
אנשי  אמרנו ופעם רבארגונית. להתערבות לחתור יש ולכן וכוי. הבריאות, משרד

לפאראמקצועיות, גם צריכים אנחנו האלה, הדברים את לעשות יוכלו לא לבדם מקצוע

כלשהו, דגל מונף היה תמיד הלידמקצוע. את או הקדםמקצוע את ולטפח לפתח צריכים

אצלנו. גם אבל אחרים, במקומות מאשר פחות אצלנו אולי
את שנשאל ומציע עצמי את שואל שאני מפני האלה הדברים את מציג אני חברים,

חדשה? אופנה איזו שוב לפנינו שמא או חשוב? משהו על עלינו באמת האם  עצמנו

ממילא? אותנו מעסיק שכבר דבר לנו למכור ניסיון אלא אינן האלה האופנות כל והאם

להצדקה זקוק שלו, לאליבי זקוק אחר, דבר בכל או בטיפול שעוסק מי שכל לי, נדמה

 לגלות חשוב תמיד אתם. לחיות לצערנו, חייב, שהוא התסכולים עם לחיות שיוכל כדי

נדע אם שלנו. האליבי מהו  והארגוניים המקצועיים בחיים וגם הפרטיים בחיים גם

אחד שכל המרכזית, לשאלה להגיע ומשוחררת, אובייקטיבית בצורה נוכל, אולי מהו

רוצים שאנו מה רק לא נותנים? שאנחנו השירות מהו לעצמו: אותה להציג חייב מאתנו

עושים שאנחנו מה אלא להגיד, אותנו מחייבת שלנו המקצועית שהרתוריקה מה רק לא לתת,

מפני מזהיר אני משלו. אתוס יש משלו, רתוריקה יש ומקצוע מקצוע שלכל ברור באמת.

את להחטיא עלולים ואנחנו אותנו להטעות עלולה שהיא חושב אני הזאת, הרתוריקה

באמת, עושים אנחנו מר, מאד: רבה בכנות עצמנו את שנשאל חיוני, ולדעתי חשוב, המטרה.

על מדברים רק אנחנו האם לעשות? נערכים או עושים, שאנחנו אומרים שאנו מה האמנם

הוא, חשוב דבר בכלל? ידינו בהישג הם הדברים והאם אותם? עושים אין אבל דברים,

לא לעשות, רוצים רק לא באמת אנחנו האם התוצאות: לבדיקת ולהגיע לנסות לדעתי,
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משיגים אמנם אנחנו מידו? באיזו אלא עושים, ואפילו עושים, שאנחנו אומרים רק

נוספות: ושאלות אותם? להגשים אמורים שאנו הדברים את מגשימים אנחנו האם תוצאות?

את עושים אנחנו האם יותר? הומאנית יותר, אנושית בצורה זה את עושים אנחנו האם

כלכלית, בצורה הדברים את עושים גם אנחנו האם  אחרון ודבר יותר? גדולה ביעילות זה

הכלכלית? העלות מבחינת כלכלי, במבחן לעמוד שיוכלו

וסכנות סיכויים  מודלים

מאוכלוםיה המשתנים, כי רבים מודלים לנו שיש טוב אחדים. למודלים נתייחס היום
אולי, מודלים. מפני מזהיר אני חברים, אבל, מאד. רבים הם למקום, וממקום לאוכלוסיה

במודלים. טוב מה אומר מזהיר שאני לפני

מצב מאד תמציתית בצורה לצייר לך מאפשר שהוא משום חשוב שהמודל חושב אני

אינו אמנם מורל אליו. להגיע לשאוף הראוי ומן חיובי שהוא חושב שאתה מצב רצוי,
שהם חושב שאתה דברים ובםטנוגראפיה, בתמציתיות מתאר בהחלט הוא אבל הכל, את אומר

שהם מפני גם חשובים המודלים פועלים. שהם עליהם להצביע יכול אתה שלפעמים פועלים,
לנו ניתן אם חדש, משהו לנסות לנו ניתן אם יצירתיות. של חדשים מקורות פותחים

השלטון של  הארגוניות המערכות מן מסויימת, במידה כלשהו, במקום ולהתעלם לנסות

אפשרות כאן נוצרת נפלא. דבר שזה חושב אני אילוצים, בלי ולפעול  המרכזי או המקומי

שבמודל. הסכנה גם טמונה כאן חברים, אבל, ליצירתיות. שאומרים, כמו "לאנורמלית",

ביני, שקורה למה המודל, של המיוחדים לתנאים למודל, רק שנתייחס היא הסכנה

ושירותים ארגונים של יותר הרחב להקשר ערים נהיה ולא היעד לאוכלוסיית המודל, בעל

י למעין הופכים המודל, לצורך שנבחרו היעד, ואוכלוסיית האיזור במציאות. הפועלים

\ על מודל בונים כאשר שבמציאות. המערכת ומכל והאילוצים הבלמים מן המנותקת מעבדה

אחרות: במלים אותו. ליישם אותו, להעתיק איאפשר שיהיה, ככל מוצלח ויהיה כזה, בסיס

אליו. עצמו את ולהתאים המערכת כל של הרחב הקונטקסט את בחשבון להביא חייב המודל
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; שאיו מפני דבר, של בסופו זה, הרי חברים, האלה, הדברים כל את אמרתי אם /

השירות מן שנהנים שלנו, בשירות שרוצים בקהילה אנשים יש אם להצטדק. צריכים אנו
להצדקה זקוקים ונהיר. הצדקתנו; זו  בלעדיו להם גרוע והיה אתו להם שטוב שלנו,

דברי. בראשית עמדתי שעליהם היעדים את ולהשיג עבודתנו את לפתח נרצה אם זו
רבה. תודה

 (." "י ■■ ,

*
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י לא? או בן  לקשיש מרכז

ירושלים עירית  גנריהו חסידר. גבי המנחה:

המחייבים יש התלבטויות. הרבה לנו שיש רואים אתם הדיון נושא מניסוח כבר

כולנו על המקובלת שהדעה לומר, אפשר אולם שמהמסים. ויש לקשישים מרכזים בהתלהבות

(ואני בירושלים איזור שבכל רוצים היינו וחשוב. טוב רעיון היא לקשיש שמרכז היא

לקשיש. מרכז יהיה ירושלים) על מדברת

היא התפיסה ותפיסה. רעיון אלא מיבנה, או בית דווקא לאו הוא לקשיש המרכז

תפקיד מהם אחד ולכל  ואחות סוציאלית עובדת רופא,  אנשים צוות עובד שבנושא

הרפואי,  המבוגר האדם אצל ביותר החשוב המרכיב מהו יודע אינך פעם אף כי חשוב,

לקשיש לגרום יכולה ברגל אחת שיבלת ראינו רבות פעמים למשל, החברתי. אי הסוציאלי

קטן טיפול מוזנח. אדם נעשה והוא מיפגעים עוד להתפתח מתחילים ואז בבית, שיישאר

שעניינו צוות יהיה שכונה שבכל פירושו לקשיש מרכז ולמרחב. לחברה אותו מוציא
פיתחנו כך לשם בהם. ולטפל מיפגעים לאתר בשכונה, המבוגרת האוכלוסיה אחר לעקוב

מקבלים אנו מסויים, באזור מרכז להקים מחליטים כאשר איתור: של טכניקה לעצמנו

לבית מבית עוכרים ואנו שקבענו, באיזור שגרים הקשישים שמות את התושבים ממירשם

בית בכל שואלים אלא התושבים, מירשם על רק סומכים איננו אבל הקשישים. את ופוקדים
לגמרי. מדוייקות אינן התושבים מירשם כתובות לפעמים כי קשישים, עוד בו גרים אם

 מיוחד מיפגע בעלי אנשים מוצאים כאשר בשנה. פעמיים חוזרים אנו הזה המיפקד על

צמוד מעקב תור המתאימים, לשירותים מיד מופנים הם  סוציאלי או פאתולוגירפואי

לקשיש. המרכז צוות של

קיפת אילו  שצריך כפי בקהילה השירותים פעלו אילו היא: העיקרית השאלה

לקשיש, מיוחדת סבלנות והקדשת בית ביקורי לרבות שנדרש, כפי פועלת היתר. חולים

לקשיש? למרכז זקוקים היינו אז גם האם  עמוסים פחות היו הסעד שירותי אילו
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לקשיש מרכז של המשמעות מהי ונראה אנשים מספר של דעותיהם את נשמע

בעיניהם.

בגונן לקשיש מרכז מנהלת דווידסון: קלייר ד"ר

לשירותים הכוונה מוקד  לקשיש מרכז

ואני ביותר, חיוניים קשישים שמרכזי ספק של צל לי איו לא? או כן  מרכזים
להיפר. הטוענים אלה כל נגד בתוקף כך על לעמוד מוכנה

מהווה קשישים של  הגוף ובריאות הנפש בריאות  הבריאות מצב לדעת, עליכם

פוחתת. עצמאיים חיים לחיות והיכולת עולה התחלואה יותר, שמזדקנים ככל בעיה. תמיד

החברתייםהרפואיים לצרכים הרפואיהםוציאלי בתחום המחשבה דרך התאימה לא עכשיו עד

הזקנים. האנשים חטיבת של

ההכנה, שלב שהוא הספר, בית  הראשון השלב בחייו: שלבים שלושה עובר אדם

השלישי השלב מתחיל מעבודה הפרישה ועם לגימלאות עד ומקצוע תעסוקה  השני השלב

תוחלת המודרנית בחברה ריק. בחלל עצמו את אדם מוצא בןלילר,  ביותר הקשר. והוא

ואיזה שירותים איזה השאלה: נשאלת שנה. ל20 15 בין נעה פרישה אחרי הממוצעת החיים

הקשיש? לרשות לגימלאות, הפורש אדם לרשות מעמידים אנחנו אפשרויות

מאד מעט עשינו אבל הקשישים, של המיוחדים בצרכים להכיר כבר מתחילים היום
של בסופו שגורם, נפשי מתח של גבוהה תדירות קיימת כן על למעשה, הלכה הידע ליישום

וקבע, הזאת הבעיה את שטיינבר סקר ב1975 פסיכוסומאטיות. תופעות מיני לכל דבר,

 הקשיש על כופה שהחברה המצב בגלל ל6"30, מגיעה קשישים אצל הנפשי הדכאון ששכיחות

בחיים. עניין וחוסר פעילות חוסר

 היבטיהם כל על הקשיש לחיי שמתייחס קומפרהנסיבי, מקיף, ענף היא גריאטריה י

בכל לטפל מתיימרים אנו שלנו במקצוע כלומר, והחברתי, השיקומי המונע, הקליני,
המשפחתיות הכלכליות, החברתיות, בעיותיו ובכל וחולי בריאות של האספקטים

הקשיש. של והסביבתיות
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לקשישים, תכניות עם קהילתיים מרכזים יש ושם פה זה? בתחום בארץ השגנו מה

תעסוקה קיימת לא ולרוב מוגנים בתימלאכה מאד מעט יש אחדות, גריאטריות מרפאות יש

זה. גיל לבני ומתאימה נוחה תחבורה שאיו כמעט כן, כמו הפרישה. גיל אחרי לאדם ממשית

קופותהחולים החברתיות, הפעולות מתנהלות במועדונים מפוצל: שקיים המעט גם

תעסוקה נותנים המועטים המוגנים המלאכה ובתי בלבד תראפויטי רפואי שירות מספקות

תכניתאב. ובלי הדדית התיחסות בלי בנפרד, פועלת ויחידה יחידה כל אבל למוגבלים.

ואיתור פעיל חיפוש  הראשוני תפקידו זאת? במערכת לקשיש מרכז של מקומו מה

או מקופחים למיטה, או לבית מרותקים ניידים, הכלל: מן יוצא בלי הקשישים, כל של

תושבי עניים, או עשירים מאושפזים, או אמבולאטוריים זוגות, או בודדים מבוססים,

הנםיון מן מיוזמתו. במרכז שיבקר הממוצע הקשיש מן לצפות אין רחביה. או קטמון

הקשישים את לאתר לבית, מבית לעבור היא היחידה שהדרך השתכנענו גונן במרכז שרכשנו

קשישים מצאנו אליהם. בא השירות למרכז, להגיע מסוגלים אינם ואם אלינו; ולהזמינם
עד חוזרים וביקורים רבה סבלנות ונדרשו שלנו, השירות כלפי וחשדנים אדישים שהיו

היום: כינה כ"ץ שד"ר מה לכל  ועידוד הכוונה יעוץ, עזר, לכוח מקור במרכז שראו

. והוויה. אהבה

ידי על ומנוהלים מרוכזים הקיימים השירותים כל היו אילו אידיאלי היה המצב

השירותים אחרת: היא המציאות אבל ושלם. מקיף גיראטרי שירות המספק אחד ארגון
לקשיש המרכז בתפקידי החשוב לכן, שונות. רשויות תריסר חצי ביו מפוצלים לקשישים

השירותים בכל להשתלב עליו כלומר, השונות. לפעולות הכוונה מוקד להוות הוא

המרכז רק טיפולבית. הוא מזה, חשוב פחות ולא כך על נוסף הקשיש. למען הקיימים
המעקב הרישום, האיתור, בו שמתרכזים מאחר ביעילות, זה שירות לתת יכול לקשיש

השירות לסיפוק הדרושים הרבמקצועי והצוות הכלים מלבד הקשיש, על והידע השנתי

הנ"ל.

עת בכל יום, בכל עזר יד לו ומושיט לקשיש מחסה מהווה המרכז בקיצור,
שעה. ובכל
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המנחה

רבות שנים טיפל וורטםקי ד"ר וורטסקי. ד"ר את עכשיו נשמע רבה. תודה

בקרית הרפואי במרכז מרותקים ובאנשים בקשישים לטיפול תוכנית ופיתח בקשישים

בצד המיתרס, של השני בצד כלומר הבריאות, במשרד וורטסקי ד"ר עובד כיום יובל.
משאבים יותר לקבל לנו שיעזור אותו לשכנע אתגר גם לנו יש לכן המדיניות. קובעי

עבודתנו. על להקל שעשויים דברים ויותר

לא  הקשישים לכלל כן,  מופלגים לקשישים מרכז

הבריאות משרד  וורטסקי ד"ר

בכלל אנחנו האם  השאלה את העליתי כזה עיון יום קיום על דיברנו כאשר

שלנו. הדיון קבוצת קמה זאת שאלה שסביב חושב אני לקשישים? מרכזים צריכים

בשירותים מאד פעיל חלק בעבר נטלתי עצמי שאני חסידה, מדברי לכם, ברור

כן, פי על ואף יובל. בקרית לקשיש המרכז של ובהפעלתו בתיכנונו ואפילו לקשישים

אלה. בשאלות אתכם לשתף גם רוצה ואני עצמי, כלפי שאלות וכמה כמה לי יש

בכך בטוח אנו אין לקשיש, במרכז צורך שיש הבטוחה דווידסון, מד"ר להבדיל

עצמו. לקשיש מחשבה לרגע נקדיש אולי לקשיש, מרכז על מדברים כאשר אחוז. במאה

ומעלה, 6560 שמגיל אלה כל על קשישים, על מדברים הכללות, מאד הרבה עושים אנחנו
קשישים: של ורחבים כלליים סוגים לשני להתייחס רוצה אני אחת. קבוצה היו כאילו
אנשים לגמרי, עצמאיים עדיין הם אבל ,6560 גיל את עברו שאמנם אנשים אחד, סוג
כשאנו הדבר שונה האחרים? כל לבין בינם להבדיל לנו למה  האחרים האנשים ככל

פיסית,  מיגבלה להם שיש עצמאיים, שאינם מבוגר, בגיל אנשים השני, הסוג על חושבים

בנפרד. האלה הסוגים לשני להתייחס רוצה אני חברתית. או אינטלקטואלית

הם וחברתית. נפשית פיסית, מבחינה עצמאיים אנשים הראשון, בסוג נתחיל

המיועדים פעילויות או מוסדות שירותים, לנו יש אם בסדר. ומתפקדים בסדר מרגישים

כל בה יש לדוגמא, ירושלים, מהם. להנות יכולים אלה קשישים גם האוכלוסיה, לכלל
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וחינוך סעד רפואה, שירותי בילוי, מקומות תיאטרון, מועדונים,  שירותים מיני
הם אחר. אזרח כל כמו בדיוק מהם להנות צריכים שקשישים חושב אני למיניהם.

שירותים להקים איפוא מה לשם רגילים. כבניאדם שאפשר כמה עד להרגיש צריכים

כאן לקשישים מרכזים או מועדונים שיש ידוע להם? זקוקים אינם שאולי מיוחדים,
כל לא האלה השירותים אולי בהם. מבקרים האנשים כל שלא יודעים ואנו ובחוץלארץ,

קיימים עוד כל להם? נזקקים אינם הם ולכן והבריאים, העצמאיים לקשישים מיועדים כך

שעלינו סבור איני מאורגנים, תחבורה קווי עם מסויימים, שירותים בשכונה או בעיר

לקשישים. מיוחדים שירותים על לחשוב

מיועדים כולם לא שלנו, השונים הכלליים השירותים גדול, "אבל" וזה אבל,

להכיר מיטיב שאני מרפאה, שירותי אחת, דוגמא רק אביא בקשישים. לקשישים ומתאימים

ולקבל למרפאה ללכת יכול אחר, אזרח ככל קשיש, לומר, אפשר אחר. שירות מכל יותר
גבוה לגיל מגיע כשהוא במיוחד שקשיש, יודעים אנחנו אבל שלאחות. או רופא, של טיפול

שינה. ובעיות קיבה כהרגלי קטנים פרטים על לדבר כדי זמן יותר קצת צריך יותר,

הן 'שבעיניו קטנות בעיות מיני כל לו יש אבל ועצמאי, בריא עדיין הקשיש אמנם,

הכשרה קיבלו לא גם רובם שלנו הרופאים לו. להקשיב זמן יש תמיד ולא חשובות, בעיות
רפואי אספקט הנדונה. בקבוצה במיוחד שפה, בעיות גם יש הללו. לבעיות מיוחדת מקצועית

בכל מאד חשוב זה דבר פתולוגיים. מצבים של מוקדם וגילוי מחלות מניעת הוא נוסף
הם ומיומנות, זמן גישה, מצריך זה ושוב, יותר. חשוב הוא הזיקנה בגיל אבל גיל,

לבריאות הנוגעת בעיה עוד להזכיר רוצה אני זאת בהזדמנות לדאבוננו. במרפאות, החסרים

 זמן יותר מחייב התהליך קשישים, באנשים כשמדובר שוב, האישפוז. בעיית היא הקשיש,

וכוי. השיקומי, הטיפול הרגיל, הטיפול האבחנה,

בשירותים להשתמש צריך שהקשיש חושב אני האלה ההסתייגויות כל עם אבל,

שאולי בעיה, ליצור צורר אין בשבילו. יותר בריא בשבילו, יותר טוב זה  הרגילים
קיימת. אינה

יכולת אין זאת מקבוצה לקשיש המוגבלים: הקשישים של השניה, לקבוצה נעבור

שירותים נחוצים בשבילו אולי הקיימים. השירותים עם בקלות להתמודד מנטאלית או פיסית
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שוב, אבל היומיומיות. בעיותיו עם למתמודד לו לעזור שיכולים מיוחדים, מרוכזים

זקוק אחד כל לא ואולי הבעיות אותן הזאת בקבוצה אחד לכל לא מהכללות: להימנע יש

מוכרח הדגש הזאת, בקבוצה עליהם. מדברים שאנו האלה הרבגוניים השירותים לכל

ולכן לקשישים למרכזים לבוא ממהרים אינם מוגבלים אנשים מגע. יצירת על להיות

וגם רפואי גם  מעקב הוא מכל החשוב והדבר בעיותיהם. את ולאתר אותם לאתר צריך

חברתי.

עם מיוחד מרכז לכר דרוש האם היא: שאלתי כזה. בתהליך צורך שיש ספק לי אין

והבעיות, האנשים איתור לשם מרכזי, ורישום ניהול מספיק אולי שירותים? מיני על

עדיף אולי הקיימים? הקהילתיים השירותים באמצעות פתרונם על יבואו והדברים

יודעים, כולנו הקיימים? השירותים את לתגבר כדי וכוחאדם, כסף המשאבים, את להקדיש

מרפאות חסרות קופתחולים שירותי שביו הזאת, הנקודה את הזכירה כבר עצמה וחסידה

כדאי נוסף, מוסד להקים במקום אולי, וכדומה. מונע טיפול של גישה חסרה גריאטריות,

שיטה זאת תהיה אולי הקיימים? השירותים במסגרת הללו השירותים את להוסיף יותר
של נימה להכניס רוצה אני נוסף? שירות של הקמתו מאשר דבר, של בסופו זולה, יותר

ביו וכפילות חפיפה בעיות גם יווצרו שבעקבותיהם חדשים שירותים פיתוח מפני היסוס

באמצעות הבעיה עם להתמודד איאפשר האם בכובדראש. הדבר את לשקול יש שירותים.

תיגבורם? ידי על או הקיימים השירותים
שונים. למועדונים כוונתי חשוב. גורם מהווה שהוא חושב ואני אחד, דבר קיים

בתוספת הקיים שהמועדון יתכן אבל לקשיש, מרכז שהוא כפי במועדון רואה אינני
לקשיש. יום מרכז ולהוות קשישים קבוצת של הצרכים על לענות יכול שהזכרתי השירותים

שאלה חושב אני המשפחה. קרובי על ולהקל הבדידות את למנוע יכול לקשיש יום מרכז

נוספים. מוסדות להקים לא או להקים אם בשאלה דנים כאשר בחשבון להביא שצריך דברים

י י *

המנחה

שנתייחס מקווה אני אחר. וגוון אחרת נימה מפיו שמענו וורטסקי. לדייר רבה תודה

בבאר קהילתית לעבודה המחלקה מנהל רבי, עובדיה מר את עכשיו נשמע הדיון. בהמשך לכך
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ושירות חמה ארוחה כולל לקשישים, בקשר יפים מפעלים כמה בבארשבע עשו הם שבע.

דעתו. מה נשמע למרותקים. כביסה

בארשבע קהילתית, לעבודה המחלקה מנהל רבי: עובדיה מר

לקשיש במרכז יופי שירותי

המחלקה עבודתנו. בראשית כבר הועלתה לקשיש יום במרכז צורך יש האם השאלה

ערכו הסעד, במשרד קהילתית לעבודה המחלקה עם יחד לאומי, לביטוח המוסד של למחקר

ולכן מדעי סקר סמך על איפוא פועלים אנחנו כזה. מרכז להקים שצריך ונקבע סקר

לא. או לקשיש יום מרכז צריך אם היום מתווכח אינני

דברים. הרבה למדתי בבגדאד אבל מאד, חשובה מקצועית וספרות מחקרים, הם מחקרים

אוהב שאלוהים למדתי הקוראן ומן חשוב, אדם הוא שזקן זקן, לכבד שצריך בבגדאד למדתי

פדיקור של בשירות צורך יש אמרתי, לקשיש יום מרכז להקים כשבאתי לכן, היפה. את

כסף. בזבוז זה אמרו יופי, סלון להקים צריך כשאמרתי, אך זה. את קיבלו ומאניקור.
אנשים יש יופי. סלון והקמנו האשה. כמה בה חשוב ולא היפה, את אוהב אלוהים אמרתי,

עם מלון בבית כמו מגוהץ סדין יהיה כזה מרותק לקשיש שגם רוצה אני לבית. המרותקים

מייבשים אותה, מכבסים הקשיש, מבית הכביסה את לוקחים אנחנו ולכן כוכבים, שלושה

לא  יפה בנייר הקשיש לבית אותה ושולחים יפה אותה מגהצים אותה, מתקנים אותה,

מן נלמד בואו חשוב). זה אבל (תצחקו, פרח עם נייר אלא צהוב, נייר ולא לבן נייר
אנחנו שלנו היום במרכזי לנו. טוב מה ולא להם טוב מה רוצים, הם מה שלנו הקשישים

 העצמאות יום חגיגות יש לאו. ובין רוצים בין אירוע, בכל הקשישים את משבצים

המימםד גורם. להיות חייבים הקשישים  מסיבה יש שותפים. להיות חייבים הקשישים

הקשישים. קיום על קיומנו, על לדעת חייב
הזאת. הדפדפת על לירות אלף 15 הוצאת אתה ואמר: בעיריה מאד חשוב אחד אלי בא

אני עושה. אני כאלה פשעים הרבה לירות. אלף 15 הוצאתי באשמה, מודה אני נכון, זה
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יום מרכז מרכזת שפאני, בזה די לא האלה. השירותים שקיימים ידעו שאנשים רוצה

די לא לקשיש; יום מרכז יש להם, ואומרת הקשישים דלתות על ודופקת הולכת לקשיש,

אלינו פונה שביתווולים בזה די לא אלינו; פונים הבריאות ומשרד שקופתחולים בזה

קיומם על לדעת צריכים בניאדם שסתם אומרים, אנחנו הקשיש. החולה את שמשחרר לפני
נוח כך כל לא שלנו למימסד לי, האמינו כסף. להוציא צריך ולכו האלה השירותים של

של במושגים נחשוב לא הבה כסף. עולה טובה ארוחה כסף. עולה למרכז צמוד רכב לשלם.

ארוחה לקשיש לתת רוצה אני הסעד). ממשרד באים ממשכורתי ש0^75 (אפילו הסעד משרד

דתי. ואיני כשרים, כלים ועם בשבת חלה ועם טובה, ארוחה בבית, אוכל שאני זו כמו

אם אחרות, בעיות על גם ממנו תשמע לקשיש שבאה האוכל שמחלקת רוצה אני נוסף: דבר

הגזבר יקר. באמת זה יקר, זה לי תגידו בחוק. שכתוב מה על רק תסתכל ולא לו, יש

כאן מכניס ואיני לשנה. לירות 6,000. עולה במרכז המבקר קשיש שכל חשבון עשה שלי

אחרים מוסדות של והוצאות הבריאות משרד ושל קופתחולים של הרפואי הצוות הוצאות את

ממני מבקש הסעד משרד מוסדות. כ19 בנושא מטפלים השם, וכרוך בקשישים שמטפלים

מקצץ. לא אני  לקצץ

מסתפקים לא שאנחנו לי אומרים אחרות. בטענות גם אלי באים מכבד שאני אנשים

זה ועל צעירים, הם המבקרים מן 10"^ שלנו היום כמרכזי כי לומר רוצה אני בקשישים.

אשה קשיש. לא אתה לו, אגיד לא לב, התקף אחרי ,40 בגיל אדם אבל העולם. כל רוגז
וטוענים: גם באים לה? אפריע למה קשישה, שהיא לה וטוב קשישה, שהיא שמרגישה ,45 בת

שאני מה זה נכון, קשישים. 6,500 יש ובעיר קשישים, 1,500 עם הכל בסך עובד אתר.

הקיים. כוחהאדם זה לעשות. מסוגל

גברים הם לקשיש יום במרכזי שהמבקרים גילינו מעניין. דבר גילינו ולבסוף,

גברים. הם שהרוב ומתברר מזה ההיפר שיהיה חשבנו תמיד נשים. ולא

החיים קונפליקטים בלי לדעתי, אבל קונפליקטים, שיש ברור שאמרתי מה מכל

מעניינים. כך כל לא



 16 

i'

המנחה
. ■ 1

במתנ"סים. קהילתי עובד שגב, שלמה את עכשיו נשמע רבי. למר רבה תודה

מה עכשיו נשמע מתנ"סים. בתור לקשישים מרכזים הקמנו האחרונות בשנתייםשלוש

זה. בנושא שלמה של דעתו

שגב שלמה

שירותים ולתיאום לתכנון חשיבה כמרכז לקשיש מרכז

או פיסי מרכז להיות אמור המרכז אם  הדיון בראשית חסידה שהעלתה השאלה

לדעתי ראויה  לצרכיו בהתאם לקשיש מקיפים שירותים ולפיתוח לתכנון חשיבה מרכז

דווקא לאו אבל לקשיש, למרכז מקום שיש בתפיסה מצדד בהחלט אני כאן. עליה שנתעכב

הקשישים צורכי את נראה אם שירותים. ולפיתוח לתכנון חשיבה מרכז י.לא פיסי מרכז

השירותים כל בין מירבי ותיאום שיתוףפעולה מחייב שהדבר ספק אין כוללת בראיה

שחברי אחרים, ושירותים הלאומי הביטוח הבריאות, הסעד, שירותי  לקשיש הנוגעים
הקהילתיים המרכזים במסגרת פנים, כל על עליהם. שאחזור טעם ואין אותם, מנו הצוות

זיי;> לראות כוונתנו שמניתי. השירותים כל בו שמשתתפים ניסויי, בפרוייקט התחלנו שלנו

ראיה מתוך לקשיש, השירות את יותר ואינטנסיבית יעילה בצורה לפתח ניתן כיצד
במרכז השירות את ולא הקשיש, את כל, קודם לראות, גם צרכיו.כוונתנו של כוללת
השידות, של מזוויתראיר, כלל בדרר פועל שירות שכל לכך מודעים כולנו הטיפול.

האובייקט, את הטיפול במוקד לראות רוצים אנחנו זר, בניסוי שני. מקום תופס והקליינט
עצמו. הקשיש את

ראיה על מדברים אם הביןמקצועי: הצוות הקמת היא ביותר וחשובה שניה נקודה
* שירות כל כאשר ביןמקצועי, לצוות מקום שיש מכאן משתמע הקשיש צורכי של כוללת

עובד אחות, רופא,  המתאים המומחה את או נציגו את המשותף לצוות שולח ושירות

חשוב  עצמה הקשישים קבוצת מתוך הציבור נציג גם ואולי הקהילתי העובד סוציאלי,



 17 

לכוון הביומקצועי הצוות על לטיפול. האובייקט הקשישים, עמדת את גם לדעת מאד

ודימונה יבנה טבריה,  ישובים בשלושה מקיימים שאנחנו בניסוי המשאבים. חלוקת את

בלב הכוללת. הראיה של חשיבותה הוכחה כבר  בטבריה) רק הפעולה התחילה (למעשה

והשני, הביןמקצועי הצוות ריכוז האחר,  תפקידים שני ולו מרכז עומד הזה הפרוייקט
ונושאים בעבודה שותפים הביןמקצועי הצוות חברי הנדרשים. המשאבים והקצאת ויסות

בעיני. לקשיש מרכז של משמעותו זוהי  הטיפול ולתהליכי הקשיש לצורכי שווה באחריות

הצוות מדיניות את והמבצע המכוון המזמן, המרכז, במקום המרכזי האדם לפעולת

עצמה. בפני חשיבות נודעת  והחלטותיו

ד"ר אמר שכבר כפי איאפשר, המסייע: המערך פועל הביןמקצועי הצוות לצד

מעבודתם חשובה פחות אינה השדה עבודת בלבד. ומומחים באנשימקצוע להסתפק כ"ץ,

פי על  הקשישים את שאיתרנו לאחר ואנשימקצוע. מומחים של או החשיבה צוות של

לעשות ניתן זה ודבר אליהם להגיע צורך יש  ומיפקדים מוקדמים סקרים מיפוי,
יש המסייע. המערך  והמתנ"סים המט"בים כלומר הפאראמקצועית, הקבוצה באמצעות

המסייע. המערך מן כחלק ולראותם מתנדבים של נרחבות די בקבוצות גם להעזר

שלא הרצון כל עם לקשיש: מרכז של לרעיון רבה חשיבות שיש חושב אני לסיכום,

פרוייקט על מדברים כאשר לכן, ספציפיים. צרכים לו יש מקהילתו, הקשיש את לבודד

חברי שאר עם הקשיש את לשלב אפשר הגילים כל לבני קהילתי מרכז של במסגרת לקשישים

פינת זה אם  לו היהודיים הדברים את לו להקצות גם יש אבל שונים, בתחומים הקהילה

כשלעצמו הטיפול ואילו  רפואיות לאבחנות מיון חדר או הפנאי שעות לבילוי מועדון
קיימים: מקצועיים שירותים להחליף בא לא המרכז המקצועיים. השירותים במסגרת נמשך

במקום יבוא ולא לקשיש לתעסוקה לחדרמלאכה או גריאטרית למרפאה ייהפך לא הוא

בעוד לקשיש, השירותים ולתיאום לפיתוח ותכנון חשיבה מוקד יהיה אלא הסער, שירותי

הטבעית. בקהילתו משולב להיות מוסיף הקשיש

המנחה

במרכז העובדת אחות היא רחל שוורצשילד. רחל את עכשיו נשמע שלמה. רבה תודה

באיזור. הקשישים אוכלוסיית בקרב ל"דמות" והפכה פומרנץ ע"ש הקהילתי
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שוורצשילד רחל גבי
W וו ו ■ ו וו ■

הקהילתי המרכז כותלי בין לקשיש מרכז

הקהילתי, במרכז מקומו לקשיש המרכז וגם כולה הקהילה את משרת הקהילתי המרכז

רפואיים. שירותים עליו להוסיף יש אכל

דברים: שלושה נשיג הקהילתי המרכז כותלי בין רפואי שירות להקים נוכל אם

בריאות של אנטה קוו הסטאטוס על או מחלות, מניעת על לפקח יותר קל לנו יהיה

לאשפוזים; להיזדקק בלי וכוי, דם, לחץ בסוכרת, מחלות אחרי מעקב תוך הקשיש,

הקשישים מו עזרה לקבל נוכל שלו; בקבוצה שלו, בחוג להשתלב לקשיש לעזור נוכל

לתשומתלב ולזקוקים למרותקים לבודדים,  בריאים שאינם לאלה שיסייעו הבריאים

כלשהי.

במועדון, חברה קשישה, אלי באה השלישית: הנקודה להבהרת דוגמה לכם אביא

צדק". "שערי מטעם בית טיפול בה שמטפלים מרותקת חולה זה ברחוב יש רחל, לי: ואמרה

אמרה, שלך, לא  שלנו האיזור זה אבל ענייננו. לא זה כך, אם מאד, יפה אמרתי:

כל של למעורבות לאט לאט הגענו כזאת בצורה להתערב. צריכים ואתם  שלנו אלא

בו. יטפל הקהילה, מלבד אחר, שמישהו ואסור בחולה מטפל מי אותם מעניין השכונה.

אפשרות לנו ויש לבתיהם מרותקים על אינפורמציה הקהילה מאנשי מקבלים אנחנו וכך

חי. הוא שבה החברה באמצעות בבית, הבודד לאיש לעזור
שאליהם להישגים גם אותנו יביא הקהילתי המרכז במסגרת בקשיש הרפואי הטיפול

את זוכר ודאי שנה 30 לפני ירושלים את שזוכר מי בבתיספר. מונע בטיפול הגענו
טיפול בזכות האלה. המחלות על שומעים שאין כמעט היום הגרדת,וכו'. הגרענת, הגזזת,

< במרכז המבקר הנוער אם אפידמיולוגיות. מחלות מאד הרבה ביטלנו בבתיספר מונע
ילמד גם הוא ונבדקים, נשקלים רפואי, טיפול מקבלים הקשישים את יראה הקהילתי

זקנה מחלות לצמצם זה דבר לנו יעזור ואולי לעצמו מונע טיפול על לחשוב שעליו

הבאים. בדורות אחרות, ומחלות גבוה דם כלחץ כרוניות,
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רפואה אנחנו קופתחולים. של מקומה את ממלא אינו לקשיש שהמרכז ברור

לו לתת רוצים אנחנו בביתחוליבו. אשפוז החולה מן למנוע רוצים אנחנו מונעת.
נוסף שירות אנחנו לביתהחולים. להגיע לו לעזור  אשפוז צריך וכשהוא בית טיפול
ביותר הטובה האפשרות את לקשיש ולתת אשפוז, בימי לחסוך המדינה, אוצר על להקל שבא

ובנפשו. בגופו בריא להיות ביותר והרחבה

השירותים כל ריכוז הוא הקהילתו המרכז בתוך לקשיש המרכז במיקום נוסף יתרון

גזברות, מזכירות,  הקהילתי המרכז של והשירותים האדמיניסטרציה וניצול אחד בבניין
וכדומה. כביסה מועדון

המנחה

רבה,רחל. תודה

ולדיון. לשאלות עכשיו פתוחים אנחנו תמציתיות. אבל קצרות, סקירות כאן שמענו

בתלאביב קשישים מועדון מרכזת ריקי:
של המשאבים ניצול על וממליצה טיפולית כקבוצה הקשישים ראיית נגד יוצאת
כדוגמה מביאה היא ממנה. חלק ולהוות לקהילה לתרום שימשיכו הבריאים, הקשישים

והמתנהל חברים 1,300 בו שרשומים מועדון מנםיונה, מכירה שהיא הקשישים מועדון את

נוסף עצמם. המועדון חברי ידי על  נקיון ופועלת בשכר אחד עובד להוציא  כולו
מפגרים. ילדים לאימוץ וקבוצה חולים לביקור שונים, חוגים במועדון פועלים כך על

עצמם. הקשישים ידי על נעשית העבודה כל

לאומי ביטוח קאםוטו: מר

את הביא כדוגמה קשישים. למען קשישים של התנדבות עבודת על ממליץ הוא גם

והדרכה יעוץ מתן לשם גימלאים של כישוריהם בניצול הלאומי הביטוח שרכש וו הנסי
בעבר בו שעסק בתחום עובד מתנדב כל אחרים. לקשישים אחרת, או מקצועית משפטית,

לכך. הזקוקים אחרים קשישים לרשות עבודתו, שנות פרי נםיונו, את ומעמיד
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רחל

לראות אין לדבריה כמתנדב; הקשיש הפעלת על וממליצה קודמיה לדברי מצטרפת

ונזקקת. חלשה קבוצה ככלל בקשישים

המנחה

סיכום הערות

את הגדיר  לקשיש מרכז מועדון. אינו לקשיש שמרכז הודגש, אחדות פעמים

הוא  לא או זאת במסגרת צורך יש אם כשהתלבט וורטסקי ד"ר זה את והגדיר שלמר. זה

מן לגרוע או וחלילה, חס לבטל, כוונה אין כלומר, בעיות. ולרישום לאיתור מקום

מתכנן. מרכז להקים אלא ההתנדבותית, הפעילות

מקבוצות בנויה האוכלוסיה כלל בדרך אחרת: רמה על קצת זה על נחשוב הבה

וכוי. עבודה, גיל ביתספר, גיל חובה, גן גיל חלב", "טיפת בטיפול הרך, הגיל גיל:
 ואילך מכאן הפרישה. גיל עד הכל ישראל. במדינת ובתקציבים בתקנות מאורגן זה וכל

מטפלת. מסגרת אין

עליה, הדעת את נתנו לא היום שעד הזאת, הגיל בקבוצת לטפל רוצים אנחנו
שקיימים כשם הזאת. האוכלוסיה של לבעיות תכנון מרכז רוצים אנו הקשישים. באוכלוסית

כך  וכוי אוניברסיטה תעסוקה, שירות עממיים, בתיספר גניילדים, כמו שירותים
שגם ברור בחוק. מעוגנים יהיו שזכויותיהם וצריך לקשישים שירותים גם שיהיו צריך

לשם השירותים. את לבנות עלינו יהיה עדין חוק, של למסגרת זאת להכניס נצליח אם

הקשישים. של והצרכים הבעיות לבדיקת ותכנון חשיבה במרכז כל קודם צורך יש כך

1 האוכלוסיה צורכי את שיבדקו אזורייםשכונתיים מרכזים היא ביותר הטובה שהצורה יתכן

ושלמה. דווידסון ד"ר שטענו כפי מסוים, מוגדר בשטח

מצאו שבאמצעותו הדברים אחד רק הוא הקשישים מועדון ולומר: לסכם רוצה אני
 כולה הזאת הגיל קבוצת על לדבר רוצה אני אבל לבעיותיהם. פתרון מסוים מסוג אנשים

בעיותיהם. את פתרו טרם שרובם

רבה. תודה
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י

והשוואות תיאור  לקשיש שירותים של שונים מודלים

ברוקדייל מכון ברוך, נסים מר המנחה:

לבחון המודלים, ביו להשוות ניתן שלפיהם קריטריונים ולמצוא לנסות מטרתנו

וליישום לאימוץ מתאים מהם מה ולראות המודלים, מן אחד בכל מסוימות פעילויות
שונים, במודלים צורך שיש אומרת, שונים מודלים שיש העובדה עצם אחרים. במקומות

להגיע כאן בכוונתנו איו לכו, בארץ. שונים אזורים של ספציפיים לתנאים שיתאימו

אלא  ואזור אזור לכל שיתאים ביותר, והיעיל ביותר הטוב  תיאורטי מודל לאיזה

קבוצת את המאפיין הדבר המודלים. מן ואחד אחד בכל היעילים האלמנטים את לחפש

ובין ניסוי לאחר שהם בין קיימים, מודלים בין להשוות הניסיון הוא שלנו הדיון
לקשיש. שירותים של מודלים כמה להציג מתכוונים אנחנו ניסוי. של בשלבים שהם

הנסיונות על יספר אשר ירושלים, מעירית שוורץ, צבי מר הדוברים: את כאן אציג

בעירית לקשיש שירות של מודל שתציג מבארשבע, קפלן מינה גב' בירושלים; שנעשו

שירות של מודל על שידבר בירושלים, רוממה מקופתחולים מילר, טד ד"ר בארשבע;

לוי, ומר שנה; כחצי לפני שהתחיל בירושלים מאד מעניין ניסוי  ברוממה ניסוי בשלב

בקריתשמונה. הקמה בשלבי שנמצא המודל את שיציג

בבקשה. שוורץ, מר

ירושלים עירית  שוורץ צבי מר

*

שונים גורמים בין פעולה שיתוף של דגמים
מרכז של הרעיון לעצם דקה להקדיש ברצוני השונים המודלים לתאור שאגש לפני

נקודות: שתי להדגיש ברצוני אבל שקיבלתם, בתיק מופיע הזה שהחומר חושב אני לקשיש.
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מגדירים שאנו כוונתנו לקשיש מרכז על בירושלים מדברים אנחנו כאשר ראשית,

 ולהוות זה באזור הקשישים של מלא לאיתור להגיע שעלינו מסוים, אזור לעצמנו

לקשישים מוקד  רופא אחות, סוציאלי, עובד בסיסי, צוות של ביןמקצועית בעבודה

שעשוי למקום הפניה או פתרון, בו ולמצוא בעיה בכל לפנות יוכלו שאליו באזור,
אחרי כלומר, מונע. ולטיפול למעקב להגיע היא מטרתנו שנית, הבעיה. את לפתור

ואז תקין, יותר או פחות שמצבו ללמוד עשויים אנו הראשונית ובדיקתו הקשיש איתור

בשנה, פעם לפחות נוספת לבדיקה אותו ולהזמין אליו לחזור שעלינו יודעים אנחנו
הצוות נכנס ואז מידי טיפול המחייבים ומיפגעים בעיות שנמצא או יותר; לא אם

להציג רוצה אני זה רקע על המתאים. הרפואי לגורם הקשיש את שמפנים או לתמונה

בירושלים. שעשינו הנסיונות את

את להציג ברצוני קריטריונים. כאן למצוא שעלינו ברוך, נסים אמר כבר

במקום: השירותים נכונות הוא הראשון קריטריונים: כמה לפי הללו הנסיונות
השירותים של והנכונות עצמן בפני יחידות שהן בשכונות לרוב המדובר בירושלים
הוא  רחב מצוות חלק להיות או בעצמם, השירותים את להגיש השכונתיות ביחידות

נסיונות. כמה אתאר הזה הקריטריון לאור מאד. חשוב קריטריון
מהווה הוא ובכך עצמאי מרכז הוא זה מרכז בגונן: לקשיש המרכז בראשון, אפתח

משלו, רופא מעסיק המרכז בעיר. המקומות בשאר כמוהו קיים שלא במינו, מיוחד דגם

ריפוי כפיסיותראפיה, שירותיעזר וקונה משלו סוציאלים ועובדים משלו אחיות

וכדומה. בעיסוק

רמות על המבוססים אחרים, נסיונות בעיר שונים במקומות יש הזה, הדגם לעומת

המרכז נמרץ: בקיצור אותם אזכיר בקהילה. שונים גורמים בין שיתוףפעולה של שונות
לא מתנ"ס, קהילתי מרכז בתוך נמצא המרכז חידושים: כמה ובו פומרנץ בבית לקשיש

פומרנץ בית את אחרים). למקומות הועתק זה מודל שנראה, (כפי ונפרד מיוחד במקום

בסיס על כולה הבנויה ויחידה לגמרי עצמאית יחידה בין כצורתביניים מגדיר הייתי
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ומנהלת משלו סוציאלית עובדת משלו, אחות מחזיק המרכז שונים. גורמים שיתוף

קהילתית לעבודה האגף עם הדוק בשיתוף שפועל מועדון קיים לו בצמוד משלו.

המרכז אלה מבחינות בית. טיפול תוכנית גם נולדה הזה ובמרכז ירושלים, בעירית
כלומר, קופתחולים. עם בלבד חלקי שיתוףפעולה קיים זה, לעומת עצמאי. באופן פועל

בטיפול צורך כשיש אבל הקהילתי, המרכז בתור עצמה בפני יחידה מהווה לקשיש המרכז

לא רוממה. מרכז הוא נוסף מרכז האלה. השירותים את קונים ברופא, או קוראטיבי

מתנ"ס, קהילתי מרכז זה גם אותו. יציג מילר וד"ר מאחר הדיבור את עליו ארחיב

הוא קופתחולים עם שיתוףהפעולה פומרנץ שבבית בזמן בו  נוסף חידוש בו יש אבל

הצוות, מן חלק מהווים והרופאים ומירבי מלא הוא שיתוףהפעולה כאן בלבד, חלקי

והאחות. הסוציאלית העובדת לצד

להקמת ניגשנו לאחרונה רק בירושלים. הוותיקים אולי הם האלה המרכזים שלושת

לא הדבר מרכז? ייפתח שכונה באיזו קובעים איר שונות. בשכונות נוספים מרכזים

מצד הנכונות מידת שהזכרתי, הקריטריון סמר על נעשה הדבר שרירותי. באופן נעשה

ביןמקצועי. צוות ולקיים פעולה לשתף בקהילה הקיימים השירותים

בקריתיובל, בירושלים: נוספים מרכזים שלושה הקמנו זה קריטריון בסיס על

נוה דעתי, לפי אתחיל: ובו ביותר החדש המרכז אכן ובנוהיעקב.בנוהיעקב בנחלאות

גורמים בין מלא שיתוףפעולה של ביותר הטובה הדוגמה הקלאסית, הדוגמה הוא יעקב

הסעד. בלשכת שוכן המרכז גם ולכן הסעד בלשכת היושבת  סוציאלית עובדת שונים:

לעובדת בצמוד מטעמה אחות ויש פעולה לשיתוף מלאה נכונות המגלה  קופתחולים
הרופאה מצד מלא שיתוףפעולה השגנו וכן ובטיפול. במעקב אותה המלווה הסוציאלית,

משרד מצד גם  עולים שכונת שזאת ומאחר בשכונה, לקשישים המועדון מצד במקום,

ולשכת לקשישים המועדון הקליטה, משרד קופתחולים,  האלה הגורמים כל הקליטה.

ישיבת האלה הגורמים כל נציגי מקיימים שבוע ומדי אחד כצוות פועלים  הסעד .

נסיון לנו יש בנחלאות פעולה. לשיתוף ביותר הטובה הדוגמה הוא נוהיעקב צוות.
ועושים בקשיש הטיפול בתחום רבות שנים כבר שם פועלים שונים גורמים שונה: קצת

של נהדרות ופעולות הסעד לשכת המרכזי, הגורם שהיא קופתחולים, מצויינת: עבודה
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הגורמים את לאחד הרעיון את העלינו כאשר הזה. וו בנסי רב חלק שנטלו מתנדבים,

את המלוות ורופאה אחות הקציבה אף וקופתחולים רבה, התלהבות מצאנו אמנם הללו

אורגן לא הפעולה שיתוף אבל  התכנית של העיקרית המרכז  הסוציאלית העובדת

בנוהיעקב. כמו ומעקב צמוד לליווי הגענו ולא מראש

נוהיעקב כמו משהו להקים ניסינו יפה: כך כל עלה לא הנסיון בקריתיובל

בקרית להצליח שנוכל חשבנו שבנוהיעקב). זה את הקדים בקריתיובל המרכז (למעשה

שהוא הדסה, בריאות מרכז נוסף, רפואי ומוסד בשכונה קופתחולים שיש משום יובל
וקיווינו הדסה מצד מלאה נכונות מצאנו הראשונים במגעינו בריאותיקהילתי. מרכז

שילוו ורופא, אחות גם  והעיריה הסעד לשכת מטעם הסוציאלית, לעובדת נוסף  שנקבל

להשיגו. מקווים עדיין ואנחנו הושג, לא עדיין הפעולה שיתוף אבל הזה, הנסיון את

היא יתרונות: מצאנו בכך גם אבל לבד, למעשה הסוציאלית העובדת פועלת עכשיו עד

שירותים לספק מסוגלת היא בשבילה. למוקד והופכת האוכלוםיה את מכירה מקרים, מאתרת

אנחנו ואחות. מרופא הנדרשים השירותים בלי שעה לפי סוציאלית, מעובדת הנדרשים

זה. בתחום גם פעולה לשיתוף שנגיע מקווים

 מגונן בקהילות: פעולה שיתוף של שונות דרגות שיש להראות ניסיתי לסיכום,

 נוהיעקב דרך לגמרי, עצמאית יחידה שהקמנו מכיוון פעולה שיתוף למעשה אין שם

פחות, קצת הצלחנו שם  ונחלאות יפה, עלה והנסיון השירותים כל את לתאם ניסינו שם

בעיות. עדיין לנו שיש מקום  לקריתיובל ועד

המנחה

המציגים מן ולבקש ולחזור הנושא את לחדד רוצה אני שוורץ. למר רבה תודה

אחרת מציגים, שהם המודל בהערכת קריטריונים של לשאלה גם שיתיחסו והמתדיינים
השירותים מתוך בא שאינני מכיוון השונים. המודלים בין השוואות לעשות נוכל לא

מבחוץ. הדברים על ומסתכל מבחוץ מופיע אני כלכלה), היא שלי (הדיסציפלינה לקשיש
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ושל מקוות תוצאות של יעדיביניים, ושל יעדים של הגדרות שחסרות לי, נראה 

לקונצפציות לאילוצים, יותר פה מתיחםים השונים. המודלים של היעילות מדידת

האינטגראציה טובה, היא צוות עבודת טוב, הוא פעולה ששיתוף אומרים ולאכסיומות.

שאלות ועל באחרת ולא כזאת ברמה למה רמה, באיזו כאינטגראציה שאלה על אבל טובה,

התיחםות נסיונכם, לאור מכם, לשמוע מאד מבקש הייתי לכן, מדברים. איו  דומות
אילוצים של פעולה, ושיתוף אינטגראציה של שונות ברמות השירות יעילות של לשאלות

השירות? להערכת הקריטריונים מהם  בשאלה דיון ובעיקר, ארגוניים
מבארשבע. קפלו מינה הגב' את עכשיו נשמע

בארשבע בעיסוק, מרפאה  קפלו מינה גב'

בביתהחולים הגריאטרית למחלקה לקשיש מרכז ביו הקשר

שהוצגתי, כפי בארשבע עירית עובדת אינני אחת. הערה אקדים שאתחיל לפני
המרכזים עם קשר לי היה בביתחולים הגריאטרית במחלקה כשעבדתי בעיסוק. מרפאה אני

יה. ר העי של

היא בנארשבע בקשישים המטפלים השירותים כל של הראשונית המטרה לנושא:

הקשיש על להקל שתפקידם שונים שירותים קיימים כך משום הבית. במסגרת הקשיש החזקת

לביו אלה מרכזים ביו הדוק קשר יש לקשישים. היום מרכזי  מהם אחד ומשפחתו,

שיקומית מסגרת אחרי חיפושינו בעקבות נוצר הקשר בביתהחולים. הגריאטרית המחלקה

מאושפז היה הקשיש כה? עד המצב היה מה מביתהחולים. שחרורו עם המוגבל, לקשיש

מחלקת שברים, או מוחי מאורע בעקבות כלל בדרך שיקום, לצורך הגריאטרית במחלקה
r

עובדים היינו שמניתי. למחלות מחלתלואי זו המקרים שברוב דכאון, או פרקינסון

למצב מגיעים אותו, משקמים יותר, או שלושה חודשיים, במשך במחלקה חולה עם

כך? אחר ומה השאלה, עלתה מביה"ח שחרורו ועם עצמאי, תיפקוד של אופטימאלי
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לו היתה ולא למיטה נכנס הביתה, חזר החולה אפס: המקרים ברוב היה כך" ה"אחר

שאנחנו העבודה כל עם קורה מה חשבנו, ואז בפעילות. להמשיך מוטיבאציה שום

להמשך אחרות כתובות לחפש או שהוא, כמו המצב את להשאיר כדאי האם משקיעים?

לקשישים, היום מרכז את וגילינו ההידרדרות? תהליך את למנוע כדי ומעקב, טיפול
החולה ולמשפחת אלה, חולים אחרי המעקב את לרכז יותר קל שלנו הם המרכז יתרונות
יהיה? מה השחרור, ערב משפחות, מאד מהרבה שומעים היינו קודם גדולה. הקלה זו
עם להיות חייב הרי מישהו ללימודים, לחזור נוכל לא לעבודה, לצאת עוד נוכל לא

מתוך למוסד. הקשיש את לשלוח היה המשפחה שהציעה היחיד הפתרון בבית. אבא או אמא

מרכזי עם פעולה שיתוף של הזה הדגם את לפתח ניסינו הדבר, טוב לא כמה עד ידיעה
המוגבל. לקשיש המשפחה את לרתק שלא כדי השאר, בין יום,

במחלקה המועדונים מן מדריכות ישבו זה נסיוני פרוייקט לקראת כהכנה

צוות בישיבות השתתפו ופיסיותראפיה, בעיסוק כריפוי השונים, אגפיה על הגריאטרית

תחילת עם כך, על נוסף וכוי. המחלקה, מנהל עם סוציאליות, עובדות עם ושוחחו

קליטתם את ללוות כדי מספר פעמים אליהם יצאנו היום, במרכזי החולים של קליטתם

המדריכות. בהנחיית ולעזור

התעוררה זה לצורך שהמודעות מפני הגריאטרית, המחלקה מן צמח הזה וו הנסי

הגורמים לכל זו מודעות החדרנו החולה. של השיקומי התהליך סיום עם לראשונה

הסוציאליות העובדות הסעד, מלשכת הסוציאלית העובדת המשפחה, אחות רופא, בקהילה:

בית מחלקות מכל הקשר ואחיות מט"ב עובדות הציבור, בריאות אחיות הקהילתיות,
הטיפול ביעילות מכירים לנושא, מודעים הללו הגורמים שכל לומר, אפשר כיום החולים.

שמאז עוד, לומר אפשר אלה. למרכזים קשישים ומפנים היום במרכזי שניתנים והשירות

מנסים אנו זה דגם פי על השתפר. הבסיסיים ולצורכיהם לקשישים היחס המרכז, פתיחת

מתרכזים אנו הקהילה. במסגרת המוגבל בקשיש הטיפול את הנגב מחוז בכל לפתח עתה

ובדימונה. בערד באופקים, בירוחם, במיוחד
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קשישים. 1,500 מבקרים ובהם קשישים, של מועדונים 14 היום פועלים בבארשבע

עיוורים לשיקום מרכז זה יהיה עכשיו. מקימים השלישי ואת יום מרכזי הם שניים
לקשישים היום במרכזי יום. למרכז אותו ולהפוך עיוורים שאינם גם להכניס ומתכוונים
מחלקות או הגריאטרית המחלקה יוצאי מהם (כ*15 מוגבלים הם 25* איש: 350 מבקרים

 מעורבת היא היום במרכזי האוכלומיה עיוורים. הם וכ*15 שיקומי) טיפול אחרי אחרות

זאת, לעומת נשים.  והיתר גברים הם 65\ ומוגבלים. עצמאים ואשכנזים, ספרדים

יוצאי פרס, יוצאי רוסיה, יוצאי  אתנית חלוקה על מבוססים אחרהצהרים מועדוני

וכוי. הודו
עצמה. בכוחות מגיעה מקום, בקירבת שגרה היום, במרכזי המבקרים אוכלוסיית
במרכז שונות. חברתיות פעילויות כולל היום סדר ברכב. ושוב הלוף מוסעים האחרים

ביומו. יום מדי  צהרים בשבוע,וארוחת פעם  פדיקור יום, יום שפועלת מספרה גם יש

בליווי נהג מביא הארוחות את לביתם. למרותקים המרכז מן יוצאות חמות ארוחות

התחלנו האחרון בחודש בביתו. הקשיש את מישהו רואה ניום פעם שלפחות כר מדריכר1ג

נהנים ואינם לביתם שמרותקים לאנשים המיועד כביסה, שירות חדש, שירות בפיתוח

את לוקחים החמות, הארוחות את שמביאים והמדריכה, הנהג מט"ב. מטיפול עדין

תיקונים, מבצעות בתורנות, מכבסות כמועדון הביו/הקשישות מן המלוכלכת הכביסה

המרותק. החולה לבית נקיה הכביסה מוחזרת ולמחרת וכוי, גהוץ,
מבית קשר אחיות הציבור, בריאות אחיות משתתפות בבארשבע בקשישים בטיפול

לפני הוקמה כך על נוסף מט"כ. ועובדות סוציאליות עובדות ומקופתחולים, החולים

פיסיותראפיםטית, בעיסוק, מרפאה הכוללת ומעקב, טיפול להמשך  חדשה יחידה וחצי כחודש

עבודתם שעיקר  ורופא אחות מט"ב, עובדת וכן מועדון ומדריכות סוציאלית עובדות
ודרך עבודה מדיניות לקביעת לחודש אחת נפגשים שהזכרתי הגורמים כל בית. טיפולי היא

אחת מתקיימות הגריאטרית במחלקה הצוות ישיבות בעיריה. מתקיימת הישיבה פעולה.

בקביעות בהן משתתפת הבריאות במשרד הקשישים על המפקחת אחד. לכל פתוחות והן לשבוע
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מכירה היא הזמן במשך לסופו. ועד האשפוז מתחילת החולה את למעשה מלווה והיא

ולאיזה צרכיו מהם יודעת היא מניתהחולים משתחרר וכשהוא החולה של מצבו את

העובדת נפגשת לשבוע אחת עבדוה. להמשיך יותר קל כר זקוק. הוא וטיפול מיכשור

האחראית הציבור בריאות אחות עם הקשישים, על האחראית הסעד, ממשרד הסוציאלית

את לפתור כדי אחר, במועדון פעם כל נערכות הפגישות הבריאות. משרד מטעם עליהם

להיטלטל הצורך את מהם חוסך הדבר במקום; המבקרים הקשישים של הספציפיות הבעיות

ומעקב טיפול להמשך היחידה אנשי וכוי. לעיריה, הסעד, למשרד לאומי, לבטוח

המטפלים המרפאה, ואחיות המשפחה רופאי מוזמנים הללו לישיבות לשבוע. אחת נפגשים

כולנו. בין המתנהל כמעט, יומיומי לדושיח נוסף  זאת וכל בקשיש; ספציפי באופו

תהיה שלא מאד משתדלים ואנו מטרה לאותה יחד פועלים השירותים כל לסיכום,

האפשר. ככל העבודה את לייעל ושואפים בשירותים כפילות

ירושלים צדק", "שערי החולים בית  מילר טד ד"ר

ברוממה המרכז של המודל תיאור

אחדים. קריטריונים לפי ברוממה, המרכז את לתאר אנסה

כל את להקיף שואף ברוממה המרכז לקשיש, מרכז ככל היעד: אוכלוסיית
והרפואיות הסוציאליות הבעיות בכל ולטפל שלנו המוגדר באיזור המבוגרת האוכלוסיה

אחות סוציאלית, עובדת שלושה: של צוות על מבוסס שלנו הטיפולי המודל הקשיש. של

קיום הוא שוורץ, מר כדברי לקשיש, במרכז הטמון הרעיון מן חלק רופא. ציבורית,
העובדות הציבורית, והאחות הסוציאלית העובדת אצלנו, הקשיש. של בהישגידו שירותים

הרופאים ואילו השכונה, בלב הקהילתי המרכז בבניין הזמן רוב נמצאות העיריה, מטעם

מרפאת זאת שאין לציין, כדאי אולי האזורית. בקופתהחולים משם, רחוק לא נמצאים

צדק", "שערי ביתהחולים עם הדוק בקשר שעומדת מרפאה אלא רגילה, קופתחולים

קופתחולים, רופאי אינם במרפאה הרופאים כל שנים. שמונה לפני אותה אימץ אשר
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כחלק במרפאה הזמן כל שעובר קבוע, רופא הוא מהם אחד צדק". "שערי רופאי אלא

עוברים אלא במרפאה ברציפות עובדים לא אנחנו והשאר, המשפחה ברפואת מהתמחותו

לצורך שנה, חצי ואף חודשים חודשייםשלושה של לתקופה לביתהחולים, פעם מדי

השתלמות.

מכון צוות ידי על מיפקד במקום נערף המרכז הפעלת לפני האוכלוסיה: כיסוי
מספר  וקשיש קשיש כל על בסיסי מידע ומסר באיזור הקשישים כל את שאיתר ברוקדייל,

על מידע לקבל הצלחנו באיזור קשישים 380 מתוך וכוי. המשפחה, גודל זהוי, תעודת

עם לשיחה הוזמנו כבר בחלקם אתנו. בקשר שעומדים הקשישים מן 94^0 על כלומר ,356

ובהווה, בעבר הרפואיות בעיותיהם על אתם שוחחה היא הקהילתי. במרכז הציבורית האחות

את אחרים. פשוטים דברים ועל תותבות בשיניים הצורך על והשמיעה, הראייה מצב על

במרפאה העבודה לאחר קופתחולים. לרופאי הציבורית האחות העבירה הקשיש של התיק

אתו שוחחנו בקופתחולים, שלו הרפואי התיק על עברנו שעה. כחצי קשיש כל עם ישבנו

לתיקו המצורף מיוחד דף על רשמנו הבדיקה מימצאי את מקיפה. בדיקה אותו ובדקנו
תנאי המגורים, תנאי על פרטים ומוסיפה התיק את מעדכנת הסוציאלית העובדת האישי.

המטפל, הרופא  צוות ישיבת מקיימים אנחנו שבועיים כל וכוי. כספי מצב המשפחה,

מרכיבים הכולל המידע סמך ועל החדשים התיקים על עוברים הסוציאלית, והעובדת האחות

אישית טיפולית תוכנית מעצבים ובעקבותיה, וסוציאליות רפואיות בעיות של רשימה

ואת טיפולים אבחנות, בגליון רושמים  הבריאותיות לבעיות אשר וקשיש. קשיש לכל

ועל הקשיש, את לראות רוצה הוא פעמים כמה בדיוק, כותב הרופא במעקב. הצורך מידת

הקשיש אם היטב. פועל הזר. ההסדר הדרוש. בזמן לרופא אותו להפנות הציבורית האחות

הבדיקה מועד את לו ומזכירה מכתב לו שולחת היא האחות, עם הדוק בקשר נמצא אינו
החולה וו לגלי הצמוד כרטיס, על הביקור תאריך את מציין מצדו הרופא הרופא. אצל

לבדיקה. הופיע הקשיש אם ולראות במרפאה לבקר יכולה הציבורית והאחות בקופתחולים,
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סעד השגת או משקפיים תותבות, שיניים התקנת  סוציאליות לבעיות ואשר

והיא בדבר הנוגעים הגורמים כל עם הדוק קשר יצרה הסוציאלית העובדת  כספי

יעילה בצורה שירותים ולקבל הביורוקרטיה של המוקשים שדה את לעבור לקשיש עוזרת
ומהירה.

: השירותים כל את מנצלים אנחנו כי מאד, מצומצם צוות לנו דרוש באמצעים: חסכון

מן סעד מקבלים שלנו מהאוכלוסיה שליש העיריה: של הסעד שירותי לדוגמה, הקיימים.
מתמצאת גם היא העיריה. עם ויעיל מתמיד בקשר נמצאת הסוציאלית והעובדת העיריה

לקשיש" "יד ובשירותי צדק" "שעיר של הבית בטיפול לאומי, לביטוח המוסד של בטיפול

בזמן ולחסוך הנכון למוסד הקשיש את להפנות יכולה היא זאת בצורה אור". ו"תורמי

רבות נסיעות הקשיש מן וחוסכת הסידורים כל את עושה גם הסוציאלית העובדת ובאמצעים.

מבקרים הקשישים מאד. חשובה היא אף הקהילתי למרכז לקשיש המרכז סמיכות העירה.

פעם שבא עורךדין למשל, הקהילתי. המרכז של השונים בשירותים ומשתמשים בחוגים
וכוי. סוציולוג, משפטי, יעוץ לתת בשבוע

ליקויים כמה התגלו שערכנו בסקר חדשים: לצרכים להענות מקום יש שלנו במודל

להם ואין במרכז לכבס קשה הקשישים מן ניכר שלחלק מצאנו כביסה. למשל, בשירותים,

שיעזור כביסה, לחוג הקהילתי במרכז נוער לארגן תוכנית עלתה לכן בבית. אמצעים

שהקשישים גילינו הסקר: של אחר מימצא הקהילתי. למרכז הכבסים את לקחת לקשישים

עם חברתית מבחינה משתלבים אינם האוכלוסיה, מן רבע המהווים בשכונה, הרומנים
מיוחד חוג איפוא מתכננים וטורקים. מרוקאים רוסים, בוכרים, גרוזינים,  האחרים

שלא הקהילתי, למרכז תעסוקה גם להביא חשבנו שבת. בליל והרצאות מוסיקה לרומנים,
עליהם. ידענו בית,שלא מרותקי גם נתגלו בסקר אחר. למרכז לצאת הקשישים יצטרכו

"קשיש החדש, השירות את וגם מט"ב שירות גם אליהם: השירות את להביא נוכל עכשיו

לבתיהם. המרותקים קשישים אצל בריאים קשישים מבקרים שבמסגרתו לקשיש",
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ולא בלבד רוודשים ששה השירות פועל למעשה לפחות. תיאורטית המודל, זהו

התהליך כל את עברו הקשישים מן שליש רק הבעיות. כל על להתגבר עדייו הצלחנו

הפעולה, את נשלים שנה שתוך מקווים אנו אבל ובדיקות, ראיונות של

את להציג נתבקשתי כאשר שבועות, כשלושה לפני שעד לומר, יכול אני מצדי

אני שתיאורטית למרות השירותים, היקף את ולא התוכנית את לא הכרתי לא התוכנית,
את וקבלתי במרפאה ישבתי רפואי, קבלו כמו עכשיו עד הרגשתי למעשה הצוות. איש

תוכל התוכנית הזמן. עם עליהם שנתגבר הליקויים אחד זהו המיועד. בזמן החולים

זמן כל  במרפאה הטיפול צורת את לשנות קופתחולים מצד נכונות תהיה אם להתגשם

כבר קשה. קצת הדבר עבודה, לחץ ויש מספר ולפי תור לפי חולים לקבל עלינו שמוטל

לבית קשורים אנו המרפאות, ככל מרפאה אנו איו כאמור, ברוממה. המצב את שינינו
וזר. הזמנות, לפי החולים יתקבלו הקרוב שבעתיד מקווה אני צדק". "שערי החולים

הקשישים. מבחינת גם יעיל יותר הרבה יהיה

המנחה

השונים. המודלים ביו להשוואה קריטריונים הביא מילר שד"ר שמח אני
למעשה, עכשיו: עד ששמענו לדברים המשותפות נקודות, כמה להדגיש רוצה הייתי

גופים בין פעולה שיתוף של מסויימת רמה על הבנויים מודלים בעיקר כאן תוארו

הצוות דעת על ולא הגוף דעת על נקבעים השירותים במתן העדיפות סדרי כאשר קיימים,
 הסעד שירותי חולים, קופת ידי על נקבעים הרפואיים השירותים כלומר, המשותף:

עכשיו שעד מכיוון הזה, הגורם את מדגיש אני בכוונה וכוי. הסעד, משרד ידי על

של קיומה הזה, האילוץ בשאלת דברים  עוד שנשמע מקווה ואני  בדיון שמענו לא

להתיחס עלינו המשותפת. העבודה של השונות בדרגות המשפיעה אדמיניסטרטיבית מערכת

יותר הישגים נשיג האם אותו? לשנות כדאי האם טוב? הוא זה מצב האם לשאלה,

להתיחס צורך ויש אילוץ, זהו מיגבלה, זוהי פנים, כל על אחרות? בשיטות טובים

אליו.
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מיד נשמע עליו שמונה, בקרית שהנסיון מכיוון האלה הדברים את מקדים אני
 כוללת אינטגראציה של שיטה ליצור נםיון דווקא לי הידוע ככל הוא לוי, מר מפי

המודלים מן לגמרי שונה להיות עשוי שמונה בקרית המודל זאת, מבחינה השירותים. של

יוכל לוי מר אם הדברים. שני בין להשוואה דעתנו שניתן רוצה הייתי עליהם. ששמענו

,■> לדיון. רבה תרומה משום בכר תהיה במיוחד, אותם ולהדגיש השונים לצדדים להתיחם

לוי שלום מר

שמונה בקרית הניסוי  רווחה שירותי איגוד אש"ר,

ובאצבע ובסביבתה, שמונה בקרית נהוג שהוא כפי  להציג מתכוון שאני המודל

אמנם היוזמה מוסדיות. מחיצות שברנו כלים, שברנו שאנחנו בכר יחודו  הגליל

לקשישים השירותים כל מרוכזים כיום אבל השונים, במוסדות שעבדו המקום מאנשי יצאה

שבגליל מכיוון השונים. המוסדות של התקציב מוזרם שאליה עצמאית, אגודה של בידיה
בבארשבע, כמו מרכזי בסיס או בירושלים, כמו קרוב ביתחולים לנו אין העליון
קיים בצפת אמנם ביתחולים. ללא שירותים של ופיתוח בנייה לנו הכתיבה המציאות

הוא הזה המרחק הגליל של המיוחדים ובתנאים ק"מ, כ40 מרוחק הוא אבל ביתחולים,
משמעותי.

רווחה. שירותי איגוד  אש"ר ששמה שירותים תוכנית מעבדים שאנחנו שנתיים כבר

זה הרי התגשם, לא עוד הדבר (אם משפטית מבחינה גם לחלוטין, עצמאי גוף יהיה זה

משרד אין חולים, קלפת אין סעד, שאין היא הכוונה המשפטי). אופיו בגלל דווקא
פדה, פרופ1 אחד. בצבע מופיע הכל אלא לאומי, ביטוח גם אין מסוימת במידה הבריאות,

הדוגמה את תמיד מצטט הוא לבוא. לצערי, היה, יכול לא הנושא, את להציג היה שאמור

ושיתוקים מסוכרת סבל למיטה, מרותק שהיה בינתיים) [שנפטר 80 בן זקן אחד של

אדון, באותו המטפלים הגורמים הם מי הביקורים באחד בדקנו כאשר לו. היו לא וילדים
המעורבים הגורמים כל את בביקור לשתף ורצינו אצלו כשביקרנו גורמים. ל14 הגענו

לשאלה רבה במידה מתיחמת הזאת הדוגמה מכוניות...! שתי הספיקו לא בו, בטיפול
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נסתפק אש"ר, מודל החדש, במודל כיום ההישגים. הערכת של לשאלה או הכלכלית

הדברים שאר את סוציאלית. ועובדת אחות רופא,  שלושה של בצוות בוודאי
איני בשכונות. אש"ר מטעם שיעבוד המצומצם, הצוות יקנה כזה לאדון הנחוצים

התקדמות יש נושאים בשלושה אבל במלואם, התגשמו שהדברים כרגע, לכם לבשר יכול
יש שלדעתי מפני זה, את מזכיר אני כרוניים: חולים (1 תוצאות: רואים וכבר

בשירותים מדובר כאשר מקום מכל ולקשיש, הכרוני לחולה השירותים את לאחד מקום

דיוננו נושא אינו כי בנושא, אגע לא הנפש: בריאות (2 ורפואיים; שיקומיים
עמדתי. כבר זה על ובסביבה: שמונה בקרית לקשיש כוללניים שירותים (3 היום;
אבל שונים, מסוגים ישובים שמונה קרית שבאיזור מפני הסביבה, את מדגיש אני

כר כל לא שעדייו קיבוצים, וכמה בעזרים מדובר אם ואפילו זהים, לרוב הם הצרכים

שבאיזור סבור אני כן פי על ואף בעצמי, קיבוץ חבר אני זה. בענייו אתי מסכימים

בסים על שירותים מהקמת מנוס איו ובכוחאדם, בשירותים הקיימת ובדלות כזה בגודל

יהנו. שכולם כדי האוכלוסיה, סוגי לכל כולל, איזורי
על עצמיתמקומית, ביוזמה הוקמה והסביבה שמונה בקרית הקשיש למען האגודה

על מלמעלה להחלטות חיכינו לא חולים. וקופת הבריאות משרד הסעד, לשכת אנשי ידי
היו הראשונים המפעלים היסטורית מבחינה אותם. ואיחדנו קמנו אלא שירותים, איחוד
ביתחולים על להתעכב רוצה אני אבל יום. מרכז כעין שהוא קשיש ובית חמה ארוחה

קטן. יום

גריאטרית, למחלקה או לביתחולים השתייכות ללא קטן, יום ביתחולים הקמנו

הליגה בשחפת. למלחמה הליגה לבניין פלשנו מיבנה. ללא ואפילו תקציב ללא כמעט

והמרווח הגדול ההמתנה, לחדר פלשנו מנוצל. ולא גדול במיבנה בשבוע, פעמיים פועלת

הקשיש ובית ביתהחולים יום. ביתחולים בשבוע פעמים שלוש שם פועל וכיום בבניין
אחת. מערכת מהווים

הראשון המחזור על אספר אבל ביתהחולים, על הדיבור את ירחיב רוני חברי

שמונה או שש בביתם שכבו אשר ומרותקים, חולים מזקנים מורכב היה הזה המחזור שלנו.
ומספרם הקשישים כל של סקר ערכנו אנחנו גם אליהם? הגענו איר טיפול. כל ללא שנים

השירותים עם שלר האחרון המגע היה מתי היתה, ששאלנו השאלות אחת לכ:800. הגיע הכולל
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: שנים חמש ענה ובאחוזים) במספרים אתכם אלאה (לא מאד גבוה אחוז הרפואיים?

המנותקים חולים. קופת בפרוזדורי יוםיום היושבים אלה היו לעומתם מובן, ומעלה.

אותם לשחרר כשרצינו אבל בהצלחה. לדעתי שוקמו, הם שלנו. הראשונים החולים היו

אנחנו.. כי חודשים? שלושהארבעה בעוד אתם יהיה מה  הבעיה התעוררה מביתהחולים

למדנו המר הנסיון מן קבוע. מוסד להקים ולא בחולים רוטאציה על לשמור רוצים

את למנוע כדי הקודם. למצבם הידרדרו שוב לבתיהם, שוחררו כאשר אנשים, שאותם

הקשיש. בית של המערכת את בנינו ההידרדרות

אחות של ביקור יעוץ, שירותי של תוספת עם מועדוני אופי יש הקשיש לבית
ו

הזקן של שהותו בזמן עוד ארוך. יותר לטווח וליווי הסתכלות סוציאלית, ועובדת

אסטה עמו. הקשר נוצר וכר הקשיש לבית אותו מסיעים יום בביתחולים והמוגבל

שמונה, בקרית לקשיש השירות מפעילי ביו עליה: עמדו לא שקודמי נקודה, ואדגיש מדברי

קשישים וביו הסתדרותיים פנסיונרים בין להבדיל יש אמנם עצמם. הקשישים גם היו
ולא הוותיקים ההסתדרותיים הפנסיונרים באמת הם באגודה הפעילים פיתוח. בעיירת

ושל עצמית פעילות של ניצנים כבר יש אבל שמונה. קרית של היצוגית האוכלוסיה
, י המקומי. הקשיש מצד באחריות נשיאה

מספר בעוד טובה, בשעה ניכנס, כאשר תשתפר אחת רגל על פה שציירתי התמונה

:... שירותי כל יתנקזו זה למרכז שמונה. בקרית שנבנה החדש לבריאות למרכז חודשים

החינוך את מזכיר אני החינוך. משירותי חלק ואפילו לאומי ביטוח סעד,  הרווחה

של המודעות חוסר הוא אותי שמרשימים הדברים ואחד לבריאות, מחנך הוא מקצועי כי

הסברה פעולות מעט לא עושים אנחנו זה לקראתה.בנושא צועד שהוא לזיקנה, הצעיר

_ . בתיהמפר. במסגרות וחינוך,

שיש ודאי כחאדם שמבחינת כבר, ציינתי הערכה: של לקריטריונים אשר לבסוף,

שלושהארבעה של קצרה שהות השירותים.כמוכן, של והוזלה צמצום משום שלנו במודל

את שמכיר מי כל אתי שיסכים חושב ואני היום, כבר חוסכת יום בביתחולים חודשים

■ בבתיחולים. רגילים אשפוזים מעט לא הזה, השירות

. : יום. ביתחולים על הדיבור את קצת להרחיב מרוני אבקש
0 י * ■ 
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שמונה קרית  רוני

ולקחים נסיון  יום ביתחולים .

פיסיותרפיסטית בשבוע. ימים שלושה עובדים אנחנו ביתהחולים. מצוות חלק אני
בית שלנו. ההיקף כל זה  משר.י; בשליש בעיסוק ומרפאה משרה בחצי אחות משרה, בחצי

כשנה פועל הוא הקשיש. למען האגודה ידי על וממומן הבריאות למשרד שייר יום חולים
וללא כללי חולים בית ליד לא  בנפרד נפתח יום שביתחולים הראשונה הפעם זו וחצי.
המקום מטרת מאד. רבה משמעות יש זאת לעובדה בביתחולים. גריאטרית מחלקה עם קשר

וקיבוצים. מושבים הכוללת ובסביבה, שמונה בקרית המקומית, האוכלוסיה את לשרת היא

פתרונות ויותר אפשרויות יותר יש לקיבוצים כלל בדרך כי המושבים, על יותר הוא הדגש

שהיה חולה הכרוני. והחולה הקשיש לבעיות פתרון מהעדר הסביבה סבלה כה עד עצמם. משל

בנהריה. שיקומי לביתחולים בצפת מביתהחולים אותו מפנים היו שיקום, לתקופת זקוק
ומהרגליו משפחתו מבני מביתו, הקרובה, מסביבתו ארוכה תקופה מנותק היה החולה כלומר,

ולהתחיל זו מחממה להינתק לחולה היה קשה הביתה שובו עם השיקומי. בצוות תלוי והיה

שגם המשפחה, בבני תלות פיתוח היא זו עובדה משמעות בביתו. החדש מצבו עם להתמודד

מונע במקום, קיומו בעצם ביתהחולים, החדשה. המציאות עם להתמודד מאד קשה היה להם

מביתו. החולה הרחקת

ועל ביתהחולים צוות ידי על שנבחרו חולים, ששה עם יום ביתחולים את פתחנו

ובסירוב האוכלוסיה מצד ובחשדות בחששות נתקלנו תחילה כרוניים. לחולים אחיות ידי
חולים, ב25 טיפלנו יום, ביתחולים שנפתח מאז וחצי, שנה השירות.במשך את לקבל

החולים שרוב משום בעיקר המקום, של המלאה התפוסה וזאת כיום, בטיפול נמצאים מהם 13

מספר את להגדיל אפשרות אין לרשותנו העומד ובזמן אינטנסיבית, ותרפיה לפסי נזקקים
, של לצרכים אופיינית אך ממושכת תקופה אמנם שנה, כמעט במקום נמצאים חלקם החולים.

חולים ויש עור, לנו נזקקים ואינם טיפול שסיימו חולים יש הקשיש. הכרוני החולה

הפסקה. תקופת לאחר לטיפול שיחזרו בידיעה אותם שמשחררים
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קרית של הדרישות על לענות שנוכל למצב, להגיע היא ביתהחולים מדיניות
מטרתנו יום, לביתחולים נוסף אחרות אשפוז אפשרויות שאיו מאחר והסביבה. שמונה

';; בעיות עם חולים של במיוחד חוזרים, אשפוזים מניעת כלומר: ההישגים, שמירת היא

נוהגים אינם שהחולים בתופעה (נתקלנו תרופתי איזון ובעיות נפשיות בעיות נשימה,

בעיקר התחלנו אחות). של מעקב מהם לחלק צירפנו ולכן הרופא, הוראות לפי בתרופות

נשאר בהסעה, בבוקר מגיע החולה חדשים. למקרים עדיפות יש וכיום ישנים, מקרים עם

רופא של במעקב נמצא החולה לביתו. וחוזר הדרוש הטיפול את מקבל הצהרים, שעות עד

בעבודותיד. עוסק הוא בעיסוק, מרפאה בהעדר הפנוי, ובזמן פיםיותרפיה מקבל ואחות,
: החולים ביתית. אווירה במקום קיימת החולים. של החברתי המיפגש הוא חשוב דבר

אדרבה, באווירה; פוגם זה ואין ,8030 רחב, הגילים היקף לזה. זה ודואגים קשורים

י . י שיחות החגים, לקראת מסיבות הצוות עורר להגבירה וכדי ביתיות, תחושת מתפתחת

במסגרת הקשישים את ומבקרים שבאים ילדים עם קשר נוצר ולאחרונה טיולים אישיות,
.1r לכיתה משימות

לקראתו ההכנה למרות מאד, קשה כלל בדרך תגובתו שחרור לפני עומד כשחולה

יחזור והחולה זמנית, השהות כי ומדגיש חוזר הצוות קבלתו. מרגע בעצם שמתחילה

לצערנו, הקשיש. לבית החולה את ומפנה קשר על הצוות שומר השחרור לאחר גם לביתו.

הבעיות את לנו פותר ואינו למלא שעליו הפונקציות את ממלא אינו עדיין הקשיש בית

הסוציאליות בעיותיהן כל את לפתור מביתהחולים שדורשות משפחות גם יש שעה. לפי

הוקם. כך לשם שלא למרות הכלכליות,
החשובה העבודה על דיברו פה מקצועי. כחאדם העדר היא ומכבידה חמורה בעיה

שלא בנות אצלנו עובדות כלל כדרר סוציאליות. עובדות אין לנו סוציאלית. עובדת של

אינו ביתהחולים שמיבנה עוד לציין עלי מאד. לנו קשה ולכן מקצועית הכשרה עברו

בציוד משקיעים אין ציוד. וחוסר צפיפות כמו טכניות בעיות יש ולכן לצרכיו מתאים

מספר את להגדיל גם נוכל כשנעבור, חדש. בריאות למרכז קצר זמן בעוד שנעבור במחשבה

במקום. החולים
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י . ■ המנחה

המעונינים המרצים מצד וגם הקהל מצד גם נוספות, להערות עכשיו פתוחים אנו

, . שני. בסיבוב דעתם להביע

לעיוור בשירות הסעד, במשרד לשעבר מפקחת גימלאית.  ניר צפורה גב'
בהחזקה סיוע הכולל שירות הבריא לקשיש כוללני בשירות הצורך על עמדה

המליצה חברתי. ומגע מסוימת תעסוקה ברז, או נורה כהחלפת תיקונים ביתו, של שוטפת

דוגמת לקשיש" "קשיש מעין נצרכים, לקשישים שיסייעו קשישים מתנדבים ארגון על

לנוער". "נוער

שוורץ צבי מר

הוא לקשיש" "מרכז לקשישים". יום ו"מרכז לקשיש" "מרכז שבין ההבדל על עמד

אחריהם. ועוקב כחולים, בריאים נתון, באיזור הקשישים אוכלוסיית כל את המאתר גוף
לקשיש" יום "מרכז אחריהם. ומעקב וסוציאליים בריאותיים מיפגעים איתור על הוא הדגש

על לענות בא יום" "מרכז גא.  שבא ומי תכניות של מיגוון עם שכונתו מועדון הוא

ולטעמים לצרכים מותאם להיות צריך הוא ולכן ניר צפורה גבי שהעלתה הצרכים מן חלק

ברצונותיה. והתחשבות בתכנון שיתופה תור השירות, את המקבלת האוכלוסיה של

מילר טר ד"ר

 סוציאלית ועובדת אחות רופא,  המטפל הצוות על הרובצת האחריות סוג את הדגיש

והמעקב האיתור סקרי שבטיפולו. החולה כלפי המשפחה רופא לאחריות אותו והשווה

רוצים אם אולם הפרטיים, חייו לתחום ובפלישה הקשיש של בכבודו בפגיעה כרוכים
■ מכך. מנוס אין מיפגעים לאתר
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לוי שלום מר

רצונו את שיהלמו פתרונות למצוא הצורך ואת העדתית הרבגווניות את הזכיר
של טעמם לפי היתה לא הסטאנדארטית החמה הארוחה למשל, שמונה, בקרית הפרט. של

שיבשל עדה, אותה בן לשכן, פנייה  שנמצא הפתרון עליה. שוויתרו והיו רבים קשישים

הקשיש. עבור

תיקוני שירות לקשישים.למשל, קשישים של התנדבות שירותי שמונה בקרית קיימים

תפקידים בהטלת התאלמנות. או כשפעת משבר, במצבי ושירות אמריקאי פנסיונר שנותן בית

שמונה שבקרית צייו כן כמו רבים. קשישים של נפשיות לבעיות פתרון רואה הוא מתאימים

לכך. הזקוקים לקשישים מוגן דיון יש

המנחה

מתיחס אדם כל "מודל", במושג שמשתמשים ברגע קרה: אכן מחפניו שחששתי הדבר

בבהירות. אצלנו מוגדר אינו הוא מקום, מכל נהיר, מושג זה אין שונה. באופו אליו
כן, פי על אף שירותים. סוגי על יותר שדיברנו היא הדיון של התוצאות אחת לכן,

למדתי. אני  פנים כל על הזה, הדיון מן משהו למדנו
מערכת של מודל האחד, ניסוי: בשלב שונים בסיסיים מודלים שני לנו יש למעשה,

מסוימים, רפואיים שירותים פלוס לקשיש מרכז או לקשיש, מרכז שנקרא לקשיש, שירותים

בין תיאום על מבוסם זה מורל מונע. שירות בלי או מונע שירות עם מועטים, או רבים

המוסדית המערכת את כתנאי מקבל הזה המודל למעשה, חלקם. או כולם הקיימים, הגורמים

שנותן גוף פלוס מתאם, גוף אקים וטוען: מיגבלותיה, על שהיא, כפי כיום הקיימת,

של אחד סוג זהו הזאת. במסגרת לעשות יכול שאני המקסימום את ואעשה מסוים, שירות

אינטגרציה. של שונות ברמות הקיים שירות

המשפטיים הגופים שכל פירושו, זה מורל שמונה. קרית של וו הנסי הוא השני הסוג

האחרים הגופים את שמבטל גוףעל, חדש, משפטי גוף יוצרים שירותים והמעניקים הקיימים
לקשישים, בשירותים רק מדובר שלא מביו אני לכולם. השירותים ניתנים הזה הגוף ובאמצעות
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י""'" נתיי ינלו0יה לילל "'"י כייאי"יק"יל"> כללי, איניכיאל' נ0ייי" אלא
"נעיים כאיכלי"" ""ל" '"ייי. ... כ,ם ".'"ים, נאילית .מ"פל" ,"יי" ,, הזה

אחרת. יעד אוכלוסיית בכל או
ניצי "ל™ י™™ י" *'" י כאחי, "מיילים .נ' לגבי למיני לא ל"נרי

'"""" י"'*1' י"ייליס """" "יי >" '"*" יייל' "ל י."" ניאייי. את מעי,כים
""'" י"""'" "'' י"יג ל<'  נל"ייי י>י" יל יל'  י" קי'" אחי? למייל,ס

** 'ייי '" "יי ייי יזה "ייי"י ^י ■"'" ".'יי אם ניע לא ממני,. לי,,, ייצ>1

"'יל ^ י"""*"' "י " ניע ל" י''י"י"י י 'י ".'"י "0' ,ל א"ית, ש,""
נייי ל<' יניי" '""*<"> '"יי ""'יניב'. י" ייי". "' 'יי". ,"" "י,
<* ה™'" 'י" לכי; איי"" ".ינח כ"עיכ" ל""ח כז" איגיו יכיל כי" למ.ל ל.
יי™'"' "*"" י.>יי"ים ג יכי איזיי', כ' על "ויגני אינם הנייאי" ש,יי",
גופי ע0 י'" "יי "ל י'*'""'"  "י* א כייי.  ייא "י קיי" "יל למע0ה,

י"" ""נ הנ0"ו טי ייי"נ לל"יי לני *" עוכ, .י" על י,יע" א" ל""

ל"יייי "י™ "י™ "ק"טת זה "יי' .לי"י. ™" *** יאנ' .למיתי, ניי יבי
י''"י """י "'ייתים ל"'>י ""ייי "יייי"י" א" ל"ל איי לי"י "'יי "נ". נייו נע,ית
^י"'  ל"ל" לי כי "יי נ"ני ל"יי", יכיל א"יים. נייכים mma
ל"יי "עליני '"יי 'י''" י" ל"ייי יי™ יי אייים יאינני למי' מגביל" נ.יי"
<'"'נעים יי"י "< ילי"י"יי "'" ""י "'ייי' ל".י ל מלמ.ל", ה",יני" ל,"י" :

"ל י'0 לי'"' לל "ייי א" .לי ככי"י" למ.יא יכיל .יח כל א"יי", נמלי0
"יי'" "ייי א" יייקא ל"יגיש כיא' ב""ל י""כי נע.", "" "יכי לי. י,",לי, א,זיי

*

רבה. תודה
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לקבל? רוצים מה ניתן? מר, צריך? מה

4

תלאביב אוניברםיטת מורן, ברוך פרופי המנחה:

שלו. ראות מנקודת הקשיש צורכי של בבעיות לעסוק ננסה שלנו הדיון בקבוצת

וכמעט צעיר, מקצוע הוא לשם, בניגוד שהמקצוע, היא הגריאטרית של הבעיות ארות

נקודת את להבין ויכולים הגריאטרי לשירות שזקוקים אנשים המקצוע אנשי ביו לנו שאיו

משקפיים, להרכיב חייב אינו עיניים רופא אמנם, האישי. מנסיונם הקשיש של המבט

כראוי, נתפסות שאינן בעיות מאד הרבה יש אבל אשה, להיות חייב אינו וגינקולוג
הבעיה: את אמקד הזקן. של במקומו עצמם את לשים יכולים אינם שהגרונטולוגים כיוון
זה. את להעריך כלים מאד מעט יש למעשה, צריכים? האנשים מה יודעים בעצם אנחנו האם

דרגת לפי קבוצות לשלוש הקשישים את לחלק ניסו בסקוטלנד מזמן לא שנעשתה בעבודה

לאדם הכוונה ב"מינימאל" ו"מקםימאל". "אינטרמידייט" "מינימאלי', שלהם: התלות

הוא למשל, לבד, לגמרי להיות מסוגל אינו אבל בעצמו, הפונקציות רוב את למלא שיכול

יכול שאינו לאדם השני, לקצה הכוונה ב"מקסימאל" ואילו למכולת. ללכת מסוגל לא

לשירותים ללכת יכולת העדר היא ביותר הטונה והדוגמה בכלל, עצמאי באופן לתפקד

שעד מודד עוד בסקוטלנד, הזה במחקר הכניסו הזאת החלוקה לצד אבל עצמו. בכוחות

אדם של היכולת  בדידות "סוליטיוד", לו שקראו מודד הדעת, את עליו נתנו לא עכשיו

התברר פיסית. לעזרה זקוק אינו אם גם סביבו, שיהיה למישהו הנזקקות או לבד, לחיות

למרות בבדידות חיו כלומר כ"סוליטיוד", סווגו כקשישים שהוגדרו האנשים מן שכ^22

גיל עובר שאתה ברגע להיפר, בגיל: קשור אינו הדבר נוסף. אדם לחברת זקוקים שהיו

הביניים בגיל נמצא אתה אם אבל לבד. אותך ישאירו שלא יותר גדול סיכוי לך יש מסוים

אנחנו אם היא שהשאלה מכאן, מסתדר. אינך דבר של ובסופו מסתדר, שאתה מניחה הסביבה

דוגמה עוד אתן הקשיש? את המטרידים העיקריים הדברים הם מה דבר, של בסופו יודעים,
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בעיות יענו האנשים רונ קשישה, נאוכלוסיה המרכזית הבעיה מה שואלים כאשר משלנו:

שקרוב מצאנו ברוממה שעשינו קטן במחקר והנה, וכליים). (לב קארדיוואסקולאריות

גבוה דם לחץ על ואילו פרקים, של מבעיות דווקא סובלים האוכלוסיה מן ל0*60

הסובלים שמתוך התברר לטיפול יותר שזכו הדברים מהם וכשבדקנו כ*40. רק התלוננו
(60"*) הפרקים חולי מתוך ואילו כטיפול; נמצאים שאינם טענו 10"* רק ,(401) דם מלחץ

האנשים מן כ*94 שמיעה, על מדברים ואם טיפול. מקבלים שאינם טענו ל*40 קרוב

שאנחנו, הקדימויות לגבי שאלה סימן מציבים אלה מימצאים לטיפול. מגיעים שאינם טענו
הקדימויות את קובעים אנחנו האם  לעצמנו קובעים הזאת, באוכלוסיה המטפלים האנשים

שלנו? המבט מנקודת או הקשיש של מבטו מנקודת
למאגר הקשיש מודע מידה באיזו הפתיחה: בדבר להעלות רוצה שאני שניה שאלה

לנו שסיפק היחיד המיבצע השדה: מן דוגמא ניקוח שוב, לרשותו? העומד השירותים

ברוממה. איש 400 של ניבדקים קבוצת הוא מוגדרת אוכלוםיה על נתונים האחרונה בתקופה

מרכז זה מה לשאלה אבל קופתחולים, זה מה ידעו האוכלוסיה מן שכ*99 העלתה הבדיקה

ידעו לא אבל שמעו, 223 קהילתי; מרכז על שמעו שלא האוכלוסיה מן 200* השיבו קהילתי

מסוגל המרכז מה יודעים שאינם מפני אם קהילתי, למרכז זקוקים שאינם טענו ו*"76 זה מה

לקשישים: שירותים של נוספות דוגמאות אליו. להגיע להם שקשה מפני ואולי להם, לתת

לאור בית. טיפול זה מה ידעו לא ו*60 לקשיש "יד על שמעו לא האוכלוסיה מן 76,

הנכונה ההפניה את גם בחשבון להביא צריך שירותים של שפיתוח חושב אני האלה הנתונים
והשאלה בשבילו. בונה שאתה מה כל שינצל לאדם גורם אתה שבה הדרך את לשירות, אדם של

להביא הדרך את מוצא שאינך או לו, זקוק שאינו משהו לו בונה אתה האם היא: העיקרית

נכונה? בצורר. השירות את שינצל לכך אותו
 עמדה לגיבוש להגיע ננסה יחד כולנו רבשיח. לנהל היום כאן מתכוונים אנו

צרכים, להערכת צרכים, לקביעת הנכונה הדרך להיות צריכה מה  לפתרון נגיע שלא ברור

עדיפויות. וסדר קדימויות לקביעת מכל: חשוב לי שנראה ומה

לפתוח השומר", ב'תל לגריאטריה המחלקה מנהל רבינוביץ, מריוו מד"ר אבקש

בדיון.
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. . . . רבינוביץ מריון דייר

ולקחים נסיונות גן: ברמת הקהילתי המרכז

הקהילתי המרכז את שפתחנו אחרי שלמדנו, ולדברים שרכשנו לנסיון בעיקר אתיחס

ומבחינת שלו ההיסטוריה מבחינת חדש, מודל זה גן. ברמת הוותיקים בשכונת שלנו

. .  עקרונותיו.

הענף ובסיוע גן רמת עירית עם פעולה בשיתוף חודשים כששה לפני נפתח המרכז

ישקפו לא שאציין הדברים מן שחלק אתכם, להזהיר רוצה אני לאומי. לביטוח במוסד לקשיש

לא בעיקר, הוותיקים ובשכונת גן, שברמת מאחר אחרות, אוכלוסיות של הצרכים את בהכרח

אוניברסלית מצוקה אותה או דברים אותם בעיקר אציין אבל החברתיות. השכבות כל מיוצגות
. ,,., מעמדי. לסטאטוס כך כל קשורה שאינה

שלושה בחשבון להביא היתר, בין צריך, זה מסוג קהילתי שמרכז אומר הייתי
עקרונותיסוד:

כגורם רפואית נוכחות  רפואי תירוץ קורא שאני למה זקוקים אנחנו אחד: עקרון
גורם של נוכחות היא זה מסוג במרכז האטרקטיביות הנקודות שאחת למדנו אטרקטיבי.

הדם, לחץ את יבדוק החולה, או הבריא האיש, של לתלונותיו שיקשיב מוסמך, רפואי

כמיחוש עין למראית שנראה למה הרצינות בכל ויתיחם ודם סוכר לבדיקת אותו ישלח

מושך הוא זה: מסוג קהילתי במרכז להתקיים צריך הרפואי התירוץ . (minor complaints)

החיובי, במובן מסוימת, לתלות גורם אולי אומר והייתי למרכז, אותם מקשר אנשים,

לה. זקוקים זו גיל בקבוצת שאנשים

וקשר המשכיות ללא באוויר, תלוי או תלוש להיות יכול המרכז אין שני: עקרון

שמופיע אדם עם קורה מה למשל,  גיאוגרפית מבחינה המיידית בקהילה שקורה מה עם

עד בו טיפלנו ונחבל? שנפל או חום לו יש אחד ויום המרכז, בפעילות ומשתלב מסודר

המרכז ליד בית טיפול של תוכנית מציע אני לכן אחר? לרופא ילך זה ואחרי נפילתו,
גן ברמת שלנו הקהילתי במרכז הזה לשלב הגענו לא שעוד לומר מוכרח אני הקהילתי.

בית. לטיפול תוכנית מהעדר הניתוק, מן סובלים אנחנו ולכן
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. יי ^ר' .11.

הוא הזה. למרכז מחנך הכנסנו לערכים. וחינוך תרבות פעולות שלישי: עקרון

אחד. כל של צרכיו לפי  עגנון של הספרות ועל תנ"ר, אקטואליה, על משוחח מטייל,

המרכז. של המשיכה ממוקדי אחד להיות הפך זה למעשה,

הבריאות משרד  ליברייו גרשון ד"ר

דרכים מיגוון

בסביבתו הגרים הזקנים של הצרכים לכל דעתו את לתת צריו שמרכז סבור אני
הם להם, מודעים שהקשישים צרכים יש ושירותים. דרכים של במיגוון כך לשם ולהשתמש

הבריאות בתחום או הרווחה, בתחום יום, יום בחיי עליהם המקשות הבעיות מן נובעים
להן. מודעים שאינם בעיות יש אבל בעתיד). הבריאות מהידרדרות מאד חוששים בודאי (הם

משבר. למצבי לבסוף אותם המביאים תהליכים, של מוקדמים לשלבים מודעים אינם הם

קהילתי שמרכז לי נראה לכן משבר. במצבי לטיפול מגיע שהקשיש יודעים כולנו לצערנו,
בשלב לגלות, כדי והרווחה, הבריאות בתחום המונע הטיפול לעניו דעתו את לתת צריך

דומני, בכל, התהוותם. את ולמנוע משבר למצבי המובילים תהליכים האפשר ככל מוקדם

הרבה. להשיג נוכל
כאשר חברתי, מועדון במרכז קיים כאשר חברתיים. צרכים על לענות גם צריך המרכז

מתבודד, קשרים, בקשירת מתקשה זקן אדם מאד. חשוב וטיפול טיפול זה גם הרי בידור, יש

לקשור לו לעזור צריו הבדידות. בעקבות דכאוניים למצבים שמביא קסמים מעגל ונוצר

חברתיים. קשרים

שירותים בסביבה איו אם ושיקומיים, טיפוליים שירותים לתת גם צריך המרכז

קיימים הם אם בעיסוק, וריפוי כפםיותראפיה שיקומיים, שירותים או בית טיפול כאלה.

את להקים מקום יש  לאו ואם כפילות; וליצור להקימם צורך איו טוב, מה  באיזור
תוך המרכז בעבודת להשתלב צריכים באיזור אחרים שירותים גם במרכז. האלה השירותים

כפילויות. למניעת תיאום, כדי
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* להעדיף איר האחת:  כ"ץ דייר עליהן דיבר שכבד נקודות, שתי עוד ולבסוף,

אם לזקן תועלת מביאים באמת אנחנו מידה באיזו התוצר? את להעדיר איר מעשינו, את

על להלבישר. שאפשר להערכה, תוכנית מכיר אינני הללו? השירותים כל את לו נותנים
כשאנחנו שניה: ונקודה זה. בעניו יעזור ברוקדייל שמכון מצפה אני הללו. המרכזים

 שיקום ושל מונע טיפול של הבעיות מכלול על שיענה מרכז כשמקימים כזה, שירות מקימים

להקים לעצמנו להרשות יכולים אנחנו הכלכלי ובמצבנו בארץ האם יקרה. בתוכנית מדובר

שירותים של בסיס על כאלה יחידות להקים שיש דומני כאלה? תוכניות ועם כאלה מרכזים

השירותים אם חדשות יחידות להקים ולא  מיומן אדם ובכח בכסף תיגבורם ידי על  קיימים

בקהילה. קיימים כבר האלה

המנחה

העיקרי לפארטנר לפנות חייבים אנחנו קיימים שירותים של תשתית על מדברים אם

פודקמינר, מד"ר מבקש אני לכן האוכלוסיה. בעיני לפחות בשטח, הבריאות את שמייצג

שאלתי שלה. המבט מנקודת הדברים את שתציג בירושלים, קופתחולים של המחוזית הרופאה

קופת מידה באיזו הקיימים? בשירותים להיעזר או להסתמר היום ניתן מידה באיזו היא,

אחרים? ומשאבים אחרות רשויות עם משתלבת חולים

■■■ . ■ ירושלים קופתחולים, של מחוזית רופאה  פודקמינר אליזבט ד"ר
■T. '

בחולים ולא במחלות טיפול

האפשרויות בין הפער בגלל וזאת בדיפרסיה, להיות ההתחלה מן מוכרחה אני לצערי,

שאנחנו השירות לבין לקהילה, לתת מסוגלת תה הי שקופתחולים גדולה רפואית עזרה של

אנחנו דעתי, לפי המונעת. הרפואה לתחום כל, קודם מתכוונת, ואני למעשה. נותנים
קופת התפתחה היסטורית מבחינה הכל. את אמרתי בעצם בזה בחולים. ולא במחלות מטפלים
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לרפואה הדאגה את או הטיפול את עצמה על נטלה ולא במחלה טיפול של בכיוון חולים

משום להם, המגיע את מקבלים אינם שלנו החברים מן מאד גדול שחלק נובע מזה מונעת.

מסוגלים שאינם משום הרפואה, לשירותי מגיע אינו אחר וחלק חולים שהם יודעים שאינם
עד והחמיר הלך זה מצב הטיפול. את לקבל כדי חיים הם שבה המסגרת מן או מביתם לצאת

למחצה, בריאים או למחצה חולים אנשים, להוציא צורך כשהיה אז, יוםהכיפורים. מלחמת

המצב בית, טיפול של הצוותים עם המרפאות. עם בקשר בית טיפול הוקם החולים, מבתי

השיפור אבל הקהילה. לא מרפאה, שנקראה הנוחה, המסגרת מן לצאת התחלנו במקצת: הוטב

הפוטנציאלי. החולה אחר בחיפוש ולא בבית, זה במקרה בלבד, בחולה בטיפול התרכז

יותר ניצול שמטרתה קופתחולים, למרפאות צוות עבודת הוכנסה האחרונות בשנים

פוטנציאלים, חולים יותר לאתר האחיות, בשיתוף מסוגל, הצוות הקיימים. המשאבים של טוב

היא שלי במחוז שלפחות סוציאליים, עובדים של תוספת לכולם. הגיע לא עדייו הוא אבל

משתתפים, אנחנו היום קדימה. ללכת אפשרות לנו נותנת אחדות, שנים רק שקיים חידוש בגדר

הזה שהשיתוף היא, הבעיה הקהילתיים. המרכזים בכל כמעט יותר, או פחות פעיל באופן

מן חלק להיות שרצונם רופאים לנו יש שלנו: במרפאות העובדים האנשים רצון על בנוי
מקומות. כמה ובעוד למשל, ברוממה, כמו מצליח, המרכז ואז גדול, הוא הקהילתית העבודה

מעבודה ונמנעים עבודתם בראשית להם שניתנו ההנחיות מאחורי שמםתתרים רופאים, יש אבל

עלינו הממונים מן דרישה להיות צריך הבא הצעד אולי קטן. הפעולה שיתוף ואז קהילתית,

קהילתית. לעבודה  להם רק לא אבל לרופאים, גם והכוונה  הצוות של ההשתלמות את לכוון
מהווים אנו אין אנשים, מיליון ביותר ומטפלים כללית קופתחולים שאנחנו למרות

מיפנה נקודת שתבוא מקווה אני אבל מכאיב, ודי קשה די וידוי זה ציבורית. רפואה

בעבודתנו. *

המנחה

את לראות הזמן הגיע אולי עלום. כדבר הקהילתיים המרכזים את הזכרנו עכשיו עד

הקהילתי. המרכז של מבט מנקודת התמונה
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רוממה קהילתי, מרכז  גורן אברהם מר

בשדה והאיש המקצוע איש טל סינתזה

אפס מגיל אחת, כקהילה השכונה את לראות דעתי, לפי צריך, הקהילתי המרכז איש

גילאיים, מאפיינים עם אחד, כאובייקט הקהילה את לראות עליו ושיבה. זיקנה ועד

אחת. ומסגרת אחת קבוצה אבל שונים, וכלכליים סוציאליים
רוצה הייתי שאפילו היא היום, הדיון במסגרת אליהן להתייחס שצריך הבעיות, אחת

לא הקשישים. בתחום מקצוע איש איני למשל, התחומים. בכל מקצוע איש להיות יכול אינני
הקהילתי בעובד מנה יוספטל, ממכון אחדהעובדים קהילתית. עבודה נושא על כנם נערך מזמן

ועם אנשים עם להיכרות הכוונה בהזדהות הזדהות. נסיון, מקצועי, ידע תכונות: שלוש

מעורבות של היכרות אלא שולחן, מאחורי רופא של לא מחקרית, לא מקרוב, היכרות צורכיהם,

גם בתוכו המכיל אדם למצוא שקשה יודע, אני מנסיוני האוכלוסיה. בתוך השכונה, בתוך

עושים? מה מעט. אבל כאלה, יש המעורבות. את וגם וו הנסי את גם המקצועי, הידע את

שמלווים, מקצוע אנשי עם במלאכה והעושים במקום המעורבים האנשים של מיזוג הוא: הפתרון

וההכוונה העצה את ונותנים השדה מאנשי החוזר ההיזון את המקבלים ומייעצים, עוקבים

העבודה. של הנכון הכיוון את לדעתי, יוצרת, שניהם בין הסינתזה מלמעלה. המקצועית

לומר מתיימר הייתי לא הקשישים. של האמיתיים הצרכים מהם נדע כיצד השאלה פה הועלתה

כשהתחלתי בניהנוער. צורכי מהם לקבוע מתיימר שאינני כשם הקשישים, של הצרכים הם מה

מועדון ירושלים), עירית שהקימה המועדונים (אחד קשישים מועדון ברוממה היה כבר לעבוד

 מעניין זמן לבילוי אפשרויות להם היו חברתי. מיפגש מקום לקשישים ששימש פעיל,

שהיינו יתכן בבית. לבד לשבת לא היה בשבילם שהעיקר כנראה, מסיבות. הרצאות, משחקים,

ולא מסוים בתחום נשארים אנחנו שתמיד היא הבעיות (אחת כזה חברתי במועדון מסתפקים

רוצים? שהם מה זה האם הקשישים, שצריכים מה זה האם השאלות, עלו אז אבל ממנו). זזים
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נוספים. לתחומים יצאנו ובעקבותיו האלה השאלות את לעורר שהתחיל הוא המקצוע איש

המקצוע. מאיש באה הדחיפה

מהם ולמצוא לחפש מצליח הייתי אם ספק המקצועי והסיוע התמיכה הליווי, אלמלא

הנכונות לתוצאות מגיע היה מקצוע איש או חוקר אם לפקפק מעז גם אני הללו. הצרכים

אצלנו. שנעשה כפי שדה בעבודת ולא בלבד, מחקרית בצורה התשובה את למצוא ניסה אילו
הקשישים, בנושא פה מדובר השדה. ואיש המקצוע איש צירוף  הנכונה הדרך שזאת חושב אני
נוספים. בתחומים גם לכך מגיעים והיינו  זמן הרבה כבר לזה מייחל ואני  הלוואי אבל

בטלוויזיה בזמנו טבע הסעד שר השכונתי. הנושא הוא להדגישו רוצה שאני נוסף דבר

קהילתי מרכז כמנהל מנסיוני בשטח. שנעשה במה יתר מעורבות לשכונות, ירידה מסוים: מטבע

הרכב מבחינת הומוגנית ודי גיאוגראפית מבחינה מוגדרת שכונה היא שלמזלי  בשכונה

פרופסור שהביא הסטטיסטיקה את הכרתי לא הנכונה. הדרך זו שאמנם לי נראה  האוכלוסיה

לעצמי טפחתי קהילתי, מרכז זה מה יודעים אינם הקשישים מן שכ^20 כששמעתי אבל מורן,
אומר זה ומכירים. יודעים שהם הדבר עצם חשוב מהו. יודעים ש*"80 אומר זה כי השכם, על

לקבל עצה, לקבל לשם, לגשת שאפשר מקום  נוחות הרגשת של מוקד בשכונה היום שנוצר

המלאכה. מן גדול חלק עשינו שבזה חושב אני תשובה.

הקהילתי למרכז מסביב הקשישים עם העבודה את ולבנות לנסות שצריך לי נדמה ולבסוף,

עכשיו אכנס לא השכונה. גילאי שאר עם מעורבות שתהיה כדי בשכונה, שקיים הרבגילאי
התפצלה הגרעינית המשפחה כאשר העולים. משפחות של הבעיה את מכירים כולנו אבל לפרטים,

התחושה בודד. נשאר והוא עובד אינו הקשיש לבד. נשארו והקשישים אחרת לשכונה הבנים עברו

חושב אני  לבד לא שהוא סביבו, מסוימת מסגרת שקיימת בחברה, חי שהוא בשכונה, .חי שהוא

בשכונה. הקהילתי כמרכז לתת יכולים אנחנו הזאת התחושה שאת

המנחה

קדימויות של בעיה

לפני לקשיש? חשוב באמת מה  הקדימויות ענייו באמת היא הבעיות שאחת חושב אני
לאנשים ניתן ואמר, הסעד למשרד בא כשמישהו סיפורים, מתוך שומע אני זר. ואת שנה, כעשרים
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פתאום? מה באספמיה, חלום כמו נשמע זה  כבית עזרה לאנשים ניתן מכונתכניסה,
מכונות לאנשים שניתן פתאום מה בכלל, מכונתכביסה תה הי לא שנר. שלושים לפני הרי

העובדה נוכח השכם על לעצמנו לטפוח יכולים כשאנחנו  הדיום אם היא השאלה כביסה?

להיעזר אולי יכולים להם שאיו ואלה מכונותכביסה, יש האוכלוםיר. מן של"^50^60

כמו דבר אולי אחרים? דברים על לחשוב צריכים איננו האם  מרכזיות במכונותכביסה

שמפוזרים הנכדים את לראות כדי וחזרה, לקטמון מרוממה תחבורה שירותי ארגון  תחבורה

לקשישים? חשוב דבר הוא  ירושלים של שונים באזורים
השירות. להערכת אפשרויות ושל קדימויות של לבעיה גם שתתייחסו מבקש הייתי

הביןארגונית התיאום ועדת וחברת נעמ"ת חברת  אלון מינה גבי

לירידה גם הגורמות מיותרות, והרגשת בדידות הקשיש, של הנפשי המצב על התעכבה

יתרון המקצועיים; הצוותים לצד לעבודה, מתנדבים הכנסת על המליצה היא הפיסי. במצבו

שוועדת ציינה היא המטופל. לו שרוחש האמון וביחס האנשים עם הבלתיאמצעי בקשר המתנדב

המעניקים אחרים), לגורמים עברו וניהולם (שמימונם קשישים מועדוני שלושה פתחה התיאום

סמלי, בשכר גם ולו עבודה, למענו להשיג ומשתדלים עצמית ופעילות חברה בית, לקשיש

הרגשתו. לשיפור

ירושלים קופתחולים, רופאהמדריכה,  לביא ד"ר

המושכת האטרקציה היא הרפואה שלפיו רבינוביץ, ד"ר שהציג המודל נגד יצאה

הכי בלאו מודע כבר זה, בכלל והקשישים הישראלי, הציבור לדעתה, למרכז. הקשיש את

ותרבותיים חינוכיים ערכים להעדיף  העדיפויות סדר את לשנות ויש רפואיות, לבעיות

פיסיותרפואיות. בעיות פני על

החולה לגבי טובים. סיעודיים מוסדות העדר של והכאובה הקשה הבעיה את ציינה היא

ההתענינות את למקד יש לכן פתרון. אינן הבית טיפולי תוכניות ולמיטה, לבית המרותק

הדרושים. החומריים המשאבים את כר לשם ולרכז טובים סיעודיים מוסדות בהקמת
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מתנדבת  שולוב יוכבד גבי
פוטנציאל בישראל שיש מעריכה היא הדדית. ובעזרה בהתנדבות הצורך את הדגישה

ולפעילות לתעסוקה אמצעי לקשיש קשיש של הדדית בעזרה ורואה התנדבות של מנוצל לא

עצמית.

אדלר ד"ר
רב הם הקשיש צורכי קדימויות. קביעת של לשאלה מוסמכת תשובה עדייו שאיו טען

תיאום, ללא נעשית זו פעילות אבל שירותים. של רחב מיגווו למענם פועל ובקהילה גוניים,
ובניצול קדימויות בקביעת משותף דיון וללא משותפת מצב הערכת ללא הידברות, ללא

על הקשיש צורכי את יעריך קהילה, בכל שיפעל צוות הקמת על ממליץ הוא לכן, המשאבים.

הקדימויות לקביעת נדבכים תהוונה המקומיות הקביעות הקדימויות. את ויקבע היבטיהם, כל

הארציות.

דן מחוז קופתחולים, גריאטרי, יועץ  וולגריז ד"ר

גבוהות, בקומות דיור מחמת ואם חולי מחמת אם לביתם, המרותקים בקשישים לטפל כדי

הם שגם  במתנדבים צורך ויש קיים; שאינו  הגורמים כל של בשיתוףפעולה צורר יש

ביו ההבדלים על עמד הוא נענו). לא ולויצ"ו לנעמ"ת (פניות מספקת במידה קיימים אינם

ואיו הטורקובולגרית בקהילה מוצאים והתנדבות עצמית פעילות למשל, שונות: אוכלוסיות
תנאי את ולהתאים נוקשות מסגרות מיצירת להימנע יש כן על העירקית. בקהילה מוצאים

ומקום. מקום לכל העבודה

המנחה

כאן. שיושב הצוות מן תשובות קצת ונקבל קלה אתנחתה נעשה אולי
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רבינוניץ מ. דייר

ההתנדבות אגדת ועל הסער מנטאליות על קונטרוברסאליות נקודות כמר.

קונטרונרסאליות, נקודות לכמה להתייחס לדעתי, צריו, מוצלח יהיר, העיון שיום כדי

עתה. אעשה זאת ואת

כזאת. ומסגרת כזה שירות מכונותכביסה, לתת צריך תחבורה, לתת שצריך פה שמענו

שכולנו הבור את חופרים אנחנו זה ידי על מדי: מתונים דברי ואולי לומר, רוצה אני
סעד מנטאליות בגלל גבוה מחיר עכשיו משלמים אנחנו לתת! לתת, לתת, לתוכו. ניפול

ולתת! להוסיף עוד ורוצים מזה. נצא ולא הזאת, במדינה שהתפתחה

אני לפתח. עכשיו מנסר. שאני לקונצפציה אחר, למונח הדברים את לקשור רוצה אני
מכונת לתת ישתדל הבן לא הדאגה! מיסוד , institutional ization of concern לזה קורא

את להוציא שלו ברכב יבוא הבן ולא שלו, למכונה הכבסים את לקחת יבוא או לאביו כביסה

המפלגה, הסעד, לשכת העיריה, השכונה, המימסד, זאת: לעשות צריכים אנחנו אלא הקשיש, אביו
זאת מכביסה, יותר הרבה חורגת המלוכלכים הכבסים הבאת לשכוח, אין המדינה. או הממשלה

מעבירים אנחנו הזאת והאחריות הדאגה כל ואת  ואחריות קשר ליצירת אמצעית בלתי דרך

יוצרים אנחנו שנוסיף, תחבורה אמצעי כל שניתן, מכונתכביסה כל עם מזה. נצא לא למימסד.

במועדון דוגמה: לכם אתן המדינה. הקמת עם לחפור שהתחלנו הבור את ומעמיקים נוסף תקדים

רוצים. הם מה ונשמע החברים של כללית אסיפה נעשה הבה אמרנו, הוותיקים, בשכונת שלנו,
אותם. לשאול מתחילים פתאום מהם. רוצים מה הבינו לא הם אותם. ושאלנו האסיפה את כינסנו
הבסיסי העקרון להם. נותנים אלא אותם שואלים שלא התרגלו הם 'רקונדישונינג'. עברו הם

אני לכן, הם. ימלאו התוכן את ומסגרת, מקצועי פיקוח מספקים אנחנו להיות: צריך שלנו

 להיפסק צריכה ולתת ולתת לתת של המנטאליות ובפומבי: בושה בלי לומר הזמן שהגיע חושב

מנוגדת שהיא מפני אלא ורב, מעולה אדם כח דורשת שהיא מפני לא יקרה, שהיא מפני לא

המקצועי האדם כח וכל הכספיים האמצעים כל לי היו לו בהם. דוגלים שאנחנו לעקרונות

אותה. שמחסלת לא נכות, שגורמת דרך משתקת, דרך זאת זו. בדרך הולך הייתי לא הדרוש
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הם אבל מסויימת. במצוקה שרויים הם בחברה. האנשים שאר ככל הם הקשישים

לעצמם. שיעזרו כדי להם לעזור צריכים אנחנו שוויזכויות. אזרחים
את קצת להסעיר שעלולים בדברים אסתכן מתנדבים. על דיברנו שניה: נקודה

רואה אתה בהם ניתקל כשאתה מאד. מעטים הם לשמם, ראויים טובים, מתנדבים הרוחות:

כאלה. מתנדבים מספר עם לעבור והכבוד העונג לי ויש נשכחות, לא דמויות
דבר ראיתי  למתנדבים מחלקה עם מאד, רציני במוסד קליפורניה בדרום כשעבדתי

תלכי לה, אומרים זה, במוסד לעבוד רוצה אני ואומרת, בבוקר מתנדבת באה מעניין:
הביתה, תלכי הביתה? אותי ושולחים באה אני פתאום, מה שבוע. בעוד ותחזרי הביתה

אינו שלך שהרצון אותנו תשכנעי אם לרצות, תמשיכי אם  שבוע ובעוד לה, אומרים הם

שבוע, כעבור שנית. בואי  יתקיים עדייו שלד הרצון אם שינה, נדודי של לילה של פרי

חוסר דייקנות, חוסר בגלל  נושרות אלה מתור ובאות. חוזרות מהפונות 20^0 רק

 שהמתנדב להבין, עלינו לכן נשכחות. לא דמויות באמת הן הנותרות .50^ עוד  אמינות
אבל אותו, לחנך אותו, לזהות אותו, לטפח צריכים נדירה. ציפור הוא  הדברים מטבע

שגיאות בגלל ורק מתנדבים, של איןסופי במאגר טובלים שאנחנו עצמנו את נשלה לא בואו

עצמנו, את נשלה לא הבה מופיעות. אינן האלה הנדירות הציפורים שלנו הגיוס במערכת

מציאותיים. להיות צריכים
מוקד את להעביר שעלינו לביא, ד"ר מפי רעיון, פה שמענו שלישית: נקודה

הבה לומר: יכול כרופא, אני, בהחלט. מסכים אני לחינוך. הרפואה מן ההתעניינות
יעז בעולם שמישהו חושב אינני לעשות: יכולים שאיננו דברים יש עצמנו. את נשלה לא

מחלה או פארקינסון או סי.בי.איי. מונעת רפואית שיטה שהיא שאיזו ולומר לקום היום
רושמים הרופאים אנחנו המצב. ישתנה הקרוב שבעתיד חושב אינני גם אני אחרת. כרונית
וגם הזקן של מצבו את גם ולהצדיק להסביר כך ידי על ומנסים מפוצץ לטיני שם איזה
מסתתרים אנחנו רפואיות, בהבחנות משתמשים אנו אין שלנו. החלקית האימפוטנטיות את

אבל הרפואה, מן ההתעניינות מוקד את להעביר עלינו לכן רפואיות. הבחנות מאחורי

ואקום, ייווצר אחרת, אחרים. דברים או חינוך  תחליף לתת מסוגלים שנהיה צריך

האחרונה. לנקודה מגיע אני יהנה. לא אחד אף ומזה



 52 

את משקיעים מה ובשביל עושיט? אנחנו אשר את נעריך איר עצמי: את שואל אני
טוב, יותר או פחות מתפקד הקשיש אם  הפונקציונאלי בגורם די לא דעתי, לפי הכסף?

השיטות אחת או ,depression scale אחד, הערכה אמצעי רק יש וכוי. טיפול, קיבל אם

בחיים. סיפוק של אינדקס אחרות, ובמלים דכאוניים, מצבים להערכת האחרות המקובלות

מרותק שהוא אפשר הקשיש קהילתי. מרכז של היעילות להערכת היחידה השיטה היא זאת

לנו איו הצלחנו. ואז עצמית, הערכה של חוש לו יהיה נכון בטיפול אבל לכסאגלגלים,

עצמי ערך של הרגשה נותנים אם ולומר: לבוא נוכל אבל שונות, כרוניות למחלות תשובה

לכסאגלגלים. רתוק או למיטה רתוק הוא אם משנה זה ואין הצלחנו,  לאדם

פורקמינר א. ד"ר

כעיקר המחלה מניעת

לגמרי. מנוגדות דעות להם ויש רופאים שני יושבים השולחן של הקצוות בשני

היא והתוצאה כסף, מאד הרבה מוציאים רבינוביץ: ד"ר עם אחד בדבר רק מסכימה אני

רואים ואין השלילי החלק את רק רואים שאנחנו חושבת, אני אבל שלילית. או אפסית אולי
עזרת אותה או מכונותכביסה, אותן דברים, אותם שבמתן העזרה את החיובי, החלק את

האכזרית בחברה האנושית, דמותם לשמירת היחיד האמצעי זה מאד, רבים אנשים לגבי בית.

שאני מדויקות, מדידות לי שיש ולטעון רבינוניץ ד"ד עם להתמודד יכולה איני היום. של

מגע אחרי אבל צודקת. אינני ואיפה צודקת אני איפה פועל, כן זה איפה בדיוק יודעת
צודקת. שאני הרגשה לי יש ובתפקידי, במקצועי שעוסקים אנשים הרבה כך כל עם

 קהילתיים למרכזים מתייחסת אינני כאן ואני  לדעתי בו, הצלחנו שלא הדבר

למנוע הצלחנו בניהאדם. של הממוצע הגיל את להעלות הצלחנו כרפואה. הרפואה הוא

שאי חושב רבינוביץ שד"ר המחלות את למנוע הצלחנו לא הזיהומיות. המחלות מן חלק

הרפואה את לכוון צריך אבל למנוע, אפשר בהחלט מהן חלק דעתי, לפי אותן. למנוע אפשר

שמחפשת רפואה בהתחלה, שאמרתי כמו להיות, צריכה היא  לגמרי אחר לכיוון הציבורית
באדם. פגעה שכבר אחרי במחלה שמטפלת רפואה ולא מופיעות, שהן לפני המחלות את
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ליברייך ג. דייר

לזקנה חינוך

שירותים לקבל דורשים גם קרובות ולעתים רוצים אנשים בארץ הקיים במצב

משלמים כולנו מראש. אותו צפינו שלא מסויים, תהליך של תוצאה זוהי למיניהם.
צריכים איך להם הראנו לא האנשים, את חינכנו לא בעבר: עשינו שלא מה על עכשיו

לא ולמה לצפות למה לדרוש, לא ומה לדרוש מה לפעול, איך לעשות, איך לנהוג,
הקודם (בגלגול הספר. לבית הזיקנה בעיות לימוד את להכניס צריך לדעתי לצפות.

שיעורי בתכנית לשלב החינוך משרד את לשכנע ניסינו במלב"וג'וינט, בעבודתי שלי,

החינוך משרד את אבל הזקנים, של והצרכים הזיקנה בעיות הכרת את בבתיספר החברה

מערכת כל את לעצב הזמן בבוא מהם ויידרש הילדים, יגדלו כאשר לשכנע). הצלחנו לא

הם השירותים, את לקבוע יוכלו הם רק לנושא. מודעים יהיו זקנים, לאנשים השירותים

רק זאת. לעשות מסוגלים אינם הזקנים האנשים חוקים. להעביר בכנסת לדרוש יוכלו
בשבילם. זאת יעשו צריכים אנשים

את ולבטל לשניה אחת מקיצוניות לעבור צריך לא כמובן, בית: לטיפול אשר

טוב. שזה חושב ואני בבית מסייעים שירותים לאנשים לספק נוטים אנחנו הזה. הנושא

לשלב הגיעו אשר לאנשים ניתן לא בית טיפול סיעודיים. מקרים הם כולם לא כל, קודם

שיוכלו כדי מצבם, את לשפר כדי באנשים מטפלים אנו מוסד; אלא ממנו נסיגה שאין

הכי למצב שהגיעו באנשים גם מטפלים ושנית: בבית. ולהמשיך עצמאיים יותר להיות

והם למוסד להיכנס האפשרות את להם נותנים למוסד, ללכת רוצים אינם אבל  ירוד

אני המונע. הטיפול חסיד אני מונע: לטיפול אשר בצדק. ואולי בביתם, דבקים דווקא
הםיכוו גורמי הם מה יודעים כבר אנחנו מונע. טיפול לעשות אפשר גיל שבכל חושב

מוקדם, להתחיל צריך מונע טיפול אבל בזה. לטפל שאפשר חושב ואני שונות, למחלות

כדאית. השקעה זאת ספק, כל בלי מדי. מאוחר לא
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המנחה

ארשה זאת בכל אבל ניטראלי, תנועה שוטר להיות צריר צוות שמנחה אדם בעצם,

שניים. או במשפט להגיב לעצמי

מאשר שלנו באוכלוסיה פחות חושב אני  האוכלוטיה של מסויים בחלק נכון,
הזה שהדבר חושב אני הכל. לנו מגיע שטוען, אלמנט יש  האמריקאית באוכלוסיה

יודעים ואינם מכל, יותר האלה לשירותים שזקוקים באנשים דבר, של בסופו יתנקם,

להם שמגיע אנשים הרבה ויש להם מגיע שלא מה שמבקשים אנשים הרבה יש לבקש. איך

אליהם. להגיע צריכים שאנחנו האנשים הם שאלה חושב אני לבקש. איך יודעים ואינם
חושב אני סיעודי. וגם רפואי גם הוא המונע הטיפול המונע. הטיפול מן חלק גם זה

הסעד. מן שבורחים אנשים אותם לגלות דווקא היא שלנו שהבעיה

רבה. תודה
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ס_פ_ח נ

ו הורביץ 1לו

רוממה גרוס, ע"ש הקהילתי במרכז לקשישים השירותים  התקדמות דו"רו

להקים תה י ה והמטרה מכן, לארור שנה החלה העבודה .1974 בקיץ נולד הרעיון

וישפר חדשים שירותים שיפתח פרוייקט מסויימת, מצוקה בשכונת לקשישים פרוייקט
רוממה.  שנבחרה השכונה קיימים. וסעד בריאות שירותי

קהילתית בתוכנית הכלולים השירותים תחומי עם נמנה הקשישים למען הפרוייקט

במקום, המרכז מנהל עם מלא פעולה בשיתוף קולק, טדי מר העיר ראש לבקשת שעובדה

הקהילתית. והעובדת

לנהל לתווך, ליזום, לזרז, להקל, רבגוני: היה הקהילתית בעבורה תפקידי

משאבים. לגייס גם האפשר ובמידת וסוכנויות קבוצות בין לקשר משאומתן,

לעבודה קטנה מייעצת ועדה בהקמת עזרתי גדיש, יוסף מר העיר, ראש סגן בהמלצת

ממשרד זילברשטיין יוסף ד"ר הצטרפו כ"ץ, ישראל ד"ר הוועדה, ליו"ר ברוממה. קהילתית

וגבי ברוואלד, ע"ש סוציאלית לעבודה בבי"ס ותיקה מורה זלצברגר, לוטה גב' הבריאות,

עירונית. מתכננת פוקס, שרה

היתה המקומית שקופ"ח העובדה על הסתמך לקשיש שירותים של המקורי הרעיון
חברי שאינם לאלה אפילו ברוממה, הקשישים אוכלוסיית לכל רפואי טיפול לתת מוכנה

לאפשר כדי ל"י, 30,000 זילברשטיין ד"ר הקציב המייעצת בועדה דיון לאחר הקופה.

למחלות המחלקה מנהל אז  מנציל פרופ' בהנהגת משרה. בחצי הציבור בריאות אחות העסקת

בריאות לשירותי המדור ובשיתוף מקופ"ח, ויינברג וד"ר  צדק" "שערי בבי"ח ממושכות

הנ"ל), האחות את (שהעסיקה ירושלים בעירית וקהילה משפחה לשירותי במחלקה וקשישים

פתחה ויינברג, ד"ר בהדרכת האחות, איטית. היתה ההתחלה ברוממה. התוכנית נחנכה

כאשר הראשונים, בחודשים כבר כ400. היה המשוער שמספרם בשכונה, הקשישים באיתור

חשיבות על לעמוד היה אפשר רפואיים, ושירותים סעד שירותי להם וניתנו הקשישים אותרו

זו. לאוכלוסיה שהוגשה העזרה
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י;

* וערך אליו הצטרף ברוקדייל מכון כאשר ניכרת במידה גדלה בפרוייקט הפעילות
,1976 בסתיו שהושלם ברוקדייל, של האיתור מיבצע בשכונה. הקשישים כל של סקר

כך עזרה, וביקשו נוספים קשישים 14 למרכז פנו מאז ברוממה. קשישים 366 העלה

שהיא. כל לעזרה הזקוקים קשישים 380 כיום משרתת שהתוכנית

לשירותי המדור כיום מעסיק ברוקדייל סקר לפרוייקט שנתן התנופה בעקבות

נפתח מלאות. במשרות הציבור בריאות ואחות סוציאלית עובדת בעיריר. וקשישים בריאות

בעיות להם אין אם גם ראיון, עוברים הם והקשישות. הקשישים מ380 אחד לכל תיק

כדלקמן: הוא התהליך הסעד. בלשכת תיק להם נפתח כבר או מיוחדות
הקהילתי. למרכז לבוא מוזמנים עצמאיים כקשישים ברוקדייל ידי על שזוהו אנשים .1

שהיא כל מיגבלה קיימת אם קובעת דם, ולחץ משקל דופק, בודקת במרכז האחרות

אובייקטיבית אבחנה בתיק ורושמת לקויה) שמיעה לקויה, ראייה צליעה, (כגון,
בבוקר. 118 בשעות יום כל קהל מקבלת האחות וסובייקטיבית.

לברוקדייל. כך על ומודיעים תיק פותחים שנבדק קשיש לכל .2

שבדיקה בהנחה מקפת, לבדיקה ברוממה קופ"ח למרפאת הקשישים נשלחים הראיון אחרי .3

קשיש. לכל לשנה אחת שיגרתי באופן תיעשה זאת

שקיימת לו ולהראות המיידית מסביבתו להתרשם כדי הקשיש בבית ביקור עורכת העו"ס .4

כאלה. ביקורים 120 נערכו 1977 אפריל עד בו. אישית התענינות
העו"ם, האחות, בהשתתפות צוות ישיבת מתקיימת הצורך, לפי לשבועיים, או לשבוע אחת .5

הטיפול המשך לגבי החלטות ומתקבלות המקרה של האספקטים כל נדונים המטפל. והרופא

הקשיש. עם והקשר

השירותים את לקבל כדי לעשות עליו מה לקשיש האחות מוסרת חוזר בית בביקור .6

אם נשאל הקשיש צמוד: הוא המעקב הבדיקה. תוצאות ע"ס להם זקוק שהוא הרפואיים

להזמין מסוגל אינו אם התוצאות. היו מה הזמין, ואם טיפול, או לבדיקה תור הזמין
הדרושים. הסידורים את בשבילו עושים תור, לעצמו
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בריאות יי

ברוממה קופ"ח של המצויינת המרפאה מנהל ויינברג, ר"ר עם פעולה בשיתוף י

הקשישים, כל של לשירותם המרפאה של הבריאות שירותי מיד הועמדו רופאים), 4 (המונה

רופא. של בית לביקורי הזקוקים אלה לרבות

"שערי ביהי'ח של שירותיו את הציע  הפרוייקט בתכנון שעזר  מנצ'ל פרופ'
של החולים הקשישים בפני שעריו את פתח וביה"ח רוממה, איזור את המשרת צדק",

ביה"ח מוסיף התוכנית התחלת מאז בבית. סיעודי שירות וקבלת אשפוז לשם רוממה

בית. טיפול קשישים 16 מקבלים כיום ברוממה. הקשישים של לביתם סיעוד עובדי לשלוח

. על בעיסוק. ריפוי ולבסוף סיעוד אחריו פיםיותראפיה, הוא ביותר השכיח הטיפול סוג

אחד מקרה היה במוח. דם ושטף בירך ניתוח שלאחר במקרים ביתי סיעוד ניתן רוב פי

מקרה. לכל חודשים 3 היה בבית סיעוד של הממוצע הזמן משך קטיעה. של

אלמלא עיניים. או שיניים לטיפול זקוקים שראתה הקשישים שרוב התרשמה העו"ס

לשם לפנות לאן יודעים היו שלא או לטיפול מגיעים היו שלא לוודאי קרוב התוכנית,

שיניים. וטיפול משקפיים התאמת עיניים, בדיקת

רווחה שירותי
(ראיון הבדיקה תהליכי את כבר עברו כמחצית לבתיהם, הרתוקים המקרים 30 מתור

בית. טיפול מקבלים לבד) הגרות אלמנות שתי (מתוכם קשישים 4 בצוות). ודיון ראשוני

זקוקים 10 לפחות נבדקו, שכבר אלה מתוך הנותרים. המקרים ל15 להגיע מנסים כעת

מתנדבות. או מט"ב לעזרת
עכשיו. רק החלה  קשישים אצל בית ביקורי  לקשיש" "קשיש ההתנדבות תוכנית

שהדרישה ברור אחרים. קשישים לבקר נכונות שגילו קשישים מתנדבים 7 נמצאו זה בשלב

כיום. המתנדבים ממספר בהרבה גדולה
הנ''ל, התוכנית את להרחיב כדי הקהילתי המרכז מן מתנדב נוער לנצל חושבים

וכוי. בכביסה, בקניות, עזרה גם שתכלול
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בשכונה, הקהילתית העבודה מן כחלק שהוקם הקהילתי, במרכז הכביסה מועדון
עושים כעת בו; משתמשים שכבר קשישים יש ייבוש. מכונות ו4 מכונותכביסה 4 מכיל

יהיו קשישים כמה וילך. יגדל בו שהשימוש כך הקשישים, שאר בקרב המועדון לפרסום

לביתם. והחזרתה למועדון הכבדה הכביסה בהובלת לעזרה זקוקים

לשכת דרך כספי, סיוע קשישים 4 קיבלו התוכנית הפעלת מאז חומרית: תמיכה

לה, ידועים שאינם נוספים מקרים אולי שיש סבורה העו"ס בבית. עזרה להעסקת הסעד,

י?סעד. לשכת של השוטף בטיפולה שנמצאים כיוון
הכל בסך  אחת למשפחה חורף ושמיכות בישול תנורי 3 כללה בית ציוד חלוקת

לעו"ס). מוכרים היו כולם לא (אך ציוד מקבלי 4

. אישיים שירותים

לביטוח וזכויותיהם שלהם המשפטיות הזכויות על מידע למטופלים מספקת גם העו"ס

. ■ משפטי. לסעד למומחים אותם מפנה היא מסוימים במקרים לאומי.
לקשישים איפשרה  הקהילתית הפעילות של תולדה שהיא  משפטי לייעוץ התוכנית
הגשת מצריכה הבעיה אם לשבוע. אחת הקהילתי, המרכז כותלי בין משפטיים ליועצים גישה

דין עורך של שירותים לו מציעים ושם המשפטים, למשרד הלקוח מופנה משפטית, תביעה

במשפט. אותו לייצג שיכול

במרכז לפנות אפשר שאליו קליני, פסיכולוג העסקת הוא נוסף קהילתי פרוייקט
המופנים בקשישים מטפל וגם לקשיש המרכז לצוות כיועץ משמש גם הוא בשבוע. פעמיים

הצוות. ידי על אליו

תעסוקה

מועסקים מהם חלק המתאימים. למקומות הופנו בתעםוקתחוץ המעוניינים קשישים

אגף בניית תושלם כאשר השנה, ביוליאוגוםט במוסררה. לקשיש" "יד של בבתיהמלאכה

בקבלנות). קלות הרכבה (עבודות לקשישים לביתמלאכה חדראחד יוקצה הקהילתי, למרכז חדש
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למרותקים גם תעסוקה לספק מקווים הניידים לקשישים זה ביתמלאכה שיופעל לאחר

יועבר כאחד, והרתוק הנייד הקשיש של המוגמר, התוצר לעבוד. המסוגלים לבתיהם,

בפיתוח יסייע לקשיש" ש"יד מקווים קבלני. בסיס על יחושב לקשישים התשלום לספק.

אלה. חדשים שירותים

המועדון

את הגביר הקהילתי שהמרכז לכך, גרמה האינדיווידואלי לקשיש העזרה תוכנית
עם הדוק בשיתוף פועל המועדון שנים. מספר קיים שכבר הקשישים מועדון פעילות

הפרוייקט בשירותי משתמש המועדון השניים: בין טוב קשרגומליו קיים החדש. הפרוייקט 1

אינדיווידואלי. טיפול לשם הציבור בריאות ולאחות לעו"ס קשישים מפנה המועדון שמרכזת בכך

נעזרים ברוממה יותר רבים שקשישים היא התוצאה למועדון. האנשים את מפנה מצדה העו"ס

שפונים הקשישים אותם ואילו הפנאי, בשעות ובילוי חינוך פעולות לשם במועדון יותר

קבוצתי. ממגע נהנים גם אינדיווידואלי טיפול לשם למרכז

כוללות: המועדון של הרגילות הפעולות

שונים. בנושאים שבועיות הרצאות .1

בשבוע. פעמיים לעברית אולפן .2

בשבוע. פעמיים מלאכתיד .3

ולנשים. לגברים התעמלות .4

התרבותית שההנאה כך עוגות, קרובות לעתים אופות הנשים ראשחודש. מסיבות .5

קולינארית. הנאה גם מלווה

יותר שזה אומרים 'הם המועדון, מרכזת מאשר, אומרת יום', כל לכאן לבוא אוהבים 'הם >

כגון מיוחדים, אירועים מתקיימים הרגילות לפעולות בנוסף הרגעה'. מכדורי טוב

חג. ומסיבות מוסיקליות תוכניות סרטים, טיולים,
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* מוצרי יימכרו ובו  במועדון מסוגו הראשון  שוק" "מיני לקיים חושבים
■

ישמשו שהרווחים מקווים טוב. במצב משומשים ובגדים המועדון חברי של מלאכתיד

לחבר נעליים זוג קניית לשם למשל, דחק, במצבי הלואות שתיתן גמ"ח קופת להקמת

משגת. אינה שידו

חמות ארוחות
"י *

קשישים לבתי ארוחות חלוקת תכלול היא תכנון. בשלבי נמצאת זאת תוכנית
הרפואי. המרכז בתוך המועדון ולחברי יותר טובה לתזונה הזקוקים

י לעתיד צרכים

בבית. הסיעוד תוכנית הגברת 

המט"ביות. של העזרה הגברת 

קניות עריכת כגון אחרים, שירותים והרחבת לקשיש" "קשיש התוכנית הרחבת 
רתוקים. לקשישים

חמות. ארוחות 

י ולרתוקים). (לניידים השכונה בתוך תעסוקה 
לשכונה. מחוץ תעסוקה 

מבוגרים. חינוך 

סיכום

לשירותי למדור סייעו גם ברוממה לקשישים שירותים בפיתוח שייושמו השיטות

/ ■ הנביא, שמואל באיזור תוכניתה של מחדש בעיצוב ירושלים בעירית וקשישים בריאות

4 .., שכונות בשתי האיתור מיבצעי שהושלמו לאחר פומרנץ. ע"ש הקהילתי במרכז הפועלת

בשכונות גם לקשישים סיוע תוכניות לפעול החלו  מזרח ותלפיות יעקב נוה  חדשות

השכונות. באותן קהילתיים מרכזים הקמת עם בבד בד תתנהל הקשישים עם העבודה אלו.
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בקרית הקהילתי במרכז לקשישים סיוע בתוכנית ההתקדמות נעצרה זאת לעומת

בשכונה. קופ"ח של המרפאה מצד פעולה שיתוף שיובטח עד מנחם, ♦

בשלבי נמצאת עדייו יובל קרית הגדולה בשכונה לקשישים לסיוע חדשה תוכנית

לקשישים סיוע יינתן בינתיים, טובים. נראים הסיכויים אך ראשוניים, ותכנון מיון
זה. ברחוב שהוקם הקהילתי המרכז של בסניף יובל), (בקרית שטרן ברחוב המתגוררים

ולפרט למשפחה אינדיווידואלי טיפול לתת המיועד חדש מפרוייקט חלק יהווה הסיוע
ואלד ברו ע"ש סוציאלית לעבודה הספר בית עם בשיתוף הקהילתי המרכז ידי על ויתנהל

'J; העברית. האוניברסיטה שליד

לירושלים מחוץ בשכונות קהילתית עבודה בפיתוח לסייע תפקידי במסגרת לירושלים: מחוץ

יום מרכז קיים שם ברמלה. לדוגמה מצוקה, ושכונות פיתוח עיירות במספר ביקרתי

בשיטות לקשישים תוכנית כעת מעבידם הקהילתי והעובד והמנהל היטב, המבוסס לקשישים

לעיל. המתוארות רוממה

לקשישים הסיוע תוכנית את יעריך ,1977 בסתיו לרוממה ישוב ברוקדייל מכון

למען המתבצעת העבודה של שיטתית לסקירה רב בעניין מצפה אני ממצה. דו"ח ויגיש
בישראל. לקשישים סיוע במתן העוסקים כל את יעניין שהדו"ח מאמין ואני הקשישים

לקשישי שירותים במתן ברוממה המרכז שממלא המגוון התפקיד את לציין חשוב

לשירותי הקשישים והפניית לאיתור מוקד נקודת מאשר יותר להיות אמור הוא הקהילה.

פסיכולוגי, יעוץ כבימה, שירותי משפטי, סיוע להם יציע גם הוא וסעד, בריאות

יוכלו שאליה השכונה בתוך כתובת  לכל ומעל ותרבותי חברתי מרכז מתנדבים, מבקרים

הצורך. בשעת לפנות

הורכיץ לו
1977 מאי,


