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  תקציר
  

  מבוא ורקע. א
בעשור האחרון מתפתחת בעולם המערבי גישה חדשנית למתן טיפול ממושך לאנשים המוגבלים 

הקשיש אינו , על פי גישה זו. כדוגמת מקבלי גמלת הסיעוד בישראל, ובהם קשישים, היומיומיבתפקודם 

אלא גם צרכן היכול לבחור את ספקי השירותים הנחוצים לו ולהעסיק , רק מטופל הזקוק לשירותי סיעוד

 -" ירההצרכנות היש"מודל עיקרי שמבטא גישה זו הוא מודל . על פי צרכיו, באופן אישי את המטפל שלו

Consumer Direction .המיועדת , שבו הקשיש מקבל קצבה כספית, בקצה הקשת מצוי המודל הכספי

  .על פי צרכיו האישיים, ללא הגבלה בדרכי השימוש שעושה הקשיש בקצבה, לרכישת שירותי סיעוד

  

פרות של בסקירת הס. נושא אופן מתן הגמלה לאנשים בעלי מוגבלות נדון במחקר במקומות שונים בעולם

כולל לקחים מתוכניות צרכנות . עבודה זו מובא סיכום מקיף של העבודות והממצאים השונים בנושא

  .ישירה ניסיונית בעולם

  

הדוגלים במתן קצבאות כספיות טוענים שכך אפשר לחזק את יכולתם של הצרכנים מקבלי הקצבה 

שר להם לתכנן כרצונם את לוח להקל תכנון טיפול גמיש ולאפ, לבחור בשירותים ובספקי השירותים

). כולל מטפלים שאינם מאוגדים בארגון מעסיק(ולחתום ישירות על הסכם עם ספק השירות , הזמנים

קצבאות כספיות עשויות לתמרץ , יתר על כן. גמישות זו משפרת את איכות חייו של האדם הזקן, לטענתם

 מעניקות הזדמנות לאנשים המוגבלים וכן הן, את המשפחות להמשיך ולדאוג לקרוב הזקן או המוגבל

. או לפצות את המטפלים על איבוד הכנסתם, להביע את הערכתם למאמצים של העוזרים להם ללא שכר

. והיא תוביל לשיפור השירותים, יש הטוענים שמתן קצבה כספית ייצור תחרות בין ספקי השירותים

ות נמוך מערכן של תוכניות המעניקות ערכן הכספי של תוכניות שמעניקות קצבאות כספי, בדרך כלל

היא ההנחה , ההצדקה לכך שההטבות נמוכות יותר כאשר הן מוענקות כקצבה כספית. שירותים בעין

ולכן , שהלקוחות רוכשים שירותים מספקים שאינם שייכים לארגון מעסיק כלשהו או מבני משפחה

  .עלותם נמוכה יותר

  

בהתאם לשיעור ,  בשימוש גורסים שהעלויות יהיו גבוהותהמתנגדים לקצבה כספית ללא הגבלה, מנגד

. בגלל העדר פיקוח נאות על הספקת השירות, ושאיכות הטיפול תהיה נמוכה, הגבוה של המשתתפים

לקוחות עשויים להיתקל בקשיים : אחרים מפקפקים בכך שהקשיש אכן יקבל את הטיפול שהוא זקוק לו

להשתמש לרעה במשאבים או להזניח את צורכי האדם והמשפחות יכולות , לבחור בספקים בעצמם

אין זה ברור האם קצבאות כספיות אכן מגבירות את נגישות השירותים . מצב שקשה לפקח עליו; המוגבל

המבקרים טוענים שהן לבדן אינן מספיקות לדרבן את . ומעמידות אפשרויות שונות בפני הצרכנים

גת מטרה זו חייבים להיעשות ברמה הלאומית וברמה ומאמצים להש, התפתחות השירותים הקהילתיים

  .נטען כי ניתן לַהבנות גם בתוך השירותים בעין אפשרויות סבירות לבחירה ולגמישות, לבסוף. המקומית

  

תוך , המקנה גמלה לקשישים המוגבלים בתפקודם, מופעל חוק ביטוח סיעוד, 1988החל משנת , בישראל

  . ולא בכסף, מתן שירותי סיעוד בעין
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קדמו לבטים רבים באשר לדרך המתאימה ביותר לענות על הצרכים הגדלים ביטוח סיעוד לחוק 

האם להגדיל את השירותים במסגרת התוכניות : בין ההתלבטויות. לשירותים לקשישים מוגבלים

 ,ביטוח לאומיל  המוסדחוק שלהאו לעשות זאת במסגרת , הבריאותומשרד הקיימות במשרד הרווחה 

בדומה לנכים  ( תגמול כספי ולהשאיר את הקנייה של השירותים בידי הקשיש ובני משפחתוהאם לתת

כיצד ישתלבו ; כללו במסגרת החוקיאילו שירותים י, ואם כן, או לתת שירותים בעין, )צעירים יותר

  .השירותים במסגרת החוק במערך הכולל של השירותים לקשישים

  

למעט מקרים שבהם ועדה מקומית קובעת ,גמלה בשירותיםהחוק שהתקבל קבע שיש לתת את ה, למעשה

ולמעשה רק כאחוז אחד ממקבלי הגמלה מקבלים את , שאין שירותים זמינים במקום מגורי הקשיש

הדיון הציבורי והמקצועי באשר לצורה המועדפת למתן הגמלה במסגרת חוק ביטוח . הגמלה בכסף

ולות שאלות בנוגע להעדפה ולהשלכות של הספקת ועדיין  ע, לא הסתיים, אם בכסף או בעין, סיעוד

  .שירותים בעין לעומת גמלאות כספיות לקשישים

  

 לילדים ולמבוגרים הזקוקים לטיפול ממושך קצבאות כספיותבישראל ניתנות , במקביל לגמלת הסיעוד

 18-64הניתנת לנכים בני , )מ"שר( קצבת שירותים מיוחדים -ובכללן , במסגרת חוק ביטוח נכות כללית

  .לאלה המעוניינים להמשיך לקבל קצבה כספית ולא גמלת שירותים, ועד בכלל

  

כלומר קשישים בעלי מוגבלות תפקודית בישראל מקבלים סיוע למילוי צורכיהם היומיומיים בשני 

ניתנת גמלה כספית לנכים מבוגרים בעלי צרכים ) מ"שר(במסגרת קצבת שירותים מיוחדים . 1: אופנים

או /במסגרת חוק ביטוח סיעוד ניתנת גמלת שירותים לזקנים בעלי מוגבלות תפקודית ו. 2; סיעודיים

רשאים לבחור ) 65 וגברים בני 60נשים בנות (נכים המגיעים לגיל זקנה . זקנים הזקוקים להשגחה

  . להמשיך לקבל את הגמלה הכספית או לקבל שירותים במסגרת חוק סיעוד

  

על קשישים ) גמלה כספית לעומת גמלת שירותים(ת אופן מתן הגמלה עד היום לא נבחנו במחקר השפעו

במסגרת מחקר זה השווינו את השפעות מתן הגמלה על היבטים . מקבלי הגמלאות ועל בני משפחותיהם

  :המחקר התמקד בנקודות אלו. בין שתי האוכלוסיות הנדונות, שונים של הטיפול בזקן ובהיענות לצרכיו

 משמשת לקניית שירותים תומכים וההבדלים בהיקף קבלת עזרה מ"המידה שבה קצבת השר .1

, שירותי בריאות, כגון עזרה בטיפול אישי וביתי(פורמלית למילוי צרכים בריאותיים ותפקודיים 

 .בין שתי הקבוצות) 'ביקור במרכזי יום וכו
זקנים בין ידי ה-הבדלים בשביעות הרצון מהשירותים הניתנים מטעם הגמלה או שנרכשים ישירות על .2

  .שתי האוכלוסיות

בקרב שתי ) בני המשפחה(ידי רשת הטיפול הבלתי פורמלי -היקף הסיוע וסוג הסיוע הניתן על .3

 .הקבוצות
מידת . מידת הסיפוק של היקף המענה שניתן, צרכים שלא נענים כלל: הצרכים הלא מסופקים .4

  ).well-being(לית מהחיים ותחושת רווחה כל, תפקודיים וחברתיים, הסיפוק של צרכים בריאותיים

ידי בני המשפחה מתוך מגמה -המידה שבה הגמלאות הפורמליות משלימות את הטיפול שניתן על .5

 . להקל את עומס הטיפול המוטל עליהם
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העדפות הקשישים ובני משפחותיהם בשתי קבוצות המחקר לגבי צורת מתן הגמלה ותפיסתם לגבי  .6

  .היתרונות והחסרונות בצורת מתן הגמלה

  

מחקר זה יהיה בסיס לדיון המחודש בגמלת הסיעוד וישפוך אור על השאלה העקרונית בדבר אופן מתן 

  .הגמלה בשירותים או בכסף

  

כולם מוגבלים , לצורך השוואה בין קשישים מקבלי גמלת שירותים וקשישים מקבלי גמלה כספית

וקשישים מקבלי , גמלת סיעודקשישים מקבלי ,  זוגות138נערך מדגם מזווג של , בתפקודם היומיומי

המדגם זווג לפי ). להוציא את אלה הלוקים בפיגור או הלוקים בנפשם(גמלת שירותים מיוחדים 

מספר שנות קבלת , ותק בארץ, )לא בודד/בודד(הרכב משק בית , רמת גמלה, מין, מאפיינים של גיל

פנים עם מקבל הגמלה -אל-פניםבאמצעות ריאיון , 2001הנתונים נאספו בקיץ . הגמלה ויישוב מגורים

  . וריאיון טלפוני עם המטפל הבלתי פורמלי העיקרי שלו

  

  ממצאים נבחרים מהמחקר. ב
  כלכליים תפקודיים ובריאותיים נבחרים-מאפיינים חברתיים. 1

נבדק הדמיון בין שתי קבוצות המדגם , מעבר למשתנים שכבר הובאו בחשבון בשלב הזיווג, בשלב ראשון

  .העלולים להשפיע על שאלות המחקרבמאפיינים 

  .לא נמצאו הבדלים משמעותיים במצבם המשפחתי 

הצורך , גם במאפייני מוגבלות ותפקוד נמצאו שתי הקבוצות דומות זו לזו מבחינת הניידות מחוץ לבית 

  . בסיוע בטיפול אישי ובניהול משק הבית

ההשוואה (ות הקשישים העלתה של שתי קבוצ) general well-being(השוואה בין רווחתם הנפשית  

כי לא נמצאו ) General Health Questionnaire - GHQ -שנערכה באמצעות סקלה מקובלת בספרות 

 . הבדלים בציון הכולל בסקלה
כגון מחלות לב , הקשישים משתי קבוצות המחקר סובלים ממחלות פיזיות הרווחות בגיל מבוגר 

לא נמצאו הבדלים המעידים על תחלואת יתר של . אגן/ךשבר יר, מחלות נירולוגיות כגון פרקינסון

  .קבוצה מסוימת באופן משמעותי

לגבי מערכת , לעומת זאת. לא קיים הבדל בין שתי הקבוצות בשיעור הקשישים המתקשים בשמיעה 

 בקרב )p<0.05(שיעור העיוורים וכבדי הראייה בשתי העיניים גדול בצורה מובהקת , הראייה

  .ם"המקבלים גמלת שר

שתשעים וארבעה אחוזים משני , מהערכתו הסובייקטיבית של הקשיש של מצב בריאותו נמצא 

אולם אחוז המדווחים ". כלל לא טובה"או או כ, "כך טובה-לא כל"המדגמים מדרגים את בריאותם כ

 .היה גבוה יותר בקרב המקבלים גמלת סיעוד" כלל לא טוב"על מצב בריאות 
  

  קבלת עזרה פורמליתשימוש בשירותים והבדל ב. 2

, מ משמשת לקניית שירותים תומכים"במידה שבה קצבת השר, כאמור, שאלת המחקר הראשונה עסקה

מ נשאלו גם לאיזה צורך "מקבלי קצבת השר. ובהבדלים בהיקף העזרה הפורמלית בין שתי הקבוצות

  . משמשת הקצבה החודשית
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נמצאו הבדלים ,  בטיפולי אישיבבחינת קבלת עזרה פורמלית ובלתי פורמלית של הקשישים 

קיים הבדל , למרות הדמיון הרב במוגבלות בטיפול אישי. משמעותיים שנובעים מאופן מתן הגמלה

 מהקשישים במדגם סיעוד 90%-בעוד שלמעלה מ. בקבלת עזרה פורמלית בטיפול אישי, מובהק

ם מימנו "שררק כשליש מן הקשישים המקבלים גמלת , מקבלים סיוע מהמטפלת בטיפול אישי

 .בכספם את העסקת המטפלת
מידת הסיוע שנותנים בני , גם כאן. ביתי-כל הקשישים משתי הקבוצות מקבלים עזרה בטיפול 

למעלה מתשעים : מ גדולה מזו שנותנים בני משפחתם של מקבלי הסיעוד"משפחתם של מקבלי השר

  .אחוזים מהם מקבלים עזרה פורמלית בניהול משק הבית

למעלה ממחציתם דיווחו . עוזרת/לים מימנו בכספי הגמלה את העסקתה של מטפלתמחצית מן הנשא 

רק אחוז אחד דיווחו על הוצאה עבור השתתפות . ציוד רפואי או מזון מיוחד, שבכסף קנו תרופות

 . רפואיים ורפואיים-פרה,  טיפוליים–זה הדיווח על רכישת שירותים . במרכז יום
לא מימנו בכספי הגמלה שירותים תומכים אלא השתמשו בה לצורך מ שדיווחו כי "שיעור מקבלי השר 

  . 19%הוא , יומי ולצורך הוצאות נסיעה ורכב בלבד-קיומם היום

  

שהרי בדרך כלל האדם מממן את ; יש קושי מסוים, על השימוש בפועל שנעשה בכספי הגמלה, בשאלה זו

כך שלא ניתן לקבוע מאיזה . י הגמלהאת כספ, ולא רק, שכולל גם, הוצאותיו השונות מחשבונו השוטף

  .  מכספי הגמלה או מכספים אחרים-תקציב מומנה כל הוצאה 

  

, משום כך נערכה השוואה של השימוש הכולל בשירותים טיפוליים ורפואיים בקרב שתי קבוצות המחקר

  .גם שלא בהקשר של אופן מימונם

  

  דפוס שימוש בשירותי בריאות. 3

למעלה משליש מן . רוב המוחלט מבוטחים בשירותי בריאות כלליתבקרב שתי קבוצות המחקר ה 

  .הקשישים משתי הקבוצות מבוטחים בביטוח בריאות משלים

-כמו. בבחינת מועד פגישה אחרונה עם רופא משפחה ואחות לא נמצא הבדל בין שתי קבוצות המדגם 

ת החודשים האחרונים אושפזו בבית חולים כללי במהלך שש, משתי הקבוצות, שליש מן הקשישים, כן

  .שלפני הריאיון

למעט , מקצועית נמצא דפוס דומה בין שתי הקבוצות-גם בשימוש שירותי רפואה מקצועית ופרה 

, כגון בטיפולי דיאליזה ושימוש שלהם באבזרים, בטיפול במחלות שיש הבדל בשכיחותן בין הקבוצות

 .שיתוק/עקב קטיעת גפיים, כגון תותבות ומדרסים
  

  פורמליתמטפלת . 4
שאלנו האם יש הבדל בשביעות הרצון משירותי מטפלת שניתנים מטעם החוק לעומת שביעות הרצון 

ביקשנו לבחון הבדלים באיכות השירות לאור הקשיים הצפויים , כמו כן. ממטפלת שממומנת באופן פרטי

 .בהעסקה ישירה ללא תיווך סוכנות
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אף שיכלו להעסיק כל , על ידי חברת סיעודמ בחרו להעסיק מטפלת שמועסקת "כשליש ממקבלי השר 

רק כרבע ממקבלי חוק סיעוד בחרו בעצמם את חברת הסיעוד המעסיקה את . אדם ללא הגבלה

  .המטפלת

יש הבדלים שוליים שלא מסמנים מגמה של ,  והתמדה בעבודה של המטפלותתבמדדים של היעדרו 

  .דהבדל בסוגיה זו בין העסקה ישירה להעסקה דרך סוכנות סיעו

 מהנשאלים היו 90%-למעלה מ. שביעות רצון ממטפלת עיקרית גבוהה מאוד בקרב שתי הקבוצות 

 . היו מרוצים או מרוצים מאוד מיחסה אל הקשיש95%-וכ, מרוצים או מרוצים מאוד מעבודתה
  

  רשת הטיפול הבלתי פורמלי. 5
  .תי הקבוצות וסוגובשאלת המחקר השלישית נבחן היקף הסיוע הבלתי פורמלי שניתן לקשישים מש

תומכיהם של כמחצית מן הקשישים במדגם . מאפייני התומכים בקרב שתי הקבוצות דומים ברובם 

יותר משישים אחוזים ). בת/בן(של ארבעים אחוזים מהקשישים הם ילדיהם , הם בני זוגם ותומכיהם

  . 60ויותר ממחצית מן התומכים היו מעל גיל , מהתומכים היו נשים

מקבלי . יש הבדל בין הקבוצות בהיקף הטיפול המשפחתי שניתן לקשיש, י הקשישיםעל פי דיווח 

הן בסיוע בניהול משק הבית , מ קיבלו טיפול בלתי פורמלי בהיקף גדול יותר ממקבלי הסיעוד"השר

  .הבדל זה הוא נגזרת ברורה של ההבדל באופן מתן הגמלה. והן בסיוע בטיפול אישי

 נמצא שהיקף העזרה: מכים עצמם מאששים את דיווחי הקשישיםהממצאים העולים מדיווחי התו 

שמגישים , ביצוע תיקונים בביתבהכנת תרופות וב כמו ,בעריכת קניות ובמתן עזרה אחרת, בכביסה

 ביתר תחומי ניהול משק  התומכים שעזרו שלחלקםגם .  גדול יותרההי מ" השרמקבליתומכיהם של 

דפוס הסיוע בשתי הקבוצות , בתחומים מסוימים. דול יותר גההיהבית ובכל תחומי הטיפול האישי 

בסיוע לאדם , בהשגחה על הקשיש במשך רוב שעות היום, בליווי מחוץ לבית והסעות: דומה למדי

  .מוגבל נוסף ועוד

, מ" מהתומכים במקבלי השר54%: בהשפעת הסיוע על תעסוקת התומך מסתמן הבדל בין הקבוצות 

  . מהתומכים במקבלי הסיעוד39% -לעומת ,  לצמצמה עקב הטיפולנאלצו להפסיק את עבודתם או

  

  צרכים לא מסופקים. 6
  .לא נמצא הבדל בין הקבוצות בצרכים לא מסופקים

 .כחמישית עד רבע זקוקים לעזרה נוספת בטיפול אישי 
 .כשלושים אחוזים זקוקים לעזרה נוספת בניהול משק הבית 
 .ות העזרה הקיימתחמישה אחוזים מעוניינים בהרחבת היקף שע 
מידת העומס המוטל על המטפל הבלתי פורמלי של הקשיש נחשבת אף היא לצורך לא מסופק  

גם בממד זה אין . פורמליים-שהרי היא נועדה להקל את הלחץ על המטפלים הבלתי; שמותירה הגמלה

צות שיעור גבוה של יותר משלושה רבעים מן התומכים בקשישים משתי הקבו. הבדל בין הקבוצות

  .דיווחו על עומס כבד או כבד מאוד

   בשירותים או בכסף-מ וגמלת סיעוד לאופן מתן הגמלה"העדפות מקבלי קצבת שר. 7

העדפות הקשישים ובני משפחותיהם בשתי קבוצות המחקר לגבי צורת מתן הגמלה ותפיסתם ליתרונות 

  .ולחסרות בצורת מתן הגמלה
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כשנשאלו . מ ציינו שהם מעדיפים מתן גמלה בכסף"שרבקבוצת הקשישים מקבלי ה) 92%(רוב מוחלט  

כשליש אמרו שגמלה כספית מאפשרת יותר יכולת שליטה ובחירה בטיפול , על הסיבות לבחירתם

 ציינו שהם זקוקים לכסף לצרכים טיפוליים ואישיים אחרים מלבד אלה הניתנים מטעם 28%, בהם

וכמה , עם גמלת השירותים אינם מספקיםכעשרה אחוזים אמרו ששירותי המטפלות מט. חוק סיעוד

חשוב לציין , בהתייחס לסיבות שמנו. ציינו שפשוט אינם מעוניינים להחליף את המטפלת הנוכחית

. יש שביעות רצון גבוהה מאוד מן המטפלות, וכאמור, שהיכרותם עם שירותי חוק סיעוד מוגבלת

  . לא עזרה פורמליתכחמישית מהם ציינו שהם מעדיפים לקבל עזרה מבני המשפחה ו

 מעדיפים להמשיך לקבל גמלת 58%: הקשישים מקבלי גמלת הסיעוד חלוקים יותר בהעדפותיהם 

.  שירותים וכסף- מעדיפים גמלה משולבת 6%- מעדיפים לקבל גמלה בכסף ו36%, שירותים

  ממקבלי גמלת הסיעוד כלל לא מצאו42%, עם זאת. האחרונים ציינו סיבות דומות לבחירת הכסף

מדברי מקבלי גמלת הסיעוד שהעדיפו להמשיך לקבל שירותים עלו שתי סיבות שיש . יתרונות בגמלה

 ציינו שאינם 31%: ואלו הן, כיוון שלמעשה הן ציינו יתרון שאינו קיים בגמלה הכספית, לַסייג

ו  הי4%; להעסיקה באופן פרטי, ניתן עקרונית, כשלמעשה, מעוניינים להחליף את המטפלת הנוכחית

, מלבד זאת. ולמעשה גם פעילות זו ניתן לממן באופן פרטי; מעוניינים להמשיך להשתתף במרכז יום

 סבורים שהגמלה הכספית לא תספיק 4%-ו,  הביעו יתרון בכך שיש סוכנות אחראית על המטפלת13%

  .הנחה שטעונה בדיקה, למימון מטפלת באותו היקף

דפוס דומה לזה שמסתמן מהעדפות הקשישים : םהעדפות המטפלים הבלתי פורמליים של הקשישי 

מ היו מעוניינים שהקשיש ימשיך " מבני המשפחה של מקבלי השר87%. עולה מהעדפות התומכים

 64%בקרב תומכי הסיעוד העדפה לגמלת שירותים בוטאה על ידי ). 92% -אצל הקשישים (לקבל כסף 

  .ףוכרבע מעוניינים שהקשיש יקבל כס, )58% -אצל הקשישים (

  

יעדיפו גמלה כספית שתיכנס לחשבון השוטף למשק , יותר מהזקנים, אף שסביר להניח שבני המשפחה

מהעדפות הקשישים ותומכיהם , או שתאפשר להם לקבל תשלום עבור הטיפול שהם מעניקים, הבית

במחקר זה נמצא שדווקא בני משפחה משתי הקבוצות ביטאו העדפה פחותה מן הקשישים עצמם לגמלה 

  .פיתכס

  

  השלכות ודילמות, מסקנות. ג
במחקר זה נוצלה הזדמנות ייחודית להשוות בין קשישים מוגבלים הדומים במאפייניהם העיקריים 

יש לזכור שמדגם הקשישים במחקר זה , עם זאת. והשונים בסוג הגמלה שהם מקבלים לטיפול ממושך

המדגם לא כולל , יתרה מזו. מ ולא את כלל מקבלי גמלת הסיעוד"לא מייצג את כלל מקבלי השר

מה שלא ִאפשר לנתח השלכות דיפרנציאליות של אופן מתן הגמלה ; קשישים הלוקים במגוון בעיות רחב

  ). 'תשושי נפש וכו, קשישים מבוגרים מאוד(על קבוצות שונות של קשישים 

  

וגבלים אנו למדים שאין הבדל במענה ששתי הגמלאות נותנות לצורכיהם של קשישים המ, עם זאת

 שאין רעל אף המגבלה הזו של המחקר אפשר לומ, לכן. ובצרכים שנותרים לא מסופקים, בתפקודם

ורק חלק מקבל , עדויות במחקר זה לחלק מהטיעונים המועלים על ידי המתנגדים למתן גמלה כספית

 םהאין במחקר זה אישוש לטענה שקשישים שמקבלים כסף יזכו למענה פחות לצורכי, כאמור. אישוש
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שהרי , או מתוך ניצול הכספים לצרכים אחרים, בין אם מתוך קושי לנהל את הטיפול בעצמם, הטיפוליים

יש שביעות רצון גבוהה מן המטפלת , כמו כן. לא נמצא הבדל בין הקבוצות בצרכים לא מסופקים

יק כך שהעסקה באופן פרטי לא פוגעת באיכות הטיפול כפי שניתן להס, הפורמלית בשתי הקבוצות

מה שמרמז על חשש , מענה טיפולי רב יותר הם מקבלים מבני משפחתם. רצון הקשישים-משביעות

במחקר לא נמצא הבדל במידת המעמסה של המטפלים הבלתי פורמליים בין . להוספת לחץ על המשפחה

אך ייתכן שכלי המדידה של העומס אינו רגיש דיו כדי לתפוס הבדלים בין שתי הקבוצות , הקבוצות

אנו כן עדים לכך שקשישים ובני משפחה , כפי שנכתב בספרות, עם זאת. וטל עליהן עומס רבשמ

גם משום שהם חוששים , שמקבלים שירותים בעין מעדיפים לקבל שירותים על פני גמלה כספית

ימי חופש , ביטוח, תשלומי שכר,  מציאת מטפלת-מהתהליכים הכרוכים בהעסקת מטפלת באופן פרטי 

אמרו שטוב שיש גוף שאחראי ,  מן הקשישים בסיעוד שהעדיפו גמלת שירותים13%, שר זהבהק. וכדומה

מ ציינו דווקא כיתרון "כשליש ממקבלי השר, לעומת זאת. להעסקה ולתפקוד המטפלת במסגרת הגמלה

  . ללא תיווך החברה, את היכולת לשלוט באופן עצמאי על העסקת המטפלת

  

בתהליך קבלת ההחלטות בעיצוב המדיניות לטיפול , תי הגמלאותבגלל הדמיון שבמילוי הצרכים של ש

מעבר לטיעוני היתרונות והחסרונות , ממושך לקשישים יש להביא בחשבון גורמים נוספים ברמת המקרו

 בשיעור הקשישים המוגבלים יש העם העליי, ראשית. של כל גמלה המופיעים באופן תאורטי בספרות

ועם זאת להביא בחשבון , ם לשירותי סיעוד במתן גמלת שירותיםלבחון את המשך זמינות כוח האד

 מה שיאפשר טיפול -בעת המרת הגמלה לכספית , אפשרות של פיטורי עשרות אלפי המטפלות כיום

 יש לבחון כיצד אפשר לבצע פיקוח והכשרה גם כאשר העסקת -מבחינת איכות הטיפול , שנית. משפחתי

 - מבחינת העלויות לפרט ולמערכת , שלישית. ך סוכנויות מּורשותהמטפלות תיעשה באופן פרטי ולא דר

גובהה אמנם , כאמור, אך, הגמלה הכספית תגדיל באופן ניכר את מספר דורשי הגמלה, ברמה מערכתית
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  הקדמה. 1
  

קשישים בביתם ובסביבתם ה השארתמדיניות שירותי הרווחה לקשישים במדינת ישראל דוגלת ב

 - 1980שנת אחד הביטויים לתפיסה זו הוא חוק ביטוח סיעוד שאושר בכנסת ב. הטבעית עד כמה שניתן

 בכלל ובמספר הקשישים 1הגידול העצום במספר הקשישים. 1988אפריל ב 1- בבהפעלתוחל ווה

 החשש שהשירותים הקיימים אינם מסוגלים לענות על הצרכים הביאו להכרה בלוויית, המוגבלים בפרט

 זה לתת תשובה לצורךהן חוק ביטוח סיעוד נועד .  באופן משמעותיאת השירותים הקיימיםשיש להרחיב 

 המשאבים הכספיים המופנים לשירותים להגדיל את, במסגרת המוסד לביטוח לאומי, להבטיחהן ו

את הקל לי הקשישים המוגבלים וכההיענות לצוראת שפר ל של החוק היו ו העיקרייםיעדי. קהילתיים

 כי תוספת שירותים קהילתיים תפחית את להניח היה סבירכמו כן . ומס המוטל על בני המשפחההע

 כוונה להציע ה בחקיקת חוק סיעוד לא היית.על כל ההוצאות הכרוכות בכך, הצורך בפתרונות מוסדיים

אלא להוות , ת שניתנת על ידי בני המשפחהפורמלי-הבלתיחלופת שירותים שתבוא במקום העזרה 

 יתרה ).1992, מורגנשטיין ובייץ(שעזרתה נתפסת כחשובה וחיונית ביותר , תוספת סיוע ותמיכה למשפחה

מובן שזקן שתלוי רק בשירותים המוגדרים בחוק ושאינו מקבל עזרה מבני משפחה לא יוכל , מזאת

חוק סיעוד לא יוכל לזכות את המשפחה עבור , משמע; אלא יזדקק לאשפוז סיעודי, להישאר בקהילה

  ).2001, צבי-בן(אלא רק להסב הקלה מועטה בהתמודדות היוצרת עומס ולחץ רב , שירותיה

  

וק קדמו לבטים רבים באשר לדרך המתאימה ביותר לענות על הצרכים הגדלים לשירותים לקשישים לח

האם להגדיל את השירותים במסגרת התוכניות הקיימות במשרד הרווחה : בין ההתלבטויות. מוגבלים

האם לתת תגמול כספי ולהשאיר ; או לעשות זאת במסגרת חוק של הביטוח הלאומי, הבריאותומשרד 

אילו שירותים , ואם כן, או לתת שירותים בעין, קנייה של השירותים בידי הקשיש ובני משפחתואת ה

  .כיצד ישתלבו השירותים במסגרת החוק במערך הכולל של השירותים לקשישים; כללו במסגרת החוקיי

  

 ,1988מאז החלת החוק באפריל . נכנסה המערכת לטיפול ממושך בישראל לעידן חדש, עם הפעלת החוק

 13%-המהווים כ,  איש100,000-והוא מכסה כ, היקף הכיסוי של אוכלוסיית הקשישים גדל מאוד

  ).מנהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי (1990 בשנת 5.5%מאוכלוסיית הקשישים בהשוואה ל 

  

 הישירה והעקיפה של הפעלת חוק הסיעוד על איכות תותרוממאז הפעלת החוק עולות סוגיות בהקשר ל

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

וכן סוגיות באשר להמשך ההתפתחות של השירותים לקשישים , שינויים בביקוש לשירותים מוסדיים

מכון ברוקדייל -וינט'גהמוסד לביטוח לאומי בשיתוף עם . בארץ ומקומו של חוק הסיעוד במערך זה

ברודסקי  (הביצוע והמעקב אחר השלכותיה, את התפתחות חוק ביטוח סיעוד משלבי התכנוןלווים מ

  ). 1992, מורגנשטיין ובייץ; 1997, ינסקי'סטרבצ-כורזים וכהן; 1995, נאון ושטרוסברג; 1993, ונאון

  

גמלה : אחת הסוגיות הנידונות בהקשר להפעלת חוק ביטוח סיעוד קשורה לצורת מתן הסיוע, כאמור

  ).גמלה בעין(כספית לעומת גמלת שירותים 

                                                   
  .לצורך נוחות נקטנו לשון זכר,  מדובר בקשישים ובקשישות כאחד 1
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הוקמה ועדה בראשות פרופסור יעקב מן שקבעה את העקרונות שעל פיהם יש לגבש את חוק , 1980בשנת 

כדי לדרבן את , שהגמלה שתינתן לזקן או למשפחתו תהיה בעיקרה גמלת כסף: "הוועדה הציעה. סיעוד

משפחתיים או -ך הפעלת העזרה באמצעות כוחות פניםהמשפחה להמשיך ולשאת בעול הטיפול בזקן תו

כל זאת מבלי להגדיר קריטריון המגביל ). 1987, מן" (על ידי קניית שירותים מחוץ למסגרת המשפחתית

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

, קובעת שאין שירותים זמינים במקום מגורי הקשישלמעט מקרים שבהם ועדה מקומית ,בשירותים

יש לציין שבעוד שגמלאות אחרות . ולמעשה רק כאחוז אחד ממקבלי הגמלה מקבלים את הגמלה בכסף

הרי שירותי , )שירותים מיוחדים(של המוסד לביטוח לאומי הניתנות לאנשים בעלי נכות ניתנות בכסף 

 חוק ביטוח נכות -האחד , לכיסוי טיפול ממושך, ני חוקיםישראל חוקקה ש. חוק סיעוד הם הסדר מיוחד

וגמלה לילד הנכה החלה על קטינים , 18-64החלה על בני ) ם"שר(ובכללו גמלת שירותים מיוחדים , כללית

גמלת שירותים ,  1,700₪- גמלה הם סך של כ100%. ואלו מעניקות זכאות לגמלה כספית; 0-17בני 

. ובהתחשב ביכולת ההשתכרות, בהתאם לגובה הנכות, 150%-50% מיוחדים ניתנת בשלוש רמות של

מעניק )  ויותר65 ויותר ועל גברים בני 60חל על נשים בנות (חוק ביטוח סיעוד , החוק השני, לעומת זאת

סל השירותים כולל טיפול אישי וסיוע . נקבע סל שירותים שממנו יכולים הזכאים לבחור. גמלת שירותים

נקבעו . לחצן מצוקה ומוצרי ספיגה, שירותי כביסה, השתתפות במרכז יום, ממטפלתבניהול משק הבית 

. ובהתאם לכך נקבע היקף השירותים שמסופקים לזקן, שתי רמות זכאות על פי רמת המוגבלות של הזקן

 שעות בשבוע ואילו 10- מאפשרת לזקן לקבל מטפלת בהיקף של כ100%זכאות ברמת גמלה של , לדוגמה

  .  שעות בשבוע15- מזכה אותו למטפלת בהיקף של כ150% גמלה של זכאות ברמת

  

יש לציין . לא הסתיים, אם בכסף או בעין, הדיון הציבורי והמקצועי באשר לצורה המועדפת למתן הגמלה

  . ומספר מדינות מפותחות אחרות מתלבטות בשאלה, כי סוגיה זו מעוררת עניין לא רק בישראל

  

ן ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי סדרת מחקרים העוסקים בזכאי חוק ביטוח מכו-וינט'לאחרונה ערכו ג

מחקרים אלה בחנו מספר סוגיות בתחום של צרכים וטיפול . סיעוד ובזכאי קצבת שירותים מיוחדים

בשאלות המרכזיות נכללה שאלת ההעדפה וההשלכות של הספקת שירותים בעין לעומת . בזקנים ובנכים

  .גמלאות כספיות

  

רת דוח זה היא להציג ממצאים שעלו מאחד המחקרים שהתבסס על ריאיון זקנים זכאי חוק ביטוח מט

המחקר מספק מידע עדכני ורלבנטי בנושא של . סיעוד וזקנים זכאי שירותים מיוחדים ובני משפחותיהם

  . גמלאות בכסף לעומת גמלאות בעין

   

  סקירת ספרות . 2
  

, קצבה כספית לא מוגבלת, שירותים בעין: אדם המוגבליש שלוש דרכים להספקת סיוע ל, ככלל

. וקצבה כספית מוגבלת לרכישת שירותים, המאפשרת למקבל הקצבה להשתמש במשאבים כראות עיניו

אם אי . חייב מקבל הקצבה להגיש בקשה לספקי השירותים או לקבל מהספקים חשבון, במקרה זה

הדבר דומה יותר להספקת , ורת עזרתם לקשישאפשר לשלם בקצבה הכספית המוגבלת לבני משפחה תמ
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יש דמיון רב , אם אפשר לשלם לבני המשפחה בקצבה הכספית המוגבלת, לעומת זאת. שירותים בעין

  .יותר לקצבה כספית לא מוגבלת

  

לאחרונה מסתמנת מגמה , אולם; רוב המדינות המפותחות מספקות שירותים בעין לאוכלוסייה המוגבלת

, ראשית. ניתן למנות שלושה מניעים עיקריים למגמה זו.  כחלק מחבילת שירותיםלתת קצבאות כספיות

המֻלָווה בגידול מהיר במספר הקשישים המוגבלים בתפקודם והזקוקים לעזרה , הזדקנות האוכלוסייה

הגמלה הכספית , שנית. מעָלה את החשש שייווצר מחסור בכוח אדם טיפולי, יומיות-לביצוע פעולות יום

וכך יהיה אפשר להתגבר על בעיית המחסור בכוח , שיש לשלם לבני משפחתו עבור שירותיהםתאפשר לק

ומתן גמלת סיעוד כספית , ההוצאה השנתית למימון סל השירותים גדלה והולכת, שלישית. אדם בסיעוד

אם הסכום שיינתן לכל אדם יהיה נמוך מעלות השירותים הניתנים באמצעות , עשוי להקטין את העלויות

ניתן לציין , הנוגעים למחסור במשאבים, בנוסף למניעים אלו. המחייבת עלות תפעול נוספת, ברת סיעודח

והתאמת מענה הולם יותר , המתועלת לשיפור השירות הניתן לקשיש, גישה חיובית בשירותי הרווחה

רות בספ. ידי מתן יותר חופש בחירה לזקן המוגבל ולבני משפחתו-לצרכיו מאשר המענה שקיים על

, המצדדים במתן קצבאות כספיות טוענים. המקצועית מצוינים יתרונות וחסרונות במתן גמלה כספית

באמצעות הרחבת חירותם לבחור בשירותים ובספקי , שבאמצעותן אפשר לחזק את כוחם של הצרכנים

לבחור , הקלת התכנון של טיפול גמיש ולאפשר למקבל הקצבה לתכנן את לוח הזמנים כרצונו; השירותים

שגמישות , הם טוענים). מאורגנים-כולל העסקת מטפלים לא(ספק שירות ולחתום אתו ישירות על הסכם 

קצבאות כספיות עשויות , יתר על כן. (Freedman & Kemper, 1996)זו משפרת את איכות חייו של הזקן 

נות לזקנים להביע והן מעניקות גם הזדמ, לתמרץ את המשפחות להמשיך ולדאוג לקרוב הזקן או המוגבל

. או לפצות את המטפלים על איבוד הכנסתם, את הערכתם למאמציהם של אלה העוזרים להם ללא שכר

שווי . טענה נוספת היא שקצבה כספית תיצור תחרות בין ספקי השירותים ותוביל לשיפור השירותים

 בדרך כלל שירותים מאחר שהלקוחות רוכשים, נמוך מערך השירות המקביל, בדרך כלל, הגמלה הכספית

  .ומשום כך עלותם נמוכה יותר, מַסָּפקים שאינם מאורגנים או מבני משפחה

  

בהתאם לשיעור הגבוה של , המתנגדים לקצבה הכספית טוענים שעלויותיה של המדינה יהיו גבוהות

ן עוד הם טוענים שכיוו, )מאחר שהביקוש לגמלאות כספיות גדול מהביקוש לשירותים בעין(המשתתפים 

שאיכות הטיפול תהיה ; מחיר שעת טיפול סיעודי עשוי להאמיר, שלא יהיה פיקוח על עלות השירות

ושהלקוחות עשויים להיתקל בקשיים לבחור ; נמוכה בגלל העדר פיקוח נאות על הספקת השירות

מה שמחזק את החשש שהאדם המוגבל לא יקבל את ', שכר וכו, ולדאוג לתשלום ביטוח, בספקים בעצמם

שהקשיש יכול להשתמש בכסף לצרכים אחרים ומשפחות יכולות להשתמש לרעה ; יפול שהוא זקוק לוהט

שקצבאות כספיות לבדן אינן ; מצב שקשה לפקח עליו, במשאביהן או להזניח את צורכי האדם המוגבל

וכי מאמצים להשגת מטרה זו חייבים להיעשות , מספיקות לדרבן את התפתחות השירותים הקהילתיים

בעין אפשרויות סבירות -וכי ניתן לַהבנֹות גם בתוך מערך השירותים; וברמה המקומית, מה הלאומיתבר

טענה נוספת היא שמתן אפשרות בחירה למשפחות בין ). 2001, חביב ומזרחי, ברודסקי(לבחירה וגמישות 

עם המשפחות רק , ולהיטיב למעשה, עשויה להיות בעייתית ביותר,  בעין או בכסף-, שני סוגי הִגמלה

משפחה מעוטת הכנסה תימצא במצב שבו היא תצטרך להכריע בין שימוש בכסף לצורכי . המבוססות

  ).2001, צבי-בן(לבין מילוי צרכים חיוניים אחרים של המשפחה , המוגבל
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   רקע להתפתחות המגמה להכללת גמלאות כספיות בסל השירותים לטיפול2.1
 )Consumer Direction(שך צרכנות ישירה של טיפול ממו:  ממושך

ניתן לשרת את הקשישים המוגבלים על הצד הטוב , על פי גישתה המסורתית של מערכת שירותי הרווחה

, כאמור לעיל. מערכת זאת נקבעת על ידי בעלי מקצוע. ביותר באמצעות מערכת סטנדרטית של שירותים

 -רווחה על מקבלי השירות בעשור האחרון בעולם המערבי השתנתה תפיסתם של מעצבי שירותי ה

 כדי שיוכלו -אפשרות בחירה והספקת מידע , לצרכנים הדורשים איכות, ממטופלים הנזקקים לטיפול

 מודל עיקרי שמבטא שינוי זה ).Baldock, 1991(; )1998, ברודסקי(לקבל החלטות הקשורות לשירותים 

ה של שירותים מאפשרת לבחור את צרכנות ישיר). Consumer Direction(הוא מודל הצרכנות הישירה 

בבסיס גישה זו עומדת ההנחה שאנשים מוגבלים . תוך שליטה על אופן מתן השירות, השירות ואת הספק

גם מניחה שטיפול ממושך אינו " צרכנות ישירה. "יודעים למה הם זקוקים וכיצד להשיג את מבוקשם

ובתמיכה , )low-tech(לוגיה מתקדמת וכי הוא מתמקד בשירותים שאינם עתירי טכנו, רפואי בעיקרו

לא צריך לחייב את הצרכן להישען , לכן. ככל שניתן, שמאפשרת לאדם עם מוגבלות לתפקד באופן עצמאי

  .(Stone, 2000)על גוף פרופסיונלי שיקבל החלטות עבורו 

  

שמאפשר לצרכן , בקצה האחד עומד המודל הכספי. היא קשת שלמה של תוכניות" צרכנות ישירה"

גמלאות כספיות . הוא יכול להחליט כיצד לנצל את הגמלה הכספית בהתאם לצרכיו, כלומר, גמישות רבה

במסגרת ִקצבת שירותים מיוחדים , ידי המוסד לביטוח הלאומי לאנשים מוגבלים בישראל-שניתנות על

. מקצועיבקצה השני של הקשת נמצאת חבילת שירותים שניתנים בניהול . ניתנות לפי דגם זה, )מ"שר(

, והלקוח שותף בהחלטות, )המטופל(מנהל הטיפול מתאים לקשיש תוכנית טיפול בהתאם לצורכי הלקוח 

המאפשר חופש בחירה במסגרת סל שירותים , חוק הסיעוד בישראל. בבניית התוכנית וביישומה בפועל

ן שני הקצוות יש בי. דומה לדגם זה, שבו שותפים הזקנים ובני המשפחה בתכנון תוכנית הטיפול, מוגדר

; שבהן תוכניות שמאפשרות לצרכן לפטר ולהעסיק את המטפל בעצמו, דרגות שונות של צרכנות ישירה

והקשיש בוחר כיצד , )voucher(תוכניות שבהן נותנים תלושים ; אפשרות לשלם לבן משפחה עבור שירותיו

ניק רווחה אישית ושביעות גישה זו נועדה להע. ותוכניות המשלבות כמה מגורמים אלה, להשתמש בהם

  אך במידה לא מועטה גם לבני משפחתו שנושאים בנטל הטיפול הבלתי פורמלי , רצון רבה יותר לקשיש

)Feinberg and Ellano, 2000.(  

  

ניתן להבחין בשתי תנועות חשובות שהביאו לשינוי , ב"במבט לאחור על תהליך התגבשות מגמה זו בארה

הוקמה ) The Independent Living Movement(התנועה לדיור עצמאי : מושךהעקרוני בשירותי הטיפול המ

. הם דרשו להתאים להם משאבים ותשתיות באוניברסיטאות. ידי סטודנטים מוגבלים-על' 60-בשנות ה

וכיום הוא כולל גם , ועם השנים קהל היעד שלהם התרחב, בעקבות פעילותם הוקמו מרכזי שירות ודיור

טענתה הבסיסית של התנועה הייתה שתלותו של המוגבל נוצרה בגלל מחסומים . קשישים מוגבלים

אלא , )שהרי בכך הם מוגבלים(ושעצמאות אינה עשיית הדברים בעצמך ; סביבתיים וכי יש להסירם

מתוך  '70-תנועה שפעלה בשנות ה) The Self Determination Movement(; שליטה בחיים ובהחלטות

במגמה לתכנון שירותים עבורם בתוך , ת של אנשים בעלי מוגבלות קוגניטיביתהתנגדות לאשפוז במוסדו

  . הקהילה
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שתי התנועות כאחת תובעות שהאדם המוגבל יקבע בעצמו את סוג התמיכה שהוא מקבל ואת האופן שבו 

  .(Eustis, 2000)אלא זקוק לשותפים לתמיכה בו , האדם אינו מושא להשגחה, על פי תפיסתן. יקבל אותו

  

   הניסיון במדינות מפותחות בעולם2.2
  )זכאות אישית המוגדרת בחוק( מדינות שבהן מופעל חוק ביטוח סיעוד 2.2.1

. בכל המדינות המפותחות בעולם פועלות תוכניות לטיפול ממושך בחסות שירותי הבריאות והרווחה

שו תוכניות נפרדות ולרובן גוב, הן מבוססות על תחיקה ועל עקרונות זכאות, בהן ישראל, בחמש מהן

  .שלא כחלק מסל שירותי רווחה ובריאות אחרים, לטיפול הממושך

  

כולל טיפול במוסדות סיעודיים , פי חוק- הייתה המדינה הראשונה שסיפקה טיפול ממושך עלהולנד

הסובלים מבעיות , מדובר בתוכנית המיועדת למוגבלים בתפקוד בכל הגילים. ומאוחר יותר גם בקהילה

קצבאות כספיות ניתנות במסגרת של תוכנית ניסיונית של . בהולנד מסופקים רק שירותים בעין. בריאות

אלה . לקבוצה מוגבלת של פונים הזכאים לטיפול בביתם") "personal budgets" (תקציבים אישיים"

תקציבים אישיים . כולל שירותים של בני משפחה, חייבים להשתמש בקצבה הכספית לקניית שירותים

 Coolen and(; )1997 בני אדם בשנת 5,500-כ,  ממקבלי הקצבאות5%-3%(נקים בשיעור מצומצם מוע
Weekers, 1998; Huijbert and Martin, 1998 .(מהערכת . התוכנית הניסיונית מֻלווה במחקר הערכה

ועל יותר שליטה על הספקת השירותים , התוכנית עלה שמקבלי הקצבאות דיווחו על שיפור בשירותים

אם הם אינם , לקוחות יכולים עתה בקלות רבה יותר לפטר עובד או ספק, לדוגמה. ועל בחירת הספקים

אנשים המקבלים קצבה : במחקר אחר נמצאה שביעות רצון גבוהה. (Weekers and Piji, 1998)מרוצים 

רת אשר דיווחו על שביעות רצון גבוהה יותר מאשר אנשים בקבוצת הביקו") תקציבים אישיים("כספית 

  .(Miltenburg and Klie, 1995)קיבלו שירותים בעין 

  

ושנה מאוחר יותר הוא הורחב גם לטיפול , 1995 פתחה דווקא בכיסוי לטיפול בקהילה בשנת גרמניה

, מבין המדינות המפעילות חוק ביטוח סיעוד. החוק חל על הסובלים מבעיות תפקוד בכל גיל. במוסד

ערך . או לשלב בין השתיים, בחור בין גמלה בשירותים לגמלה כספיתגרמניה היא היחידה שמאפשרת ל

בגרמניה נהוגות שלוש רמות זכאות על פי רמת . מערך השירותים בעין) בערך בחצי(הגמלה הכספית נמוך 

 11%, בקצבה כספית) 79%( בחרו רוב הזכאים המתגוררים בקהילה 1996בשנת . מוגבלותו של האדם

, ככל שרמת המוגבלות עלתה.  בחרו בשירותים בלבד9%-פית לשירותים בעין ובחרו לשלב בין קצבה כס

 בחרו (Substantial disability)יותר בעלי מוגבלות בינונית . כך פחות אנשים ביקשו קצבה כספית

 Deutscher(; )בהתאמה, 67%- ו77%, 84%(בקצבאות כספיות מאשר בעלי מוגבלות קשה או קשה ביותר 
Bundestage, 1997; Schneider, 1999 .( 74%-כ:  ירד מעט שיעור הבוחרים בקצבאות הכספיות1998בשנת 

 שילבו בין 14%- בחרו בשירותים בעין ו11%, מהזקנים המתגוררים בקהילה בחרו בקצבאות כספיות

, שישים אחוזים מבעלי המוגבלויות הקשות ביותר בקהילה בחרו בקצבאות כספיות בלבד. השניים

  ).Evans-Cuellar and Wiener, 2000(בעלי המוגבלויות הקלות יותר  מ80%לעומת 

  

ממצא חשוב נוסף במחקרים בגרמניה הוא שקצבאות כספיות מנוצלות בראש ובראשונה כתוספת 

 ,Evers(יותר מאשר לרכישת שירותי טיפול פורמליים , לתקציב המשפחתי או כדי להעניקו לבני המשפחה
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את היתרון של היכולת להשתמש ) 85%( ציינו הרוב (Runde et al., 1996)ג במחקר שנערך בהמבור). 1998

בחינת השפעתה של הקצבה הכספית על כמות הטיפול . במשאבים ללא הגבלה לשימוש טיפולי בלבד

משפחות דיווחו על הטיפול . ידי קרובים בגרמניה גילתה שהטיפול המשפחתי נותר כשהיה-המסופק על

עבורן הקצבה הכספית הייתה בעיקר . (Evans-Cuellar and Wiener, 2000)שו בקרוביהן כפי שתמיד ע

ערכן הכספי של הקצבאות הכספיות , כפי שצוין. הכרת תודה יותר מאשר תרומה כלכלית משמעותית

  .נמוך מערכם של שירותים בעין

  

תיהם אינם הם טוענים שהמוגבלים או משפחו. בגרמניה יש המבקרים את דרכי הספקת הקצבה הכספית

 ;Evers, 1997(כיצד לשאת ולתת ישירות עם ספקי שירותים , ובמקרים רבים אינם יודעים, מסוגלים
Schneider, 1999 .(ובכל זאת הם יכולים , לשיעור גבוה מהזכאים יש מוגבלות קוגניטיבית, יתר על כן

שבחרו לקבל קצבה בתגובה לדאגה זו נערכים ביקורים תקופתיים אצל הזכאים . לקבל קצבה כספית

כדי להבטיח שהם מקבלים טיפול , תלוי ברמת מוגבלותם, כספית אחת לארבעה או לשישה חודשים

 Schneider, 1999; Evans-Cuerall and(קוארל ווינר - ואוונס1999-זאת ועוד שניידר במחקרו מ. נאות
Wiener, 2000 ( אין שירותי ייעוץ , כיום. טיפולטוענים שיש צורך לפתח יותר שירותי ייעוץ ושירותי ניהול

בהתחשב . והזכאים ומשפחותיהם מחליטים על פי רוב בעצמם או בעזרת ספק השירות הישיר, נגישים

במורכבותו של תהליך בחירת השירות הנאות ושל ניהול משא ומתן וקביעת הסכם עם ספק השירות 

שיעורם הגבוה של הבוחרים . רכניםטוענים מחברים אלה שיש צורך בייעוץ כדי לעזור ביתר יעילות לצ

אבל סוגיה זו טעונה בדיקה , בקצבה כספית בגרמניה הוסבר בחלקו בהעדר הספקה נאותה של שירותים

  . נוספת

  

ממצאי מחקר ההערכה על זכאים . ניתנת רק קצבה כספית לא מוגבלת לפי שבע רמות זכאותאוסטריה ב

 מהנחקרים השתמשו בשירות 56%-הראו ש)  מכלל הזכאים93%המהווים (המתגוררים בקהילה 

   קיבלו שירותים מחוץ לביתם 22%- קיבלו שירותים בביתם ו47%(סוציאלי או סיעודי אחד או יותר 

)Badelt et al., 1997 .(17%, קיבלו טיפול סיעודי בביתם, עשרה אחוזים ממקבלי השירותים בביתם - 

 Carinthia- ב34%הטווח נע בין (שונה בכל אזור השימוש בשירותים .  ארוחות חמות14%-עזרה בבית ו

. ניתן להסביר הבדלים אלה בחלקם בפערים בנגישות השירותים בין האזורים). Vorarlberg- ב84%לבין 

 לא 14%,  מהמטפלים הראשוניים שענו על שאלון77%מצאו גם הם שמתוך ) Badelt, 1997(' באדל ואח

דיווחו שהתשלום ) רובם בני זוג של אנשים מוגבלים (27%, להםקיבלו תשלום על מילוי חובות הטיפול ש

 דיווחו שהם קיבלו תשלום חודשי 40%-ו,  ציינו שהם לא קיבלו תשלום קבוע20%, משולב בתקציב הבית

ושלרובם אין כל ידע או מידע ,  מהמטפלים הראשוניים הם בני משפחה88%-הממצאים הראו שכ. קבוע

כמו גם , כדי להקל על מצב זה. לפחות לעתים, ים מהם חשו מתח נפשישבעים ושניים אחוז. מקצועי

הבריאות והרווחה הפדרלי האוסטרי ייעוץ למטפלים ראשוניים , הציע משרד העבודה, להבטיח איכות

  .1998,  בינואר1-מה

  

שם ניתנת גמלת שירותים ). 2000אפריל (היא המדינה האחרונה שבה חוקקו החוקים לטיפול ממושך יפן 

 ומעלה 65כאשר הזכאות לבני ,  ומעלה40קריטריון הזכאות נקבע לגיל . לפי שש רמות זכאות, בעין

  .מוגבלות קוגניטיבית או חושית, נקבעה בהיות מוגבלות בתפקוד יומיומי



  

  7

  

, למרות התמיכה הציבורית. השאלה האם יש לתת קצבה כספית למשפחות עמדה במוקד הדיון ביפן

אנשי מקצוע טענו שהרחבה מהירה של השירותים הפורמליים צריכה לקבל . הוחלט שלא לאפשר זאת

פמיניסטיות טענו שקצבאות כספיות . ושלא ניתן לעשות זאת באמצעות קצבאות כספיות, עדיפות עליונה

הובעה . בעוד שבנות המשפחה המטפלות ימשיכו לשאת ברוב עול הטיפול, יהפכו לחלק מתקציב הבית

בעוד שהממשלה תמשיך באישור בקשות בקצב , ת תגרום לגל בקשות לקצבהדאגה שהצעת קצבה כספי

 Campbell and(משיקולים תקציביים , מפני שהיא שואפת להכפיל את התוכנית בהדרגה, אטי יחסית
Ikegami, 2000.(  

  

מתפתחות בכמה מדינות בעולם תוכניות ניסיוניות של צרכנות , המעוגנות בחוק, במקביל לתוכניות אלה

והערכת יעילות וסיפוק צרכים ושביעות , מבחינה אישית וציבורית, תוך בחינת משמעות הפעלתן, ירהיש

  .רצון של אוכלוסיית היעד

  

   תוכניות צרכנות ישירה של טיפול ממושך במדינות אחרות2.2.2

גם במדינות המספקות שירותי טיפול ממושך שלא על פי חקיקה וזכאות אישית מתפתחים בשנים 

 consumer" (צרכנות ישירה"ות דגמים שונים של הספקת שירותים על בסיס עקרונות של האחרונ
directed.(  

  

. בהתאם לכך נקבע גובה הגמלה.  גובשה תוכנית כזו למוגבלים והזכאות מותנית במבחן אמצעיםבצרפת

גובה הגמלה מחושב לסכום המאפשר כיסוי לשעות טיפול אישי ואינסטרומנטלי בהתאם לזכאות 

הצרכנים צריכים להשתמש במרבית הכסף לרכישת , להבדיל מגרמניה ואוסטריה, בצרפת. הקשיש

, זוג-ת/אין להעסיק בן: הם יכולים להעסיק בשכר בני משפחה כמטפלים בסייגים מסוימים. שירותים

  .(Tilly and Wiener, 2000)ה למשק הבית או פנסיונר המקבל דמי פרישה /שותף

  

הפועלות על פי עקרון הצרכנות הישירה ומטרתן להגביר את , רחבה של תוכניות הונהגה קשת ב"בארה

עלה כי כבר ' 90-ממחקרים שנערכו בתחילת שנות ה. שליטתם של הלקוחות על השירותים שהם מקבלים

. אז מספרן של התוכניות במימון ציבורי אשר סיפקו שירותים המבוססים על עיקרון זה היה משמעותי

נהלים חדשים , )HCFA(ב "סמה האדמיניסטרציה למימון שירותי הבריאות בארהפר, 1997בשנת 

ובהם הוענק חופש בחירה רחב למדינות ) Medicaid(להספקת שירותים אישיים במסגרת מדיקאיד 

אף כתבה במפורש שמדינות , 1999ובשנת , השונות להספקת שירותים לפי הקונספציה של צרכנות ישירה

  .של צרכנות ישירהיכולות לבחור במודל 

  

 שני סקרים בקרב 1999 ובשנת 1996האמריקני ערך בשנת ) National Council on Aging) NCOA-ה

,  כספי ביטוח הבריאות-במדיקאיד , הממונים על הפעלתם של שירותים במחלקות לטיפול בזקנים

כל המדינות במחלקות לשיקום מקצועי ובמחלקות לטיפול באנשים עם בעיות התפתחותיות ברחבי 

סקרים אלה הראו . כדי ללמוד על עמדותיהם כלפי תוכניות כאלה ועל המכשולים להפעלתן, ב"בארה

תוכניות . 1999 בשנת 185- ל1996 בשנת 103-שמספר התוכניות הפועלות על בסיס צרכנות ישירה גדל מ
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-non(פורמליות אלה מאפשרות לצרכנים לבחור בשירותים ובספקים גם אם אינם שייכים לסוכנויות 
agency providers .(שכנים ובני משפחה , מרבית התוכניות אפשרו ללקוחותיהן להעסיק חברים) פרט

מרבית התוכניות סיפקו . הן גם אפשרו שליטה בלוח הזמנים בקבלת השירותים). זוג והורים-לבני

  ).Velgouse and Dize, 2000(שירותי ייעוץ ומידע לצרכנים 

  

קרים אלה גם חששות וסוגיות אתיות שמטרידות את הגופים השונים האחראיים על בין היתר בדקו ס

הסוגיות העיקריות שעלו היו ניצול הכספים שלא לצרכים סיעודיים . מתן שירותים לאוכלוסיות מוגבלות

. סוגיה זו עלתה במיוחד בקרב הארגונים האחראיים לטיפול באוכלוסיית הזקנים. ידי הצרכנים-על

. ידי עובדים ללא הכשרה-ספות היו קשורות להבטחת איכות טיפול ולהספקת שירותים עלסוגיות נו

הארגונים השונים דיווחו שאחד המכשולים בפיתוח תוכניות של צרכנות ישירה נעוץ בהתנגדותן של 

  ").loss of market share("סוכנויות המספקות שירותים בגלל חששם מאובדן לקוחות 

  

נערכו מחקרים , וחסרונות של אספקת שירותים לפי תפיסת הצרכנות הישירהכדי לבחון יתרונות 

המשווים בין תוצאות הטיפול של תוכניות המבוססות על דגמים של צרכנות ישירה לעומת , מבוקרים

אחד מהמחקרים המוכרים ביותר נערך . תוכניות המספקות שירותים לפי דגמים מסורתיים יותר

  .California's In-Home Supportive Services -בקליפורניה 

  

California's In-Home Supportive Services (IHSS) .המחקר השווה בין מודל שירותים למודל כספי .

נמצא כי . בשני הדגמים במחקר,  עובדים600- צרכני שירותים ויותר מ1,000-במחקר רואיינו למעלה מ

צא כי הצרכנים היו בתוכנית לצרכנות ישירה נמ. תוצאותיהם של שני הדגמים היו חיוביות, בכלל

כן נמצא שהמטפל שאותו העסיקו . מוגבלים יותר ובעלי צרכים מרובים יותר מאשר ממקבלי השירותים

. משפחה-זאת כיוון שבמקרים רבים הועסק בן; התאים להם יותר מבחינה תרבותית ומבחינת השפה

גם תחלופת ). Tilly et al., 2000(ל למטופל התפתחה מערכת יחסים קרובה יותר בין המטפ, כן-כמו

גם , ונמצא שהמטפלים שהועסקו באופן ישיר העניקו יותר שעות טיפול, העובדים הייתה נמוכה יותר

  .כאשר היה מדובר בעובדים שאינם בני משפחה

  

הצרכנים שהעסיקו בעצמם את המטפל ציינו שהיה להם קשה לעשות זאת ושרובם לא קיבלו , עם זאת

זאת לעומת מצב הפוך לחלוטין בקרב מקבלי השירותים שקיבלו את המטפל ; ה בתהליך הזהעזר

בתהליך הכשרת המטפלת נעזרו הקשישים הצרכנים ברופאי המשפחה או באנשי מקצוע . מסוכנויות

הם לא הזדקקו , כיוון שבחרו להעסיק קרוב משפחה, אך במקרים רבים, אחרים שסייעו להם בכך

ידי סוכנויות והוכשרו לכך על ידי -אף שהמטפלות שבקבוצת הביקורת הועסקו על. להכשרה מיוחדת

או שהיה לטובת אלה שהשתתפו , לא היה הבדל בשביעות רצונם של הלקוחות מהשירות, גורמי מקצוע

  .בתוכנית לצרכנות ישירה

  

עשר -ארבעהדגם הצרכנות הישירה הניב תוצאות חיוביות יותר מאלו של מודל השירותים בשישה מתוך 

. להרגשת ההעצמה ולאיכות חיים, הקשורים לשביעות רצונם של הלקוחות מהשירותים, מדדי תוצאות

כמו גמישות ושעות , למשל, הם ציינו בעיקר יתרונות טכניים, כשנשאלו על שביעות רצונם מן השירותים
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מודל לצרכנות ישירה לא העלה תוצאות חיוביות יותר מאלה של ה" המסורתי"הדגם , לעומת זאת. טיפול

  ).Benjamin, Matthias and Franke, 1998; Doty et al., 1999(באף לא אחד ממדדי התוצאות שנבדקו 

  

כאשר המטפל ) backup(אחד החסרונות שציינו הצרכנים במודל הכספי היה מחסור בתוכנית גיבוי , אולם

עבור . ידי סוכנויות פורמליות-ים עלפי רוב צרכנים של שירותים המסופק-דבר שממנו נהנים על; נעדר

במענה . (Benjamin and Matthias, 2000)הגיבוי יכול להיות קריטי , אנשים מוגבלים וקשישים במיוחד

 Rapid" (תגובה מהירה"בקליפורניה פותחה תוכנית של . לבעיה זו יכולות הסוכנויות להטות כתף
Response( ,70וגיל הפונים הממוצע היה , המספקת עובד מחליף בשיחת טלפון אחת) Wong, 2000.(  

  

Independent Choices .ונסון תומכת במימון מגוון התוכניות המוכרות כ'קרן רוברט ווד ג-"Independent 
Choices ."9( תוכניות 13הקרן מימנה . מטרתן לעודד שירותי צרכנות ישירה בטיפול ממושך בקהילה 

 גם החלו להתבצע מחקרים אשר 1994בשנת ). דונו בהמשך מחקרי הערכה שיי4-תוכניות הדגמה ו

במחקרים אלו נבחנו . התמקדו בחקיקה בתחום המיסוי וההעסקה במסגרת תוכניות של צרכנות ישירה

מחקרים ). Flangan, 1994, Flangan and Green, 1997(ב " מדינות בארה16- תוכניות לצרכנות ישירה ב22

ידי לקוחותיהם -הלים למילוי טופסי המיסוי של עובדים המועסקים עלאלה הביאו לשיפור במדיניות ובנ

פותחו מודלים שונים של שירותי תיווך למתן סיוע בכל עבודת המנהלת , יתרה מזאת. באופן ישיר

ואף נכתב מדריך , )fiscal intermediary models(הכרוכה בהעסקתם של עובדים במסגרת צרכנות ישירה 

 consumer-friendly(ים על עצמם אחריות מלאה להעסקתם של העובדים לשימוש הלקוחות המקבל
training manual.(  

  

 Cash & Counseling Demonstration"-ַהמֻלוות במחקר הערכה ומוכרות כ, כיום נערכות תוכניות הדגמה
& Evaluation) "Doty, 2000.(  

  

CCDE - Cash & Counseling Demonstration & Evaluation .נית תוכ- CCDE)  הדגמה -כסף וייעוץ 

תוכניות הדגמה אלה . רזי'ג-פלורידה וניו, ארקנזס: הברית-מיושמת בשלוש מדינות בארצות) והערכה

 נבחרו 1997בשנת . (RWJF)ונסון 'וקרן רוברט ווד ג, ב"ממומנות בשיתוף משרד הבריאות והרווחה בארה

ות מיקוד בניהול המרכז לזקנה של אוניברסיטת ובשלב ראשון נערכו קבוצ, המדינות להשתתף בתוכנית

  ' מה הם צורכיהם העיקריים וכד, לשם בחינת האוכלוסייה שתהיה מעוניינת להשתתף בתוכנית, מרילנד

)Lagoyda, 1997 .(וכשליש , מתוך קבוצות המיקוד עלה שמחצית מאוכלוסיית המבוגרים המוגבלים

התוכנית החלה לפעול בכל מדינה בתאריכים .  כספיתמאוכלוסיית הקשישים המוגבלים רצו לקבל גמלה

יורק אשר הייתה אמורה -מדינת ניו. 2000ובפלורידה רק באפריל ', 98 בארקנזס כבר בשנת -שונים 

המדינות ). Mahoney et al., 2000 (2000להשתתף במחקר ההערכה נפלטה מן התוכנית באוקטובר 

, )outreach(נית וליצירת המנגנונים ליישום הצרכנים שהשתתפו בתוכניות היו אחראיות ליישום התוכ

ולהבטחת ) fiscal intermediary(למתן ייעוץ ושירותים לסיוע בהיבטים המנהליים של העסקת עובדים 

  .איכות
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ובפלורידה גם , רזי יועדה התוכנית למבוגרים ולקשישים מוגבלים'ג- בארקנזס ובניו.אוכלוסיית היעד

אם הוא חפץ , ידי אדם אחר מטעמו-כל צרכן יכול להיות מיוצג על. התפתחותיתלילדים בעלי מוגבלות 

  .להשתתף בתוכניות אך מתקשה בכך

  

והם חולקו באופן אקראי לקבוצה ,  למי שהתנדבו להשתתף בתוכנית נערך ריאיון ראשוני.מבנה התוכנית

כפי שניתן , ידי סוכנויותשתקבל קצבאות כספיות ושירותי ייעוץ ולקבוצת ביקורת שתקבל שירותים על 

ערכה של כל אחת מהקצבאות הכספיות היה שווה פחות או יותר לערך של סל השירותים . עד כה

וכל מי שקיבל קצבה כספית היה זכאי , בכל עת יכלו הצרכנים לחזור לקבל ִגמלה בשירותים. המקביל

ת הגדירו שעל הצרכן לנצל את כל המדינו. לקבל שירותי ייעוץ בתחום ניהול הכספים וניהול החשבונות

ומתוך גמישות רבה היה עליו לבנות תוכנית שתציג כיצד הוא , הכספים לסיפוק צורך בעזרה אישית

  .הכסף ניתן לשנתיים. לא ברור האם הצרכנים יכלו להעסיק בני משפחה. מתכוון לנצל את הכסף

  

: הקבוצות במספר מרכיביםתוך השוואה בין שתי ,  התוכנית מֻלווה במחקר הערכה.מחקר הערכה

והשוואה בין , כמו כן נבחנת ההשפעה על התומך הלא פורמלי. שביעות רצון של לקוחות ואיכות הטיפול

  עובדים שקיבלו תשלום ישיר מהלקוחות לבין עובדים שהועסקו על ידי סוכנויות על פי המודל המסורתי 

)Mahoney, Simone and Simon-Rusinowitz, 2000.(  

  

תוך התאמתו ,  ראשונים מתוכנית ההדגמה הצביעו על חשיבותו של שיווק נכון של התוכניתלקחים

עוד מצוין בספרות המקצועית כי קשה ללמד נותני שירות מסורתיים להפוך ליועצים . לאוכלוסיות שונות

שוב נמצא כי ח. כי זה מבוסס על ערכים אחרים ופילוסופיה שונה, לצרכנים שמנהלים בעצמם את הטיפול

כיוון שזו נתפסת בעיניהם , להסביר היטב לסוכנויות ספקי שירותים לטיפול אישי על התוכנית הכספית

כן מסיקים החוקרים שאיסוף נתונים שוטף יכול להזין את הפעלת התוכנית ולהצביע על צורך . כאיום

איזה , ות הייעוץעדיין לא בוצעה הערכה שמסכמת את יעיל, באשר לשירותי הייעוץ בתוכנית. בשינויים

בנושא של מתן סיוע בנושא של ניהול . שימוש בייעוץ באמצעות האינטרנט ועוד, ייעוץ מתאים למי

מדווח כי צרכנים רבים בחרו , ושל ניצול לא נכון בכספים) fiscal intermediary(חשבונות והעסקה 

 לחוסר שימוש נכון מה שמקטין את החששות, להשתמש בשירותי התיווך הכספי הניתן מטעם הממסד

הופץ מדריך כדי להבטיח שיש בידיהם , למספר מועט של צרכנים שרצו להיות עצמאיים בנושא. בכספים

בקרת איכות בתוכניות אלה דורשת ממעצבי המדינות משימה יצירתית של איזון . את כל המידע הדרוש

התוכניות .  תוכנית משלהלכל מדינה הייתה.  של המדינהנשיאה באחריותבין האחריות של הצרכן וה

  ).Mahoney et al., 2000(נשענו על סקרי שביעות רצון של הצרכנים ופעילויות בקרה 

  

. ב"מופעלות תוכניות נוספות של צרכנות ישירה ברחבי ארה, פרט לתוכניות הדגמה אלה, כאמור

בכל מדינה . ינות עצמןתוכניות אלה מבוצעות ביוזמת המד, למשל, במיניסוטה ובמיזורי, באוהיו, באורגון

 64התוכנית מיועדת למבוגרים עד גיל במיזורי . בוחנים סוגיות ומרכיבים שונים של הצרכנות הישירה

ומגדירים זמנים , מכשירים אותם, הם בוחרים את מטפליהם, בעלי מוגבלות פיזית או קוגניטיבית

 מוקצים במינסוטה. והמיסויסוכנות עצמאית מבצעת את תפקיד המימון . לטיפול האישי שניתן להם

כספים ישירות במקום השירותים שקיבלו עד כה בתוכניות של טיפול ממושך לקשישים ולמשפחות עם 

נבנית תוכנית יחד עם מנהל טיפול מטעם המחוז לניצול כספים אלה . ילדים עם בעיות התפתחותיות
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גם בני ,  כמטפלים אישייםהצרכנים יכולים לבחור להעסיק. תוך שמירת עצמאותו,  הקשישילצורכ

כדי להבטיח שיש להם מידע ויכולת כדי לנצל את , שם גם פיתחו מנגנון ייעוץ לצרכנים. משפחה וחברים

בסוף כל שנה מתבקש הצרכן לחתום על כך שאכן ניצל את . הכספים לצורכיהם בצורה הטובה ביותר

אך ללא שירות של מתווך , ומה מנוהלת תוכנית דבאורגון. הכספים בדומה לתוכנית שנקבעה מראש

הגמלה הכספית מבוססת על עלות ממוצעת של צרכים לפי שלוש רמות . המחוז/פיסקלי מטעם המדינה

כולל , שירות או סיוע, של מוגבלות והצרכנים יכולים לעשות שימוש בכספים כדי לרכוש כל פעילות

קיימת יוזמה מדינית באוהיו . שךשירות יקרים יותר בהמ/האפשרות לצבור כספים על מנת לרכוש מוצר

בתוכנית הזו ניתנת אפשרות לצרכנים לבחור את הרמה של שליטה ואחריות . לקשישים מיעוטי הכנסה

 בניית תוכנית טיפול - self-directed case management : לצרכן ניתנים שלוש אפשרויות. שהם מעוניים בה

 המעניקה לצרכן כספים - flexible care planning; יחד עם מנהל טיפול וחופש בחירה של הספקים

אלא אם (לרכישת השירותים שהוא מעוניין על בסיס תוכנית טיפול שהוא מגבש לעצמו באופן עצמאי 

הכסף ניתן לשישה חודשי טיפול והצרכן בעצמו יוצר קשר עם סוכנויות המספקות ). ביקש סיוע בכך

להכשיר ולפטר , להעסיק,  מאפשר לצרכנים לגייס- fiscal intermediary; שירותים להסדרת הטיפול בו

) הורים וקטינים, פרט לבני זוג(בני משפחה , שכנים, עובדים ויכול להעסיק כל עובד שברצונו כולל חברים

)Velgouse and Dize, 2000.(  

  

 National Association of State Units on Aging (NASUA)-יוזמות לרפורמות במדיניות פותחו על ידי ה

עשר מדינות התנדבו להשתתף בתוכנית . במגמה להרחיב את הבחירה והשליטה של הצרכנים הקשישים

 Maine, North Dakota(בשלוש מהן כבר היו קיימות תוכניות צרכנות ישירה לקשישים , המבצעת הערכה
and Wisconsin .(ניתנות בהן נהוגות תוכניות השונות במידת השליטה והאחריות ש, לדוגמה, במיין

ולרוב בתוכניות המיועדות לקשישים פחות מכוונות לצרכנות ישירה בהשוואה לתוכניות עבור , לצרכנים

בצפון דקוטה ניתנת אפשרות בחירה בין העסקה ישירה לבין העסקה דרך סוכנות . צרכנים צעירים

אפשרות להעסיק ללא  (Medicaidובוויסקונסין ניתנת אפשרות להעסקה ישירה במסגרת ההגבלות של 

  ).בני זוג

  

   לקחים וסוגיות יישומיות מתוכניות צרכנות ישירה2.3
הן המוגבלים עצמם והן מעצבי המדיניות בתחום הרווחה סבורים שבעלי מוגבלות מעונינים לשלוט 

 Scala, 2000; Simon-Rusinowitz(ומעורבות רבה יותר בשירותים שהם מקבלים , ולבחור, ביכולת שליטה
et al., 2000; Benjamin and Matthias, 2000 .( קיים מגוון רחב ביותר של אסטרטגיות לשיפור ההיענות

. תוך שיתוף אוכלוסיית הצרכנים, לצורכי אוכלוסיית המוגבלים ולמתן שירותים בצורה גמישה יותר

 פי-על, ב היא צרכנות ישירה"אחת מהאסטרטגיות שהתפתחה בעשור האחרון גם באירופה וגם בארה

  .לפי שיקול דעתם, עד למתן אפשרות של גמלאות כספיות לשימוש אוכלוסיית המוגבלים, מודלים שונים

  

. בגרמניה ובאוסטריה המודל הכספי מעוגן בחוק ומיושם בפועל בקרב צרכנים שונים, כפי שצוין לעיל

חלקם , במדינות רבות אחרות בעולם מיושמים מודלים שונים של צרכנות ישירה של טיפול ממושך

לזהות סוגיות יישומיות שיש , מטרת תוכניות אלו היא. המלוות בהערכה ובקרה, כתוכניות ניסיוניות
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. על מנת לאתר נקודות טורפה ודרכי התמודדות כמענה להן, לבחון שביעות רצון ותועלת, לעצב במדיניות

  . להלן נביא סוגיות שעלו מן הספרות שפורסמה בנושא

  

  ד אוכלוסיית היע2.3.1
נוטים , לעומת אנשים זקנים, ב ובאירופה עולה כי צעירים" ממחקרים כמותיים שנעשו בארה.גיל

מחקרים ). Tilly, et. al., 2000(להעדיף צרכנות ישירה על פני קבלת שירותים דרך סוכנויות טיפול 

האם הם , אחרונים מציעים לבחון גם את יכולתם של אנשים מבוגרים לנהל בעצמם את הטיפול

  .'האם הם מעוניינים להעסיק בני משפחה וחברים או אחרים וכד, מעוניינים בייעוץ כספי

  

ונמצא שמרבית , מקבלי גמלה ונציגי סוכנויות שירותים, במחקר רואיינו בראיונות עומק נציגי ממשלה

משמעותיים , אלא תכונות האישיות, חשבו שלא הגיל, כמו גם נציגי הממשלה, הזכאים שרואיינו

שהם אסרטיביים ובעלי רשת תמיכה רחבה שתוכל , אלה טוענים שאנשים בכל גיל. דפה הכספיתלהע

חלק מהמרואיינים ציינו . יעדיפו את שיטת הצרכנות הישירה לטיפול בהם, לעזור להם לבחור עובדים

יכולים ליהנות מצרכנות ישירה עם , כולל אלה שבעלי מוגבלות קוגניטיבית, שרוב האנשים המוגבלים

נציגי הממשלה ציינו שלרוב נשמע יותר קולם של מוגבלים צעירים בעד הרצון . תמיכה והכשרה נאותות

שהם רוצים , ייתכן שזה נובע מכך שהם מודעים יותר לחלופה הזו. לקבלת גמלה כספית מאשר קשישים

 .Tilliy, et(ידי סוכנויות -ואילו קשישים מוכנים ופתוחים יותר לקבל שירותים המסופקים על, עצמאות
al., 2000.(  

  

 IHSS-במחקר כמותי שכלל מדגם של למעלה מחמש מאות משתתפים בתוכנית צרכנות ישירה של ה

למבוגרים יותר )  מן המדגם46.4%(נערכה השוואה בין הצרכנים הצעירים , )שהוזכר לעיל(בקליפורניה 

ם לא מסופקים ושביעות צרכי, העצמה של הצרכנים: במחקר נבחנו שלושת הממדים הבאים. במדגם

הבדל מסוים ניכר במידת . שברוב המשתנים לא נמצא הבדל מובהק על פי גיל, נמצא. רצון הצרכנים

בהתייחס .  ומעלה נמצאו נמוכים יותר מהאחרים בתכונה זו75כאשר רק בני , האסרטיביות בין הקבוצות

. היו פחות מסופקים, צעיריםנמצא שדווקא צורכיהם האינסטרומנטליים של ה, לצרכים לא מסופקים

  ).Benjamin and Matthias, 2001(לא נמצא הבדל ממשי , גם בהשוואת שביעות הרצון

  

עורכי המחקר מסיקים שנראה שגם צרכנים צעירים וגם מבוגרים מסוגלים ומעונינים להשתתף באופן 

ם שונים עשויות להיות לצרכני. גם אם דרושה לשם כך הכשרה נלווית, ישיר יותר בניהול הטיפול שלהם

יש לתכנן מגוון תוכניות כדי להתאימן , לכן', סוג מוגבלות וכד, תרבות, מין, לפי גיל, העדפות שונות

קשישים הם אינם קבוצה הומוגנית ויש לתת גם להם ). Simon-Rubinowitz et al., 2000(לצרכנים השונים 

  .בחירה באופן הספקת השירותים

 
במרבית התוכניות המופעלות על בסיס של צרכנות ישירה נכללים גם אנשים  .מוגבלות קוגניטיבית

המצדדים בגישה זו טוענים שיש . אולם יש מחלוקת בנוגע למידה שבה זה רצוי. המוגבלים קוגניטיבית

שגם אם יהיו מוגבלים בניהול , לכלול בתוכניות לצרכנות ישירה גם אנשים בעלי מוגבלות קוגניטיבית

ופעמים רבות הם יכולים להביע את רצונם ולבחור , הם יכולים למנות נציג מטעם, ממשהטיפול שלהם 

אולם יש הטוענים שאנשים הסובלים ממוגבלות קוגניטיבית עשויים לקבל ). Eustis, 2000(בין חלופות 
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 אחת הביקורות על). Tilly, et. al., 2000(החלטות שלא בהכרח לטובתם וחשופים יותר מאחרים להונאה 

ללא שום הגבלה או , החוק המופעל בגרמניה קשורה לעצם הכללתם של אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית

בהולנד נכללים אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית בתוכנית לצרכנות . במסגרת הגמלאות הכספיות, הבחנה

ידה קיימת הסכמה רחבה שבמ, על כל פנים. כוח מטעמו-אך במקרה זה מחייבים למנות בא, ישירה

הם זקוקים במיוחד לשירותי ייעוץ , שאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית נכללים בתוכניות לצרכנות ישירה

  .תמיכה כדי להבטיח שהם ינצלו את הגמלאות בצורה הטובה ביותר

  

  ותמיכה, ייעוץ,  שירותי מידע2.3.2

יוחד של קשישים ושל במ, גם מצד הצרכנים עצמם נשמעות הסתייגויות בנוגע לעצם יכולתם של מוגבלים

כמענה לחשש ). Lagoyda, 1997(להשגיח על מערך הטיפול בעצמם , אלה הסובלים מבעיות קוגניטיביות

דרך קבלת , כוח לצורך ההעסקה-החל ממתן אפשרות להגדרת בא, זה פותחו שירותי ייעוץ עבור הצרכנים

ונכתב מעין ספר הדרכה לשימוש , טאו באמצעות רשת האינטרנ, ייעוץ טלפוני, ייעוץ ישיר מבעלי מקצוע

 ).Lagoyda, 1997 -לדוגמה (הצרכנים 
  

אחת הביקורות על הספקת גמלאות כספיות בגרמניה היא שיש צורך לפתח יותר שירותי , לעיל, כאמור

והזכאים ומשפחותיהם מחליטים על , אין בנמצא שירותי ייעוץ נגישים, כיום. ייעוץ ושירותי ניהול טיפול

בהתחשב במורכבות תהליך בחירת השירות הנאות וניהול . צמם או בעזרת ספק השירות הישירפי רוב בע

  .נטען שיש צורך בייעוץ כדי לעזור ביתר יעילות לצרכנים, משא ומתן וקביעת הסכם עם ספק השירות

  

בידי בני , חשש נוסף שעולה באשר לצרכנים עצמם הוא חשש מפני ניצול לא נאות של כספי הגמלה

שיש להתחשב , עולה) 2000(ושותפיו  Simon-Rusinowitzמעבודתם של . או בידי המטפל שיעסיקו, המשפח

בעת תכנון הטיפול וליידע את הקשיש בנוגע , בנוסף לעמדות מקבל הגמלה עצמו, בעמדות המשפחה

יסייע מוצע להקים גוף שיתווך לטובת הצרכנים והעובדים בהוצאת כספי הגמלה ו, כמו כן. לסכנת הניצול

  ).Flanagan and Green, 2000(' כספים לביטוח לאומי וביטוח בריאות של העובד וכד, בענייני המיסוי

  

   ספקי השירות2.3.3

ובתוכניות לצרכנות ,  בני משפחה ממלאים תפקיד מרכזי בטיפול באנשים מוגבלים בכלל.בני משפחה

רות להעסיק קרובי משפחה כספקי כמעט בכל התוכניות לצרכנות ישירה ניתנה האפש. ישירה בפרט

מהספרות עולה . ובחלקן היה איסור להעסיק בני זוג והורים, בחלק מהן לא היו הגבלות. שירותים

   מהמועסקים היו קרובי משפחה או חברים 60%, שבהולנד בתוכנית הניסיונית של צרכנות ישירה

)Baarveld, et. al, 1998 .(מהמועסקים היו קרובי משפחה 30%-נמצא שבתוכנית ההדגמה כ, בצרפת   

)Simon and Martin, 1996 .(מהעובדים העצמאיים בקליפורניה היו קרובי משפחה או חברים 75%-קרוב ל 

)Benjamin et al., 1998 .(פי רוב -המערכת הבלתי פורמלית היא זו שסיפקה על, גם באוסטריה ובגרמניה

 . את הטיפול
  

ם בקשיש טוענים שזה נותן תמיכה למערכת הבלתי פורמלית התומכים בהעסקת בני משפחה כמטפלי

ושהדבר גם יתרום להרחבת היקף כוח האדם הזמין לטיפול בבית של , שממילא ממלאת תפקיד מרכזי
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מקבלי החלטות בגרמניה מצדדים בגמלאות כספיות בעיקר כמנגנון לחיזוק . אנשים עם מוגבלויות

  ).Tilly, et. al., 2000(ת שירותים יותר מאשר לרכיש, המערכת הבלתי פורמלית

  

המתנגדים להעסקתם של בני המשפחה כמטפלים בקשיש טוענים שהגמלה הופכת להיות חלק מתקציב 

נציגי סוכנויות ונציגי עובדים טוענים . המשפחתי ולא אמצעי להגדלת הסיוע לאנשים עם מוגבלויות

  . כמו יתר העובדים, כשרהכאשר בני משפחה מועסקים כמטפלים עליהם לקבל ה, שלמעשה

 
גם טוענים שמחקרים שונים מראים כי רק מיעוט של מטפלים בלתי פורמליים שינו  )Tilly(טילי ואחרים 

 מהתומכים 10%-כ. את דפוסי העבודה שלהם או את דפוסי הטיפול בעקבות הגמלאות הכספיות

מחוץ לבית בעקבות הגמלה  הפסיקו לעבוד 9%-בקשישים באוסטריה צמצמו את שעות העבודה שלהם ו

עוד טוענים המתנגדים שהעומס הרגשי על תומכים בני משפחה כבד יותר ). Badelt et. al., 1997(הכספית 

קיימת , ולבסוף). למשל בעניין בטיחות(ושהם דואגים יותר , בהשוואה למטפלים שאינם קרובי משפחה

ות בכספי ציבור על טיפול שממילא היה ושאין צורך לפצ, גם הטענה שבני משפחה ממילא היו מטפלים

מה ; בהקשר זה חשוב לזכור כי יש הבדל בין מדינות ותרבויות שונות במערכת הערכים החברתית. ניתן

ועל האיזון בין אחריות המשפחה לבין אחריות המדינה , שמשפיע על תפיסת אחריותה של המשפחה

  . בהספקת סיוע לאנשים עם מוגבלויות

  

 המודל הכספי שונה ערכית ופילוסופית ממודל הספקת השירותים .ם וסוכנויות טיפולמטפלים פורמליי

הם . מהמחקרים עולה שמנהלי הטיפול בשירותים מתקשים מהותית להסתגל למודל החדש. בעין

שהופכים , למטופלים, שבהן הם מורגלים בניהול הטיפול, מתקשים להעניק את הסמכות והאחריות

  ).Simon-Rusinowitz et al., 2000(ם צרכנים ומעסיקים בעצמ

  

גם סוכנויות הסיעוד חוששות מהתחרות הצפויה בפרט לאחר שנמצא שאין הבדל באיכות העבודה 

לעומת איכות העבודה ושביעות הרצון , ובשביעות רצונם של הקשישים שטופלו בידי עובד מטעם סוכנות

שככל הנראה תמיד יהיו ,  אך חשוב להדגיש).Benjamin and Matthias, 2000(מעובד שהכשירו בעצמם 

נראה , כן-כמו. שיעדיפו להמשיך לקבל את השירות מטעם סוכנות שמהווה גב וביטחון לשירות יציב

בעיקר בשל חששם מהעדר גיבוי לעובד מחליף , שהקשישים מסתייגים להשתתף בתוכנית הישירה

כפי , למשל, בקליפורניה.  לצורך זההסוכנויות יכולות לתת מענה. כשהמטפל שלהם נעדר מעבודתו

המספקת עובד מחליף בשיחת טלפון ) Rapid Response" (תגובה מהירה"פותח פרויקט של , שנכתב לעיל

  ).Wong, 2000 (70וממוצע גיל הפונים היה , אחת

  

. סוגיית העסקת העובדים והבטחת זכויותיהם חשובה ויש לבחון את הפעלת תוכניות של צרכנות ישירה

פרט לגידול . ב בשנים האחרונות מתרחב וגדל המחסור בעובדים למשרות בטיפול אישי"בארה, מורכא

קשה לגייס עובדים משום שהשכר שניתן , במספר האנשים המוגבלים כתוצאה מהזדקנות האוכלוסייה

שוק התעסוקה הכללי מציע משרות טובות ורווחיות ; שכר מינימום, בדרך כלל, לעובדים נמוך מאוד

כלל כל מטופל זקוק למספר מצומצם -בדרך: תנאי התעסוקה בעייתיים; בענף המזון, לדוגמה, תר כמויו
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או לנסות לטפל בכמה מטופלים , והעובדים נאלצים להסתפק במשרות חלקיות, של שעות בכל יום

  . במקביל

  

, בקליפורניה. הםוקיים חשש לפגיעה בזכויותי, צרכנות ישירה יכולה ליצור מצב שבו אין לעובדים גיבוי

סיפקו , )ושהם אינם בני משפחה(ידי הצרכנים - מהמטפלים המועסקים ישירות על40%-למשל דווח כי כ

 .Benjamin, et(ידי סוכנויות - מהמטפלים שהיו מועסקים על12%-סיוע ללא תמורה כספית בהשוואה ל
al., 1998 .(והעדר גורם ,  לבין המטופלאחד ההסברים לכך הוא הקרבה הרבה יותר שנוצרת בין המטפל

ידי סוכנויות מבודדים ואינם -בנוסף צוין כי עובדים שאינם מועסקים על. מתווך שקובע את הגבולות

מספר מחקרים מעידים על כך , יתרה מכך. ולגיבוי בעת הצורך, זוכים לתמיכה של חברים לעבודה

  ).Tilly et al., 2000(ות והנלוות שהמטפלים שלא מועסקים דרך סוכנות נפגעים בזכויותיהם הסוציאלי

  

ידי סוכנויות לבין אלה -אין תמימות דעים באשר להבדלים בגובה שכרם של מטפלים המועסקים על

ידי סוכנויות -במספר מדינות מדווחים באנשי מקצוע בכירים ששכרם של עובדים המועסקים על. שלא

או שאין הבדלים משמעותיים ,  היא הפוכהואילו במדינות אחרות הטענה, גבוה יותר משכרם של מי שלא

  . יש לציין שלרוב אין נתונים טובים ואמינים בנושא. ביניהם

  

   הבטחת איכות טיפול 2.3.4

אחת הסוגיות של מעצבי מדיניות באשר ליישום תוכניות של צרכנות ישירה היא כיצד אפשר להבטיח את 

תים מנסות להבטיח את איכות הטיפול בקביעת תוכניות מסורתיות להספקת שירו. איכות הטיפול שניתן

נהלים הדורשים מספקי השירותים להבטיח שהמטפלים יהיו בעלי הכשרה ושיהיה פיקוח של אנשי 

במרבית התוכניות . מנגנונים אלה אינם קיימים במודל של צרכנות ישירה. מקצוע על המטפלים הישירים

 של הממשלה בפיקוח מצומצמת ונשענת על היענות המבוססות על צרכנות ישירה היקף הפעילות היזומה

, הבטחת איכות בצרכנות ישירה. על ביקורי בית תקופתיים ועל קשר טלפוני עם זכאים, לתלונות הציבור

מתוך הנחה כי צרכנים לא מרוצים הם בעלי הכוח והאמצעים , נשענת על צרכני השירות עצמם, למעשה

כשיש חשש . עיל יותר כאשר יש היצע גדול של כוח אדםאמצעי זה י, אולם. להחליף את המטפלים

  . איום הפיטורין פחות אפקטיבי, למחסור בכוח אדם

  

, ידי סוכנויות מורשות-שגם במסגרת תוכניות מסורתיות שבהן השירותים מסופקים על, יש לציין אמנם

, למשל, פורניהבתוכנית בקלי. או שהפיקוח מצומצם ביותר, לא תמיד יש פיקוח על ספקי השירותים

  דיווחו שאין פיקוח או שהפיקוח עליהם מצומם ביותר ) 37%(נמצא שחלק משמעותי מהעובדים 

)Benjamin et al., 1998.(  

  

יש לציין שבאופן כללי בבחינת איכות השירותים בשני הדגמים גם יחד מסתמכים לרוב על , יתרה מכך

כגון מניעת התדרדרות במצבו התפקודי של , חריםמדדי שביעות רצון של הצרכנים ולא על מדדי איכות א

מחקרים . או צמצום באשפוזים שהיה ניתן למנוע ואשר יכולים להוות מדדי איכות חשובים, האדם

או לפחות , שונים מצביעים ששביעות הרצון בקרב המשתתפים בתוכניות לצרכנות ישירה גבוהה יותר

שסוגיית , ניתן לומר אפוא.  מסוכנויות מורשותמקבילה לשביעות רצונם של אלה המקבלים שירותים

  .הבטחת האיכות שנויה במחלוקת ודורשת התייחסות מחקרית מעמיקה יותר
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בעשור האחרון אנו עדים לגידול בתוכניות להספקת שירותים על פי עיקרון הצרכנות הישירה , לסיכום

אמנם יש . ת ממוגבלויות שונותושל הכללת קצבאות כספיות בסל השירותים המיועד לאוכלוסייה הסובל

כבר מספר מחקרים העוסקים בסוגיית מתן שירותים בעין לעומת גמלאות כספיות והמצביעים על 

ושל צרכנים של גמלאות כספיות , שביעות רצון גבוהה של צרכנים של תוכניות לצרכנות ישירה בכלל

וספים כדי להעריך את היתרונות מהספרות שנסקרה נראה שעדיין יש צורך בנתונים אמפיריים נ. בפרט

ידי לקוחות -איזו הטבה מועדפת על: של כל אחד מסוגי ההטבות ולהעמיק את ההבנה בנושאים הבאים

מה יעזור למקבלי הקצבה הכספית ובני משפחותיהם לעשות בקצבאות את השימוש היעיל ; שונים ומדוע

מקבל , האם בפועל; נגישותםהאם אספקת קצבה כספית משפרת את רמת השירותים ואת ; ביותר

מהן ההשלכות של הספקת קצבאות כספיות על ; הקצבה נהנה מחופש גדול יותר לבחור בין ספקים

איך משפיעה ; מהן ההשלכות של הספקת קצבאות כספיות על ההוצאה הציבורית; איכות השירותים

  . אם בכלל, הספקת הקצבה הכספית על הטיפול המשפחתי

  

  מטרות המחקר. 3
  

  : ישים בעלי מוגבלות תפקודית בישראל מקבלים סיוע למילוי צורכיהם היומיומיים בשני אופניםקש

או זקנים /במסגרת חוק ביטוח סיעוד ניתנת גמלת שירותים לזקנים בעלי מוגבלות תפקודית ו. 1

ניתנת גמלה כספית לנכים מבוגרים ) מ"שר(במסגרת קצבת שירותים מיוחדים . 2. הזקוקים להשגחה

רשאים לבחור להמשיך ) 65 וגברים בני 60נשים בנות (נכים המגיעים לגיל זקנה ; לי צרכים סיעודייםבע

  . לקבל את הגמלה הכספית או לקבל שירותים במסגרת חוק סיעוד

  

על קשישים ) גמלה כספית לעומת גמלת שירותים(עד היום לא נחקרו השלכותיה של צורת מתן הגמלה 

במסגרת מחקר זה השווינו את ההשלכות של צורת מתן הגמלה . שפחותיהםמקבלי הגמלאות ועל בני מ

באופן ספציפי יותר . בין שתי האוכלוסיות הנדונות, על היבטים שונים של הטיפול בזקן ובהיענות לצרכיו

  :בחן המחקר את הסוגיות הבאות

ה פורמלית והבדלים בהיקף קבלת עזר, מ משמשת לקניית שירותים תומכים"המידה שבה קצבת השר .1

ביקור במרכזי , שירותי בריאות, כגון עזרה בטיפול אישי וביתי(למילוי צרכים בריאותיים ותפקודיים 

 .בין שתי הקבוצות) 'יום וכו
ידי הזקנים בין -הבדלים בשביעות רצון מהשירותים הניתנים מטעם הגמלה או שנרכשים ישירות על .2

 .שתי האוכלוסיות
בקרב שתי ) בני המשפחה(ידי רשת הטיפול הבלתי פורמלי - הניתן עלהאפיונים של היקף וסוג הסיוע .3

 .הקבוצות
מידת . מידת הסיפוק של היקף המענה שניתן, צרכים שלא נענים כלל: הצרכים הלא מסופקים .4

 )well-being(ותחושת רווחה כללית מהחיים , תפקודיים וחברתיים, הסיפוק של צרכים בריאותיים
ידי בני המשפחה מתוך מגמה -ליות משלימות את הטיפול שניתן עלהמידה שבה הגמלאות הפורמ .5

 . מידת העומס המוטל על בני המשפחה, כלומר. להקל על עומס הטיפול המוטל עליהם
העדפות הקשישים ובני משפחותיהם בשתי קבוצות המחקר לגבי צורת מתן הגמלה ותפיסתם  .6

 .ליתרונות ולחסרות בצורת מתן הגמלה
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  מתודולוגיה. 4
  

  אוכלוסיית המחקר והמדגם 4.1
אוכלוסיית המחקר הראשונה והעיקרית כללה את . מחקר הוגדרו שתי אוכלוסיות מחקרהלצורך 

באותה עת .  המקבלים קצבת שירותים מיוחדים– ויותר 58 ויותר ונשים בנות 63 גברים בני –הקשישים 

 שירותים מיוחדים המאושפזים המקבלים קצבת.  קשישים3,788מנתה אוכלוסייה זו ) 2000אוקטובר (

 , ביישובים ערביים קצבת שירותים מיוחדיםלא נכללו מקבלי, כמו כן. לא נכללו באוכלוסיית המחקר

 , אלף תושבים וביישובים יהודיים20-ביישובים יהודיים קטנים המונים פחות מו, כולל מזרח ירושלים

ה יאוכלוסיית המחקר השני.  יהודיים גדוליםמרוחקים מיישוביםו אלף תושבים 50-לאלף  20המונים בין 

.  אלף קשישים98-באותה עת מנתה אוכלוסייה זו כ. כללה את הקשישים המקבלים גמלת סיעוד

. ם הייחודייםהאפיונימ ביישובים ערביים נבעה  התמיכההוצאתם מאוכלוסיית המחקר של מקבלי

ההגבלה מנים ומרוחקים נבעה הוצאתם מאוכלוסיית המחקר של המקבלים ביישובים יהודיים קט

בצד הקשיים הלוגיסטיים הנובעים , שובים אלהיהיצע השירותים לקשישים מוגבלים באזורי יב

  . של יישובים אלהתהגיאוגרפימהפריסה 

  

מדגם של מקבלים קצבת שירותים מיוחדים ומדגם מזווג של מקבלים קצבת שירותים מיוחדים עם 

, לצורך מדגם המקבלים קצבת שירותים מיוחדים. סיות המחקרנבחרו מאוכלו, מקבלים גמלת סיעוד

לוח ( על פי גיל הקשיש ומספר שנות ותק במערכת ,חולקה אוכלוסיית המחקר הראשונה לארבע קבוצות

  .30 כולל רזרבה של , מקרים330המדגם הכולל הכיל . מכל קבוצה נבחר מדגם מקרי מייצג). 1

  

  2000 אוקטובר – המקבלים קצבת שירותים מיוחדיםם של היקף אוכלוסיית המחקר והמדג: 1לוח 
  

 קבוצה
  

 גיל
  מספר שנות
 ותק במערכת

  אוכלוסיית
 המחקר

  
 המדגם

 66 947 עד שנתיים 58-66 1
  110  1,575  מעל שנתיים  58-66  2

  110  1,181  *מעל שנתיים  67-76  3

  44  85  *מעל שנתיים   ויותר77  4
  330  3,788      סך הכול

  .  ויותר צברו מעל שנתיים ותק במערכת67  ם בני"צבת שר קכל מקבלי* 
  

ווגו לקשישים המקבלים הקשישים המקבלים קצבת שירותים מיוחדים שנדגמו ֻז, וגָולבניית המדגם המֻז

הזיווג נעשה לפי . בזיווג לא נכללו מקבלי קצבת שירותים מיוחדים מפגרים וחולי נפש. גמלת סיעוד

 /נמוכה(רמת גמלה , מין, )עולה/ותיק(סוג אוכלוסייה , )לא בודד/בודד(הרכב משק בית : המאפיינים

 היישוב ,אם לא נמצא זיווג מאותו יישוב מגורים. מספר שנות ותק במערכת ויישוב מגורים, גיל, )גבוהה

הגמישות הזאת . שה אזורים שנקבע מלכתחילהיעל פי קיבוץ של היישובים לש,  מגוריםלאזורהורחב 

 96-לכאשר ,  מקרים235המדגם המזווג כלל . קבל מספר זיווגים מספיק ככל האפשראופשרה כדי ל

  . נוספים נמצאו שלשה זיווגים לפחות20-מהקשישים נמצאו שני זיווגים לפחות ול
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  כלי המחקר ועבודת השדה 4.2
ן מקבל הגמלה ושאלופנים אל פנים עם איון י באמצעות שאלון שנבנה לרנעשהאיסוף הנתונים במחקר 

לל שאלון מקבל הגמלה ָּכ. בדרך כלל קרוב משפחה, מקבל הגמלהשל איון התומך העיקרי נוסף שנבנה לִר

דפוסי שימוש בשירותים , מצב תפקודי, שאלות העוסקות בתחומים כמו מצב בריאותי ומוגבלות

 שאלון התומך כלל שאלות. שימוש באבזרים ובעיות בקבלת שירותים ודיור ורמת חיים, והוצאות

עזרה שהתומך מקבל לטיפול , עומס על התומך, העוסקות בתחומים כמו העזרה שהתומך נותן לנכה

 235מתוך המדגם המזווג של . מצבו הבריאותי והנפשי של התומך ומקור הכנסתו של התומך, בנכה

כאשר לא ניתן היה לראיין . הזוגות 138 עלמקרים שהתקבל הצלחנו לקבל בסוף התהליך את הנתונים 

  . מציג את הסיבות לנפל במדגם המזווג2לוח . גם בן הזוג לא רואיין, ת אחד המרואייניםא

  

  הסיבות לנפל במדגם המזווג: 2לוח 
 מספר זוגות סיבה לנפל

 235 סך כל המדגם
  138  סך כל המרואיינים

    
  97  סך כל הנפל
  13  פטירה: סיבות לנפל

  5  הפסקת גמלה
  4  אשפוז לתקופה ממושכת

  4  לבית אבותמעבר 
  46  אי איתור

  18  סירוב להתראיין
  7  אי יכולת להתראיין כולל קשיי שפה

  

הנפל במדגם . הסיבות השכיחות ביותר לנפל היו אי איתור מקבל הגמלה וסירוב מקבל הגמלה להתראיין

ך לא היה תומ,  הזוגות שנתוניהם התקבלו138מתוך . המזווג התרחש גם בקרב התומכים במקבלי הגמלה

 תומכים במקבלי קצבת 9, כמו כן.  מקבלים גמלת סיעוד41- מקבלים קצבת שירותים מיוחדים ול24-ל

 תומכים 105בסך הכול רואיינו .  תומכים במקבלי גמלת סיעוד סירבו להתראיין6-שירותים מיוחדים ו

  . תומכים במקבלי גמלת סיעוד88-במקבלי קצבת שירותים מיוחדים ו

 

  רקע. 5
  

, באיכות השירותים והטיפול,  הייתה לבחון את ההבדלים בסיפוק צרכים אישייםמטרת המחקר

 מקבלי גמלה כספית מהחיים לבין תחושת רווחתם הכללית של םובתחושת רווחתם הכללית של קשישי

ידי -כמו כן המחקר בוחן את צורת הסיוע המועדפת על. קשישים מקבלי גמלת שירותים מהחיים

  .הקשישים

  

ומכאן ואילך , מ"מ אינו מייצג את כלל אוכלוסיית מקבלי קצבת שר" מקבלי קצבת שרמדגם, כאמור

  ".מקבלי גמלה בכסף"ייקרא מדגם זה 
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כי הוא נבחר דרך התאמה , גם מדגם מקבלי ִגמלת סיעוד אינו מייצג את כלל אוכלוסיית מקבלי הגמלה

  ".ןמקבלי גמלה בעי"ולהלן ייקרא , מ"מזווגת למדגם המקבלים קצבת שר

  

ראשית בחנו באיזו מידה שתי אוכלוסיות המדגם דומות במידת , כדי לבחון את שאלות המחקר

מהממצאים מסתמן דמיון רב בין שתי . דמוגרפיים-המוגבלות והצרכים הסיעודיים ובמאפיינים סוציו

פקטו של ההשלכות של צורת מתן הגמלה על היקף הסיוע שהם - מה שמאפשר בחינה דה-הקבוצות 

על איכות החיים ועל העדפות בקרב שתי קבוצות של , על מידת ההיענות לצרכים, ועל מקורותיו, ליםמקב

  . בעין או בכסף-קשישים המוגבלים בתפקוד יומיומי לגבי אופן מתן הגמלה

  

  דמוגרפיים ובריאותיים-השוואת מאפיינים סוציו. 6
  

ים שונים בין מקבלי גמלה בכסף לבין בפרק זה נבחנה מידת הדמיון במאפיינים דמוגרפיים ובריאותי

ותק , מוצא, לאום, מין, גיל:  מציג השוואה של מאפיינים3לוח . מקבלי גמלה בעין שנדגמו למחקר

  .רמת החיים של הקשישים ומצבם הכלכלי, בהמשך יוצגו גם מאפייני הדיור. בישראל והרכב משק בית

  

 רק דומות מאוד במאפייניהן הדמוגרפיים נראה שהאוכלוסיות המזווגות לא, כפי שניכר מלוח זה

  .כגון מצב משפחתי ומסגרת דיור, אלא שדמיון התגלה גם במאפיינים נוספים, ששימשו לזיווג
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וקשישים מקבלי גמלה בעין , דמוגרפיים של קשישים מקבלי גמלה בכסף-מאפיינים סוציו: 3לוח 
  )אחוזים(

  מקבלי גמלה בכסף 
 )מ"ממדגם שר(

  יעודמקבלי גמלת ס  
 )ממדגם סיעוד(

 138N=   138N= 
    מין

 44   44  גברים
 56   56  נשים

     
     גיל
 54   58  69עד 

70-79  31    34  
  12    11   ומעלה80
        

        לאום
  94    96  יהודי
  6    4  ערבי

        
        בקרב היהודים

        ארץ לידה  
  8    9  ישראל  
  50    48  אפריקה-אסיה  
  42    46  אמריקה-אירופה  
        

        שנת עלייה  
  90    89  1989לפני   
  10    11  1989אחרי   
        

        מצב משפחתי
  54    58  חי עם בת זוג/נשוי
  10    10  פרוד/גרוש
  34    26  אלמן
  2    6  רווק

        
        מסגרת דיור
  97    99  גרים בבית
  1    1  דיור מוגן

  2    0  הוסטל לקשישים
  

   מצב משפחתי והרכב משק בית6.1
משתי , צב המשפחתי ולהרכב משק הבית יש חשיבות רבה בתכנון ובמתן מענה לצורכי האדם המוגבללמ

בני משפחה הגרים עם הקשיש המוגבל מהווים פעמים רבות מערכת תמיכה נוספת , ראשית. סיבות

יש לכך השפעה גם על סיפוק , כאשר בני המשפחה מוגבלים בעצמם, שנית; לצרכיו כאשר הם כשרים לכך

גם , לצורך בחינת סוגיה זו נערכה השוואה של הרכב משק הבית של הקשיש המוגבל. רכי הקשיש עצמוצו

  .מבחינת המוגבלות התפקודית של האדם עימו הוא מתגורר
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  )באחוזים(הרכב משק בית ומוגבלות תפקודית של בני הבית : 4לוח 
  מקבלי גמלה בכסף 

 )מ"ממדגם שר(
  מקבלי גמלת סיעוד  

 )דממדגם סיעו(
 100   100 
 138N=  138N= 

 27   21  גר לבד
 43   43  זוג-גר עם בן
 12   19  ים/זוג וילד-גר עם בן
  10    10  זוג-ים ללא בן/גר עם ילד

  0    3  גר עם הורה
  8    4  גר רק עם מטפלת

  43    47  גר עם אדם מוגבל מקרבה כלשהי
  

ולא במידת המוגבלות של , משק הביתנראה שלא נמצאו הבדלים משמעותיים בין שתי הקבוצות בהרכב 

יותר מארבעים אחוזים מהקשישים בשתי הקבוצות מתגוררים במחיצת אדם מוגבל , כן-כמו. בני הבית

כחמישית ). 43% -מקבלי גמלה בעין ; 47% -מקבלי גמלה בכסף (זוג -בדרך כלל מדובר בבן, נוסף

עשרה אחוזים משתי הקבוצות גרים . ממקבלי הגמלה בעין וכרבע ממקבלי הגמלה בכסף התגוררו לבד

  .עם ילדים ללא בני זוג

  

בעלות על דירה ומקורות (בחנו את ההבדלים בתנאי הדיור וברמת חיים , מלבד בדיקת הרכב משק הבית

כשלושה , בשתי הקבוצות: במאפיינים אלו לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות. בין שתי הקבוצות) הכנסה

גם בהתייחס לבעיות . וכרבע מהם גרים בשכירות, רה בבעלות פרטיתרבעים מן הקשישים גרים בדי

אם כי מקבלי הגמלה בעין ציינו מעט יותר בעיות , לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות, תחזוקה בדיור

  .הדיור ורמת החיים,  מציג את השוואת המצב הכלכלי5לוח . תחזוקה

  

, רנטה, כספי פנסיה, כגון כספי קצבת זקנה, תהכנסתו של הקשיש כללה את ההכנסות שלו מכל המקורו

חמישים ותשעה אחוזים מהקשישים בשתי הקבוצות קיבלו הכנסה נוספת . השכרת דירה שבבעלותו ועוד

נתבקש הקשיש לנקוב בהכנסתו , מלבד ציון מקורות ההכנסה. מ"או שר, נכות, מלבד קצבת זקנה

בהשוואת הממוצעים . ומדן לממוצע ההכנסותחושב הא, ועל סמך הקטגוריות, החודשית קטגוריאלית

כתוצאה מהכנסה , למקבלי הגמלה הכספית הכנסה גבוהה יותר. נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות

  ). 3,297₪לעומת  ₪ 4,456(כספית מקצבת שירותים מיוחדים 

  

 מובהק ח לחודש היה נמוך באופן" ש1,763-2,645שנע בין , ממוצע ההכנסות לאחר ניכוי הגמלה הכספית

)p<0.001 (שקלים מממוצע הכנסות של המקבלים גמלה בעין ועמד על 650-בקרב מקבלי הגמלה בכסף בכ 

2,629₪ .  

  

 מן 18%;  מן המקבלים גמלה בכסף28%(יותר מקבלי גמלה בכסף העריכו שמצבם הכלכלי טוב 

  ).המקבלים גמלה בעין
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  דיור ורמת חיים, מצב כלכלי: 5לוח 
  מקבלי גמלה בכסף 

 )מ"ממדגם שר(
  מקבלי גמלת סיעוד  

 )ממדגם סיעוד(
 123N=  131N= 

 ח" ש3,297   ח" ש4,456 *ממוצע הכנסות חודשי
 ח" ש3,297   ח" ש2,629  *מ"ממוצע הכנסות לאחר ניכוי קצבת שר

     
 100   100  הערכה כללית של המצב הכלכלי

 1   1  טוב מאוד
  18    28  טוב

  37    38  לא כל כך טוב
  44    33   טובכלל לא

        
        בעלות על הדירה בה מתגורר

  74    79  )משפחתו/של הקשיש(בעלות פרטית 
  14    19  משלמים משכנתא או הלוואה, מזה  

  6    3  שכירות פרטית
  14    17  שכירות ציבורית

  6    1  שכירות בדמי מפתח
  3.1    3.26  ממוצע חדרים בבית

        
        תנאי הדיור

  43    35  בעיות תחזוקה בדירה
  24    29  הדירה עברה שיפוץ להתאמתה לנכה

* p<0.001במבחן t למזווגים  
  

בהרכב משק , דמוגרפיים-מ זהה או דומה במאפייניו הסוציו"מן המובא לעיל עולה שמדגם מקבלי השר

מקבלי הגמלה בעין נהנו מהכנסה : רק במצב הכלכלי נמצא הבדל בין הקבוצות. הבית ותנאי הדיור

 הנתונים שיובאו מיד. מ"כאשר מנכים את גמלת השר, חודשית גבוהה יותר מאשר מקבלי גמלה בכסף

  .יתייחסו למידת הדמיון בין הקבוצות בממדי המוגבלות והצרכים הטיפוליים

  

  ומוגבלות בתפקוד,  מאפייני בריאות6.2
, החל ממצב בריאותו בכללותו, גורמים רבים מעצבים ומשפיעים על יכולתו של הקשיש בתפקוד יומיומי

או שינויים הנובעים מהזדקנות , פגיעות גופניות שאירעו בעבר והותירו נכות, מחלות שהוא סובל מהן

בחינת מצב הקשיש ועצמאותו בעקבות כל אלה מחייבת התייחסות מקיפה לתפקודו בטיפול אישי . גרדא

להלן יובאו ממצאי ההשוואה בין מקבלי גמלה . לתפקודו הקוגניטיבי ולמצבו הנפשי; ובניהול משק הבית

  .בכסף לבין מקבלי גמלה בעין בממדים הללו

  

מערכות השמיעה והראייה נחלשות באופן טבעי . יחס להשוואת כושר הראייה והשמיעהנתי, ראשית

, )28%(ונמצא שלמעשה אין הבדל בין שתי הקבוצות בשיעור הקשישים המתקשים בשמיעה , בזקנה

, לגבי מערכת הראייה, לעומת זאת). 4% -סיעוד ; 7% -מ "שר(ושיעור מועט בלבד נעזרו במכשיר שמיעה 

 בקרב מקבלי )p<0.05(ר העיוורים וכבדי הראייה בשתי העיניים גדול בצורה מובהקת נראה ששיעו

  ).6ראה לוח (הגמלה בכסף 
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  )אחוזים(מחלות ומצבים מדווחים של הקשיש : 6לוח 
  מקבלי גמלה בכסף 

  )מ"ממדגם שר(
  מקבלי גמלה בעין  

  )ממדגם סיעוד(
 138N=   138N=  

     שמיעה וראייה
  27    28  מתקשים בשמיעה

 4   7  נעזרים במכשיר שמיעה
 8   17 ***כבדות ראייה בשתי העיניים/עיוורון

        
        מחלות מדווחות

 36   41  מחלת לב
 31   31  אירוע מוחי
 28   30  פרקינסון או מחלות נירולוגיות אחרות, ניוון שרירים

 36   43  בעיות בדרכי הנשימה
 10   14  מחלה ממארת

 43   34  סוכרת
 2   16 *כליותמחלת 

 20   19  אגן ירכיים/שבר בירך
 25   35 **קטיעת גפיים/שיתוק
 19   20  אלצהיימר/דמנטיה
 בעיות ַוסקּוָלריות , בעיות גב או שרירים, דלקות*** (אחר
  )   ועוד

  
50  

    
33  

        
 100   100  ***הערכה עצמית של בריאות

 0   2  טובה מאוד
 6   4  טובה
 20   36  כך טובה-לא כל

 74   58  כלל לא טובה
* p<0.001 

 **p< 0.1   
*** p=0.05   

  

  .נמצא שלגבי רוב המחלות שנבדקו אין הבדלים משמעותיים בדיווח העצמי בין שתי הקבוצות, כן-כמו

  

מעל (כגון מחלות לב , הקשישים משתי קבוצות המחקר סבלו ממחלות פיזיות הרווחות בגיל מבוגר

כגון , או ממחלות קוגניטיביות) 20%-כ(אגן /שבר ירך) 30%-כ(ן פרקינסון מחלות נירולוגיות כגו, )לשליש

אולם , עם זאת נמצאו הבדלים מסוימים בשכיחות של כמה מחלות בין שתי הקבוצות). 20%(אלצהיימר 

  .לא ניתן להצביע על מגמה ברורה של תחלואה רבה יותר באחת משתי הקבוצות

תשעים . גם בין הערכתם של הקשישים בנוגע למצב בריאותםהשווינו , מעבר להשוואה בנוגע למחלות

אולם יותר ". כלל לא טובה"או , "כך טובה-לא כל"וארבעה אחוזים משני המדגמים אמרו שבריאותם 

  ".כלל לא טוב"ממקבלי גמלה בעין אמרו שמצב בריאותם 

  

   GHQקוצר של הערכה מקיפה של מצבו הנפשי של הקשיש נערכה במהלך הריאיון באמצעות מבחן מ

)Goldberg, 1972(להלן תוצאות . דיכאון או על מחלה נפשית,  ובנוסף לכך הוא נשאל על תחושת בדידות

  ):7לוח (הבדיקה 
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 )אחוזים(מצב נפשי : 7לוח 

   
  מקבלי גמלה בכסף

  )מ"ממדגם שר(
 מקבלי גמלה בעין 

  )ממדגם סיעוד(
  =138N=  138N   סוג המידע
 48  37 )** או מחלה נפשית אחרת(ן סובל מדיכאו  דיווח עצמי

    (N=108)+  (N=101)+  
 70  56  *סובל מבדידות  

short GHQ  67  66  ארבע או יותר תשובות שליליות בסקלה 
 82  72 **תחושת לחץ ממושכת  
 23  36  *חסר אושר 
 72  61  **מדוכא 
*p<0.05 

**p<0.1  
חל דילוג על , )אשר הקשיש אינו כשיר לביצוע הריאיון בעצמוכ(בשאלון על הקשיש שבו רואיין בן משפחה קרוב + 

  .שאלות אלו
  

, )חוסר אושר(נמצא שבחלק מהמאפיינים שיעור מקבלי ִגמלה בכסף גבוה יותר במידה מסוימת 

). תחושת לחץ ממושכת ותחושת בדידות, דיכאון(דווקא שיעור מקבלי הגמלה בעין גבוה יותר , ובאחרים

  .תה לאתר אוכלוסייה שמצבה הנפשי חמור יותרמגמה מעורבת זו הקש

  

   מצב תפקודי6.3
נשאלו הקשישים על מידת עצמאותם בניידות , כדי להשוות בין מצבן התפקודי של שתי קבוצות המדגם

  .ועל הצורך שלהם בסיוע בתפקוד בטיפול אישי ובניהול משק הבית, מחוץ לבית ובתוך הבית

  

כאשר נבחנה עצמאות , צות המדגם לא נמצא הבדל משמעותיבהשוואת מצבו התפקודי של שתי קבו

והיכולת , היכולת לבצע מעברים בתוך הבית מן המיטה לכיסא, תפקודית בתוך הבית ומחוצה לו

  . להתהפך במיטה

  

. עשר אחוזים מרותקים לביתם-כאחד, ובנוסף, כשני שלישים מן הקשישים מוגבלים בניידות מחוץ לבית

מידת . י הקבוצות זקוקים לעזרת אדם נוסף בהליכה וניידות בתוך הביתכרבע מן הקשישים משת

יותר . בבית, הכשיר לכך, העצמאות בביצוע מעברים משקפת באופן מוחשי את הצורך בנוכחות אדם נוסף

למעלה . ממחצית מן הקשישים משתי הקבוצות אינם עצמאים לפחות באחת מן הפעולות שנבדקו

  .ים לעזרה בכדי להתהפך במיטהזקוק, בשתי הקבוצות, משליש
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  )אחוזים(מצב תפקודי : 8לוח 
  מקבלי גמלה בכסף 

  )מ"ממדגם שר(
  מקבלי גמלה בעין 

  )ממדגם סיעוד

 138N=  138N=  
  100   100  הליכה וניידות מחוץ לבית

 22  17  עצמאי
 66  72  )ו אדם נוסף/נעזר בכסא גלגלים או(מוגבל 

 12  11   מרותק לבית- אינו יוצא החוצה
       

       הליכה וניידות בתוך הבית
  35   35  עצמאי

  40   34  )כסא, הליכון, מקל(מוגבל ונעזר במכשיר 
  25   26  )עם או ללא מכשיר(מוגבל ונעזר באדם נוסף 

  0   5  מרותק למיטה, לא מסוגל
       

       מעברים
  49   43  אינו זקוק לעזרת אדם בביצוע מעברים

  15   24  מיטה אך מסוגל להתהפך במיטה לבדו-זקוק לעזרה במעבר כסא
  36   33  זקוק לעזרה כדי להתהפך במיטה

  
מקובל בספרות לחלק את יכולת התפקוד היומיומית לשתי קטגוריות , מלבד ההיבטים התפקודיים הללו

ואילו הקטגוריה ,  כגון לבישה ואכילה)ADL(הקטגוריה הראשונה מתייחסת לטיפול אישי . עיקריות

:  כגון)IADL(מתייחסת לניהול משק הבית ולצרכים האינסטרומנטליים הנדרשים לצורך כך השניה 

 מוצגות הפעולות בהן מוגבל הקשיש בתפקוד עצמאי והוא 9בלוח .  ועריכת קניות ומזוןןניקיו, בישול

  :זקוק לעזרת אדם אחר

  
  )אחוזים(מוגבלות בתפקוד : 9לוח 

  מקבלי גמלה בעין
 )ממדגם סיעוד(

   גמלה בכסףמקבלי 
 )מ"ממדגם שר(

 

138N=   138N=   

 מבצע בקושי רב
אינו מבצע 
 מבצע בקושי רב  לבד כלל

אינו מבצע 
 לבד כלל

  
 (ADL)מוגבלות בטיפול אישי 

 הלבשה 51 35  49  38
  רחיצה  62  25   73  20
  אכילה  17  25   13  28
  שימוש בשירותים  25  31   26  31

בדרך כלל אינו 
 מבצע לבד

אינו מבצע 
  לבד כלל

בדרך כלל אינו 
 מבצע לבד

אינו מבצע 
 לבד כלל

  
 (IADL)מוגבלות בניהול משק בית 

  הכנת ארוחה קלה  64  5   64  6
  בישול ארוחה חמה  75  12   83  7
  ניקוי אבק/שטיפת כלים  76  8   79  7
  קניות במכולת  84  6   88  5

  

כמחצית . כר דמיון רב בין הקבוצותבמידת המוגבלות בטיפול האישי ובצורך בעזרה בניהול משק הבית ני

. ועוד כשליש נזקקו לעזרה בכך בדרך כלל, מן הקשישים בשתי הקבוצות לא יכלו להתלבש בעצמם כלל

כרבע מן הקשישים לא יכלו להשתמש בשירותים ללא עזרת .  לא יכלו להתרחץ ללא עזרה73%-62%

 בניהול משק הבית הקשישים משתי גם. הכול כמחצית היו מוגבלים בביצוע פעולה זו-ובסך, זולתם

ולמעלה , שישים וארבעה אחוזים אינם מכינים לעצמם ארוחה קלה. הקבוצות מוגבלים במידה דומה
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למעלה מתשעים אחוזים נזקקו לעזרה בעריכת הקניות . משלושה רבעים אינם מבשלים ארוחה חמה

הבריאותיים , גרפייםדמו-לאחר שתוארו המאפיינים הסוציו. במכולת לצורכיהם היומיומיים

  .נפנה לעסוק בשירותים ובעזרה הניתנים להם, והתפקודיים של שתי הקבוצות

  

  דפוסי שימוש בשירותים. 7
  

כמו גם הדיווח על , שמידת מוגבלותם התפקודית של שתי קבוצות המחקר דומה, מן האמור לעיל עולה

ריות היא באיזו מידה יש הבדל אחת משאלות המחקר העיק. הצורך בעזרה בביצוע פעולות יומיומית

אנו בחנו שני . בעין/בכסף: בשל ההבדל בדרך הספקת הִגמלה, בסיפוק צורך זה בקרב שתי הקבוצות

הממד הראשון הוא מי מספק את העזרה וכיצד היא מתחלקת בין רשת הטיפול .  זהןממדים בעניי

 שבה העזרה שניתנת ענתה על הממד השני היה המידה. פורמלית-לבין רשת הטיפול הבלתי, הפורמלית

  .באיזו מידה היו לקשיש צרכים לא מסופקים, כלומר, צורכי הקשיש

  

   שימוש בשירותי בריאות 7.1
 -בחלק זה יוצגו השירותים השונים שניתנים מטעם מוסדות הבריאות ואנשי הטיפול המקצועי והסמך

שירותי רפואה מקצועית , חולים- קופת-תחילה תוצג השוואה של השימוש בשירותי הבריאות . מקצועי

  .רפואית ובהמשך נביא נתונים על השימוש באבזרים ובשירותי טיפול אישי שאינם בהכרח רפואיים-ופרה

  

בסוגיית השימוש בשירותי הבריאות בדקנו האם יש הבדלים בין שתי האוכלוסיות בדפוסי השימוש 

בכסף יוכלו לרכוש שירותים נוספים על מצד אחד סביר היה להניח שמקבלי הגמלה . בשירותי בריאות

הקשישים , מצד אחר. 'טיפולי שיניים וכד, רפואיים-כגון שירותים פרה, אלו שמסופקים בדרך כלל

בתהליך קבלת , שמקבלים שירותים נמצאים במגע רצוף יותר עם אחיות ועם עובדים סוציאליים

  .אי לכך הם מופנים יותר למערכת הבריאות. השירות

  

למעלה משמונים (יית המדגם נמצא שיש רוב מוחלט של מבוטחים בשירותי בריאות כללית באוכלוס

למעלה משליש מן . כל היתר מפוזרים בין שלוש קופות החולים האחרות. בקרב שתי הקבוצות) אחוזים

  .הקשישים משתי הקבוצות היו מבוטחים בביטוח בריאות משלים

  

. פחה ואחות לא נמצא הבדל בין שתי קבוצות המדגםגם בבחינת מועד פגישה אחרונה עם רופא מש

ולמעלה ממחצית , כמחצית מן הקשישים נפגשו עם רופא במהלך השבועיים האחרונים ממועד הריאיון

שליש מן הקשישים משתי הקבוצות אושפזו , כן-כמו. פגשו אחות במהלך החודש האחרון ממועד הריאיון

  .ונים ממועד הריאיוןבבית חולים כללי במהלך ששת החודשים האחר
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  )אחוזים(שימוש בשירותי בריאות : 10לוח 
  מקבלי גמלה בעין

  )ממדגם סיעוד(
  מקבלי גמלה בכסף  

  )מ"ממדגם שר(
 

138N=   138N=   
  מבוטחים בקופת חולים כללית 80   84
  בעלי ביטוח משלים 37   36

  בעלי ביטוח פרטי 8   4
        
  מועד פגישה אחרונה עם רופא       
  בשבועיים האחרונים  48    50
  בין שבועיים לחודש  21    18
        
  פגישה עם אחות במהלך החודש האחרון  53    63
  אשפוז בבית חולים כללי בששת החודשים האחרונים  32    34
        
  שירותים שקיבל בשלושת החודשים האחרונים      
  ביקור בית של רופא  36    39
  טיפול של אחות בבית  24    27
  יקור אצל רופא מומחהב  52    44
  תרופות כולל זריקות  86    91
  )'מזרקים וכד, משחות, כגון תחבושות(ציוד רפואי   30    35
  )צילומים, מעבדה(בדיקות רפואיות   58    63
  שירותי חירום  22    23
  רפואיים-שירותים פרא  23    17

  *טיפולים אלטרנטיביים  5    1
  * והקרנותהאליזדי: טיפולים רפואיים מיוחדים כגון  19    9

  טיפול מעובד סוציאלי או פסיכולוג  17    15
  טיפולי שיניים  17    15
  **נסיעות לטיפולים  52    41

*p<0.05  
**p<0.1  
  

נשאלו הקשישים על שימוש בשירותי בריאות , מעבר לסקירה כללית זו על צריכת שירותי הבריאות

למעט , קצועית בשתי הקבוצות היה דומהגם כאן דפוס השימוש ברפואה מ. מקצועיים-מקצועיים ופרה

ששכיחותם , כגון בטיפולי דיאליזה שניתנים לחולי כליות, מחלות שיש הבדל בשכיחותן בין הקבוצות

השימוש שלהם באבזרים כגון , או כפי שיוצג בהמשך, )6לוח (גבוהה יותר בקרב מקבלי הגמלה בכסף 

  .שיתוק/עקב קטיעת גפיים, פרותזות וִמדרסים

  

ועוד כרבע ,  עולה גם שלמעלה משליש מהקשישים משתי הקבוצות קיבלו טיפול ביתי בידי רופא10 מלוח

. םוכחמישית נזקקו לשירותי חירו, כתשעים אחוזים נטלו תרופות וזריקות. קיבלו טיפול ביתי של אחות

 לציין על רקע זה יש. עשר אחוזים מן הקשישים קיבלו טיפול מעובד סוציאלי או מפסיכולוג-חמישה

דיווחו ) 48%(ויותר מפי שלושה ממקבלי הגמלה בעין , )37%(שלמעלה מפי שניים ממקבלי הגמלה בכסף 

  ).7לוח (על בעיה נפשית או על דיכאון 



  

  28

   דפוסי שימוש בטיפול ביתי7.2
  פורמלית- חלוקת העזרה בטיפול ביתי בין רשת הטיפול הפורמלית לרשת הטיפול הבלתי7.2.1

פורמלית -האם הקשיש מקבל עזרה פורמלית ולא: נתונים הקשורים לשאלה הכלליתבלוח הבא יוצגו 

  .בטיפול אישי ובניהול משק הבית

  
  )אחוזים(פורמלית לצורך תפקוד -בלתי/קבלת עזרה פורמלית: 11לוח 

  מקבלי גמלה בעין
 )ממדגם סיעוד(

  מקבלי גמלה בכסף  
 )מ"ממדגם שר(

 

138N=  138N=  
  ניהול משק הביתמקבל עזרה ב 99   100

 **עזרה בלתי פורמלית 83   74
 *עזרה פורמלית 58   91
        
 *מקבל עזרה בטיפול אישי 78   99
  עזרה בלתי פורמלית 67   63
  *עזרה פורמלית 33   93

*p<0.001  
**p=0.056 
  

 עוזרת או אחות/ידי מטפלת-חשוב להבהיר שהעזרה הפורמלית ניתנת על, כדי להבין את נתוני הטבלה

עובדות המסייעות למקבלי הגמלה בכסף מועסקות ומקבלות שכר מן הקשיש עצמו או . בתשלום

 שמשלמת את -ומקבלי הגמלה בעין מקבלים מטפלת המועסקת מטעם חברת הסיעוד , ממשפחתו

עזרה בלתי פורמלית . שבה נעסוק בניתוח המשווה, חלקם גם מממנים באופן אישי עזרה נוספת; שכרם

  .חברים או שכנים,  על ידי בני משפחהלוםללא תשניתנת 

  
פורמלית בין -מנתוני הלוח עולים מספר הבדלים משמעותיים בשיעור המקבלים עזרה פורמלית ובלתי

  . שתי קבוצות המחקר

  
 ממקבלי 78%לעומת , כמעט כל מקבלי הגמלה בעין מקבלים עזרה בטיפול אישי ממקור כלשהו, ראשית

  .נראה שלכולם יש עזרה בתחום זה, יתבניהול משק הב. הגמלה בכסף

  
ניכר הבדל משמעותי בשיעור המקבלים סיוע פורמלי שניתן גם בטיפול אישי וגם בניהול משק , שנית

 מקבלים עזרה 93% -בטיפול אישי , מקבלי הגמלה בעין זוכים יותר לעזרה פורמלית לדוגמה. הבית

מקבלי הגמלה בכסף . קבלי הגמלה בכסף בלבד ממ33%לעומת , פורמלית בקרב מקבלי הגמלה בעין

 ממקבלי 74% מהם קיבלו עזרה מבני המשפחה לעומת 83%(נעזרו יותר בבני משפחה בניהול משק הבית 

  .אך אין הבדל בשיעור קבלת העזרה בטיפול אישי שניתנת על ידי בני המשפחה, )הגמלה בעין

  
הבדל שנובע מקבלת , שי בין שתי הקבוצותקיים הבדל באחוז מקבלי הסיוע בטיפול אי, כפי שנמצא לעיל

מקבלי הגמלה בעין מקבלים , כיוון שבהגדרת הגמלה, הבדל זה אינו מפתיע, מצד אחד. העזרה הפורמלית

עולה שאלה לגבי מקבלי , אבל לעומתם.  ולכן סביר להניח שיקבלו עזרה פורמלית רבה יותר–שירותים 

כפי שיובא בהמשך . ישי באשר למילוי הצרכים שלהםהגמלה בכסף שאינם מקבלים שירותים בטיפול א

לא מדובר באוכלוסייה , משמע. נמצא שרובם ככולם דיווחו שגם אין להם צרכים בטיפול אישי, הפרק

  .בעלת צרכים לא מסופקים בטיפול אישי
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, שמקבלי הגמלה בכסף נעזרו יותר בבני משפחה, לסיכום הערכת העזרה בתפקוד של כלל המדגם נראה

בבחינת . וד שהעזרה למקבלי הגמלה בשירותים מחולקת יותר בין המשפחה לבין הרשת הפורמליתבע

ומהדיווח שלהם עולה שגם אין , כחמישית ממקבלי הגמלה בכסף לא קיבלו עזרה כזו, עזרה בטיפול אישי

  .להם צורך בה

  
  עוזרת/ מטפלת- עזרה פורמלית 7.2.2

עבור כל . זרה פורמלית שאינה רפואית מיותר מאדם אחדקשישים רבים משתי קבוצות המחקר קיבלו ע

. על היקפה וניהולה ועל שביעות רצונו ממנה, אחד מעוזרים אלו נשאל הקשיש על תחומי העזרה שקיבל

ובהמשך , בתחילה תוצג התמונה הכוללת על היקף העזרה הפורמלית לטיפול אישי ולניהול משק הבית

לבין , דרך סוכנויות הסיעוד, רית הניתנים מטעם גמלת השירותיםתובא השוואה בין שירותי מטפלת עיק

  .מקבל הגמלה בכסף, המועסקת באופן ישיר על ידי הקשיש, שירותי מטפלת עיקרית

  
מקובל בספרות לחלק את תחומי ,  כאמור לעיל.עזרה פורמלית לטיפול אישי ולניהול משק הבית

זו , למעשה. טיפול אישי וניהול משק הבית: םההזדקקות והעזרה של המוגבל לשני תחומים עיקריי

המיועדת באופן , "מטפלת"ה, עבור רבים מן הקשישים במחקר. חלוקה מלאכותית ולא ישימה בפועל

עוזרת ", ומצד אחר; עקרוני לסייע לו בעיקר בטיפול אישי תומכת גם בצורכי הקשיש בניהול משק הבית

, לכן. סייעת לו בדרך כלל גם בפעולות לצרכיו האישייםמ, המתגוררת בביתו, כפי שהגדיר הקשיש, "בית

  . בהתעלם מחלוקה זו,  יציג את היקף סך העזרה שניתנת12לוח 

  
במימון הגמלה או במימון פרטי , היקף הטיפול הפורמלי בטיפול אישי ובניהול משק הבית: 12לוח 

  )אחוזים(
  מקבלי גמלה בעין

  )מטעם הגמלה(
  מקבלי גמלה בכסף  

  )שלוםעזרה בת(
 

96%) 132=N(    62%) 85=N(  בטיפול אישי ובניהול משק הבית†קבלת עזרה פורמלית* 
  שעות ביממה24מקבל עזרה פורמלית ללא מטפלת  50   81
  ^  שעות ביממה24-מקבל עזרה ל 12   15
        
 ) בקרב המקבלים(עוזרות / מספר מטפלות      
87    51   1 
   ויותר2   11    9

  ) בקרב המקבלים(ת זרה נעזר בעובד  15    16
  )* בקרב המקבלים(עובדות מטעם חברת סיעוד   21    86

  ממוצע שעות העזרה השבועיות פר מקבל שירות זה  37.74    44.43
  ממוצע שעות טיפול עזרה שבועית לכלל המדגם  24.4    33.2

  
5.41  

    
7.88  

  **ממוצע מספר השנים בהם נעזר במטפלת
  )בקרב המקבלים(

  . שעות ביממה24- שעות בשבוע הוכנסו לקטגוריית מטפלות ל100בדות מעל מטפלות שעו^ 

 עזרה פורמלית כוללת עזרה שממומנת בכספי הקשיש ומשפחתו בנוסף לעזרה הפורמלית שבמימון מטעם †
  .הגמלה

 *p< 0.001  
 **p<0.05 במבחן tלמזווגים   

ארבעה אחוזים בלבד ממקבלי :  נמצא בין הקבוצות בקבלת עזרה פורמלית)p<0.001(הבדל משמעותי 

כפי שנמצא .  ממקבלי הגמלה בכסף38%לעומת , הגמלה בעין לא קיבלו עזרה פורמלית בטיפול אישי

 15%-כ, בקרב מקבלי העזרה. אין זה מעיד על צרכים לא מסופקים של מקבלי הגמלה בכסף, קודם

  .15%-12%מה נע בין  שעות בימ24-מטפלת ל/ושיעור המעסיקים עוזרת. העסיקו עובדים זרים
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שוני זה . משך התקופה הממוצע שבה נעזר הקשיש במטפלת פורמלית שונה באופן מובהק בין הקבוצות

ולעומת זאת תפקודם של , נובע מכך שרבים ממקבלי הגמלה בכסף מוגבלים בתפקוד מגיל צעיר יותר

  .מקבלי הגמלה בעין הורע רק בגיל זקנה

  

ונראה שמקבלי הגמלה בכסף , עזרה פורמלית היה כארבעים שעותממוצע שעות העזרה בקרב מקבלי 

  .קיבלו מעט פחות שעות עזרה בממוצע למקבל מאשר מקבלי הגמלה בעין

  

ברצוננו לבחון ממדים שונים שקשורים לאופי ,  בחלק זה.שביעות רצון ממטפלות שעוזרות בטיפול אישי

מאחר שיש קשישים . 'שיש בבחירתה וכולמעורבות הק, לשביעות הרצון ממנה, עבודתה של המטפלת

הנתונים שיובאו מיד מתייחסים להשוואה שנעשתה בין המטפלת , המעסיקים יותר ממטפלת אחת

. לבין המטפלת העיקרית של מקבלי גמלה בכסף ובמימונם, העיקרית שניתנת מטעם גמלת השירותים

) 33%( קשישים 46, על פי הגדרה זו. השכלל אינן מסייעות בטיפול אישי לא הוכנסו להשווא, עוזרות בית

 קשישים ממקבלי גמלת 132לעומת , נהנים משירותי מטפלת עיקרית בשכר, ממקבלי הגמלה בכסף

  ).96%(השירותים 

  

  )אחוזים(נתוני תעסוקה בסיסיים של מטפלת עיקרית : 13לוח 
  †מקבלי גמלה בעין 

 )ממדגם סיעוד(
  מקבלי גמלה בכסף  

  )מ"ממדגם שר(
 

132N=   46N=  מספר המטפלות העיקריות  
 *מטפלת מועסקת על ידי חברה 32   100

 *הקשיש בחר את החברה, מתוכם   80   25
  המטפלת נעדרה פעם אחת או יותר בחודש האחרון  27    14
  המטפלת הוחלפה בשנה האחרונה  15    22

  מטפלת מטעם גמלת השירותים†
* p<0.001   
  

, לעומת, מועסקות מטעם חברת סיעוד, טפלות העיקריות מטעמהכל המ, כפי שמוגדר בגמלת השירותים

אף שבאופן עקרוני הקשיש מקבל גמלת . רק כשליש מן המטפלות העיקריות של מקבלי גמלה בכסף

רק כרבע מהם אמרו שאכן , השירותים ומשפחתו יכולים לבחור בחברת הסיעוד שתספק לו את השירות

  . גמלה בכסף שיש להם מטפלת מן הקשישים מקבלי80%לעומת , עשו זאת

  

שיעור המטפלות העיקריות של . לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות, בבחינת התמדת העובדת בעבודתה

אך שיעור המטפלות שנעדרו מעבודתן , מקבלי גמלה בעין שהוחלפו בשנה האחרונה היה גבוה יותר

  .במהלך החודש האחרון היה גבוה יותר בקרב מקבלי הגמלה בכסף

  . יציג את שביעות הרצון של הקשיש מן המטפלת העיקרית14ח לו
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  )אחוזים(שביעות רצון הקשיש מהמטפלת העיקרית : 14לוח 
  †מקבלי גמלה בעין 

 )ממדגם סיעוד(
  מקבלי גמלה בכסף 

  )מ"ממדגם שר(
 

132N=  46N=   
  שביעות רצון מעבודתה 100  100

  מרוצה מאוד 57  54
  מרוצה 34  36

  כל כך מרוצהלא  9  7
  כלל לא מרוצה 0  3

       
  שביעות רצון מיחסה 100  100

  מרוצה מאוד 60  52
  מרוצה 37  42

  לא כל כך מרוצה 3  3
  כלל לא מרוצה 0  3

       
  מרגיש יותר בטוח מאז שיש לו מטפלת  88   93
  להיות בחברתה/נעים לדבר אתה  97   93
  הבדלי תרבות/יש בעיות תקשורת  16   13

  מעדיף מטפלת בת המין השני מן המטפלת הנוכחית  7   5
  ציין בעיה כלשהי שהתעוררה עם המטפלת  9   11

  מטפלת מטעם חוק סיעוד†
  

לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות בשביעות רצונם של הקשישים מן המטפלת העיקרית בממדים 

. טוחים יותר במחיצתהכתשעים אחוזים היו מרוצים או מרוצים מאוד מעבודתה וחשו ב. השונים

   ממקבלי גמלה בכסף 97%. כתשעים וחמישה אחוזים היו מרוצים או מרוצים מאוד מיחסה לקשיש

חוסר התאמתה של המטפלת לקשיש נבדק בכמה .  ממקבלי גמלה בעין נהנו להיות בחברתה93%-ו

שורת עם  מן הקשישים ציינו שמתעוררים קשיים בתק16%-13%. וגם כאן לא נמצא הבדל, תחומים

כעשרה אחוזים מן הקשישים דיווחו .  העדיפו מטפל7%-5%-כ, המטפלת שנובעים מהבדלי תרבות ושפה

  .על בעיה שהתעוררה עם המטפלת

  

, רובם הגדול של הקשישים משתי הקבוצות היו מרוצים או מרוצים מאוד מיחסה של המטפלת, לסיכום

התאמתה של - יש כמה קשיים בתקשורת או אי.לשהייה בחברתה וחשו בטוחים יותר בחברתה, לעבודתה

 .וכעשרה אחוזים ציינו בעיה שהתעוררה, המטפלת לקשיש
  

   עזרה בלתי פורמלית7.2.3

לאחר סקירת רשת הטיפול הפורמלית נפנה לבחון את מערכת התמיכה הבלתי פורמלית שניתנת לקשיש 

כלל על ידי בן משפחה או על -דרךב, עזרה בלתי פורמלית היא עזרה שניתנת לקשיש שלא בשכר. המוגבל

הדיון בגמלאות לקשישים קשור באופן מהותי לדיון ברשת התמיכה הבלתי פורמלית . חבר/ידי מכר

הגמלה הפורמלית תוכננה כמעֶנה משלים לתמיכה הרבה שניתנת מטעם , ראשית. מכמה סיבות

שתי , למעשה. ולהקל עליהעליה להיות מותאמת גם לצורכיהם של בני המשפחה , בהיותה כזו. המשפחה

וכפי שהוצג , הגמלאות הנידונות ניתנות לקשיש כדי לאפשר את המשך חייו בקהילה ועם בני משפחתו
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, במקרים רבים נעזרים גם בני משפחה אחרים בגמלה, מלבד היותם נושאים בנטל הטיפולי, כבר קודם

  .ים בעצמםובהיותם מוגבל, בהיותם שותפים לאותו משק בית שבו מתגורר הקשיש

  

בני המשפחה המטפלים משמשים פעמים רבות סוכני תיווך בין הקשיש לבין הרשויות הפורמליות , שנית

בני המשפחה ממלאים את , במקרים שבהם הקשיש מוגבל גם ביכולתו הקוגניטיבית. במימוש זכאותו

  .ים של הקשישיםיפורמל-הבלתילהלן יובאו מאפייני התומכים . מקומו בקבלת החלטות טיפוליות עבורו

  

מלבד הקשיש גם התומך , כאמור,  במחקר הנוכחי רואיינו.פורמליים- הבלתי2מאפייני התומכים

מידת העומס שהוא חש : שתי סוגיות עיקריות, בין היתר, העיקרי הבלתי פורמלי המטפל בו כדי לבחון

של מקבלי גמלה ם התומכי 105 לצורך כך רואיינו. והעדפותיו כלפי גמלה בכסף ובעין; בעקבות הטיפול

התקבלו , בין התומכים לזוגות הקשישיםלאחר ההקבלה . של מקבלי הגמלה בעין תומכים 88- ובכסף

בפרק זה יוצגו .  לפחותהזוגבני  אחד מגבינתונים להעדר  היא פער והסיבה ל, זוגות בלבד70נתונים של 

  .והשפעות הטיפול עליהם, ים לקשישסוג והיקף העזרה שהם נותנ, יםפורמלי-הבלתימאפייני המטפלים 

  

התפלגות מאפייני התומכים במקבלי גמלה בכסף והתומכים במקבלי הגמלה בעין דומה ברוב 

 61%-כ.  נוספים הם בניהם40%-מעל למחצית מהתומכים הם בני זוגם של הזקנים וכ. המאפיינים

שיעור התומכים הנשואים . 60למעלה ממחצית מן התומכים היו מעל גיל . כצפוי, מהתומכים היו נשים

 התפלגות הקשישים במשתנה .)76% לעומת 86%(גבוה במקצת בקרב תומכיהם של מקבלי הגמלה בעין 

ובין רבע לשליש בעלי השכלה על ,  בעלי השכלה יסודית30%: ההשכלה דומה בין שתי קבוצות התומכים

  .תיכונית

  

כמעט . במעטיעור המועסקים היה גדול  ש)33% לעומת 41% (בכסףקצבה המקבלי של ם הבקרב תומכי

 וכארבעים אחוז מן . המקשה עליו בתפקוד יומיומי,ית או בעיית בריאותזלכל תומך שלישי יש מגבלה פי

  .התומכים מוגבלים בניהול משק הבית

  

נעבור לבחון . לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין התומכים של שתי הקבוצות במאפיינים שלהם, לסיכום

  .שת העומס של התומכים שנובעת כתוצאה מן הטיפול בקשישאת תחו

  

                                                   
  .מטעמי נוחות נקטנו לשון זכר.  מדובר בתומכים ובתומכות 2
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  )אחוזים(מאפיינים דמוגרפיים של התומכים הבלתי פורמליים : 15לוח 
  מאפיין גמלה בכסףתומך במקבל   גמלה בעיןתומך במקבל 

N=88  105N= סך כל התומכים  
  אחוז  100  100

      
  יחס קרבה לזקן    
  בת זוג/בן  53  52
  בת/בן  40  42

  אחר  7  6
      
  מין    
  גברים  38  39
  נשים  62  61
      
  גיל     
  49עד   37  39
10  7  59-50  
22  33  69-60  
   ומעלה70  23  29
      
  מצב משפחתי    
  נשוי  76  86

  נפרד/גרוש  7  4
  רווק  17  10
      
  מספר שנות לימוד    
  8עד   30  30
44  37  9-12  
   ומעלה13  33  26
      
  מצב התעסוקה    
  עובד  33  41
  אינו עובד ועבד בעבר  53  52

  אינו עובד  13  7
      
  אחוז התומכים המוגבלים בניהול משק בית  41  40
  אחוז התומכים המוגבלים בתפקוד יומיומי  32  30

  

כדי לבחון את ההבדלים בעומס המוטל על התומך ומשפחתו  .פעולות העזרה של התומך הבלתי פורמלי

 בדקנו את ,מלה בעין לבין התומכים בזקנים המקבלים גמלה בכסףבין התומכים בזקנים המקבלים ג

ההשלכות של מתן , באיזו מידה קיימים אנשים נוספים שמסייעים, תחומי הסיוע הניתן על ידי התומכים

מידת : לצורך הניתוח בנינו גם שני מדדים. סיוע על עבודת התומך וממדים שונים של עומס על תומך

 1 מקבל את הערכים "מידת הדאגה לזקן בעבודה"מדד .  הנפשי של התומךובהדאגה לזקן בעבודה ומצ

 מקבל את "המצב הנפשי של התומך"מדד .  לזקן רבה יותרערכים נמוכים יותר משקפים דאגהו, 4עד 

 16סיכום הממצאים מוצג בלוחות . ערכים נמוכים יותר משקפים מצב נפשי ירוד יותרו, 4 עד 1הערכים 

  .17-ו
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  )אחוזים(התומך ומשפחתו תחומי הסיוע של  :16לוח 
  תומך במקבל 

  גמלה בעין
  תומך במקבל 
  גמלה בכסף

  
  מאפיין

70N=  70N=    
  :עזרה שהתומך נותן לזקן בטיפול אישי ובניהול משק הבית    
  ניידות בתוך הבית  69  60
  רחצה  64  54
  הלבשה  69  59
  אכילה  34  26
  שימוש בשירותים  38  34
  רופות וטיפול רפואי נטילת ת  71  66
  ניקיון הבית  64  53
  כביסה  76  59
  הכנת ארוחות  81  70
  עריכת קניות  91  81
  ליווי מחוץ לבית והסעות  88  82
  סידורים   91  83

  עזרה אחרת   6  0
      
  :השגחה על הזקן ביום    
  השגחה של התומך  51  49

  השגחה של בן משפחה  9  9
      
 בטיפול בזקן באופן קבוע וללא קיום אנשים נוספים העוזרים    

  :תשלום 
  בני משפחה  43  40

  שבועיות שבני משפחה עוזריםעזרה שעות ממוצע   7.6  14.6
  יש אנשים נוספים מוגבלים שצריך לטפל בהם  17  14
      
   :השפעת הטיפול על עבודת התומך   
  עקב הטיפול בקשיש, עזיבת העבודה או צמצום היקפה  54  39

  
 מהם סייעו 64%-54%-וכ,  מן התומכים סייעו לקשיש בניידות בתוך הבית69%-60%- שכעולה 16לוח מ

ולמעלה משליש עזרו לו בשימוש , בין רבע לשליש מן התומכים סייעו לקשיש לאכול. לו ברחצה

בעריכת קניות ,  שהפרופורציה של העוזרים בכביסה נמצאעזרה בתחומי ניהול משק הביתב. בשירותים

מקבלי גמלה בכסף של ם הבקרב תומכי,  כמו הכנת תרופות וביצוע תיקונים בבית,חרתובמתן עזרה א

 של העוזרים ביתר תחומי ניהול משק הבית ובכל תחומי הטיפול האישי חלקםגם .  גדולה יותרההיית

ממצאים אלו עלו בקנה אחד עם דיווחי הקשישים שהצגנו . יתה גדולה יותריבקרב אותם תומכים ה

  .מקבלי הגמלה בכסף מקבלים תמיכה רבה יותר מבני משפחה, םולפיה, לעיל

  
גם .  במשך רוב שעות היום באופן זהה בשתי הקבוצותקשישהשגיחו על האחרים משפחה ובני תומכים 

,  העוזרים בטיפול בזקן לא היה הבדל בין שתי הקבוצות,נוסף לתומךב, אחריםבהימצאות בני משפחה 

ע שבני משפחה עוזרים בקרב התומכים במקבלים גמלה בעין היה גדול אם כי ממוצע מספר השעות בשבו

  . יותר

  
  . פן נוסף של עזרה שנותן התומך הוא סיוע כספי.  מן התומכים טיפלו באדם מוגבל נוסף17% עד 14%

, משתתפים בהוצאות כספיות למימון תרופות,  מן התומכים שאינם גרים עם הקשיש55%-30%-כ

  .ח בחודש לערך" ש300-600- ובממוצע מוציא התומך מדי חודש כמטפלת והוצאות אחרות
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הם נשאלו האם הם נאלצים לעבוד פחות או , לבחינת השפעת הטיפול בקשיש על עבודת התומך העיקרי

שהרי הפסקת העבודה על ידי התומך , כאן עולה ממצא חשוב. לא לעבוד כלל בגלל הצורך לטפל בקשיש

 מהתומכים 54%-כ. עבורו" עזרה פורמלית" מהווה למעשה מעין ,העיקרי והמרתה בטיפול בקשיש

 מהתומכים 39%-כך ארע ל; נאלצו להפסיק או לצמצם את עבודתם עקב הטיפול, במקבלי גמלה כספית

  .במקבלי גמלה בעין

  
משקפים את היקף התמיכה וההשפעה ,  המשתנים שהובאו לעיל.תחושת עומס מדווחת של התומך

 מציג את הדיווח הסובייקטיבי של התומכים על 17לוח . יפול על חיי התומךהאובייקטיבית של הט

  .קיימות עבורו/יוצגו אפשרויות הסיוע שנחוצות, בנוסף לכך. תחושת העומס שהם חשים

  
   )אחוזים(ובמצבו הנפשי והבריאותי הבדלים בעומס המוטל על התומך : 17לוח 

  תומך במקבל 
  גמלה בעין

  תומך במקבל 
  גמלה בכסף

  
  מאפיין

70N= 70N= עומס על התומך:  
  י גדול מדיזמאמץ פי  69  65
  ביצוע פעולות לא נעימות   50  52
  צמצום הזמן הפנוי  80  64
  מתחים בבית   47  54
  נותר מעט זמן לטיפול במשפחה  62  51
  קשיים רגשיים  84  78
  השפעה לרעה על הבריאות  65  68
      
  :מידת העומס המדווחת    
   ס נתפס ככבד מאדהעומ  31  36
  העומס נתפס ככבד  45  45
  העומס נתפס כלא כל כך כבד  19  16

  העומס נתפס כלל לא כבד  5  3
      
  : התומךמצב נפשי של    
  shortGHQ- ויותר תשובות שליליות ב4: מדד המצב הנפשי  57  64
   בגלל מצב הזקןלעיתים קרובות מדוכא  55  67
  זקן ממצב הלעיתים קרובות מודאג  79  85
  עס בגלל מצב הזקןוכלעיתים קרובות   64  45
  חש בדידות  23  27
      
 כ טוב או כלל לא טוב"הערכה סובייקטיבית של מצב בריאותי כלא כ  47  60
  :עזרה שהתומך מקבל בטיפול בזקן    
  ייעוץ והדרכה על הטיפול בזקן   20  10
  קשר עם אנשי מקצוע   50  46
      
  :ורך במידע עלשיעור התומכים שמביעים צ    
  הדרכה בטיפול יומיומי   30  31
  המוגבלות והמחלה  34  41
  זכויות וזכאויות לעזרה, שירותים  69  70
  שירותי תמיכה עבור התומך  34  39
  

11  
  

20  
שירותי : שיעור התומכים שמביעים צורך בשירותים נוספים כגון

  'הבראה וכד, פסיכולוג
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אינסטרומנטליים ,  פיזיים- מן הטיפול נבחנה בממדים שונים תחושת העומס המוטל על התומך כתוצאה

אין מגמה ברורה לכך שהעומס המוטל על התומכים מקבוצה אחת גבוה יותר מהעומס המוטל . ורגשיים

  .בשתי הקבוצות העומס כבד, על התומכים מן הקבוצה האחרת

  

ת הדיווח על העומס הרגשי שכיחו. למעלה ממחצית התומכים חשו שהעומס רב מדי, בכל הממדים הללו

 אמרו שהמאמץ הפיזי הנדרש בטיפול 65%-למעלה מ.  מן התומכים84%-78% -הייתה הגבוהה ביותר 

למעלה ממחצית . וכמחצית ציינו שהטיפול כולל ביצוע פעולות לא נעימות, היה גדול מדי עבורם

בעקבות העומס נוצר מתח  כלומר -התומכים ציינו שעומס הטיפול השפיע על משפחתם ועל בני ביתם 

 אמרו שהעומס השפיע 68%-65%. כמו כן הטיפול הותיר מעט זמן לטיפול בבני משפחה אחרים, בבית

  . העריכו שמצב בריאותם לא כל כך טוב או כלל לא טוב60%-47%-כ. לרעה על בריאותם

  

. מוטל עליהםנתבקשו התומכים להעריך את מידת עומס הטיפול ה, מלבד פירוט הממדים שהוצגו כעת

; ללא הבדל בין שתי הקבוצות, למעלה משלושה רבעים מהתומכים אמרו שהעומס כבד או כבד מאוד

אף שנמצא קודם שהקשישים מקבלי הגמלה הכספית נעזרים יותר בבני משפחתם לעומת , זאת

  .הקשישים מקבלי גמלת השירותים

  

גם כאן נמצא דמיון רב בקרב . צר המקוGHQלהערכת מצבם הנפשי של התומכים נעשה שימוש במבחן 

 מן התומכים ביטאו מצוקה נפשית 64%-57%-מתוצאות המבחן עולה שכ. התומכים משתי הקבוצות

וממנה עלה שכרבע , שאלה לגבי תחושת בדידות נוספה למבחן. בארבעה פריטים לפחות ממשתני המבחן

מודאגים או כועסים בגלל , איםכן נשאלו התומכים האם הם חשו מדוכ-כמו. מן התומכים חשו בדידות

 היו מודאגים לעתים 85%-79%;  היו מדוכאים ממצבו לעתים קרובות67%-55%. מצבו של הקשיש

  . כעסו לעתים קרובות64%-45%-כ; קרובות

  

לסיכום נציין שניכר שהטיפול בקשישים משתי הקבוצות הגביר את העומס של התומכים בממדים 

לא מצאנו הבדלים עקביים במידת העומס שחשו התומכים . פשייםנ-ובפרט בממדים רגשיים, שונים

  .כעת נפנה לבחון כיצד ניתן להקל את העומס המוטל על התומך. משתי הקבוצות

  

רוב התומכים משתי הקבוצות לא קיבלו . התומכים נשאלו האם הם קיבלו עזרה כלשהי בטיפול בזקן

שיעור גבוה מן התומכים התעניינו במידע . ל בזקן קיבלו ייעוץ והדרכה בנוגע לטיפו20%-10%-כ. סיוע

 רצו 41%-34%;  רצו הדרכה בנוגע לטיפול יומיומי בקשיש30%-כ: ורצו לקבל הדרכה מסוגים שונים

 רצו מידע נוסף בנוגע לשירותים 70%-כ; המחלה שממנה סובל הקשיש/לקבל מידע רב יותר על הפגיעה

כשליש מהם ציינו צורך במידע בנוגע לשירותי . ים אלוואופן השגת שירות, הקיימים לטיפול בקשיש

  .פורמליים-תמיכה עבורם כמטפלים בלתי

  

 רצו לקבל 20%-10%-כ, )'אחות וכד, כגון רופא(כמחצית מן התומכים עמדו בקשר עם איש מקצוע 

  .'הבראה וכד, שירותי פסיכולוג
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   שימוש בשירותים אחרים7.3
נעזרו הקשישים בשירותים , ושירותי הטיפול הביתי שמנינו, מלבד השירותים הרפואיים בהגדרתם

  . מציג נתונים על שירותים אלו18לוח . עקב מוגבלותם, יומי תקין-נוספים לצורך תפקוד יום

  

  )אחוזים(שימוש בשירותים אחרים : 18לוח 
  מקבלי גמלה בעין

  )ממדגם סיעוד(
  מקבלי גמלה בכסף

  )מ"ממדגם שר(
 

138N=  138N=  שירותים  
  **ביקור במרכז יום  5  15
 *לחצן מצוקה 21 33

 ארוחות חמות  2 1
  שירותי כביסה 1 1

      
  אבזרים   

  קביים/ מקל הליכה  36  32
  כיסא גלגלים  27  18
  

17  
  

20  
  מכשירי מדידה , אינהלציה: כגון(עזרים לטיפול רפואי 

  )דם-   לסוכר ולחץ
  )יםמדרס, מגן ברך, פרותזה: כגון(מכשיר לרגל   7  1

  )מזרן מיוחד, ידיות לאמבט: כגון(ציוד ביתי מותאם לנכה   9  11
    *p<0.05 
 **p=0.005 
  

ושירותי כביסה ניתנים לבחירה מטעם גמלת ") לחצן מצוקה("שירותים לשעת חירום , ביקור במרכז יום

ני ונמצא הבדל מובהק בין הקבוצות בשימוש בש, השירותים כתחליף לשעות מטפלת לטיפול אישי

 ממקבלי גמלה בכסף השתתפו 5% ממקבלי גמלה בעין לעומת 15%-כ. מרכז יום ולחצן מצוקה: שירותים

, "לחצן מצוקה"וכשליש ממקבלי גמלת השירותים היו מבוטחים בשירותי , במרכז יום לפחות יום בשבוע

ז אחד שירותי כביסה וארוחות חמות ניתנו רק לאחו. לעומת כחמישית בלבד ממקבלים גמלה בכסף

  .משתי הקבוצות

  

נושא הצרכים . והאם הם זקוקים לאבזרים נוספים, הקשישים נשאלו גם באילו אבזרים הם משתמשים

 הוצגו האבזרים והשירותים הנוספים שבהם נעשה 18בלוח . של פרק זה' הלא מסופקים יוצג בחלק ד

  .שימוש בשכיחות הגבוהה ביותר

  

אם כי יש הבדל מסוים בשימוש בכיסא גלגלים , זריםלא נמצא הבדל בין הקבוצות בשימוש באב

 7%(ובמכשיר לרגל ) 18% לעומת 27%(יותר מקבלי גמלה בכסף השתמשו בכיסא גלגלים . ובמכשיר לרגל

שהרי נמצא , ונתונים אלה תואמים את הצורך הרב יותר שלהם באבזרים אלו, )לעומת אחוז אחד

השימוש , כאמור, מלבד זאת). 6ראה לוח (תר בקרבם גבוה יו, קטיעת גפה/ששכיחות הלוקים בשיתוק

 השתמשו בעזרים 20%-17%-כ, כשליש מן הקשישים נעזרו במקל או בהליכון: בשתי הקבוצות דומה

  .מגבלה שלהם/ נעזרו בציוד ביתי שהותאם לנכות10%-וכ, כלשהם לטיפול רפואי
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   צרכים לא מסופקים בשירותים7.4
בחנו האם יש לקשישים בשתי הקבוצות , מלאות עונות על צורכי הקשישכדי לבחון באיזו מידה שתי הג

, הוא נשאל, מיד לאחר שדיווח הקשיש על מענים טיפוליים מסוג מסוים, לצורך כך. צרכים לא מסופקים

ללא , השאלה נשאלה באופן פתוח. מעבר לזו שהוא מקבל, כלשהי, האם הוא זקוק לעזרה נוספת

וך תשובות הקשישים גובשו כמה קטגוריות טיפוליות שצוינו באופן שכיח מת. הגבלה בתשובות/הכוונה

 מביא את תשובות הקשישים בנוגע לצרכים שאינם מסופקים לפי שלושה 19לוח . כלא מסופקות

  .צורך בשירותים וצורך באבזרים, צורך בעזרה מאדם נוסף: תחומים

  

ונראה ששתי הגמלאות מותירות , וצותגם בבחינת סוגיה זו לא נמצא הבדל בין הקשישים בשתי הקב

צורך נוסף בעזרה בניהול משק , מבין הקטגוריות השונות. ובמידה דומה מאוד, צרכים אלה ללא מענה

נמצא הבדל , אף שאין הבדל בדיווח על צורך זה). כשלושים אחוזים(צוין בשכיחות הגבוהה ביותר , הבית

כאשר שיעור מקבלי הגמלה בעין , לדיור מחוץ לביתבין הקבוצות בשיעור הקשישים שמעונינים לעבור 

זאת על אף , )23%-כ(בצורך נוסף בטיפול אישי לא נמצא הבדל בין הקבוצות ). 3% לעומת 9%(גבוה יותר 

, ומקבלי הגמלה הכספית שוכרים, ישירות מטעם הגמלה' מטפלת-שעות'שמקבלי הגמלה בעין קיבלו 

  .את שירותיה באופן אישי, כאמור

  

בות הקשישים אפשר להסיק שבאופן בסיסי הם זקוקים להגדלת היקף העזרה בתחומים שבהם מתשו

  .לא עלה צורך בעזרה בתחומי טיפול שלא מקבלים מענה כלל. הם מקבלים כבר עזרה כלשהי

  

  )אחוזים(צרכים לא מסופקים : 19לוח 
  מקבלי גמלה בעין

  )ממדגם סיעוד(
  מקבלי גמלה בכסף

  )מ"ממדגם שר(
 

138N= 138N=  זקוק לעזרה נוספת בתחומים הבאים:  
  טיפול אישי 24 22
  בישול, כביסה, ניקיון 29 30
  לטיולים, לבילויים, ליווי לסידורים 18 12

  ביצוע קניות וסידורים 8 9
  השגחה וחברה 13 14

  הרחבת היקף שעות העזרה הקיימת 5  5
      
  פקשירותים שיש בהם צורך אך אינם זמינים באופן מס   
  רפואיים-שירותים פרה  12  9
  טיפולי שיניים  5  7
  ליווי לסידורים ולטיפולים, הסעות  7  1

      
  אך אינם בשימוש, אבזרים בהם יש צורך   
  כיסא גלגלים  13  5
  מכשיר לרגל  5  4
  לחצן מצוקה  7  3

  עזרים לטיפול רפואי  5  12
  ציוד ביתי מותאם למוגבלות  9  4
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 עלה שכחמישית ממקבלי גמלה בכסף לא קיבלו 11מלוח , בר בתחילת פרק זהכפי שצוין כ, בנוסף לכך

או על , ושאלנו האם הדבר מעיד על צרכים קיומיים שאינם מסופקים. עזרה מסוג כלשהו בטיפול אישי

  .הנכות שיש להם/למרות המחלות, כך שקבוצת קשישים זו אינה זקוקה לעזרה בטיפול אישי

  

עזרה בטיפול אישי נמצא שמקבלי העזרה בטיפול אישי מוגבלים יותר ממי מבדיקת הדיווח על הצורך ב

 המשתנים שבחנו צורך בעזרה בכל נמצא בין הקבוצות (p<0.001)הבדל מובהק . שאינם מקבלים עזרה

 ממקבלי הגמלה בכסף 65%על צורך בעזרה בהלבשה דיווחו : לדוגמה, בטיפול אישי ובניהול משק הבית

מגמה זו גם . לא דיווח על צורך כזה,  שאף אחד מהקשישים שלא מקבלים עזרהבעוד, שמקבלים עזרה

מחצית ממקבלי הגמלה בכסף . מתבטאת במידת העצמאות בניידות ובהליכה בתוך הבית ומחוצה לו

 בלבד ממקבלי גמלה בכסף שמקבלים 7%לעומת , שאינם מקבלים עזרה עצמאיים לחלוטין בבית ובחוץ

 43%(כששיעור גבוה ממי שאינם מקבלים עזרה גר לבד ,  גם בדפוסי הדיורהבדל מובהק נמצא. עזרה

  .כנראה שהם יותר עצמאיים, מה שמבטא, )14%לעומת 

  

גם אינם זקוקים , עולה שרוב מקבלי הגמלה בכסף שאינם מקבלים עזרה בטיפול אישי, מן האמור לעיל

  .אף שרצו עזרה כזו, ול אישירק שני קשישים מקבוצה זו ציינו שאינם מקבלים עזרה בטיפ, לה

  

הם השיבו תשובות רבות , כשנשאלו המרואיינים על שירותים שהם מעונינים בהם אך אינם זמינים דיים

שלושת הצרכים . ביקורי בית של רופא מומחה ועוד, טיפולים חלופיים, צורך בעזרה סוציאלית: ומגוונות

מקבלי גמלה ; 12% -מקבלי גמלה בכסף (יים רפוא-שצוינו בשכיחות הגבוהה ביותר הם טיפולים פרה

  .טיפולי שיניים והסעות וליווי לטיפול רפואי כלשהו; )9% -בעין 

  

צורך במכשיר עזר לרגל , )13%-5%(באשר לצורך לא מסופק בשימוש באבזרים צוין צורך בכיסא גלגלים 

דד נוסף לצרכים לא שמ, כאן גם נציין. ועוד) 12%-5%(עזרים לטיפול רפואי , )כחמישה אחוזים(

. מסופקים אשר נדון קודם לכן בפרק על הטיפול הבלתי פורמלי הוא תחושת העומס של בני המשפחה

והשירותים הפורמליים נועדו לתת מענה משלים מתוך מגמה , שבני המשפחה מטפלים בקשיש, נמצא

י הקשיש שאינם אין די לבחון את צורכ, כדי לאמוד את היקף הצרכים הלא מסופקים. להקל עליהם

העומס המוטל , כאמור. אלא צריך גם להעריך את מידת העומס המוטל על בני המשפחה, מקבלים מענה

אך לא ניתן להצביע על מעמסה טיפולית רבה יותר בקרב , על בני המשפחה רב מאוד מהיבטים שונים

  .תומכים בקבוצה אחת

  

  הוצאות וניצול הגמלה. 8
  

היא סוגיית הוצאותיו של הקשיש לצרכיו , ם ולמתכנני המדיניותסוגיה חשובה למקבלי השירותי

או שמא , האם גמלת השירותים מספקת את צרכיו הטיפוליים של הקשיש. הטיפוליים ולהוצאות אחרות

לאילו צרכים מנוצלים כספי ? המאלצים אותו לשלם עבורם מכספו, היא מותירה צרכים לא מסופקים

  ?הִקצבהוהאם די בגובה , הגמלה הכספית
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נשאלו הקשישים במדגם בנוגע להוצאותיהם השוטפות , ולו חלקי בלבד לשאלות אלו, כדי לקבל מענה

השאלות התייחסו להוצאות . פעמיות- הוצאות שגרתיות שלרוב אינן חד-עבור שירותים תומכים וסיוע 

שימוש , ר אצל רופאביקו, כגון תרופות, הכוללות הוצאות לצורך טיפול רפואי, ללא החזר לצרכים שונים

, שירותי כביסה, עוזרת, מטפלת: כגון, הוצאות לצורך טיפול אישי וביתי'; מכשור רפואי ורכישתו וכד

  .מוצרי ספיגה ועוד

  

נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי קבוצות הקשישים בנוגע למימון שירותים טיפוליים , באופן טבעי

בעוד מקבלי , קבלים שירותים אלו מטעם הגמלהשהרי מקבלי גמלת השירותים מ, ורפואיים שונים

כך . הכוללת בתוכה גם את כספי הגמלה, הגמלה הכספית מוציאים את המימון מהכנסתם הפרטית

ממוצע הוצאות מקבלי הגמלה בכסף גבוה בכשלוש מאות שקלים מממוצע , שעבור טיפול אישי, נמצא

הנובעות כצורך מן , ם עבור הוצאות אחרותג. p<0.0013)(, ח" ש353לעומת  ₪ 659(ההוצאות המקביל 

יש הבדל בין ) 'ארוחות חמות וכד, שירותי כביסה, כגון שירותי לחצן מצוקה(המוגבלות התפקודית 

בחודש בקרב  ₪ 62לעומת , בחודש ₪ 86-כאשר מקבלי הגמלה הכספית משלמים בממוצע כ, הקבוצות

  .)p<0.005(מקבלי גמלת השירותים 

  

ממוצע הוצאות , אם כי גם כאן, יפול רפואי לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצותרק עבור ט, למעשה

  ). 364₪לעומת  ₪ 437(מקבלי הגמלה הכספית גבוה יותר 

  

  .להלן לוח המציג את ממוצע ההוצאות החודשי

  

  2001קיץ , )בשקלים( למדגם מזווג tהוצאות שוטפות במבחן : 20לוח 
  מקבלי גמלה בעין

  )ממדגם סיעוד(
  לי גמלה בכסףמקב

  )מ"ממדגם שר(
 

138N=  138N= ממוצע הוצאות חודשי  
  עבור טיפול רפואי 437 364
 *עבור טיפול אישי 659 353

 )**'שירותי כביסה וכד, לחצן מצוקה(עבור הוצאות אחרות  86 62
 *ממוצע סך ההוצאות החודשיות 1,181 779

 *ממוצע הכנסות חודשי 4,456 3,297
  *p<0.001 
 **p<0.005 
  

מקבלי הגמלה בכסף נשאלו , מלבד נתונים אלו שהופקו מהשאלות שנשאלו הקשישים משתי הקבוצות

חשש עיקרי של , כיוון שכפי שהובא בסקירת הספרות. כיצד הם מנצלים את כספי הגמלה, ללא קשר ישיר

ו רפואיים גרדא קובעי המדיניות במתן גמלה כספית הוא ניצול כספי הגמלה לצרכים שאינם סיעודיים א

  .והותרת צרכים אלה ללא מענה

  

  .שיובאו להלן, שרוכזו לכמה קטגוריות עיקריות, מקבלי הגמלה בכסף ענו תשובות שונות

                                                   
  .2001 - קיץ - נכון לתקופת איסוף הנתונים  3
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  †) אחוזים(שימוש בכספי הגמלה בקרב מקבלי הגמלה בכסף : 21לוח 
  מקבלי גמלה בכסף

  )מ"ממדגם שר(
  

  :ניצול כספי הגמלה בכסף לצרכים הבאים
137N=    

  יומי כולל נסיעות ורכב-לקיום יום 74
  עוזרת/מטפלת 50
  ציוד רפואי או מזון מיוחד, תרופות 56

  )פיזיותרפיה, כולל טיפולי שיניים(טיפולים רפואיים  2
  מרכז יום 1

  .כיוון שניתן היה לענות יותר מתשובה אחת, 100%-הנתונים אינם מסתכמים ל †
  

הכולל הוצאות נסיעה , יומי-ביותר הייתה הוצאות לשימוש יוםהוצאה כספית שצוינה בשכיחות הרבה 

יומי כוללות תשלומים -וניתן להניח שההוצאות לשימוש יום, זוהי הגדרה רחבה). 74%(ואחזקת רכב 

 מאלה 55%-בבדיקה נוספת נמצא שכ. בהתאם לצורכי אדם מוגבל בתפקוד, לניהול משק הבית והחזקתו

מנצלים את כספי הגמלה גם לאחד מן הצרכים הטיפוליים והרפואיים שציינו קטגוריה זו ציינו שהם 

  .יומיות או לנסיעות בלבד- ציינו שהם משתמשים בגמלה לכיסוי הוצאות יום19%רק . האחרים

  

קטגוריה שנייה בשכיחותה הייתה הוצאות לתרופות ולטיפול רפואי או לרכישת מזון מיוחד הנחוץ 

, מלבד זאת. ישים המקבלים גמלה בכסף דיווחו על הוצאה זו מן הקש56%. בעקבות בעיה רפואית

המהווים שמונים אחוזים מהמעסיקים עזרה , עוזרת/מחציתם ניצלו את הכסף לצורך העסקת מטפלת

 על הוצאות לצורך 13% דיווחו -יומי- מהמשתמשים בכספי הגמלה לשימוש יום74%בקרב . בתשלום

  .החזקת רכב או ניידת

  

  יתרונות וחסרונות, גמלה כספית וגמלת שירותים: דף סוג גמלה מוע8.1
שאלת המחקר שעומדת בבסיס ההשוואה שנערכה עד כה היא בחינת עדיפות לאופן מתן גמלה לקשישים 

עד כה התייחסה ההשוואה למידת הכיסוי של . או מתן גמלה בשירותים, מתן גמלה בכסף: בעלי מוגבלות

תובא , בפרק זה.  צרכים לא מסופקים לקשיש ולבני משפחתוומידת הותרת, כל גמלה את צורכי הקשיש

, השוואה של ההעדפות הסובייקטיביות של הקשישים ושל התומכים העיקריים שלהם לאופן מתן הגמלה

  .תוך ציון היתרונות והחסרונות הנתפסים בעיניהם לסוג הגמלה

  

הם נשאלו האם ,  שירותיםלפני שנשאלו הקשישים באופן תאורטי על העדפתם לגמלה כספית ולגמלת

למדנו שכרבע מן הקשישים מקבלי הגמלה . הם מודעים בכלל לסל השירותים שניתן מטעם גמלת הסיעוד

אף שהיו זכאים לבחור , ידי חוק סיעוד-הכספית שבמחקר לא ידעו מהו סל השירותים שמסופק על

י גמלת השירותים לא ידעו נתון מפתיע עוד יותר הוא שכמחצית ממקבל; לקבלו במקום הגמלה הכספית

ממצא זה מתבטא גם ביתרונות ובחסרונות . שאותו הם מקבלים למעשה, מהו סל שירותי הסיעוד בכללו

  .מתוך חוסר מודעותם בנוגע לסל הסיעוד, שמציינים הקשישים לגמלאות
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  )אחוזים(מ וגמלת סיעוד לגמלת שירותים וגמלה כספית "העדפות מקבלי קצבת שר: 22לוח 
  לי גמלה בעיןמקב

  )ממדגם סיעוד(
  מקבלי גמלה בכסף

  )מ"ממדגם שר(
  

 *העדפה 
112N=+  115N=+    

  העדפה לגמלת שירותים 3 58
 )גם שירותים וגם כסף(העדפה לגמלה משולבת  6 6

  העדפה לגמלה כספית 92 36
 *p< 0.01  
  "שאלון על אודות הקשיש"דילוג על שאלות אלו כאשר נערך  +
  

  מלה בכסף מקבלי ג8.1.1

. שציינו שהם מעדיפים את מתן הגמלה בכסף) 92%(ישנו רוב מוחלט , בקרב מקבלי הגמלה הכספית

  :23כפי שציינו בשאלה שנשאלה באופן פתוח ללא הגבלה מסוכמות בלוח , הסיבות להעדפותיהם

  

  )*אחוזים(הסיבות להעדפת גמלה כספית בקרב מקבליה : 23לוח 
92%) 69N=(   גמלה כספיתשיעור המעדיפים  

  סיבות להעדפה, מזה   
  

10 
  או שאינו מעוניין להחליף , א אינן מספקות לדעתו"המטפלות מטעם ביטל  
     את הנוכחית  

 'לרכישת תרופות וכד, זקוק לכספי הגמלה לקיום יומיומי   28
  יש יותר שליטה ובחירה כאשר מקבלים גמלה כספית   33

  די שעותא מגיעה למעט מ"מטפלת מטעם ביטל   4
  מעדיף שבני משפחה יעזרו בטיפול/ אינו מעוניין במטפלת   22

  ניתן היה לציין יותר מהעדפה אחת* 
  

כשליש מן הקשישים שבמחקר סבורים שגמלה כספית מאפשרת יותר יכולת שליטה , 22כפי שנראה בלוח 

, יו הטיפולייםגמלה כספית מאפשרת לקשיש עצמו לבחור את מי להעסיק לצרכ. ובחירה בטיפול בהם

  .ולמשך כמה זמן

  

 מהקשישים במחקר זקוקים לכסף לצרכים טיפוליים ואישיים אחרים מלבד אלה הניתנים מטעם 28%

לדעתם , כעשרה אחוזים ציינו שהמטפלות מטעם גמלת השירותים אינן מספקות. גמלת השירותים

ם מעונינים להחליף את המטפלת כמה ציינו שפשוט אינ. או שאיכות עבודתן נמוכה, תחלופתן גבוהה מדי

  . ולא עזרה פורמלית, כחמישית מהם ציינו שהם מעדיפים לקבלי עזרה מבני המשפחה. הנוכחית

  

   מקבלי גמלת שירותים8.1.2

 42%-ו,  רצו להמשיך לקבל גמלה בעין58%: מקבלי גמלת השירותים שבמחקר נחלקו בהעדפותיהם

  .להלן הסיבות להעדפת סוג הגמלה.  שירותים וכסף-העדיפו לקבל גמלה בכסף או גמלה משולבת 
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  )*אחוזים(בקרב מקבלי גמלת השירותים , הסיבות להעדפת גמלה בכסף ובעין: 24לוח 
58%) 69N=(  שיעור המעדיפים גמלה בעין  

  סיבות להעדפת שירותים, מזה   
  לא רוצה להחליף מטפלת   31
  תטוב שיש גוף שאחראי להעסקת ולתפקוד המטפל   13

  גמלת הכסף לא תספיק להעסקת מטפלת באותו היקף   4
  לא מעוניין להפסיק לקבל מרכז יום   4

    
  שיעור המעדיפים גמלה בכסף או גמלה משולבת 42
  סיבות להעדפת גמלה כספית, מזה   
  א אינן מספקות"המטפלות מטעם ביטל   3

  כספי הגמלה יעזרו לקיום יומיומי   15
  בחירה כאשר מקבלים גמלה כספיתיש יותר שליטה ו   15

  א מגיעה למעט מדי שעות"מטפלת מטעם ביטל   6
  ניתן היה לציין יותר מהעדפה אחת* 
  

, עם זאת. הסיבות להעדפת גמלה כספית דומות בקרב הקשישים משתי הקבוצות, 24כפי שעולה מלוח 

בות שצוינו בשכיחות שתי הסי.  ממקבלי גמלת השירותים כלל לא מצאו יתרונות בגמלה כספית42%

יומי ויכולת שליטה ואחריות רבה יותר -הגבוהה ביותר היו האפשרות לניצול הכספים לצורך קיום יום

 ציינו חוסר 6%-3%מלבד זאת .  ממקבלי גמלת השירותים ציינו שתי סיבות אלה15%. בחיים ובטיפול

  .או מסיבות אחרות, ןמבחינת היקף עבודת, שביעות רצון מן המטפלות שמטעם גמלת השירותים

  

כיוון שלמעשה הן אינן מציינות יתרון שאינו , יש לסייג שתי סיבות שצוינו להעדפת גמלת השירותים

, כשלמעשה,  ציינו שאינם מעוניינים להחליף את המטפלת הנוכחית31%: ואלו הן, קיים בגמלה החלופית

כאשר גם פעילות , ך להשתתף במרכז יום היו מעוניינים להמשי4%; להעסיקה באופן פרטי, ניתן עקרונית

 4%- ו,  הביעו יתרון בכך שיש סוכנות אחראית על המטפלת13%, מלבד זאת. זו ניתן לממן באופן פרטי

  .הנחה שטעונה בדיקה; חשבו שהגמלה הכספית לא תספיק למימון מטפלת באותו היקף

  

אילו ניתנו , לים את כספי הגמלההקשישים מקבלי גמלת השירותים נשאלו באופן תאורטי כיצד היו מנצ

ורק כשליש אמרו שהיו משתמשים , כשבעים אחוזים היו מעוניינים להמשיך לקבל שירותי מטפלת. להם

כפי שדיווחו מקבלי , שיעורים אלה שונים וכמעט הפוכים להוצאות כספי הגמלה בפועל. יום-בו יום

ועולה הצורך בעזרה , לת מצד אחדמדבריהם מתבררת חשיבותה של המטפ, בכל מקרה. הגמלה בכסף

  . מציג נתונים אלו25לוח . יומי מצד אחר-כספית נוספת לקיום יום

  

  )אחוזים(אילו ניתנה למקבלי גמלת שירותים , כוונות לשימוש בגמלה כספית: 25לוח 
  מקבלי גמלת שירותים   

  )ממדגם סיעוד(
 

 43N=   
  תשלום עבור הגדלת שירותי מטפלת 72  
  יומי-וםקיום י 33  
  ציוד רפואי/תרופות 12  
  טיפולים רפואיים כולל טיפולי שיניים 5  
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נשאלו הקשישים משתי הקבוצות גם על יתרונותיה וחסרונותיה של גמלה מכל , בנוסף לסיבות להעדפה

וקיומו , )ללא תשלום ישיר(יתרונותיה הבולטים של גמלת השירותים היו קבלת שירותי המטפלת . סוג

החסרונות הבולטים . העסקתה ופיקוח על עבודתה והגעתה בזמן, חראי לתהליך איתורהשל גוף הא

שצוינו היו שאופן ניצול המשאב מוכתב מטעם הגמלה ואין אפשרות בחירה לנצלו לצרכים יומיומיים או 

, למרות שביעות הרצון הרבה שמצאנו משירותי המטפלות שמטעם הגמלה, מלבד זאת. אישיים אחרים

  .לי הגמלה בכסף רווחת תפיסה לפיה המטפלות הללו אינן טובותבקרב מקב

  

, כך לדוגמה. היתרונות שצוינו לזכות הגמלה הכספית דומים לחסרונות גמלת השירותים, בדומה לכך

יתרון שנזקף לזכות הגמלה הכספית היה אפשרות העסקתה של מטפלת טובה יותר מזו שניתנת מטעם 

  . האפשרות לנצל את הכסףהוא, ויתרון נוסף, הגמלה בעין

  

יש הסבורים שמכספי . האפשרות להשיג מטפלת בהיקף שעות מספק צוינה כיתרון וכחסרון בכל גמלה

אחרים סבורים שניתן , הגמלה לא יהיה אפשר לממן היקף שעות זהה לזה שניתן מטעם גמלת השירותים

  .יהיה לממן היקף שעות גדול יותר באופן פרטי

  

  כים העיקריים הבלתי פורמליים של הקשישים העדפות התומ8.1.3

מקבל אותה היום הוא במחקר שאלנו את התומך אם הוא מעדיף שהזקן ימשיך לקבל את הגמלה כפי ש

  . להלן26התפלגות תשובת התומך מוצגת בלוח . או שהוא מעדיף לשנות את צורת קבלת הגמלה

  

  )אחוזים (;)בכסף או בעין( הזקן עבורהתומך מעדיף שגמלה ה: 26לוח 
  תומך במקבל 

  שירותיםגמלת 
  תומך במקבל 
  גמלה כספית

  

88N= 105N= סך כל התומכים  
  אחוז  100  100

  גמלה בכסףהעדפה ל  87  24
  גמלה בעיןהעדפה ל  8  64
  )גם שירותים וגם כסף(העדפה לגמלה משולבת   5  12

   

הוא ך לקבל את הגמלה כפי ש שהזקן ימשיועדיפבשתי קבוצות הקשישים ה שכלל התומכים עולההלוח מ

 שהזקן ימשיך לקבל את הגמלה ועדיפה שירותים מהתומכים במקבלי גמלת 64%. מקבל אותה היום

 שהזקן יקבל את ועדיפכרבע ה.  שיקבל חלק מהגמלה בעין וחלק בכסףועדיפה נוספים 12%-בעין ו

 ועדיפה גמלה בכסףה מהתומכים במקבלי 87%.  שניתנים כיוםהגמלה בכסף במקום שירותי סיעוד

 8% . שיקבל חלק מהגמלה בכסף וחלק בעיןועדיפה נוספים 5%-שהזקן ימשיך לקבל את הגמלה בכסף ו

  . שיקבל שירותים במקום הגמלה בכסףועדיפהבלבד 

  

קבל שירותי סיעוד נימקו זאת בכך לך יהמשלשהעדיפו במחקר  שירותים מהתומכים במקבלי גמלת 61%

שלא ניתן , כנראה,  גם הם הניחו).61%(ואינם רוצים להחליפה שלהם חית מטפלת הנוכל זקוקיםשהם 

 נוספים נימקו זאת בכך שטוב שיש מי שדואג שהמטפלת תגיע ותעבוד 15% .יהיה להעסיקה באופן פרטי

 שהזקן יקבל גמלה כספית נימקו זאת בכך שהכסף יעזור מי שהעדיפו מ52%, לעומתם. "כמו שצריך"
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אמרו שכך יוכלו לשלוט במה  נוספים 29%. לרכישת תרופות ולתשלום למטפלת, יומי-םלהם לקיום יו

  . לבחור בעצמם את המטפלת המתאימה ביותרלמשל, מקבליםשהם 

  

רבים מתומכיהם של מקבלי גמלה בכסף חשבו שהמטפלות מטעם גמלת השירותים אינן טובות מספיק 

 הנותרים נימקו זאת בכך שהם 38%.  כסף מהם נקבו בהנחה זו כהסבר להעדפתם62%-מסיבות שונות ו

  .יומי-םצריכים את כספי הגמלה לקיום היו

  

 דומות -ים פורמלי-הבלתי המטפלים -לסיכום ניתן לומר שהעדפותיהם של הקשישים ושל בני משפחתם 

כשישים אחוזים ממקבלי הגמלה בעין ומתומכיהם . כמו גם הנימוקים שהביאו להסבר ההעדפה, למדי

  שיעור גבוה יותר מהתומכים הביעו העדפה זו , ולמעשה, משיך לקבל את גמלת השירותיםהעדיפו לה

יעדיפו גמלה , יותר מהזקנים, כך נמצא כי אף שסביר היה להניח שבני המשפחה). 58% לעומת 64%(

או שתאפשר להם לקבל תשלום עבור הטיפול שהם , כספית שתיכנס לחשבון השוטף למשק הבית

 העדיפו גמלת שירותים לעומת שיעור גבוה יותר 3%רק , ב מקבלי הגמלה הכספיתגם בקר. מעניקים

העדיפו ) 87%(ושל תומכיהם ) 92%(אם כי הרוב המוחלט של מקבלי הגמלה בכסף ). 8%(בקרב תומכיהם 

  . להמשיך לקבל את הגמלה הכספית

  

  סיכום ודיון. 9
, יומי-ממושך במוגבלים בתפקודם היוםבעשור האחרון מתפתחת בעולם המערבי גישה חדשנית לטיפול 

הקשיש אינו רק מטופל הזקוק , על פי גישה זו. כדוגמת מקבלי גמלת הסיעוד בישראל, בהם קשישים

אלא הוא גם צרכן היכול לבחור את ספקי השירותים הנחוצים לו ולהעסיק באופן אישי , לשירותי סיעוד

כולל קשת תוכניות ) Consumer Direction (מודל הצרכנות הישירה. על פי צרכיו, את המטפל שלו

בקצה הקשת מצוי המודל הכספי שבו הקשיש .  הצרכן-המאפשרות גמישות והתאמה לצורכי הקשיש 

  .(Stone, 2000)על פי צרכיו , מקבל קצבה כספית המיועדת לרכישת שירותי סיעוד

  

בסקירת הספרות של . ולםהשאלה בדבר אופן מתן הגמלה לבעלי מוגבלות נבחנה במקומות שונים בע

כולל לקחים מתוכניות צרכנות ישירה ניסיונית , עבודה זו סוכמו העבודות והממצאים השונים בנושא

  .בעולם

  

תוך הרחבת , הדוגלים במתן קצבאות כספיות טוענים שניתן לחזק באמצעותן את כוחם של הצרכנים

יפול גמיש ולאפשר למקבל הקצבה להקל על תכנון ט, חירותם לבחור בשירותים ובספקי השירותים

- כולל מטפלים לא(לבחור ספק שירות ולחתום אתו ישירות על הסכם , לתכנן את לוח הזמנים כרצונו

קצבאות כספיות , יתר על כן. הם טוענים כי גמישות זו משפרת את איכות חייו של הזקן). מאורגנים

וכן הן מעניקות הזדמנות , מוגבלעשויות לתמרץ את המשפחות להמשיך ולדאוג לקרוב הזקן או ה

למוגבלים להביע את הערכתם למאמציהם של העוזרים להם ללא שכר או לפצות את המטפלים על איבוד 

. וכך ישופרו השירותים, יש הטוענים שהִקצבה הכספית תיצור תחרות בין ספקי השירותים. הכנסתם

כספי מתוכניות המעניקות שירותים בדרך כלל תוכניות שמעניקות קצבאות כספיות נמוכות בערכן ה
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היא ההנחה שהלקוחות , ההצדקה לכך שההטבות נמוכות יותר כאשר הן מוענקות בקצבה כספית. בעין

  .ולכן עלותם נמוכה יותר, רוכשים שירותים מספקים שאינם מאורגנים או מבני משפחה

  

ות בהתאם לשיעורם הגבוה המתנגדים לקצבה הכספית ללא הגבלה בשימוש גורסים שהעלויות יהיו גבוה

אחרים . בגלל היעדר פיקוח נאות על הספקת השירות, ושאיכות הטיפול תהיה נמוכה, של המשתתפים

לקוחות יכולים להיתקל בקשיים לבחור : מפקפקים שהמוגבל אכן יקבל את הטיפול שהוא זקוק לו

מצב ; כי האדם המוגבלומשפחות יכולות להשתמש לרעה במשאבים או להזניח את צור, בספקים בעצמם

אין זה ברור האם קצבאות כספיות אכן מגבירות את נגישות השירותים ומעמידות . שקשה לפקח עליו

המבקרים טוענים שהן לבדן אינן מספיקות לדרבן את התפתחות . אפשרויות שונות בפני הצרכנים

. אומית ומקומיתוכי המאמצים להשגת מטרה זו חייבים להיעשות ברמה ל, השירותים הקהילתיים

  .לבסוף נטען כי ניתן לַהבנֹות גם בתוך השירותים בעין אפשרויות סבירות לבחירה ולגמישות

  

תוך , המקנה גמלה לקשישים המוגבלים בתפקודם, מופעל חוק ביטוח סיעוד, 1988החל משנת , בישראל

  .ולא בכסף, מתן שירותי סיעוד בעין

  

ר לדרך המתאימה ביותר לענות על הצרכים הגדלים קדמו לבטים רבים באשביטוח סיעוד לחוק 

האם להגדיל את השירותים במסגרת התוכניות : בין ההתלבטויות. לשירותים לקשישים מוגבלים

 האם לתת ,או לעשות זאת במסגרת חוק של הביטוח הלאומי, הבריאותומשרד הקיימות במשרד הרווחה 

בדומה לנכים צעירים  ( הקשיש ובני משפחתותגמול כספי ולהשאיר את הקנייה של השירותים בידי

כיצד ישתלבו השירותים ; כללו במסגרת החוקיאילו שירותים י, ואם כן, או לתת שירותים בעין, )יותר

  .במסגרת החוק במערך הכולל של השירותים לקשישים

  

ת החוק שהתקבל קבע שיש לתת את הגמלה בשירותים למעט מקרים שבהם ועדה מקומית קובע, למעשה

ולמעשה רק כאחוז אחד ממקבלי הגמלה מקבל את הגמלה , שאין שירותים זמינים במקום מגורי הקשיש

אם , הדיון הציבורי והמקצועי בנושא הדרך המועדפת למתן הגמלה במסגרת חוק ביטוח סיעוד. בכסף

 בעין עולות שאלות בנוגע להעדפה וההשלכות של הספקת שירותיםועדיין , לא הסתיים, בכסף או בעין

  .לעומת גמלאות כספיות לקשישים

  

 לילדים ולמבוגרים הזקוקים לטיפול ממושך קצבאות כספיותבמקביל לגמלת הסיעוד ניתנות בישראל 

 18-64הניתנת לנכים בני ) מ"שר( קצבת שירותים מיוחדים -ובכללן , במסגרת חוק ביטוח נכות כללית

  .ית ולא גמלת שירותיםלאלה המעונינים להמשיך לקבל קצבה כספ, ועד בכלל

  

קשישים בעלי מוגבלות תפקודית בישראל מקבלים סיוע למילוי צורכיהם היומיומיים בשני , כלומר

או /במסגרת חוק ביטוח סיעוד ניתנת גמלת שירותים לזקנים בעלי מוגבלות תפקודית ו) 1: אופנים

תנת גמלה כספית לנכים ני) מ"שר(במסגרת קצבת שירותים מיוחדים ) 2. לזקנים הזקוקים להשגחה

רשאים לבחור ) 65 וגברים בני 60נשים בנות (נכים המגיעים לגיל זקנה ; מבוגרים בעלי צרכים סיעודיים

  . להמשיך לקבל את הגמלה הכספית או לקבל שירותים במסגרת חוק סיעוד
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יה והגידול הניכר בעקבות, העלייה בשיעור הקשישים הזקוקים לטיפול ממושך בשנים האחרונות

, זמינות כוח אדם לטיפול סיעודי, מעוררות שאלות מבחינת סיפוק צרכי הזכאים, במקבלי גמלת סיעוד

לאור כל זאת ולאור גישת הצרכנות הישירה בעולם והניסיון במתן קצבאות . איכות השירות וכדומה

 של  השלכות של צורת מתן הגמלה על היבטים שוניםעלה הצורך להשוות, כספיות לנכים בישראל

  :המחקר התמקד בשאלות הבאות. בין שתי האוכלוסיות הנדונות, הטיפול בזקן ובהיענות על צרכיו

והבדלים בהיקף קבלת עזרה פורמלית , מ משמשת לקניית שירותים תומכים"המידה בה קצבת השר .1

רכזי ביקור במ, שירותי בריאות, כגון עזרה בטיפול אישי וביתי(למילוי צרכים בריאותיים ותפקודיים 

 .בין שתי הקבוצות) 'יום וכו
ידי הזקנים בין -הבדלים בשביעות רצון מהשירותים הניתנים מטעם הגמלה או שנרכשים ישירות על .2

 .שתי האוכלוסיות
בקרב שתי ) בני המשפחה(ידי רשת הטיפול הבלתי פורמלי -האפיונים של היקף וסוג הסיוע הניתן על .3

 .הקבוצות
מידת . מידת הסיפוק של היקף המענה שניתן, לא נענים כללצרכים ש: הצרכים הלא מסופקים .4

 .(well-being)ותחושת רווחה כללית מהחיים , תפקודיים וחברתיים, הסיפוק של צרכים בריאותיים
ידי בני המשפחה מתוך מגמה -המידה בה הגמלאות הפורמליות משלימות את הטיפול שניתן על .5

 .  מידת העומס המוטל על בני המשפחה,כלומר. להקל על עומס הטיפול המוטל עליהם
העדפות הקשישים ובני משפחותיהם בשתי קבוצות המחקר לגבי צורת מתן הגמלה ותפיסתם  .6

 .ליתרונות ולחסרות בצורת מתן הגמלה
  

מחקר זה יהווה בסיס לדיון המחודש בגמלת הסיעוד וישפוך אור על השאלה העקרונית בדבר אופן מתן 

  .הגמלה בשירותים או בכסף

  

אך תחילה יוצגו מאפיינים . לאור הממצאים והספרות, בפרק זה יובא דיון בכל אחת משאלות המחקר

  .נבחרים של הקשישים במדגם

  

  מאפיינים נבחרים של הקשישים

 קשישים מקבלי גמלת סיעוד וקשישים מקבלי גמלת - זוגות 138לצורך המחקר נערך מדגם מזווג של 

, מין, המדגם זווג לפי מאפיינים של גיל). ם בפיגור או לוקים בנפשםלהוציא מלוקי(שירותים מיוחדים 

מעבר . מספר שנות קבלת הגמלה ויישוב מגורים, ותק בארץ, )לא בודד/בודד(הרכב משק בית , רמת גמלה

נמצאו הקשישים דומים מאוד גם במאפייני , למשתנים שעל פיהם זווגו הקשישים משתי הקבוצות

מה שִאפשר השוואה אמיתית של ההבדלים הנובעים מהשוני באופן ; פואי ונפשימצב ר, תפקוד, מוגבלות

או את , חשוב לציין שמדגם זה אינו מייצג את כלל הקשישים מקבלי גמלת הסיעוד, עם זאת. מתן הגמלה

  .שהרי זיווג המקרים אינו מאפשר ייצוגיות, כלל הקשישים מקבלי גמלת שירותים מיוחדים

  

 58%-54%,  יהודים95%-כ,  ומעלה80 בני 11%, 56%שיעור הנשים הוא , חקרבקרב שתי קבוצות המ

  . גרים עם אדם מוגבל מקרבה כלשהי בביתם47%-43%,  גרים לבד27%-21%, בעלי מצב משפחתי זוגי
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 מן הקשישים מוגבלים בהליכה ובניידות מחוץ 83%-78%-בבחינת מאפייני מוגבלות ותפקוד נמצא ש

 מוגבלים בביצוע כל פעולות הטיפול 37%-כ,  לפחות בפעולה אחת בטיפול אישי מוגבלים90%-כ. לביתם

גם במוגבלות בניהול משק הבית . אכילה ושימוש בשירותים, רחיצה,  הלבשה-האישי שנבחנו במחקר 

ניקוי /כגון שטיפת כלים, כשלושה רבעים היו מוגבלים בביצוע ניקוי קל, לדוגמה, הקבוצות דומות זו לזו

  .א ביצעו מלאכות אלו לבדם כללול, אבק

  

מחלות , כגון מחלות לב, נראה כי הקשישים משתי הקבוצות סבלו ממחלות הרווחות בגיל מבוגר

שבהן לוקים כעשרים , כגון אלצהיימר, אגן או ממחלות קוגניטיביות/שבר ירך, נירולוגיות כגון פרקינסון

לאור , יות צרכנות ישירה שוררת מחלוקתבנוגע לשיתוף אנשים פגועים קוגניטיבית בתוכנ. אחוזים

ניתנה גמלה כספית גם לבעלי מוגבלות , כאמור, בגרמניה. החשש שמא לא יוכלו להשתמש כיאות בכספם

. כדי לוודא שהם מקבלים טיפול נאות, ושם נערכים ביקורים תקופתיים אצל הזכאים, קוגניטיבית

כחמישית מן הקשישים במדגם גם פגועים , מוראם כי כא, במחקר זה לא נבחנה סוגיה זו באופן נפרד

  .קוגניטיבית

  

לגבי מערכת , לעומת זאת. לא נמצא הבדל בין שתי הקבוצות בשיעור הקשישים המתקשים בשמיעה

שיעור העיוורים וכבדי הראייה בשתי העיניים היה גדול בצורה מובהקת בקרב מקבלי גמלת , הראייה

  .מ"השר

  

   עזרה פורמליתשימוש בשירותים והבדל בקבלת

ומהם , מ שימשה לקניית שירותים תומכים"בשאלת המחקר הראשונה בחנו באיזו מידה קצבת השר

, לאור טיעונם של מתנגדי הגמלה הכספית, זאת; הבדלים בהיקף העזרה הפורמלית בין שתי הקבוצות

ירו צרכים אלא לצרכים אחרים שיות, והוא שיש חשש שהכסף ישמש שלא למטרות טיפוליות ורפואיות

שבה אפשר , מצא שבגרמניה) Evers, 1998(כך לדוגמה אוורס . סיעודיים לא מסופקים אצל המוגבל

משתמשים בקצבאות הכספיות בראש ובראשונה כתוספת לתקציב , לבחור לקבל גמלה כספית

  .יותר מאשר לרכישת שירותי טיפול פורמליים, או כדי להעניקו לבני המשפחה, המשפחתי

  

למעלה . מ בשאלה פתוחה לאיזה צורך משמשת הקצבה החודשית"נשאלו מקבלי קצבת השר, במחקר זה

מחצית מן הנשאלים . ציוד רפואי או מזון מיוחד, ממחציתם השיבו שהכסף משמש לרכישת תרופות

זה . רק אחוז אחד דיווחו על הוצאה עבור השתתפות במרכז יום. עוזרת/השתמשו בגמלה למימון מטפלת

מ שדיווחו שהשתמשו "שיעור מקבלי השר. טיפוליים ורפואיים-רכישת שירותים תומכיםהדיווח על 

  . 19% הוא בלבדבגמלה לא לצרכים אלו אלא לקיום יוםיומי והוצאות נסיעה ורכב 

  

שהרי בדרך כלל הוצאותיו של האדם ; בשאלה על ייעודו של כסף הגמלה כרוכה במגבלה מסוימת

כך שאי אפשר לפרט מאיזה תקציב . את כספי הגמלה, ולא רק,  גםהכולל, ממומנות מחשבונו השוטף

  .  מכספי הגמלה או מכספים אחרים-מומנה כל הוצאה 

  

גם . משום כך השווינו בין השימוש הכולל בשירותים הטיפוליים והרפואיים בקרב שתי קבוצות המחקר

  .בלי קשר לאופן מימונם



  

  49

  

  דפוס שימוש בשירותי בריאות

שמקבלי הגמלה בכסף יוכלו לרכוש ,  בשירותי הבריאות סביר היה להניח מצד אחדבהשוואת השימוש

. 'טיפולי שיניים וכד, רפואיים-כגון שירותים פרה, שירותים נוספים מלבד אלו שמסופקים בדרך כלל

הקשישים מקבלי השירותים נמצאים במגע רצוף יותר עם אחיות ועם עובדים סוציאליים , מצד אחר

לא מסתמן הבדל משמעותי , בפועל. אי לכך הם מופנים יותר למערכת הבריאות. השירותבתהליך קבלת 

  .בשימוש בשירותי בריאות בין שתי הקבוצות

  

למעלה משליש מן . בקרב שתי קבוצות המחקר הרוב המוחלט מבוטחים בשירותי בריאות כללית

פגישה אחרונה עם רופא בבחינת מועד . הקשישים משתי הקבוצות מבוטחים בביטוח בריאות משלים

, שליש מן הקשישים משתי הקבוצות, כן-כמו. משפחה ואחות לא נמצא הבדל בין שתי קבוצות המדגם

גם בשימוש ברפואה . אושפזו בבית חולים כללי במהלך ששת החודשים האחרונים לאחר הריאיון

טיפול במחלות שיש למעט ב, מקצועיים נמצא דפוס דומה בין שתי הקבוצות-מקצועית ובשירותים פרה

, כגון בטיפולי דיאליזה ושימוש שלהם באבזרים כגון פרותזות ומדרסים, הבדל בשכיחותן בין הקבוצות

  .שיתוק/עקב קטיעת גפיים

  

  קבלת עזרה פורמלית בטיפול אישי ובניהול משק הבית

משק הבית מ קיבלו עזרה פורמלית בטיפול אישי או בניהול "שישים ושניים אחוזים ממקבלי קצבת שר

. בטיפול אישיכמו כן יש הבדל בין הקבוצות בקבלת עזרה פורמלית .  ממקבלי גמלת הסיעוד96%לעומת 

 90%-לעומת למעלה מ, מ זכו לשירותי טיפול אישי ממטפלת פורמלית"רק שליש ממקבלי קצבת שר

 91%כאשר ,  הסתמן הבדל מובהקבניהול משק הביתגם בקבלת עזרה פורמלית . ממקבלי גמלת הסיעוד

מ " ממקבלי קצבת שר58%לעומת , ממקבלי גמלת הסיעוד קיבלו עזרה פורמלית בניהול משק הבית

  . מההבדל באופן מתן הגמלה, כמובן, הבדל זה נובע. שמימנו עוזרת בית מכספם

  

כיוון , נראה שאין הבדל במידת מילוי צרכיהן הטיפוליים של שתי הקבוצות, למרות הבדלים אלו

מדינה שבה ניתנת , גם באוסטריה. מ מפוצים בעזרה שניתנת להם מבני משפחתם"ת השרשמקבלי קצב

 מן המטפלים הראשונים של המוגבלים בני משפחתם 88%נמצא ששיעור גבוה של , קצבה כספית בלבד

(Badelt et al., 1997) .עשויות לתמרץ את שהדוגלים במתן קצבאות כספיות טוענים שהן, כאן נזכיר 

והן מעניקות גם הזדמנות לבני אדם מוגבלים להביע , המשיך ולדאוג לקרוב הזקן המוגבלהמשפחות ל

או לפצות את המטפלים על איבוד הכנסתם , את הערכתם למאמציהם של אלה העוזרים להם ללא שכר

שהביעו העדפה ברורה לגמלה (מ "כשנשאלו מקבלי קצבת השר, כמו כן). 2001, חביב ומזרחי, ברודסקי(

,  במטפלתיניםימעונ מהם ציינו שאינם 22%, לסיבות להעדפתם גמלה כספית, )פני גמלת השירותיםזו על 

  .כיוון שמעדיפים לקבל עזרה מבני המשפחה

  

נמצא הבדל , כאן. נערכה השוואה גם בשימוש בשירותים אחרים, מלבד הבדלים אלו בשימוש בשירותים

השתתפות במרכז יום וביטוח בלחצן : יעודנוסף בשימוש בשני שירותים הניתנים מטעם גמלת הס

בשירותים המספקים . בשני אלו שיעור גבוה יותר של משתמשים בקרב מקבלי גמלת הסיעוד. מצוקה
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ציוד ביתי , עזרים לטיפול רפואי, קביים/ מקל הליכה-ואבזרים כגון , שירותי כביסה, ארוחות חמות

  .לא נמצא הבדל בין הקבוצות, מותאם לנכה וכדומה

  

שאלת המחקר השניה עסקה בהבדלים בשביעות רצון מהשירותים הניתנים מטעם גמלת הסיעוד 

ההשוואה נערכה לגבי שביעות , למעשה. מ"והשירותים שנרכשים ישירות על ידי הקשישים מקבוצת השר

  . רצון מן המטפלת המסייעת בטיפול אישי וביתי

  

  שביעות רצון ממטפלת עיקרית

 משתי הקבוצות דיווחו כי הם 90%. אה בקרב כל המקבלים עזרה פורמליתשביעות רצון גבוהה נמצ

 דיווחו כי הם מרוצים או מרוצים מאד מהיחס 97%-94%-ו, מרוצים או מרוצים מאד מעבודת המטפלת

לא , גם במחקר שנערך בקליפורניה שבו נערכה השוואה בין מודל שירותים למודל כספי. שלה לקשיש

אם כי לעתים היה לטובת הקשישים במודל , ון של הלקוחות מהשירותנמצא הבדל בשביעות הרצ

המשתתפים בצרכנות ישירה נמצאו גבוהים יותר במדדים של , עם זאת. (Tilly et al., 2000)הצרכני

 Benjamin, Matthias and(הם גם ציינו יתרונות טכניים וגמישות בקבלת השירות , העצמה ואיכות חיים
Franke, 

1998, Doty et al. 1999 .(  

  

בהעדר פיקוח ישיר על הטיפול שניתן במסגרת העסקה פרטית שביעות הרצון מן השירות הוא מדד עקיף 

  .גבוהה מאד, כאמור, וזו, לאיכות השירות

  

  .בשאלת המחקר השלישית נבחן היקף וסוג הסיוע הבלתי פורמלי שניתן לקשישים משתי הקבוצות

  

  רשת הטיפול הבלתי פורמלי

לכמחצית מן הקשישים במדגם היא ניתנת על ידי . י התומכים בקרב שתי הקבוצות דומים ברובםמאפיינ

כשלמעלה ממחצית .  נשים-למעלה משישים אחוזים . בת/ולארבעים אחוזים התומך הוא בן, בת זוג/בן

  .60מן התומכים מעל גיל 

  

, פול המשפחתי שניתן לקשישיש הבדל בין הקבוצות בהיקף הטי, על פי דיווחי הקשישים, באופן כללי

מ זוכים לטיפול בלתי פורמלי רב יותר לעומת מקבלי הסיעוד הן בסיוע בניהול משק "כאשר מקבלי השר

  . הבית והן בסיוע בטיפול אישי

  

עזרה בתחומי ניהול ב: גם מדיווחי התומכים עצמםממצאים התואמים את דיווחי הקשישים עולים 

בעריכת קניות ובמתן עזרה אחרת כמו הכנת תרופות , רים בכביסה של העוזהשיעור ש נמצאמשק הבית

 של העוזרים שיעורגם ה.  גדולה יותרההיית מ" השרבקרב התומכים במקבלי, וביצוע תיקונים בבית

.  גדולה יותרההייתביתר תחומי ניהול משק הבית ובכל תחומי הטיפול האישי בקרב אותם התומכים 

בהשגחה על , בליווי מחוץ לבית והסעות:  בשתי הקבוצות דומה למדידפוס הסיוע, בתחומים מסוימים

  .בסיוע לאדם מוגבל נוסף ועוד, הקשיש במשך רוב שעות היום
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, מ" מהתומכים במקבלי השר54%-כש, בהשפעת הסיוע על תעסוקת התומך מסתמן הבדל בין הקבוצות

  .תומכים במקבלי הסיעוד מה39% -לעומת , נאלצו להפסיק או לצמצם את עבודתם עקב הטיפול

  

טוענים שמחקרים שונים מראים כי רק מיעוט של מטפלים בלתי ) Tilly, 2000(כאמור לעיל טילי ואחרים 

 10%-כ. פורמליים שינו את דפוסי העבודה שלהם או את דפוסי הטיפול בעקבות הגמלאות הכספיות

בוד מחוץ לבית בעקבות הגמלה  הפסיקו לע9%-מהתומכים באוסטריה צמצמו את שעות העבודה שלהם ו

השפעת הטיפול הבלתי פורמלי על תעסוקת התומכים , נראה שבישראל). Badelt et al., 1997(הכספית 

אם כי יש השפעה גדולה יותר בקרב המטפלים במקבלי , גדולה יותר בקרב המטפלים בשתי הקבוצות

  .מ"השר

  

העומס של התומכים .  כתוצאה מן הטיפולהשפעה מהותית על התומכים יש במידת העומס בו הם חשים

שנועדו להפחית את הלחץ הטיפולי מן המטפלים הבלתי , נחשב לצורך לא מסופק של הגמלאות

  .פורמליים

  

, כולל הערכת העומס של המטפלים הבלתי פורמליים, בחינת צרכים לא מסופקים בקרב שתי הקבוצות

  .היוו את מטרות המחקר הרביעית והחמישית

  

  לא מסופקיםצרכים 

כחמישית עד רבע משתי הקבוצות זקוקים לעזרה : לא נמצא הבדל בין הקבוצות בצרכים לא מסופקים

חמישה אחוזים . כשלושים אחוזים זקוקים לעזרה נוספת בניהול משק הבית. נוספת בטיפול אישי

אופן מספק שירותים שיש בהם צורך אך אינם זמינים ב. מעונינים בהרחבת היקף שעות העזרה הקיימת

  . ליווי לסידורים/טיפולי שיניים והסעות, רפואיים-הם שירותים פרא

  

ונמצא כי שני , לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות, גם בהשוואת תחושת רווחה כללית מהחיים

 שנערך במהלך shortGHQשליש מן הקשישים הינם בעלי מצב נפשי ירוד כפי שמעיד ציונם במבחן 

  . הראיון

  

כאשר שיעור גבוה , מידת העומס המוטל על המטפל הבלתי פורמלי של הקשיש אין הבדל בין הקבוצותב

  .של למעלה משלושה רבעים מן התומכים בקשישים משתי הקבוצות דיווחו על עומס כבד או כבד מאוד

  

 העומס המוטל על בני המשפחה גבוה, לטענתם. נתון זה מתייחס לחששם של מתנגדי הגמלה הכספית

, במחקר זה. ומתן אפשרות להעסיקם באופן מסודר על ידי הקשיש רק תכביד עליהם יותר, בכל מקרה

שתי הקבוצות דיווחו על עומס , למרות ההבדלים בין הקבוצות בהיקף הסיוע הפורמלי והבלתי פורמלי

, ק סיעודעל השלכות הטיפול הביתי בעקבות חו) 1993(נאון וקינג , במחקרם של ברודסקי, כמו כן. רב

וכי העומס , נמצא כי למעשה לא חל שינוי בהיקף הטיפול של בני המשפחה בעקבות מתן גמלת הסיעוד

אך לא הפחית את היקף , הסיוע הפורמלי צמצם את מספר תחומי העזרה שלהם. עליהם נותר רב

  .הטיפול המשפחתי חיוני בכל מקרה, משמע. הטיפול
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העדפותיהם של הקשישים ותומכיהם לגבי צורת מתן הגמלה  לבחון את המטרת המחקר האחרונה היית

  . ותפיסתם לגבי היתרונות והחסרונות לסוג הגמלה

  

   בשירותים או בכסף-מ וגמלת סיעוד לאופן מתן הגמלה "העדפות מקבלי קצבת שר

כשנשאלו . שהם מעדיפים מתן גמלה בכסף) 92%( ציינו רוב מוחלט -מ "בקבוצת הקשישים מקבלי השר

. כשליש סברו שגמלה כספית אפשרה להם שליטה טובה יותר ובחירה בטיפול בהם, סיבות לבחירתםעל ה

כעשרה . מלבד אלה הניתנים מטעם חוק סיעוד,  נזקקו לכסף לצרכים טיפוליים ואישיים אחרים28%

וכמה ציינו שפשוט אינם מעוניינים , אחוזים אמרו שהמטפלות מטעם גמלת השירותים אינן מספקות

חשוב לציין שהיכרותם עם שירותי חוק סיעוד , בהתייחס לסיבות שמנו. ליף את המטפלת הנוכחיתלהח

כחמישית ציינו שהם מעדיפים לקבלי . שביעות הרצון מהמטפלות הייתה גבוהה מאוד, וכאמור, מוגבלת

  . עזרה מבני המשפחה ולא עזרה פורמלית

  

 העדיפו להמשיך לקבל גמלת 58%: דפותיהםבקבוצת הקשישים מקבלי הסיעוד היו חלוקים יותר בהע

האחרונים ציינו סיבות .  שירותים וכסף- העדיפו לקבל גמלה בכסף או גמלה משולבת 42%-ו, שירותים

מדברי . כלל לא מצאו יתרונות בגמלה הכספית,  ממקבלי הסיעוד42%, עם זאת. דומות לבחירת הכסף

כיוון שלמעשה אינן , ו שתי סיבות שיש לסייגעל, מקבלי הסיעוד שהעדיפו להמשיך לקבל שירותים

 ציינו שאינם מעונינים להחליף את המטפלת 31%: ואלו הן, מציינות יתרון שאינו קיים בגמלה הכספית

 ציינו שמעונינים להמשיך להשתתף 4%; להעסיקה באופן פרטי, ניתן עקרונית, כשלמעשה, הנוכחית

 הביעו יתרון בכך שיש סוכנות 13%, מלבד זאת. אופן פרטיכאשר גם פעילות זו ניתן לממן ב, במרכז יום

הנחה ,  סבורים שהגמלה הכספית לא תספיק למימון מטפלת באותו היקף4%-ו, אחראית על המטפלת

  .שטעונה בדיקה

  

דפוס דומה לזה שמסתמן מהעדפות הקשישים עלה : העדפות המטפלים הבלתי פורמליים של הקשישים

מ היו מעוניינים שהקשיש ימשיך לקבל כסף "ני משפחתם של מקבלי השר מב87%. מהעדפות התומכים

וכרבע , )58% -אצל הקשישים ( מתומכי הסיעוד העדיפו גמלת שירותים 64%). 92% -אצל הקשישים (

  .היו מעוניינים שהקשיש יקבל כסף

  

 הגמלה נזכיר שחשש עקרוני שעולה בקרב המתנגדים לגמלה הכספית מתייחס לשימוש המשפחה בכספי

מהעדפות הקשישים ותומכיהם במחקר זה נמצא שדווקא בני משפחה משתי .  הקשישישלא לצורכ

  . הקבוצות ביטאו העדפה פחותה מן הקשישים עצמם לגמלה כספית

  

עשויה להיות , טענה נוספת היא שמתן אפשרות בחירה למשפחות בין שני סוגי הגמלה, מלבד זאת

משפחה מעוטת הכנסה תימצא במצב בו . רק עם המשפחות המבוססות, ולהיטיב למעשה, בעייתית ביותר

לבין מילוי צרכים חיוניים אחרים של המשפחה , היא צריכה להכריע בין שימוש בכסף לצורכי המוגבל

ואינן , כאן חשוב לתת את הדעת לכך שההעדפות שבוטאו במחקר זה תאורטיות בלבד). 2001, צבי-בן(

, המדינה היחידה שבה ניתנת זכות בחירה, בגרמניה, לעומת זאת. ב הקייםגוררות שינוי כלשהו מן המצ

למרות ,  מן המוגבלים בקהילה בחרו בגמלה כספית79%, בעין או משולבת, בין גמלה בכסף, דה פאקטו
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 ,Deutscher Bundestage( בחרו לקבל שירותים 9%רק . שזו שווה בערכה לכמחצית מגמלת השירותים
1997.(  

  

  לכות ודילמותמסקנות הש

, במחקר זה נוצלה הזדמנות ייחודית להשוות בין קשישים מוגבלים הדומים במאפיינים עיקריים שלהם

יש לזכור שמדגם הקשישים במחקר זה , עם זאת. והשונים בסוג הגמלה שהם מקבלים לטיפול ממושך

כולל המדגם לא , יתרה מזו. מ ולא את כלל מקבלי גמלת הסיעוד"לא מייצג את כלל מקבלי השר

 מה שלא ִאפשר לנתח השלכות דיפרנציאליות של אופן מתן -קשישים הלוקים במגוון רחב של בעיות 

  ). 'תשושי נפש וכו, קשישים מבוגרים מאוד(הגמלה על קבוצות שונות של קשישים 

  

, אנו למדים שאין הבדל במענה שתי הגמלאות לצרכים של קשישים המוגבלים בתפקודם, עם זאת

על אף מגבלה של המחקר ניתן לומר שבמחקר אין עדויות לחלק , לכן. ים שנותרים לא מסופקיםובצרכ

אין במחקר זה אישוש , כאמור. ורק חלק מטענותיהם מאוששות, מטיעוניהם של מתנגדי הגמלה הכספית

בין אם מתוך קושי לנהל את ,  הטיפולייםםלטענה שקשישים שמקבלים כסף יזכו למענה פחות לצורכיה

שהרי לא נמצא הבדל בין הקבוצות בצרכים , או מתוך ניצול הכספים לצרכים אחרים, הטיפול בעצמם

כך שהעסקה , יש שביעות רצון גבוהה מן המטפלת הפורמלית בשתי הקבוצות, כמו כן. לא מסופקים

 מענה טיפולי רב. רצון הקשישים-באופן פרטי לא פוגעת באיכות הטיפול כפי שניתן להסיק משביעות

במחקר לא נמצא . מה שמרמז על חשש להוספת לחץ על המשפחה, יותר הם מקבלים מבני משפחתם

אך ייתכן שכלי המדידה של העומס , הבדל במידת המעמסה של המטפלים הבלתי פורמליים בין הקבוצות

כפי שנכתב , עם זאת. אינו מספיק רגיש כדי לתפוס הבדלים בין שתי קבוצות שמצויות בעומס רב

אנו עדים לכך שקשישים ובני משפחה שמקבלים שירותים בעין מביעים העדפה לקבלת , ותבספר

גם משום שהם חוששים מתהליכים הכרוכים בהעסקת מטפלת באופן , שירותים על פני גמלה כספית

 מן הקשישים בסיעוד 13%, בהקשר זה. ימי חופש וכדומה, ביטוח, תשלומי שכר,  מציאת מטפלת-פרטי 

. אמרו שטוב שיש גוף שאחראי להעסקה ולתפקוד המטפלת במסגרת הגמלה, לת שירותיםשהעדיפו גמ

מ ציינו דווקא כיתרון את היכולת לשלוט באופן עצמאי על העסקת "כשליש ממקבלי השר, לעומת זאת

  .ללא תיווך החברה, המטפלת

  

  ף לעומת מ העדיפו בבירור להמשיך לקבל את הכס" ממקבלי השר92%-מסיכום ההעדפות נראה ש

,  ממקבלי הסיעוד שמעוניינים להמיר את הגמלה בגמלה כספית או בגמלה משולבת בכסף40%-כ

כיוון שמן הסיבות להעדפה , העדפות אלה יש לסייג. וכשישים אחוזים העדיפו להמשיך לקבל שירותים

  .ופיתשפורטו בשתי הקבוצות נראה כי הטיה מסוימת בהעדפותיהם עקב חוסר היכרות עם הגמלה החל

בגלל הדמיון שבמילוי צורכיהן של שתי הגמלאות בתהליך קבלת ההחלטות בעיצוב המדיניות לטיפול 

מעבר לטיעוני היתרונות והחסרונות , ממושך לקשישים יש להביא בחשבון גורמים נוספים ברמת המקרו

גבלים יש  בשיעור הקשישים המוהעם העליי, ראשית. של כל גמלה המופיעים באופן תאורטי בספרות

ומצד אחר להביא בחשבון , לבחון את המשך זמינות כוח האדם לשירותי סיעוד במתן גמלת שירותים

 מה שיאפשר -אפשרות פטוריהם של עשרות אלפי המטפלות כיום בעת המרת הגמלה לגמלה כספית 

ם כאשר ג,  יש לבחון כיצד ניתן לבצע פיקוח והכשרה-מבחינת איכות הטיפול , שנית. טיפול משפחתי

מבחינת עלויות לפרט , שלישית. העסקת המטפלות תיעשה באופן פרטי ולא דרך סוכנויות מורשות



  

  54

גובהה , כאמור, אך, מתן גמלה כספית יגדיל באופן ניכר את דורשי הגמלה,  ברמה מערכתית-ולמערכת 

ן גוף המסייע אך יהיה צורך לבנות ולממ, בשל החיסכון בסוכנויות הסיעוד, נמוך מגובה גמלת הסיעוד

כיום המוסד לביטוח לאומי מפקח על גובה , מצד אחר. לקשישים לממש את זכותם מבחינה תעסוקתית

  .והפרטת הטיפול עשויה להאמיר את התשלום שיפול על כתפי הפרט, שכרן של המטפלות
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