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תמצית
ההתעללות בקשישי מוכרת כיו כבעיה חברתית ,ומתרבי ג הניסיונות ללמוד עליה ולהתמודד איתה .ב
 20042003הגיע היק התופעה בישראל ל 18%בקרב הקשישי שסבלו מאלימות כלשהי .בשני האחרונות
פותחו באר ובעול תכניות רבות להתמודדות ע תופעת ההתעללות בקשישי.
חוקי המדינה ותקנות מינהל מקרקעי ישראל לפיה נית להעביר/להוריש את המשק לאחד הילדי,
ושיקולי כלכליי ,מעמידי את המשפחות במגזר הכפרי בפני מציאות משברית עמוקה ומורכבת ,ומביאי
לעלייה בתופעה של התעללות בזקני והזנחת מצד ילדיה הבוגרי .ג הריחוק הגיאוגרפי של המגזר
הכפרי מהערי הגדולות מקשה על נגישות השירותי ,ויוצר תלות גדולה במטפלי שיכולה להגביר את
הסיכו להתעללות.
בדוח המחקר הנוכחי נבחנת תכנית הפועלת במגזר הכפרי ,שהיא ניסיו חלוצי להתמודד ע הבעיה של
התעללות בקשישי והזנחת בצורה ייחודית .הדוח מסכ את הניסיו שנרכש בשתי תכניות שהופעלו
בשני  20062004במועצות האזוריות מטה יהודה ולב השרו .התכניות ממומנות על ידי הקר למפעלי
מיוחדי במוסד לביטוח לאומי ,בשיתו משרד הרווחה.
הערכת התכניות התבצעה בשני  20062004על ידי מאיירסג'וינטמכו ברוקדייל .הממצאי מתבססי על
ניתוח נתוני מטופסי אינטייק וטופסי הערכה שמולאו על ידי העובדי הסוציאליי ,מראיונות ע
מטופלי ,אנשי מקצוע בתכנית ובקהילה ומתצפיות בפעילויות השונות.
התכנית פעלה ברמות הקהילתית ,הקבוצתית והפרטנית ,ששילבו את הגישות העיקריות של טיפול
בהתעללות בקשישי :גישה הגנתית ,מעצימה ומסנגרת .דגש נית לרמה הקהילתית ,בה נערכו ערבי הסברה
במושבי לזקני ולבני דור הביניי ,נערכו מפגשי ע שותפי תפקיד וגובשה קבוצת מתנדבי הסברה
במושבי .ברמה הקבוצתית פעלו קבוצת תיאטרו וקבוצת תמיכה לנשי .ברמה הפרטנית ,טופלו 102
קשישי שהיו קורבנות להתעללות.
מהמחקר עולה ,בדומה למחקרי באר ובעול ,שרוב הקורבנות ה נשי ,מעל גיל  ,70ע שכיחות גבוהה
של בעיות בריאות ,רשתות תמיכה דלילות .בחלק המקרי המטפלי אשר תלויי בהוריה ה הפוגעי,
וה מתגוררי באותה נחלה .מרבית הפוגעי ה גברי ,בני/בנות בוגרי ו/או בני זוג ויש לה בעיות
כלכליות.
 22%מהמטופלי חוו התעללות פיזית 59% ,פסיכולוגית 45% ,ניצול כלכלי 47% ,הזנחה ו 17%הפרת
זכויות.
ההתערבות השכיחה היתה באמצעות שיחות טיפוליות שנערכו ע מרבית הקורבנות ) ,(88%ב53%
מהמקרי נערכו שיחות ע הפוגע וב 23%ע בני משפחה אחרי .הגורמי שהיו מעורבי בהתערבות היו

בעיקר שירותי הבריאות ,פקידי סעד שפעלו בצל החוק או שהפעילו את החוק ,ומרכזי יו בה ניתנה
תמיכה ,הגנה ומעקב.
בסיו המחקר )סו  (2006העובדי הסוציאליי המטפלי העריכו שב 77%מהמקרי שטופלו בתכנית חל
שיפור ,ב 18%לא חל שינוי וב 5%חלה הרעה ביחסי ובחומרת גילויי ההתעללות.
לסיכו ,ניכר כי לתכנית להגנה על קשישי במגזר הכפרי הייתה תרומה בעלת ער ייחודי ,ה ברמה
הקהילתית וה ברמה הפרטנית .התכנית תרמה לשדרוג תהליכי עבודה בנושא ההתעללות ,להכנסת פעולות
ויוזמות נוספות ,להעלאת המודעות בקרב התושבי וכ להתעניינות של גורמי ברמה הארצית כמו עורכי
די ותנועות ההתיישבות.
לקראת הפעלה ארצית של התכניות עולות מספר סוגיות מהתכניות הניסיוניות:
♦ תפקיד ריכוז התכנית :התפקיד הוא דינמי ,כולל מגוו רחב של תחומי פעילות וכרו בעומס רב .הדרכי
להתמודדות ע העומס והמורכבות של התפקיד כללו :הגדרת גבולות התפקיד והאיזו בי התכני
המגווני ,הגברת המעורבות של שאר העובדי הסוציאליי במחלקה והבניית תהליכי העבודה .חשוב
לציי שההתמודדות המוצלחת ע האתגרי של התפקיד עשויה להיות קשורה לרקע של המרכזות
שנבחרו ליישו הפיילוט :עובדות סוציאליות ותיקות ,פקידות סעד ע מחויבות לנושא.
♦ שיתו פעולה ע גורמי בקהילה :התכנית הביאה ליותר שיתו פעולה בי גורמי שוני בקהילה .על
מנת לחזק עבודה רבתחומית ורבמערכתית כדאי לשקול הקמת פורו מקומי שירכז אנשי מפתח
במושבי ובעלי מקצוע מארגוני שוני .הפורו יתרו להעלאת המודעות לנושא ,להגברת המחויבות
לטיפול בנושא ויסייע בהתוויית דפוסי עבודה משותפי.
♦ הכשרת הצוות :חשוב מאוד להכשיר את צוות העובדי הסוציאליי במחלקה לשירותי חברתיי
בתחילת הפרויקט ,או א לפני התחלתו ,בנושאי התעללות וזיקנה .הכשרת הצוות תורמת להעלאת
המודעות לנושא ,לזיהוי ולאבחו מקרי שבטיפול העובדי הסוציאליי ,נותנת כלי להתערבות ומשרה
עליה יותר ביטחו בשימוש בכלי אלה .תמיכה וליווי מתמשכי לעובדי הסוציאליי )לצור
התלבטות ,התייעצות ותמיכה רגשית( ,יכולי לתרו להתמקצעות בשימוש בכלי הייחודיי לטיפול
בנושא ההתעללות.
♦ כלי התערבות
ערבי ההסברה שנערכו במושבי תרמו להפניית מקרי חדשי ,העלו נושא לשיחה בבית ובקהילה,
וגרמו לקשישי ולדור הביניי לחשוב על הבעיה .הייתה הבנה שיש בעיה שרצוי להתמודד איתה
ולהתייע ,ושיש ע מי להתייע ולקבל עזרה .למפגשי הייתה ג תרומה במניעת הידרדרות של מערכות
יחסי .חשוב לציי שארגו מוצלח של פעילויות ברמה הקהילתית דורש תיאו מראש ע כל הגורמי
הרלוונטיי כדי לקבל שיתו פעולה .קשה לכמת את התרומה של פעילויות אלה בזיהוי מקרי ,שכ
בחלק מהמקרי נמנעה הידרדרות במערכות היחסי המשפחתיי ,ובחלק נעשה תיוו לקבלת עזרה

שלא דר התכנית .יתרה מכ ,לפעמי הפנייה של הקשיש אל השירותי מגיעה זמ רב לאחר שהוא כבר
השתת באותה פעילות קהילתית.
הגישור הוצג ,בעת הקמת התכנית ,ככלי אשר יכול להתאי לאופי הייחודי של טיפול בהתעללות במגזר
הכפרי ,על רקע סוגיית הורשת הנחלה .נערכו סדנאות בנושא התעללות בקשישי ,שכללו ג עקרונות
בסיסיי בשפת הגישור לעובדי הסוציאליי )הרבתחומיי( במחלקה ,אול לא נמצא שימוש נרחב
בכלי זה .מהמחקר אי מספיק מידע לבחינת האפקטיביות של כלי הגישור ,א א מפעילי התכנית
מעונייני שייעשה שימוש בכלי זה ,ייתכ שהטמעה רבה יותר של הכלי וליווי אינטנסיבי ורצו יותר
לאחר הקורס )פרקטיקו( ,היו יכולי לתרו להעלאת השימוש בכלי הגישור.
קבוצת תמיכה/עבודה בקבוצות .הטיפול הקבוצתי תר למשתתפי בכמה מישורי :הוא סייע לפתיחת
הנושא ולצמיחה של המשתתפות ,שיפר את התקשורת ע המשפחה ,הביא לאבחו מקרי חדשי
ולהמש טיפול פרטני בתו הפעילות בקבוצה .העבודה בקבוצת התיאטרו הובילה להעלאת הצגת
שאפשרה א היא העלאת מודעות ברמה הקהילתית .ההתרשמות מצד מפעילי התכנית וקבוצות
תיאטרו ִ
התמיכה היא שהכלי הוא אפקטיבי ביותר לתמיכה ולהעצמה.
ייעו משפטי .ע התקדמות התכנית התברר שישנה דרישה רחבה לייעו ולהסברת הנהלי וההיבטי
המשפטיי ,ושיש לשי עליה יותר דגש כנושא מהותי בתכנית .הדרכי לשיפור ההיענות לצרכי אלה
ה :גיוס מתנדבי הסברה לסיוע במת ייעו לקשישי בתחומי המשפטיי ,ערבי הסברה וייעו בשיתו
ע עורכי די מהמגזר העסקי ,הפניה לעורכי די שעוסקי בתחו ומוכרי לשירותי הרווחה ולתנועות
ההתיישבות ,חלק מהמגזר הציבורי ומעמותות המספקות שירותי משפטיי .ע זאת ,נראה שיש צור
לתת את הדעת כיצד שירותי הרווחה יכולי לסייע לקשישי בהנגשת שירותי של ייעו משפטי ברמה
ארצית.
♦ כלי תיעוד ודיווח :במקרי התעללות ,המאופייני לרוב במצבי ובמערכות יחסי דינמיי ,חשוב לחזק
תהלי של הערכה ובחינה מחודשת תקופתית ,על מנת לבדוק הא כיווני ההתערבות מועילי ,ולכוו
בהתא להערכה זו את המש הטיפול .התפיסה של מילוי הטפסי לא אמורה להיות לצור המחקר
בלבד ,אלא כתהלי עבודה שיטתי ומובנה ,שלא כל כ יוש.
♦ ועדות ההיגוי :לאור התפקיד החשוב שהיה לוועדת ההיגוי בפיתוח התכנית ,כדאי לשקול הפעלה של
ועדות היגוי מסוג זה בתכניות נוספות שיקומו ,לפחות לראשית דרכ.
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