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  מכון ברוקדייל העוסקים בנושאים קשורים-וינט'פרסומים נוספים של ג
  

. עומד להתפרסם. מרים שמלצר, רמסיס גרא, טייןברנדה מורגנש, נון-שלומית בן, ני ברודסקי'ג, דניז נאון
  .קשישים מוגבלים מקבלי גמלה בכסף ומקבלי גמלה בעין

  
 .סקירה. החוקים לטיפול ממושך בחמש מדינות מפותחות. 2002. ק חביב ואילנה מזרחי'ג, ני ברודסקי'ג

  97-02-מ .ארגון הבריאות העולמי
  

  393-02-דמ . רפואי במערכת הבריאות בישראל טיפול בית.2002. נטע בנטור ושירלי רזניצקי
  

  392-03-דמ .2001 מחקר הערכה - קהילה תומכת . 2003. ורמן-איילת ברג
  

שיעורי מוגבלות ואומדני צרכים , אוכלוסייה -קשישים בישראל ה. ני ברודסקי'ג ושמואל באר
  117-01-ת .אשל, 2001-2005תכנית החומש השביעי : תדפיס מתוך .1999-2010: לשירותים נבחרים

  
תפיסת תפקיד ודפוסי עבודה , מאפיינים: מטפלות בית בזקנים. טלי גורן ורונית נירן, מלכה כורזים

  365-02-דמ .והעסקה
  

  90-99- מ. סקירת ספרות בנושא מטפלות בית בזקן. 1999. מלכה כורזים
  
 . מרכזיות בטיפול הממושךסוגיות מדיניות. 2003). עורכים(ק חביב ומרים הירשפלד 'ג, ני ברודסקי'ג

   .מכון ברוקדייל-וינט'ארגון הבריאות העולמי והמרכז לשיתוף פעולה בחקר בריאות הקשישים בג
  104-03-מ
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  תקציר וסיכום ממצאים עיקריים
  

  מבוא ומטרות המחקר
. מדיניות שירותי הרווחה בישראל דוגלת בהשארת הזקנים בביתם ובסביבתם הטבעית במידת האפשר

בלוויית החשש שהשירותים , בפרטובמספר הזקנים המוגבלים , הגידול העצום במספר הזקנים בכלל

הביאו להכרה שיש להרחיב את השירותים באופן , הקיימים אינם מסוגלים לענות על צורכיהם

  . חוק ביטוח סיעוד1988-על רקע זה נחקק ב. משמעותי

  

עומס המוטל על בני ה תי הזקנים המוגבלים והקלכ המרכזיים של החוק היו שיפור ההיענות לצורויעדי

 כי תוספת שירותים קהילתיים תפחית את הצורך בפתרונות הניח היה לסבירמו כן כ. המשפחה

 חוק סיעוד לא בא כדי להציע חלופת שירותים במקום העזרה .על כל ההוצאות הכרוכות בכך, מוסדיים

שעזרתה נתפסת , אלא להוסיף סיוע ותמיכה למשפחה, ידי בני המשפחה-ת שניתנת עלפורמלי-הבלתי

  .ת ביותרכחשובה וחיוני

  

באשר לדרך ההולמת למתן מענה לצורכיהם , לבטים רבים, עוד לפני החלתו ועד היום, את החוק ליוו

עוד לפני (מכון ברוקדייל שימש כמאגר ובסיס ידע ליישום החוק . הגדלים של זקנים מוגבלים בשירותים

לאחרונה .  לאומיבשיתוף עם המוסד לביטוח, ובמהלך השנים נערכו כמה מחקרים בנושא, )חקיקתו

הוחלט לערוך מחקר שיספק תמונה עדכנית על מידת היענותה של מערכת השירותים לצורכיהם של זכאי 

על העומס המוטל , על מידת העזרה שהם מושיטים, על זמינותם של בני המשפחה, חוק ביטוח סיעוד

קר בא לספק מידע המח, מלבד זאת. עליהם ועל שביעות רצונם מהשירותים המסופקים במסגרת החוק

 -אחת מהן היא אופן מתן הגמלאות .  העומדות כיום על סדר היום הציבוריעל סוגיות מרכזיות

אחת ממטרות מחקר זה היא לספק מידע על העדפותיהם של בני משפחתם של . בשירותים או בכסף

ת עובדים מחקר זה בא לספק תמונה בנושא של העסק, בנוסף לכך. הזכאים בנוגע לצורת מתן הגמלה

חלק לא מבוטל מאוכלוסיית הזקנים המקבלים שירותים במסגרת חוק ביטוח  .זרים בתחום הסיעוד

המוסד לביטוח לאומי מממן חלק משעות ). רובן עובדות זרות( שעות ביממה 24סיעוד מעסיקים מטפלת 

חברה ומעביר ישירות את התשלום ל, פי רמת הגמלה שהזקן זכאי לה-על, הטיפול של מטפלת זו

 שעות 24הזקן ובני משפחתו משלימים את שכרה של המטפלת המועסקת . המעסיקה את המטפלת

. ועובדים זרים בתחום הסיעוד בפרט, לאחרונה מתקיים דיון בנושא של עובדים זרים בכלל. ביממה

 שעות ביממה במסגרת המחקר תוכל 24בחינת מאפייניהם וצורכיהם של הזקנים המעסיקים מטפלת 

  .  בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע לסוגיה זולסייע

  

  מערך ושיטת המחקר
 מקבלי גמלת סיעוד אותרו ורואיינו בריאיון טלפוני מובנה התומכים הבלתי 660מתוך מדגם מייצג של 

כאדם שעוזר לו הכי , זיהוי התומך העיקרי נעשה על ידי הזקן. פורמליים העיקריים של אותם הזקנים

נתוני המחקר נאספו .  תומכים עיקריים503בסך הכול רואיינו . לא תשלוםיום ל-הרבה בחיי היום

  . עד סופה2001מאמצע שנת 



  

וזמינות העזרה הבלתי , הנתונים נותחו לפי שני ממדים משמעותיים להבנת מצבו וצרכיו של הזקן

: וש רמות פעולות של טיפול אישי והשגחה לפי של10-הזקן ב רמת מוגבלותו של. 1: פורמלית והשלכותיה

וכן , יחס הקרבה בין התומך העיקרי לזקן. 2). 6-10(וגבוהה , )3-5(בינונית , ) פעולות2מוגבל בעד (נמוכה 

קרוב , )20%(התומך הוא בן זוג : נבנה ממד המסכם את יחס הקרבה והמגורים. דפוסי המגורים של הזקן

הזקן גר , )25%(הזקן אינו גר לבד אך , קרוב משפחה שלא גר עם הזקן, )24%(משפחה אחר שגר עם הזקן 

  ). 31%(לבד 

  

  ממצאים עיקריים
  מאפייני הזקנים

מאפייניהם . אחת ממטרות המחקר הייתה לצייר תמונת מצב עדכנית על הזקנים מקבלי גמלת הסיעוד

  :העיקריים של הזקנים כפי שהצטייר מהמחקר היו אלה

יותר . 85וכמעט שליש מעל גיל , 75על גיל כשלושה רבעים היו מ). 71%(רוב מקבלי הגמלה הן נשים  

 30%.  גרים רק עם מטפלת8%ועוד , כשליש מהזקנים גרים בגפם. ממחצית הזכאים היו אלמנים

שאר הזקנים גרים עם ילדים או עם קרובי ).  יחד עם מטפלת4%מהם (זוגם -מהזקנים גרים עם בן

מלת הסיעוד עולה כי ההכנסה של על פי מבחן ההכנסות שנערך לזקנים לקבלת ג. משפחה אחרים

מאפייני המדגם דומים .  2,000₪-ורמת ההכנסה של כמעט מחצית מהזכאים נמוכה מ, רובם נמוכה

 . למאפייני כלל מקבלי גמלת הסיעוד
לפי דיווח התומכים על מצבם התפקודי של הזקנים נבנה מדד . 150%כרבע מהזקנים קיבלו גמלה של  

נמוכה : פי מצבם התפקודי הם חולקו לשלוש רמות-אישי והשגחה עלשכלל עשר פעולות של טיפול 

 מהזקנים ברמת 34%-נמצא ש).  פעולות6-10(וגבוהה )  פעולות3-5(בינונית )  פעולות2מוגבל עד (

 .  ברמת מוגבלות גבוהה30%- ברמת מוגבלות בינונית ו36%, מוגבלות נמוכה
כן .  חולים במהלך מחצית השנה שקדמה לסקרמהזקנים אושפזו בבית) 45%(נמצא שאחוז משמעותי  

 יותר ממחצית נפלו במהלך שלושת החודשים שקדמו -נמצא שאוכלוסיית הזכאים מועדת לנפילות 

  . לסקר

  

  מאפייני העזרה הפורמלית

מסיכום .  מהזקנים העסיקו עוזרת בית באופן פרטי10%, פרט למטפלת מטעם חוק ביטוח סיעוד 

עולה כי כשליש קיבלו עזרה בסך עד , זקנים קיבלו ממטפלת או מעוזרתשעות העזרה הפורמליות שה

כחמישית .  שעות ביממה24 הייתה מטפלת 15%-ול,  שעות בשבוע20 עד - 45%,  שעות בשבוע10

בין אם זה להשלמת שעות טיפול של אותה מטפלת המגיעה מטעם (מהזקנים הוסיפו תשלום למטפלת 

במסגרת המחקר בדקנו את השירותים שהזקן ). טפלת נוספתחוק ביטוח סיעוד או להעסקה של מ

  . מקבל במסגרת גמלת הסיעוד ואת שביעות הרצון מהם

וכמעט כולן עזרו לו בפעולות משק ) 79%(רוב המטפלות מטעם חוק סיעוד עזרו לזקן בטיפול אישי  

 מהזקנים רבעים-כאשר בוחנים את השילוב בין שני תחומי העזרה עולה כי שלושה). 95%(הבית 

אחוז . ואילו חמישית קיבלו עזרה רק במשק הבית, קיבלו עזרה גם בטיפול אישי וגם במשק הבית

, מלבד זאת. 36%-הזקנים ברמת מוגבלות נמוכה שקיבלו עזרה רק במשק הבית גבוה יותר ומגיע ל

  . פותסידורים והבאת תרו,  מהקשישים קיבלו עזרה מהמטפלת בפעולות מחוץ לבית כגון קניות59%



  

)  מרוצים42%- מרוצים מאוד ו56%(רוב התומכים דיווחו על שביעות רצון גבוהה מעבודת המטפלת  

שליש מהזקנים החליפו מטפלת בשנה ).  מרוצים37%,  מרוצים מאוד60%(ומיחסה של המטפלת לזקן 

 . אולם שליש דיווחו שהדבר הקשה על הזקן, רובם ציינו שזו לא הייתה בעיה. האחרונה
אחות או גורם אחר התעניינו בשביעות רצונו של , שה רבעים מהתומכים דיווחו כי עובד סוציאליכשלו 

  .הזקן ושל בני המשפחה מהמטפלת

במסגרת חוק ביטוח סיעוד ניתן להמיר חלק משעות המטפלת או את כל השעות באחד מהשירותים  

 11%,  דיווח התומכיםלפי. שירותי כביסה או לחצן מצוקה, מוצרי ספיגה, מרכז יום: הבאים

חלק משירותים אלה . ולשליש יש לחצן מצוקה,  קיבלו מוצרי ספיגה18%, מהזקנים ביקרו במרכז יום

  . שולמו באופן פרטי

  

  מאפייני העזרה הבלתי פורמלית

  . העזרה שמספקים התומכים הבלתי פורמליים לזקן בחיי היום יום משמעותית מבחינת איכות חייו

מידת הסמיכות (עיקרי ובראש ובראשונה ליחס הִקרבה לזקן ולמקום מגוריו למאפייני התומך ה 

. יש משמעות רבה מבחינת יכולת מתן העזרה ומהות העומס המוטלת עליו) למקום מגורי הזקן

חתנים או כלות של , וכשלושה רבעים הם בנים או בנות, הזוג של הזקן-חמישית מהתומכים הם בני

כמעט : רוב התומכים גרים עם הזקן או סמוך אליו.  אחרים של הזקןהשאר הם קרובי משפחה. הזקן

-שבעה. יותר משליש גרים באותו יישוב, מחצית מהתומכים העיקריים גרים עם הזקן באותו הבית

  . עשר אחוזים מכלל התומכים גרים ביישוב אחר

מהתומכים כמעט מחצית . 60כמעט שני שלישים מהתומכים הן נשים ויותר משליש הם מעל גיל  

כך טוב או כלל לא -הגדירו את מצב בריאותם כלא כל) במיוחד בקרב המבוגרים יותר שמביניהם(

  .נתון משמעותי ליכולת התמיכה שלהם בזקן המוגבל; טוב

כמעט שני , למשל, כך. מהממצאים עולה שהתומכים מעורבים באופן משמעותי בטיפול ישיר בזקנים 

גם בקרב אלה שאינם גרים יחד (רובם עזרו בניהול משק הבית , שלישים מהם עזרו לו בטיפול אישי

מבחינת . ליווי לטיפולים וסידורים, קניות, כגון, וכמעט כולם עזרו בפעולות מחוץ לבית, )עם הזקן

כל "היקף העזרה נמצא שמחצית מהתומכים שגרים עם הזקנים דיווחו כי הם עוזרים לו בטיפול אישי 

יותר ממחצית מהתומכים שלא .  שעות בשבוע21-ם עוזרים לו במשך יותר מושליש דיווחו כי ה" הזמן

 .  שעות בשבוע20-וכחמישית מבקרים מעל ל,  שעות בשבוע10גרים עם הזקנים מבקרים אותם עד 
, בחנו רק לגבי התומכים שאינם בני זוג, את השתתפות התומכים בהוצאות הכלכליות הקשורות לזקן 

הוא משותף וקשה להפריד בין הוצאות הזקן בעצמו לבין הוצאותיו של מתוך הנחה שלרוב התקציב 

, למשל, כך. השתתפו בהוצאותיו הכלכליות של הזקן) 59%(רוב התומכים שאינם בני הזוג . בן זוגו

, כחמישית בתשלום לרופאים,  בתשלום לתרופות39%, מחצית השתתפו בהוצאות הקיום היוםיומי

  . תוכחמישית לתוספת תשלום למטפל

  

  פורמלית-הקשר בין רשת הטיפול הפורמלית לבין רשת הטיפול הבלתי

אחת השאלות העולות בנוגע לפיתוח מדיניות לאנשים מוגבלים היא באיזו מידה השירותים שהמדינה  

בין " חלוקת העבודה"בבחינת . תספק יהוו תחליף לעזרה שהמשפחה נותנת לזקן או שישלימו אותה

ומערכת הטיפול הבלתי פורמלית עולה כי הדפוס הרווח הוא ששתי מערכת הטיפול הפורמלית 



  

המערכות משלימות זו את זו ושמרבית הזקנים מקבלים עזרה בכל התחומים גם מהשירותים 

  : הפורמליים וגם מבני המשפחה

כחמישית קיבלו , בטיפול אישי יותר ממחצית מהזקנים קיבלו עזרה משתי מערכות התמיכה גם יחד 

אחוז הזקנים שקיבלו גם עזרה פורמלית וגם .  קיבלו רק עזרה בלתי פורמלית14%, רמליתרק עזרה פו

לא פורמלית גבוה יותר בקרב הזקנים שרמת מוגבלותם גבוהה ובינונית לעומת זקנים שרמת 

 ).בהתאמה, 34%-ו, 62%, 70%(מוגבלותם נמוכה 
ים סייעו להם כחלק מניהול התומכים שגרים עם הקשיש, מטבע הדברים, לגבי פעולות משק הבית 

 קיבלו גם 80%-ובקרב הקשישים שאינם גרים עם התומך העיקרי שלהם נמצא ש, משק הבית בכלל

ומיעוטם קיבלו רק עזרה לא , כחמישית קיבלו רק עזרה פורמלית, פורמלית-עזרה פורמלית וגם בלתי

 ).2%(פורמלית 
עולה כי יותר ממחצית מהזקנים ) או סידוריםליווי (בבחינת העזרה שהזקן קיבל בפעולות מחוץ לבית  

 .פורמלית- קיבלו רק עזרה מהמערכת הבלתי41%אולם , קיבלו עזרה משני הגורמים יחד
הוא לשמש כמתווך ומקשר בין , תפקיד נוסף שיכול להיות לתומך העיקרי מעבר לעזרתו לזקן בפועל 

לת עולה כי באופן טבעי מרבית מבחינת הקשר בין התומך העיקרי למטפ. הזקן למערכת השירותים

ובין אם , )97%(בין אם הם בני הזוג , יומי עם המטפלת-התומכים שגרים עם הזקן נמצאים בקשר יום

שלושה , עם זאת.  מקרב התומכים שלא גרים עם הזקן39%לעומת ) 78%(הם קרובי משפחה אחרים 

, מלבד זאת. חות עם המטפלתחודשי לפ, רבעים מהתומכים שלא גרים עם הזקן נמצאים בקשר רציף

 מהתומכים נמצאים בקשר עם רופא המשפחה של הזקן וכרבע נמצאים בקשר עם העובד 40%-כ

 . הסוציאלי שמטפל בזקן
פורמלית בטיפול -הכול יש שילוב של שתי מערכות התמיכה הפורמלית והבלתי-ניכר כי בסך, לסיכום 

ן שירותים פורמליים במסגרת החוק יגרום מהמחקר עולה כי אין בסיס לחששות שמת. בזקן מוגבל

והמחקר תומך בממצאים של המחקרים הקודמים שנעשו לפני , לנסיגה של העזרה של בני משפחה

 המשפחה – וגם כאשר החוק הפך להיות חלק בלתי נפרד ממערכת השירותים –למעלה לעשור 

 .ממשיכה לקחת חלק מרכזי בטיפול בזקנים מוגבלים
  

  ים צרכים בלתי מסופק

אחת ממטרות המחקר הייתה לזהות צרכים בלתי מסופקים של הזקנים ושל בני המשפחה המטפלים 

  :בהם

 24או אם המטפלת כבר עובדת (מעוניינים לקבל יותר שעות מטפלת ) כשלושה רבעים(רוב התומכים  

 ).אז לקבל מימון גדול יותר לכך, שעות
ים במסגרת החוק דיווחו על הצורך תומכים של קשישים אשר אינם מקבלים שירותים נוספ 

 מתומכיהם של קשישים שאינם מבקרים במרכזי יום דיווחו שהם 32%, למשל, כך. בשירותים אלה

 מאלה שאינם מקבלים מוצרי ספיגה היו רוצים לקבל 23%, היו מעוניינים שהקשיש יבקר במרכז יום

 מאלה שלא קיבלו לחצן 40%- ו, מאלה שאינם מקבלים שירות כביסה היו מעוניינים בו40%, אותם

יש לציין כי ייתכן שחלק מהתומכים לא מבינים כי תמורת קבלת . מצוקה היו רוצים לקבל אותו

נמצא שכמחצית מהתומכים כלל לא ידעו . על שעות מטפלת, ולו באופן חלקי, השירות עליהם לוותר

ותר ממחצית מכלל י, יתרה מכך. כי ניתן להמיר את שעותיה של המטפלת בשירותים אחרים

  . התומכים חשבו שלא נתנו להם מספיק חופש לבחור את השירותים במסגרת הגמלה



  

של עובד , עזרה של פסיכולוג(רבע מהתומכים ציינו כי הם או הזקן מעוניינים לקבל תמיכה רגשית  

, כגון, כחמישית היו רוצים שהזקן יקבל תמיכה חברתית). סוציאלי או השתתפות בקבוצת תמיכה

 . 'שיבוא אדם אחר לארח לו חברה וכד, השתתפות בחוגים
חלק לא מבוטל מהם ציינו כי . מיעוט מהתומכים דיווחו שקיבלו ייעוץ והדרכה בקשר לטיפול בזקן 

היו מעוניינים במידע על השירותים ) 68%(רובם . הם היו מעוניינים לקבל מידע בתחומים שונים

 היו מעוניינים במידע 38%, ניינים במידע על מחלתו של הזקן היו מעו41%, והזכאויות המגיעים לזקן

  .  היו מעוניינים במידע על דיור מוגן או על מוסדות סיעודיים27%-יומי בזקן ו-על הדרכה בטיפול היום

  

-מתוך הנחה כי עומס, אחת ממטרות המחקר הייתה לבחון את העומס המוטל על התומכים העיקריים

התומכים נשאלו סדרת שאלות על העומס . בסופו של דבר גם בטיפול בזקן עצמוו, יתר עלול לפגוע בתומך

עומס : העומס סווג בעקבות ניתוח גורמים לשלוש קבוצות תוכן. המוטל עליהם בעקבות הטיפול בזקן

  . פגיעה בתפקוד החברתי והפנאי ועומס רגשי, פיזי

ליהם עומס פיזי ופגעה בתפקודם שלושה רבעים מהתומכים ציינו כי העזרה שהגישו לזקן הטילה ע 

כאשר בוחנים את . דיווחו על עומס רגשי) 96%(וכמעט כל התומכים , החברתי ובפעילות הפנאי שלהם

עולה כי ברמות המוגבלות , לפי רמות מוגבלות, העומס הפיזי והפגיעה בתפקוד החברתי והפנאי

 כמעט כל התומכים –מוגבלות ואילו ללא הבדל בין רמות ה, העומס הורגש יותר, הגבוהות יותר

 . דיווחו על עומס רגשי
, רבע מהם ציינו כי העומס כבד מאוד. התומכים נשאלו גם על תפיסתם הכוללת שלהם על העומס 

גם כאן נמצא קשר .  ציינו שהעומס כבד ושליש ציינו שהעומס לא כל כך כבד או בכלל לא כבד41%

כך אחוז גדול יותר חשבו , הייתה גבוהה יותרככל שרמת המוגבלות : לרמת מוגבלותו של הזקן

זוגו או קרובי -בין אם הם בני, וכן אחוז גבוה יותר מהתומכים שגרים עם הזקן; שהעומס כבד מאוד

גם כאשר מפקחים , לעומת תומכים שלא גרים עם הזקן, משפחה אחרים דיווחו על עומס כבד מאוד

  .על רמת מוגבלות

  

ובעקבות זאת העלויות , העיקרי בזקן המוגבל הוא ההשפעות על עבודתוממד נוסף של טיפול של התומך 

  :ממחקר זה עולה שאכן הטיפול בזקן יש השלכות על העבודה של התומכים. למשק הכלכלי

 מהתומכים 14%). 70%-בקרב אלה שאינם בני זוג אחוז זה מגיע ל(כמחצית מהתומכים עובדים כיום  

 מהתומכים 40%, מלבד זאת.  העבודה בשל הצורך לטפל בזקןשאינם עובדים ציינו כי הם עזבו את

  יותר ממחצית . בשל הצורך לטפל בזקן, שעובדים ציינו כי הם עובדים פחות ממה שהם היו רוצים

הפסידו שעות עבודה או ימי עבודה בשלושת החודשים שקדמו לריאיון בשל הצורך לטפל , )58%(

. ולדאוג לסידורים הקשורים לטיפול בזקן בזמן העבודה נאלצים לקיים שיחות טלפון 78%-ו, בזקן

 .  דיווחו על כך שבזמן העבודה הם בלחץ רגשי בגלל דאגה לשלומו של הזקן83%, יתרה מכך
 

 תרומת חוק סיעוד
התומכים נשאלו האם העובדה . אחת ממטרות חוק סיעוד הייתה להקל את העומס של המשפחות 

, האם זה נותן להם יותר זמן לעצמם:  תחומים5-מס בשיש לזקן מטפלת מקלה עליהם את העו

מאפשר לו להיות יותר זמן מחוץ , מפחית את כמות העבודה של התומך למען הזקן, מפחית לחץ נפשי



  

 מהתומכים אמרו 57%). פחות דאגה לזקן בזמן העבודה, כלומר(ומאפשר לו לעבוד בשקט , לבית

ועוד רבע חשבו שהיא מפחיתה את , וב התחומיםשהעובדה שלזקן יש מטפלת הפחיתה את העומס בר

כחמישית אמרו שהיא מפחיתה את העומס בתחום אחד או כלל . העומס בשני תחומים או בשלושה

אבל דווקא התומכים שאינם , לא נמצאו הבדלים בהקלה על העומס לפי רמת מוגבלותו של הזקן. לא

 שני שלישים מהם חשו הקלה בעומס –ר גרים עם הזקן חשו את ההקלה על העומס במידה הרבה ביות

ולעומת רק רבע מבני הזוג ,  מקרב קרובי המשפחה שגרים עם הזקן59%לעומת , ברוב התחומים

 . מהתומכים על הפחתה בעומס הכלכלי40%דיווחו , בנוסף לכך. שחשו הקלה משמעותית בעומס
  

   גמלה בכסף או בשירותים–העדפת התומכים 

. עוד עוד לפני החלתו היא השאלה האם לתת גמלה כספית או גמלה בשירותיםסוגיה שמלווה את חוק סי

במחקר .  שעות ביממה ותמורות אחרות במשק רק מעוררים יותר שאלה זו24הגידול באחוז המטפלות 

  . נשאלו התומכים העיקריים על העדפותיהם

 להמשיך לקבל היו מעדיפים) 61%(רוב התומכים . מהממצאים עולה כי מדובר בסוגיה מורכבת 

הצביעו על העדפה לגמלה כספית ועוד ) 27%(למעלה מרבע , עם זאת. שירותים במתכונת הנהוגה היום

 .  ציינו שאין להם העדפה או שאינם יודעים7%-ו,  היו מעדיפים שילוב של גמלה כספית ושירותים5%
ד מתן גמלאות כספיות ועולות בקנה אחד עם הטיעונים בעד ונג, הסיבות להעדפות התומכים מגוונות 

רצונם של . והן בספרות המקצועית הדנה בנושא, שעלו הן במהלך הדיון שהתנהל לפני קבלת החוק

התומכים בהמשך העסקתן של המטפלות וחששם שבעקבות גמלאות כספיות לא יהיה ניתן להבטיח 

 היא שבגמלת סיבה שכיחה נוספת. הן הסיבות העיקריות שמנו התומכים שהעדיפו שירותים, מטפלת

 3%רק . שירותים אין צורך לטפל בהיבטים האדמיניסטרטיביים שבהעסקה מטפלת באופן ישיר

הרצון . ולא לטיפול בזקן, הכסף יּוָצא למטרות אחרות, מהתומכים חששו כי אם תינתן גמלה כספית

 כספית ואף הסברה כי גמלה, יותר חופש בבחירת המטפלת, לחופש בחירה של השירותים שהזקן יקבל

הן בין הסיבות העיקריות שמנו התומכים שהעדיפו , הייתה מאפשרת לשכור מטפלת ליותר שעות

 .יומי-סיבה נוספת היא שהכסף עשוי לסייע לקיום יום. לקבל מלאות כספיות
לעומת מי שהעדיפו לקבל , בבחינת מאפייניהם של התומכים שהעדיפו להמשיך לקבל שירותים 

 גמלה כספיתמשתנים העיקריים בעלי השפעה על העדפת התומכים לקבל גמלאות כספיות עלה כי ה

למאפייני התומך העיקרי וגם למאפיינים , לעומת גמלה בשירותים היו קשורים למאפייני הזקן

רמת מוגבלות גבוהה של הזקן : שקשורים לדפוסי מתן העזרה של המטפלת ולשביעות רצון ממנה

בנים או בנות ; +)65לעומת  (65תומכים עד גיל ; )עומת גבריםל(תומכים שהן נשים ; )לעומת נמוכה(

חוסר ; )לעומת פחות מכך( שעות ביממה 24קיום נוכחות מטפלת ; )לעומת בני זוגו(שגרים עם הזקן 

שביעות רצון נמוכה מעבודת ; )לעומת סיוע שלה בתחום זה" (כבד"סיוע של המטפלת בניקיון 

לעומת (הרגשה שהעומס המוטל על התומך כבד מאוד ; )מאודלעומת שביעות רצון גבוהה (המטפלת 

את , או לא מקלה כלל, הרגשה שהמטפלת הנוכחית מִקלה רק מעט; )הרגשת עומס פחות כבדה

הענקת סיוע כלכלי של ; )לעומת הרגשה שהמטפלת מִקלה את העומס ביותר משני תחומים(העומס 

לעומת (ות התומך בבחירת המטפלת והחברה מעורב; )לעומת אי הענקת סיוע כלכלי(התומך לזקן 

 ).חוסר מעורבות
כמענה לשאלה פתוחה שבה התבקשו התומכים לציין את היתרונות והחסרונות בקבלת גמלה בכסף  

חמישית , לעומת גמלת שירותים נמצא שכמחצית מהתומכים חשבו שלגמלה כספית יש רק חסרונות



  

או שאין , ר ציינו שיש גם יתרונות וגם חסרונותוהשא, סבורים כי לגמלה הכספית יש רק יתרונות

 . או שלא ידעו לציין יתרונות וחסרונות, הבדל בין שתי הדרכים למתן הגמלה
  

   שעות ביממה24העסקת מטפלת 

זהו אחד . אחת הסוגיות העומדות כיום על סדר היום הציבורי היא העסקת עובדים זרים בתחום הסיעוד

עד , להבדיל מענפים אחרים. ות בישראל לצרכים הגוברים בטיפול ביתהמענים שהתפתחו בשנים האחרונ

בתחום הסיעוד הייתה פחות הגבלה על מספר העובדים הזכאים להיכנס לארץ והמספר מוכתב , לאחרונה

לעומת החלופות , השירות הלך וקיבל תאוצה לאור עלותו הנמוכה יחסית. ידי הביקוש לשירות-על

. וסר האפשרות להעסיק ולממן כוח אדם ישראלי לשירות בהיקף דומההקיימות במסגרת מוסדית וח

  . כדי לתאר מאפייני אוכלוסייה זו, במסגרת המחקר ניתחנו נושא זה בנפרד

 בקרב 16%( שעות ביממה 24עשר אחוזים מזכאי חוק ביטוח סיעוד מעסיקים מטפלת -חמישה 

רובן המכריע של , )קרובות משפחה כולן – בקרב האוכלוסייה הערבית 2%, האוכלוסייה היהודית

  ). 93%( שעות ביממה הן עובדות זרות 24המטפלות המועסקות 

 24דפוסי מגוריו ורמת הכנסתו לבין העסקתה של מטפלת , רמת מוגבלותו, קיים קשר בין גיל הזקן 

שגרים בגפם ושרמת הכנסתם , שרמת מוגבלותם גבוהה יותר, זקנים מבוגרים יותר. שעות ביממה

  .  שעות ביממה24נוטים יותר להעסיק מטפלת , ה יותרגבוה

גם כאשר מועסקת , בני המשפחה ממלאים תפקיד חשוב בטיפול בזקנים ַזָּכֵאי חוק ביטוח סיעוד 

 .  שעות ביממה24מטפלת 
 שעות ביממה 24לרוב אין הבדל מובהק בהרגשת עומס פיזי ונפשי בין תומכים שמעסיקים מטפלת  

, מוגבלותם קשה כאשר בחנו את הרגשת העומס של תומכים בזקנים שרמת ,אולם. לבין אלה שלא

תחושת העומס הייתה קלה יותר לעומת התומכים ,  שעות ביממה24עלה כי בקרב המעסיקים מטפלת 

 .  שעות ביממה24בזקנים שאינם מעסיקים מטפלת 
שי שלהם גבוה  שעות ביממה ושדיווחו על הקלת העומס הרג24אחוז התומכים המעסיקים מטפלת  

 .לעומת התחום הכלכלי שבו המצב הפוך;  שעות ביממה24יותר משל אלו שאינם מעסיקים מטפלת 
נמצאים ( שעות ביממה מעורבים יותר בקשר עם המטפלת 24תומכיהם של זקנים המעסיקים מטפלת  

לעומת מי שאינם מעסיקים ) מעורבים בבחירת החברה, מעורבים בבחירת המטפלת, בקשר תדיר

 . כמו כן אחוז גבוה יותר מרוצים מאד מעבודתה של המטפלת,  שעות ביממה24מטפלת 
 שעות ביממה העדיפו גמלה כספית 24אחוז גבוה יותר מתומכיהם של זקנים המעסיקים מטפלת  

 ). בהתאמה30% לעומת 41%( שעות ביממה 24לעומת מי שלא העסיקו מטפלת 
רק בקרב ה כספית לבין אלה שהעדיפו גמלה בעין בבחינת ההבדלים בין התומכים שהעדיפו גמל 

.  נמצא שאין הבדלים לפי גיל הזקן ומצבו המשפחתי שעות ביממה24התומכים המעסיקים מטפלת 

מאפייניהם של התומכים שהעדיפו גמלה כספית לעומת . במספר מאפיינים נמצאו הבדלים מובהקים

ובעלי , אינם גרים עם הזקן, נשים,  מוגבליםמטפלים בזקנים פחות: מי שהעדיפו גמלה בעין היו אלו

 . רמת השכלה גבוהה יחסית
  



  

  סיכום והשלכות מדיניות
אשר הפך לחלק אינטגרלי במערך ,  שנים להפעלת חוק ביטוח סיעוד16מהמחקר עולה כי גם לאחר 

בני המשפחה עדיין ממלאים תפקיד מרכזי בטיפול בזקנים , השירותים לזקנים מוגבלים בישראל

אולם במקרים רבים עיקר הסיוע , השירותים במסגרת החוק באים לסייע לבני המשפחה. בליםמוג

בני משפחתם של קשישים זכאי חוק ביטוח סיעוד הביעו שביעות רצון . ממשיך להיות בידי בני המשפחה

ומרביתם דיווחו על תרומת השירותים שהם קיבלו במסגרת החוק , גבוהה מהשירותים המסופקים להם

חלק ניכר דיווחו על צרכים לא מסופקים ועל עומס כבד מדי , אולם.  הקלה בעומס המוטל עליהםועל

  . שמוטל עליהם

  

צרכים לא מסופקים ועומס כבד מדי על בני המשפחה נמצאו במיוחד בקרב תומכיהם של קשישים ברמת 

ויים בקביעת רמות הציע המוסד לביטוח לאומי לערוך שינ, כדי להתמודד עם מצב זה. מוגבלות גבוהה

השינוי המוצע מתבטא . פי רמת מוגבלותם-על, כיום הקשישים זכאים לשתי רמות ִגמלה. הגמלה

וקשישים , כך שקשישים ברמות מוגבלות נמוכות יקבלו פחות שעות טיפול, בהגדלת מספר רמות הִגמלה

ללא אפשרות . ת וחסרונותלהצעה זו יתרונו. ברמות מוגבלות גבוהות יותר יוכלו לקבל יותר שעות טיפול

שינוי זה יאפשר להתאים טוב , ראלית כיום להגדיל את התקציבים המושקעים ליישום חוק ביטוח סיעוד

ובמיוחד להרחיב את היקף העזרה לאותם הקשישים , יותר בין רמת הצרכים לבין היקף השירותים

בלות על עצמן כיום מעמסה ובכך לסייע לאותן משפחות שמק, באותה מסגרת תקציב, שמוגבלים יותר

יש לציין כי נמצאו צרכים לא מסופקים ועומס גם בקרב משפחותיהם של קשישים , עם זאת. כבדה מאוד

מתן שירותים לקשישים ברמת מוגבלות נמוכה יותר עשוי , בנוסף לכך. שרמת מוגבלותם נמוכה יותר

גורם ; ה להמשיך ולטפל בקשישלמנוע את ההידרדרות במצבם ועשוי לשמר את יכולתם של בני המשפח

חלק , כמו כן. למניעת שחיקה ובסופו של דבר גורם שיאפשר להם להמשיך לטפל זמן רב יותר בקהילה

. מהקשישים מבקרים במרכזי יום במימון חוק הסיעוד או מקבלים שירותים אחרים מתוך הסל הקיים

כזי היום ואולי גם ישפיעו על דפוסי שינויים במערך הגמלה יצריכו שינויים במימון ובהיערכות של מר

  .הצריכה של השירותים האחרים

  

חלקם לא . המחקר העלה צרכים לא מסופקים בתחום של ייעוץ ומידע לבני המשפחה של הקשישים

מודעים לסל השירותים המסופק במסגרת החוק ומרגישים שלא נתנו להם מספיק בחירה בקביעת 

יש . ייעוץ והדרכה לטיפול בזקן, כים הביעו רצון לקבל מידעכמו כן התומ. השירותים שהקשיש יקבל

לציין כי פעילות בתחומים אלה יכולה להיות משמעותית לא רק לניצול נכון יותר של מערכת השירותים 

  . אלא גם להוות גורם המקל את תחושת העומס של בני המשפחה, הזמינה

  

יש לציין כי הסוגיה מורכבת ודורשת התייחסות , בשירותים בעין או בכסף: בנושא של צורת מתן הגמלה

תרומת המחקר הנוכחי הוא בבחינת ההעדפות והשיקולים של בני המשפחה המקבלים . מעמיקה

מהממצאים עולה כי רוב התומכים הביעו העדפה להמשיך לקבל . שירותים במסגרת חוק ביטוח סיעוד

 העדיפו 5%(עדיפו לקבל גמלה כספית כשליש מהתומכים ה, עם זאת. שירותים כפי שזה קיים כיום

ממצא מעניין הוא שהתומכים בעצמם ציינו שלשתי הגישות יש יתרונות ). שילוב בין שירותים וכסף

וחסרונות ושההחלטה לא פשוטה ושיש שיקולים התומכים בגמלה בכסף ושיקולים אחרים שתומכים 

. לו שאלות היפותטיות על העדפותיהםכמו כן יש לציין שהתומכים נשא. בהמשך קבלת הסיוע בשירותים



  

אין להניח מכאן שהן בהכרח ישקפו , אולם, שאלות אלו יכולות ללמד ולהאיר על תפיסותיהם באופן כללי

כלומר לו היו נותנים להם אפשרות בפועל להחליט על קבלת , "זמן אמת"את העדפתה של התומכים ב

יהם של התומכים שנכללו במחקר מושפעות מעצם יש לזכור כי תשובות, יתרה מכך. קצבה בכסף או בעין

העובדה שהזקנים כבר מקבלים שירותים בעין ושההתנסות שלהם היא רק עם שירותים בעין ולא בקבלת 

  . גמלה כספית

  

מכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי ערכו לאחרונה מחקר המתייחס באופן -וינט'כאן המקום לציין שג

 מחקר זה נבחנו ההשלכות של צורת מתן הגמלה על היבטים שונים של במסגרת. ספציפי לסוגיה זו

; הבדלים בשימוש בשירותים וקבלת עזרה פורמלית ובלתי פורמלית; הטיפול בזקן ובהיענות על צרכיו

קשישים בעלי : זאת תוך השוואה בין שתי אוכלוסיות, שביעות רצון מן הטיפול וצרכים לא מסופקים

וקשישים המקבלים ; )מ"שר(בלים סיוע במסגרת קצבת שירותים מיוחדים המק, מוגבלות תיפקודית

הממצאים ממחקר זה מצביעים גם הם על כך שלא ניתן לקבוע . שירותים במסגרת חוק ביטוח סיעוד

מאחר שלא נמצאו הבדלים במתן המענה לצורכיהם , באופן חד משמעי את צורת מתן הגמלה המועדפת

המקבלים את הגמלה , לעומת הקשישים) מ"שר(ם את הגמלה בכסף של הקשישים המוגבלים המקבלי

. מ מעסיקים מטפלת בתשלום"זאת למרות העובדה שרק שליש מאלה שמקבלים שר). חוק סיעוד(בעין 

קשישים מוגבלים מקבלי גמלה בכסף : " ספרות מקיפה בנושא סוכמו בדוחממצאי המחקר וסקירת

  )". סיעודגמלת (ומקבלי גמלה בעין ) מ"גימלת שר(

  

לשם מתן מענה לאוכלוסיות , " שעות ביממה24"לאחרונה אנו עדים לגידול בהעסקתן של מטפלות ל

לרוב מדובר בהכנסת עובדים זרים כאחד מספקי . הזקוקות לטיפול אישי אינטנסיבי ולהשגחה מתמדת

 הזכאים לא הוגבל מספר העובדים, עד לאחרונה בתחום הסיעוד, להבדיל מענפים אחרים. השירות

בהם , לאחרונה שונתה המדיניות וגורמים שונים. ידי הביקוש לשירות-להיכנס לארץ והמספר מוכתב על

ובכך , ובתחום הסיעוד בפרט, מעוניינים להגביל את העסקתם של עובדים זרים בכלל, משרד האוצר

בחן , תחום זהכדי לסייע לקביעת מדיניות ב. לעודד את העסקתם של עובדים ישראלים בתחום הסיעוד

  . המחקר את מאפייניהם וצורכיהם של הקשישים המעסיקים עובדת זרה

  

 שעות 24מהמחקר עולה כי אמנם קיים אחוז משמעותי מהזכאים לחוק סיעוד המעסיקים מטפלות 

מהממצאים הסתמן קשר בין עצם העסקתה של . כאשר רובם המכריע הם עובדים זרים, )15%(ביממה 

תופעה זו נפוצה יותר בקרב הקשישים מאוד : ה לבין רמת צורכיהם של הזקנים שעות ביממ24מטפלת 

נמצא שקשישים בעלי רמת הכנסה גבוהה יחסית . אלה שגרים לבד, ברמת מוגבלותם קשה, )85+בני (

אולם יש לציין שכשליש מהקשישים המעסיקים ,  שעות ביממה24לאחרים נוטים יותר להעסיק מטפלת 

ולפי דיווח ,  מההכנסה הממוצעת במשק50% עד -ה הם בעלי הכנסות נמוכות  שעות ביממ24מטפלת 

  .ידי בני המשפחה-חלק מהשלמת המימון למטפלת נעשית על, התומכים

  

היו , לעומת אלה שלא,  שעות ביממה24כמו כן כדאי להזכיר שתומכיהם של זקנים המעסיקים מטפלת 

ואחוז גבוה יותר מעדיפים ,  יותר עם המטפלתיותר מעורבים בבחירת המטפלת ונמצאים בקשר תדיר

גמלה כספית לעומת שירותים בעין ולממן באופן ישיר את מלוא העלות של המטפלת ללא המעורבות של 

 . חברת סיעוד



  

מאחר שהממצאים מראים שלגבי חלק מהקשישים לפחות הצורך בהעסקת מטפלת בהיקף נרחב נובע 

החלופה תהיה פנייה , ייתכן שבהיעדר שירות מסוג זה, מרמת מוגבלותו של הזקן ומדפוסי הדיור

יש לשקול כיצד המדיניות החדשה לגבי עובדים זרים תשפיע על דפוסי המיסוד , ולכן, "סידור מוסדי"ל

הן מבחינת , ומה דרוש כדי לספק חלופות נוספות, כמו כן כדאי לבחון האם ניתן. של קשישים מוגבלים

לערוך שינויים , למשל, יש לחשוב האם ניתן. ינת העלויות הכרוכות בכךוהן מבח, היקף השעות הדרושות

כדי לענות על צורכיהם של הזקנים בשעות שונות של היום , כך שמטפלת תהייה זמינה, בארגון השירות

ארגון שונה . המוענקות במסגרת חוק סיעוד, כלומר פריסה שונה של שעות הטיפול, )צהרים וערב, בוקר(

אולם הם צריכים עזרה ,  שעות24שלא ממש צריכים עזרה , וי להוות פתרון לגבי קשישיםשל השירות עש

 24כמו כן היה ניתן ליצור מאגר מטפלות שיכולות לתת פתרון במצבים דחופים . בשעות שונות של היום

ם וכדאי ללמוד מהניסיון בארגון שירותים גמישי, פתרונות מסוג זה נוסו במדינות אחרות. שעות ביממה

  . יותר המותאמים לצרכים ספציפיים של הקשישים

  

וחלקים ממנו הועברו כמסמכי רקע לדיונים , ממצאי המחקר הוצגו בפני ועדות ציבוריות שונות

הם מספקים בסיס מידע חשוב . שהתקיימו בכנסת בנושא של עובדים זרים בסיעוד ולוועדת הסיעוד

  . שעל סדר היום הציבורי בתחום הסיעודבתהליך קבלת ההחלטות וקביעות מדיניות בסוגיות

  



  

 דברי תודה
  

תודה מיוחדת למר אלכסנדר . חובה נעימה היא להודות לכל אלה שסייעו למימונו ולביצועו של המחקר
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  רקע למחקר. 1
  

 בביתם ובסביבתם הטבעית 1זקניםה  השארתמדיניותב יםשירותי הרווחה לזקנים במדינת ישראל דוגל

 ונכנס - 1980שנת אחד הביטויים לתפיסה זו הוא חוק ביטוח סיעוד שאושר בכנסת ב. במידת האפשר

 בלוויית, ובמספר הזקנים המוגבלים בפרט, הגידול במספר הזקנים בכלל. 1988אפריל ב 1-לתוקפו ב

 הביאו להכרה שיש להרחיבם באופן ,החשש שהשירותים הקיימים אינם מסוגלים לענות על הצרכים

את , במסגרת המוסד לביטוח לאומי, חוק ביטוח סיעוד נועד לתת תשובה לצורך זה ולהבטיח. משמעותי

 של החוק היו שיפור ההיענות ויעדי.  של המשאבים הכספיים המופנים לשירותים קהילתייםהגדלתם

 כי תוספת היה סביר להניחכמו כן . חהעומס המוטל על בני המשפה תי הזקנים המוגבלים והקלכלצור

 חוק סיעוד .על כל ההוצאות הכרוכות בכך, שירותים קהילתיים תפחית את הצורך בפתרונות מוסדיים

אלא להוות , ת שניתנת על ידי בני המשפחהפורמלי-הבלתילא בא כדי להציע חלופת שירותים לעזרה 

לחוק ). 1992, מורגנשטיין ובייץ(יונית ביותר שעזרתה נתפסת כחשובה וח, תוספת סיוע ותמיכה למשפחה

. קדמו לבטים רבים באשר לדרך המתאימה ביותר לענות על הצרכים הגדלים לשירותים לזקנים מוגבלים

כניות הקיימות במשרדי והאם להגדיל את השירותים במסגרת הת:  נכללו שאלות אלובהתלבטויות

האם לתת תגמול כספי ולהשאיר ;  הביטוח הלאומיאו לעשות זאת במסגרת חוק של, הרווחה והבריאות

כללו יאילו שירותים י, ואם כן, או לתת שירותים בעין,  השירותים בידי הזקן ובני משפחתותאת קניי

  .ישתלבו במסגרת החוק במערך הכולל של השירותים לזקניםהם כיצד  ובמסגרת החוק

  

, 1988מאז החלת החוק באפריל . דן חדשעם הפעלת החוק נכנסה המערכת לטיפול ממושך בישראל לעי

 14%-אדם שהם כ- בני110,000-והוא כולל כ, גדל מאוד היקף הכיסוי של אוכלוסיית הזקנים

  ) 2002, המוסד לביטוח לאומי (1990 בשנת 5.5%-בהשוואה ל, מאוכלוסיית הזקנים

  

סיעוד על איכות הישירה והעקיפה של הפעלת חוק התו תרוממאז הפעלת החוק נבחנות סוגיות של 

המידה שבה חלו , טיב השירות הניתן ואיכותו, חייהם של הזקנים המוגבלים ושל בני משפחותיהם

 של השירותים לזקנים בארץ ומקומו ם התפתחותשלוכן סוגיות , שינויים בביקוש לשירותים מוסדיים

את מלווים ייל מכון ברוקד-וינט'גהמוסד לביטוח לאומי בשיתוף עם . של חוק הסיעוד במערך זה

; 1993, ברודסקי ונאון (הביצוע והמעקב אחר השלכותיה, התפתחות חוק ביטוח סיעוד משלבי התכנון

  ). 1992, מורגנשטיין ובייץ; 1997, ינסקי' סטרבצ-כורזים וכהן; 1995, נאון ושטרוסברג

  

בזָּכֵאי חוק ביטוח מכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי סדרת מחקרים העוסקים -וינט'לאחרונה ערכו ג

מחקרים אלה בחנו כמה סוגיות של צרכים וטיפול בזקנים . סיעוד ובזכאים לגמלת שירותים מיוחדים

 עיקריים בזקנים מקבלי 2מחקר זה יציג ממצאים מתוך ריאיון עם מדגם מייצג של תומכים. ובנכים

על מידת היענותה של , מחקר זה בא לספק תמונה עדכנית על זכאי חוק ביטוח סיעוד. גמלת סיעוד

                                                   
  .נקטנו לשון זכר, מטעמי נוחות. מדובר בנשים ובגברים  1
  .מטעמי נוחות נקטנו לשון זכר.  מדובר בנשים ובגברים 2



  

  2

על העומס המוטל , ועל מערכת התמיכה הבלתי פורמלית של זכאי החוק, מערכת השירותים לצורכיהם

  . על התומכים הבלתי פורמליים בזקנים ועל שביעות רצונם מהשירותים המסופקים במסגרת החוק

   

הראשונה היא מהי . ריעוד בא המחקר לספק מידע בשתי סוגיות העומדות כיום על סדר היום הציבו

והשנייה היא בחינת צורכיהם , העדפת התומכים לגבי אופן מתן גמלה כספית או גמלה בשירותים

אחת הסוגיות של הפעלת חוק ביטוח סיעוד , כאמור.  שעות24המיוחדים של זקנים שיש להם מטפלת 

 הוקמה ועדה 1980שנת ב). גמלה בעין( גמלה כספית לעומת גמלת שירותים -קשורה לאופן מתן הסיוע 

הוועדה . פיהם יש לגבש את חוק סיעוד-בראשותו של פרופסור יעקב מן והיא קבעה את העקרונות שעל

כדי לדרבן את המשפחה , מלת כסףמלה שתינתן לזקן או למשפחתו תהיה בעיקרה ִגשהִג: "הציעה

או על ידי , שפחתייםמ-באמצעות כוחות פנים, להמשיך ולשאת בעול הטיפול בזקן תוך הפעלת העזרה

בלי להגדיר את קריטריון המגביל , כל זאת). 1987, מן" (קניית שירותים מחוץ למסגרת המשפחתית

החוק שהתקבל קבע שיש לתת את הגמלה , למעשה). 1987, מורגנשטיין ושמאי(משפחות בזכאות זו 

; ם מגורי הזקןלמעט מקרים שבהם ועדה מקומית קובעת שאין שירותים זמינים במקו, בשירותים

סל השירותים כולל קבלת שעות . רק כאחוז אחד ממקבלי הגמלה מקבלים את הגמלה בכסף, למעשה

לחצן מצוקה או , שירותי כביסה, ביקור במרכז יום, לטיפול אישי וסיוע בניהול משק הבית ממטפלת

אם לכך נקבע היקף ובהת, על פי רמת מוגבלותו של הזקן, נקבעו שתי רמות זכאות. רכישת מוצרי ספיגה

 מאפשרת לזקן לקבל מטפלת בהיקף 100%לדוגמה זכאות ברמת גמלה של . השירותים הניתנים לאדם

 שעות 15- מאפשרת לי לקבל מטפלת בהיקף של כ150% שעות בשבוע וזכאות ברמת גמלה של 10-של כ

  . בשבוע

  

יש לציין . לא הסתיים, ו בעיןאם בכסף א, הדיון הציבורי והמקצועי באשר לצורה המועדפת למתן הגמלה

לסקירת ספרות בנושא זה ראה דוח . כי סוגיה זו התעוררה גם במדינות אחרות והן מתלבטות בשאלה

העומד , )גמלת סיעוד(ומקבלי גמלה בעין ) מ"גמלת שר(מחקר קשישים מוגבלים מקבלי גמלה בכסף 

משפחה של הזכאים בנוגע לאופן אחת ממטרות מחקר זה היא לספק מידע על העדפות בני ה. להתפרסם

  .מתן הגמלה

  

 העסקת עובדים –מחקר זה בא לספק תמונה בנושא שאף הוא נמצא על סדר היום הציבורי , בנוסף לכך

אחד המענים שהתפתחו בשנים האחרונות בישראל כדי לענות על הצרכים הגוברים . זרים בתחום הסיעוד

ולרוב מדובר בהכנסת עובדים זרים כאחד , ות ביממה שע24הוא העסקתה של מטפלת בית , לטיפול בית

עובדים זרים באים לתת מענה לאותן אוכלוסיות הזקוקות לטיפול אישי אינטנסיבי . מספקי השירות

בתחום הסיעוד קיימת פחות הגבלה על מספר , עד לאחרונה, להבדיל מענפים אחרים. ולהשגחה מתמדת

קבלת האישור מותנית רק . ידי הביקוש לשירות-ב עלהעובדים הזכאים להיכנס לארץ והמספר מוכת

, השירות הולך ומקבל תאוצה לאור עלותו הנמוכה יחסית. הנמדדים על פי רמת מוגבלותו, בצורכי הפרט

  .בהשוואה לחלופות במסגרת מוסדית וחוסר האפשרות להעסיק ולממן כוח אדם ישראלי לשירות דומה

  

בלים שירותים במסגרת חוק ביטוח סיעוד מעסיקים מטפלת חלק לא מבוטל מאוכלוסיית הזקנים המק

להירשם בחברה בעלת רשיון , ובכלל זה גם עובדת זרה, על המטפלת, כפי שנקבע בחוק.  שעות ביממה24

המוסד לביטוח לאומי מממן חלק משעות הטיפול של המטפלת הזרה . פי החוק-לאספקת שירותים על
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. עבירה ישירות את התשלום לחברה שבה רשומה המטפלתומ, בהתאם לרמת הגמלה שהזקן זכאי לה

לאחרונה מתקיים דיון .  שעות ביממה24הזקן ובני משפחתו משלימים את שכרה של המטפלת המועסקת 

במסגרת המחקר נבחן את המאפיינים . ועובדים זרים בתחום הסיעוד בפרט, בנושא עובדים זרים בכלל

שעות ביממה שיכול לסייע בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע  24והצרכים של הזקנים המעסיקים מטפלת 

  .לאוכלוסייה זו

  

  מטרות המחקר. 2
  

זקנים מוגבלים . המחקר נועד לצייר תמונה כוללת על  מקבלי השירותים במסגרת חוק ביטוח סיעוד

,  מצד אחד-יום משתי מערכות תמיכה -הזכאים לחוק ביטוח סיעוד יכולים לקבל עזרה בחיי היום

ומצד אחר רשת הטיפול , ובראשה מערכת שירותי חוק ביטוח סיעוד,  השירותים הפורמליתמערכת

מטרת מחקר זה היא לבחון שתי מערכות תמיכה אלו ואת . ובראשה התומך העיקרי, הבלתי פורמלית

מעבר למתן תמונת . הן של הזקנים והן של התומכים בהם, הקשר ביניהן ולבחון צרכים בלתי מסופקים

המחקר בא לספק מידע בשתי סוגיות , נית על הזקנים מקבלי הגמלה ועל העזרה שהם מקבליםמצב עדכ

הראשונה היא העדפתם של התומכים בסוגיית  מתן גמלה כספית : העומדות כיום על סדר היום הציבורי

  .  שעות24והשנייה היא בחינת צורכיהם המיוחדים של זקנים שיש להם מטפלת , או גמלה בשירותים

  

  :רות המחקר הספציפיות היו אלומט

- לתת מידע עדכני ומקיף לגבי מצבם של הזקנים מקבלי גמלת סיעוד מבחינת מאפיינים סוציו 

  .דמוגרפיים ומאפייני בריאות ותפקוד

כמו כן . לבחון את מערכת השירותים שמקבל הזקן במסגרת גמלת הסיעוד ומערכות שירותים אחרות 

  . יעוד ושביעות רצון מהשירותיםלאתר ולתאר בעיות במתן גמלת הס

 . והיקפה, ידי בני המשפחה-ולבחון את מאפייני העזרה הניתנת על, לתאר את מאפייני התומך העיקרי 
 .לבחון את חלוקת העבודה בין המערכת הפורמלית לבלתי פורמלית בתחומי הטיפול השונים 
לבחון , במסגרת זו. לי העיקרילבחון צרכים בלתי מסופקים הן של הזקן והן של התומך הבלתי פורמ 

  . את העומס המוטל על התומך בעקבות הטיפול בזקן

גמלה כספית לעומת גמלת : לבחון את העדפות התומכים העיקריים בנוגע לצורת מתן הגמלה 

 ).גמלה בעין(שירותים 
  .  שעות ביממה24לבחון את מאפייניהם וצורכיהם של הזקנים המעסיקים מטפלת  

  

  שיטת המחקר. 3
  

הנתונים נאספו בריאיון טלפוני עם התומכים הבלתי פורמליים העיקריים של זכאי חוק ביטוח סיעוד 

ובה הוא נשאל מי מגיש לו את העזרה , התומך העיקרי זוהה בפנייה טלפונית לזקן). לרוב בני משפחה(

  . ללא תשלום, הרבה ביותר בחיי היום יום

  576;  זכאים660מהם נדגמו באופן אקראי .  100,600-יה כבזמן עריכת המדגם  מספר זכאי חוק סיעוד ה

 נדגמו מכלל הזכאים - 84 –והשאר , )כולל יישובים מעורבים(מכלל הזכאים ביישובים היהודיים 
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וניתן ייצוג יתר לזכאים , גיל ויישוב מגורים, במדגם הובטח ייצוג לפי המשתנים מין. ביישובים הערביים

בניתוח הנתונים נעשה שקלול לפי קבוצות .  זכאים70בטיח שייכללו במדגם ביישובים הערביים כדי לה

בסופו של . כדי לשמור על היחס בין האוכלוסייה היהודית לערבית בכלל אוכלוסיית הזכאים, אוכלוסייה

אין תומך בלתי : הסיבות לאי ריאיון).  מתוך המדגם המקורי76%( תומכים עיקריים 503דבר רואיינו 

). 3%(בעיות אחרות ; )5%(בעיות איתור ; )3%(הזקן נפטר ; )8%(סירוב הזקן או התומך ; )5%(פורמלי 

  . עד סופה2001נתוני המחקר נאספו מאמצע שנת 

  

השווינו בין מספר מאפיינים בסיסיים של כלל מקבלי גמלת הסיעוד , לשם בדיקת ייצוגיות המדגם

, 1כפי שעולה מלוח .  מאפייני הזקנים במדגםלבין) 2001, סקירה שנתית של הביטוח הלאומי: מתוך(

 46%: פרט לאחוז הזקנים הגרים לבדם, אוכלוסיית המדגם דומה לאוכלוסיית הזכאים בכל המאפיינים

משתנה הרכב המשפחה לא הובא בחשבון בייצוג .  במדגם40%לעומת , בקרב כלל מקבלי גמלת סיעוד

  . י לא היה להם תומך בלתי פורמליכ,  שנפלו מהמדגם5%הסבר נוסף הוא אותם . המדגם

  

  ) באחוזים(מאפיינים נבחרים של מקבלי גמלת סיעוד ומאפייני הזקנים במחקר : 1לוח 
  מאפייני הזקנים במחקר  כלל מקבלי גמלת סיעוד  

 =105,385N= 503N  מאפיינים
   *גיל

60-64 1 2 
65-69 7 9 
70-74 14 17 
75-79 23 22 
80-84 23 20 

85+ 32 30 
      
    מין
 29 27  זכר
 71 73  נקבה

      
  22  22  1990עלה אחרי 

      
      מגורים

  40  46  1לבד
  37  40  עם בן זוג

  23  14  עם בניהם או אחרים
      

  23  24  )150%(זכאים לגמלה מוגדלת 
  .  כוללת נשים לבד60-64קבוצת הגיל * 
  . כולל זקנים שגרים רק עם מטפלת1
  

בלי גמלת הסיעוד ומאפייני העזרה מאפייני הזקנים מק. 4
  והשירותים הניתנים להם

  

תחילה נבחן את . אחת ממטרות המחקר הייתה לתת תמונת מצב עדכנית על זקנים מקבלי גמלת סיעוד

  .ולאחר מכן את המאפיינים של בריאות ותפקוד, דמוגרפיים-מאפייניהם הסוציו
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  דמוגרפיים - מאפיינים סוציו4.1
וכשליש , )72%+ (75רובם המכריע הם בני ; )71%(רוב מקבלי הגמלה הן נשים  2כפי שעולה מלוח 

 ולגברים 60גמלת הסיעוד ניתנת לנשים מעל גיל . 79.7הגיל הממוצע הוא . 85-בקירוב הם בני למעלה מ

 בקרב 6%. ובהתאם לכך נמצא כי הנשים היו אחוז גבוה במיוחד בקרב הזכאים הצעירים, 65מעל גיל 

  יש יותר ערבים מאשר בגילים מבוגרים יותר ) 74עד גיל (בקבוצת הגיל הצעירה .  ערביםהזכאים היו

  ). 1990עלו אחרי (רבע מקרב היהודים הם עולים חדשים ). 5% לעומת 10%(

  

אחוז . נמצאו הבדלים לפי גיל ומין, כצפוי. ויותר ממחציתם אלמנים, למעלה משליש מהזכאים נשואים

אחוז גבוה יותר מקרב הנשים הן , כמו כן. לעומת הצעירים יותר, הם אלמנים+ 85-גבוה יותר בקרב בני ה

  ). בהתאמה, 32% לעומת 65%(לעומת הגברים , אלמנות

  

הבודדים זכאים , בהתאם לכך. מבחינת העזרה הבלתי פורמלית, לדפוסי מגוריו של הזקן יש משמעות

כשליש מהזקנים גרים .  לגמלת סיעודבמסגרת קביעת הזכאות, לתוספת שתי נקודות במבחן התלות

.  גרים עם בן זוג ומטפלת4%-ו, כרבע מהזקנים גרים עם בן זוגם.  גרים רק עם מטפלת8%ועוד , לבדם

יותר : נמצאו הבדלים לפי מין. או קרובי משפחה אחרים, או נכדים/שאר הזקנים גרים עם ילדים ו

 מהזכאים גרים במסגרות של 4%-חקר נמצא שבמ. לעומת חמישית מהגברים, משליש מהנשים גרות לבד

  .גרים לבד) 57%(רובם , דיור מוגן

  

, עולה כי רמת ההכנסה של רובם נמוכה, על פי מבחן ההכנסות שנערך לזקנים לקבלת גמלת הסיעוד

גם .  4,000₪- ל2,001לשליש מהזכאים רמת הכנסה שבין ;  2,000₪-וכמעט מחציתם מקבלים פחות מ

לעומת הכנסתם ,  2,000₪-הכנסתן של מחצית מהנשים נמוכה מ: או הבדלים לפי מיןלגבי הכנסות נמצ

הגמלה , בהתאם לנתונים שהוצגו, בקביעת גובה הגמלה מתחשבים גם במבחן הכנסות. של רבע מהגברים

  . מהזכאים בגלל מבחן הכנסה4%-הופחתה במחצית ל
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  ) באחוזים(לפי מין וגיל ,  סיעודדמוגרפיים של זקנים מקבלי גמלת-מאפיינים סוציו: 2לוח 
 גיל  מין  

 +85 75-84  74עד    נקבה  זכר  כ"סה  
  503N=  147N=  356N=   138N=  213N=  152N=  

 100 100 100  100 100 100  סך הכול
         מין
 31 34 20  - - 29  זכר
 69 66 80  - - 71  נקבה

               
          גיל

60-74 28  19 31  - - - 
75-84 42  49 40  - - - 

85+ 30  32 29  - - - 
               

         קבוצות אוכלוסייה
  95  95  90   93  94 94  יהודים
  5  5  10   7  6 6  ערבים

               
          בקרב היהודים

          שנת עלייה
  75  75  77   76  73 75  1989 לפני 

  25  25  23   24  27 25  1990 אחרי 
               

         מצב משפחתי
  21  41  50   28  61 37  נשוי
  74  54  39   65  32 56  אלמן
  5  5  11   7  7 7  רווק/חי בנפרד/גרוש

               
         *מגורים

  33  29  31   36  20 31  לבד
  14  8  3   9  5 8  רק עם מטפלת
  12  29  35   20  41 26  רק עם בן זוג

  6  4  4   3  7 4  עם בן זוג ומטפלת
  3  7  11   5  12 7  או נכדים/עם בן זוג וילדים ו

  29  20  13   23  15 21  או נכדים/עם ילדים ו
  3  3  3   4  0 3  קרובי משפחה אחרים/ עם נכדים

               
         מסגרת דיור

  93  96  97   96  95 96  גר בבית
  7  4  3   4  5 4  דיור מוגן

               
               ** הכנסה

  50  45  40   53  26  45  ח" ש2,000עד 
  32  34  32   28  43  33  ח" ש2,001-4,000
  10  11  17   11  17  13  ח" ש4,001-6,000

  8  10  12   8  14  9  ח"ש+ 6,000
,  גרים עם בן זוג ומטפלת4%,  גרים רק עם המטפלת8%.  שעות ביממה24 מהזקנים יש מטפלת 15%-ל, כ"בסה* 

  . )לא מופיעים בטבלה כקטגוריה נפרדת(והשאר גרים גם עם בני משפחה אחרים וגם עם מטפלת 
הנתונים לגבי הכנסת הזקן נמסרו על ידי ביטוח לאומי לפי מבחן ההכנסות שנערך לכל זקן בזמן ביצוע בדיקת ** 

  . הזכאות לגמלת סיעוד
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   מאפייני בריאות ותפקוד של זקנים מקבלי גמלת סיעוד4.2
ומך על פי דיווח הת, נציג ממצאים לגבי מצב התפקוד והבריאות של הזקנים מקבלי גמלת הסיעוד

 מציג מאפיינים 3לוח . ניהול משק בית ומספר מאפייני בריאות, תפקוד אישי, מבחינת ניידות, העיקרי

  . אלו לפי גיל

  

זקוקים לעזרת אדם אחר או (חמישים ושמונה אחוזים מהזקנים מוגבלים בניידות מחוץ לביתם . ניידות

.  מרותקים למיטה6%-ו, ת בתוך הביתשליש מוגבלים בניידו. וחמישית מרותקים לביתם, )לכיסא גלגלים

  . שליש מהזקנים זקוקים לעזרה במעברים

  

כמחציתם זקוקים לזולת כדי , )73%(רוב הזקנים זקוקים לעזרת הזולת  כדי להתרחץ . טיפול אישי

  .  זקוקים לעזרה באכילה14%; ושליש זקוקים לעזרה כדי להשתמש בשירותים, להתלבש

  

 70%-כ:  זקוקים לעזרה בביצוע הפעולות השונות בניהול משק הביתרוב הזכאים. ניהול משק בית

  . בקניות קלות94%- לבישול ארוחה חמה ו90%, זקוקים לעזרה בהכנת ארוחה קלה

  

לא זוכר (כמחצית מהתומכים דיווחו כי הזקן מתבלבל ). 61%(רוב הזקנים מתקשים לשלוט על הסוגרים 

יותר ממחצית מהתומכים דיווחו כי הזקן אינו . ות או לפעמיםלעתים קרוב) היכן הוא נמצא או איזה יום

  . יכול להישאר לבדו במהלך היום

  

כדי .  גמלה150%- ל23%- גמלה ו100%- מהזקנים במחקר זכאים ל73%, לפי נתוני הביטוח הלאומי

 פי מספר הפעולות-על, לצייר תמונה מסכמת של מצבו התפקודי של הזקן נבנה מדד נוסף לרמת הגמלה

, מעבר מהמיטה לכיסא, הפעולות שנכללו הן ניידות בתוך הבית. על פי דיווח התומך, שבהן הזקן מוגבל

בלבול התומך , אי שליטה על סוגר השתן, שימוש בשירותים, אכילה, רחיצה, הלבשה, התהפכות במיטה

ת מוגבלות  רמ–המדד חולק לשלוש קטגוריות . ודיווחו כי הוא אינו יכול להישאר לבדו במשך היום

  ).6-10(ורמת מוגבלות גבוהה , )3-5(רמת מוגבלות בינונית , ) פעולות2מוגבל עד (נמוכה 

  

גבוה + 85-אחוז הזקנים המוגבלים בקרב בני ה. כמעט בכל מדדי התפקוד נמצא הבדל מובהק לפי גיל

מוגבלות הם ברמת + 85-יותר משליש מקרב בני ה, למשל). 3לוח (יותר מאשר בקרב הצעירים יותר 

  .74 מקרב בני העד 25% -ו, 75-84 - מקרב בני ה28%לעומת , גבוהה

  

מהזקנים אושפזו בבית חולים במהלך החצי שנה ) 45%(נמצא שאחוז משמעותי . אשפוזים ונפילות

יותר ממחצית נפלו : כן נמצא שאוכלוסיית הזכאים היא אוכלוסייה בסיכון לנפילות. שקדמה לסקר

  . האחרוניםבמהלך שלושת החודשים

  

  ). 72%( זכאי חוק ביטוח סיעוד מבוטחים בשירותי בריאות כללית רוב. קופה מבטחת
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  )אחוזים(פי הערכת התומכים -מצבם התפקודי והבריאותי של זכאי חוק ביטוח סיעוד על: 3לוח 
  גיל  

 +85 75-84  74עד   כ"סה  
  =503N=  138N=  213N=  152N  מאפיינים
 100 100 100 100  סך הכול

      הליכה וניידות מחוץ לבית
  19  21  27 *22 אינו זקוק לעזרת אדם 

  54  61  59 58 או לכסא גלגלים /זקוק לעזרת אדם ו
            27  18  14 20  מרותק לבית

      הליכה וניידות בתוך הבית
  53  61  63 59  אינו זקוק לעזרת אדם 

  37  35  33 35 או לכסא גלגלים /זקוק לעזרת אדם ו
            10  4  4 6  תק למיטהמרו

          מעברים
  61  66  74  *66 אינו זקוק לעזרת אדם 

  3  5  2  4  אך יכול להתהפך במיטה לבדו, זקוק לעזרה במעבר מהמיטה לכיסא
  16  16  6  13  אך יכול לעבור מהמיטה לכיסא לבדו , זקוק לעזרה להתהפך במיטה
            20  13  18  17  זקוק לעזרה בשני המעברים

  :)ADL( אישי טיפולות במוגבל
  1זקוק לעזרת אדם בביצוע הפעולה

    

  55  43  40 *46  הלבשה
  80  70  68 *73   רחיצה
  22  11  9 *14   אכילה
           38 23 27 *29   בשירותים שימוש

  ):IADL(מוגבלות בניהול משק בית 
  : 1אינו מסוגל לבד או בדרך כלל לא עושה

    

  80  67  59  **69  הכנת ארוחת קלה
  94  90  85  **90  בישול ארוחה חמה

  86  85  85  86  ניקוי אבק/ שטיפת כלים
        99  95  89  **94  יומיומיות/ קניות קלות

      שליטה על הסוגרים
  31  39  47 *39  שליטה על שניהם

  29  25  28 27  שליטה רק על סוגר אחד
            40  36  25 34  אין שליטה על שני הסוגרים

  56  53  36 **49  1לפעמים/רובות לעיתים ק–בלבול 
            60  60  52 57  1יש צורך בהשגחה במהלך היום

      2רמת מוגבלות: מדד מסכם
  26  33  43 *34  )2עד (נמוכה 

  36  39  32 36  )3-5(בינונית 
  38  28  25 30 )6-10(גבוהה 

  p<0.05רמת מובהקות * 
  p<0.01רמת מובהקות ** 

  החיוביות מתוך סך כל התשובות שהתקבלו בתא כל תא מציין את אחוז התשובות 1
מעבר מהמיטה , ניידות בתוך הבית: הפעולות שנכללות במדד הן.  מדד המסכם את מספר הפעולות שבהן מוגבל הזקן2

בלבול ודיווח התומך כי , אי שליטה בסוגר השתן, שימוש בשירותים, אכילה, רחיצה, הלבשה, התהפכות במיטה, לכיסא
  . קטגוריות3-המדד חולק ל.  להישאר לבדו במשך היוםהזקן אינו יכול

  אולם לפי מבחן ההכנסות הם זכאים ,  ִגמלה150%- הזכאים ל1%-ו,  גמלה100%- הזכאים לפי מבחן התלות ל4% כולל 3
  . גמלה בהתאמה75%- ו50%-ל
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  המשך) יםאחוז(פי הערכת התומכים -מצבם התפקודי והבריאותי של זכאי חוק ביטוח סיעוד על: 3לוח 

  גיל  
 +85 75-84  74עד   כ"סה  

  =503N=  138N=  213N=  152N  מאפיינים
     )3(רמת גמלה 

100 77** 85  79  66  
150 23 15  21  34  

          
  44  45  46 45  1הזקן אושפז בבית חולים במהלך החצי שנה האחרונה

          
  57  59  53 57  1הזקן נפל במהלך שלושת החודשים האחרונים

          
      הקופת חולים מבטחת

  71  75  67 72  כללית
  7  5  11 7  מכבי

  7  8  10 8  מאוחדת
  4  3  3 4  לאומית
  11  9  9  9  לא ידוע

  p<0.05רמת מובהקות * 
  p<0.01רמת מובהקות ** 

   כל תא מציין את אחוז התשובות החיוביות מתוך סך כל התשובות שהתקבלו בתא1
מעבר מהמיטה , ניידות בתוך הבית: הפעולות שנכללות במדד הן. וגבל הזקן מדד המסכם את מספר הפעולות שבהן מ2

בלבול ודיווח התומך כי , אי שליטה בסוגר השתן, שימוש בשירותים, אכילה, רחיצה, הלבשה, התהפכות במיטה, לכיסא
  . קטגוריות3-המדד חולק ל. הזקן אינו יכול להישאר לבדו במשך היום

  אולם לפי מבחן ההכנסות הם זכאים ,  גימלה150%- הזכאים ל1%-ו,  גמלה100%-התלות ל הזכאים לפי מבחן 4% כולל 3

  . גמלה בהתאמה75%- ו50%-ל

  

  דפוסי עזרה ושירותים הניתנים לזקן מקבל גמלת סיעוד. 5
  

והם , פורמליים-יום ממספר גורמים פורמליים ובלתי-זקנים מוגבלים יכולים לקבל עזרה בחיי היום

בפרק זה נדון בעזרה הפורמלית שמקבל הזקן במסגרת חוק .  או להחליף זה את זהיכולים להשלים

ולקשר , לבעיות בתפעול, לשביעות רצונו מהם, נתייחס לסל השירותים שהזקן מקבל. סיעוד ובאופן פרטי

  . ולידע של התומך העיקרי לשירותים אלו

  
הממד : חשיבות להבנת מצבו של הזקןייעשה לפי שני ממדים בעלי ) ובהתאם גם הלוחות(הניתוח בדוח 

רמת מוגבלות : נעשה שימוש במדד המסכם שצוין לעיל. הראשון מתייחס לרמת מוגבלותו של הזקן

רבה בין התומך יחס הִק: הממד השני קשור למאפייני העזרה הבלתי פורמלית. בינונית או גבוהה, נמוכה

על , שהממד השני משפיע על דפוסי מתן העזרהההערכה היא . וכן דפוסי מגוריו של הזקן, העיקרי לזקן

נבנה ממד המסכם את יחס הקרבה . ועל זמינותה מבחינת העזרה הבלתי פורמלית, השלכותיה

קרוב , )24%(קרוב משפחה אחר שגר עם הזקן , ) מכלל התומכים20%(התומך הוא בן זוג : והמגורים

ליש מהמקרים האדם הנוסף שגר עם הזקן זו בש(; )25%(אך הזקן אינו גר לבד , משפחה שלא גר עם הזקן

פירוט מלא לגבי ) (31%(הזקן גר לבד , )המטפלת ובמחצית מהמקרים זה בן הזוג של הזקן והמטפלת

  ).2.2מאפייני התומך העיקרי ומאפייני העזרה שלו יובא בפרק 

  
 הם ברמת מהזקנים הגרים בגפם) 57%(כי יותר ממחצית , בבחינת הקשר בין שני ממדים אלו עולה

  ).4לוח (לעומת פחות מרבע מהגרים עם אחרים , מוגבלות קלה
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  )באחוזים(לפי רמת המוגבלות של הזקן , יחס הקרבה והמגורים בין התומך לזקן: 4לוח 
     1רמת מוגבלות

    כ"סה  קלה  בינונית  גבוהה
)152N=( )182N=( )169N=(  )503N=(  מגורים-יחס הקרבה  

  כ"סה  100  34  36  30
  בן זוג 100 25 40 35
  קרוב משפחה שגר עם הזקן 100 20 41 39
  קרוב משפחה שלא גר עם הזקן 100 24 38 38
  זקן גר לבד 100 57 29 14

מעבר , ניידות בתוך הבית: הפעולות שנכללות במדד הן.  מדד המסכם את מספר הפעולות שבהן מוגבל הזקן1
בלבול , אי שליטה בסוגר השתן, שימוש בשירותים, כילהא, רחיצה, הלבשה, התהפכות במיטה, מהמיטה לכיסא

  . קטגוריות3-המדד חולק ל. ודיווח התומך כי הזקן אינו יכול להישאר לבדו במשך היום
  

   מאפייני העזרה הפורמלית5.1
עשירית מהזקנים מעסיקים בנוסף לכך עוזרת ). 5לוח (יש מטפלת אחת לפחות ) 98%(כמעט לכל הזכאים 

שעות העזרה הפורמליות שמקבל הזקן עולה כי פחות משליש מהזקנים קיבלו עזרה בסיכום . בית

 20- קיבלו עזרה יותר מ9%-ו,  שעות בשבוע11-20 קיבלו עזרה של 45%,  שעות בשבוע10פורמלית עד 

  . שעות ביממה24 יש מטפלת 15%-ל. שעות בשבוע

  

הדפוסים נבדלים זה מזה ). זרת ביתללא עו(ניתן לציין ארבעה דפוסים עיקריים של העסקת המטפלת 

יש לזקן . 1. במספר השעות השבועיות שהן מועסקות ובגורם המממן, במספר המטפלות המועסקות

במימון , יש לזקן מטפלת אחת. 2; )79%( זהו הדפוס הנפוץ -במימון המוסד לביטוח לאומי , מטפלת אחת

 24- למספר שעות בשבוע או השלמה להמשפחה מממנת שעות נוספות למטפלת, המוסד לביטוח לאומי

השנייה מגיעה באופן פרטי , אחת מטעם המוסד לביטוח לאומי. יש לזקן שתי מטפלות. 3; )13%(שעות 

הממומנת כולה ,  שעות ביממה24-מטפלת אחת ל. יש לזקן שתי מטפלות. 4). 4%(למספר שעות בשבוע 

אשר מגיעה למלא את שעות החופש , ומיהשנייה היא המטפלת מטעם המוסד לביטוח לא. באופן פרטי

 שעות 24מטפלת (לאחוז נוסף יש הסדרים שונים , מלבד זאת). 3%(של המטפלת מטעם ביטוח לאומי 

הכול כחמישית מהזקנים או בני -בסך). שתי מטפלות שהמשפחה לא משלמת להן, שהיא קרובת משפחה

כצפוי נמצא קשר בין  ). לא ידוע11% נתון זה לא כולל. (משפחותיהם מוסיפים תשלום עבור המטפלת

 מהזקנים שרמת 36%, למשל, כך. מספר שעות העזרה הפורמלית לבין רמת מוגבלותו של הזקן

 מהזקנים שרמת מוגבלותם 29%לעומת ,  שעות בשבוע10מוגבלותם קלה מקבלים עזרה פורמלית עד 

גבוה יותר של זקנים ברמת אחוז , ולעומת זאת,  מהזקנים שרמת מוגבלותם גבוהה18%-בינונית ו

או נמוכה ) 12%(לעומת זקנים ברמת מוגבלות בינונית ) 31%( שעות 24מוגבלות גבוהה מעסיקים מטפלת 

  ).5לוח (; )5%(

  

  יותר זקנים שרמת מוגבלותם קלה מעסיקים עוזרת בית מזקנים שרמת מוגבלותם בינונית או גבוהה 

הסבר אפשרי לכך הוא שהמטפלת של הזקנים ברמת ). הבדלים מובהקים,  בהתאמה6%-ו, 8%, 16%(

ממלאת גם את הפונקציה של הניקיון )  שעות ביממה24מטפלת , כאמור, לכשליש יש(מוגבלות גבוהה 

  . ולזקנים ברמת מוגבלות נמוכה העזרה של המטפלת אינה מספיקה לעבודות הבית, ועוזרת בבית
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  1)באחוזים(המוגבלות לפי רמת , שירותים פורמליים שמקבל הזקן: 5לוח 

     2רמת מוגבלות
    כ"סה  קלה  בינונית  גבוהה

)152N=( )182N=( )169N=(  )503N=( תיאור  
  סך הכול  100  100  100  100

  יש מטפלת  98  99  97  99
  מטפלת אחת:  מזה  **91  95  94  85
   שתי מטפלות  9  5  6  15
          
  )בנוסף למטפלת (יש עוזרת בית  *10  16  8  6

          
   )עוזרת בית, מטפלות(כ שעות עזרה פורמלית "סה        

  )בקרב אלו שיש להם מטפלת   (
   שעות בשבוע10עד   28  36  29  18
   שעות בשבוע11-20  45  47  50  37
  שעות בשבוע+ 21  9  9  7  11

  לא ידוע  3  3  2  3
   שעות ביממה24  15  5  12  31
          
  או התומך משלמים עבור המטפלת/הזקן ו        
  כן  **17  7  13  35
  לא  72  83  75  54
  לא ידוע  11  10  12  11
          
  מבקר במרכז יום     
  במסגרת הגמלה 6 5 9 4
  לא במסגרת הגמלה 5 8 3 4

  לא 89 87 88 92
          
  מוצרי ספיגה    

  במסגרת הגמלה **12 3 9 25
  לא במסגרת הגמלה 6 3 3 12
  לא 82 94 88 63
          
  סגרת הגמלהשירותי כביסה במ 1 2 1 1
  לחצן מצוקה    

  במסגרת הגמלה **16 22 15 11
  לא במסגרת הגמלה 18 23 14 18
  לא 66 55 71 71

 p<0.05רמת מובהקות * 
  p<0.01רמת מובהקות ** 

מוצרי ספיגה ולחצן מצוקה החלוקה בין קבלת השירותים במסגרת הגמלה לקבלת ,  ייתכן שלגבי מרכז יום1
  .לא הייתה ברורה מספיק לתומךהשירותים באופן פרטי 

מעבר , ניידות בתוך הבית: הפעולות שנכללות במדד הן.  מדד המסכם את מספר הפעולות שבהן מוגבל הזקן2
בלבול , אי שליטה בסוגר השתן, שימוש בשירותים, אכילה, רחיצה, הלבשה, התהפכות במיטה, מהמיטה לכיסא

  . קטגוריות3-המדד חולק ל.  במשך היוםודיווח התומך כי הזקן אינו יכול להישאר לבדו
  

: ניתן להמיר חלק משעות המטפלת או את כולן באחד מהשירותים הבאים, במסגרת חוק ביטוח סיעוד

חלק מהזקנים משלמים , לפי דיווח התומכים. שירותי כביסה או לחצן מצוקה, מוצרי ספיגה, מרכז יום

בין קבלת השירותים במסגרת הגמלה לקבלת אם כי ייתכן שהחלוקה , לשירותים אלו באופן פרטי

, )5לוח ( מהזקנים הולכים למרכז יום 11%. השירותים באופן פרטי לא הייתה ברורה עד הסוף לתומך
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 6%( מקבלים מוצרי ספיגה 18%. כמחציתם במסגרת הגמלה וכמחציתם משלמים על כך באופן פרטי

,  שרמת מוגבלותם גבוהה קיבלו מוצרי ספיגהומטבע הדברים יותר זקנים, )משלמים על כך באופן פרטי

אחוז אחד קיבלו שירותי כביסה ). 6%- ו12%, 37%(מאשר זקנים שרמת מוגבלותם בינונית ונמוכה 

כפי שעולה ). מחציתם באופן פרטי ומחציתם במסגרת הגמלה(במסגרת הגמלה ולכשליש יש לחצן מצוקה 

 שעות ביממה ולחצן מצוקה לעומת 24יש מטפלת ליותר זקנים שהתומך העיקרי לא גר עמם , 6מלוח 

בקרב זקנים שגרים בגפם נמצא אחוז גבוה במיוחד שיש להם מטפלת . זקנים שהתומך העיקרי גר עמם

  . שעות בשבוע ואחוז גבוה שברשותם לחצני מצוקה10עד 

  
  מגורים-לפי יחס הקרבה, שירותים פורמליים שמקבל הזקן: 6לוח 

    מגורים-יחס קרבה
 גר זקן
  לבד

קרוב משפחה 
  שלא גר עם הזקן

קרוב משפחה 
  שגר עם הזקן

  
  בן זוג

    

154N=  128N=  120N=  101N=  תיאור  כ"סה  
  יש מטפלת  98  97  96  100  99
  מטפלת אחת:  מזה  92  96  95  82  94

   שתי מטפלות  8  4  5  18  6
            
  )בנוסף למטפלת (יש עוזרת בית 10 11 7 7 15
            
   עזרה פורמלית כ שעות"סה          

  )עוזרת בית, מטפלות   (
   שעות בשבוע10עד   **28  30  23  17  40
   שעות בשבוע11-16  45  53  58  27  46
   שעות בשבוע17-95  9  5  10  9  11

   שעות ביממה24  15  12  7  43  0
  לא ידוע  3  0  2  4  3

            
  

11 
  
9 

  
15 

  
10 

  
11 

  במסגרת הגמלה או (מבקר מרכז יום 
  )   פרטי

            
  

10 
  

20 
  

26 
  

18 
  

18** 
  במסגרת הגמלה או (מוצרי ספיגה 

  )   פרטי
            
  שירותי כביסה במסגרת הגמלה 1 2 2 1 1

            
  )במסגרת הגמלה או פרטי(לחצן מצוקה **34 30 15 44 43

 p<0.01רמת מובהקות * 
  

   דפוסי העזרה של המטפלת הממומנת לפחות חלקית על ידי ביטוח לאומי5.1.2
במסגרת המחקר רצינו לבדוק אילו שירותים הזקן מקבל במסגרת גמלת הסיעוד ומהי שביעות רצונו 

בפרק הזה נדון בדפוסי העזרה ושביעות הרצון מהמטפלת הממומנת לפחות באופן חלקי על ידי . מהם

  .ביטוח לאומי

  
.  פחות משנה29% ובקרב, בקרב שליש מהזכאים המטפלת עובדת יותר משלוש שנים, 7כפי שעולה מלוח 

אך יש הבדל משמעותי לפי קבוצות ,  מהמטפלות הן קרובות משפחתו של הזקן6%בסך הכול 

 מהמטפלות של 58%לעומת ,  הן קרובות משפחה2%מקרב המטפלות של הזקנים היהודים , האוכלוסייה

 ולכן בהמשך ,לכך יש כמובן השלכה על שביעות הרצון מהטיפול ועל צרכים לא מסופקים. זקנים הערבים

  .הפרק נתייחס לשתי הקבוצות בנפרד
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לפי רמת המוגבלות , דפוסי העזרה של המטפלת הממומנת לפחות חלקית על ידי ביטוח לאומי: 7לוח 
  ) אחוזים(של הזקן 

    1רמת מוגבלות
    כ"סה  נמוכה  בינונית  גבוהה

)152N=( )182N=( )169N=( )503N=(   

  ל הזקןמספר שנים שהמטפלת עובדת אצ    
  עד שנה 29  35  32  21
  שנתיים- שנה 21  20  18  23
  שנתיים עד שלוש 16  13  20  17
  יותר משלוש 34  32  30  39
          
  2המטפלת קרובת משפחה של הזקן  **6  2  5  12

  2המטפלת עובדת זרה **11  3  9  24

          
  2:המטפלת עוזרת לזקן ב        

  רחצה  **70  52  81  76
  הלבשה  **66  46  74  80
  אכילה  **36  13  30  66
          
  אחת) ADL(עזרה בלפחות פעולת טיפול אישי   **79  62  87  87
  )'ניקוי אבק וכד, שטיפת כלים" (קל"ניקיון   90  89  91  88
  )'ניקוי רצפה וכד" (כבד"ניקיון   64  68  61  64
  הכנת ארוחות קלות  65  61  65  71
  הכנת ארוחות חמות  52  54  49  52
  כביסה  57  59  50  61
  קניות  **60  70  63  45
  

94  
  

95  
  

96  
  

95  
 עזרה בפעולת טיפול יומיומי אחת לפחות אינסטרומנטלי 

)   IADL (אחד  
  לטיפולים/ ליווי לרופא  50  53  51  56
  סידורים מחוץ לבית  *38  44  39  31
  הבאת תרופות  **62  65  68  51
  להסתובב מחוץ לבית, לטייל  56  59  64  43
          
   טיפול אישי ומשק בית:תחומי עזרה        
  לא עוזרת  **1  2  1  1
  רק בטיפול אישי  3  1  2  5

  רק במשק בית  20  36  12  12
  גם וגם  76  61  85  82

 p<0.05רמת מובהקות * 
 p<0.01רמת מובהקות ** 

, התהפכות במיטה, מעבר מהמיטה לכיסא, ניידות בתוך הבית:  מדד המסכם את מספר הפעולות שבהן הזקן מוגבל1
בלבול ודיווח התומך כי הזקן אינו יכול להישאר לבדו , אי שליטה בסוגר השתן, שימוש בשירותים, אכילה, רחיצה, הלבשה

  . קטגוריות3 -המדד חולק ל. במשך היום
   כל תא מציין את אחוז התשובות החיוביות מתוך סך כל התשובות שהתקבלו בתא2
  

מחציתן  .  שעות ביממה24הן מטפלות ) 95%(רובן , אחד עשר אחוזים מהמטפלות הן עובדות זרות

- אמריקה וממזרח-מדרום, עשירית מתאילנד והשאר מאפריקה, שליש ממזרח אירופה, מהפיליפינים

  . אסיה

  

 עוזרות לפחות בפעולת 79%(וכשליש עוזרות לו באכילה , רוב המטפלות עוזרות לזקן ברחצה ובהלבשה

יותר מטפלות עוזרות לזקנים ברמת : תו של הזקןיש הבדלים לפי רמת מוגבלו). טיפול אישי אחת
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עוזרות בניקיון קל ) 90%(רוב המטפלות ). 7לוח (מוגבלות גבוהה או בינונית לעומת רמת מוגבלות נמוכה 

מחצית . והכנת ארוחות קלות) כגון שטיפת רצפות" (כבד"של הבית וכשני שלישים עוזרות בניקיון 

רוב המטפלות עוזרות גם בפעולות מחוץ לביתו .  מכבסות57%-ו, מהמטפלות מבשלות גם ארוחות חמות

 מביאות לו תרופות וכמו כן מחציתן  מלוות אותו לרופא או 62%,  עורכות קניות60%: של הזקן

יותר ממחצית מהמטפלות מטיילות עם הזקן . ויותר משליש עושות עבורו סידורים מחוץ לבית, לטיפולים

אחוז המטפלות ,  שבמרבית התחומים הקשורים לניהול משק הבית ניתן ללמוד8מלוח . מחוץ לבית

  . שעוזרות לזקן שגר בגפו גבוה יותר מזה של אלה הגרים עם קרובי משפחתם

  

, רואים כי בסך הכול, )7לוח (כאשר בוחנים את העזרה שנותנת המטפלת בטיפול אישי ובמשק בית 

והשאר , שית מקבלים עזרה רק במשק ביתחמי, שלושה רבעים מהזקנים קיבלו עזרה בשני התחומים

כאשר בוחנים זאת לפי מצבו . או לא מקבלים כלל עזרה בתחומים אלו, אישי מקבלים רק עזרה בטיפול

ניתן לראות כי יותר זקנים שרמת מוגבלותם גבוהה או בינונית קיבלו עזרה בשני , התפקודי של הזקן

, לעומת זאת,  מהזקנים ברמת מוגבלות נמוכהשליש. לעומת אלו שרמת מוגבלותם נמוכה, התחומים

  לעומת אחוז נמוך יותר בקרב הזקנים ברמת מוגבלות בינונית או גבוהה , קיבלו עזרה רק במשק בית

  ).בהתאמה, 11%- ו12%(

  

- לפי יחס הקרבה, דפוסי העזרה של המטפלת הממומנת לפחות חלקית על ידי ביטוח לאומי: 8לוח 
  )באחוזים (1מגורים

    מגורים-רבהיחס ק
זקן גר 
  לבד

קרוב משפחה 
  שלא גר

קרוב משפחה 
  שגר

  
  בן זוג

  
  כ"סה

  

154N=  128N=  120N=  101N=  503N=    
  המטפלת קרובת משפחה של הזקן  6  2  9  7  5
  המטפלת עובדת זרה **11 9 8  29  1

  :המטפלת עוזרת לזקן ב          
  תאח) ADL(עזרה בלפחות פעולת טיפול אישי   *79  75  88  79  74
  

98  
  

96  
  

93  
  

92  
  

95  
  ) IADL(עזרה בפעולת משק בית אחת לפחות 

     אחת
  לטיפולים/ ליווי לרופא  *50  49  43  45  59
  סידורים מחוץ לבית  **38  31  29  38  50
  הבאת תרופות  **62  50  60  55  76
  החלפת תחבושות, זריקות, מתן תרופות  **43  30  44  56  40
  מחוץ לביתלהסתובב , לטייל  56  59  53  56  56
            
  טיפול אישי ומשק בית: תחומי עזרה          
  )אין מטפלת(/ עוזרת לא  **1  4  1  1  1
   בטיפול אישירק  3  3  5  2  1

   במשק ביתרק  20  20  11  21  25
   וגםגם  76  73  83  76  73

 p<0.05רמת מובהקות * 
 p<0.01רמת מובהקות ** 

  ך כל התשובות שהתקבלו בתא כל תא מציין את אחוז התשובות החיוביות מתוך ס1
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   שביעות רצון מהמטפלת ומהחברה המעסיקה5.1.3

הממצאים מוצגים בלוח . התומכים נשאלו סדרת  שאלות בנוגע לתפקוד המטפלת ולשביעות הרצון ממנה

נציג בלוח את , בשל ההבדלים בין יהודים לערבים בשיעור המטפלות שהן קרובות משפחה של הזקן. 9

נבחן רק לגבי הזקנים ) 10לוח ( את ההבדלים לפי רמת מוגבלות ויחס קרבה מגורים .הממצאים בנפרד

  ). אין מספיק מקרים בקרב האוכלוסייה הערבית(היהודים 

  

לפי קבוצות אוכלוסייה ורמת , שביעות הרצון של התומכים מהמטפלת ומהחברה המעסיקה: 9לוח 
  מוגבלותו של הזקן 

    1רמת המוגבלות בקרב יהודים
  

  גבוהה
  

  בינונית
  

  נמוכה
כ "סה

  יהודים
כ "סה

  ערבים
כ "סה
  כללי

  

152N=  182N=  169N=  471N=  32N=  503N=    

  
17  

  
17  

  
20  

  
18  

  
7  

  
18  

   לא הגיעה בחודש האחרון המטפלת
  2)ללא מטפלות הגרות עם הזקן (לעבודה   

  2 הוחלפה בשנה האחרונההמטפלת  34  40  34  36  35  31
  רה שמעסיקה את  החליף את החבהזקן            

  המטפלת   
  כן  9  10  9  8  9  10
   לא  82  77  82  83  80  85
   יודעלא  9  13  9  9  11  5

  שביעות רצון של התומך משעות ההגעה של             
  )ללא מטפלות הגרות עם הזקן(   המטפלת 

  השעות הקיימות נוחות לתומך  76  80  76  70  79  79
  מךהשעות הקיימות לא נוחות לתו  8  10  8  11  6  6
  

15  
  

15  
  

19  
  

16  
  

10  
  

16  
  /שעות ההגעה של המטפלת לא משנות

     משפיעות על התומך
  

20  
  

24  
  

25  
  

23  
  
3  

  
22  

  התומך היה רוצה שהמטפלת תעשה דברים 
  2   נוספים או שתסייע יותר באותם תחומים

  שביעות רצון של התומך מעבודתה של             
     המטפלת

  דמרוצה מאו  50  93  47  *43  43  58
  מרוצה  42  7  44  45  49  37
  כלל לא מרוצה/כך מרוצה-לא כל  8  0  9  12  8  5

 שביעות רצון של התומך מהיחס של המטפלת             
     אל הזקן

  מרוצה מאוד  60  97  58  *52  53  70
  מרוצה  37  3  39  45  42  29
  כלל לא מרוצה/כך מרוצה-לא כל  3  0  3  3  5  1

 2יכול לסמוך על המטפלתהתומך מרגיש שהוא   95  94  95  94  93  98
  
  

76 

  
  

78 

  
  

76 

  
  

77 

  
  

66 

  
  

76 

  אחות או גורם אחר התעניין ,  סוציאליעובד
   ומשפחתו מרוצים מהמטפלת הזקןאם    
  2מטעם חוק סיעוד   
 p<0.05רמת מובהקות * 

 p<0.01רמת מובהקות ** 
מעבר מהמיטה , ניידות בתוך הבית:  הןהפעולות שנכללות במדד.  מדד המסכם את מספר הפעולות שבהן מוגבל הזקן1

בלבול ודיווח התומך כי , אי שליטה על סוגר השתן, שימוש בשירותים, אכילה, רחיצה, הלבשה, התהפכות במיטה, לכיסא
  . קטגוריות3-המדד חולק ל. הזקן אינו יכול להישאר לבדו במשך היום

  ות שהתקבלו בתא כל תא מציין את אחוז התשובות החיוביות מתוך סך כל התשוב2
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מגורים בקרב / לפי יחס הקרבה, שביעות הרצון של התומכים מהמטפלת ומהחברה המעסיקה: 10לוח 
  היהודים

   מגורים-יחס קרבה
זקן גר 
  לבד

קרוב משפחה 
  שלא גר

קרוב משפחה 
  שגר

  
  בן זוג

  
  כ"סה

 

150N=  119N=  106N=  96N=  471N=   
  

20 
  

31 
  
6 

  
18 

  
18**  

   ודש האחרון לעבודה לא הגיעה בחהמטפלת
  1)ללא מטפלות הגרות עם הזקן(   

  המטפלת או החברה הוחלפו  39 41 42 36 37
   רצון של התומך משעות ההגעה של שביעות      

  )ללא מטפלות הגרות עם הזקן (המטפלת   
   נוחות לתומךהקיימות השעות  **76 89 86 74 64
   לא נוחות לתומךהקיימות השעות  8 5 10 5 9
  

27 
  

21 
  
4 

  
6 

  
16  

  משפיעות / המטפלת לא משנותשל ההגעה שעות
  על התומך   

  
36  

  
19  

  
13  

  
18  

  
23**  

   היה רוצה שהמטפלת תעשה דברים התומך
  1 יותר דברים שהיא כן עושהתעשהנוספים או    

   רצון של התומך מעבודתה של המטפלתשביעות          
   מאודמרוצה  47  57  42  51  41
  מרוצה  44  36  53  38  49
  כלל לא מרוצה/מרוצהכך - כללא  9  7  5  11  10
   רצון של התומך מהיחס של המטפלת אל שביעות          

  הזקן   
   מאודמרוצה  58  64  56  64  50
  מרוצה  39  34  39  35  46
  כלל לא מרוצה/מרוצהכך - כללא  3  2  5  1  4

  1 מרגיש שהוא יכול לסמוך על המטפלתהתומך  95  98  94  98  91
  
  

71  

  
  

66  

  
  

87  

  
  

89  

  
  

77**  

  אחות או גורם אחר התעניין אם ,  סוציאליעובד
   מרוצים מהמטפלת מטעם חוק ומשפחתוהזקן    
  1סיעוד   
 p<0.01רמת מובהקות ** 

  . מתוך סך התשובות שהתקבלו בתאהחיוביותכל תא מציין את אחוז התשובות  1
  

 כי המטפלת לא הגיעה לעבודה בחודש  מהתומכים הערבים דיווחו7%-כחמישית מהתומכים היהודים ו

 המטפלת אמרו שזה קרה יותר מפעם תמחצית מהתומכים שדיווחו על העדרו. האחרון פעם אחת לפחות

 ציינו כי אף אחד לא מודיע להם 10%, כמו כן). ללא זקנים שגרים עם המטפלת(אחת בחודש האחרון 

 6%מעניין לציין כי רק . החליף את המטפלת ציינו כי אף אחד לא בא ל44%-ו, כאשר המטפלת לא מגיעה

, ציינו כי המטפלת לא הגיעה בחודש האחרון) והם לא בני זוג(מהתומכים היהודים שגרים עם הזקן 

 מקרב התומכים בזקנים 20%-ו,  מקרב קרובי המשפחה שלא גרים31%,  מקרב בני הזוג18%לעומת 

  .הגרים לבד

  

 מכלל הזקנים 12%. הערבים החליפו מטפלת בשנה האחרונה מהזקנים 40%-שליש מהזקנים היהודים ו

 בעקבות -המטפלת עזבה ביוזמתה : הסיבות העיקריות לכך היו אלו. החליפו מטפלת יותר מפעם אחת

המטפלת עזבה בעקבות חוסר שביעות רצון של הזקן ; )53%(' מחלה וכד, התפטרות, בעיות אישיות שלה

) 85%(רוב ). 14%(ה או לא הסכימה להמשיך בעבודתה המטפלת התפטר; )37%(או של משפחתו 

ושני שלישים , התומכים בזקנים שהמטפלת שלהם הוחלפה ציינו כי לא היה קשה לקבל מטפלת חדשה

הקושי העיקרי של מי שדיווחו על . ציינו כי החלפת המטפלת לא גרמה לזקן או לתומך קשיים כלשהם
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הקושי העיקרי שצוין בנוגע . וקשיים פרוצדורלייםקשיים בקבלת מטפלת חדשה היה משך התהליך 

להחלפת המטפלת היה שתהליך הסתגלותו של הזקן למטפלת החדשה היה ממושך והוא היה צריך 

לא נמצאו הבדלים בשיעור . להתגבר על קשיים פסיכולוגיים או על קשיי תקשורת עם המטפלת החדשה

   מהזקנים היהודים 9%, נוסף לכך. ה ומגוריםיחס קרב, לפי רמת מוגבלות, הזקנים שהחליפו מטפלת

 6%.  מהזקנים הערבים החליפו את חברת הסיעוד מאז שהזקן מקבל את קצבת הסיעוד10%-ו

קשיי תקשורת )  מהאוכלוסייה2%(בעיקר , מהתומכים היהודים ציינו שהיו בעיות נוספות עם המטפלת

  .נה תרבותיתבין אם קשיים של חוסר הב, בין אם קשיי שפה, עם המטפלת

  

; )76%(בין אם השעות הקיימות היו נוחות להם , רוב התומכים היו מרוצים משעות הגעתה של המטפלת

יותר תומכים יהודים שגרים עם הזקן ציינו ). 16% -להם " הפריעו"או לא , "שינו"או ששעות ההגעה לא (

יותר תומכים שאינם , כךובהמשך ל; מאשר התומכים שלא גרים עם הזקן, ששעות ההגעה נוחות להם

  .לעומת אלו שגרים עם הזקן, לא מפריעות להם/גרים עם הזקן ציינו כי שעות ההגעה לא משנות

  

 מהתומכים הערבים היו רוצים שהמטפלת תעשה פעולות נוספות 3%-כחמישית מהתומכים היהודים וכ

א עזרה גדולה יותר במשק הפעולה העיקרית שציינו התומכים הי. או תעשה יותר פעולות שהיא כן עושה

היו מעוניינים ) 36%(יותר תומכים בזקן שגר לבד , בקרב היהודים. 'כביסה וכד, בישול, ניקיון: הבית

  קרובי משפחה שגרים עם הזקן , )18%(לעומת תומכים שהם בני זוג , שהמטפלת תעשה פעולות נוספות

  ).ובהקיםהבדלים מ(; )19%(או קרובי משפחה שלא גרים עם הזקן ) 13%(

  

  " מרוצים מאוד"רוב התומכים היהודים . התומכים היו מרוצים מעבודתה של המטפלת, בסך הכול

הסיבה ". מרוצים "7%-ו" מרוצים מאוד" מהתומכים הערבים 93%וכן , )44%" (מרוצים"או ) 47%(

לא היא : העיקרית לאי שביעות רצונם של התומכים הייתה שהמטפלת לא עושה את עבודתה כראוי

יותר תומכים בזקנים שרמת מוגבלותם גבוהה היו מרוצים מאוד . 'לא עוזרת לו מספיק וכד, מנקה היטב

 43%- ו43%, 58%(לעומת תומכים בזקנים שרמת מוגבלותם בינונית או נמוכה , מעבודתה של המטפלת

  ).הבדלים מובהקים, בהתאמה

  

 מהתומכים 58%: גבוהה אף יותרשביעות רצונם של התומכים מיחסה של המטפלת לזקן הייתה 

 3%-ו" מרוצים מאוד" מהתומכים הערבים 97%". מרוצים" היו 39%-ו" מרוצים מאוד"היהודים היו 

מיחסה של " מרוצים מאוד"יותר תומכים בזקנים שרמת מוגבלותם גבוהה היו , גם כאן". מרוצים"

,  בהתאמה52%- ו53%, 70%(מאשר תומכים בזקנים שרמת מוגבלותם בינונית או נמוכה , המטפלת

 מהתומכים הערבים חשו שהם יכולים לסמוך על 94%- מהתומכים היהודים ו95%). הבדלים מובהקים

  .המטפלת

  

אחות , כשלושה רבעים מהתומכים היהודים ושני שלישים מהתומכים הערבים דיווחו כי עובד סוציאלי

יותר  תומכים יהודים . פחה מהמטפלתאו גורם אחר התעניין בשביעות הרצון של הזקן ושל בני המש

. לעומת תומכים שלא גרים עם הזקן, שגרים עם הזקן דיווחו כי גורם כלשהו התעניין בשביעות רצונם

  .ייתכן שהתומכים שלא גרים עם הזקן לא היו מודעים לכך שהייתה התעניינות בשביעות הרצון של הזקן

התומכים בזקנים שרמת . עבודתה של המטפלתניכרת שביעות רצון גבוהה של התומכים מ, לסיכום

מוגבלותם גבוהה יותר היו מרוצים מעבודתה ומיחסה של המטפלת יותר מהתומכים בזקנים שרמת 
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, ראשית: שתי הבעיות העיקריות שהסתמנו בתפקוד המטפלת הן אלו. מוגבלותם בינונית ונמוכה

ואז נשאלת השאלה מי מטפל בזקן , וןשכחמישית מהן לא הגיעו לעבודה  פעם אחת לפחות בחודש האחר

הבעיה השנייה היא ששליש מהזקנים החליפו את ; כאשר לא מגיעה מטפלת מחליפה, במקרים אלו

ייתכן כי יש לבדוק את הנושא ביתר , ואף שרק שליש ציינו כי נוצרה בעיה לזקן, המטפלת בשנה האחרונה

  .קפדנות

  

   מאפייני העזרה הבלתי פורמלית5.2
הוא גם מקבל עזרה בלתי פורמלית בעיקר מקרובי , כה הפורמלית שמקבל זקן מוגבלמעבר לתמי

. בפרק זה יובאו ממצאים לגבי מאפייני העזרה של התומכים הבלתי פורמליים העיקריים. משפחה

ידי זכאי חוק סיעוד -זוהו על) אשר מהווים את מקור המידע למחקר זה(התומכים העיקריים , כאמור

  .עוזרים להם הכי הרבה בחיי היום יוםבעצמם כאנשים ש

  

   מאפייני תומך עיקרי5.2.1

. למאפייני התומך העיקרי יש משמעות רבה מבחינת יכולת מתן העזרה לזקן ומהות העומס המוטל עליו

לאחר מכן נסקור את המאפיינים . לפי מאפייני הזקן, בתחילת הפרק נסקור מיהו התומך העיקרי

ולבסוף נסקור את דפוסי העזרה , ך העיקרי ואת מצבו הבריאותי והנפשידמוגרפיים של התומ-הסוציו

  .שלו

  

הם קרובי ) 99%(רוב התומכים .  מציג את יחס הקרבה בין התומך לזקן לפי דפוסי המגורים11לוח 

יותר ,  מהתומכים גרים עם הזקן44%. ושני שלישים הם בנים או בנות, חמישית הם בני הזוג. משפחה

  .בני הזוגממחציתם אינם 

  

  )באחוזים(התפלגות יחס הקרבה בין התומך העיקרי לבין הזקן ודפוסי המגורים : 11לוח 
     N  גר עם הזקן  לא גר עם הזקן

282N=  221N=  503N=  יחס קרבה (%)כ "סה  
  כ"סה  100    100  100

  בת זוג/בן 20 101  46  0
  בת/בן 65 327  43  83

  כלה/חתן 6 32  7  6
 )אחיין ועוד, נכד(חה אחר קרוב משפ 8 40  4.5  11

  מתנדב, שכן/חבר: אחר 1 3  0.5  1
  

הממצאים מוצגים בלוח . בדקנו את הקשר בין מאפייני הזקן לבין יחס הקרבה של התומך העיקרי אליו

בן הזוג הוא התומך , )38%(נמצא כי בעוד שבת הזוג היא התומכת העיקרית ביותר משליש מהגברים . 12

) 61%(הבדלים אלו נובעים בחלקם מהבדלים בשיעור הגברים הנשואים . בלבד מהנשים 13%-העיקרי ב

בקבוצות הגיל הצעירות יותר נמצא אחוז גבוה יותר של תומכים ). 28%(לעומת אחוז הנשים הנשואות 

בולט האחוז +) 85בני (בקרב הזקנים המבוגרים מאוד . לעומת קבוצות הגיל המבוגרות, שהם בני זוג

  .וג כתומכים עיקריים ובמקביל האחוז הגבוה של בנים ובנותהנמוך של בני ז
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תומכים , מלבד זאת. מעניין כי רק מחצית מהזקנים הנשואים הגדירו את בני זוגם כתומכיהם העיקריים

מאשר בזקנים ) 15%(תומכים ביותר זקנים שרמת מוגבלותם קלה ) 'אחיינים וכד, נכדים" (אחרים"

  ).5%( או קשה )7%(שרמת מוגבלותם בינונית 

  
  )באחוזים(לפי מאפייני הזקן , יחס הקרבה בין התומך העיקרי לבין הזקן: 12לוח 

    יחס הקרבה לזקן
    כ"סה  בת זוג/בן כלה/חתן/בת/בן  אחר

43N= 359N= 101N=  503N=    
  כ"סה  100  20  71  9

  **מין זקן        
  זכר  100 38  55  7
  נקבה  100 13  78  9

          
 **גיל זקן      

16 54 30  100  60-69  
7 69 24  100  70-84  
8 82 10  100  85+  

          
  קבוצות אוכלוסייה        
  יהודי  100  20  71  9
  ערבי  100  16  78  6

          
  **מצב משפחתי של הזקן        
  נשוי  100  54  42  4

  רווק/גרוש/אלמן  100  0  89  11
          
 *רמת מוגבלות של הזקן        
  קלה  100  15  71  15

  בינונית  100  22  71  7
  קשה  100  23  72  5

          
  **מגורים של הזקן        
  לבד  100  0  84  16

  עם אנשים אחרים  100  29  66  5
  p<0.05רמת מובהקות * 

 p<0.01רמת מובהקות ** 
  

   מאפייני רקע5.2.2
 כחמישית. 92- ל16והוא נע בין , 55.3גילם הממוצע , )62%( רוב התומכים הן נשים 13כפי שעולה מלוח 

יש התאמה בין גיל התומך ליחס , כצפוי. 60ויותר משליש מעל גיל , 44מהתומכים הם מתחת לגיל 

רוב התומכים שהם , לעומת זאת. 60בנות זוג של הזקנים הם מעל גיל /כל התומכים שהם בני. הקרבה

 16%מעניין לציין כי , עם זאת. 60וכמחצית מהתומכים האחרים הם מתחת לגיל , )84%(בנות /בנים

  . בעצמם60בנות של הזקנים הם מעל גיל /מתוך התומכים שהם בנים
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  )באחוזים(מאפייני התומך העיקרי לפי יחס הקרבה בין התומך לזקן : 13לוח 

    יחס קרבה בין התומך לזקן
    כ"סה  בת זוג/בן  כלה/חתן/בת/בן  אחר

43N= 359N= 101N=  503N=    
  כ"סה 100  100 100 100

  מין התומך     
  זכר 38  45 35 48
  נקבה  62  55 65 52
          
  גיל תומך     

  44עד   **19  - 24 28
26 60 -  46  45-59  
40 15 46  23  60-75  

7 1 54  12  75+  
          
  מגורים ביחס לזקן     

  אותה דירה  44  100 31 25
  אותו בניין  4   5 9
  אותה שכונה  11   14 7

  אותו יישוב  24   29 36
  חריישוב א  17   21 23
          
  מצב משפחתי תומך    

  חי עם חבר לחיים/נשוי *78  74 65
  רווק/אלמן/פרוד/גרוש 22  26 35
         
  18ילדים מתחת לגיל         
  יש **34 - 44 26
  אין  66  100  56  74
          
  מספר שנות לימוד    
7 5 28 9**  0-6  

41 41 40 41  7-12  
52 54 32 50  13+  
          
  קהמצב תעסו     

  עובד **56 4 70 54
  לא עובד 44 96 30 46

 p<0.05רמת מובהקות * 
 p<0.01רמת מובהקות ** 
  

הזוג -מהתומכים שאינם בני) 31%(כשליש . ארבעים וארבעה אחוזים מכלל התומכים גרים יחד עם הזקן

או ) 11%(ה באותה שכונ, )4%(אם באותו בניין , שאר התומכים גרים אף הם בקרבת הזקן. גרים עם הזקן

כחמישית מקרב (גרים ביישוב אחר ) 17%(אחוז לא מבוטל מהתומכים , עם זאת). 24%(באותו יישוב 

  ).התומכים שהם לא בני זוג
  

לשליש יש , נשואים או חיים עם חבר לחיים) מעבר לתומכים שהם בני הזוג של הזקן(רוב התומכים 

לתומכים שהם בני הזוג של הזקנים . פי סוג הקרבה-נמצאו הבדלים על, כצפוי, אך, 18ילדים מתחת לגיל 
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 מקרב התומכים שהם בנים או בנות של הזקנים יש 44%-ל, ולעומת זאת, 18אין ילדים מתחת לגיל 

  .וכן לרבע מקרב התומכים האחרים, 18ילדים מתחת לגיל 

  

 מקרב 32%. הלפי סוג הקרב, אך יש הבדלים מובהקים,  שנות לימוד ומעלה13מחצית מהתומכים למדו 

לעומת כמחצית מהתומכים שהם ,  שנות לימוד13-התומכים שהם בני הזוג או בנות הזוג למדו למעלה מ

  .בנים או בנות של הזקנים או מקרב התומכים האחרים

  

בשל , מטבע הדברים. שני שלישים מהם במשרה מלאה, מהתומכים עובדים) 56%(למעלה ממחצית 

 מקרב התומכים שהם בני זוג של הזקן 4%רק . ים לפי יחס הקרבהיש הבדלים מובהק, הבדלים בגיל

  .בנות של הזקן וכמחצית מקרב התומכים שהם קרובי משפחה אחרים/ מקרב הבנים70%עובדים לעומת 

  

   מאפייני בריאות ומצב נפשי5.2.3

משפיע מצב זה . נשאלו התומכים גם על מצבם הבריאותי והנפשי, דמוגרפיים-מעבר למאפיינים הסוציו

יש . והן על יכולתם להתמודד עם העומס הנגרם בגלל הטיפול בו, הן על יכולתם לתפקד ולתמוך בזקן

לציין שדיווח התומכים על מצבם הבריאותי והנפשי מושפע כבר מעצם העובדה שהם מטפלים באדם 

  .ולכן מדדים אלה מעידים גם על השלכות של הטיפול והעומס המוטל עליהם, מוגבל

  

רבים יחסית מקרב בני ). 14לוח " (טובה מאוד"או " טובה"ית מהתומכים הגדירו את בריאותם כרק מחצ

  חתנים או קרובי המשפחה האחרים /לעומת הבנים" כלל לא טובה"הזוג של הזקנים אמרו שבריאותם 

שליש מהתומכים אמרו שיש להם מגבלה , בנוסף לכך). הבדלים מובהקים,  בהתאמה14%- ו5%, 41%(

/  דיווחו כי מגבלה זאת מונעת13%ועוד , המונעת מהם לבצע פעולות משק בית, ת או בעיה בריאותיתפיזי

, יותר תומכים שהם בני זוג דיווחו על בעיה, גם בשני מדדים אלו. יומי-מקשה עליהם את התפקוד היום

בוגרים קשורים לעובדה שהתומכים שהם בני זוג מ, כמובן, ממצאים אלה. לעומת התומכים האחרים

  .יותר מהתומכים האחרים

  

   GHQבאמצעות מבחן מקוצר של , נשאלו התומכים על הרגשת רווחתם הכללית, מלבד מצב הבריאות

)Goldberg, 1972( , תוצאות המבחן . חרדה ותפקוד חברתי,  סעיפים ובוחן תחושות של דיכאון12הכולל

פי חלוקה זו -על. לם חולק לשלוש קטגוריותהסו. 48-ל) הציון הנמוך ביותר (17והסולם נע בין , סוכמו

 29ציון ( הוא בינוני 44%של , )48 עד 39ציון ( מהתומכים הוא טוב 40%נמצא שמצב הרווחה הכללי של 

מצב רווחתם של יותר בני ; יש הבדלים לפי יחס הקרבה לזקן). 28 עד 17ציון עד ( גרוע 16%ושל , )38עד 

הבדלים ,  בהתאמה14%- ו13%, 27%(ם או בני המשפחה האחרים חתני/זוג הוגדר כגרוע לעומת הבנים

  ".כל הזמן"או " לעתים קרובות" חשו זאת 18%אך , רוב התומכים כלל לא חשו בדידות). מובהקים
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  )באחוזים(מאפייני בריאות ומצב נפשי של התומך העיקרי לפי יחס הקרבה בין התומך לזקן : 14לוח 

    יחס קרבה בין התומך לזקן
    כ"סה  בת זוג/בן  כלה/חתן/בת/בן  חרא

43N= 359N= 101N=  503N=    
  סך הכול 100  100 100 100

  הגדרה עצמית של מצב בריאות     
  טובה/טובה מאוד **52  13 63 49
  לא כל כך טובה  35  46 32 37
  כלל לא טובה 13  41 5 14
          
  

32 
  

27 
  

62  
  

34**  
  ת יש לתומך מגבלה פיזית או בעיה בריאותי
  1   המונעת ממנו לבצע פעולות משק בית

  
9 

  
9 

  
26  

  
13**  

  יש לתומך מגבלה פיזית או בעיה בריאותית 
  1יומי-   המקשה עליו בתפקוד יום

          
  2הרגשת רווחה כללית      

  גרוע  *16  26 13 14
  בינוני 44  47 44 42
  טוב 40  27 43 44
          
  הרגשת בדידות     

  לעתים קרובות/כל הזמן 18  26 17 12
  לפעמים 20  18 20 23
  בכלל לא 62  56 63 65

 p<0.05רמת מובהקות * 
  p<0.01רמת מובהקות ** 

   מתוך סך כל התשובות שהתקבלו בתאהחיוביות כל תא מציין את אחוז התשובות 1
, חרדה, ון סעיפים ובוחן תחושות של דיכא12הכולל , )GHQ) Goldberg, 1972 נמדד באמצעות מבחן מקוצר של 2

הסולם חולק לשלוש . 48-ל) הציון הנמוך ביותר (17והסולם נע בין , תוצאות המבחן סוכמו. ותפקוד חברתי
  ).28 עד 17ציון עד (וגרוע , )38 עד 29ציון (בינוני , )48 עד 39ציון (טוב : קטגוריות

  
   דפוסי עזרה של התומך העיקרי5.2.4

יום לזקן יש משמעות רבה הן מבחינת איכות - בחיי היוםלעזרה שמספקים התומכים הבלתי פורמלייים

בפרק זה נבחן את דפוסי העזרה הבלתי פורמלית . והן מבחינת מידת העזרה הזמינה המסופקת לו, חייו

עזרה , עזרה במשק בית, טיפול אישי: נציג אותה על כל היבטיה. שמקבל הזקן מהתומך העיקרי שלו

הראשון . נבחן אותם לפי שני ממדים,  כדי להבין את דפוסי העזרה.בפעולות מחוץ לבית ועזרה כלכלית

  .והשני הוא יחס הקרבה ודפוסי המגורים של התומך ביחס לזקן, הוא רמת מוגבלותו של הזקן

  
: ADL( שלושה רבעים מהתומכים סייעו לזקן בפעולת טיפול אישי אחת לפחות 15כפי שעולה מלוח 

ניידות בבית היא .  ביותר משלוש פעולות42%-ו, )שימוש בשירותים, אכילה, הלבשה, רחצה, ניידות בבית

מידת העזרה שמספק התומך , מטבע הדברים).  מהתומכים57%(הפעולה שבה ניתנה העזרה הרבה ביותר 

 מהזקנים שרמת מוגבלותם גבוהה קיבלו מהתומכים 66%וכך , לזקן קשורה לרמת מוגבלותו של הזקן

 17% מהזקנים שרמת מוגבלותם בינונית ולעומת 44%לעומת , יפול אישי פעולות ט3-5-שלהם סיוע ב

יום -מידת יכולתו של התומך העיקרי לסייע לזקן בפעולות היום. מהזקנים שרמת מוגבלותם נמוכה

 64%נמצא כי , מגורים-ואכן כאשר בוחנים את עזרתו לפי מדד יחס הִקרבה; קשורה גם למידת זמינותו

,  פעולות טיפול אישי3-5- מקרב התומכים שגרים עם הזקן מסייעים לו ב57%-ו, מהתומכים שהם בני זוג



  

  23

בין אם יש קרוב משפחה אחר שגר עם הזקן או שהזקן גר (לעומת כרבע מהתומכים שלא גרים עם הזקן 

  ). 16לוח (; )לבד

  
את ). 88%(או עושים למענו את הסידורים ) 80%(רוב התומכים מלווים את הזקן מחוץ לביתו , כמו כן

עריכת , הכנת ארוחות, כביסה, ניקיון הבית: IADL(שיעור התומכים העוזרים לזקן בעזרה במשק בית 

קשה להבחין בין , משום שברגע שהתומך גר עם הזקן, בחנו רק לגבי אלו שלא גרים עם הזקן) קניות

עריכת קניות היא . עבודות משק הבית עבור כל בני המשפחה לבין פעולות המיוחדות עבור הזקן המוגבל

גם בשאר פעולות משק ).  מהתומכים שאינם גרים עם הזקנים79%(הפעולה שבה ניתן הסיוע הרב ביותר 

). 42%(ובהכנת ארוחות , )37%(בכביסה , )29%(עזרה בניקיון : הבית מסייע אחוז משמעותי מהתומכים

  .לא נמצאו הבדלים מובהקים לפי רמת מוגבלותו של הזקן

  
. בחנו בנפרד את אלו שגרים עם הזקנים ואת אלה שלא, את היקף העזרה של התומכיםכדי לאמוד 

, כאמור(התומכים שגרים עם הזקנים נתבקשו להעריך את שעות העזרה שלהם בפעולות טיפול אישי 

התומכים שאינם ). לתומכים הגרים עם הזקן קשה להעריך את היקף הסיוע שלהם בניהול משק הבית

הן של מספר השעות שהם עוזרים לזקן בסך הכול והן של , נתבקשו לתת הערכה כוללתגרים עם הזקנים 

  .היקף שעות הביקורים שלהם בשבוע

  
מהממצאים עולה שכמחצית מהתומכים שגרים עם הזקן העריכו כי הם מסייעים לו בפעולות הטיפול 

) 16%(והיתר פחות מכך ,  שעות בשבוע20-כחמישית העריכו שהם מסייעים לו יותר מ, "כל הזמן"האישי 

כך . לפי רמת מוגבלותו של הזקן, )אם כי לא מובהקים(יש הבדלים ). 13%(או שלא ידעו להעריך 

 מהזקנים שרמת 51% מהזקנים שרמת מוגבלותם גבוהה לעומת 60%-ל" כל הזמן"שהתומך עוזר 

כי יותר תומכים עיקריים מעניין לציין ). 15לוח ( רמת מוגבלותם קלה 40%ולעומת , מוגבלותם בינונית

  לעומת התומכים שאינם בני זוג שגרים עם הזקן , "כל הזמן"שהם בני זוג אמרו שהם מסייעים לזקן 

  ).16לוח (; )הבדלים מובהקים, 40% לעומת 66%(

  
ביקשנו מהתומכים שלא גרים עם הזקן להעריך את היקף שעות העזרה ואת מספר שעות הביקור , כאמור

. משום שלתומכים היה קל יותר להגדיר זאת במדויק, נו להציג את מספר שעות הביקורהחלט. השבועיות

חמישית , ולעומת זאת,  שעות בשבוע10יותר ממחצית התומכים שאינם גרים עם הזקן ביקרו אותו עד 

שעות הביקור בשבוע קשורות למצבו התפקודי ).  לא ידעו להעריך5%( שעות בשבוע 20-מבקרים יותר מ

,  שעות בשבוע20- מהתומכים בזקנים שרמת מוגבלותם גבוהה ביקרו אותם במשך יותר מ37%, ןשל הזק

 מהתומכים בזקנים שרמת מוגבלותם 11%-ו,  מהתומכים בזקנים שרמת מוגבלותם בינונית20%לעומת 

  ). הבדלים מובהקים(נמוכה 

  
י התומכים שאינם בני את השתתפותם של התומכים בהוצאות הכלכליות הקשורות לזקן בחנו רק לגב

מתוך הנחה שלרוב התקציב הוא משותף וקשה להפריד בין הוצאות הזקן בעצמו לבין ההוצאות של , זוג

מחציתם ). לפחות בהוצאה אחת(השתתפו בהוצאותיו הכלכליות של הזקן ) 59%(רוב התומכים . בן הזוג

וכחמישית עבור , שלום לרופאיםכחמישית בת,  בתשלום עבור תרופות39%,  בהוצאות הקיום היומיומי-

שיעור הזקנים .  מהתומכים השתתפו גם בקניית אבזרי עזר לזקן16%. תוספת תשלום עבור המטפלת

שרמת מוגבלותם גבוהה ובינונית ושהתומך סייע להם כלכלית היה גבוה משיעורם בקרב הזקנים שרמת 

  ).יםהבדלים מובהק,  בהתאמה49%- ו61%, 70%(מוגבלותם הייתה נמוכה 
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  ) באחוזים(לפי רמת מוגבלותו של הזקן , מאפייני העזרה של התומכים העיקריים: 15לוח  
    1רמת מוגבלות

   כ"סה  נמוכה  בינונית  גבוהה
152N=  182N=  169N=  503N=   

  :2הבאות) ADL(התומך עוזר לזקן בפעולות טיפול אישי     

  תנועה בבית **57 37 62 72
  רחצה **45 32 49 55
  הלבשה **52 33 56 68
  אכילה **29 8 24 59
  שימוש בשירותים **33 9 30 62
  )ADL(התומך עוזר לזקן בפעולות טיפול אישי         
  לא עוזר  **25  42  19  15
   פעולות 1-2  33  41  37  19
   פעולות3-5  42  17  44  66
  התומך עוזר לזקן בלקיחת תרופות **60 41 62 78
  :2 ולסידוריםהתומך מלווה מחוץ לבית    

  ליווי מחוץ לבית 80 83 80  78
  סידורים מחוץ לבית 88 86 86 93
רק לגבי (הבאות ) IADL(התומך עוזר לזקן בפעולות משק בית     

  :N=2822; ) גרים עם הזקןשלאתומכים 
  ניקיון הבית 29 30 29 27
  כביסה 37 35 43 32
  הכנת ארוחות 42 38 45 45
  יות עריכת קנ 79 80 76 82
 שלארק לגבי תומכים () IADL(התומך עוזר לזקן בפעולות משק בית     

  :N=282; )גרים עם הזקן
  לא עוזר 20 18 25 19
   פעולות 1-2 49 53 41 50
   פעולות3-4 31 29 34 31
  N=221)תומכים שגרים עם הזקן(שעות עזרה בשבוע בטיפול אישי     
  20 עד 15 28 15 9

21 20 16 20 21-40+ 
  " הזמןכל" 52 40 51 60
   יודע להעריךלא 13 16 14 10
  N=282; )תומכים שלא גרים עם הזקן(שעות ביקור בשבוע     

  10עד   **57  68  49  48
11 27 14 18 11-20  
37 20 11 20 21-40+ 

  לא יודע להעריך 5 7 4 4
  : התומך משתתף בתשלום ההוצאות של הזקן בתחומים הבאים    

  N=4022; )תומכים שהם בני זוגללא (
  תשלום עבור תרופות **39 28 41 51
  תשלום עבור רופאים 18 15  18 23
  תשלום עבור אבזרי עזר **16 5 11 34
  תשלום עבור המטפלת **21 13 19 34
  תשלום עבור הוצאות קיום יומיומי **48 37 50 59
  2חתהתומך משתתף בתשלום של לפחות הוצאה א **59 49 61 70

 p<0.05רמת מובהקות * 
 p<0.01רמת מובהקות ** 

מעבר , ניידות בתוך הבית: הפעולות שנכללות במדד הן.  מדד המסכם את מספר הפעולות בהם מוגבל הזקן1
בלבול , אי שליטה בסוגר השתן, שימוש בשירותים, אכילה, רחיצה, הלבשה, התהפכות במיטה, מהמיטה לכיסא

  . קטגוריות3-המדד חולק ל. נו יכול להישאר לבדו במשך היוםודיווח התומך כי הזקן אי
  . מתוך סך התשובות שהתקבלו בתאהחיוביות כל תא מציין את אחוז התשובות 2
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  )באחוזים(מגורים -לפי יחס קרבה, דפוסי העזרה של התומכים העיקריים: 16לוח 

  מגורים-יחס קרבה 

   
  כ"סה

  
  בן זוג

קרוב 
  משפחה שגר

קרוב משפחה 
  א גרשל

זקן גר 
  לבד

 503N=  101N=  120N=  128N=  154N=  
 100 100 100 100 100  סך הכול

       )ADL(התומך עוזר לזקן בפעולות טיפול אישי 
 32 40 14 10 **25   עוזרלא
 41 32 29 26 33  פעולות 1-2
 27 28 57 64 42   פעולות3-5

            
  ולות יומיומיות עוזר לזקן בפעמך הת

  )IADL(ומנטליות אינסטר   
 )רק לגבי תומכים שלא גרים עם הזקן(

 
    

 47 51   49  פעולות 1-2
 36 25   31   פעולות3-4
 17 24   20   עוזרלא
            

 ;)תומכים שגרים עם הזקן( בשבוע  עזרהשעות
N=221      

   18 12 **15  20 עד
21-40+ 20 12 26   

   40 66 52  " הזמןכל"
   16 10 13  ך יודע להערילא
            

תומכים שלא גרים עם (  בשבוע ביקורשעות
      N=282; )הזקן

  59  55    **57   10עד 
11-20  18   18 17 
21-40+ 20   19 21 

 3 8   5  לא יודע להעריך
            

 51 58 70 - *59  1לפחות אחת  בתשלום של הוצאהמשתתףהתומך 
 p<0.05רמת מובהקות * 

 p<0.01ת רמת מובהקו** 
  . מתוך סך כל התשובות שהתקבלו בתאהחיוביות כל תא מציין את אחוז התשובות 1
  

וכן השתתפו , )80%(בעזרה במשק בית , )75%(רוב התומכים סייעו לזקן בפעולות טיפול אישי , לסיכום

מתן (כך שניתן לומר באופן כללי שהעזרה הפורמלית שהמדינה מספקת ). 58%(בתשלום אחד לפחות 

בפרק הבא נבחן ביתר . אלא השלימה אותו, לא שימשה תחליף לסיוע המשפחתי) טפלת בית במקרה זהמ

  .העמקה סוגיה זו

  

  פורמלית- הקשר בין רשת הטיפול הפורמלית לבין רשת הטיפול הבלתי5.3
. פורמלית-בפרק זה נבחן מספר נושאים הנוגעים לקשר שבין רשת הטיפול הפורמלית לבין הרשת הבלתי

האם יש הבדלים בין התחומים , מי מסייע לזקן; ית נבחן את חלוקת העזרה לזקן בין שתי הרשתותראש

נתייחס לתפקיד נוסף שיש לתומך כמתווך בין הזקן המוגבל לבין נותני , לאחר מכן. 'השונים וכד
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מך ונבחן את הידע של התו, נבחן את מעורבותו של התומך בשירותים הניתנים לזקן בפועל. השירותים

  .בנוגע לשירותי גמלת הסיעוד ולתפעולה

  

-  חלוקת העזרה בטיפול ביתי בין רשת הטיפול הפורמלית לבין רשת הטיפול הבלתי5.3.1

  פורמלית 

אחת השאלות בנוגע לפיתוח מדיניות לאנשים מוגבלים היא באיזו מידה השירותים שהמדינה תספק 

בין " חלוקת העבודה"בפרק זה נבחן את . תהיחליפו את העזרה שהמשפחה נותנת לזקן או ישלימו או

, כלומר המשפחה, פורמליים-לבין השירותים הבלתי) עזרה שניתנת עבור תשלום(השירותים הפורמליים 

בתומכים הפורמליים . עזרה במשק בית ועזרה בפעולות מחוץ לבית, טיפול אישי, בתחומי העזרה השונים

פורמלית כללנו לא רק את העזרה -בעזרה בלתי). ם היוא(כללנו את המטפלות של הזקן ועוזרת הבית 

פירוט לגבי העזרה של התומכים האחרים (אלא גם מבני משפחה אחרים , שהזקן מקבל מהתומך העיקרי

  ).6.2.3יובא בפרק 

  
מהממצאים ). 17לוח (הלבשה ואכילה , עזרה ברחצה: את העזרה בטיפול אישי בחנו לפי שלוש פעולות

כחמישית , פורמלית בטיפול אישי-ת הזקנים קיבלו הן עזרה פורמלית והן עזרה בלתיעולה שיותר ממחצי

אחוז .  לא קיבלו עזרה כלל9%-ו, פורמלית- קיבלו רק עזרה בלתי14%, קיבלו עזרה פורמלית בלבד

הזקנים שקיבלו עזרה פורמלית ולא פורמלית היה גבוה יותר בקרב הזקנים שרמת מוגבלותם הייתה 

). הבדלים מובהקים,  בהתאמה34%-ו, 62%, 70%( אלו שרמת מוגבלותם בינונית או נמוכה גבוהה לעומת

ניתן לראות כי יותר , )18לוח (לפי יחס הקרבה והמגורים בין התומך לזקן " חלוקת העבודה"בבחינת 

לעומת זקנים שהתומך , זקנים שהתומך העיקרי גר עמם קיבלו עזרה פורמלית ולא פורמלית גם יחד

אם כי בולט הממצא שכאשר התומך הוא בן זוגו של הזקן אחוז ). הבדלים מובהקים(רי לא גר עמם העיק

רבע מהזקנים שהתומך העיקרי שלהם (פורמלית -ידי המערכת הבלתי-גבוה יחסית מהעזרה ניתנת רק על

 בקרב זקנים 12%-פורמלית לעומת כ-הוא בן הזוג מקבל עזרה בטיפול אישי רק מהמערכת הבלתי

  ). תומך העיקרי שלו הוא לא בן הזוגשה

  
בהכנת ארוחות , בכביסה, עזרה בניקיון: את העזרה שהזקן מקבל במשק הבית בחנו לפי ארבע פעולות

מתוך הנחה שתומך עיקרי (ובחנו זאת רק לגבי זקנים שהתומך העיקרי בהם לא גר עמם , ובקניות

לבין פעולות משק , בשל מוגבלותו של הזקןהמתגורר עם הזקן יתקשה להבחין בין פעולות שהוא עושה 

כחמישית קיבלו רק , קיבלו עזרה פורמלית ולא פורמלית במשק בית) 80%(רוב הזקנים ). בית כלליות

אין הבדלים ). 1%(או לא קיבלו כלל עזרה ) 2%(ומיעוטם קיבלו רק עזרה לא פורמלית , עזרה פורמלית

  . לפי מצב תפקודי

  

עולה כי יותר ממחצית ) ליווי או סידורים(הזקן מקבל בפעולות מחוץ לבית  בבחינת העזרה ש18בלוח 

. פורמלית- קיבלו רק עזרה מהמערכת הבלתי41%, אולם, מהזקנים קיבלו עזרה משני הגורמים יחד

-קיבלו גם עזרה פורמלית וגם עזרה בלתי, מעניין לציין כי אחוז גבוה יותר של זקנים הגרים לבד

  .ים שגרים עם אדם נוסףלעומת זקנ, פורמלית

  

יש שילוב של עזרה של גורמים פורמליים ובלתי פורמליים גם , כי בכל התחומים, לסיכום ניתן לומר

  .בתחום של טיפול אישי וגם בתחום של ניהול משק הבית
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לפי תחומים ולפי רמת מוגבלותו של הזקן , פורמלית-חלוקת העזרה הפורמלית והבלתי: 17לוח 
  )באחוזים(

  1 מוגבלותתרמ 

  גבוהה  בינונית  נמוכה  כ"סה 

 503N=  169N= 182N= 152N= 
 100 100 100 100  סך הכול

     )אכילה, הלבשה, רחצה(** הזקן מקבל עזרה בטיפול אישי
 0 2 25 9  לא

 13 14 15 14 )מהמשפחה(פורמלית -רק עזרה בלתי
 17 22 26 22  )עוזרת, מטפלות(רק עזרה פורמלית 

 70 62 34 55  גם וגם
          

  )קניות, הכנת ארוחות, כביסה, ניקיון(הזקן מקבל עזרה במשק בית 
 )N=282(רק תומכים שלא גרים עם הזקן 

    

 0 1 1 1  לא
 1 4 2 2 )מהמשפחה(פורמלית -רק עזרה בלתי

 17 20 14 17 )עוזרת, מטפלות(רק עזרה פורמלית 
 82 75 83 80  גם וגם

          
     )סידורים, ליווי(הזקן מקבל עזרה בפעולות מחוץ לבית  

 1 0 1 1  לא
 43 44 37 41 )מהמשפחה(פורמלית -רק עזרה בלתי

 3 3 4 3 )עוזרת, מטפלות(רק עזרה פורמלית 
 53 53 59 55  גם וגם

1
מעבר , ביתניידות בתוך ה: הפעולות שנכללות במדד הן.  מדד המסכם את מספר הפעולות שבהן מוגבל הזקן

, אי שליטה על סוגר השתן, שימוש בשירותים, אכילה, רחיצה, הלבשה, התהפכות במיטה, מהמיטה לכיסא
  . קטגוריות3-המדד חולק ל. בלבול ודיווח התומך כי הזקן אינו יכול להישאר לבדו במשך היום

  

  )באחוזים(ורים מג-לפי יחס קרבה, לפי תחומים, פורמלית-חלוקת העזרה הפורמלית והבלתי: 18לוח 
  מגורים-יחס קרבה  

   
  כ"סה

  
  בן זוג

קרוב משפחה 
  שגר

קרוב משפחה 
  שלא גר

זקן גר 
  לבד

 503N=  101N=  120N=  128N=  154N=  

 100 100 100 100 100  כ"סה
  , רחצה(** הזקן מקבל עזרה בטיפול אישי

 )אכילה,    הלבשה
     

 17  9 4 4 9  לא
 11  12 13 24 14  )מהמשפחה(פורמלית -רק עזרה בלתי

 24  36 13 10 22 )עוזרת, מטפלות(רק עזרה פורמלית 
 48  43 69 62 55  גם וגם

            
  הזקן מקבל עזרה בפעולות מחוץ לבית 

 )סידורים, ליווי(   
     

 1  1 0 1 1  לא
 29  43 51 47 41 )מהמשפחה(פורמלית -רק עזרה בלתי

 5  3 1 4 3 )עוזרת, מטפלות(רק עזרה פורמלית 
 65  53 48 48 55  גם וגם
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   מעורבות התומך בקשר לשירותים שהזקן מקבל 5.3.2

בדקנו באיזו מידה התומך מעורב בשירותים שהזקן מקבל , בנוסף לעזרה שנותן התומך לזקן בעצמו

במיוחד אם רואים את אחד מתפקידיו , למעורבות זו יש משמעות רבה. במסגרת גמלת הסיעוד ומעבר לה

ובעיקר כאשר הזקן מתקשה בתפקוד , הוא לתווך בין הזקן לשירותים האחרים בקהילהשל התומך 

הממצאים מוצגים בנפרד עבור האוכלוסייה היהודית . 19ממצאים בתחום זה מובאים בלוח . היומיומי

אחוז גבוה מהמטפלות הן קרובות משפחה , בקרב האוכלוסייה הערבית, משום שכאמור, והערבית בנפרד

  .של הזקנים

  

  )באחוזים(מעורבות התומך בטיפול בזקן לפי קבוצות אוכלוסייה ורמת מוגבלות : 19לוח 
  1יהודים, רמת מוגבלות   

כ "סה
  כללי

כ "סה
  ערבים

כ "סה
  יהודים

    גבוהה  בינונית  נמוכה
מעורבות התומך בקשר למטפלת 

 =503N= 32N= 471N= 169N= 182N=  152N  ולשירותי הגמלה בכלל
 100 100 100 100 100 100  סך הכול

              
  התומך נפגש או מדבר בטלפון עם 

     המטפלת
      

  74  64  39 **58  83 59  פעמים בשבוע' מס/כל יום
  18  18  20 19  13 18  פעם בשבוע לפחות

  6  13  30 17  3  16  פעם בחודש או פחות
  2  5  11 6  0  6  אף פעם

              
  הגורם מעורב בקביעה מה המטפלת 

  :2   תעשה
           

  30  47  70 **51  31  49  הזקן עצמו
  40  28  14 **26  23  26  המשפחה
  36  35  22 *31  52  32  המטפלת

  18  25  19 21  10  20  חברת המטפלות
              

  32  25  18 *24  65  27  3התומך השתתף בבחירתה של המטפלת
  התומך השתתף בבחירת החברה 

  3   המעסיקה את המטפלת
  

20  
  

13  
  

20** 
  

12  
  

22  
  

31  
  התומך פנה לגורם כלשהו בקשר לבעיה 

  3   עם המטפלת
  

22  
  
6  

  
23 

  
26  

  
20  

  
22  

   קיבל יעוץ והדרכה בקשר לטיפול התומך
3בזקן   

  
  
8  

  
16  

  
8  

  
5  

  
7  

  
13  

   יש קשר עם איש מקצוע כלשהו לתומך
3בקשר לטיפול בזקן   

  
  

58  
  

73  
  

57  
  

52  
  

58  
  

63  
 p<0.05רמת מובהקות * 

  p<0.01ות רמת מובהק** 
מעבר , ניידות בתוך הבית: הפעולות שנכללות במדד הן.  מדד המסכם את מספר הפעולות בהם מוגבל הזקן1

בלבול , אי שליטה בסוגר השתן, שימוש בשירותים, אכילה, רחיצה, הלבשה, התהפכות במיטה, מהמיטה לכיסא
  . קטגוריות3-לק להמדד חו. ודיווח התומך כי הזקן אינו יכול להישאר לבדו במשך היום

  .100%-לכן הסכום לא מסתכם ל,  יותר מתשובה אחת אפשרית2
   מתוך סך התשובות שהתקבלו בתאהחיוביות כל תא מציין את אחוז התשובות 3
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 מהתומכים היהודים נפגשים או מדברים 58%. נמצא שלרוב התומכים יש קשר רציף עם המטפלת

 נפגשים או מדברים עמה פעם בשבוע 19%ועוד , בשבועבטלפון עם המטפלת כל יום או מספר פעמים 

ועוד ,  מהתומכים הערבים נפגשים או מדברים עם המטפלת כל יום או מספר פעמים בשבוע83%. לפחות

יותר תומכים בזקנים שרמת מוגבלותם גבוהה נמצאים בקשר .  נפגשים עמה לפחות פעם בשבוע13%

, 39%- ו64%, 74%(שרמת מוגבלותם בינונית או נמוכה לעומת תומכים בזקנים , יומיומי עם המטפלת

אחוז התומכים שגרים , מטבע הדברים, כמו כן). הבדלים מובהקים, בקרב התומכים היהודים, בהתאמה

נמצא . עם הזקן ונמצאים בקשר יומיומי עם המטפלת גבוה יותר מאשר בקרב תומכים שלא גרים עמו

עובדים , עם הזקן ולא נמצאים בקשר יומיומי עם המטפלתמהתומכים שגרים ) 90%-כ(שהרוב המכריע 

  ).20לוח (מחוץ לבית 

  

מחצית מהתומכים היהודים . גורמים שונים יכולים לקבוע בפועל מה תהיה עבודתה של המטפלת

כרבע מהתומכים היהודים והערבים , וכשליש מהתומכים הערבים ציינו כי הזקן בעצמו מעורב בקביעה

כשליש מהתומכים היהודים ומחצית התומכים הערבים , קן מעורבת בקביעת העבודהציינו כי משפחת הז

 מהתומכים הערבים 10%-וחמישית מהתומכים היהודים ו, ציינו כי המטפלת עצמה קובעת את העבודה

 מהתומכים הערבים 16%-שליש מהתומכים היהודים ו. ציינו כי חברת המטפלות קובעת את העבודה

ניתן לראות כי , בקרב האוכלוסייה היהודית. רם אחד קובע את עבודתה של המטפלתדיווחו כי יותר מגו

יותר זקנים שרמת מוגבלותם נמוכה או בינונית השתתפו בקביעת עבודת המטפלת מאשר זקנים שברמת 

בקרב זקנים ברמת , ולעומת זאת, )הבדלים מובהקים,  בהתאמה30%- ו47%, 70%(מוגבלותם גבוהה 

לעומת אחוזם ,  בולט האחוז הגבוה של בני משפחה שמעורבים בקביעת עבודת המטפלת,מוגבלות גבוהה

כן נמצא ). הבדלים מובהקים,  בהתאמה14%- ו28%, 40%(בקרב מוגבלים ברמה בינונית או נמוכה 

היו מעורבים יותר בקביעת פעולותין של המטפלת מאשר ) בני זוג או אחרים(שתומכים הגרים עם הזקן 

  ).20ראה לוח (נם גרים עם הזקן תומכים שאי

  

היו מעורבים בבחירתה של , לעומת שני שלישים מהתומכים הערבים, רק כרבע מהתומכים היהודים

 13%-חמישית מהתומכים היהודים ו).  הן קרובות משפחה של הזקן- 68% –רובן (המטפלת לעבודה 

ר תומכים בזקנים שרמת יות. מהתומכים הערבים השתתפו בבחירת החברה שמעסיקה את המטפלת

לעומת תומכים בזקנים שרמת , מוגבלותם גבוהה היו מעורבים בבחירתה של המטפלת ושל החברה

  ).הבדלים מובהקים(מוגבלותם בינונית או נמוכה 

  

 מהתומכים הערבים פנו לגורמים אחרים בקשר לבעיה שהתעוררה 6%-חמישית מהתומכים היהודים ו

ומיעוטן לעובדים סוציאליים ) 80%(לחברה המעסיקה את המטפלות רוב הפניות היו . עם המטפלת

זו עדות נוספת . כגון אחיות בקופת חולים ובמוסד לביטוח לאומי, או לגורמים אחרים) 10%(בלשכות 

  .לקשר בין התומך לבין מערכת השירותים

  

 בקרב 16%, ים בקרב היהוד8%(מיעוט מהתומכים דיווחו שקיבלו ייעוץ והדרכה בקשר לטיפול בזקן 

, יומי בו-טיפול יומ, )החלפת תחבושות, מתן תרופות(עיקר הייעוץ נסב סביב טיפול רפואי בזקן ). הערבים

 נוספים מקרב התומכים אמרו שהם בעלי 3%(ומתן הסברים לגבי המחלה או דרכים להתמודדות עמה 

 57%, עם זאת. ואחיותעובדים סוציאליים , ידי רופאים-הייעוץ ניתן בעיקר על). מקצוע בעצמם
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רבעים מהתומכים הערבים היו בקשר עם איש מקצוע אחד לפחות -מהתומכים היהודים וכשלושה

כרבע היו בקשר עם העובד ,  מהתומכים היו בקשר עם רופא המשפחה של הזקן39%. שמטפל בזקן

 רופא –רים ושיעור נמוך יותר של תומכים נמצאים בקשר עם בעלי מקצוע אח, הסוציאלי שמטפל בזקן

ומטפל ) 2%(פסיכולוג או פסיכיאטר , )3%(איש מנהל ואדמיניסטרציה , )10%(אחות , )17%(מקצועי 

כאשר התומך הוא בן זוגו של הזקן נמצא שאחוז גבוה יחסית לתומכים אחרים ). 0.4%(מקצועי -פרה

  ).20ראה לוח (נמצא בקשר עם אנשי מקצוע 

  

  )באחוזים( לפי יחס קרבה מגורים מעורבות התומך בטיפול בזקן: 20לוח 

  

  
כ "סה

  יהודים

  
  

  בן זוג

קרוב 
משפחה 

  שגר

קרוב 
משפחה 
  שלא גר

זקן גר 
  לבד

  471N= 96N= 106N= 119N= 150N= 
  100  100  100 100 100  סך הכול

          התומך נפגש או מדבר בטלפון עם המטפלת
  29  49  76 97 ***58  פעמים בשבוע' מס/כל יום

  28  23  15 1 19  ועלפחות פעם בשב
  30  20  8 2 17  פעם בחודש או פחות

  13  8  1 0 6  אף פעם
            

          :1הגורם מעורב בקביעה מה המטפלת תעשה
  69  50  37 35 ***51  הזקן עצמו
  11  28  35 39 ***26  המשפחה
  25  32  36 33 31  המטפלת

  20  9  38 19 ***21  חברת המטפלות
  20  27  28 23 24  2התומך השתתף בבחירתה של המטפלת

  12  35  26 12 ***20  2התומך השתתף בבחירת החברה המעסיקה את המטפלת
התומך פנה לגורם כלשהו בקשר לבעיה עם המטפלת

2
  23** 12 28  21  27  

 קיבל יעוץ והדרכה בקשר לטיפול בזקןהתומך
2

  8  7  11  9  6  
 בזקן  יש קשר עם איש מקצוע כלשהו בקשר לטיפוללתומך

2
  57**  70  55  62  47  

  מדובר בתומכים יהודים* 
  p<0.05רמת מובהקות ** 

  p<0.01רמת מובהקות *** 
  .100%-לכן הסכום לא מסתכם ל,  יותר מתשובה אחת אפשרית1
   מתוך סך כל התשובות שהתקבלו בתאהחיוביות כל תא מציין את אחוז התשובות 2
  

   ידע של התומך בקשר לגמלת הסיעוד ותפעולה5.3.3

זאת מתוך הנחה כי אחד . בחנו גם את הידע שלו לגביהם, רבות התומך בשירותי הגמלהבהמשך למעו

  . מתפקידיו הלא רשמיים של התומך הוא תיווך בין הזקן המוגבל לבין נותני השירותים

  

רובם אמרו כי הם יודעים שאפשר ). 21לוח (התומכים נשאלו על הידע שלהם בנושא גמלת הסיעוד 

וכן רובם אמרו שהם , ) מקרב הערבים84%,  מקרב היהודים83%(פי החוק -להחליף את המטפלת על

כמחצית , לעומת זאת).  ערבים90%,  יהודים84%(יודעים לאן לפנות אם יש בעיה עם המטפלת 

כמו מרכז יום , מהתומכים היהודים אמרו שהם יודעים על השירותים האחרים שניתנים במסגרת הגמלה

ועוד פחות מכך אמרו שהם יודעים ששירותי כביסה ) 54%( ולחצן מצוקה )45%(מוצרי ספיגה , )56%(

שיעור התומכים שידעו שהשירותים כלולים , בקרב התומכים הערבים). 17%(כלולים בסל השירותים 
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ושירותי ) 6%(לחצן מצוקה , )35%(מוצרי ספיגה , 42% –לגבי מועדון יום : בסל הוא אף נמוך יותר

  ). 16%(כביסה 

  

לפי קבוצות אוכלוסייה ורמת מוגבלות , ידע של התומך בנוגע לגמלת הסיעוד ולתפעולה: 21לוח 
  )באחוזים(

  1יהודים, רמת מוגבלות    

כ "סה 
  כללי

כ "סה
 ערבים

כ "סה
  יהודים

  
  נמוכה

  
  בינונית

  
  גבוהה

 503N= 32N= 471N= 169N= 182N= 152N= 
  100  100  100  100  100  100  סך הכול

              :2התומך יודע
  90  81  81  83  84  83  שניתן להחליף מטפלת מטעם חוק סיעוד

  72  53  45  **55  34  54  שניתן להחליף את חברת המטפלות
  88  84  82  84  90  85  לאן לפנות במידה ויש בעיות עם המטפלת

              
 התומך יודע שהשירותים הבאים כלולים במסגרת 

  :2   גמלת הסיעוד
            

  62  55  52  56  42  55   יום מרכז
  61  38  41  **45  35  44   ספיגהמוצרי
  15  19  15  17  16  17   כביסהשירותי

  50  53  57  54  6  51  לחצן מצוקה
              

  במידה רבה או מסוימת  היה מעוניין התומך
  :2במידע בנוגע ל   

            

  36  35  43  38  55  39   בטיפול היומיומי בזקןהדרכה
  46  37  41  41  63  42  המוגבלות של הזקן/המחלה

  74  61  69  68  57  67   הקיימים והזכאיות לעזרה של הזקןהשירותים
  26  25  31  27  0  26  מוסדות סיעודיים/ לגבי דיור מוגןמידע

  p<0.05 רמת מובהקות* 
  p<0.01 רמת מובהקות** 

בר מהמיטה מע, ניידות בתוך הבית: הפעולות שנכללות במדד הן. מדד המסכם את מספר הפעולות בהם מוגבל הזקן 1
בלבול ודיווח התומך , אי שליטה בסוגר השתן, שימוש בשירותים, אכילה, רחיצה, הלבשה, התהפכות במיטה, לכיסא

  . קטגוריות3-המדד חולק ל. כי הזקן אינו יכול להישאר לבדו במשך היום
   מתוך סך כל התשובות שהתקבלו בתאהחיוביות כל תא מציין את אחוז התשובות 2
  

) 68%(רוב התומכים . ל מהתומכים ציינו כי הם היו מעוניינים לקבל מידע בתחומים שוניםחלק לא מבוט

, בידע לגבי השירותים והזכאויות המגיעות לזקן, במידה רבה או מסוימת, ציינו כי הם היו מעוניינים

ומיומי  היו מעוניינים בידע על הדרכה בטיפול הי38%,  היו מעוניינים במידע לגבי המחלה של הזקן41%

כי שיעור , באופן כללי ניתן לומר.  היו מעוניינים במידע על דיור מוגן או על מוסדות סיעודיים27%-בזקן ו

גבוה יותר של תומכים שלא גרים עם הזקן היו מעוניינים בידע נרחב יותר מאשר תומכים שכן גרים עמו 

:  רבה או מסוימת היו שונים מעטתחומי הידע שבהם התומכים הערבים היו מעוניינים במידה). 22לוח (

 55%,  בידע על שירותים או על זכאויות57%,  היו מעוניינים בידע על מחלה או על מוגבלות של הזקן63%

ואף תומך לא היה מעוניין בידע על דיור מוגן או מוסדות סיעודיים , בידע על הדרכה בטיפול היומיומי

  ).21לוח (

בעיקר בנוגע לשירותים הכלולים בסל השירותים של גמלת , ידעניתן לומר כי יש מחסור ב, לסיכום

הם היו מעוניינים להמיר חלק משעות , ייתכן כי אילו התומכים או הזקנים היו מודעים לכך. סיעוד

התומכים ציינו כי היו מעוניינים לקבל מידע נוסף בנוגע , בכלל. המטפלת או את כולן בשירותים האחרים
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החלפת (נראה כי בנוגע לתפעול השוטף של גמלת הסיעוד , עם זאת. ל הזקןלשירותים ולזכאויות ש

  . מרבית התומכים יודעים מה לעשות) פניה בנוגע לבעיות, מטפלת

  

  )באחוזים(מגורים -לפי יחס הקרבה, ידע של התומך בקשר לגמלת הסיעוד ולתפעולה: 22לוח 
  יחס קרבה מגורים  

כ "סה 
  יהודים

  
  בן זוג

קרוב משפחה 
  גרש

קרוב משפחה 
  שלא גר

זקן גר 
  לבד

 471N= 96N= 106N= 119N= 150N= 
  100  100  100  100  100  סך הכול

            :1התומך יודע
  81  90  79  83  83  שניתן להחליף מטפלת מטעם חוק סיעוד

  45  75  47  57  **55  שניתן להחליף את חברת המטפלות
  83  87  81  88  84  לאן לפנות במידה ויש בעיות עם המטפלת

            
התומך יודע שהשירותים הבאים כלולים במסגרת 

  :1גמלת הסיעוד
          

  51  59  60  54  56   יום מרכז
  40  44  55  44  45   ספיגהמוצרי
  15  15  21  17  17   כביסהשירותי

  62  59  41  48  **54  לחצן מצוקה
            

במידה רבה או מסוימת  היה מעוניין התומך
  :1במידע בנוגע ל

          

  48  42  31  26  **38   בטיפול היומיומי בזקןההדרכ
  44  47  38  30  *41  המוגבלות של הזקן/ המחלה

  76  81  51  55  **68   הקיימים והזכאיות לעזרה של הזקןהשירותים
  30  36  25  14  **27  מוסדות סיעודיים/ לגבי דיור מוגןמידע

  p<0.05 רמת מובהקות* 
  p<0.01 רמת מובהקות** 

   מתוך כל התשובות שהתקבלו בתאהחיוביותוז התשובות  כל תא מציין את אח1
  

  צרכים בלתי מסופקים. 6
  

 הן של הזקנים והן של התומכים –אחת ממטרות המחקר הייתה לבחון את הצרכים הלא מסופקים 

אילו שירותים , כפי שדיווח עליהם התומך העיקרי, תחילה נבחן את צרכיו הלא מסופקים של הזקן. בהם

  . לאחר מכן נבחן את העומס המוטל על התומך. 'ה רוצה לקבל וכדנוספים הוא הי

  

אחת ההתלבטויות שמלווה פיתוח מדיניות של טיפול ביתי בזקנים היא חלוקת העבודה בין הגורמים 

מצד אחד יש ניסיון לא ליצור נטל גדול על התקציב הציבורי . פורמליים-הפורמליים לבין הגורמים הבלתי

יש לבחון את מידת , ומצד אחר, בלתי נפרד מהתמיכה והעזרה המסופקת לזקןולראות במשפחה חלק 

, שיביא לשחיקתו של התומך, ולבדוק שלא נוצר עומס יתר, פורמליים-העומס על התומכים הבלתי

  . בפרק זה נבחן את העומס המוטל על התומך העיקרי מזוויות שונות. ובסופו של דבר יפגע בטיפול בזקן
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  ספים שדרושים לזקן שירותים נו6.1
התומכים . כפי שדיווח עליהם התומך העיקרי, בסעיף זה נבחן את צרכיו הבלתי מסופקים של הזקן

אם , למשל. אך מתברר כי קשה להפריד בין השניים, נשאלו בנפרד לגבי שירותים נוספים לזקן ולעצמם

אך בנוסף לכך זה , של הזקןזה מצד אחד ישפר את איכות חייו , התומך טען שהזקן צריך כיסא גלגלים

. הצרכים הדרושים מתוארים יחד, מסיבה זו. גם יקל באופן משמעותי את הטיפול של התומך בזקן

לכך . לעומת מיעוט בקרב היהודים, רוב המטפלות בזקנים הערבים הן קרובות משפחה, 4.1כאמור בפרק 

ם יוצגו בנפרד לגבי האוכלוסייה לכן הממצאי. יש כמובן השלכה על הראייה של הצרכים הלא מסופקים

) 23לוח (רמת המוגבלות של הזקן , גם בפרק זה נבחן את הסוגיה לפי שני ממדים. היהודית והערבית

הממצאים לפי חלוקות אלו , בשל מיעוט מקרים באוכלוסייה הערבית). 24לוח (ויחס הקרבה ומגורים 

  . יוצגו רק לגבי האוכלוסייה היהודית

  

או אם (מעוניינים לקבל יותר שעות מטפלת )  מקרב הערבים83%,  מקרב היהודים73%(רוב התומכים 

התומכים בזקנים שאינם ). 23לוח (; ) שעות אז לקבל מימון גדול יותר לכך24המטפלת כבר עובדת 

שליש מהתומכים . מקבלים שירותים נוספים פרט למטפלת במסגרת הגמלה נשאלו על העדפותיהם

כחמישית מהתומכים , ים הערבים היו מעוניינים לקבל מרכז יום במסגרת הגמלההיהודים ורבע מהתומכ

כרבע , היהודים ושליש מהתומכים הערבים היו מעוניינים לקבל מוצרי ספיגה במסגרת הגמלה

  ,  מהתומכים הערבים היו מעוניינים לקבל שירותי כביסה במסגרת הגמלה40%-מהתומכים היהודים ו

 מהתומכים הערבים היו מעונינים לקבל לחצן מצוקה במסגרת 29%-הודים ו מקרב התומכים הי41%-ו

יש לסייג ולומר כי ייתכן שהתומכים לא מבינים כי תמורת קבלת השירות עליהם , עם זאת. הגמלה

אחוז גבוה יותר מקרב התומכים היהודים שלא , באופן כללי. על שעות מטפלת, ולו באופן חלקי, לוותר

שירותי כביסה או , מרכז יום:  מעוניינים לקבל שירותים נוספים במסגרת הגמלההיו, גרים עם הזקן

לגבי מוצרי ספיגה לא נמצאה מגמה ). הבדלים מובהקים(לעומת זקנים שגרים עם הזקן , לחצן מצוקה

יותר תומכים בזקנים שרמת מוגבלותם גבוהה היו : אלא הדבר קשור למצבו התפקודי של הזקן, כזו

לעומת תומכים בזקנים שרמת מוגבלותם בינונית או , ל מוצרי ספיגה במסגרת הגמלהמעוניינים לקב

  ).הבדלים מובהקים,  בהתאמה6%-ו, 20%, 53%(נמוכה 

  

יותר ממחצית מכלל התומכים חשבו שלא נתנו להם די חופש לבחור את השירותים במסגרת , מלבד זאת

 מהתומכים שציינו כי לא קיבלו חופש בחירה יותר ממחצית, נראה כי הדבר קשור לחוסר במידע. הגמלה

) לחצן מצוקה, שירותי כביסה, מוצרי ספיגה, מרכז יום(כלל לא ידעו שהשירותים השונים , בשירותים

  . ניתנים במסגרת גמלת הסיעוד
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לפי קבוצות אוכלוסייה ורמת מוגבלות , )בעיני התומך(צרכים לא מסופקים של הזקן : 23לוח 

  )באחוזים(

  1יהודים,  מוגבלותתרמ    

כ "סה  
  כללי

כ "סה
 ערבים

כ "סה
 יהודים

  
  נמוכה

  
  בינונית

  
  גבוהה

 =503N= 32N= 471N= 169N= 182N= 152N  זקן – לא מסופקים צרכים
  100  100  100  100  100  100  סך הכול

              :2התומך סבור שהזקן צריך
  74  76  70  73  83  74  ) יותרגדולאו מימון (יותר שעות מטפלת 

              
  התומך סבור שהזקן צריך לקבל במסגרת 

  בקרב אלה שאינם מקבלים זאת  (   הגמלה
  :2 )   כיום

            

  26  27  43  *33  24  32   יוםמרכז
  53  20  6  **22  35  23   ספיגהמוצרי
  23  22  24  23  40  24   כביסהשירותי
  38  36  50  41  29  40   מצוקהלחצן

              
  את חופש לבחור  סבור שנתנו לו מספיקהתומך

  41  44  54  44  42  44  2 מקבל במסגרת חוק סיעודזקןשההשירותים    
   היה מעוניין בשירותים נוספים עבור התומך

  2או עבור הזקןעצמו    
  

52  
  

78  
  

50  
  

51  
  

48  
  

53  
  3אילו שירותים: מתוך זה

261N= 25N= 236N=       
  41  49  39  43  72  46  שינוי בהיקף השעות וסוג העבודות של המטפלת

  25  21  32  26  12  25  קבוצת תמיכה, ס"עו, פסיכולוג: תמיכה רגשית
  18  15  26  20  12  19  חברה לזקן, חוגים: תמיכה חברתית עבור הזקן

  22  12  12  15  44  18  עזרה כלכלית 
  רפואיים בבית הזקן -שירותים רפואיים ופרה

     ומחוצה לו
  

12  
  
4  

  
13  

  
9  

  
12  

  
19  

  4  12  12  10  4  9  טיפול בזקןמידע והדרכה בקשר ל
  6  5  6  6  0  5  עזרה בהסעות

  18  19  15  17  16  17  אחר
  p<0.05 רמת מובהקות* 

  p<0.01 רמת מובהקות** 
מעבר מהמיטה , ניידות בתוך הבית: הפעולות שנכללות במדד הן.  מדד המסכם את מספר הפעולות בהם מוגבל הזקן1

בלבול ודיווח התומך , אי שליטה בסוגר השתן, שימוש בשירותים, להאכי, רחיצה, הלבשה, התהפכות במיטה, לכיסא
  . קטגוריות3-המדד חולק ל. כי הזקן אינו יכול להישאר לבדו במשך היום

   סך כל התשובות שהתקבלו בתאמתוך כל תא מציין את אחוז התשובות החיוביות 2
  כיוון שיותר מתשובה אחת היתה אפשרית, 100%-הלוח לא מסתכם ל 3
  

חצית מהתומכים היהודים וכשלושה רבעים מהתומכים הערבים היו מעוניינים בשירותים נוספים עבור מ

הייתה שינוי ) 43%(בקשתם העיקרית של התומכים היהודים שרצו שינוי כלשהו . הזקן או עבור עצמם

כרבע מהתומכים היהודים שרצו ). ובסוג הפעילות, בהיקף השעות(כלשהו בעבודתה של המטפלת 

של עובד סוציאלי , עזרה של פסיכולוג: ירותים נוספים ציינו כי היו רוצים לקבל תמיכה רגשית כלשהיש

, שילך לחוגים: כחמישית היו רוצים שלזקן תהיה תמיכה חברתית כלשהי. או השתתפות בקבוצת תמיכה

 אם -ית עשר אחוזים ציינו כי היו רוצים עזרה כלכל-חמישה. 'שיבוא אדם אחר לארח לו חברה וכד

שיעור נמוך יותר ציינו שהיו , מלבד זאת. לתיקונים בבית או פשוט תמיכה כספית נוספת, לקניית תרופות

למשל טיפול פיזיותרפיה בבית או , רפואיים בבית הזקן או מחוצה לו-או פרה/רוצים שירותים רפואיים ו



  

  35

 היו 6%-ו,  בקשר לטיפול בזקןוכן עשירית היו מעוניינים במידע והדרכה, )13%(קבלת ייעוץ גריאטרי 

  .רוצים עזרה בהסעות

  

  יהודים, מגורים-לפי יחס קרבה, )בעיני התומך(צרכים לא מסופקים של הזקן : 24לוח 
   מגוריםקרבה יחס  

  
כ "סה

  יהודים
  

  בן זוג
קרוב משפחה 

  שגר
קרוב משפחה 

  שלא גר
זקן גר 
  לבד

 =471N= 96N= 106N= 119N= 150N   לא מסופקיםצרכים
  100  100  100  100  100  סך הכול

            :1התומך סבור שהזקן צריך
  85  71  75  54  ***73  ) יותרגדולאו מימון (יותר שעות מטפלת 

            
  בקרב אלה שאינם (לקבל במסגרת הגמלה 
  :1   מקבלים זאת כיום

          

  44  42  16  20  ***33   יוםמרכז
  16  35  17  22  **22   ספיגהמוצרי
  32  25  16  15  **23   כביסהשירותי
  57  51  22  32  ***41   מצוקהלחצן

            
   סבור שנתנו לו מספיק חופש לבחור את התומך

  1 מקבל במסגרת חוק סיעודשהזקןהשירותים    
  

44  
  

46  
  

51  
  

44  
  

39  
   היה מעוניין בשירותים נוספים עבור עצמו התומך

  1   או עבור הזקן
  

50**  
  

62  
  

51  
  

46  
  

44  
         =236N  2שירותיםאילו : מתוך זה

  43  30  56  47  *43  שינוי בהיקף השעות וסוג העבודות של המטפלת
  30  30  27  11  26  קבוצת תמיכה, ס"עו, פסיכולוג: תמיכה רגשית

  27  20  15  8  20  חברה לזקן, חוגים: תמיכה חברתית עבור הזקן
  14  17  6  24  15  עזרה כלכלית 

  ן שירותים רפואיים ופרא רפואיים בבית הזק
     ומחוצה לו

13  11  12  19  9  

  6  9  15  8  10  מידע והדרכה בקשר לטיפול בזקן
  9  4  2  5  6  עזרה בהסעות

  13  17  21  24  17  אחר
  מדובר ביהודים בלבד* 

  p<0.05 רמת מובהקות** 
  p<0.01 רמת מובהקות*** 

   סך כל התשובות שהתקבלו בתאמתוךכל תא מציין את אחוז התשובות החיוביות  1
   כיוון שיותר מתשובה אחת הייתה אפשרית100%-וח לא מסתכם להל 2

  

השינוי הגדול ביותר שביקשו התומכים הערבים שהיו מעוניינים בשירותים נוספים היה שינוי כלשהו 

 היו מעוניינים בעזרה 44%: לגבי שאר הצרכים סדר העדיפות היה שונה). 72%(בעבודתה של המטפלת 

רק מיעוט מהתומכים היו מעוניינים .  בתמיכה חברתית12%-ו, רגשית בתמיכה 12%, כלכלית כלשהי

 17%, נוסף לכך). 4%(ובמידע והדרכה בקשר לטיפול בזקן , )4%(בשירותים רפואיים ופרה רפואיים 

נופש , אבזרים לזקן, עבודה לתומך-החזר ימי: כגון, מכלל התומכים ציינו שהיו רוצים שירותים אחרים

  . בנתמך אחר ועוד צרכים מגווניםעזרה בטיפול, לתומך
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   עומס על התומכים העיקריים6.2
במקרים רבים הטיפול בזקן עם מוגבלות יכול להביא לעומס על התומך שיכול לבוא לידי ביטוי באופנים 

בפרק זה נבחן את העומס המוטל על התומכים העיקריים . ולהשפיע על תחומים שונים בחייו, שונים

-זאת מתוך הנחה כי המשפחה היא חלק בלתי. ואת צורכיהם הלא מסופקים, עודבזכאי חוק ביטוח סי

כי עומס יתר עלול לפגוע בסופו , וחשוב לראות את מידת העומס עליהם, נפרד מהטיפול בזקנים מוגבלים

הרגשי והפגיעה בתפקוד החברתי , בפרק נבחן את הרגשת העומס הפיזי. של דבר גם בטיפול בזקן עצמו

, נושא נוסף שנבחן. ואת ההשפעה של הטיפול בזקן על עבודתו של התומך, ו מדווח התומךוהפנאי עלי

הוא מצד אחד האם התומך , והוא אחד הגורמים שיכולים להשפיע על הרגשת העומס של התומך

ומצד אחר , מתמודד עם הטיפול בזקן לבדו או שיש אנשים נוספים שעוזרים לו באופן קבוע ללא תשלום

בנוסף לכך נבחן . שבהם התומך צריך לטפל באופן קבוע) מלבד הזקן(ני משפחה נוספים  האם יש ב–

שזו למעשה , באיזו מידה העובדה שיש לזקן מטפלת מקלה את העומס המוטל על התומכים העיקריים

המדדים , כמו לאורך הדוח, לאורך כל הפרק. אחת השאלות שעמדו לנגד עיני מתכנני חוק ביטוח סיעוד

רמת מוגבלותו של הזקן ויחס הקרבה והמגורים בין הזקן : ינותחו לפי שני ממדים עיקרייםהשונים 

  .לתומך

  

   הרגשת עומס של התומך העיקרי6.2.1
. התומכים נשאלו על העומס המוטל עליהם בעקבות הטיפול בזקן. פרק זה נבחן מדדי עומס שונים-בתת

:  כללה את הפריטים-עומס פיזי . א: קבוצותלאחר ניתוח הגורמים קיבצנו את שאלות העומס לשלוש 

) 46%(ביצוע פעולות לא נעימות , )56%(העזרה שהתומך נתן לזקן דרשה ממנו מאמץ פיזי גדול מדי 

 העזרה – כללה את הפריטים –פגיעה בתפקוד החברתי והפנאי . ב; )48%(והשפיעה לרעה על בריאותו 

 –עומס רגשי . ג). 57%(ומעט זמן לטפל במשפחתו , )66%(שהתומך נתן לזקן השאירה לו מעט זמן לעצמו 

, )42%(וגרמה למתחים בבית שלו ) 68%( העזרה שנתן לזקן גרמה לקשיים רגשיים -כללה את הפריטים 

בגלל המצב ) 33%(או כועס /ו) 60%(מדוכא , )93%(וכן התומך מרגיש לעתים קרובות או לפעמים מודאג 

 התומך דיווח על עומס בתחום אחד או לא דיווח על עומס – 1נע בין נבנה מדד עומס מסכם ש. של הזקן

  3. התומך דיווח על עומס בשלושת התחומים3-עד ל, כלל

  

וכמעט כל , שלושה רבעים מהתומכים דיווחו על עומס פיזי ועל פגיעה בתפקוד החברתי שלהם ובפנאי

ורבע מהם , ישו עומס בכל התחומים מהתומכים ציינו שהרג62%. דיווחו על עומס רגשי) 96%(התומכים 

 מהתומכים ציינו כי הם מרגישים עומס בתחום אחד 14%רק . ציינו כי הם מרגישים עומס בשני תחומים

. מכאן עולה כי העומס המוטל על התומכים בעקבות הטיפול בזקן הוא רב. או לא מרגישים אותו כלל

ע ציינו כי העומס המוטל עליהם בעקבות רב. תמונה דומה עולה גם משאלה ישירה שנשאלו התומכים

ושליש ציינו כי העומס הוא לא כל כך כבד או כלל לא ,  ציינו כי העומס כבד41%, הטיפול בזקן כבד מאוד

  .כבד

  

גם בפריטים הבודדים , מסתמנת אותה מגמה, כאשר בוחנים את ההבדלים לפי רמת המוגבלות של הזקן

התומכים בזקנים שרמת מוגבלותם גבוהה . העומס שצוינוכמעט בכל מדדי , וגם במדדים המסכמים

הבדלים , 25לוח (דיווחו על עומס יותר מתומכיהם של זקנים שרמת מוגבלותם בינונית ונמוכה 

                                                   
  .וג עומס זההמספרים  בסוגריים מציינים את אחוז התומכים שציינו כי הם מרגישים ס  3
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 מהתומכים בזקנים שרמת מוגבלותם גבוהה דיווחו על עומס בשלושה 81%, למשל, כך). מובהקים

 מהתומכים בזקנים 40%-מת מוגבלותם בינונית ו מקרב תומכיהם של זקנים שר68%לעומת , תחומים

 בקרב התומכים בזקנים שרמת מוגבלותם גבוהה דיווחו כי 40%בדומה לכך . שרמת מוגבלותם נמוכה

 בקרב 13%- בקרב התומכים ברמת מוגבלות בינונית ו27%לעומת , העומס המוטל עליהם כבד מאוד

  .התומכים בזקנים ברמת מוגבלות נמוכה

  
  )באחוזים(לפי רמת מוגבלות , גשת עומס של התומך העיקריהר: 25לוח 

    1רמת מוגבלות
    כ"סה  נמוכה  בינונית  גבוהה

152N=  182N=  169N=  503N=    

  סך הכול 100 100 100 100

  :2העזרה שהתומך נתן לזקן    
  דרשה ממנו מאמץ פיזי גדול מדי  **56  34  59  76
  ימות ביצוע פעולות לא נעכללה  **46  25  51  62
  עצמומעט זמן ללו  השאירה  **66  57  64  77
  ו לרעה על בריאותהשפיעה  **48  31  47  69
  )ללא תומכים שאין להם משפחה נוספת(יתו  למתחים בבגרמה  **42  31  46  51
  

68  
  

60  
  

43  
  

57**  
  ללא תומכים שאין להם (ו מעט זמן לטפל במשפחתלו  השאירה

  )   משפחה נוספת
  קשיים רגשיים לו גרמה  **68  56  69  79
          
  :התומך        
   מהמצב של הזקןמודאגהיה         
  לפעמים/לעתים קרובות  93  91  93  96
  בכלל לא/לעתים רחוקות  7  9  7  4

   בגלל המצב של הזקןמדוכאחש         
  לפעמים/לעתים קרובות  *60  52  58  70
  בכלל לא/לעתים רחוקות  40  48  42  30
   בגלל המצב של הזקןכעסחש         
  לפעמים/לעתים קרובות  *33  24  33  41
  בכלל לא/לעתים רחוקות  67  76  67  59
          
  :2העזרה שהתומך נותן לזקן גרמה ל: מדד מסכם        
  עומס פיזי  **75  55  79  93
  פגיעה בתפקוד החברתי והפנאי  **75  64  78  84
  עומס רגשי  96  94  97  97
          
  :מדד מסכם בכמה תחומים הורגש העומס        
  בתחום אחד/באף לא תחום אחד  **14  24  11  4

  בשני תחומים  24  36  21  15
  בשלושת התחומים  62  40  68  81
          
  על התומךהעומס המוטל         
  כבד מאוד  **26  13  27  40
  כבד  41  36  44  40
  בכלל לא/כך כבד-לא כל  33  51  29  20

 p<0.05רמת מובהקות * 
 p<0.01רמת מובהקות ** 

מעבר מהמיטה , ניידות בתוך הבית: הפעולות שנכללות במדד הן.  את מספר הפעולות שבהן מוגבל הזקן מדד המסכם1
בלבול ודיווח התומך , אי שליטה בסוגר השתן, שימוש בשירותים, אכילה, רחיצה, הלבשה, התהפכות במיטה, לכיסא

  . קטגוריות3-המדד חולק ל. כי הזקן אינו יכול להישאר לבדו במשך היום
   סך כל התשובות שהתקבלו בתאמתוךל תא מציין את אחוז התשובות החיוביות  כ2
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עולה כי אחוז גבוה יותר של , )26לוח (מגורים לזקן -כאשר בוחנים את הרגשת העומס לפי יחס הקרבה

לעומת , דיווחו על עומס) בין אם הם בני זוגו או קרובי משפחה אחרים(תומכים שגרים עם הזקן 

  ). בין אם יש מישהו אחר שגר עם הזקן או שהוא גר בגפו(ם עם הזקן התומכים שלא גרי

  

  )באחוזים(מגורים -לפי יחס קרבה, הרגשת עומס של התומך העיקרי: 26לוח 
    מגורים-יחס קרבה

זקן גר 
  לבד

קרוב משפחה 
  שלא גר

קרוב משפחה 
  שגר

  
  בן זוג

  
  כ"סה

 

154N=  128N=  120N=  101N=  503N=   
  סך הכול  100 100 100 100 100

  העזרה שהתומך נותן לזקן הביאה : מדד מסכם      
 :   לסוגי עומס הבאים

  עומס פיזי  **75 90 83 68 67
  פגיעה בתפקוד החברתי והפנאי  **75 71 88 67 73
  עומס רגשי  96 96 98 84 87
            
  : בכמה תחומים הורגש העומס-מדד מסכם       

  ום אחדבתח/באף תחום  **14 10 5 22 16
  בשני תחומים  24 21 20 23 30
  בשלושת התחומים  62 69 75 55 54
            
  על התומךהעומס המוטל           
  כבד מאוד  **27  39  36  15  20
  כבד  40  40  43  41  38
  בכלל לא/כך כבד-לא כל  33  21  21  44  42

 p<0.05 רמת מובהקות* 
 p<0.01 רמת מובהקות** 
  

  עבודתו של התומך השפעת הטיפול בזקן על 6.2.2

בנוסף להיקף השעות המשמעותי שמשקיעים התומכים בטיפול בזקנים מוגבלים יש לזכור כי עבור חלק 

אחת השאלות . משמעותי מהתומכים עזרה זו מתווספת לעבודה בשכר שהם משקיעים מחוץ לבית

בל משפיעה על היא באיזו מידה הטיפול השוטף בזקן המוג, שיש לה השלכות רחבות יותר, המעניינות

יש לציין כי בחינת ההשלכות של הטיפול בזקנים מוגבלים על תחום העבודה . עבודתו של התומך העיקרי

ממחקר זה עולה שאכן . של בני המשפחה הוא תחום שאין עליו די מידע ולא מספיק הודגש במחקר

או (אינם עובדים  מהתומכים שכיום 14%-נמצא ש. לטיפול בזקן יש השלכות על עבודתם של התומכים

  . דיווחו כי עזבו את עבודתם בשל הצורך לטפל בזקן)  מכלל התומכים6%

  

 40%. נשאלו על השפעתו של הטיפול בזקן על עבודתם)  מכלל התומכיםN=279 ,55%(התומכים שעובדים 

עדרו וכמעט שני שלישים נ, )27לוח (בשל הצורך לטפל בזקן , אמרו כי הם עובדים פחות ממה שהיו רוצים

,  החסירו ימים30%,  החסירו שעות17%(בשל הצורך לטפל בזקן , מהעבודה בשלושה חודשים האחרונים

רוב התומכים ציינו כי הם מוטרדים בשל דאגתם לזקן בזמן , נוסף לכך).  החסירו גם שעות וגם ימים11%

טלפון בזמן העבודה  משוחחים עם הזקן ב78%-ו,  דואגים לזקן כל הזמן או לעתים קרובות83%, עבודתם

לא נמצאו ). 27לוח (ההשפעה על עבודתו של התומך נבחנה לפי רמת מוגבלותו של הזקן . לעתים תכופות

בשל הצורך , אך ניתן לומר כי תומכים בזקנים שרמת מוגבלותם גבוהה עובדים פחות, הבדלים מובהקים
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יחות טלפון מאשר תומכים בזקנים דואגים יותר ומקיימים יותר ש, נעדרים יותר מהעבודה, לטפל בזקן

  .שרמת מוגבלותם בינונית או נמוכה

  

  )באחוזים (1לפי רמת מוגבלות, השפעת הטיפול בזקן על עבודתם של התומכים העובדים: 27לוח 
    2רמת מוגבלות

    כ"סה  נמוכה  בינונית  גבוהה
74N=  98N=  107N=  279N=    

  זקן התומך עבד פחות בשל הצורך לטפל ב 40 32 41 49
          
  

64 
  

55 
  

56 
  

58 
  או ימים בעבודתו בשל הצורך /התומך החסיר שעות ו

  )בשלושת החודשים האחרונים(לטפל בזקן 
          
  

92  
  

83  
  

78  
  

83  
  התומך דואג לזקן בזמן עבודתו

  )לעיתים קרובות/כל הזמן(
          
  

87  
  

78  
  

75  
  

78  
  התומך מקיים שיחות טלפון לזקן בזמן עבודתו 

  )לעיתים קרובות/מןכל הז(
  p<0.05 רמת מובהקות* 

   סך כל התשובות שהתקבלו בתאמתוך כל תא מציין את אחוז התשובות החיוביות 1
מעבר מהמיטה , ניידות בתוך הבית: הפעולות שנכללות במדד הן.  מדד המסכם את מספר הפעולות בהם מוגבל הזקן2

בלבול ודיווח התומך , אי שליטה בסוגר השתן, ש בשירותיםשימו, אכילה, רחיצה, הלבשה, התהפכות במיטה, לכיסא
  . קטגוריות3-המדד חולק ל. כי הזקן אינו יכול להישאר לבדו במשך היום

 
  תמיכה באנשים נוספים/ קבלת עזרה מאחרים6.2.3

שאלה נוספת הקשורה לעומס המוטל על התומך הייתה האם התומך העיקרי התמודד עם הטיפול בזקן 

כמחצית מהתומכים אמרו כי אין . באופן קבוע ללא תשלום, ם אנשים אחרים עזרו לו בטיפולאו שג, לבדו

והשאר דיווחו , רבע דיווחו כי לפחות אדם נוסף עוזר בטיפול, תומך נוסף שעוזר בטיפול בזקן באופן קבוע

נמצאו ). 28לוח (שעוזרים בקביעות בטיפול בזקן ) 15%(או שלושה או יותר ) 13%(כי יש שני תומכים 

רק שליש מבני הזוג וכן רק מחצית מהתומכים בזקנים הגרים . לפי יחס הקרבה לזקן, הבדלים מובהקים

לעומת רוב קרובי המשפחה , בגפם דיווחו כי אדם נוסף אחד לפחות עוזר בטיפול בזקן ללא תשלום

לו לפי מצבו בבחינת ההבדלים הא). 63%(בין אם לאו ) 59%(בין אם הם גרים  עם הזקן , האחרים

  .התפקודי של הזקן לא נמצאו הבדלים מובהקים

 
לעומת שליש , מחצית התומכים ציינו כי אין מי שיוכל להחליף אותם בטיפול בזקן בעת חופשה או מחלה

 שאמרו שהם יכולים למצוא תומך חלופי 13%-ו, מהתומכים שאמרו שבדרך כלל ימצאו תומך חלופי

 מהתומכים שהם בני זוג אמרו כי 70%: קים לפי יחס הקרבה לזקןשוב נמצאו הבדלים מובה. לפעמים

 מקרב קרובי 40%(לעומת התומכים שהם קרובי משפחה אחרים , בדרך כלל הם לא ימצאו תומך חלופי

 מקרב התומכים 50%,  מקרב קרובי משפחה שלא גרים עם הזקן38%, משפחה אחרים שגרים עם הזקן

  .  נמצאו הבדלים מובהקים לפי מצבו התפקודי של הזקןלא). 28לוח (; )בזקנים הגרים לבד

  
מעניין לציין כי אין הלימה מלאה בין התומכים שציינו כי ישנו לפחות תומך אחד שעוזר , מלבד זאת

לבין התומכים שציינו כי יש אדם אחר שיכול להחליפם בשעת חופשה או , בטיפול בזקן באופן קבוע

 ציינו כי אף שיש לפחות אדם נוסף אחד שעוזר בטיפול בזקן ) איש79( מכלל התומכים 16%. מחלה

ציינו כי אף שאין תומך )  איש63 (13% –ולהפך , אין מי שיחליף אותם בזמן חופשה או מחלה, בקביעות

  .הם יוכלו למצוא תומך חלופי בזמן חופשה או מחלה, נוסף שעוזר להם בטיפול בזקן באופן שוטף
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מעניין . כי תומך אחר משתתף בתשלום הוצאותיו הכלכליות של הזקןרק חמישית מהתומכים דיווחו 

לציין כי שיעור גבוה יותר של תומכים שאינם גרים עם הזקן דיווחו כי יש תומך אחר המשתתף בתשלום 

לוח (; )11%(או קרובים אחרים ) 12%(בין אם הם בני זוג , לעומת התומכים הגרים עמו, )33%(הוצאותיו 

ים בזקנים שרמת מוגבלותם גבוהה דיווחו כי יש תומך אחר המשתתף בתשלום הוצאותיו יותר תומכ). 28

,  בהתאמה15%- ו18%, 27%(לעומת תומכים בזקנים ברמת מוגבלות בינונית או נמוכה , של הזקן

  ).לא מוצג בלוח, הבדלים מובהקים

  

עליו לטפל באנשים , מלבד הטיפול בזקן, שאלה נוספת הקשורה לעומס המוטל על התומך היא האם

נמצאו הבדלים לפי , מטבע הדברים. רבע מהתומכים השיבו בחיוב על שאלה זו. חולים או נכים, נוספים

 23%לעומת , הזוג מטפלים באנשים נוספים-רק אחוז אחד מהתומכים שהם בני. יחס הקרבה לזקן

 28%-ו, ם גרים עמו מקרב התומכים שאינ38%-ו, מהתומכים שהם קרובי משפחה של הזקן וגרים עמו

זאת . לא נמצאו הבדלים לפי רמת מוגבלותו של הזקן, לעומת זאת. מקרב התומכים בזקנים הגרים לבד

אומרת שגם תומכים בזקנים שרמת מוגבלותם גבוהה וגם תומכים בזקנים שרמת מוגבלותם נמוכה 

 באנשים נוספים התומכים שמטפלים) 47%(מחצית . תומכים במידה דומה בחולים או בנכים אחרים

, )12%(בבניהם או בבנותיהם , )11%(הזוג -והשאר טיפלו בבן, הזוג-טיפלו בהוריהם או בהורה של בן

תשעה אחוזים מהתומכים ). 4%(או בחברים ) 6%(בבני משפחה אחרים , )11%(באחיהם או באחיותיהם 

  .חולה או נכה, טיפלו ביותר מאדם אחד נוסף

  

  )באחוזים(מגורים -לפי יחס הקרבה, ותמיכה במוגבלים אחרים,  נוספיםקבלת עזרה מתומכים: 28לוח 
    מגורים-יחס קרבה

  
זקן גר 
  לבד

קרוב 
משפחה 
  שלא גר

קרוב 
משפחה 

  שגר

  
  

  בן זוג

  
  

    כ"סה
154N=  128N=  120N=  101N=  503N=    

  סך הכול  100  100  100  100  100
  1זקןיש תומכים נוספים העוזרים בטיפול ב **53 35 59  63 49

            
  שיכול להחליף את התומך העיקרי בזמן (תומך חלופי           

   )   חופשה או מחלה
  בדרך כלל יש **36 18 38  52 34
  לפעמים יש  13  12  14  10  16
  בדרך כלל אין 51 70 48  38 50
            
  1יש תומכים נוספים שעוזרים כלכלית  **19  12  11  33  20

  1 )חולים או נכים(ם באנשים אחרים התומך מטפל ג **24  1  23  38  28
  p<0.05רמת מובהקות * 

 p<0.01רמת מובהקות ** 
   סך כל התשובות שהתקבלו בתאמתוךכל תא מציין את אחוז התשובות החיוביות  1
  

   הקלה בעומס בעקבות עזרתה של המטפלת6.2.4
 את העומס של בני היא גם להקל, מעבר לטיפול בזקן עצמו, אחת ממטרותיו של  חוק ביטוח סיעוד

והתומכים נשאלו סדרה של שאלות שנועדו , זו, במחקר רצינו לבחון גם שאלה. המשפחה המטפלים בו

, 29כפי שעולה מלוח . לה את העומס המוטל על התומךמִק, לבחון באיזו מידה העובדה שיש לזקן מטפלת

ס שלהם במידה רבה או כשלושה רבעים מהתומכים ציינו כי המטפלת מקלה את העומ, בכל התחומים

מפחיתה את הפעולות שהם , )75%(מפחיתה לחץ נפשי , )78%(נותנת להם יותר זמן לעצמם : מסוימת
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ולגבי התומכים , )69%(מאפשרת להם להיות יותר מחוץ לבית , )78%(צריכים לעשות למען הזקן 

נו כי המטפלת מִקלה אחוז התומכים שציי(; )75%(מאפשרת להם לעבוד ולדאוג פחות לזקן , שעובדים

נבנה מדד מסכם , כדי לציין תמונה כללית יותר).  בתחומים השונים40-50%עליהם במידה רבה נע בין 

 התומך ציין שהמטפלת מִקלה עליו את העומס בתחום אחד או לא מִקלה -שנע בין הקלה במעט תחומים 

ציינו כי המטפלת מקלה עליהם את יותר ממחצית התומכים ). 4-5(לבין הקלה בהרבה תחומים , עליו כלל

.  במעט תחומים-וכחמישית ,  תחומים2-3-רבע ציינו כי היא מקלה עליהם ב, העומס ברוב התחומים

  .בסך הכול ניתן לומר כי התומכים מרגישים שהמטפלת עוזרת להם ומקלה את העומס המוטל עליהם

  

. חיתה את הלחץ הכלכלי שלהם מהתומכים ציינו כי המטפלת מפ40%-נמצא ש, מלבד הקלת העומס

ייתכן שהסיבה לכך היא העובדה שחלק מהתומכים היו צריכים לשלם עבור העזרה באופן פרטי לולא 

  .ייתכן כי המטפלת מאפשרת להם לצאת לעבודה, מלבד זאת. המטפלת מחוק סיעוד

  

בוחנים את כאשר . לפי רמת מוגבלותו של הזקן, לא נמצאו הבדלים מובהקים בהקלה בתחושת העומס

ההבדלים לפי יחס הקרבה והמגורים בין הזקן לתומך נמצא כי בכל התחומים שתי הקבוצות שבאופן 

לעומת , יחסי פחות חשות הקלה בעומס הן בני הזוג של הזקן וקרובי משפחה אחרים שגרים עם הזקן

לוח ( בגפם ובחלק מהתחומים גם לעומת תומכים בזקנים שגרים, קרובי משפחה שאינם גרים עם הזקן

29.(  

   

  )באחוזים(מגורים -לפי יחס הקרבה, הקלה בעומס הודות למטפלת: 29לוח 
    מגורים-יחס קרבה

זקן גר 
  לבד

קרוב משפחה 
  שלא גר

קרוב 
  משפחה שגר

  
  בן זוג

  
  כ"סה

  

154N=  128N=  120N=  101N=  503N=    

  סך הכול 100 100 100  100 100
            
  במידה רבה או העובדה שיש לזקן מטפלת       

  1   מסוימת

  נותנת לתומך יותר זמן לעצמו  *78 72 74  88 78
  מפחיתה לחץ נפשי **75 67 67  82 80
  

77 
  

86  
  

77 
  

71 
78 *  

)0.053(  
  מפחיתה את כמות הדברים שהתומך צריך לעשות 

     למען הזקן
  מאפשרת לתומך להיות יותר מחוץ לבית **69 50 64  78 75
  

80 
  

84  
  

70 
  

17 
  

75**  
  רק (מאפשרת לתומך לעבוד עם פחות דאגה לזקן 

     לגבי תומכים שעובדים
            
  העובדה שלזקן יש מטפלת מקלה : מדד מסכם       

     על העומס של התומך במידה רבה או במידה 
  :   מסוימת

  )0-1(במעט תחומים   **18  32  21  9  16
  )2-3(במספר תחומים   25 42 20  21 19
  )4-5(ברוב התחומים   57  26  59  70  65
  )1(מפחיתה לחץ כלכלי  40  39  43  31  45

  p<0.05רמת מובהקות * 
  p<0.01רמת מובהקות ** 

   סך כל התשובות שהתקבלו בתאמתוךכל תא מציין את אחוז התשובות החיוביות  1
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   שירותים שהתומך מקבל6.2.5

 עליהם את העומס בעקבות הטיפול בדקנו האם התומכים מקבלים תמיכה וייעוץ כלשהו שיכולים להקל

אחוז אחד ביקרו אצל . מהתומכים קיבלו תמיכה וייעוץ מקצועי כלשהו) 3%(רק מעטים מאוד . בזקן

  . קיבלו עזרה מגורם אחר כלשהו2%- השתתפו בקבוצת תמיכה ו0.4%, פסיכולוג

  

ירו זאת כעומס כבד רבע הגד. רוב התומכים חשו עומס בעקבות הטיפול בזקן, כפי שראינו לאורך הפרק

 כבד -העומס המוטל על מי שלתומכים בזקנים שרמת מוגבלותם גבוהה .  כעומס כבד41%-מאוד ו

ונראה כי לולא חוק , אמנם רוב התומכים חשו הקלה בעומס בעקבות עזרתה של המטפלת. במיוחד

אם נצרף . הם רבאך בכל מקרה נראה כי עדיין העומס עלי, הם היו חשים בעומס רב הרבה יותר, סיעוד

נראה כי בהחלט ניתן לציין זאת כצורך , לכך את העובדה שרק מיעוטם קיבלו תמיכה ועזרה מקצועית

  .בלתי מסופק

  

  גמלה כספית או גמלה בשירותים : העדפת התומכים. 7
  

במסגרת חוק ביטוח סיעוד הוחלט על מתן שירותים בעין לאוכלוסיית , כאמור בפרק ההקדמה לדוח זה

אולם יש עדיין התלבטויות לגבי אופן  הסיוע המועדף לזקנים מוגבלים .  ולא על גמלאות כספיותהזכאים

. במסגרת מחקר זה ניסינו לעמוד על העדפותיהם של התומכים העיקריים בזקנים. ולבני משפחותיהם

הניתנים ולפי מאפייני השירותים , לפי מאפייני הזקנים, לפי מאפייניהם, בפרק זה נבחן את העדפותיהם

  .ושביעות הרצון מהם

  

  גמלה כספית או גמלה בשירותים והסיבות לכך:  העדפת התומכים7.1
רוב , 30כפי שעולה מלוח . במסגרת המחקר נשאלו תומכיהם העיקריים של הזכאים על העדפתם בנושא

בל רבע היו מעדיפים לק, היו מעדיפים להמשיך לקבל את הגמלה בשירותים) 60%(התומכים היהודים 

והיתר ציינו שאין להם ,  היו מעדיפים לקבל את חלקה בכסף ואת חלקה בשירותים5%, אותה בכסף

זאת אומרת שכשליש מהתומכים היהודים היו מעוניינים לשנות את אופן . העדפה או שאינם יודעים

את יותר ערבים היו מעדיפים להמשיך לקבל , לעומת היהודים. קבלת הגמלה לחלוטין או באופן חלקי

יותר ממחצית המטפלות שמועסקות במגזר הערבי הן , כאמור). 81%(במתכונתה היום , הגמלה בעין

על שביעות רצון ועל , ולכך עשויה להיות השפעה ישירה על דפוסי ההעסקה, קרובות משפחתו של הזקן

  .העדפותיהם

  
  )באחוזים(צות אוכלוסייה לפי קבו, העדפות התומכים לקבל גמלה כספית או לקבל גמלה בשירותים: 30לוח 

   כ"סה  יהודים  ערבים
32N= 471N= 503N=   

  סך הכול 100 100 100
  גמלה בעין 61 60 81
  גמלה בכסף 26 26 19

  חלק בכסף וחלק בעין 5 6 0
  אין העדפה/ לא יודע 7 8 0
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  בעין/ הסיבות העיקריות להעדפת גמלה בכסף7.1.1

  .להלן הסיבות העיקריות שצוינו.  את הגמלה בכסף או בעיןהתומכים התבקשו לפרט מדוע הם מעדיפים

  

  )שירותים(הסיבות העיקריות להעדפת גמלה בעין 

לזקן כבר , שליש מהתומכים שהעדיפו גמלה בעין חששו שאם יקבלו גמלה כספית, 31כפי שעולה מלוח 

רק ", "ידוריםהמטפלת משחררת את התומך לס: "בקטגוריה זו נכללו תשובות כגון. לא תהיה מטפלת

נראה כי קשה לתומכים לחזות מה . ועוד" המטפלת עוזרת מאוד לזקן"; "המטפלת יכולה לטפל בזקן

ולכן הם מעוניינים , )למשל שהם יכולים לשכור מטפלת בכסף שיקבלו(יהיה אם לא תהיה מטפלת 

 פוטר אותם חמישית מהתומכים שהעדיפו גמלה בעין ציינו כי ההסדר הנוכחי. להישאר במצב הנוכחי

וחמישית ציינו כי אינם רוצים ) מעביד למשל-הקשורים ליחסי עובד(נהלה מהצורך להתעסק בענייני ִמ

שאר הסיבות היו שהתומכים מעדיפים עזרה אנושית יותר מעזרה . לוותר על המטפלת הנוכחית של הזקן

התומכים הביעו  מ3%רק . ושהגמלה הכספית לא תספיק לשכור מטפלת לאותו מספר שעות, חומרית

  . ולא לטיפול בזקן, א למטרות אחרותָצהכסף יּו, חשש כי אם תינתן גמלה כספית

  

  )באחוזים(סיבות להעדפת גמלה בעין : 31לוח 
  כ"סה  יהודים  ערבים

)363N=*(  
 

  לא תהיה מטפלת, אם יהיה כסף 32 32 42
  אין צורך לטפל במנהלות 21 20 28
  חיתשביעות רצון מטפלת נוכ 21 21 11
  עזרה אנושית שווה יותר מכסף 8 7 15

  הגמלה הכספית לא תספיק כדי לקחת מטפלת לאותו מספר שעות 7 7 0
  הכסף ילך למטרות אחרות ולא לזקן 3 3 0

  . כיוון שיותר מתשובה אחת הייתה אפשרית100%-הלוח אינו מסתכם ל* 
  

  הסיבות העיקריות להעדפת גמלה בכסף

היו כי כך יהיה ניתן לבחור לבד ) 32לוח (ים שהעדיפו גמלה כספית ציינו הסיבות העיקריות שהתומכ

כגון קניית תרופות או קניית , שהכסף יעזור לקיום יומיומי, )20%(שירותים המותאמים לזקן עצמו 

 מהתומכים ציינו כי גמלה כספית תאפשר להם לשכור את המטפלת 17%וכן ) 18%(מצרכים נוספים 

עשר אחוזים ציינו כי הכסף היה מאפשר להם -שלושה. רך לשלם דמי תיווך לחברהללא צו, ליותר שעות

ידי כך שהיה - על-אם באופן עקיף ,  טענו כי הכסף היה עוזר לתומך12%-ו, לבחור מטפלת לפי רצונם

 התומך היה מקבל פיצוי על הטיפול -או באופן ישיר , מאפשר לו לעבוד פחות שעות ולטפל יותר בזקן

  .בזקן

  
  )באחוזים(סיבות להעדפה גמלה כספית : 32וח ל

  כ"סה יהודים  ערבים
)186N=*(  

 

  יש חופש בחירה בשירותים שניתן לקבל 20 20 17
  הכסף היה עוזר לקיום יומיומי 18 18 14
  ללא דמי טיפול לחברה/ היה מאפשר לשכור מטפלת ליותר שעות 17 17 14

  יש אפשרות לבחור מטפלת 13 13 0
  הכסף היה עוזר לתומך 12 12 29

  .כיוון שיותר מתשובה אחת הייתה אפשרית, 100%-הלוח אינו מסתכם ל* 
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   תפיסת התומכים את היתרונות והחסרונות בקבלת גמלה כספית7.1.2
התומכים גם נתבקשו לציין בשאלה פתוחה את היתרונות והחסרונות בקבלת גמלה בכסף לעומת גמלת 

חמישית אמרו כי לגמלה הכספית , רו שלגמלה כספית יש רק חסרונותכמחציתם אמ). 33לוח (שירותים 
שאין הבדל בין שתי הדרכים למתן , )16%(והשאר ציינו שיש גם יתרונות וגם חסרונות , יש רק יתרונות

  ).9%(או שלא ידעו לציין יתרונות וחסרונות , )7%(הגמלה 

  
היתרונות . אלות בנושא סוג הִגמלהמניתוח התשובות מסתמנים דפוסים דומים לאלו שהתקבלו מהש

יש חופש בחירה בשירותים וכן שהגמלה הייתה , הבולטים שצוינו היו שיש אפשרות לבחור מטפלת לבד
בקרב האוכלוסייה הערבית ). וללא צורך לשלם דמי תיווך לחברה(מאפשרת לשכור מטפלת ליותר שעות 

וכן שבאותו סכום היה ניתן לשכור ) 19% (יומי-הכסף היה עוזר לקיום היום: בלטו היתרונות הבאים

החסרונות הבולטים שצוינו הם החשש שאם יקבלו גמלה כספית לא תהיה ). 10%(מטפלת ליותר שעות 
וחשש כי הגמלה שיקבלו לא , )מעביד-יחסי עובד(שהמצב כיום פוטר אותם מלדאוג לִמנהלֹות ; מטפלת

ולטים שציינו התומכים הערבים היו שהמצב שני החסרונות הב. תספיק לשכור מטפלת לאותן שעות

  .הנוכחי פוטר אותם מלהתעסק בִמנהלֹות וכן החשש שאם יהיה כסף אז לא תהיה מטפלת
  

  )באחוזים( יתרונות וחסרונות בעיני התומכים -קבלת גמלה בכסף : 33לוח 
   כ"סה  יהודים  ערבים

32N= 471N= 503N=    

  סך הכול 100 100 100
  תרונותיש רק י 21 21 26
  יש רק חסרונות  47  47  55
  יש גם יתרונות וגם חסרונות  16  16  16

  אין יתרונות ואין חסרונות/אין הבדל  7  7  0
  לא יודע  9  9  3

  

   גמלה כספית לעומת גמלה בעין - מאפייני הזקנים והתומכים לפי סוג ההעדפה 7.2
לעומת התומכים המעדיפים , ףאחת השאלות המעניינות הייתה מהם מאפייני התומכים שמעדיפים כס

האם קיים קשר בין מאפייני .  להמשיך לקבל גמלה בשירותים–להשאיר את המצב כמו שהוא היום 
האם קיים קשר בין סוג ההעדפה לבין מאפייניהם הדמוגרפיים של ? הזקנים הזכאים לבין ההעדפה

עד כמה עצם ? עקבות זאתאו לבין סוג העזרה שהם מגישים לזקן והעומס המוטל עליהם ב, התומכים
בניתוח סוג ההעדפה לפי המאפיינים ? העזרה שהיא נותנת משפיעים על העדפותיו, קיומה של המטפלת

כללנו את התומכים שציינו כי היו מעדיפים לקבל חלק מהגמלה בכסף וחלק מהגמלה בשירותים בקבוצה 

. יינות בשינוי במצב הקייםמתוך הנחה ששתי הקבוצות מעונ, של התומכים שמעדיפים גמלה כספית
נתייחס בניתוח , לאור העובדה שלמעלה ממחצית מהמטפלות בזכאים הערבים הן קרובות משפחתם

  .שלהלן רק לזכאים היהודים

  
   מאפייני הזקנים7.2.1

שמשפיע רבות על הטיפול של התומך ועל העומס , בדקנו האם קיים קשר בין מצבו התפקודי של הזקן

בהעדפותיהם של ) אם כי לא מובהקים(נמצאו הבדלים , ואכן. העדפותיו של התומךלבין , המוטל עליו
אחוז התומכים שהעדיפו לקבל שירותים ולא כסף היה גבוה יותר בקרב מי שתמכו בזקנים : התומכים

  לעומת אלה שתמכו בזקנים שרמת מוגבלותם בינונית או גבוהה , )67%(שרמת מוגבלותם הייתה קלה 
   מבין תומכיהם של זקנים הזכאים 30%נמצא כי ,  בוחנים את זה לפי רמת הגמלהכאשר). 56%-כ(
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ראה לוח ( גמלה 150%- בקרב תומכיהם של זקנים הזכאים ל40%לעומת ,  העדיפו גמלה בכסף100%-ל
34.(  
  

גמלה : לפי העדפתם של התומכים, מאפייני הזקנים זכאי חוק ביטוח סיעוד והתומכים בהם: 34לוח 
  )אחוזים( גמלה בשירותים כספית או

/ לא משנה
  לא יודע

מעדיף 
  שירות

  /מעדיף כסף
  גם כסף

  
  סך הכול

  

37N=  279N=  148N=  464=N  מאפיינים  
  כ כללי"סה    32  60  8

  רמת מוגבלות זקן        
  קלה  100  24  67  9
  בינונית  100  36  56  8
            גבוהה  100  37  57  6

  רמת גמלה זקן  100      
   או פחות100%  100  30  62  8
6  54  40  100  150%            

  **מין התומך  100      
  גברים  100  23  68  9
            נשים  100  37  56  7

  **גיל התומך  100      
  44עד   100  30  65  5
6  58  36  100  45-59  
5  60  35  100  60-75  

21  63  16  100  75+            
  **יחס קרבה של התומך ומגורים ביחס לזקן  100      
  בן זוג  100  24  64  12
   גר עם הזקן-כלה/בת חתן/בן  100  45  53  2
   לא גר עם הזקן-כלה/בת חתן/בן  100  33  59  8

            קרוב משפחה אחר  100      
  מצב משפחתי תומך  100      
  שוינ  100  31  60  9
            פרוד/רווק/אלמן  100  33  64  3

  **ארץ מוצא תומך  100      
  ישראל  100  29  68  3

  אוסטרליה/פ"דרא/אירופה/האמריק  100  32  52  16
  אפריקה/אסיה  100  30  61  9
            90אחרי  עלה –מ "ברה  100  35  59  6

  שנות לימוד תומך   100      
12  56  32  100  0-6  
8  62  30  100  7-12  
7  60  33  100  13+            

  התומך עובד  100      
  כן  100  31  62  7
            לא  100  33  58  9

  הכנסתו של התומך  100      
  נמוכה  100  33  61  6
  בינונית  100  27  65  8
  גבוהה  100  36  56  8

  לא ידוע  100  33  53  14
   p<0.05רמת מובהקות * 

 p<0.01רמת מובהקות ** 
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   מאפייני התומכים7.2.2

  מאפיינים דמוגרפיים

הממצאים מצביעים על הבדלים בהעדפותיהם של התומכים לפי מאפיינים , 34כפי שעולה מלוח 

 מהנשים העדיפו גמלה כספית 34%: שים מעדיפות יותר מגברים לקבל את הגמלה בכסףנ. דמוגרפיים

כשליש + (75 העדיפו גמלה כספית מתומכים בני 75יותר תומכים עד גיל , כמו כן.  מהגברים23%לעומת 

נמצא כי אחוז התומכים , כאשר בוחנים את יחס הקרבה והמגורים ביחס לזקן). בהתאמה, 16%לעומת 

  העדיפו 45%: אך אינם בני זוגו ,  גמלה כספית גבוה יותר בקרב התומכים שגרים עם הזקןשהעדיפו

 מהתומכים שהם בני משפחה שאינם גרים 33%- מבני זוגם של הזקנים ו24%זאת לעומת ; גמלה כספית

  . עם הזקן

  
ות בו אחת הטענות שהועלו מדוע לא לתת את הגמלה בכסף היא העובדה שבעלי האמצעים יוכלו לקנ

, יומי של המשפחה-כלכלי נמוך ישתמשו בכסף לקיומה היום-ואילו בשכבות במעמד חברתי, שירותים

לא נמצא קשר . בדקנו את העדפותיהם של התומכים לפי הכנסותיהם, אי לכך. ולאו דווקא לרווחת הזקן

, ת הכנסתםתומכים רבים יחסית לא ידעו או סירבו למסור א, אך עם זאת, מובהק בין שני המשתנים

  .ולכן לא ניתן להסיק מסקנות

  
  דפוסי עזרה של התומכים העיקריים

אולם כאשר בוחנים את , העול המוטל על התומכים בזקן בעזרה יומיומית יכול להשפיע על העדפותיו

לא נמצאים , לבין העדפותיהם) ADL(הקשר בין עזרת התומכים לזקנים בפעולות טיפול אישי שונות 

יותר תומכים שעוזרים בפעולות טיפול אישי מעדיפים , 35כפי שעולה מלוח , אם כי; הבדלים מובהקים

כאשר , לעומת זאת). בהתאמה, 27%- ו33%(גמלה כספית מאשר תומכים שאינם עוזרים בטיפול אישי 

יומיות אינסטרומנטליות אין הבדלים -בוחנים את ההבדל בהעדפות לפי עזרת התומכים בפעולות יום

יותר תומכים . ידי התומך לבין העדפותיו לגבי סוג הגמלה-קשר בין מתן סיוע כלכלי עלנמצא . כלל

, 26%- ו35%(שנותנים סיוע כלכלי לזקן מעדיפים גמלה כספית לעומת מי שאינם נותנים סיוע כזה 

  ). בהתאמה

  
  )באחוזים(העדפותיהם של התומכים לפי עזרתם לזקן : 35 לוח

  / משנהלא
  לא יודע

 מעדיף
  תשירו

 /  כסףמעדיף
  גם כסף

    

37N= 279N= 148N= מאפיינים סך הכול 
  ך הכולס  100 32 60 8
  )אחת לפחות( התומך בפעולות טיפול אישי עזרת     
  כן  100  33  59  8
            לא  100 27 64 9
 התומך בפעולות טיפול יומיומי אינסטרומנטלי עזרת     

  )אחת לפחות(
  כן  100  30  61  8
            לא  100  32  60  8
  )*בתחום אחד לפחות( כלכלית של התומך עזרה     
  כן  100  35  59  6

  לא  100  26  63  11
  רמת מובהקות* 

p<0.06  



  

  47

  הרגשת עומס בקרב התומכים העיקריים

לאחר ניתוח גורמים קיבצנו את . התומכים נשאלו על העומס המוטל עליהם בעקבות הטיפול בזקן

העזרה שהתומך נתן לזקן דרשה ממנו מאמץ פיזי גדול . ומס פיזיע. א: השאלות לשלוש קבוצות תוכן

. פגיעה בתפקוד החברתי והפנאי. ב; כללה ביצוע פעולות לא נעימות והשפיעה לרעה על בריאותו, מדי

העזרה . עומס רגשי. ג; ומעט זמן לטפל במשפחתו, העזרה שהתומך נתן לזקן השאירה לו מעט זמן לעצמו

וכן התומך מרגיש לעתים קרובות או לפעמים , ם רגשיים וגרמה למתחים בביתושנתן לזקן גרמה לקשיי

 התומך דיווח על – 1נבנה מדד עומס מסכם שנע בין . או כועס בגלל המצב של הזקן/מדוכא ו, מודאג

  .  התומך דיווח על עומס בשלושת התחומים3-עד ל, עומס בתחום אחד או לא דיווח על עומס כלל

  
וכשני , רוב התומכים דיווחו על עומס בעקבות הטיפול בזקן בכל אחד מהתחומים, 36כפי שעולה מלוח 

, כאשר הם נשאלו  על תחושת העומס הכללית, עם זאת. שלישים דיווחו על עומס בשלושת התחומים יחד

פגיעה בתפקוד , יותר תומכים החשים עומס פיזי. רק רבע מהם אמרו שהעומס המוטל עליהם כבד מאוד

בסך הכול נמצא . לעומת התומכים שלא חשו עומס בתחומים אלה, ועומס רגשי העדיפו כסףהחברתי 

אחוז התומכים שהעדיפו גמלה כספית . קשר מובהק בין תחושת העומס הכללית לבין העדפות התומך

כמעט כפול בקרב מי שחשו שהעומס המוטל עליהם כבד מאוד לעומת מי שחשו שהעומס המוטל עליהם 

  ). בהתאמה, 24%- ו43%(ל אינו כבד כל

  
  )באחוזים( לפי הרגשת עומס התומכיםהעדפותיהם של : 36 לוח

  / משנהלא
  לא יודע

 מעדיף
  שירות

  / כסףמעדיף
  גם כסף

    

37N=  279N=  148N=  מאפיינים  סך הכול  

העזרה שהתומך נותן לזקן הביאה לסוגי :  מסכםמדד     
  :הבאיםעומס 

   פיזיעומס     
  כן  100  34  59  7

            לא  100  25  65  10
   בתפקוד החברתי והפנאיפגיעה     
  כן  100  33  59  8
            לא  100  28  63  9
   רגשיעומס     
  כן  100 32 60 8

            לא  100 22 67 11
  :בכמה תחומים הורגש העומס:  מסכםמדד     
  בתחום אחד/  תחוםבאף  100 27 64 9

   תחומיםבשני  100 28 62 10
             התחומיםבשלושת  100 35 58 7
  :* העומס המוטל על התומךכ"בסה     
   מאודכבד  100 43 48 9
  כבד  100 32 62 6
             לא כבדבכלל  100 24 67 9
 להיעדר מהעבודה בשלושת החודשים האחרונים נאלצו     

  )*בקרב העובדים(
  כן  100 37 55 8
  לא  100 25 70 5

  p<0.06 רמת מובהקות* 
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מי . נשאלו גם על השפעתו של הצורך לטפל בזקן על חיי העבודה שלהם) 55%(שעובדים התומכים 

שנאלצו להיעדר מהעבודה בשלושת החודשים האחרונים בשל הצורך לטפל בזקן העדיפו גמלה בכסף 

כאשר התומכים נשאלו על דאגה לזקן בזמן , עם זאת). בהתאמה, 25%- ו37%(יותר ממי שלא נעדרו 

לא נמצאו הבדלים מובהקים , יחות טלפון שהם נאלצים לקיים בזמן העבודהעבודה או על ש

  . בהעדפותיהם

  

  לפי שירותים שהזקן מקבל,  העדפת גמלה בעין לעומת גמלה בשירותים7.2.3

  היקף השירותים שהזקן מקבל

 אחת השאלות שבחנו במחקר היא עד כמה השירותים שהזקן מקבל בפועל ושביעות רצונו  ורצון התומך

  . מהם משפיעים על העדפותיו לגמלה כספית לעומת גמלה בשירותים

  

 שעות ביום העדיפו לקבל גמלה כספית לעומת 24נמצא שיותר תומכים של זקנים המעסיקים מטפלת 

 שעות ביממה מעדיפים 24 מהתומכים המעסיקים מטפלת 41%( שעות 24אלו שלא העסיקו מטפלת 

  ). 37לוח ( שעות ביום 24אינם מעסיקים מטפלת  מהתומכים ש30%גמלה כספיות לעומת 

  

לא נמצאו הבדלים ) 37לוח (בבחינת העדפות התומכים לפי תחומי העזרה של המטפלת לזקן 

. וכך לגבי רוב פעולות עבודת משק הבית, )ADL(לפי עזרת המטפלת בפעולות טיפול אישי , משמעותיים

נמצאה העדפה רבה יותר לקבל את ) למשל, ון רצפהניקי" (כבד"כאשר המטפלת עוזרת בניקיון , עם זאת

 מהתומכים של זקנים המקבלים עזרה בניקיון כבד היו מעדיפים 26%(הגמלה כשירות ולא גמלה כספית 

מה שיכול להעיד ).  מהתומכים של זקנים שאינם מקבלים סיוע כזה מהמטפלת41%גמלה כספית לעומת 

גם .  על הרצון להשאיר את השירות במצבו הנוכחישקבלת עזרה זו היא אחד הגורמים שמשפיעים

  .אך היא אינה מובהקת, הבית האחרות מסתמנת אותה מגמה-בפעולות משק

  

  שביעות רצון מהמטפלת

; נמצא שתומכים שנתקלו בבעיות שונות עם המטפלת העדיפו את הגמלה בכסף לעומת גמלה בשירותים

ה גבוה יותר בקרב זקנים בה המטפלת שלהם לא אחוז התומכים שהעדיפו גמלה כספית הי, למשל, כך

 46%(לעומת אותם המקרים שבהם דבר זה לא קרה , )לפחות פעם אחת(הגיעה לעבודה בחודש האחרון 

  ). בהתאמה, 26%לעומת 
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  ) באחוזים( לפי השירותים שהזקן מקבל התומכיםהעדפותיהם של : 37 לוח
  / משנהלא

  לא יודע
 מעדיף
  שירות

  / כסףמעדיף
  וגםגם 

  

37N= 279N= 148N=  סך הכול  
   שהזקן מקבלשירותים     

  ** שעות24 מטפלת יש     
  כן  100 41 46 13
            לא  100 30 63 7

   המטפלתעבודת     
 )אחת לפחות (ADL - עוזרת בפעולות טיפול אישי מטפלת     
  כן  100  32  60  8
  לא  100  29  66  5

 IADL -ישי אינסטרומנטלי  עוזרת בפעולות טיפול אמטפלת     
 )אחת לפחות(

  כן  100  30  62  8
  לא  100  57  43  0

  **"כבד" עוזרת בניקיון מטפלת     
  כן  100 26 67 7
            לא  100 41 51 8

   רצון מעבודת המטפלתשביעות     
לפחות פעם ( לא הגיעה לעבודה בחודש האחרון המטפלת     

  ***)אחת
  כן  100 46 54 0
            לא  100 26 66 8

   רצון מעבודת המטפלתשביעות     
   מאודמרוצה  100 29 64 7
  מרוצה  100 31 58 11
            בכלל לא מרוצה/ כך מרוצה- כללא  100 42 58 0

  ** רצון מיחס המטפלת לזקןשביעות     
   מאודמרוצה  100 28 67 5
  מרוצה  100 35 53 12
            צהבכלל לא מרו/ כך מרוצה- כללא  100 29 71 0

   התומך מעורבות     

 מספר פעמים בשבוע עם -  נמצא בקשר יומיומיהתומך     
  *המטפלת

  כן  100  36  56  8
  לא  100  26  67  7

  * השתתף בבחירת המטפלתהתומך     
  כן  100  38  58  4
  לא  100  29  62  9

  *** השתתף בבחירת חברת המטפלותהתומך     
  כן  100  42  48  10
  לא  100  27  65  8

  α < 0.08 מובהקות רמת* 

  α < 0.05רמת מובהקות ** 

  α < 0.01רמת מובהקות *** 
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לפי שביעות הרצון של התומך ) אך לא מובהקים סטטיסטית(נמצאו הבדלים , 37כפי שעולה מלוח 

יותר תומכים שלא היו מרוצים מהמטפלת היו מעדיפים גמלה כספית לעומת מי . מעבודתה של המטפלת

  . מהמטפלתשהיו מרוצים 

  

  מעורבות  התומך בטיפול בזקן

נמצא שדווקא התומכים . נבחן הקשר בין מידת מעורבותו של התומך לבין הטיפול שמקבל הזקן

נוטים יותר להעדיף , שהיו מעורבים בבחירתה ובבחירת החברה, הנמצאים בקשר תדיר עם המטפלת

די הבדלים במאפייני התומכים עצמם בין י-ייתכן שתופעה זו מוסברת על. גמלה כספית על פני שירותים

  . אלה שמעורבים יותר או פחות בטיפול בזקן

  

  מידת ההקלה של המטפלת על העומס של התומך

לה את העומס המוטל מִק, התומכים נשאלו שאלות שנועדו לבחון באיזו מידה העובדה שיש לזקן מטפלת

לה עליו את העומס  ציין שהמטפלת מִק התומך-נבנה מדד מסכם שנע בין הקלה במעט תחומים . עליו

). 4-5(לבין הקלה בהרבה תחומים , לה עליו כללבתחום אחד או לא מִק) במידה רבה או במידה מסוימת(

יותר . הקשר בין תחושת ההקלה בעומס לבין העדפות התומך אינו עקיב, 38כפי שניתן לראות בלוח 

יותר תומכים שחשו הקלה ברוב , אולם, תומכים שחשו הקלה במעט תחומים העדיפו גמלה כספית

כלומר שחשו הקלה במספר , "אמצע"התחומים שנבדקו העדיפו גמלה כספית לעומת תומכים שהם ב

רבים יותר , שכאשר התומכים חשו שהמטפלת עוזרת מעט או לא עוזרת בכלל, זאת אומרת. תחומים

יותר תומכים העדיפו , יםכאשר הם חשו בעזרתה במספר תחומ. מהם נטו לקבל במקום זאת כסף

אז התומכים חלוקים יותר , וכאשר עזרתה הקלה מאוד על התומך, להמשיך לקבל את השירותים

  .בדעותיהם

  

  ) באחוזים (בעקבות נוכחותה של מטפלת, ת הקלת העומס מידלפי ,העדפותיהם של התומכים: 38 לוח
  / משנהלא

  לא יודע
 מעדיף
  שירות

  / כסףמעדיף
  גם וגם

  

37N= 279N= 148N= סך הכול  
  סך הכול 100 100 100 100

   העומס של התומך את שלזקן יש מטפלת מקלה העובדה    
  : רבה או במידה מסוימתבמידה

  )**0-1( תחומים במעט  100 44 43 13
  )2-3( תחומים במספר  100 22 71 7
  )4-5( התחומים ברוב  100 32 61 7
     
   לחץ כלכלימפחיתה     

  כן  100  33  58  19
  לא  100  31  63  7

  α < 0.01רמת מובהקות ** 
  

   ניתוח רב משתני– השפעה של משתני רקע שונים על העדפתם של התומכים 7.2.4

נערכו מספר ניתוחים , כדי ללמוד מהם המשתנים בעלי ההשפעה העצמאית על העדפותיהם של התומכים

חן הוא העדפת התומכים לקבל חלק מהגמלה המשתנה התלוי שנב. מסוג רגרסיה לוגיסטית, משתנים-רב

. נבחנו שלוש קבוצות משתנים בלתי תלויים). זאת אומרת העדפה לשינוי כלשהו(בכסף וחלק בשירותים 
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, )גבוהה ובינונית לעומת נמוכה(רמת מוגבלות : משתנים הקשורים למאפייני הזקן והתומך, הראשונה

לעומת + 65(גיל התומך , מין התומך, )ם בן משפחהלבד או רק עם מטפלת לעומת ע(מגורים של הזקן 

  ).  שנות לימוד ומעלה לעומת פחות13(והשכלת התומך ) צעירים יותר

  

בקבוצת המשתנים השנייה נכללו משתנים הקשורים לשירותים שהזקן מקבל במסגרת גמלת הסיעוד 

טעם החוק בפעולות עזרת המטפלת מ,  שעות24מטפלת : ומעבר לכך ולשביעות הרצון של התומך מהם

האם היו בעיות עם המטפלת בשנה האחרונה , )שטיפת רצפה" (כבד"עזרת המטפלת בניקיון , טיפול אישי

מרוצה מאוד (ושביעות רצון מיחסה של המטפלת לזקן ) החלפת חברה או בעיות נוספות, החלפת מטפלת(

  ).לעומת פחות מכך

  

. זרה שנותן התומך לזקן ולעומס שמוטל עליוקבוצת המשתנים השלישית כללה משתנים הקשורים לע

עזרת התומך לזקן בהוצאות , בקבוצה זו נכללו המשתנים עזרת התומך לזקן בפעולות טיפול אישי

במעט תחומים (והקלה בעומס בעקבות המטפלת ) כבד מאוד לעומת השאר(העומס על התומך , כלכליות

  ). ובמספר תחומים לעומת בהרבה תחומים

  

כי למצבו התפקודי יש השפעה עצמאית ) 39לוח (רסיה על מאפייני הזקן והתומך עולה מניתוח הרג

כאשר הסיכוי שתומך בזקן שרמת מוגבלותו גבוהה או . מובהקת על העדפתו של התומך בגמלה כספית

. יעדיף כסף גבוה כמעט פי שניים מהסיכוי שיעדיף גמלה בשירותים) לעומת רמת מוגבלות נמוכה(בינונית 

, ינת מאפייני התומך ניתן לראות כי הסיכוי שנשים יעדיפו גמלה כספית גבוה פי שניים מאשר גבריםבבח

לעומת זאת למשתנים . יעדיפו גמלה כספית לעומת מבוגרים מהם) 65מתחת לגיל (וכן תומכים צעירים 

  . אחרים לא נמצאה השפעה עצמאית מובהקת

  

לפי ,  בשירותים לעומת העדפת גמלה בשירותיםהעדפת גמלה כספית או חלק בכסף וחלק: 39לוח 
  )רגרסיה לוגיסטית(משתני רקע של התומך והזקן 

   העדפת גמלה כספית או שילוב : המשתנה התלוי
   )B(מקדם הרגרסיה   יחס צולב

  מאפייני זקן  
  )לעומת נמוכה(רמת מוגבלות גבוהה  **0.637 1.877
  )ת נמוכהלעומ(רמת מוגבלות בינונית  **0.630 1.890
  )לעומת גר עם בן משפחה(רק עם מטפלת /גר לבד  -0.003  1.003
      
  מאפייני תומך  

 ) לעומת נשים(גברים  **-0.621 1.860
  )לעומת פחות מכך+ (65גיל   *-0.515  1.672
  )לעומת פחות (13שנות לימוד מעל   0.057  1.061

  α < 0.06רמת מובהקות * 
  α < 0.05רמת מובהקות ** 
  

  ?אלה שנשאלת כאן היא מה עדיףהש

נראה כי המשתנים שיש להם השפעה ) 40לוח (בבחינת העדפות התומכים לפי השירותים שהזקן מקבל 

לעומת . ואז הסיכוי שיעדיף כסף גבוה פי שניים,  שעות24עצמאית מובהקת הם האם יש לזקן מטפלת 
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ומכים יעדיפו כסף נמוך יותר והסיכוי הסיכוי שהת, בבית הזקן" כבד"אם המטפלת עוזרת בניקיון , זאת

  .שהם ירצו להשאיר את המצב הנוכחי בעינו גבוה פי שניים

  
,  לעומת העדפת גמלה בשירותים–העדפת התומך גמלה כספית או חלק בכסף וחלק בשירותים : 40לוח 

  )רגרסיה לוגיסטית(לפי השירותים שהזקן מקבל 
   העדפת גמלה כספית או שילוב : המשתנה התלוי

   )B(מקדם הרגרסיה   יחס צולב
 )לעומת אין( שעות 24יש מטפלת  *0.732 2.079
  )לעומת לא עוזרת(המטפלת עוזרת בפעולות טיפול אישי  -0.012 1.012
 )לעומת לא עוזרת" (כבד"המטפלת עוזרת בניקיון  **-0.845 2.331
  )לעומת לא היתה(היתה בעיה כשלהיא עם המטפלת   0.183  1.200
  )לעומת פחות מכך(התומך מרוצה מאוד מיחס המטפלת   -0.348  1.416

  α < 0.05רמת מובהקות * 

  α < 0.01רמת מובהקות ** 
  

עולה כי לעומס כבד על ) 41לוח (מבחינת העדפות התומכים לפי עזרת התומך לזקן והעומס המוטל עליו 

כאשר הקלה בעומס , ומת זאתולע, )1.7סיכוי גבוה פי (התומך יש קשר עצמאי מובהק להעדפה לכסף 

אז הסיכוי שהתומך , לעומת מעט תחומים) 2-3(בעקבות פעולתה של המטפלת מורגשת במספר תחומים 

  .2.7יעדיף כסף קטן יותר והסיכוי שהתומך יעדיף גמלה בשירותים גדול פי 

  
, ירותים לעומת העדפת גמלה בש–העדפת התומך גמלה כספית או חלק בכסף וחלק בשירותים : 41לוח 

  )רגרסיה לוגיסטית(לפי עזרת התומך לזקן והעומס עליו 
   העדפת גמלה כספית או שילוב : המשתנה התלוי

   )B(מקדם הרגרסיה   יחס צולב
  

1.150 
  

0.140 
  לעומת לא עוזר (התומך עוזר לזקן בפעולות טיפול אישי 

 )   בטיפול אישי
  )עוזרלעומת לא (התומך עוזר לזקן כלכלית  0.373 1.451
  )לעומת השאר(העומס על התומך כבד מאוד  *0.520 1.682

  
2.710 

  
0.997-** 

   תחומים 2-3-המטפלת מקלה על העומס של התומך ב
  ) תחומים0-1לעומת    (

  
1.451  

  
0.373-  

   תחומים 4-5-המטפלת מקלה על העומס של התומך ב
  ) תחומים0-1לעומת    (

  α < 0.05רמת מובהקות * 

  α < 0.01בהקות רמת מו** 
  

מאפייני : נבנה מודל המשלב משתנים משלושת התחומים, לאחר בחינת שלושת המודלים המתוארים

המשתנים בעלי , 42כפי שניתן לראות בלוח . שירותים שהזקן מקבל ועומס על התומך, הזקן והתומך

 זקנים בעלי לתומכים של(ההשפעה העצמאית המובהקת על העדפה לכסף הם רמת מוגבלותו של הזקן 

 להעדיף כסף לעומת תומכיהם של זקנים בעלי רמת מוגבלות 1.7רמת מוגבלות גבוהה סיכוי של פי 

לנשים (מין ; )1.8פי ( שעות מעלה את הסיכוי להעדפה לכסף 24העובדה שיש לזקן מטפלת ; )נמוכה

יש פחות סיכוי +) 65(לתומכים מבוגרים , לעומת זאת).  להעדיף כסף1.7לעומת גברים סיכוי גבוה פי 

והסיכוי שלהם להעדיף שירותים הוא פי שתיים מתומכים , להעדיף כסף מאשר תומכים צעירים יותר

יש פחות סיכוי שהתומך יעדיף כסף והסיכוי שלו " כבד"כאשר המטפלת עוזרת בניקיון ; צעירים יותר
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לעומת פחות מכך , מים תחו2-3-והעובדה שהמטפלת מקלה על התומך ב; 1.8להעדיף שירותים הוא פי 

  ).1.6פי (מורידה את הסיכוי של התומך להעדיף כסף 

  

,  לעומת העדפת גמלה בשירותים–העדפת התומך גמלה כספית או חלק בכסף וחלק בשירותים : 42לוח 
  )רגרסיה לוגיסטית(לפי מאפייני רקע 

   העדפת גמלה כספית או גם כסף: המשתנה התלוי
    )B(מקדם הרגרסיה   יחס צולב

  מאפייני זקן    
  )לעומת נמוכה(רמת מוגבלות גבוהה   *0.504  1.655
  )לעומת נמוכה(רמת מוגבלות בינונית   0.248  1.281
      

  מאפייני תומך    
 )לעומת נשים(גברים   **- 0.681   1.976
  )לעומת צעירים יותר+ (65גיל תומך   **-0.715  2.044
      

  שירותים שהזקן מקבל    
 )לעומת אין( שעות 24ש מטפלת י  *0.593 1.810
  )לעומת לא עוזרת" (כבד"המטפלת עוזרת בניקיון   **-0.580 1.786
      

  עומס על התומך  
  )לעומת השאר(העומס על התומך כבד מאוד  0.432 1.541

  
2.128  

  
0.755-* 

   תחומים 2-3-המטפלת מקלה על העומס של התומך ב
  ) תחומים0-1לעומת    (

  
1.615  

  
0.480- 

   תחומים 4-5-המטפלת מקלה על העומס של התומך ב
  ) תחומים0-1לעומת    (

  α < 0.06רמת מובהקות * 

  α < 0.05רמת מובהקות ** 
  

   גמלה בכסף או בשירותים– סיכום העדפת התומכים 7.3
העדיפו להמשיך לקבל שירותים ) 61%(רוב התומכים . מהממצאים עולה כי שאלת ההעדפה מורכבת

 היו מעדיפים שילוב של גמלה 5%עוד , למעלה מרבע היו מעוניינים בגמלה כספית, הנוכחיתבמתכונתם 

הסיבות להעדפות התומכים מגוונות .  ציינו שאין להם העדפה או שאינם יודעים7%-ו, כספית ושירותים

 ועולות בקנה אחת עם הטיעונים בעד ונגד מתן גמלאות כספיות שעלו הן במהלך הדיון שהתנהל לפני

ידי מטפלות -רצונם של התומכים להמשך טיפול על. והן בספרות המקצועית הדנה בנושא, קבלת החוק

היו הסיבות העיקריות של התומכים , והחשש שבעקבות גמלאות כספיות לא יהיה ניתן להבטיח מטפלת

 הרצון. סיבה שכיחה נוספת הייתה שבגמלת שירותים אין צורך לטפל במנהלות. שהעדיפו שירותים

ואף הסברה כי גמלה כספית , יותר חופש בחירה של המטפלת, לחופש בחירה של השירותים שהזקן יקבל

ידי התומכים שהעדיפו גמלאות -צוינו כסיבות העיקריות על, הייתה מאפשרת לשכור מטפלת ליותר שעות

  .סיבה נוספת היא שהכסף היה עוזר לקיום יומיומי. כספיות

  

בחנו את מאפייניהם של מי שהעדיפו לקבל גמלת , תיהם של התומכיםבכדי לבחון לעומק את העדפו

רמת : בחנו את המאפיינים בכמה תחומים. שירותים לעומת מי שהעדיפו לקבל גמלאות כספיות

-מאפיינים סוציו, רבה ודפוסי מגורים של התומך ביחס לזקןיחס ִק, מוגבלותו של הזקן הזכאי לחוק

, לה את העומסהרגשת עומס ועד כמה המטפלת מִק, רה של התומכיםדפוסי העז, דמוגרפיים של התומך
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 שעות 24שביעות רצון מהמטפלת וקיומה של מטפלת : ונושאים שקשורים לשירותים שהזקן מקבל

  . ביממה

  

  : לסיכום הממצאים ניתן לציין כי המשתנים העיקריים בעלי השפעה על העדפת התומכים הם

של זקנים במצב תפקודי קשה נוטים יותר מאחרים להעדיף  תומכים - מצבו התפקודי של הזקן 

  גמלאות כספיות

   נשים נוטות יותר מגברים להעדיף גמלאות כספיות–מין התומך  

 תומכים צעירים נוטים יותר להעדיף גמלאות כספיות בהשוואה לתומכים מבוגרים יותר –גיל התומך  

  +) 65בני (

ם בני זוג של הזקנים נוטים פחות להעדיף גמלאות  תומכים שה- יחס קרבה ומגורים ביחס לזקן 

  כספיות ואילו ילדים של זקנים הגרים עמם נוטים יותר מאחרים להעדיף גמלאות כספיות

 שעות ביממה נוטים 24 תומכים של זקנים המעסיקים מטפלת – שעות ביממה 24קיום מטפלת  

   שעות 24קים מטפלת להעדיף גמלאות כספיות בהשוואה לתומכים של זקנים שאינם מעסי

 תומכים של זקנים שהמטפלת מסייעת להם בניקיון כבד נוטים פחות –המטפלת עוזרת בניקיון כבד  

  להעדיף גמלאות כספיות ויותר מעדיפים להמשיך לקבל שירותים

 תומכים של זקנים שמרגישים שהמטפלת –הרגשה התומך כי המטפלת הקיימת מקלה על העומס  

נוטים להעדיף גמלאות כספיות לעומת מי , מים או שאינם חשים הקלה כללמקלה עליהם במעט תחו

  שחשים הקלה בעומס במספר תחומים

 תומכים שמרגישים שהעומס כבד מדי נוטים להעדיף גמלאות כספיות –הרגשת עומס של התומך  

  בהשוואה לתומכים שמרגישים פחות עומס

ם נוטים להעדיף גמלאות כספיות בהשוואה  תומכים שמעניקים סיוע כלכלי לזקני–תמיכה כלכלית  

  לתומכים שאינם מעניקים סיוע כלכלי

 תומכים שמרוצים מאד מהמטפלת הקיימת נוטים פחות מהאחרים –שביעות רצון מהמטפלת  

  להעדיף גמלאות כספיות

 תומכים שהיו מעורבים בבחירת המטפלת והחברה נוטים יותר –מעורבות בבחירת החברה והמטפלת  

   להעדיף גמלאות כספיותמהאחרים

  

, יש לציין שהתומכים נשאלו שאלות היפותטיות על העדפותיהם כדי להאיר את תפיסותיהם באופן כללי

כלומר לו היו נותנים , "זמן אמת"אין להניח מכאן שתשובותיהם ישקפו בהכרח את העדפותיהם ב, אולם

יש לזכור כי תשובות התומכים , מכךיתרה . להם אפשרות בפועל להחליט על קבלת קצבה בכסף או בעין

שנכללו במחקר הושפעו מעצם העובדה שהזקנים כבר מקבלים שירותים בעין ואין להם ידע וניסיון 

מתוך מחקר זה אין אפשרות לבחון את העדפותיהם של תומכים בזקנים , על כן. בקבלת גמלה כספית

  . שהתנסו בקבלת גמלה כספית

  



  

  55

  שעות ביממה 24זקנים המעסיקים מטפלת . 8
  

   היקף התופעה- שעות ביממה 24 הזקנים המעסיקים מטפלת 8.1
 24 מהזכאים יש מטפלת 15%-ל;  מַזָּכאי חוק ביטוח סיעוד יש מטפלת98%-מתוך המחקר עולה כי ל 

   שעות ביממה הוא 24לפיכך ניתן לאמוד שמספר זכאי חוק סיעוד שיש להם מטפלת . שעות ביום

כיוון שלא היה להם תומך ,  מהזקנים5%מתוך המדגם המקורי אין מידע על יש לציין כי . 15,000-כ

ולכן אחוז המעסיקים ,  שעות ביממה24ייתכן כי זקנים אלה מעסיקים מטפלת . עיקרי בלתי פורמלי

  . שעות ביממה בקרב זכאי חוק ביטוח סיעוד יכול להיות גבוה מזה שמוצג כאן24מטפלת 

  

בקרב .  בקרב האוכלוסייה היהודית16%- שעות ביממה מגיע ל24אחוז הזכאים המעסיקים מטפלת  

ובמקרים אלה ,  שעות ביממה24האוכלוסייה הערבית דווח רק בשני מקרים של העסקה של מטפלת 

, )1990שעלו אחרי (בקרב העולים מברית המועצות לשעבר , בנוסף. המועסק היה בן משפחתו של הזקן

  . ביממה שעות24לא נמצא אף מקרה עם מטפלת 

  

 שעות ביממה עושים זאת במימון חלקי של המוסד לביטוח 24רוב הזכאים המעסיקים מטפלת  

ובנוסף לכך )  שעות בשבוע16עד (פי חוק סיעוד - מהזקנים מקבלים מטפלת על3%, עם זאת. לאומי

 .  שעות ביממה24מעסיקים באופן פרטי מטפלת 
  

 הן 4% שאינן עובדות זרות 7%-מ(דות זרות  שעות ביממה הן עוב24 מהמטפלות שמועסקות 93% 

, אירופה-שליש ממזרח, מחצית מהמטפלות הזרות הן מהפיליפינים). קרובות משפחה של הזקן

  .אמריקה וממזרח אסיה-מדרום, עשירית מתאילנד והשאר מאפריקה

  

אחוז דומה של ,  נמצא שבקרב הזקנים שהייתה להם מטפלת בהיקף כלשהו60+4מתוך סקר בני  

אחוז זה כולל זקנים זכאי חוק ביטוח סיעוד , אולם). 13.6%( שעות ביממה 24נים העסיקו מטפלת זק

 העסיקו 10%-מתוך זכאי חוק ביטוח סיעוד נמצא ש. וגם זקנים שאינם זכאי חוק ביטוח סיעוד

ניתן לומר אפוא שבמהלך השנים האחרונות גדל מספר הזכאים המעסיקים .  שעות ביממה24מטפלת 

). זמן ביצוע המחקר הנוכחי, 2001ושנת + 60זמן ביצוע סקר בני , 1997מאז ( שעות ביממה 24 מטפלת

ואילו המחקר הנוכחי מייצג את זכאי חוק , מייצג את כלל הזקנים+ 60יש לציין כי סקר בני , אולם

  . ביטוח סיעוד

  

                                                   
כדי לאמוד את השינוי בהיקף התופעה בשנים האחרונות וכן כדי ללמוד +" 60מסקר בני "נעשה שימוש במידע   4

+ 60 בני 5,000- ס וכלל ריאיון של כ"הסקר שנערך על ידי הלמ. על הקשר עם המצב הכלכלי של הזקנים עצמם

 איש וזקנים במוסדות לטיפול 2,000- ם קטנים מלהוציא יישובי, בארץ+ 60המייצגים את כלל אוכלוסיית בני 

  .1998 ותחילת 1997איסוף הנתונים לסקר נערך בשנת . ממושך
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,  שעות ביממה24 לאור העובדה שבקרב הזקנים הערבים נמצאו מקרים בודדים שבהם מעסיקים מטפלת

 מעסיקים 58%(ושהעסקתם של קרובי משפחה כספקי שירותים בכלל היא תופעה נפוצה מאוד בקרבם 

הוחלט לא לכלול את הזקנים הערבים בניתוח הנתונים , ) בקרב היהודים2%קרוב משפחה לעומת 

משמעותי זאת משום שייתכן שהעובדה שהמטפלת היא קרובת משפחה עשויה להשפיע על חלק . בהמשך

ניתוח הממצאים בנוגע לזקנים הערבים קיבל ביטוי בדוח הכולל של . מההתייחסות לשאלות המחקר

  . המחקר

  

   שעות ביממה24 מאפייני הזקנים המעסיקים מטפלת 8.2
 שעות ביממה לבין מאפייניהם של 24 השווה בין מאפייניהם של הזכאים המעסיקים מטפלת 43לוח 

 מציג את היקף התופעה של העסקת מטפלת 44לוח ;  שעות ביממה24לת זכאים שאינם מעסיקים מטפ

ניתוח מאפייניהם של זכאי חוק ביטוח סיעוד .  שעות ביממה בקרב זכאים בעלי מאפיינים שונים24

,  שעות24בהשוואה לזכאי חוק סיעוד שאינם מעסיקים מטפלת ,  שעות ביממה24המעסיקים מטפלת 

לעומת זאת נמצאו . מין ומצב משפחתי: תי הקבוצות במשתנים הבאיםמצביע על כך שאין הבדל בין ש

  : הבדלים מובהקים במשתנים הבאים

  

לעומת + 85 מתוכם הם בני 44%-ו,  שעות ביממה מבוגרים יותר24הזכאים המעסיקים מטפלת . גיל

+ 85 מבני 22%-נמצא ש). 43ראה לוח ( שעות ביממה 24 מהזכאים שאינם מעסיקים מטפלת 28%

  ).44ראה לוח  (60-84 מבני 13% שעות ביממה לעומת 24עסיקים מטפלת מ

 
נבנה מדד של רמת מוגבלות על פי מספר התחומים : על פי מספר תחומי מוגבלות. 1. רמת המוגבלות

, ניידות בתוך הבית, אכילה, רחצה, הלבשה (ADL פעולות 7שבהם נזקק הזקן לעזרת אדם אחר בביצוע 

בלבול וצורך ; בעיות שליטה בסוגר השתן; )שימוש בשירותים, תהפכות במיטהה, מעבר מכיסא למיטה

בעלי ; )10 תחומים מתוך 2עד (בעלי מוגבלות קלה : חילקנו את האוכלוסייה לשלוש קבוצות. בהשגחה

מהממצאים עולה כי הזקנים ).  תחומים6-10(בעלי מוגבלות קשה ; ) תחומים3-5(מוגבלות בינונית 

 מתוכם נמצאו ברמת המוגבלות הקשה לעומת 59%.  שעות ביממה מוגבלים יותר24המעסיקים מטפלת 

 מהזקנים 5%-נמצא ש). 43ראה לוח ( שעות ביממה 24 בקרב הזקנים שאינם מעסיקים מטפלת 21%

 מזקנים 35%- ברמת מוגבלות בינונית ו13% שעות לעומת 24ברמת מוגבלות קלה מעסיקים מטפלת 

 מהזקנים 51%, 43כפי שעולה מלוח : פי רמת הגמלה-על .2; )44לוח ראה (ברמת מוגבלות קשה 

 מהזקנים שאינם מעסיקים 17% גמלה לעומת 150% שעות ביממה מקבלים 24המעסיקים מטפלת 

 24 מעסיקים מטפלת 100% מהזקנים ברמת גמלה של עד 10% -כן נמצא ש.  שעות ביממה24מטפלת 

  ).44ראה לוח ( גמלה 150%- בקרב הזכאים ל37%שעות ביום לעומת 

  

אחוז הזכאים לגמלת סיעוד הגרים בגפם גבוה יותר בקרב אלה , 43כפי שעולה מלוח . דפוסי מגורים

 22%, 44כפי שעולה מלוח ). 55%- ו38%( שעות ביממה לעומת אלה שלא 24המעסיקים מטפלת 

   רק עם בני זוגם  מאלה הגרים16%לעומת ,  שעות ביממה24מהזכאים הגרים לבד מעסיקים מטפלת 

  . או רק עם בני משפחה אחרים,  בקרב זכאים הגרים עם בן זוג ובני משפחה אחרים8%-ו
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 ביממה לבין מצבם הכלכלי של הזקנים ניתן ללמוד מתוך 24על הקשר בין העסקת מטפלת . מצב כלכלי

ההכנסה של הזקן מהסקר עולה כי קיים קשר מובהק בין רמת . שבו רואיינו הזקנים עצמם+ 60סקר בני 

כשליש מהזקנים המעסיקים מטפלת :  שעות בקרב זקנים שהיה להם מטפלת24לבין העסקה של מטפלת 

 מהשכר הממוצע לעומת כשני שלישים בקרב זקנים 50% שעות ביממה בעלי רמת הכנסה של עד 24

שעות  24 מהזקנים המעסיקים מטפלת 10%, בקצה השני.  שעות ביממה24שאינם מעסיקים מטפלת 

). 43ראה לוח ( מעל השכר הממוצע או יותר 75%הם בעלי הכנסה של ,  בקרב אלה שלא2%-ביממה וכ

 18%לעומת ,  שעות24 מההכנסה הממוצעת העסיקו מטפלת 50% מהזקנים ברמת הכנסה של עד 8%

 בקרב אלה עם הכנסה של 21%,  עד גובה ההכנסה הממוצעת- 75%בקרב אלה שרמת הכנסתם נעה בין 

 ויותר מההכנסה הממוצעת 75% בקרב אלה עם הכנסה של 44% - מעל ההכנסה הממוצעת ו50% עד 25%

  ). 44ראה לוח (

  

  )***באחוזים( שעות ביממה 24לפי העסקת מטפלת , מאפייני זכאי חוק ביטוח סיעוד: 43לוח 
   שעות24 מטפלתיש 
73N= 

   שעות24אין מטפלת 
389N= 

  כ"סה
462N=  

  
  מאפיינים

  כ"סה  100 100 100
        
  מין     

  זכר  29 29 31
  נקבה  71 71 69
        
 *גיל     
8 11 10  60-69  

48 61 59  70-84  
44 28 31  85+  
        
 **מצב תפקודי     

  מוגבלות קלה  36 41 11
  מוגבלות בינונית  37 38 30
  מוגבלות קשה  27 21 59
        
  **רמת גמלה      
   או פחות100  78  83  49
51  17  22  150  
        
 מצב משפחתי     

  נשוי  37 37 34
  רווק/גרוש/אלמן  63 63 66
        
 **מגורים של הזקן    

  רק עם מטפלת/לבד  41 38 55
 עם בן זוג   31 31 31
  רק בני משפחה אחרים/בני משפחה אחרים+ בן זוג  28 31 14
        
  **רמת הכנסה של הזקן ובן הזוג      
  עת הכנסה ממוצ50%עד   60  63  35
   עד הכנסה ממוצעת75%  28  27  41
   מעל הכנסה ממוצעת50% עד 25%  9  8  14
   מעל הכנסה ממוצעת או יותר75%   3  2  10

  α < 0.05רמת מובהקות * 
  α < 0.01רמת מובהקות ** 

  +60פרט לרמת הכנסה שנלקח מסקר בני , "תומכי סיעוד"כל הנתונים נלקחו ממחקר *** 
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  )***באחוזים( שעות ביממה לפי מאפייני הזכאים 24העסקה של מטפלת : 44לוח 
   שעות24 מטפלתיש 
73N=  

   שעות24 מטפלתאין 
389N= 

  סך הכול
462N=  

  
  מאפיינים

  כ"סה  100 100 100
        

  מין     
   זכר  100 83 17
   נקבה   84 16
        
 **גיל     

13 87 100   60-69  
13 87    70-84  
22 78    85+  
        
 **י זקןמצב תפקוד    
   מוגבלות קלה  100 95 5

   מוגבלות בינונית   87 13
   מוגבלות קשה   65 35
        
  **רמת גמלה      
   או פחות100   100  90  10
37  63     150  
        
 מצב משפחתי     

   נשוי  100 85 15
  רווק/גרוש/ אלמן   83 17
        
 **מגורים של הזקן    

  רק עם מטפלת/ לבד  100 78 22
     עם בן זוג    84 16
  
8 

  
92   

  רק בני משפחה /בני משפחה אחרים+ בן זוג
     אחרים

        
  **רמת הכנסה של הזקן ובן זוגו      
   הכנסה ממוצעת50%עד   100  92  8

   עד הכנסה ממוצעת75%    82  18
   מעל הכנסה ממוצעת50% עד 25%    80  20
   מעל הכנסה ממוצעת או יותר75%    56  44

  α < 0.05 רמת מובהקות* 

 α < 0.01רמת מובהקות ** 
  +60פרט לרמת הכנסה שנלקח מסקר בני , "תומכי סיעוד"כל הנתונים נלקחו ממחקר *** 

  

כדי .  ניתוח רב משתני– שעות ביממה 24השפעתם של משתני רקע שונים על העסקתה של מטפלת 

נערך ,  שעות ביממה24ת ללמוד מהם המשתנים בעלי ההשפעה העצמאית על סיכויי הזקן להעסיק מטפל

המשתנה התלוי הוא +. 60משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית על בסיס הנתונים של סקר בני -ניתוח רב

, +)85 לעומת 85פחות מגיל (גיל , והמשתנים המסבירים הם מין,  שעות ביממה24העסקה של מטפלת 

 ADLבלות בפעולה אחד של מוג(רמת המוגבלות , )לבד לעומת גר עם אחרים(דפוסי מגורים של הזקן 

 מההכנסה הממוצעת 50%עד ) 1: דמי-נבנה כמשתנה(ורמת הכנסה )  או יותר פעולות2-לעומת מוגבלים ב

) 3 הכנסה בינונית – מעל ההכנסה הממוצעת 75% מההכנסה הממוצעת ועד 50%) 2;  הכנסה נמוכה –

 45ההבדל בין לוח . 46- ו45חות הממצאים מוצגים בלו).  הכנסה גבוה– מההכנסה הממוצעת 75%-מעל ל

אנו משווים את בעלי ההכנסה הגבוהה ובעלי ההכנסה , 45בלוח .  הוא במשתנה של רמת הכנסה46ולוח 
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אנו משווים את בעלי ההכנסה הנמוכה ובעלי , 46ואילו בלוח , הבינונית לעומת בעלי הכנסה נמוכה

  .ההכנסה הגבוהה לעומת בעלי ההכנסה הבינונית

  

לעומת זאת לדפוסי .  שעות ביממה24ין ולגיל אין השפעה עצמאית על הסיכוי להעסיק מטפלת נמצא שלמ

 עולה כי מגורי הזקן 46- ו45מלוחות . לרמת מוגבלות ולרמת הכנסה יש השפעה עצמאית על כך, מגורים

גבירה כן עולה כי מוגבלות קשה יותר מ.  שעות ביממה24 את הסיכוי להעסיק מטפלת 2בגפו מגבירים פי 

 אנו 45מלוח . גם כאשר מפקחים על יתר המשתנים,  שעות ביממה24 את הסיכוי להעסיק מטפלת 4פי 

 24הסיכוי שלבעלי הכנסה בינונית להעסיק מטפלת , לומדים כי לעומת הזקנים שרמת הכנסתם נמוכה

גבלות גבוהה השפעתה של רמת המו. 10 פי - ושל זקנים בעלי רמת הכנסה גבוהה 3שעות ביממה גבוה פי 

כאשר אנו משווים בין הכנסה נמוכה לבין הכנסה בינונית ולעומת זאת , יותר מאשר זו של רמת הכנסה

 46מלוח . כאשר אנו משווים בין הכנסה גבוהה לבין הכנסה נמוכה, השפעתה של רמת הכנסה גבוהה יותר

לזקנים בעלי הכנסה , נסה גבוההאנו לומדים כי כאשר אנו משווים בין בעלי הכנסה בינונית לבין בעלי הכ

אולם ההשפעה של ; לעומת בעלי ההכנסה הבינונית,  שעות ביממה24 להעסיק מטפלת 3גבוהה סיכוי פי 

  . 4 פי -המשתנה של רמת מוגבלות חזקה יותר 

  

 אנו לומדים ששני המשתנים בעלי ההשפעה העצמאית החזקה 46- ו45מהניתוח המוצג בלוחות , לסיכום

ההשפעה של רמת מוגבלות .  שעות ביממה הם רמת מוגבלות ורמת הכנסה24יק מטפלת ביותר להעס

, בינונית לעומת גבוהה(כאשר משווים ברמות הכנסה לא קיצוניות , חזקה יותר מזו של רמת הכנסה

ואילו ההשפעה של הכנסה חזקה יותר מרמת מוגבלות רק כאשר משווים בין שתי , )בינונית לעומת נמוכה

  ). הנמוכה ביותר לעומת הגבוהה ביותר(כנסה קצוות הה

  

, עם הכנסה בינונית וגבוהה לעומת נמוכה,  שעות ביממה24מודל להסתברות להעסקת מטפלת : 45לוח 
  )רגרסיה לוגיסטית(לפי משתני רקע 

   שעות ביממה24העסקה של מטפלת : המשתנה התלוי
616N=  

 

  B)(מקדם הרגסיה    )Odds Ratio(יחס הסיכוי 
  מאפיין  
 )לעומת גברים(נשים  0.19 1.2
  )*לעומת עם אחרים(גר לבד   0.73  2.1
  )לעומת צעירים יותר (85גיל   -0.08  1.1
  
4.0  

  
1.4  

  לעומת מוגבלים  (ADL או יותר פעולות 2- מוגבלות ב
  )**   פחות

  )** לעומת הכנסה נמוכה(הכנסה בינונית   1.1  3.1
  )**סה נמוכהלעומת הכנ(הכנסה גבוהה   2.3  9.9

  α < 0.05רמת מובהקות * 

  α < 0.01רמת מובהקות ** 
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 שעות ביממה עם רמת הכנסה גבוהה ונמוכה לעומת 24מודל להסתברות להעסקת מטפלת : 46לוח 
  )רגרסיה לוגיסטית(לפי משתני רקע , בינונית

    שעות ביממה24העסקה של מטפלת : המשתנה התלוי
  ייןמאפ B)(מקדם הרגסיה   יחס צולב

  )לעומת גברים(נשים  0.24 1.3
  )*לעומת עם אחרים(גר לבד   0.71  2.0
  )לעומת צעירים יותר (85גיל   -0.07  1.1
  
4.1  

  
1.4  

  לעומת  (ADL או יותר פעולות 2- מוגבלות ב
  )**   מוגבלים פחות

  )* לעומת הכנסה בינונית(הכנסה גבוהה   1.1  3.0
  )**ינוניתלעומת הכנסה ב(הכנסה נמוכה   -1.4  4.2

  α < 0.05רמת מובהקות * 
 α < 0.01רמת מובהקות ** 
  

   דפוסי עזרה של התומכים העיקריים8.3
מהנתונים של מחקר מקבלי גמלת סיעוד עולה כי בני המשפחה ממלאים תפקיד מרכזי בטיפול בזכאי 

נמצא בחלק מהתחומים שנבדקו לא .  שעות ביממה24גם כאשר מועסקת מטפלת , חוק ביטוח סיעוד

אולם נמצא שאחוז ,  שעות ביממה לבין אלה שלא24הבדל בין תומכים של זקנים המעסיקים מטפלת 

 שעות ביממה שדיווחו על מתן עזרה בחלק מהפעולות של 24התומכים של זקנים שאין להם מטפלת 

   ראה לוח( שעות ביממה 24טיפול אישי גבוה יותר מאשר בקרב התומכים של זקנים שיש להם מטפלת 

לא נמצאו הבדלים . נמצא שהבדל זה בולט במיוחד בקרב תומכים של זקנים ברמת מוגבלות קשה). 47

  .  כגון ליווי מחוץ לבית וביצוע סידוריםIADLבדפוסי סיוע בפעולות 

  
 שעות לעומת אלה 24יש לציין כי קיימים הבדלים במאפייני התומכים של הזכאים שאין להם מטפלת 

 24 מהתומכים של זקנים שיש להם מטפלת 73%, 47וכפי שניתן לראות בלוח , עות ש24שיש להם מטפלת 

 24 בקרב הזקנים שאין להם מטפלת 55%לעומת , שעות הם קרובי משפחה שאינם גרים עם הזקנים

  . שעות ביממה

  
  ) באחוזים( שעות ביממה 24דפוסי עזרה של תומכים עיקריים לפי העסקת מטפלת : 47לוח 

  שעות 24יש מטפלת 
73N= 

   שעות24אין מטפלת 
389N= 

  כ"סה
462N= 

 

 :**התומך העיקרי הוא   
  בת זוג/  בן 20 21 16
    קרוב משפחה שגר עם הזקן  22  24  11
    קרוב משפחה שלא גר עם הזקן  58  55  73

        
  :ADLאחוז התומכים העוזרים לזקן בפעולות       

  **  תנועה בבית  55  57  44
  **  רחצה  44  49  19
  **  הלבשה  51  55  30
    אכילה  28  29  25
    שימוש בשירותים  30  31  23

        
  :אחוז התומכים העוזרים לזקן ב      

   ליווי מחוץ לבית  80  81  74
   סידורים מחוץ לבית  87  89  82

        
  התומך עוזר לזקן כלכלית  66  65  69

  α < 0.01רמת מובהקות ** 
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   עומס על התומכים העיקריים8.4
   הרגשת עומס8.4.1

האם הטיפול בזקן דורש מאמץ : התומכים העיקריים נשאלו שאלות בנוגע לתחושת העומס שלהם כגון

משאיר רק מעט זמן לעצמו ולטיפול בבני משפחה ; דורש ביצוע פעולות לא נעימות; פיזי גדול מדי

יש , ראשית.  מדיגורם לקשיים רגשיים ולדיכאון והאם העומס כבד; משפיע לרעה על בריאותו; אחרים

במרבית .  גם הפיזיים וגם הנפשיים-לציין כי מרבית התומכים דיווחו על תחושת עומס בכל התחומים 

ייתכן .  שעות לבין אלה שלא24הפריטים לא נמצאו הבדלים בין תומכיהם של זקנים המעסיקים מטפלת 

ה נוטים לגור בגפם  שעות ביממ24כי חלק מההסבר לכך הוא בעובדה שזקנים המעסיקים מטפלת 

 שעות 24למרות נוכחותה של מטפלת , ומכאן שהטיפול בהם גורם לעומס גדול יותר, ומוגבלים יותר

נמצא , )48ראה לוח (כאשר נעשה ניתוח רק בקרב התומכים של זקנים ברמת מוגבלות קשה , אכן. ביממה

רמת למתחים בבית ושהטיפול גו, כי אחוז התומכים שדיווחו שהטיפול כולל ביצוע פעולות לא נעימות

 שעות 24נמוך יותר בקרב התומכים שמעסיקים מטפלת , השאיר לו מעט זמן לטפל בבני משפחה אחרים

 65%: גורמת למתחים בבית; 41% לעומת 70%: ביצוע פעולות לא נעימות(ביממה לעומת אלה שלא 

  ).60% לעומת 80%: משאירה לו מעט זמן לטפל בבני משפחה אחרים; 45%לעומת 

  

 24לפי העסקת מטפלת , הרגשת עומס בקרב התומכים של זקנים שרמת מוגבלותם גבוהה: 48לוח 
  )באחוזים(שעות ביממה 

   שעות24יש מטפלת 
44N=  

   שעות24 מטפלתאין 
83N=  

  כ"סה
127N= 

 

 :העזרה שהתומך נותן לזקן      
          דרשה ממנו מאמץ פיזי גדול מדי  73  77  66
          **וע פעולות לא נעימותכללה ביצ  56  70  41
          השאירה לו מעט זמן לעצמו  76  80  68
          השפיעה לרעה על בריאותו  73  75  70
          * גרמה למתחים בביתו  58  65  45
          *השאירה לו מעט זמן לטפל במשפחתו  72  80  60
  גרמה לו לקשיים רגשיים  85  82  91

  α < 0.05רמת מובהקות * 

 α < 0.01 רמת מובהקות** 
  

מהנתונים עולה . התומכים נשאלו גם מספר שאלות על השפעת הצורך לטפל בזקן על חיי העבודה שלהם

 מהתומכים שהם ילדי הזקן 70%,  מהתומכים שהם בני זוגם של הזקנים4%( מהתומכים עובדים 56%כי 

ושת החודשים  מהתומכים שעובדים דיווחו שבשל57%; )וכמחצית מהתומכים שהם בני משפחה אחרים

 24אחוז התומכים שהעסיקו מטפלת . האחרונים היו צריכים להיעדר מהעבודה בגלל הצורך לטפל בזקן

,  שעות24שעות ושהיו צריכים להיעדר מהעבודה גבוה יותר מאשר בקרב התומכים שלא העסיקו מטפלת 

 שעות 24ת התומכים של הזקנים שאינם מעסיקים מטפל. אולם ההבדלים לא מובהקים סטטיסטית

ביממה אשר דיווחו שהם כל הזמן דואגים לזקן בזמן העבודה ושהם נאלצים לקיים שיחות טלפון 

 24הקשורות לטיפול בזקן בזמן העבודה גבוה יותר מאשר בקרב התומכים של זקנים שמעסיקים מטפלת 

עזרת שלמרות , נראה. אולם גם במשתנים אלה ההבדלים אינם מובהקים סטטיסטית, שעות ביממה

עדיין מוטלת על בני , הרי שהאחריות הכוללת למצבו ולטיפול בו, המטפלת בשגרת הטיפול בזקן

  .המשפחה
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   הרגשת הקלה בעומס הודות למטפלת 8.4.2
, המחקר בחן באיזו מידה נוכחותה של המטפלת מקלה את העומס המוטל על התומכים בסדרת שאלות

ובאיזה מידה , זמן לעצמם ולטיפול בבני משפחה האחריםכגון באיזו מידה הם מרגישים שיש להם יותר 

. 49הממצאים מוצגים בלוח . 'מאפשרת להם לדאוג פחות וכו, עזרת המטפלת מקלה את העומס הרגשי

חלק ניכר מהתומכים חשו הקלה בתחומים השונים מעצם העובדה שלזקן יש , כפי שעולה מהלוח

ביממה ושדיווחו על הקלת העומס גבוה יותר בכל  שעות 24אחוז התומכים שהעסיקו מטפלת . מטפלת

  .שבו המצב הוא הפוך, פרט להקלה בתחום הכלכלי, התחומים

  

 שעות 24לפי העסקת מטפלת , השפעת נוכחותה של מטפלת על תחושת העומס של תומכים: 49לוח 
  ) באחוזים(ביממה 

   שעות24יש מטפלת 
73N= 

   שעות 24 מטפלתאין 
389N=  

  כ"סה
462N= 

 

  :העובדה שלזקן יש מטפלת במידה רבה      
  **נותנת לתומך יותר זמן לעצמו  50  47  70
  *מפחיתה לחץ נפשי  45  43  59
  **מפחיתה לחץ כלכלי  22  24  7
  

69  
  

43  
  

47  
  מפחיתה את כמות הפעולות שהתומך צריך 

  **   לעשות עבור הזקן
  **מאפשרת לתומך להיות מחוץ לבית  38  35  56
  *לתומך לעבוד תוך פחות דאגה לזקןמאפשרת   45  42  61

  α < 0.10רמת מובהקות * 

  α < 0.01רמת מובהקות ** 
  

   תדירות הקשר של התומך עם המטפלת ושביעות הרצון ממנה 8.5
על שביעות רצון ממנה ועל מידת , התומכים נשאלו מספר שאלות על אופי עבודתה של המטפלת

  . אלה לפי תדירות הקשר של התומך עם המטפלתנמצאו הבדלים במאפיינים. מעורבותם בהעסקתה

  

   תדירות קשר עם המטפלת8.5.1
 שעות ביממה הנמצאים בקשר תדיר ביותר עם 24אחוז התומכים של זקנים המעסיקים מטפלת 

 מהתומכים 89%-ל.  שעות ביממה24המטפלת גבוה יותר מזה של תומכים שאינם מעסיקים מטפלת 

 היה קשר פעם 11%-ול, שר יומיומי עם המטפלת או כמעט יומיומי שעות היה ק24המעסיקים מטפלת 

 שעות ביממה היה 24 מתומכיהם של זכאים שלא העסיקו מטפלת 55%-ל, לעומת זאת. בשבוע לפחות

 7%- לפחות פעם בחודש ול19%,  לפחות פעם בשבוע19%, קשר יומיומי או כמעט יומיומי עם המטפלת

  .לא היה כלל קשר עם המטפלת

  

   שביעות רצון מהמטפלת8.5.2
 שעות ביממה היו יותר מרוצים ממנה בכמה היבטים לעומת מי 24תומכים בזקנים שהעסיקו מטפלת 

הדבר מתבטא בכך שפחות מהם אמרו שהם מעוניינים שהמטפלת .  שעות ביממה24שלא העסיקו מטפלת 

צים מאוד מעבודתה של ויותר היו מרו) בהתאמה, 24% לעומת 11%(תעשה פעולות שאינה עושה היום 

לעומת זאת לא נמצא הבדל משמעותי בשביעות הרצון מיחסה ; )בהתאמה, 45% לעומת 65%(המטפלת 

  . או בתחושה שהם יכולים לסמוך על המטפלת, של המטפלת אל הזקן
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  החברה/ מעורבות בבחירת המטפלת8.5.3
טפלת ובבחירת החברה  שעות ביממה היו מעורבים יותר בבחירת המ24תומכים שהעסיקו מטפלת 

 מהתומכים שהעסיקו 42%-נמצא ש.  שעות ביממה24המעסיקה מאשר התומכים שלא העסיקו מטפלת 

 היו מעורבים בבחירת החברה 55%-ו,  שעות ביממה היו מעורבים בבחירת המטפלת עצמה24מטפלת 

ים בבחירת  שעות היו מעורב24 מהתומכים שלא מעסיקים מטפלת 22%, לעומת זאת. שהעסיקה אותה

  . היו מעורבים בבחירת החברה המעסיקה את המטפלת16%-ו, המטפלת

  

   פנייה לגורם בגלל בעיה עם המטפלת8.5.4
קצת פחות מרבע : לא נמצאו הבדלים באחוז התומכים שפנו לגורם כלשהו בקשר לבעיה עם המטפלת

לחברה שהעסיקה את הם פנו , לרוב; פעם לגורם כלשהו בגלל בעיה עם המטפלת-מהתומכים פנו אי

  .המטפלת

  

  או גמלה בכסף) שירותים(גמלה בעין :  העדפתם של התומכים8.6
בכסף : במחקר שאלנו את בני משפחתם של זכאי חוק ביטוח סיעוד כיצד הם מעוניינים לקבל את הגמלה

להלן ממצאים שעלו מתוך ריאיון התומכים .  כלומר במתן שירותים כפי שזה מתבצע כיום-או בעין 

  .באשר להעדפותיהם

  

היו מעדיפים להמשיך לקבל ) 60%(מרבית התומכים היהודים של זכאי חוק סיעוד , 50כפי שעולה מלוח 

 אמרו שהם מעדיפים לקבל חלק בשירותים 6%,  מעדיפים גמלה כספית26%ואילו ) שירותים(גמלה בעין 

בדל מובהק בין התומכים של נמצא ה. והיתר ציינו שאין להם העדפה או שאינם יודעים, וחלק בכסף

.  שעות ביום24 שעות לבין התומכים של זקנים שמעסיקים מטפלת 24זקנים שאינם מעסיקים מטפלת 

 מהם 44%:  שעות ביממה24העדפה לגמלה בכסף גבוהה יותר בקרב התומכים שמעסיקים מטפלת 

 מעדיפים לקבל את 41%, כלומר( חלק בכסף וחלק בעין 1%-ו,  בכסף40%, מעדיפים שירותים בעין

,  שעות ביממה24בקרב התומכים שאינם מעסיקים מטפלת , לעומת זאת). כולה או חלקה, הגמלה בכסף

 היו 30%, כלומר( היו מעדיפים חלק בכסף וחלק בעין 7%-ו,  בכסף23%,  מעדיפים את הגמלה בעין63%

  ). כולה או חלקה, מעדיפים לקבל גמלה בכסף

  

 שעות ביממה 24לפי העסקה של מטפלת , לה בעין או גמלה בכסףגמ: העדפת התומך: 50לוח 
  )*באחוזים(

   שעות24יש מטפלת 
70N= 

   שעות24 מטפלתאין 
386N=  

  כ"סה
456N= 

 

  גמלה בעין  60  63  46
  גמלה בכסף  26  23  40
  חלק בכסף וחלק בעין  6  7  1

  לא יודע/אין העדפה  8  7  13
  α < 0.01רמת מובהקות * 
  

  בעין /יקריות להעדפה גמלה בכסף הסיבות הע8.6.1

להלן הסיבות העיקריות . התומכים נתבקשו לפרט מדוע הם מעדיפים את הגמלה בכסף או בעין

  .להעדפותיהם
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  )שירותים(הסיבות העיקריות להעדפת גמלה בעין 

, הסיבה השכיחה ביותר שציינו התומכים שמעדיפים לקבל גמלה בעין הוא רצונם להמשיך לקבל מטפלת

ראה לוח (צם העובדה שהם מרוצים עם המטפלת הקיימת ולא רוצים להחליף את המטפלת הקיימת וע

נראה כי תומכים אלה למעשה חוששים שאם יתנו להם את הכסף הם יצטרכו להחליף מטפלת או ). 51

. הם יוכלו להמשיך להעסיק בעצמם את המטפלת, זאת אף על פי שבפועל, שלא תהיה להם מטפלת בכלל

 שעות 24 מאלה המעסיקים מטפלת 10%- שעות ביממה ו24התומכים שאינם מעסיקים מטפלת  מ22%

כי כך לא צריכים לדאוג להיבטים המנהליים הכרוכים בהעסקה , ציינו כי מעדיפים לקבל שירותים

 מתוך 6%( אמרו שהכסף לא יספיק כדי להעסיק את המטפלת לאותו מספר שעות 7%כמו כן . ישירה

  ).  שעות24 מתוך אלה שמעסיקים מטפלת 13%- שעות ו24סיקים מטפלת אלה שאינם מע

  

   )באחוזים(סיבות עיקריות להעדפת גמלה בעין : 51לוח 
  יש מטפלת 

   שעות 24
  אין מטפלת 

   שעות 24
  כ"סה
335N=  

 

  לא תהיה מטפלת, אם יהיה כסף 32 33 26
  אין צורך לטפל במנהלות 21 22 10
  פלת נוכחיתשביעות רצון מט 21 22 23
  עזרה אנושית שווה יותר מכסף 8 7 5

  הגמלה הכספית לא תספיק כדי לקחת מטפלת לאותו מספר שעות 7 6 13
  הכסף ילך למטרות אחרות ולא לזקן 3 3 0

  .כיוון שיותר מתשובה אחת הייתה אפשרית, 100%-הלוח אינו מסתכם ל* 
  α < 0.05רמת מובהקות ** 
  

  גמלה בכסףהסיבות העיקריות להעדפה 

 שעות 24בסיבות להעדפת הגמלה בכסף נמצאו הבדלים בין התומכים של זכאים המעסיקים מטפלת 

 שעות 24רבים מהתומכים שמעסיקים מטפלת , 52כפי שעולה מלוח . ביממה לבין מי שאינם עושים זאת

קוק אמרו שגמלה כספית תגדיל את חופש הבחירה שלהם ותאפשר להם לרכוש את השירותים להם ז

ושהגמלה הייתה מאפשרת להם להעסיק את המטפלת ליותר שעות או מונעת את תשלום דמי , הזקן

היו ,  שעות ביממה24תשובותיהם של התומכים שאינם מעסיקים מטפלת , לעומת זאת. הטיפול לחברה

מגוונות ואחוז יחסית דומה ייחסו את העדפתם לגורמים כגון שהכסף של הגמלה יעזור להם לקיום 

והאפשרות לבחור שירותים ואת ; שהכסף יעזור לתומך; ומיומי ויאפשר להם לקנות דברים כמו תרופותי

  . המטפלת עצמה

  

  )באחוזים(סיבות עיקריות להעדפה גמלה כספית : 52לוח 
  יש מטפלת 

   שעות24
  אין מטפלת 

   שעות 24
  כ"סה
176N= 

 

  יש חופש בחירה בשירותים שניתן לקבל 20 17 29
  הכסף היה עוזר לקיום יומיומי 18 19 15
  **ללא דמי טיפול לחברה/היה מאפשר לשכור מטפלת ליותר שעות 17 15 29
  **יש אפשרות לבחור מטפלת 13 17 0
  **הכסף היה עוזר לתומך 11 14 0

  . אפשריתהכיוון שיותר מתשובה אחת היית, 100%-הלוח אינו מסתכם ל* 

  α < 0.05רמת מובהקות ** 
  



  

  65

  סת התומכים את היתרונות והחסרונות בקבלת גמלה כספית תפי8.6.2

לעומת גמלת , התומכים גם נתבקשו לציין בשאלה פתוחה את היתרונות והחסרונות בקבלת גמלה בכסף

  . כמקובל היום, שירותים

  

חמישית ציינו רק יתרונות והשאר ציינו שיש גם , כמחצית מהתומכים ציינו רק חסרונות לגמלה הכספית

נמצאו הבדלים בין תומכים ). 9%(או שהם לא יודעים , )7%(שאין הבדלים , )16%(ת וגם חסרונות יתרונו

  .53שלא כפי שעולה מלוח ,  שעות ביממה לבין אלה24שמעסיקים מטפלת 

   

מי שציינו רק יתרונות או יתרונות בצד חסרונות גבוה מעט יותר בקרב תומכיהם של זקנים שמעסיקים 

 שעות ציינו רק 24יותר מתומכיהם של זקנים שאינם מעסיקים מטפלת , עומת זאתול,  שעות24מטפלת 

הם מהווים חמישית ; ההבדל בולט במיוחד בקרב תומכים שציינו כי אין הבדל בין השיטות. חסרונות

 מקרב התומכים בזקנים שאינם 5%לעומת ,  שעות24מקרב התומכים של זקנים המעסיקים מטפלת 

  . כי היום הם כבר מקבלים גמלה ומעסיקים מטפלתההטענה הנפוצה היית. עות ש24מעסיקים מטפלת 

  
, יותר חופש לבחור שירותים, יותר חופש לבחור מטפלת: בין היתרונות השכיחים יותר שציינו התומכים

  . והעזרה הכספית לקיום יומיומי, האפשרות להעסקת מטפלת ליותר שעות

  

קבלת שירותים פותרת : י התומכים בהקשר לקבלת גמלה בכסףיד-בין החסרונות השכיחים שציינו על

ודאגה שיהיה קשה להשיג , שהכסף לא יספיק, אותם מלדאוג להיבטים המנהליים של העסקת המטפלת

  .מטפלת

  

  )*באחוזים(יתרונות וחסרונות של גמלה בכסף לעומת גמלה בעין בעיני התומכים : 53לוח 
   שעות24יש מטפלת 

70N=  
   שעות24אין מטפלת 

385N= 
  כ"סה
455N= 

 

   רק יתרונותיש 21 20 24
   רק חסרונותיש 47 50 31
   גם יתרונות וגם חסרונותיש 16  16  19
  אין יתרונות ואין חסרונות/ הבדלאין 7  5  20
   יודעלא 9  9  6

  α < 0.01רמת מובהקות * 
  

 בעין בקרב  הבדלים בין התומכים המעדיפים גמלה בכסף לבין אלה מעדיפים גמלה8.6.3
   שעות ביממה 24המעסיקים מטפלת 

בחנו את מאפייניהם של ,  שעות ביממה24כדי לבחון שוני בהעדפות בקרב התומכים שמעסיקים מטפלת 

, 54כפי שעולה מלוח . התומכים שהעדיפו לקבל גמלה בכסף לעומת מי שהעדיפו לקבל את הגמלה בעין

אך לא מובהקים , נמצאו הבדלים די גדולים. ילא נמצאו הבדלים לפי גיל הזקן ומצבו המשפחת

יש לציין (וגיל התומך , )האם הוא גר לבד או עם אחרים(דפוסי מגוריו , לפי מין הזקן, סטטיסטית

נמצאו הבדלים ). וייתכן שלכן הבדלים אלה אינם מובהקים, שמספר המקרים בניתוח הוא יחסית קטן

מין התומך , האם התומך גר עם הזקן, רמת גמלה: משמעותיים ומובהקים סטטיסטית במשתנים הבאים
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נטו לטפל בזקנים מוגבלים , לעומת מי שהעדיפו גמלה בעין, מי שהעדיפו גמלה כספית. ורמת השכלתו

  .ובעלי רמת השכלה גבוהה יחסית, גרים בנפרד מהזקן, היו נשים, ) גמלה100%-זכאים ל(פחות 

 
לפי ,  שעות ביממה24בעין בקרב המעסיקים מטפלת העדפת התומכים גמלה בכסף או גמלה : 54לוח 

  )באחוזים(מאפייני רקע 
  /לא יודעים

  העדפהאין 
9N=  

מעדיפים 
  שירותים

32N=  

מעדיפים גמלה 
  גם וגם/בכסף

29N= 

  
  סך

 הכול

 

  מאפייני הזקן     

   גיל     
  84עד   100  39  46  15
6  47  47  100  85+  

          
  מין        
  גבר  100  36  59  5

  האיש  100  45  39  16
          
  מגורים         
  )רק עם מטפלת(לבד   100  53  37  10
  עם אחרים  100 30 57 13
          
  מצב משפחתי        
  נשוי  100  35  48  17
  לא נשוי  100  46  46  8

          
  רמת גמלה         
  100%עד   100  45  39  16
8  54  38  100  150%  

          
  מאפייני התומך        
  גיל        
  59עד   100  46  42  12
10  60  30  100  60+  
          
  *מין        
  גבר  100  23  58  19
  האיש  100  54  39  7

          
  **תומך שגר עם הזקן        
  כן  100  17  78  5

  לא  100  50  35  15
          
  רמת השכלה        
   שנות לימוד12עד   100  28  55  17
  שנות לימוד+ 13  100  53  40  7

  α < 0.05רמת מובהקות * 

  α < 0.01ות רמת מובהק** 
  

 שעות ביממה 24כדי ללמוד לאלו משתנים הייתה השפעה עצמאית על העדפות התומך המעסיק מטפלת 

המשתנה התלוי הוא . משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-נערך ניתוח רב, באשר לגמלה בכסף או בעין

מין , גמלהרמת ה: והמשתנים המסבירים הם) כסף לעומת שירותים בעין או לא יודע(העדפת התומך 

הניתוח כולל רק את המשתנים שנמצאו . האם התומך גר עם הזקן ורמת השכלה של התומך, התומך

רק התומכים של זקנים (מאחר ומספר המקרים אליהם מתייחס הניתוח , משתני-מובהקים בניתוח הדו
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 הממצאים. אינו מאפשר הכנסת משתנים רבים יותר למודל, ) שעות ביממה24המעסיקים מטפלת 

  . 55מוצגים בלוח 

  

המשתנה בעל ההשפעה העצמאית החזקה ביותר על העדפות התומך הוא שהתומך , 55כפי שעולה מלוח 

 9 שעות ביממה להעדיף גמלה בכסף גבוה פי 24הסיכוי של תומך המעסיק מטפלת . אינו גר עם הזקן

 6עדיף גמלה בכסף גבוה פי הסיכוי לה, כמו כן. כאשר הוא אינו גר עם הזקן לעומת במקרה שהוא גר עמו

לעומת ) שנות לימוד+ 13( כאשר התומך הוא בעל השכלה על תיכונית 3ופי , בקרב נשים לעומת גברים

  .תומכים בעלי השכלה נמוכה יותר

  

 שעות ביממה להעדיף גמלה בכסף לעומת 24מודל להסתברות של תומך בזקן המעסיק מטפלת : 55לוח 
  )רגרסיה לוגיסטית(לפי מאפייני רקע , גמלה בעין

  תומך מעדיף גמלה בכסף: המשתנה התלוי
70N= 

 

 מאפיין )B(מקדם רגרסיה ( )Odds Ratio(יחס הסיכוי 
 )**לעומת גברים(נשים  1.9 6.4
  )**לעומת גרן עם הזקן(תומך לא גר עם הזקן   2.2  9.0
  )150%לעומת  (100%רמת גמלה של   0.9  2.4
  
2.9  

  
1.1  

  לעומת (שנות לימוד + 13תומך בעל השכלה של 
  ) *   השכלה נמוכה יותר

  α < 0.10רמת מובהקות * 

 α < 0.01רמת מובהקות ** 
  

   סיכום8.7
  . שעות ביממה24 העסקת מטפלת -להלן סיכום הממצאים העיקריים שהובאו בפרק זה 

   

 בקרב האוכלוסייה.  שעות ביממה24 מזכאי חוק ביטוח סיעוד מעסיקים מטפלת 15%-נמצא ש 

ואילו בקרב האוכלוסייה , )כולם קרובי משפחה( שעות ביממה 24 מעסיקים מטפלת 2%הערבית 

 24 לא נמצא אף מקרה בו מועסקת מטפלת 1990בקרב העולים משנת . 16% -היהודית אחוז זה מגיע ל

  ). 93%( ביממה הם עובדות זרות 24הרוב המכריע של המטפלות המועסקות . שעות ביממה

  

 24דפוסי המגורים ורמת הכנסתו לבין העסקה של מטפלת , רמת מוגבלותו,  גיל הזקןקיים קשר בין 

אלה שגרים לבד ובעלי רמת הכנסה , ברמת מוגבלות קשה יותר, זקנים מבוגרים יותר. שעות ביממה

  .  שעות ביממה24נוטים יותר להעסיק מטפלת , גבוהה יותר

  

גם כאשר מועסקת , כאי חוק ביטוח סיעודבני המשפחה לוקחים תפקיד חשוב בטיפול בזקנים ז 

 .  שעות ביממה24מטפלת 
  

ולרוב לא נמצא הבדל מובהק בין תומכים , מרבית התומכים מדווחים על הרגשת עומס פיזי ונפשי 

במספר תחומים נמצא שבקרב , יחד עם זאת.  שעות ביממה לבין אלה שלא24שמעסיקים מטפלת 
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תחושת העומס הייתה ,  שעות ביממה24מעסיקים מטפלת התומכים בזקנים ברמת מוגבלות קשה וה

  .  שעות ביממה24קלה יותר לעומת התומכים בזקנים ברמת מוגבלות קשה שאינם מעסיקים מטפלת 

  

חלק ניכר מהתומכים מרגישים שעצם העובדה שיש מטפלת מחוק סיעוד מקלה על העומס המוטל  

 שעות ביממה המדווחים על הקלה 24פלת ואחוז התומכים המעסיקים מט, עליהם בהיבטים שונים

  .שבו המצב הפוך, פרט לתחום הכלכלי, בעומס גבוה יותר

  

 שעות ביממה נמצאים בקשר תדיר יותר עם המטפלת 24תומכים של זקנים המעסיקים מטפלת  

ואחוז גבוה יותר מרוצים מאד מהעבודה של ,  שעות ביממה24לעומת אלה שאינם מעסיקים מטפלת 

 . המטפלת
  

 שעות ביממה היו יותר מעורבים בבחירת המטפלת 24תומכיהם של זקנים המעסיקים מטפלת  

 שעות 24והחברה המעסיקה את המטפלת לעומת תומכיהם של שלא שאינם מעסיקים מטפלת 

פחות מרבע (לא נמצא הבדל בין שתי הקבוצות בפניות לגורם כלשהו בגלל בעיה עם המטפלת . ביממה

  ).גורם אליו פנו הוא החברה ששולחת את המטפלתולרוב ה, פנו אי פעם

  

נמצא , עם זאת.  מהתומכים ציינו שהם מעדיפים להמשיך לקבל גמלה בעין לעומת גמלה בכסף60% 

 .  שעות ביממה24שאחוז התומכים המעדיפים כסף גבוה יותר בקרב אלה המעסיקים מטפלת 
  

 אלה המעדיפים גמלה בעין בקרב בבחינת ההבדלים בין התומכים המעדיפים גמלה כספית לבין 

. ומצבו המשפחתי,  שעות ביממה נמצא שאין הבדלים לפי גיל הזקן24התומכים המעסיקים מטפלת 

המאפיינים של התומכים המעדיפים גמלה כספית . במספר מאפיינים נמצאו הבדלים מובהקים

אינם , נשים, גבליםמטפלים בזקנים פחות מו: בהשוואה למאפיינים של אלה המעדיפים גמלה בעין

  . ובעלי רמת השכלה גבוהה יחסית, גרים עם הזקן
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