
  ה נ ק י ז ה ר  ק ח ל ז  כ ר מ ה 
  

  

  

   ה ולטיפול למניעהערכה של המיזם

  ובהזנחתם זקנים בהתעללות ב

  במגזר העירוני

  2007-2005 :דוח מסכם לשנים

    ורמן -איילת ברג

  

  

  

  

  

  

  ומומן בסיועהידי אשל - עלהוזמן חקרהמ

  

  

  

  

  

  

  

  

  09-529-דמ



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  התעללות ב ה ולטיפול למניעהערכה של המיזם

  במגזר העירוניובהזנחתם זקנים ב

  2007-2005: דוח מסכם לשנים
  

  ורמן-איילת ברג
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ומומן בסיועהידי אשל- עלהוזמן חקרהמ

  

  

  

  

  

  

  2009ואר פבר        ירושלים        ט" תשסשבט



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ברוקדיילמכו��וינט'ג�מאיירס

  3886ד "ת

  91037ירושלי� 

  

  02�6557400: טלפו�

  02�5612391 :פקס

  

 brookdale/il.org.jdc.www: כתובת באינטרנט

  il.org.jdc@brook :דואר אלקטרוני

  



 

 

  

 

  

  

  

  תו נושאעל אונוסף פרסום 

  

  . �08�517  דמ.תכנית להגנה על קשישי
 במגזר הכפרי. 2008. 'ג, ברודסקי; .א, ורמ��ברג      

  .123' מס, יצא לאור בשיתו� ע� המפעלי� המיוחדי� של המוסד לביטוח לאומי      

  

  

  

  

    ושלי�יר,  לביטוח לאומילמוסדלהזמנת הפרסו� נית� לפנות       

  

  

  

  

  

  



 

 i

  תמצית מחקר

שינויי� , פעולות הקשורות להעלאת המודעות לבעיה דורשתבעיית ההתעללות בזקני� והזנחת� 

   .והפעלת התערבות ברמה המקומית והקהילתית ברמת המדיניות

  

בשלוש  ת�והזנח זקני�באו להפסיק מצבי התעללות /לצמצ� ושנועד  מיז� לפיכ� הועלה רעיו� לייש�

 משרד הרווחה, ידי אשל�המיז� פותח ומומ� על. בת י� ועפולה, באר שבע: מקומיותרשויות 

באגפי הרווחה של רשויות אלה הוקמו יחידות .  הרשויות המקומיותוהשירותי� החברתיי� בשלוש

פרטני (טיפול ישיר : מודל ההתערבות כלל פעילות בשתי רמות. לטיפול ולמניעת התעללות בזקני�

במסגרת המיז�  .ויות קהילתיות להעלאת המודעות לתופעה ולגיוס שותפי תפקידופעיל, )וקבוצתי

, גריאטר, י�דר� עו:  הבאי�מקצועהאנשי את מקצועי בכל אחת מהרשויות שכלל �הוק� צוות רב

ת סוציאליתעובד, פסיכיאטר
1

  . סעדת ופקיד

  

פשרו הנתוני� ִא. המחקר ההערכה נועד לבחו� את השפעת המיז� על ההתמודדות ע� התופעה בקהיל

דפוסי ההתערבות והשפעת , סוגי התעללות, הפוגעי�, קבל תמונה מקיפה על מאפייני הקרבנותל

 באמצעותאיסו� הנתוני� בוצע .  ושותפי התפקידות הסוציאליותהעובד, הפעלת המיז� על המטופלי�

 ות סוציאליותראיונות ע� עובד, קשישי�ב שטיפלו ות הסוציאליותידי העובד�טפסי� שמולאו על

  .  והקבוצתיתותצפיות על פעילויות שנערכו ברמה הקהילתית, ואנשי מקצוע אחרי� בקהילה

  

 הדוח מתייחס להיבטי�. מיז�שני� בה� הופעל הה הערכה כוללת של שלוש ציגהדוח הנוכחי מ

 ידי�לע המטופלי� וידי�עלהערכת ההתערבויות ל וכ�, )שברשויות המקומיותהרווחה באגפי ( י�ארגוני

  .אנשי המקצוע

  

באוכלוסייה המטופלת ובמבנה הארגוני בי� שלוש הרשויות , הבדלי� ביישו� המיז�הלמרות 

המטרה העיקרית של המחקר הנוכחי הייתה להכליל את הממצאי� שהתקבלו בשלוש , המקומיות

   . יובא פירוט של הממצאי� בנפרד לכל אחת משלוש הרשויות6בפרק , ע� זאת. הרשויות

  

  התעללותהפוגעים וסוגי מאפייני ה, קרבנותהפייני מא

הסובלי� , 74  נשי� בגיל ממוצע של�מרבית המטופלי� הש �ממצאי המחקר מצביעי� על כ

, מרבית הפוגעי� ה� גברי� .זוג או צאצאי� בוגרי��חלק� מתגוררי� ע� בני, ממוגבלות בתפקוד

 כתוצאה ככל הנראה, ר מבעיות כלכליותסובלי� בעיק, 57ממוצע ה �גיל, כמחצית� צאצאי� בוגרי�

  . מאבטלה והתמכרויות

  

יותר משליש מה� . יתז מהקרבנות סבלו מהתעללות פסיכולוגית ומחצית� מהתעללות פישלישי�� שני

  . נחשפו לניצול כלכלי וכחמישית מה� סבלו מהזנחה

                                                   
 לנוחיות הקריאה נשתמש בלשו נקבה לאור� כל הדוח    1
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  הפעלת התערבויות

יותר באמצעי� טיפוליי�  ת שימוש רב לעשוות נוטות הסוציאליותמ� הממצאי� נית� ללמוד כי העובד

מבי� סוגי   ע� הפוגע ה� השכיחות ביותרה�ע� הקרב� וה� שיחות . אמצעי� חוקיי�ב מאשר

כגו� הפניה לחוק ביטוח סיעוד (  מהמקרי� סופקו שירותי� תומכי��40%  ב.ההתערבויות הטיפוליות

  . )ומרכזי יו�

  

הקרב� היו האמצעי  ות נמצא כי שיחות טיפוליות ע�כאשר נבחנו סוגי ההתערבויות על פי סוג ההתעלל

שנעשה בו שימוש והאמצעי  , במצבי התעללות פסיכולוגית והפרת זכויותשל התערבותהשכיח ביותר 

  . במצבי הזנחהבמידה המועטה ביותר 

  

, )51%(נמצא כי השימוש בה� היה שכיח יותר במצבי� של הפרת זכויות , בבחינת האמצעי� החוקיי�

מצבי הזנחה והתעללות פסיכולוגית ב נמוכה ותשכיחבו ;)44%(ת פיזיוהתעללות ) 49%( כלכלי ניצול

  ).  בהתאמה�38% ו36%(

  

 שיעורת עמד פיזיההתעללות ה מתו� מקרי ; הוגשה תלונה במשטרה ההתעללותמקריס�  מ�14%ב

ה בעיקר ההסבר האפשרי לשימוש רב יותר באמצעי ז. רבע מהמקרי�כמעט על למשטרה התלונות 

ת אינה מקובלת מכל בחינה נורמטיבית פיזיעשוי לנבוע מהעובדה כי פגיעה , תפיזיבמצבי התעללות 

 �טחוניהסברי� נוספי� עשויי� להיות קשורי� לחיזוק ב. רה על החוקוחברתית וכי היא מוגדרת כעֵב

צוע בארגוני�  ולהגברת שיתופי הפעולה בי� אנשי המק,ות המטפלות הסוציאליותהמקצועי של העובד

 כי ות המדווחות הסוציאליותבראיונות שנעשו ע� העובד חיזוק לכ� נמצא. כולל המשטרה, השוני�

 לגבי הגדרת המצב כהתעללות ולגבי הדיווח ביטחו�גברה תחושת ה,  והידע שצברוניסיו�בעקבות ה

נות שבוצעו ע� מ� הראיו . בכ� אמצעי אפקטיבי להשגת שינויות רוא�כיו� ה. והגשת תלונה במשטרה

עוד .  כי כיו� ה� נותני� קדימות לחקירת מקרה שהוגשה לגביו תלונהעולה, שותפי תפקיד במשטרה

   .אמרו כי ה� מתייעצי� ע� העובדת הסוציאלית לגבי המש� מעורבות המשטרה והטיפול בתיק

  

  ית הפרטנהערכת ההתערבות

 כגו� הא� הופסקה , אובייקטיביי�הערכת תוצאות התערבות היא סוגיה מורכבת המושפעת ממדדי�

 ידי�עלהערכת המטופל והערכה , מדדי� סובייקטיביי� הקשורי� להערכת המטפלמו? ההתעללות

 ת הסוציאלית העובדידי�על הערכה תקופתית שמולאו פסיוטבמחקר הנוכחי נעשה שימוש ב. אחרי�

 באיזו מידה חל שינוי כו העריות הסוציאליותהעובד.  ובראיונות ע� קרבנות וע� פוגעי�תהמטפל

תפיסת� הקרבנות והפוגעי� נשאלו ג� לגבי .  לאחר ההתערבותתאו הקרבנ�/במצב גילויי ההתעללות ו

  .את תרומת ההתערבות

  

השיפור , ההתעללותמבי� סוגי . במצבשיפור   מהמקרי� חלשלישי�� שנימ� הממצאי� עולה כי ב

כי הרחבת רשת עולה מ� הממצאי� עוד . )72%שיעור של (המשמעותי ביותר חל במצבי הזנחה 

התמיכה של הקרב� וכניסת הפוגע לתהלי� טיפולי מביאי� לשינוי משמעותי במצב גילויי 

  . הזנחה/ההתעללות
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,  משמעות השיפוראת להבי� ניסיו�נעשה במחקר הנוכחי , מאחר שסוגיית השיפור במצב הינה מורכבת

 העריכו ות הסוציאליותהעובד. ת מבט� של הלקוחות ומנקודות הסוציאליותהעובדמנקודת המבט של 

, )בטיפולשלמעלה ממחצית המקרי�  (ילויי ההתעללותג תדירותבהפחתה ב לידי ביטויכי השיפור בא 

ובהרחבת רשת התמיכה של הקרב� ) קרוב למחצית מהמקרי�( השליטה של הקרב� תחושתבשיפור ב

פגע נהמ �הרחקתעל ידי , יפור בטיפול בפוגעי� דיווחו ג� על שותהעובד. )מחצית המקרי� בקירוב(

  ). �40%ממעט למעלה ( לתהלי� הטיפול �כנסתהו

  

כי השיפור בא לידי  הקרבנותבראיונות דיווחו . השיפור נבח� ג� מנקודת מבט� של הלקוחות, כאמור

 נקיטת צעדי� ממשיי� להפסקת ידי�על ,זאת. ביטוי ביכולת התמודדות אפקטיבית יותר ע� המצב

ה� שהביאו , עוד ציינו כי התמיכה וההכוונה אות� קיבלו מהעובדת הסוציאלית ונחישותה. הפגיעה

   .דיווח דומה התקבל ממספר פוגעי� שרואיינו. לתוצאות ממשיות

  

מדובר במצבי� שתכ� יההנחה היא כי י, באשר לממצא המדווח כי בשליש מ� המקרי� לא חל שינוי

  .הקרב� וה� מצד הפוגע ולת או נכונות לעשות שינוי ה� מצדחוסר יכבאו /סבוכי� ומורכבי� ו

  

 ממצאי המחקר מצביעי� כי במצבי הזנחה דווח על סיו� הטיפול באחוז הגבוה ביותר � סיו� טיפול 

  ). כמחצית בקירוב(

  

ובשירותים משיקים ברשויות המקומיות  הרווחה פיהנושא באג השפעת המיזם על קידום

  בקהילה
הדבר .  עלה מספר ההפניות לאג� הרווחה בנושא ההתעללות בזקני�ות הסוציאליותדלפי דיווחי העוב

הנגשת השירות הנית� ,  בתו� האג�ות הסוציאליות העובדידי�עלעשוי לנבוע מהגברת האיתור והזיהוי 

ה במודעות אנשי המקצוע בשירותי� משיקי� והגברת שיתופי י עלי, העובדות הסוציאליותידי�על

, עוד אנו למדי� כי מספר ההפניות מחברות המספקות שירותי סיעוד ומשירותי בריאות. הפעולה עמ�

  . עלה בשני� אלה

  

נצפתה עבודה ,  לטיפול בזק�ות למניעת התעללות ובמחלקותיחיד ה�3בבחינת תהליכי העבודה ב

אבחו� , אינטייק טופסימילוי , ותמחלקתי� שיטתית הבאה לידי ביטוי בגיבוש נהלי� ודרכי עבודה פני�

. עוד נמצא כי העבודה הפכה למקצועית ומיומנת יותר. תכנו� טיפול וביצוע הערכה תקופתית, שיטתי

כי עלתה מודעות� לנושא ההתעללות וההזנחה ,  בזקני� במחלקהות המטפלותבראיונות ציינו העובד

עובדי היחידה (ת יש לה� לא� לפנות להתייעצו, �לדבריה. וכי קיבלו ידע וכלי� לזיהוי מצבי התעללות

 וא� תר� ביטחו� תחושת ותמקצועי נת� לעובד�הצוות הרב). עימקצו�רבוחברי הצוות ה המתמחה

 השתלמו בנושא וקיבלו הדרכה וליווי של הצוות ותהעובד. לחלוקת אחריות בי� הגורמי� השותפי�

 בצורה לטפל ביחידה הפעילו מגוו� התערבויות והחלו ות הסוציאליותהעובד. עי שהוק�מקצו�רבה

בנוס� נראה היה כי ). דבר שלא היה בעבר כאשר עיקר הטיפול התמקד בקרבנות(ממוקדת ג� בפוגעי� 

בעקבות העלאת . תפיזיבמצבי� של פגיעה בעיקר טיפלו  ות הסוציאליותהעובד, לפני יישו� המיז�

   .ניצול כלכלי והזנחהג� מצבי וטופלו  אובחנו ,אותרו, המודעות
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,  עובדי היחידה למניעת התעללותידי�עלהסדנאות שהועברו , י� המשיקי� בקהילהמבחינת השירות

ניכר , בנוס�. התעללות בזקני�של חידדו את רגישות� של שותפי התפקיד והעלו את מודעות� לנושא 

אנשי משטרה , למשל.  ובנוגע למקרי התעללות בפרט,היה כי התבססו דפוסי עבודה משותפי� בכלל

  . כי כיו� ניתנת קדימות לחקירת התעללות לאחר הגשת תלונה במשטרהתיארו בראיונות

  

  קשיים וחסמים

תפקיד חדש (קושי להגדיר את תפקיד מרכזת היחידה : ע� תחילת הפעלת המיז� התגלו מספר קשיי�

קושי נוס� . וכ� ביסוס מעמדה כסמכות מקצועית בנושא בקרב עמיתיה במחלקה לזק�) במחלקה לזק�

 במחלקה לזק� אשר נדרשו ות הסוציאליותתו� פעולה מלא ומחויבות מצד שאר העובדהיה בקבלת שי

התגלה ג� חוסר נכונות לשת� פעולה מצד חלק . טעו� רגשית ומורכב, להתחיל להתמודד ע� נושא חדש

 והעלאת ,ת לקיי� סדנאות משותפותו המרכז של�נחישות, ע� זאת. מהשירותי� המשיקי� בקהילה

  . וחיזוק שיתו� הפעולהות תרמו לביסוס דרכי עבודה משותפ,לות השירותי� הללומודעות בקרב הנה

  

  למחקר ולפרקטיקהוהמלצות השלכות 

עוד דווח . הממצאי� מצביעי� על גידול שיטתי במספר הזקני� המטופלי� ביחידות למניעת התעללות

  .ללות ובחמישית מהמקרי� הופסקה ההתע,שלישי� מהמקרי� חל שיפור במצב��כי בשני

  

 מניב ,התעללותה המכוו� לתת מענה לקרבנות מתמחההממצאי� מצביעי� על כ� שהקמת שירות 

באג� הרווחה ובקרב שותפי ,  ומניע תהליכי� במחלקה לטיפול בזק�,תוצאות רצויות לגבי המטופלי�

לאור העדויות על התוצאות .  שירותי� לזקני� בקהילה�נותני אנשי המקצוע האחרי� ה� תפקיד

  .חיוביות כדאי לשקול הפעלת תכנית דומה או מרכיבי� ממנה ברשויות מקומיות נוספותה

  

ריכוז (יש לשוב ולבחו� את גבולות תפקיד מרכזת היחידה על מגוו� עיסוקיה , בהקשר זה

סמכויותיה וקשרי הגומלי� בינה לבי� , )ייעו� לעמיתי� וקיו� פעולות הסברה, טיפול, אדמיניסטרטיבי

  .ות הסוציאליותיה העובדותובינה לבי� עמית, קות לזק�מנהלי המחל

  

חשוב לחזק את שיתופי הפעולה בי� אנשי מקצוע מדיסציפלינות מגוונות ומארגוני� שוני� במישור 

אינה נחלת מקצוע אחד או  ת�והזנחזקני� בהתמודדות ע� התעללות . הארצי ובמישור המקומי

� נותני שירות לזקני� תוכל לתרו� להגברת האיתור רק פעילות משותפת של ארגוני. שירות מסוי�

יש ג� צור� שקשרי הגומלי� בי� השירותי� . להפניה להמש� טיפול ולהשגת שינוי במצב, והזיהוי
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יצירת פורו� להתייעצות במצבי� דחופי� תוכל להעלות את . המפגשי� לחלק משגרת העבודה

 ות הסוציאליותבמצבי� אלה חשוב לעודד את העובד, במקביל. מקצועי�אפקטיביות הצוות הרב

  . עובדי היחידה למניעת התעללות ולהיעזר בה�במחלקה לפנות אל
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  מבוא. 1

. ומתרבי� ג� הניסיונות ללמוד עליה ולהתמודד איתהחברתית  כבעיה זקני� מוכרת כיו�התעללות ב

דיווחו כי  מהזקני� �18%ש �ממצאי הסקר הארצי בתחו� התעללות בזקני� והזנחת� הצביעו על כ

 2% :)2005, איזיקובי� ואחרי�( סקר בשנה שקדמה ל, לסוג אחד או יותר של התעללותנחשפו

 מהתעללות �8% מניצול כלכלי ו7%,  מהגבלת חופש3%, או מינית/ סבלו מאלימות פיזית וזקני�מה

בקרב הנשי� הערביות הסיכו� גבוה כאשר  , נשי� בעיקרחוו התעללות פיזית היוש קרבנותה. מילולית

מי , בריאות לקויהע� , בעלי השכלה נמוכה, יהודי�: לית היואוכלוסיות בסיכו� להתעללות מילו. יותר

,  ע� בעיות בריאות כרוניותזוג�בני: עיקריי� נמצאו שני מאפייני�לפוגעי� .  בדידות ונשואי�חשי�ש

לה� בעיות יש  צאצאי� בוגרי� אשר גרי� ע� הוריה� הזקני� ו;יה ובעיות נפשיותטדמנ, נכות פיזית

  .תמכרויות למיניה� או כאלה המצויי� בהליכי גירושי� או פרידה ה,בעיות נפשיות, אבטלה

  

התכניות . י�זקנ תכניות להתמודדות ע� תופעת ההתעללות במדינות שונותבבשני� האחרונות פותחו 

,  העלאת המודעות לנושא בקרב אנשי מקצועידי�על, מניעה: ה ברמות שונותתופעמיועדות לטפל ב

 פיתוח ידי�על,  טיפול;אבחו� מוקד� של הבעיהזיהוי ו כלי� לפיתוח ידי�על זיהוי ;זקני� ובני משפחה

 �להמש הפניה ; מהפוגעקרב�הפרדת הו, בני המשפחהבפוגע וב, טווח לתמיכה בקרב��תכניות ארוכות

ני� על הקרב�  במצבי חירו� מִג.הבית אבות וגמיל, כמו מרכז יו� ,תומכי�שירותי� ספקת הוטיפול 

  . ה למשטרהי סידור מוסדי או פניידי� עלהפרדה , טמקלהפניה ל ידי�על

  

, אשל, המוסד לביטוח לאומי,  משרדי ממשלהידי� להתמודד ע� הבעיה עלננקטו מהלכי�, באר�

והוחל , )2002, אשל(ארגוני� התנדבותיי� ונציגי גמלאי� , משטרת ישראל, עמותות, רשויות מקומיות

 וחקר הנושא הינ. � עסקו בהערכת מועטי�מחקרי� ,למרות זאת. בתחו�ביישו� תכנית להתערבות 

 חוסר ,חוסר מודעות מספקת לנושא(� הקשורי� לאנשי המקצוע ייקש : משתי סיבות עיקריותבעייתי

י� הקשורי� למאפייני קשיו ,)חוסר מעני� ורצו� לשמור על פרטיות המשפחה ,בוסס מחקריתמידע 

תחושת  ,ת� פעולה ע� חוקרי� בגלל הבושההסתייגות מצד הזקני� הנפגעי� לש  כגו�,התופעה

   .ורגשי אש� הכחשה, תלות, פחד מפניה�, רצו� לגונ� עליה�, הכישלו� בחינו� הצאצאי�

  

בת י� ועפולה , באר שבעבערי� מודל להתערבות שהופעל היישו� את לסכ�  היא  הנוכחימטרת הדוח

שיתו� משרד הרווחה והרשויות ב,  אשלידי�עלהתכניות ממומנות . 2007�2005במש� שלוש שני� 

הפקת לקחי� בהפעלת תכניות לשמש ללמידה ועשוי להיא במת� מידע ששל הדוח  תרומתו .המקומיות

   .דומות בעתיד

  

י� זקנהערכת תכניות להתעללות ב, גישות התערבותהדוח פותח בסקירת הספרות המחקרית בנושא 

מתודולוגיות שנעשה בה� , תכניות טיפול, ללותסוגי ההתע, לופיטבאוכלוסיות ל תו� התייחסות, ל"בחו

. ישומוי המודל וצגי מולישפרק השב. תכניותהסקו מהערכת ושימוש להערכת תכניות והמסקנות שה

 פרק זה. י ד� בממצאי המחקרחמיש והפרק ה, וכלי המחקר המחקר מפורטות שיטותרביעיבפרק ה

ההתערבויות , געי� וסוגי ההתעללותהפו, קרבנות מאפייני ה:שלושה נושאי� עיקריי�ב מתמקד
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, ע� שותפי תפקיד ובשיתו� הפעולה התמורות שחלו בדפוסי העבודה באג� הרווחהו, שננקטו והערכת�

  . המיז�כתוצאה מהפעלת

  

. תו� השוואה ביניה�,  מתמקד בתיאור יישו� מודל ההתערבות בכל אחת משלוש הערי�ישיש הפרקה

 שהיו ייחודיי� , המיז�שנית� היה ללמוד מהפעלתולקחי� תובנות , ג� תהליכי�בפרק זה  פרטבחרנו ל

 לשאלו� ותדוגמאכוללי� הנספחי� לדוח מצורפי� . את הדוח מסכ� הפרק השביעי. בכל עיר ועיר

  .אינטייק ושאלו� הערכה תקופתית

  

  סקירת ספרות. 2

  וגורמי הסיכו� והפוגעקרב�מאפייני ה, על היק� התופעהמרחיבה את הדיבור ספרות המקצועית ה

מחקרי הערכה של תכניות בובגישות התערבות  תתמקדהסקירה הנוכחית . להתרחשות הפגיעה

. ע� הבעיהבמטרה ללמוד מהפתרונות והלקחי� שהופקו בהתמודדות , זאת .התערבות בעול�

  : הבאי�להיבטי�הסקירה מתייחסת 

  )חוקית, טיפולית (גישות ודרכי התערבות �
  ונהלי� שפותחו לצור� עבודה משותפתרמי� שוני�שיתופי פעולה בי� גו �
מאפייני , תו� התייחסות למאפייני תופעת ההתעללות, של התערבות) Outcomes(הגדרת תוצאי�  �

   הקרבנות ומאפייני הפוגעי�

השוואה בי� מודלי� שוני� של התערבות בעזרת פיתוח מתודולוגיות למדידת השפעת�  �

  .ה�והאפקטיביות של

  

  דרכי התערבות גישות ו2.1

מטרת ההתערבות במקרי� של התעללות בזקני� והזנחת� היא להפסיק או להפחית את ההתעללות 

 נושא סבו� ומורכב ועל פי הספרות הקיימת אי� גישה אחת נכונה היאהתעללות בזקני� . ונזקיה

רכי הגישה הרווחת כוללת מת� מגוו� שירותי� המשלבי� שיטות וד. ומוסכמת למניעה או לטיפול

  ).Lithwick, 1999(התערבות מהתחו� הגרונטולוגי ומתחו� האלימות במשפחה 

  

Nerenberg) 2006( ,מתחילת שנות השמוני� של ריתהב� צותסוקרת בהרחבה מעני� שפותחו באר 

 נחקקו חוקי� הברית� ארצות הכוללת מצוי� כי במרבית המדינות בברמה החברתית. המאה הקודמת

הוקמו קואליציות או מועצות  כ��כמו .התעללות והזנחה של זקני�, ההמחייבי� דיווח על פגיע

 אנשי מקצוע להעלאת וכשרוה, במקביל.  חדשי�שמטרת� להערי� צרכי� וליזו� ולפתח שירותי�

 הפחתת הסיכו� לש�ברמה הקהילתית פותחו שירותי� המכווני� למניעה . המודעות לתופעה

מפחיתי� את , רחיבי� את רשת התמיכה של הזק�השירותי� הניתני� מ. להתרחשות ההתעללות

 להפחית את הלח� קיבלו סיוע כדיעיקריי� המטפלי� ה, במקביל. תלותומצמצמי� את בידודו ו

אנשי המקצוע עושי� . שירותי� אחרי� מתמקדי� בהפסקת הפגיעה ומניעת הישנותה. ותחושת הנטל

הוא ביתו או מהסביבה הלא בטוחה בה העברת הזק� מ,  כגו� צווי הרחקה,שימוש באמצעי� חוקיי�



 

 3 

ייעו� ,  ניתני� שירותי� המסייעי� לזק� לשמור על כספו ורכושוכ�� כמו.  לנופשו� או בית אבותמצוי

   .או קבוצתית ושיקו� רפואי ותפקודי לאחר פגיעה פיזית/סיוע ותמיכה פרטנית ו, עו� פיננסייי, משפטי

  

Anetzberger) 2000 (ו�Anetzberger & Miller )1999( ,הגנה: מתארי� שלוש גישות להתערבות בתחו� ,

כגו� קו , הגישה ההגנתית נותנת מענה במצבי חירו� ובסמו� להתרחשות ההתעללות .נגורהעצמה וִס

, מת� מידע לזקני� ובני משפחותיה�, הגישה המעצימה כוללת פעילויות הדרכה לזקני�. ח� ומקלט

גישה .  והדרכה לבני משפחה המשמשי� מטפלי� עיקריי�ספקת שירותי� תומכי� וקבוצות תמיכהה

נגור ִס . בה�או התעללות פיזיתשל זקני� עצמאיי� במקרי� של ניצול כלכלי  זו מועדפת בדר� כלל

  . תיוו� והפניה לשירותי� נוספי�, כולל סיוע במיצוי זכויות ה� לזקני� וה� לבני משפחת� המטפלי�

  

ערבויות הת . לבי� שימוש באמצעי� חוקיי�יותערבויות טיפולשונה במקצת מבדילה בי� התהבחנה 

הגנה על הקרב� , אבחו�, איתור יזו� וחשיפה של מצבי התעללות והזנחה כוללותבתחו� הטיפולי 

;  תיוו�,נגורִס, )במישור הפרטני והקבוצתי( לתמיכה והעצמה עו�י שיחות י,במצבי משבר וחירו�

 ,שירותי� אלה. נופשו�ומרכז יו� ,  ביתיטיפול,  ביתית כגו� עזרה,ספקת שירותי� תומכי�הו

במקרי� .  ומטרת� לאפשר לזק� להמשי� להתגורר בבית ובקהילה,סוציאליי� ובריאותיי� במהות�

; 2004, אלו�( יפעל העובד להוציא את הזק� מהבית לסידור מוסדי, בה� יש להפריד בי� הקרב� לפוגע

   ).Kapp, 1995; Manthrope, 1997; Penhale, 1999 ;2002, כצמ� וליטווי�; 2006, אלו�

  

חוק "פי  לובאר� ע(על פי חוק דיווח  שימוש בחוקי� רלוונטיי� כמו כוללתההתערבות החוקית 

חוק למניעת אלימות " בישראל על פי( הרחקה והגנהצווי , )"1989 ,פגיעה בחסרי ישע, העונשי�

חוק "צווי� שוני� באמצעות  קשר הישראלי עודובה ,מינוי אפוטרופוס, )"�1991 א"תשנ ,במשפחה

  ). Doron et al., 2004 ("�1966 ו"תשכההגנה על חוסי� 

  

ת טיפוליות על פני ו התערבויהעדי� הפעלת לותנוט ות סוציאליותבדעומספר חוקרי� מצייני� כי 

וקרי� מסבירי� הח. )Lithwick et al., 1999; Nahmiash & Reis, 2000 ;2004, אלו� (התערבויות חוקיות

המסייעת בתחו� בשגרת העבודה  ספקת שירותי� ה�התומכת ובעובדה כי התערבות טיפולית זאת 

שיקולי� מקצועיי� , הסברי� נוספי� קשורי� לקושי שבקביעת מצבי� כהתעללות והזנחה .קנהיהז

חוסר , ותהערכת תוצאות ההתערב, מאפייני הפוגע, קרב�מאפייני ה, הקשורי� בסוג הפגיעה וחומרתה

חוסר משאבי� ושירותי� זמיני� או קשיי� בשיתו� פעולה ע� ,  או הפוגעקרב�שיתו� פעולה מצד ה

מנע  לִהות הסוציאליות של העובד�השפעה נוספת על נטיית .גורמי� האחראי� על אכיפת החוק

 ולערכי� ,לעמדות חברתיות ותרבותיות כלפי זקני� והזדקנותיש  משימוש באמצעי� חוקיי�

  ).2004, אלו�( צועיי� המדגישי� את פרטיות המשפחה והרצו� לשמור על חופש הבחירה של הזק� מק

  

תרומתם של שיתופי פעולה בין אנשי המקצוע המטפלים כדי להתמודד  2.2

  עם הבעיה
להתמודדות אפקטיבית ע� התעללות והזנחה  ,בשל מורכבות הבעיהכללית כי  קיימת הסכמה

 & Nerenberg, 2006; Quinn(פלינארית יצדיס� מולטינדרשת הסתכלות, צלחת הטיפול בקרבנותהול
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Tomita, 1986 .(של צחשיבות רבה נודעת לשיתו� אנשי מקצוע מדיס �יפלינות שונות המייצגי� מגוו

 עיי� המהווי� פורו� של מומחי�מקצו�רבתפיסה זו מיושמת בהקמת צוותי� . שירותי� וארגוני�

,  ואחרי�אינס קניג (משטרה ועוד, משפטי�, בריאות הנפש, וציאליתעבודה ס, ממקצועות הרפואה

2007( .  

  

דיו� בבעיות הנוגעות למצבי� קשי� משמש פורו� חשיבה להוא : מקצועי מספר פונקציות�לצוות הרב

, הצוות יכול לסייע באבחו� וחקר המקרה.  משאבי�איגו� שיתו� במידע וידע מקצועי ו,ומורכבי�

אתר פערי� בי� נותני ל וכ� ,הטיפול  בניהוללסייע ,לפוגע ולשאר המעורבי�, ל לקרב� תכנית טיפוציעהל

 הבהרת המדיניות של כל ידי�עלוזאת שוני� הארגוני� ה� בי� ואי תבעבודת הצוות נוצר. השירותי�

מפחיתה כפילויות וצורת עבודה זו מייעלת את הטיפול ). Nerenberg, 1995,2000(הלי עבודתו ו ונארגו�

שמירה על סודיות ל הבאי� לביטוי בצור�חסרונות קשיי� ו  ג� יש,בצד היתרונות. רוקרטיהוובי

 הארגוני�ג לחבר מסמ� הבנות בי� ובמצבי� כאלה נה.  ביחסי מטפל ומטופלפרטיותשמירת ה והמידע

  ).Quinn & Heiser, 2002(השוני� המעורבי� 

  

באוסטרליה , )Anetzberger et al., 2000 (היו שפעלו בקליבלנד או להתערבותתכניותשלוש סקירת מ

)Cupitt, 1997(, הברית� ארצותב' אורנגמחוז וב) Mosqueda et al., 2004(,  ללמוד �כי שיתופי פעולהנית 

דיווח , זיהוילאחידות  פיתוח הנחיות ,מודעות בקרב אנשי המקצועהלהעלאת  ובי� מספר גורמי� הביא

  . הפניה וטיפול, אבחו�ביצוע בשיתו� פעולה והדדי 

  

  בדיקת אפקטיביות של מודלים להתערבות  2.3

 התערבות אמצעיאפקטיביות של ההמחקרי� המעטי� שעסקו בהערכת התערבויות התמקדו בהערכת 

אשר בדומה , בסקירה זו בחרנו להרחיב לגבי מחקרי�. נערכו בקרב אנשי מקצועו ,י�ספציפי

אנשי (� מרכיביה� ועשו שימוש במספר מקורות מידע העריכו תכניות התערבות על מגוו, למחקרנו

לבדיקת אפקטיביות של התערבויות נאלצו להתמודד   המחקרי�).'מטופלי� וכו, נהליימידע מ, מקצוע

 אנשי ידי�עלמידע שמדווח רק , )outcomes(כמו הגדרת התוצאי� , ע� סוגיות מורכבות ובעייתיות

   . ומידע חסר לגבי תיאור ההתערבות, )המוגבל בדר� כלל בשל סכנת הטיה(הצוות 

  

Lithwick )1999 (בספרות המקצועית על הערכה של תכניות התערבות באותה עת את הידועהכזיר . 

 .ת� של התערבויותחהצללבי�  , קרבנות ופוגעי�מאפייני, סוגי התעללות לקשר בי� ניסתההיא 

ת המצליחות ביותר להפסקת  היו האסטרטגיו לפוגעי�עו� והדרכהימת� יכי במחקרה נמצא 

 ההתערבות הצליחה להפסיק או להפחית את הסיכו� כאשר, במצבי התעללות פיזית והזנחה. התעללות

 ומשי ש,עזרה בבית וטיפול תומ�, טיפול רפואי.  תשוש נפשיה הקרב�ה וכאשר  הפוגעיההזוג ה�ב�

 ו במסגרתדרו ס,נפשתשושי  שהיו קרבנותהחלק מ .הפחתה או הפסקה של הזנחהבתפקיד חשוב 

במקרי� של  הפחתת ההתעללותל או הנמצאו פחות מוצלחות להפסקההתערבויות  ,ע� זאת. תמוסדי

כזו  ,שני��רבתומערכת יחסי� מעורערת הדבר קשור לשיתכ� י. ניצול כלכלי והתעללות נפשית

  .קשה לשנותהאשר מושרשת בדינמיקה ה
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סידור מוסדי של .  הזנחהתה במקרי� שליר היההתערבות המוצלחת ביות,  צאצאיהכאשר הפוגע ה

ניצול כלכלי והתעללות פיזית . במצבי הזנחה מצד הצאצאי� הקרב� הוכח כמוצלח במיוחד בטיפול

בהתעללות פסיכולוגית הופחתה ההתעללות ביותר משליש . הופסקו בפחות מרבע מהמקרי�

ניצול מקרי  שההתערבות בחלק מההסבר לכ�. לא חל שינוי בקרוב למחצית מהמקרי� .מהמקרי�

לא גילו מוטיבציה לשינוי היחסי� ע� ) קרבנותה (זקני� נעו� בכ� שה,כלכלי לא נחלה הצלחה גדולה

 היה לה� אינטרס בשימור התלות הכלכלית של הצאצאי� בה� ובכ� ראו סוג של  בי� א�– צאצאיה�

  .בירת ערכי המשפחהאו ש/פחד מהעברה למוסד ו,  מתו� בושהוא, קשר אותו לא רצו להפסיק

  

הפסקת ב או ההפחתב יותר ה רבהצלחהתה יהתערבות היל,  ב� משפחהלא היהכאשר הפוגע 

  בהתבסס על הערכת תכנית בקנדה. הפוגעיהב� משפחה הבה� בהשוואה למקרי� וההתעללות 

)Lithwick, 1999(, משפחה �65%בנמצא ש �הופסקההתעללותה, מהמקרי� בה� הפוגע לא היה ב  .

 ההצלחה מוסברת .זוג�  ב�יה כשהפוגע ה�14% ו בוגר צאצאיההפוגע האשר  כ22% לעומת ,זאת

נית�  ,בנוס�. אפוטרופוסמינוי בשכיחות הגבוהה של מקרי הניצול הכלכלי בה� נעשה שימוש נרחב ב

פחות , "מרוחקות"ה� יותר , ע� מי שאינו ב� משפחהמערכות היחסי� להסביר זאת בעובדה כי 

 בהשוואה למערכות פוגע לבי� הקרב�בי� הבמצבי� אלה קל יותר להפריד . ות מורכבותמושרשות ופח

  .זוג�יחסי� ע� צאצא בוגר או ב�

  

 נית� ללמוד מה� על, ע� זאת. מספר המחקרי� שעסקו בהערכת תכניות הוא מצומצ�, כאמור לעיל

  . ה� שימושבשעשו מחקר ה שיטות עלרכיבי� שוני� של התערבות ו

  

בקהילה בזקני� מקרי התעללות טיפול של ניהול ל פותחה והוערכה תכנית יו שבקנדהבאונטר .1

הגישה .  לקוחות26הנתוני� נאספו רטרוספקטיבית לגבי . )Vladescu et al., 1999( 1998�97בשני� 

 ידי�על הדבר נעשה.  כלי� להתמודד ע� ההתעללותמת�כלומר , העצמת הלקוחב התמקדההטיפולית 

תיוו� ע� רשתות ,  מידע על שירותי� ועל זכויות משפטיות�תמ, טווח קצר וארו� יעדי� לתהצב

 ו ותמיכה ב, הלקוחה שעושה לבחירהכוונה(  הקרב� העומדות בפניחלופותדיו� ב, תמיכה בקהילה

   .)לאחר קבלת ההחלטה


 ההתעללות היו מעל קרבנות מ73%ממצאי מחקר ההערכה מראי� כי : מאפייני רקע של הנחקרי

  .  גרו לבד�27% גרו ע� הפוגעי� ו58%,  נשואי��35% אלמני� ו50%,  נשי�85%, 70יל ג

 �23% ובקרב�של ה) זוגו של הצאצא�או ב�(הוא צאצא  מהמקרי� הפוגע �62%ב :מאפייני הפוגע

  . ו של הקרב�זוג�הפוגע היה ב�

  ). 31%(פיזית , )69%(כלכלית , )73%( נפשית :סוגי ההתעללות

,  אפשריות לפתרו�חלופות ובחננו קרב�שיחה ע� ה� כלל בהל המקרה התערב בדר מנ:ההתערבות

 יעדי� תהצבבעזרה , יוהחלטותובתמיכה בלקוח , נוטחויבלחיזוק עבודה ע� הלקוח לבניית אמו� ו

 מקרהמנהל ה. רוב אנשי� ושירותי� נוספי� בתכנית הפעולהי ועקרב� הזק�ייצוג ה, לטווח קצר וארו�

 �23% הקדיש יותר מחמש שעות וב�29%ב, המקרי� בי� שעה לשלוש שעות למקרה מ�38%הקדיש ב

תיוו� ע� אנשי מקצוע ובני משפחה , כמו ייצוג, מהמקרי� עסק בפעילות עקיפה הקשורה למקרה

  . עבור הלקוחב מידע חיפושוב
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 הערכהה .בהקשר לקרב� שהוגדר כלקוח במסגרת המחקר הגדירו תוצאי טיפול חיוביי� :תוצאי

הופחת הבידוד , תמיכה משפטית/הלקוח פנה לקבלת עזרה: על פי הקריטריוני� הבאי�בוצעה 

 הופחתה תלות הפוגע,  על האינטרסי� הכספיי� של הלקוחוהגנ,  רשתות תמיכההורחבו ,החברתי

 לאחר התכנית פסקה ההתעללות. או שהיה עימות ע� הפוגע,  לפוגעקרב�יתה הפרדה בי� היה, קרב�ב

כלומר הלקוח הסכי� לפנות ,  מהמקרי� חל שיפור במצב והופחת הנזק�35%ב, מקרי� מה�38%ב

�ב). לחברי� או לתכנית כלשהי בקהילה(לייעו� או לעזרה מקצועית אחרת או יצא מהבית לפרק זמ� 

ההתעללות ארכה במהל� תכנית ההתערבות כאשר . ההתעללותבמצב  מהמקרי� לא חל שיפור 27%

כאשר , לעומת זאת.  מהמקרי��27%  הצליחה להפסיק את ההתעללות בבותהתערה, פחות משנתיי�

   . מהמקרי��40%היא הופסקה ב, שנתיי�מ המעללההתעללות נמשכה 

מהמקרי�  �67%ב ההתערבות נחלה הצלחה על פי סוג ההתעללות נמצא כישיעורי ההצלחה בבחינת 

. ניצול כלכליממצבי  �61% פשית ונממקרי התעללות  �84%ב, יתה הצלחהי ה,התעללות פיזיתשסבלו מ

לא נמצא . ג� א� חל שיפור במצב, התעללות נפשית לא הופסקה לגמרי, בדר� כללצוי� ש, ע� זאת

עוד נמצא כי כאשר הפוגעי� היו . מש� הזמ� שהשקיע מנהל המקרהלבי� קשר בי� שיעורי ההצלחה 

�כאשר הפוגע היה ב�. הזוג��ההתעללות נמשכה זמ� רב יותר בהשוואה להתעללות מצד ב, הצאצאי�

  .היו פחות מקרי� של הוצאת הפוגע מהבית, זוג

  

 י�זקנהתעללות במקרי בטיפול ל ותשנתי�תלתבתכניות   נעשתה הערכה של מודלי�הברית�ארצותב. 2

נועדו לספק ו, איילנד�יורק ורוד�ניו, וסטס'מסצ:  בשלושה מקומותהתכניות הופעלו. ת�מניעלו

מת� ייעו� , תיוו� לשירותי� בקהילה, �יהתועללות והזנחה ולבני משפח התקרבנותשירותי� ל

 בי� נותני תיאמומפעילי הפרויקט , בנוס�.  לפוגעי�קרבנות וסיוע בפתרו� קונפליקטי� בי� קרבנותל

תה ג� ייהבאחריות המפעילי� . מתי החלטה ע� נותני השירותי�ו את המטופלי� בצוייצגושירותי� 

עיקרה של  ;שוני בגישת ההתערבות התמקד בי�הבדל בי� המודלה. א בקהילההעלאת המודעות לנוש

עסק בעיקר  המטפל  איש המקצועיורק� בניו,היה הפניה לשירותי� בקהילה וסטס'במסצתכנית ה

 העיקרי היה לדווח לנותני שירותי� על ואיילנד תפקיד�  ואילו ברוד;בתיאו� בי� נותני השירותי�

   .מתוק� חובת הדיווח, הזנחהמקרי� של חשד להתעללות ו

ניסו החוקרי� לבחו� את המאפייני� , על מנת להבי� את תופעת ההתעללות על ממדיה השוני�

 השפעתו  בדקו אתכ��כמו . ובהשוואה לזקני� אחרי� בקבוצת ביקורת,לפוגעי�, המשותפי� לקרבנות

 ליישמו במקומות מת� מעני� בקהילה והאפשרות, של מודל ההתערבות ביחס לתדירות הפניות

  . אחרי�

שירותי� , שירותי רווחה, בריאות הנפש, שירותי הבריאות בקהילהעובדי� מבמסגרת המחקר נבדקו 

, השאלו� כלל שאלות המתייחסות למודעות לנושא. �זקניוחברות הנותנות שירותי� ל, משפטיי�

   .� הנוגעי� לזקני� טפסי127מולאו בשלושת המקומות . �הרכיווצהמקבלי� שירות � אנשימספר ה

בריאות פיזית ונפשית לקויה ותלויי� בפעולות היומיומיות ,  ויותר70בני ,  נשי�:קרב�מאפייני ה

  . הפוגע�במטפל

 ב� אלכוהוליסט או חולה נפש או ע� בעיות בריאות גו� כ,בדר� כלל קרוב משפחה: הפוגעמאפייני 

  . פשרה את הפרדת�� לא ִאבמקרי� רבי� התלות ביניה. �קזתלוי בהפ� לאחרות אשר 
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השאלוני� .  מקרי�328שאלוני� מפורטי� לגבי  מולאו ,על מנת ללמוד על גורמי� וסיבות להתעללות

קבוצת ביקורת בי�  מקרי� אלה לה בי�השוואנערכה . מערכות היחסי� בי� הקרב� לפוגעל התייחסו

נדגמו הזקני� ). מצב בריאות, לגי, מי�(והיו בעלי מאפייני� דומי� י� שלא סבלו מהתעללות נקזשל 

מטפלי� שהיו דומי� בני משפחה  נדגמו, בנוס�. אקראית מבי� המקבלי� שירותי� מהחברות

של שיעור גבוה יותר נמצא מבי� הסובלי� מהתעללות ). פי גיל ומצב בריאות לע(  לפוגעי�במאפייניה�

. )אחוז גבוה מה� גרו לבד (י� שלא חוו התעללותזקנבהשוואה ל, גרו ע� עוד בני משפחהזקני� ש

  העיקריי� המטפלי�ה�. � היו גברי�האחוז גבוה יותר של מטפלי, התעללותל נחשפוי� שנקז הבקרב

 בקבוצה שסבלה .קורתיהב תבהשוואה לקבוצ,  הקרבנות סבלו יותר מבעיות נפשיות ורגשיותה�ו

יותר  היו ;זוג�אליות בי� בנימהתעללות נמצאו יותר תופעות ובתדירות גבוהה יותר של ציפיות לא רי

קבוצת בהשוואה ל גרמו ליחסי� מתוחי� יותרש כאלה, בעיות כלכליות ובריאותיות אצל הפוגע

 בשתי זקני�לא נמצאו הבדלי� לגבי מידת התלות הפיזית של ה .יתה התעללותילא הקורת בה יהב

  . הקבוצות

, פיזית צית נחשפו להתעללותפחות ממח,  מעל מחצית סבלו מהתעללות נפשית:סוגי ההתעללות

הזנחה אקטיבית דווחה בפחות .  כלכלי ואחוז דומה נחשפו להזנחה פסיביתניצולחוו מה� כשליש 

  .מחמישית מהמקרי�

פסי אינטייק בהתחלת הטיפול וט:  מקורות של נתוני��3 כדי לבחו� את אפקטיביות המודל השתמשו ב

אחד לפני התחלת התכנית (שני סקרי� בקהילה ע ביצו ;)כדי ללמוד על הצלחת ההתערבות(ובסיומו 

במטרה נותני השירותי�  וראיונות ע� ;ה כדי ללמוד על המעני� שניתנו בקהיל,)והשני לאחר שנתיי�

  . לקבל מידע על המודלי� הארגוניי�


בחומרת בעקבות ההתערבות חלה ירידה , כלומר.  מהמקרי� חל שיפור במצב�75%ב :תוצאי

במספר מקרי� ההתעללות או ההזנחה . קרב�או במידת האיו� שהיה על ה, ההתנהגות המתעללת

אחרי� תה לקרבנות בפוגעי� או בבני משפחה ייתה ג� ירידה במידת התלות שהייה .הופסקו לחלוטי�

נמצא . התלות הכלכלית של הפוגע בקרב�מידת  ירדה כ��כמו. בפעולות יומיומיותבהזדקקות לסיוע 

 של הערכה העצמיתב  שיפורחל. מבחינה רגשיתו  מבחינה כלכליתקרב�ל העצמאות שמידת השיפור ב

,  סידור מוסדיידי� על( מהפוגע קרב�הפרדת ה. יחסי� בי� הפוגע לקרב�ב וירידה במתיחות ,הקרב�

. מקרי ההזנחהמ תחצימ הביאה לירידה ב,)העברה למקו� אחר בקהילה או הרחקת הפוגע ,אשפוז

בייחוד כאשר ,  ולהביא לשינוי במצבלעזוריותר  היה קשה ,או תלותיי�כאשר היו יחסי� סימביוטיי� 

  . זוג�מדובר היה בבני

ישירות הה במספר ההפניות ינמצא כי חלה עלי, בדיקת השירותי� בקהילה לפני ההתערבות ולאחריהב

בי� רישו� התשומות הראה על הבדלי� ניכרי� . לשירותי� המטפלי� במקרי התעללות או הזנחה

לטיפול ישיר וכ� במספר ביקורי הבית הקדישו  ות השונות הסוציאליותבדהעושבזמ�  המודלי� שלושת

בשירותי� הקיימי� בכל אתר ובהרכב , חלק מההסבר לכ� נעו� בהבדלי� במבנה הארגוני. שעשו

, הוא קצר יחסיתבה� הטיפול שכאשר יש הרבה מקרי� של הזנחה פסיבית , למשל. המקרי� שטופלו

  .  מקרי� שהסתיי� בה� הטיפול יותרדווחו


שהתמקד יורק � המודל של ניו, המקומות שבה� הופעלה התכנית מבי� שלושת :הערכת המודלי

התיאו� בי� נותני השירותי� . � במקומות אחרי�ושינמצא קל יותר לי, בתיאו� בי� נותני השירותי�

 הפרויקט הצליח לערב נותני . בתיאו� כאסטרטגיה ניהוליתוועידות שעסק/כנסי�קיו�  ידי�עלנעשה 
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ובכ�  ,הבהירה תחומי אחריות בצורה כזו שזקני�שירותי� מקומיי� ע� גופי� שעסקו בהגנה על 

 יאה, ישירי� שירותי� גשו לא הותכניתבלמרות ש. "טריטוריות"מנעה קונפליקטי� ומלחמה על 

ת ניהול כזו מאפשרת צור. עדה המתאמתו לרתו� נותני שירותי� חיצוניי� שיהיו חלק מהוההצליח

מקרה ופחות מיומ� לטיפול ב שכ� נדרש פחות כוח אד� ,גמישות גדולה יותר וקלה יותר ליישו�

לעומת ,  בתיאו� בי� נותני שירותי� חיצוניי�באה לידי ביטוי ההצלחה. פרויקטביצוע המיומנויות ל

בי� הארגוני�  ואשר הביאו ליותר קונפליקטי� שתי התכניות האחרות שכללו מת� שירותי�

  ). Wolf, 1986 (המעורבי�

  

במדינת  תכנית התערבות למניעת התעללות בזקני� בקהילה אחר מתארמחקר הערכה  � אילינוי .3

 פיתוח כלי� לזיהוי ה כללהתכנית. )Neale et al., 1996 (�1991 ל1989 בי� השני� בוצעהמחקר  .אילינוי

  . התעללות חשד ללדווח עבה� התעללות וכ� תיעוד מקרי� 

מש� הזמ� . ב ;תשומות זמ� של העובדי� למקרה. א :נאספו חמישה סוגי מידע במסגרת המחקר

. ד ;לקוחותלסוגי השירותי� שסופקו . ג ;)'טלפוני� וכד, שיחות (שהקדיש העובד לפעילויות שונות

: עותהמידע התקבל באמצ. קרב� המצויבה סכנה ה. ה; המידה שבה הזק� נמצא במצב מסוכ�הערכת 

   .תכנית טיפול וטופס הערכת מסוכנות, טופס דיווח, דוח חקירה, טופס אינטייק

תה ירידה י מהמקרי� שדווח עליה� בטופס האינטייק על מסוכנות גבוהה הי�75%ב: תוצאה

  .במסוכנות בעת סיו� הטיפול במקרה


, )24%(ו� יותר  אינו במצב סיכקרב�ה, )29%( נכנס למוסד סיעודי קרב� ה:הסיבות לסגירת תיקי

  ). 7%( הועבר למקו� אחר קרב�ה, )16%(פטר נ, )20%(התנגד לקבל עזרה 

 נית� למלא את הטפסי� לדבריה�. מסקנות נוספות לגבי עריכת מחקרי הערכההחוקרי� הסיקו 

הקושי בא לידי ביטוי  . טופסי הערכת מסוכנותקושי נמצא באשר למילוי. סי�" העוידי�עלוהדוחות 

לא ברור היה לעורכי המחקר הא� נית� לעשות הכללה מנתוני התכנית לגבי , ע� זאת. סר מידעוחב

  .  במקומות אחרי�מהיישו

  

נכללו , תכנית למניעה וטיפול בהתעללות בזקני� לע ,)Reis & Nachmiash )1995 במחקר הערכה של. 4

 ידי� על הנערכש(ות הערכת התערב,  התעללותהתרחשותהערכת כלי סינו� ל: שלושה מרכיבי� עיקריי�

 ומילוי טופס המבוסס על טופס שירותי בריאות ורווחה לתכנו� ,) לאחר כל התערבותבד סוציאליעו

  . התערבות

הקשבה ושיחות תה ימבי� ההתערבויות השונות היהשכיחה ביותר  ההתערבותמסקנות ההערכה היו ש

ההתערבויות . קרב�יכרת במצב הטיפול רפואי ושירותי טיפול בית הביאו להקלה נ .ודיו� ע� הלקוח

תמיכה קבלת להעלאת הער� העצמי ול,  נמצאו אפקטיביות ביותר להקלההקבוצבאמצעות הלהעצמה 

הפניות לגורמי� . אחיות/ בקרב המטפלי� וצוות רפואי הצליחההעלאת מודעות. משתתפי הקבוצהמ

  .בקהילה כמו פעילות חברתית נחלו הצלחה מועטה" חברתיי�"
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 נוסה ,הברית� ארצותי� בזקנ �30  בקרב כ,)Wolf & Pillemer, 1994 ( לטיפול בהתעללותבתכנית. 5

 אנשי מקצוע 9 (עימקצו�רבצוות ב המודל כלל שימוש. והוער� מודל המשלב גורמי� שוני� בקהילה

   .נגור וקבוצת תמיכהקבוצת ִס, )לדיו� במקרי� המטופלי�אחת לחודש שהתכנסו 

  

  : י�מהמחקר נלמדו הלקחי� הבא

 וטיפול ,מניעת כפילויות מחד, תיאו� הטיפול. א: מקצועי תרמה במספר מישורי��הקמת הצוות הרב

.  ד;היכרות בי� אנשי המקצוע השוני�.  ג;משפחתית�קידו� גישה מערכתית.  ב;לא מספיק מאיד�

ר של התאמה טובה יות.  ה;מועד השוני� המסופקי� לאותו השירותי�  סוגי ואיחוד ת שירותי�הנגש

  .תכנית הטיפול

, תה להעצי� ולהעלות את הער� העצמי של חברי הקבוצהימטרתה היו מתנדבי� כללהנגור ִסהקבוצת 

.  באמצעות יחסי� בי� אישיי�הוות קבוצת תמיכה רגשית ל,להפנות אות� לשירותי� ספציפיי�

   .לקבוצה זו לא נמצא מימו� להמש� פעולתה

� ארצות בMount Sinai בית החולי� ידי� עלמות פיזית שזוהו  נפגעי אלי נטלו חלקתמיכההקבוצת ב

 קרבנותתיעלה את רגשות ה, המשתתפי� דיווחו שהקבוצה תרמה לה� לתחושת השתייכות. הברית

תדירותה , הקבוצה דיווחו כי במקרי� בה� האלימות לא פסקהמנחי . תה לה� מעי� משפחהייוה

מודעי� יותר לאפשרויות , לקבוצה שמחי� יותרהחברי� הגיעו . וחומרתה ירדו בצורה משמעותית

  . העומדות בפניה� וחשו שיש לה� יותר שליטה במצב�

  

6. Wolf & Pillemr )2000 ( מצאו ארבעה גורמי� המנבאי� את תוצאות ההתערבות והפסקת

קשרי , סוג התעללות, )מצב בריאותי ותפקודי, מי�, גיל(מאפייני הקרב� : ההתעללות בזקני� והזנחת�

סיו� מוצלח של הטיפול נמצא קשור .  והשירותי� שסופקו,פוגעלבי� קרבה ומערכת יחסי� בי� קרב� 

הפסקת ההתעללות וההזנחה . מוגבלות בתפקוד ותלות בפוגע, גיל גבוה, להתעללות מסוג הזנחה

 סידור מוסדי או שינוי אחר ידי� על מהמקרי� באמצעות הפרדת הקרב� מהפוגע שלישי��שניהושגה ב

, תה התעללות פסיכולוגיתי מהמקרי� בה� הי�80%בעוד מדווחי� החוקרי� כי . קו� המגורי�במ

  .הבעיות לא נפתרו

  

  מטופלי�63י� ותוצאי� של התערבות בקרב נקבזהתעללות ודפוסי ה נבדקו השכיחות באוסטרליה .7

)Kurrle et al., 1997 .(בה ההתעללות פסק, תערבות אחת לפחותפעלת ה לאחר ה כיעולההממצאי� מ �

פסקה ההתעללות והקרב� או הפוגע מהמקרי�  �37%ב.  בביתונשאר להתגוררהקרב� ו מהמקרי� 19%

 מהמקרי� ההתעללות נמשכה למרות �45%ב, )מלו�בית מוסד סיעודי או ( למגורי� חלופיי� והועבר

   .שירותי� בקהילה ידי�עלשניתנו הייעו� והעזרה 

  

וטיפול  ניצני� ראשוני� של מחקרי הערכה של תכניות להגנה הדוגמאות הללו מדגימות, לסיכו�

א� עדיי� נית� ללמוד , תה קטנהיבחלק האוכלוסייה הנחקרת הי.  החשופי� להתעללות והזנחהי�זקנב

, לקחי� שהופקו מה� לגבי פיתוח כלי� אשר יתרמו לתיעוד ולדיווח אחידה ושיטות ההערכה עלמה� 

פיתוח מדדי� להערכת תוצאי� של , ולה באבחו� הפניה וטיפולקביעת נהלי� ברורי� לשיתופי פע
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 אחד הלקחי� המרכזיי� .ויכולת ההכללה מהערכת אפקטיביות של מודלי� להתערבות התערבויות

   .מערכתית בהתמודדות ע� הבעיה�פעילות רבשל שנית� להפיק נוגע לחשיבות 

  

  המיזם לטיפול ומניעת התעללות בזקנים והזנחתם בקהילה. 3

   : במספר מישורי� אפקטיבי ע� התעללות בזקני� והזנחת� יש לפעול באופ�להתמודדעל מנת 

מצבי   זיהוי אתרילהגב,  והמקצועית לתופעההמודעות הציבוריתאת ת ולהעליש  ברמה הקהילתית

   .הזנחה ולחזק שיתופי פעולה בקרב אנשי המקצוע המטפלי�ההתעללות וה

הפעיל מגוו� גישות טיפוליות � ולחשו� מצבי התעללות והזנחה ולאתר באופ� יזול יש הפרטניתברמה 

  . וקבוצות של אוכלוסיות יעד מסוימות המשפחה, הפרטלמע� וחוקיות

  

באר : אשר פותח ויוש� בשלוש ערי�, סיוני להפעלת התערבויותיבפרק זה יתואר המיז� הייחודי והנ

מאפייניה� , זקני� המתגוררי� בה�ערי� אלה נבחרו בהתבסס על מספר ה. עפולה ובת י�, שבע

  . באג� הרווחה הקיימתדמוגרפיי� והתשתית המקצועית�הסוציו

  

  או צמצו� התעללות בזקני� והזנחת�/הפסקה ו:  המיז
העל של � מטרת


  :יעדי

  פיתוח מודל מקצועי להתערבות .1

  המקומית לטיפול בהתעללות בזקני� במסגרת אג� הרווחה ברשותלמניעה והקמת יחידה  .2

  שרת הצוות המטפלהכ .3

  תיעוד וביצוע מחקר הערכה .4

  

ופעילויות קהילתיות להעלאת  ,)פרטני וקבוצתי(טיפול ישיר : המודל כולל פעילות בשתי רמות

  .המודעות לתופעה ולגיוס שותפי תפקיד

  

כולל (אבחו� ומיו� , זיהוי, הזנחה/הערכת סיכו� להתרחשות התעללות, כולל איתור יזו� � טיפול ישיר

בניית , התערבות בשעת משבר(סוציאליי� �ההתערבויות משלבות אמצעי� פסיכו).  מסוכנותהערכת

לפוגע ולמעגל ,  מת� שירותי� תומכי� לקרב�;)מימוש זכויות, טיפול קבוצתי, שיחות, תכנית הגנה

, דיווח על פי חוק(שימוש באמצעי� חוקיי� כפי הנדרש וכחלק מתכנית הטיפול והמשפחתי 

ההתערבות כוללת ג� ). הפעלת התערבות כפויה על פי חוק, ו הגנה להרחקת הפוגעצ, אפוטרופסות

מת� מידע וכלי� לבני משפחה , כלומר מת� מידע לזקני� לגבי זכויותיה� ודרכי מימוש�, פעולות מניעה

. מימוש זכויותוספקת שירותי� תומכי� ה, עו� והדרכהי יבאמצעות, המשמשי� מטפלי� עיקריי�

  .עוד בטר� התרחשה הפגיעהלה� מנוע שחיקה ולסייע זאת על מנת ל

  

 צוות הקי�ל  הומל�לפיכ�. נדרשת מעורבות אנשי מקצוע מתחומי עיסוק שוני�, בשל מורכבות הבעיה

 ה� בתהלי� ות המטפלות הסוציאליותסייע בידי העובדשי ,קבועבאופ� מייע� שיפעל עי מקצו� רב

  .האבחו� וה� בהמלצות להתערבות
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 בקרב  לתופעת ההתעללותהעלאת מודעות לפעילויות הסברהקיו� . א � ת הקהילהברמפעילות 

, הפצת חומרי הסברה,  באמצעות ימי עיו�,תפקידהשותפי בני משפחת� ובקרב אנשי מקצוע ו, הזקני�

לבני משפחה , זקני�ל, אנשי מקצועקיו� סדנאות קצרות והרצאות ל, שימוש בכלי תקשורת מקומיי�

   .ולכלל הציבור

הפניה לטיפול ולמעורבות רבה יותר מציד� בהפעלת גיוס שותפי תפקיד ויצירת דפוסי עבודה ל. ב

�סדנאות הדרכה בסניפי קופת, ימי עיו�, מפגשי� באמצעותזאת . לקרבנות ולפוגעי�ההתערבויות 

  .מתנדבי הביטוח הלאומי ועוד, משטרה, חולי�� בתי, חברות לשירותי סיעוד, חולי�

ארגוני לצור� כינוס נציגי ארגוני� המספקי� שירותי� לזקני� �ירונית לתיאו� בי�הקמת ועדה ע .ג

לתכנ� ולייש� תכניות , לתא� בי� הארגוני�,  לגבש מדיניות:עדהו הומטרות. גג אחת�תחת קורת

נית� לחתור לקראת מעורבות רבה יותר של , באופ� זה. קהילתיות להגברת המודעות לתופעה

  .מודדות ע� הבעיה ולגייס� לקחת חלק פעיל בתהלי�הארגוני� בתהלי� ההת

, ופרסו� דבר קיומה של היחידה לטיפול ומניעת התעללות בזקני� והזנחת� שיווק השירות החדש. ד

  .דרכי הפניה והשירותי� הניתני�

  


  יישו

מניעת ל לטיפול וותיחיד והוקמ , אשר פועלי� בשלוש הרשויות המקומיות שנבחרו הרווחהפיבאג

עובדת סוציאלית נוספת ועובדת ,  מרכזת היחידה�היחידה כוללת עובדת סוציאלית . לות בזקני�התעל

אבחו� בבידי העובדי� המטפלי�  מסייעה, עי מייע�מקצו�רבצוות הוק�  כ��כמו. סמ� מקצועית

, פסיכיאטר, שהוק� כולל איש מקצוע מתחו� הרפואה הגריאטרית הצוות. טיפוללגיבוש המלצות בו

פקיד סעד ,  מתחו� האלימות במשפחהת סוציאלית בתחו� ועובדית מומחת סוציאלית עובד,משפט�

  . לחוקי הגנה על זקני� ונציג המשטרה

  

ספקת שירותי� תומכי� והפניה לקבלת סיוע הב, )פרטני וקבוצתי(צוות היחידה עוסק בטיפול ישיר 

מקצוע לש� העלאת מודעות  מתקיימות פעילויות הסברה והדרכה ע� אנשי ה הקהילתברמ. משפטי

 כ��כמו. לדווח ולהפנות להמש� טיפול, במטרה לזהות ,ולחיזוק שיתו� הפעולה ע� ארגוני� משיקי�

  .מתקיימות פעילויות הסברה והדרכה להעלאת המודעות לתופעה בקרב זקני� ובני משפחה

  

  . הוחלט ללוות את הפעילות במחקר הערכה, סיוניילאור העובדה כי מיז� זה נ

  

   המלווההמחקר. 4

המחקר מסתמ� על מספר . שיטת איסו� הנתוני� וניתוח הממצאי�,  מטרות המחקרוצגו יזהפרק ב

פירוט בנספח  (נתוני� מנהליי� וראיונות ע� המטופלי� וע� אנשי מקצוע, אנשי מקצוע: מקורות מידע

  ).'ב

  

  .להערי� את מודל ההתערבות ויישומו: ת המחקרמטר
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 ?בקהילה, תופעת ההתעללות בזקני� והזנחת�צמצו� מיז� על פעלת השפעת המהי ה: שאלת המחקר

  :כלומר

מטפלי� ושותפי אנשי מקצוע בקרב תעללות בזקני� והזנחת� הההא� עלתה המודעות לנושא  .1

  ?תפקיד בעקבות המיז�

 ?הא� עלה מספר הפניות לשירות .2

צמצו� /הכוונות להפסקהמ גישות התערבות שונות ות הסוציאליותהעובד משלבי�באיזו מידה  .3

 ?ההתעללות

 ?למטופלי�התכנית מסייעת באיזו מידה  .4

 ? בשירותי� משיקי� בקהילההא� הוגברו שיתופי הפעולה ע� שותפי התפקיד .5

ומה� הלקחי� לקראת , מה נית� ללמוד מהשוואה בי� המאפייני� הייחודיי� בכל רשות מקומית .6

 כבסיס להכוונת הרחבת התכנית �   לחילופי�, או,הרחבת התכנית למקומות אחרי� באר�

  .ות אחרי� באר�מלמקו
  

  כלי המחקר 4.1

  . ראיונות ותצפיות, טפסי�:  מספר שיטות לאיסו� נתוני�ולבומחקר שב


 ת הסוציאליתידי העובד� אשר מולא עלאינטייק טופס .א :טפסי�שני סוגי נעשה שימוש ב: טפסי

מצב , מצב משפחתי, מי�( והפוגע קרב�קע של המאפייני רכולל הטופס . בתחילת הקשר ע� המטופל

סוג ההתעללות ותכנית , גור� מפנה, )'בעיות מה� סובל וכד, צורת מגורי�, מצב תפקודי, בריאותי

מערכות  לפרט את ת הסוציאליתבד העוה נתבקש�בהשאלות פתוחות כולל הטופס  כ��כמו. הטיפול

ותוצאותיה�  קרב�סיונות התמודדות של הי נ,ותתעללהרועי יא, הזוג וע� הצאצאי��ב�ע� היחסי� 

   . לקבל עזרהקרב� הבעבר והמוטיבציה של

לצורכי מעקב כל חצי שנה מילאה העובדת הסוציאלית המטפלת  אשר הערכה תקופתיתלטופס  .ב

 ; לקרב� ולפוגעיעוד ההתערבויותת: שלושה נושאי� עיקריי�הכיל נתוני� לגבי הטופס . אחר הטיפול

  . ותכנית הטיפול ;קרב�יכולת ההתמודדות של ההערכת ; ותלהתעלהרועי יא

  

 בשטח ע� ותעובד הות סוציאליותבדגובשו בעזרת קבוצות מיקוד שכללו עוהטפסי� שני סוגי 

נוסו בשטח ונערכו דיוני� הטפסי� . ואנשי מקצוע נוספי�, חוקרי� ואנשי אקדמיה בתחו�, מטופלי�

  .שונו בהתא�וה�  על המשוב שהתקבל בקבוצות המיקוד

  

   :פני��אל� בראיונות פני� עומק מובני� למחצהבוצעו ראיונות : ראיונות

רועי יא, פוגעל קרב�בי� הלגבי מערכות היחסי� במשפחה ורואיינו מטופלי�  19 � מטופלי� .1

 נשי� רואיינו על אודות קבוצת התמיכה 16עוד .  המיז� מבחינת�העזרה שקיבלו ותרומת, ותתעללה

של  נעשה ניתוח תוכ� לזיהוי מרכיבי� עיקריי�  מכ� לאחר.הראיונות תועדו ותומללו. בה השתתפו

  . תרומת ההתערבות

עובדות סוציאליות המשמשות שלוש מנהלות מדורי� לזק� ו: אנשי מקצוע בשירותי הרווחה. 2

 ,�תפעילו, �מספר פעמי� במהל� הפעלת התכנית לגבי תפקידרואיינו התכניות ברשויות של  ותמרכז
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 מחלקה לזק�ב ות סוציאליותבדעושמונה .  הצלחות ותכניות לעתיד,קשיי�, דילמות, הלי העבודהונ

 לגבי השפעת התכנית עלרואיינו , מהמרכז למניעת אלימות במשפחהעובדות סוציאליות שלוש ועוד 

 , בנוס�. ההתעללות בעיסוק בנושא�והקשיי� שיש לה ה המשותפתעבודה דרכי , בנושא�מעורבות

מהל� עבודת הקבוצה והערכת� , רואיינו מנחי הקבוצות הטיפוליות לגבי מטרות העבודה הקבוצתית

  .את תרומתה למשתתפות

משטרה , החולי��קופות, חברות סיעוד, בנקעובדי ( שותפי תפקידתשעה רואיינו  �  שותפי תפקיד. 3

בנושא באג� הרווחה  ות הסוציאליותבד קשרי העבודה ודרכי העבודה המשותפות ע� העועל ,)'וכד

של  נעשה ניתוח תוכ� לזיהוי מרכיבי� עיקריי�  מכ�לאחרוהראיונות תועדו ותומללו  .ההתעללות

  . דרכי הפעולה המשותפת השפעת התכנית על

  

  :  נערכו תצפיות על� תצפיות

. משוב מהמשתתפותחצי שנה התקבל זוגית ובתו� �קבוצות טיפוליות של נשי� שחוו התעללות בי�. 1

הוי התמות המרכזיות של יוהמשוב תועדו ותומללו ולאחר מכ� נעשה ניתוח תוכ� לזהטיפולי התהלי� 

   .השינוי שחוו המשתתפות

�ותממרפאות קופ י� מטפלי� צוות,כמו מתנדבי המוסד לביטוח לאומי, מפגשי� ע� שותפי תפקיד. 2

  . חולי� פסיכיאטרי�מבית כללי וולי�ח�תמבי, ולי�חה

תגובות המשתתפי� והנושאי� , על מנת ללמוד על מהלכ�,  במרכזי יו�לזקני� ברהמפגשי הס. 3

   .מעלי� לדיו�המשתתפי� ש

היתרונות והקשיי� הכרוכי� , מקצועיי� על מנת ללמוד על דרכי הפעלת�� הצוותי� הרבמפגשי. 4

  .בהפעלת הצוות

  

  אוכלוסיית המחקר 4.2

ידי גור� כלשהו �להתעללות שפנו או הופנו עלי� ע� חשד נקזאוכלוסיית המחקר כוללת את כל ה

לפני תחילת המיז� רוכזו בשלוש הרשויות נתוני� בסיסיי� . 2005מינואר החל , חידהלקבל עזרה מהי

מאז . זקני� שהיו חשופי� להתעללות והזנחה 157טופלו  2004בשנת . לגבי המטופלי� באג� הרווחה

מה�  �558  ל.זקני� ע� חשד להתעללות 650 טיפולה לנכנסו למעג ,)2007�2005בשני� (תחילת המיז� 

נסקרו עובדות ,  בנוס�.מטופלי� 246הערכה תקופתית מולאו לגבי פסי וט .אינטייק פסיוטמולאו 

  .בשלוש הרשויות המקומיות, סוציאליות באגפי הרווחה ושותפי תפקיד המספקי� שירותי� בקהילה

  

  ת עיבוד הנתוניםושיט 4.3

 סוג , סוג ההתעללות,הפוגעי�, קרבנותהתפלגויות של מאפייני הו תיו שכיחו:תסטטיסטיקה תיאורי

  . ותוצאותיה�ההתערבויות

,  והפוגעקרב� לבדיקת קשרי� בי� משתני� כמו סוג התעללות ומאפייני ה:סטטיסטיקה היסקית

 לבדיקת קשרי� בי� סוגי התעללות . לבדיקת מובהקות הקשרי�נעשה שימוש בסטטיסטי חי בריבוע

משתני להסבר � בוצעה רגרסיה לוגיסטית לניתוח רבכ��כמו. נעשה שימוש במקד� המתא� של פירסו�

  .דפוסי השימוש בסוגי ההתערבות השוני�
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  ממצאים. 5

   ההתעללותסוגי  והפוגע ,קרבןמאפייני ה 5.1

  קרבןה. א

פחות � ו אלמניכמחצית�, )�60%כ (בתפקודמוגבלי�  מרבית� ,)85% (המטופלי� ה� נשי�מרבית 

 גרי� חמישיתפחות מ ,באשר למגורי�. 1990מהמטופלי� עלו לאר� לאחר כשליש . נשואי�ממחצית� 

הזוג �גרי� ע� בני עשירית הזוג ועוד�בני ע� מתגוררי� כרבע,  גרי� ע� ילדיה� הבוגרי�כשליש, לבד

ד עולה עו . יש פנסיה מעבודה�27%קנה ע� השלמת הכנסה ולי יש קצבת ז�52%ל. וע� צאצאיה�

רשת מאפייני  מציגי� את מאפייני הקרב� ו�2 ו1לוחות  . בממוצע74 הוא קרב�מהנתוני� שגיל ה

  .התמיכה שלו

  

  )באחוזי
(מאפייני הקרב� : 1לוח 

  מאפייני הקרב�   )N=558( הכל�ס�

  נשי�  85  
    

40  
  מצב משפחתי

  נשואי�: מזה
  אלמני�    45  

 מצב תפקודי  
 עצמאי   39  
  תשוש   36  
 סיעודי   16  
 תשוש נפש   9  

  עולי�  30  
  הסדר מגורי�     
  �בת ומשפחת/ב�   33  
  זוג� בני   27  
  לבד   16  
  זוג וילדי�� בני   10  
  נכדי�   3  
  אחר    11  
  הכנסה    
  קנה ללא השלמת הכנסהי זצבתק  44  
  קנה ע� השלמת הכנסהי זצבתק  52  
  פנסיה  27  
  שילומי�/רנטה  6  
  אחרת  13  
  ולי�ח�תות בקופחבר    
  כללית   79  
  מכבי   13  
  מאוחדת   6  
  לאומית   2  
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 אי� רשת �39%לאול� , )בעיקר צאצאי�( יש רשת תמיכה בלתי פורמלית �61% אנו למדי� כי ל2מלוח 

 אי� כל �37%לו, )רוב� חוק סיעוד( יש עזרה מהשירותי� הפורמליי� �63%ל. תפורמליתמיכה בלתי 

  . ת ולא בלתי פורמליתפורמלילא , אי� כלל רשת תמיכה �18%ל. תפורמליעזרה 

  

  )באחוזי
(תמיכה  ותרשת: 2לוח 
   )N=558 (הכל�ס�

 תמיכה בלתי פורמלית  61  
  בנות/בני�  67  

  נכדי�   2  

  בני משפחה אחרי�   16  

  חברי�   5  

  שכני�   7  

      

  תפורמליתמיכה   63  

  )מימו� חוק סיעוד(מטפלת    94  

  )מו� פרטימי(מטפלת    7  

 מרכז יו�   13  
 אפוטרופוס   4  
  תומכתקהילה   2  
  מועדו�   2  

  אחר   22  

  

  גורם מפנה. ב

  .יחידהטיפול ב לשהפנו את הזקני�� מירו הגי�מוצג 3לוח ב

  

  )באחוזי
(גור
 מפנה : 3לוח 
   )N=558 (הכל�ס�

 עצמיתפנייה   28  
 חברת סיעוד  19  
   לשירותי� חברתיי�לקהמח  12  

  קרוב משפחה  11  

  חולי��קופת  11  

 משטרה  6  
  חולי��בית  4  

 מרכז יו�  4  
  שכני�  3  

  מרכז למניעת אלימות  1  

  )בית משפט, ביטוח לאומי(אחר   10  

  

מחברות מהזקני� הופנו  19%, י�נקזהשל פניות עצמיות  מהפניות היו 28% עולה כיבלוח מ� הנתוני� 

. י�נקז או מקרובי משפחה של הולי�ח�ת מקופ�11%י� ו מהמחלקה לשירותי� חברתי12%, הסיעוד
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 או מגורמי� אחרי� כמו ,)4%(מרכז יו� , )4%(חולי� �בתי, )6%(ר הפניות הגיעו דר� המשטרה שא

 מהפוני� לא היו מוכרי� בלשכות 31%מעניי� לציי� כי  .בית משפט ומשרד הקליטה, ביטוח לאומי

  . הרווחה

  

  הפוגע. ג

, רבעי� מהפוגעי� ה� גברי��שלושהעולה כי  הלוחמ . מאפייני הפוגעי� עלמוצגי� נתונ 4לוח ב

הפוגעי� הוא כלל הגיל הממוצע של עוד עולה כי . זוג� בניה� מכמחצית� ה� צאצאי� בוגרי� ושליש 

בעיות : מה� סבלו הפוגעי�בעיות . 74הוא זוג הבני של  ו46 הואצאצאי� הממוצע של כאשר הגיל ה, 57

אצל הצאצאי� הפוגעי� בלטו שכיחות� של בעיות כלכליות ואבטלה . רות ומחלת נפשהתמכ, כלכליות

 בעיות בריאות � הזוג הפוגעי� � ואילו אצל בני,)כרבע בכל אחד(התמכרות ומחלת נפש , ) מה�כמחצית(

  ). כחמישית בכל אחת(התמכרות ובעיות כלכליות , מחלת נפש, ) מה�כשליש(

  

נמצא כי כמעט מחצית , קיו� רשת תמיכה בלתי פורמלית לקרב�לבי� מבדיקת הקשר בי� קרבת הפוגע 

  . מהצאצאי� מתגוררי� ע� הוריה��63% ו, לקרב�וי� רשת תמיכהוהצאצאי� הפוגעי� מה) 45%(

  

  )באחוזי
( מאפייני הפוגע: 4לוח 
 מאפייני הפוגע  ) N=558( הכל�ס�

  גברי�  73  
    

  יחס קירבה
  זוג� בני   33  
  בת/ב�   51  
  נכדי�   5  
  י�מטפל   3  
  אחר   7  

    
בעיות של הפוגע
1

  

  בעיות כלכליות   35  
  לא עובד   33  
  התמכרות   24  
  מחלת נפש   24  
  בריאות   16  
  שחיקה מטיפול מתמש�   14  
  נכות   11  
  פיגור   3  
  

  הפוגע פנה בעבר לעזרה  13
1

  נית� לסמ� יותר מבעיה אחת   
   

  סוג ההתעללות. ד

לוח עולה כי סוג ההתעללות השכיח הוא המ . שכיחות סוגי ההתעללות נתוני� עלמובאי� 5לוח ב

 כמחצית נחשפו ;להתעללות מסוג זה נחשפו קרבנות מהשלישי��שני, התעללות פסיכולוגית

  .  וכחמישית להזנחה,יותר משליש נחשפו לניצול כלכלי, להתעללות פיזית
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. זוגית מתמשכת�תה התעללות בי�יייק הא� הי האינטבטופס התבקשו לציי� ות הסוציאליותהעובד

  .מתמשכתוזוגית רבת שני� �חוו התעללות בי�מכלל הקרבנות  22%מניתוח הנתוני� מתברר כי 

  

סוג התעללות: 5לוח 
1
 )
  )באחוזי

 סוג התעללות  )N=558 (הכל�ס�
  )מילולית/נפשית(פסיכולוגית   67  

 מינית/פיזית  49  
  ניצול כלכלי  37  

  הזנחה  21  
  הזנחה מכוונת :מזה   9  
  הזנחה לא מכוונת      12  

  הפרת זכויות  14  
1 

  אחד של התעללות נית� לציי� יותר מסוג  
  

מאפייני של מלמדי� על שינויי� במגמות , איסו� הנתוני� ותיעוד הפניות לפני תחילת המיז� ובמהלכו

 סוג ההתעללות ושנת הפנייה צגת התפלגות השכיחויות לפיו מ6לוח ב.  ההתעללותיסוגובהמטופלי� 

  .לטיפול

  

לפני , 2004 בשנת על אודות הפניות שהיו לפני תחילת התכנית עולה כי ות הסוציאליותמדיווחי העובד

, )�60%כ(התעללות פיזית  טיפלו בזקני� שנחשפו בעיקר לות הסוציאליותהעובד, תחילת המיז�

ה בשיעור המטופלי� יהתכנית ניכרת עליבמהל� שלוש השני� בה� הופעלה .  מקרי הזנחה4%לעומת 

   .6כפי שמוצג בלוח ,  וירידה בשיעור המטופלי� הסובלי� מהתעללות פיזית,שחוו ניצול כלכלי והזנחה

  

  )N=558 ()באחוזי
(סוג התעללות ה לתכנית לפי ישנת פני: 6לוח 
  הפרת זכויות  הזנחה  *ניצול כלכלי  *פיזית  **פסיכולוגית  

2005  73  58  33  18  16  

2006  63  48  35  21  14  

2007  64  40  44  25  8  

 *0.05<p   
 **0.10<p  
  

 2005בשנת  �46%  מ,הפוגעי�ה�  הצאצאי� מקרי� בה�אחוז הה בי שחלה עליהנתוני�מלמדי� עוד 

המשמעות היא שלפני . �27% ל�41%במקביל ירד חלק� של בני הזוג הפוגעי� מ. 2007בשנת  �59%ל

 ותבדה במודעות העויהעלי  ובעקבות, גבוההתרא� ִנע�שחוו התעללות י� זקנתחילת המיז� טופלו 

כמו הזנחה , ראות נמוכה אובחנו ג� זקני� שחוו סוגי התעללות ע� ִנ, ושותפי התפקידותהסוציאלי

כי האוכלוסייה שטופלה לפני   התרשמותעולה ות הסוציאליותבד העומהראיונות ע�. וניצול כלכלי

רווחה ג� שירותי הלאחר הפעלת המיז� פנו לו ,כלכלי נמו� יותר�ד חברתיתה במעמיתחילת המיז� הי

   .קבוצות אוכלוסייה במעמד הביניי�
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מקד� זה מייצג .  שנבדקו בעזרת מקד� המתא� פירסו�קשרי� בי� סוגי ההתעללות המוצגי� 7לוח ב

ניתוח  .ני�שת שני מ� מייצג חוסר קשר בי�0ו,  כקשר שלילי מושל��1, מושל�כקשר חיובי + 1

,  כלומר.פיזיתלהקשרי� בי� סוגי ההתעללות מלמד כי קיי� קשר חיובי בי� התעללות פסיכולוגית 

, )'השפלות וכד, קללות(התעללות פסיכולוגית ב� גבמצבי� של התעללות פיזית היא מלווה בדר� כלל 

שסבלו מהזנחה נחשפו זקני� , כלומר. קשר שלילי נמצא בי� התעללות פסיכולוגית לבי� הזנחה. ולהיפ�

 קיי� קשר שלילי בי� ,בדומה. בהשוואה לזקני� שלא סבלו מהזנחה, פחות להתעללות פסיכולוגית

  .התעללות פיזית לבי� הזנחה וניצול כלכלי

  

    התעללותי סוגמקדמי מתא
 פירסו� בי�: 7לוח 
  הזנחה  ניצול כלכלי  פיזית  פסיכולוגית  

          פסיכולוגית

        *0.270  פיזית

      *�0.236  *�0.119  ניצול כלכלי

    0.032  *�0.294  *�0.314  הזנחה

  *0.105  0.078  �0.057  *0.110  הפרת זכויות

 *p<0.05 
 
סוג בי� הקשרי�  על ו,קרבת הפוגעבי�  הקשר בי� סוג ההתעללות למובאי� נתוני� על �9 ו8לוחות ב

השוואת ההתפלגות ידי �עלדקת מובהקות הקשרי� נב. מצב משפחתי והסדר המגורי�בי� ההתעללות ל

  .התפלגות בקרב אלה שלא נחשפו לאותו סוג התעללותבהשוואה ל) טור(בכל סוג התעללות 

  

. שלישי� מהפוגעי� ה� צאצאי� בוגרי�� אנו למדי� כי במצבי ניצול כלכלי למעלה משני8מלוח 

ולוגית כמעט מחצית בהתעללות פיזית ופסיכ. 72%במצבי הזנחה מגיע אחוז הצאצאי� הפוגעי� לכדי 

  .זוג�בנימהפוגעי� ה� 

  

   )באחוזי
(סוג התעללות לפי קרבת הפוגע : 8לוח 
הכל �ס�  

)N=558(  
  

  *פסיכולוגית
  

  *פיזית
ניצול 
  *כלכלי

  
  הזנחה

הפרת 
  זכויות

  100  100  100  100  100  100  )באחוזי�( הכל�ס�
  44  15  16  48  45  33  וגז�בני

  39  72  68  40  45  51  צאצאי�
  4  2  6  4  4  5  נכדי�

  13  11  10  8  6  9  מטפלת ואחר

 *0.05<p  
  

נשואי� חשופי� יותר להתעללות פסיכולוגית ופיזית ואילו אלמני� וגרושי� חשופי� עולה כי  9לוח מ

 להתעללות פסיכולוגיתיותר � חשופי� פי שניי� זוג�ב�הגרי� ע� קרבנות  .יותר לניצול כלכלי והזנחה

זקני� הגרי� לבד או ע� צאצאיה� חשופי� יותר לניצול כלכלי לעומת . הגרי� לבדאלה ופיזית לעומת 

  . זוג�בניחשופי� יותר להזנחה לעומת אלה הגרי� ע� , זקני� הגרי� בגפ�. �זוג�בניאלה הגרי� ע� 
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  )N=558 ()באחוזי
(סוג התעללות לפי  הסדר מגורי
מצב משפחתי ו :9לוח 
  פרת זכויותה  הזנחה  ניצול כלכלי  פיזית  פסיכולוגית  

    *  *  *  *  מצב משפחתי
  15  11  22  64  84  נשואי�
  12  26  47  41  56  אלמני�

  12  33  45  36  57  י�גרוש

    *    *  *  הסדר מגורי�
  7  33  51  28  43  גר לבד

  16  10  17  64  85  זוג� גר ע� ב�
  15  26  42  47  65  גר ע� צאצאי�

  16  18  28  68  86  זוג וצאצאי�� גר ע� ב�

 *0.05<p 
  

  נוס� סיכו��על גורג� יכולה ללמד  והפוגע קרב�מאפייני הבי�  בי� סוגי ההתעללות לי�הקשרבדיקת 

הסיכו� ,  יותרככל שהמצב התפקודי טוב,  מחד כיבולטמניתוח זה . הקשור לסוגי התעללות ספציפיי�

 (,p=0.000) אצל תשושי נפש�25% אצל עצמאי� ו80%(התעללות פסיכולוגית גבוה יותר חוות ל

χ
מהעצמאי� בתפקוד� נחשפו  60%(מצב התפקודי ל פיזיתהתעללות קשר דומה נמצא ג� בי� . )56.8=2

ככל שהזק� , במצבי הזנחה, מאיד�. )(p=0.005, χ2=19.9 )נפשהתשושי מ 27%להתעללות פיזית לעומת 

 (,p=0.000) מתשושי הנפש�57% מהעצמאי� ו6% (הוא חשו� יותר להזנחה, בתפקודמוגבל יותר 

χ
2=87.4( . 

   

  תערבויותת הלעפה 5.2

 את הערכה תקופתית טופסאמצעות חודשי� התבקשו העובדי� ביחידה לתעד ב �6 אחת ל

על פי סוג השונות  סוגי ההתערבויותשכיחות  עלנתוני�  י�צגומ 11�10 ותלוחב .הופעלוההתערבויות ש

בי�  הידי השווא�מובהקות הקשרי� בי� סוג ההתעללות לסוג ההתערבות נבדקת על .ההתעללות

השכיחות בקרב אלה שלא נחשפו לבי� שכיחות ההתערבות אצל הנחשפי� לסוג התעללות מסוי� 

ות יכולי� ללמד על נטייה לנקוט לההתערבות לבי� סוג ההתעלסוג  קשרי� בי� .לאותו סוג התעללות

  .בהתערבויות מסוימות בהתא� לסוג ההתעללות

  

 לאחר מכ� שיחות ע�ו ,קרב�ותר היתה שיחות טיפוליות ע� העולה כי ההתערבות השכיחה בי 10לוח מ

השימוש בשיחות טיפוליות נעשה יותר במצבי� של התעללות פסיכולוגית ופחות במקרי . הפוגעי�

שירותי� תומכי� סופקו במיוחד  . מהקרבנות השתתפו בקבוצת תמיכה14%עוד נמצא כי . הזנחה

שירותי הבריאות : היו, מבי� השירותי� התומכי�קו השירותי� העיקריי� שסופ. במקרי� של הזנחה

  ). 11%(ומרכזי יו� ) 18%(שירותי טיפול בית , )24%(
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  )באחוזי
(לפי סוג התעללות , התערבויות טיפוליות: 10לוח 
  

  סוג התערבות
  הכל�ס�

)N=246(  
  

  פסיכולוגית
  

  פיזית
ניצול 
  כלכלי

  
 הזנחה 

הפרת 
  זכויות

  86  *64  80  80  **82  79   1שיחות טיפוליות
  73  *47  77  76  *79  74  קרב�ע� ה

  38  42  29  37  33  33  ע� הפוגע
  30  25  27  **19  24  24  בני משפחה אחרי�

  15  *4  *8  *15  *16  14  קבוצת תמיכה

  41  *55  41  39  *33  40  1שירותי� תומכי�
  22  **30  20  26  **21  24  טיפול רפואי וסיעודי

  22  *30  20  *12  *12  18  בית שירותי טיפול
  8  11  10  10  **7  11  מרכז יו�

1
   בקבוצההתערבויות מהת לפחות אח

 *0.05<p   
 **0.10<p  
  

כמעט רבע ב.  מהמטופלי�39%השימוש באמצעי� חוקיי� נעשה אצל  נית� ללמוד כי 11מלוח 

פקיד הסעד היה מעורב . זהרה או הבהרת החוקאתה מעורבות של פקיד סעד לצור� ימהמקרי� הי

הגשת תלונה . הוגשה תלונה למשטרהמהמקרי�  �14%ב .וניצול כלכלי של הפרת זכויותיותר במקרי� 

  .משטרה שימשה כלי התערבות בעיקר בהתעללות פיזיתב

  

   )באחוזי
( לפי סוג התעללות, שימוש באמצעי
 חוקיי
: 11לוח 
  

  
 הכל�ס�

)N=246(  
  

  פסיכולוגית
  

  פיזית
ניצול 
  כלכלי

  
 הזנחה 

הפרת 
  זכויות

  **51  36  *49  **44  38  39  1וקיי�אמצעי� ח

  *38  30  *33  27  23  24  מעורבות פקיד סעד

  22  **8  14  *23  **17  14  משטרההגשת תלונה ב

  11  8  7  7  6  7  בית משפטה ליפני

  *14  2  *8  5  5  5  עו� משפטייי

  3  **9  **7  *2  *1  5  אפוטרופוס
1

  האמצעי� החוקיי�  לפחות אחד מ
*   0.05<p   

 **0.10<p  
  

קיימת התעללות  שראכלוח עולה שהמ .משתני להסבר ההתערבות החוקית�מודל רבצג ו מ12לוח ב

הסיכוי למד ש מ)Odds Ratio(היחס הצולב . אמצעי� חוקיי� ידי� עלה להתערב יישנה נטי, פיזית

בהשוואה לכל יתר סוגי  יותר 2 לשימוש באמצעי� חוקיי� כאשר קיימת התעללות פיזית הוא פי

ברמת (אינ� מובהקי� ) ותק באר� וקרבת הפוגע, תפקוד(משתני� המסבירי� שאר ה. ההתעללות

  ). 5%מובהקות של 
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   )N=246(  לוגיסטית להסבר שימוש באמצעי
 חוקיי
הרגרסימקדמי : 12לוח 
 B  Odds Ratio(CI)  משתני� מסבירי�

  2.0)1.11�3.50(  0.682  )*לעומת כל יתר סוגי ההתעללות(התעללות פיזית 

 1.5)2.68�0.81(  0.388  )לעומת עצמאי(תפקוד מוגבל ב
  1.1)0.56�2.05(  0.072  )לעומת ותיק באר�(עולה 

  1.1)0.56�2.08(  0.076  )זוג� לעומת ב�(פוגע �צאצא

  0.1  �1.574  *קבוע

 *0.05<p  
  

מרכז יו� ,  בריאותשירותי(שתני להסבר השימוש בשירותי� תומכי� מ� רבצג ניתוח ומ 13לוח ב

ידי מצבו התפקודי של � עלבעיקר שימוש בשירותי� תומכי� מוסבר הלוח נית� ללמוד כי מ�  ).ומטפלת

עזר בשירותי� התומכי� י לה3.1ה של פי יישנה נטיבתפקודו  הוא מוגבל קרב�כאשר ה, דהיינו. קרב�ה

קרבת הפוגע וסוג ההתעללות אינ� , שנת עלייה: המשתני�. �יעצמאיקרבנות בהשוואה ל, בקהילה

  .מובהקי�

  

   )N=246( שירותי
 תומכי
 לוגיסטית להסבר שימוש בהמקדמי רגרסי: 13לוח 
 B  Odds Ratio (CI)  משתני� מסבירי�

 3.1)5.65�1.67(  1.123  *)לעומת עצמאי(מוגבל בתפקוד 
  0.8)0.40�1.51(  �0.250  )לעומת ותיק באר�(עולה 

  1.0)0.50�1.89(  �0.028  )זוג� לעומת ב�(פוגע �צאצא

  1.2)0.66�2.07(  0.155  )לעומת כל יתר סוגי ההתעללות(יזית התעללות פ

  0.1  �2.104  *קבוע

*   0.05<p  
  

  .מובהקותו�יצוי� כי המשתנה המגדרי לא נכנס למודלי� בשל אי

  

. משתני להסבר שימוש בשיחות טיפוליות לא נמצאו משתני� מסבירי� מובהקי��בבחינת מודל רב

  .ות הגבוהה של השימוש בשיחות הטיפוליותהשכיח,  ככל הנראה,הסיבה לכ� היא

  

   הפרטניתהערכת ההתערבות 5.3

 והיא יכולה להיתפס באופ� שכ� ממדי� רבי� לה, פני��בתרהיא סוגיה מורכבת והערכת ההתערבות 

 על הססהתבהערכה זו , במחקרנו. בני משפחה ואנשי מקצוע אחרי�, המטפל, ידי המטופל�שונה על

 ראיונות ע� ,ות הסוציאליות העובדייד� שמולאו עלהערכה תקופתית פסיוט: שלושה מקורות מידע

  . ותצפיות על העבודה הקבוצתית ,ות סוציאליותבדועומטופלי� 

  

. ת המטפלת הסוציאלית העובדשלה אחת הדרכי� הנפוצות להערי� התערבויות היא באמצעות הערכת

דה חל שינוי במצב ההתעללות להערי� באיזו מי ותהעובדההערכה התקופתית נתבקשו פסי ובט

לא חל שינוי או , חל שיפור (סגורה שאלה :שתי שאלות עסקו בכ�. מצב לפני חצי שנהבהשוואה ל

במהל� המחקר נוספו  .ותתעללהמצבי הלתאר בפירוט את היה בה נית� ושאלה פתוחה ) שחלה הרעה
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ראה ( לשלוט בחייו �קרב וליכולתו של הבהתנהגות המתעללתנוי ישאלות סגורות המתייחסות לש

   ).'אטופס הערכה תקופתית מורחב בנספח 

  

מהלוח עולה כי  .ההתעללות ועל פי חלוקה לסוג התעללותמצב גת מידת השינוי מבחינת וצמ 14לוח ב

עוד .  שחל שיפור במצב ההתעללותות הסוציאליות מהמטופלי� העריכו העובדשלישי��שניכאצל 

שיעורי ,  מבי� הסובלי� מהזנחה.)72%(תר חל במצבי הזנחה עולה מהלוח שהשיפור המשמעותי ביו

  ). 82%(גבוהי� היו אצל הסובלי� מהזנחה בלתי מכוונת השיפור ה

  

  )באחוזי
(  במצב ההתעללות לפי סוג התעללותנוישי: 14 לוח
  

  השינוי
 הכל�ס�

)N=246(  
  

  פסיכולוגית
  

  פיזית
ניצול 
  כלכלי

  
  הזנחה 

הפרת 
  זכויות

  67  72  66  61  63  66  שיפור

  30  28  31  38  35  33  ללא שינוי

  3  ��  3  2  2  1  הרעה

  

 ותניתוח תוכ� של התשובות מלמד שהעובד.  בשליש מהמקרי� לא חל שינויכי לוחהמעוד עולה 

חוסר יכולת להכניס את הפוגע למעגל טיפולי ולהפחית את :  העריכו שהסיבות לכ� ה�ותהסוציאלי

חוסר יכולת לקבל החלטה כיצד לפעול , ות מצד הקרב� לשת� פעולהחוסר נכונ, העירועי הפגיאתדירות 

. הא� לא רוצה לפנות למשטרה או לבית משפט להוצאת בנה מהבית ",הלדוגמ. כנגד ההתעללות

הזוג לא נפגשי� ולא מגיעי� להסכמה �בני "," אי� לו לא� ללכת כימרחמת עליו ולא רוצה לפגוע בו

  ." ציה להתערבות ולעשיית שינויאי� מוטיב" ,"לגבי הצעדי� הבאי�

  

מנקודות מבט שונות ייתכנו הערכות שונות של תפיסת השינוי . סוגיית השיפור היא מורכבת, כאמור

ניתוח השאלה מ.  את השינויותתופס ות המטפלות הסוציאליותהעובדניסינו ללמוד כיצד . במצב

  :מרכיבי�מופו מספר   את השינויותהפתוחה בה תיארו העובד

 דוגמאות . מהבית הפוגעבעיקר כתוצאה מהרחקת באה לידי ביטוי ותתעללהרועי היתה במספר אהפח

יתה יבתקופה האחרונה לא ה ","ישנה רגיעה, לא דווח שוב על אלימות" :המצוטטות מהשאלוני�

כאשר . רוגי�ישיפור לס ","הזנחה פיזית כי הקשישה גרה ע� הנכדה והלכה באופ� קבוע למרכז יו�

  ." ללא הטיפול הוא חוזר להיות עצבני, נוטל את התרופות הוא רגוע) פוגעה(ל "הנ

התנהגויות ב ,הגברת תחושת השליטה בחייובאה לידי ביטוי ב קרב�יכולת התמודדות של ה

וצאת צו הרחקה כנגד ה למשטרה והי צעדי� פעילי� כמו פניבנכונות לנקוטאסרטיביות כלפי הפוגע ו

זקת יותר באמצעות לגיטימציה שקיבלה מגור� חיצוני לפעול כרצונה שה מחויהא: "לדוגמה. הפוגע

שה מרגישה יותר יהא ","היא עומדת על שלה כלפי בעלה ודורשת שיכלכל אותה ","היפשיוולהיות ח

  ."שליטה במצב

  

ידי � ככל הנראה על, התבטא השיפור בסיפוק צרכיו הבסיסיי� של הזק�, כאשר מדובר במקרי הזנחה

ספקת שירותי� תומכי� הידי �  וכ� על,עבור הזק�בלמעגל הטיפול והפיכתו לרשת תמיכה כניסת הפוגע 

  .לזק� ומת� מידע לבני המשפחה ולפוגעי�
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במהל� לשאלו� ההערכה התקופתית אלה הוספו למרכיבי� השאלות המתייחסות חשוב לציי� כי 

   .השנבדקכל האוכלוסייה את  מייצגי� כי הממצאי� אינ�תכ� יי ולכ� ,המחקר

  

כי ביותר אנו למדי� מהלוח  .על פי סוג ההתעללותו במרכיבי� שמופו השינוישיעורי  מוצגי� 15לוח ב

שיפור חל ג� בתחושת השליטה של הקרב� . ותתעללהממחצית המקרי� חלה הפחתה במספר אירועי ה

כיבי� במרולט בההשיפור ). 42%(ובעלייה בהתנהגויות האסרטיביות של הקרב� כלפי הפוגע ) 45%(

  . התעללות פסיכולוגית והפרת זכויות לשחל אצל קרבנות הללו 

  

  )באחוזי
( לפי סוג התעללות מרכיבי השיפורבשינוי ה: 15לוח 
  
  

 הכל�ס�
)N=121(  

  
  פסיכולוגית

  
  פיזית

ניצול 
  כלכלי

  
 הזנחה 

הפרת 
  זכויות

  63  54  57  47  54  55  ותתעללהרועי היהפחתה במספר א

 קרב� התשליטשל  ה התחושתהגבר
  ובחיי

  
45  

  
53  

  
44  

  
46  

  
..  

  
33  

של אסרטיביות יה בהתנהגויות יעל
   כלפי הפוגעקרב�ה

  
42  

  
53  

  
37  

  
33  

  
��  

  
50  

 ..n<3 
  
 כמדד אשר יכול ללמד על השינוי במצב ההתעללות על פי סוגי ההתערבויות שננקטוצג ומ 16לוח ב

ביותר חל כאשר נעשה שימוש כי השיפור הגדול  מראי� הממצאי�. אפקטיביות של ההתערבות

שיחות טיפוליות . משפט והגשת תלונה במשטרה� ה לביתיפנייתה יכאשר הבעיקר , באמצעי� חוקיי�

שיחות ע� הפוגע וע� בני משפחה אחרי� הביאו לשיפור גבוה , קרבנות מה68%הביאו לשיפור אצל 

ת שירותי� תומכי� בבחינת מידת השיפור שחל בעקבות הגש. בהתאמה, �74% ו71% אצל �יותר 

  .קרבנות מה66%נמצא כי חל שיפור אצל 

  

  )N=246, באחוזי
 (לפי סוג התערבות,  במצב ההתעללותנוישי: 16לוח 
  הרעה  ללא שינוי  שיפור  ההתערבות

  2  31  68  1שיחות טיפוליות
  2  31  67  קרב�ע� ה

  4  25  71  *ע� הפוגע
  2  24  74  בני משפחה אחרי�

  ��  50  50  הת תמיכקבוצ

  3  31  66  **1ירותי� תומכי� בקהילהש
  3  34  63  טיפול רפואי וסיעודי

  2  29  68   ביתשירותי טיפול 
  9  27  64  מרכז יו�

  3  23  74  *1אמצעי� חוקיי�
  6  26  69  מעורבות פקיד סעד

  7  19  74  *תלונה במשטרה
  ��  12  88  *פניה לבית משפט

  קבוצהה מרכיבילפחות אחד מ 1
 *0.05<p   

 **0.10<p 
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התערבות סוג י לבודד את ההשפעות הצולבות של גישות ההתערבות בדקנו את שיעורי השינוי לכל כד

) ללא שירותי� תומכי�(מהניתוח התקבל שכאשר נעשתה רק התערבות באמצעי� חוקיי� . בנפרד

כ� ג� . �65%שיעור השיפור הגיע ל, בלבד סופקו שירותי� תומכי� כאשר. 82%שיעור השיפור היה 

יצוי� עוד ששימוש בשירותי הבריאות אצל זקני� שסבלו מהזנחה  ). שיפור65%(חות טיפוליות שי לגבי

  ).82%(הניב שיעורי הצלחה גבוהי� 

  

 כל מטופל לגבי לדווח ות המטפלות הסוציאליותבדסיו� תקופת הערכת המיז� התבקשו העולקראת 

ת הסיבות לסיו� וכזומר 17וח לב. מהי הסיבה לסיו� הטיפול,  וא� כ�,הא� הסתיי� הטיפול בתיק

�  מובהקות הקשר בי� סוג ההתעללות לסיבת סיו� ההתערבות נבדקה על.על פי סוג התעללותוהטיפול 

ידי השוואת שכיחות הסיבה בסוג התעללות מסוי� לעומת השכיחות בקרב אלה שלא נחשפו לאותו 

  .סוג התעללות

  

בחמישית מהמקרי� סיו� הטיפול נבע . לעולה כי בכמעט שליש מהמקרי� הסתיי� הטיפו 17מלוח 

 מה� הופסקה ההתעללות כתוצאה מהפרדת �6%בדיקת הנתוני� הראתה שב. מהפסקת ההתעללות

של אחוז הגבוה מבחינת הג� בולט  השוני בי� הזנחה לשאר סוגי ההתעללות. מגורי� בי� הקרב� לפוגע

 מהמקרי� �18%תיימה וב מהמקרי� ההזנחה הס�30%ב). 48% (שהטיפול בה� הסתיי�מקרי� 

 ות הסוציאליותלדעת העובדשל אלה ש נמו�האחוז ראוי לציי� ג� את ה. הסתיי� הטיפול בשל פטירה

   .לא נית� לעזור לה�

  

  )באחוזי
( לפי סוג התעללות סיבות לסיו
 התערבות: 17לוח 
  
  

 הכל�ס�
)N=246(  

  
  פסיכולוגית

  
  פיזית

ניצול 
  כלכלי

  
   *הזנחה

הפרת 
  זכויות

  30  48  32  21  31  32  הכל�ס� � התערבות סיו�

  9  30  19  8  15  18  הפסקת התעללות

  12  18  6  5  8  8  פטירה

  9  ��  7  8  8  6  לא נית� לעזור/נשירה

 *0.05<p  
  

 ידי�עלההערכה התקופתית אשר מולאו פסי וטמהאינטייק ו פסיומט עד כה הוצגו הנתוני� שנאספו

  .בלוי נבדקה תפיסת המטופלי� את הסיוע שק,לצור� השלמת התמונה. ות הסוציאליותהעובד

  

 
  תפיסת המטופלי

מספר ציינו  ,עבור�ב �תרומתאת ו סוגי הסיוע שקיבלו את המטופלי� בחנו כיצד תופסי�כאשר 

ה יליווי צמוד בפני ייד�על למשל , בנקיטת מהלכי�ציאליתובדת הס את נחישותה של העומטופלי�

תרומת . ליווי והדרכה, תמיכה, עזרה לה� בעיקר בעצה חלק ציינו שהיא .משפט�למשטרה ולבית

עזרה ל הדוגמ.  בביתההתנהגות המתעללת להתמודד ע� �יכולתבחיזוק בעיקר  העזרה שקיבלו נתפסה

 יעצה לי למי לפנות ואיזה בדת הסוציאליתהעו: " תוארה במילי� הבאותוציאליתסבדת השל העו

  ." הודות לה גיליתי שהכול עוד יסתדר. וקניותהביאה אוכל , היא עודדה אותי. מסמכי� להביא
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ת אינסטרומנטלימבחינה  המטופלת ה� ידי�עלבמקרה אחר עזרתה של העובדת הסוציאלית נחוותה 

 אלימות קשה  עשרות שנות אחריהפסקת ההתעללות מצד בעלההיא מדווחת על . וה� מבחינה רגשית

בסו� .  אמרתי את� עושי� יותר גרוע,בדת סוציאליתבהתחלה לא רציתי עזרה מעו: "זוגה�מב�

הייתי מדברת איתה  ","באה אלי הביתה, היא הבינה אותי, ס היא ממש אוז� קשבת"העו. הסכמתי

ס אמרה שזה לא "העו... היא עוזרת לי ע� ביטוח לאומי וסידורי� ע� משרד הבריאות... והיה לי טוב

... רה לשוטרת שהוא משפיל ומקלל אותיס סיפ"העו, הלכנו למשטרה להגיש תלונה. מש� כ�ייכול לה

יש , ס"יש לי עו, היו� יש לי גב ","בלעדיה הייתי כבר בקבר, היא מלא� משמי�... משפט�הלכנו לבית

  " .!אני לא אחזיר את בעלי הביתה שישפיל אותי, לי תמיכה מה�

  

לה בעסק טוב היא טיפ: " במילי�בדת הסוציאלית סיפר על תרומת העו,)זק� זוג�ב�(אחד הפוגעי� 

אשתי , לפני כ� רבנו כמו כל זוג... עכשיו החיי� רגילי�, בתקופה הזאת השתפרתי הרבה בבית. מאוד

. באה משטרה. הגעתי למטבח ולקחתי סכי�, לא יודע אי�. פגע בה ביד, דחפה אותי והעפתי את המקל

ס "העו. נתנה לי להבי�את זה אני יודע והיא . ס אמרה שעשיתי טעות"העו ","בחודש הזה יש לי משפט

היא נתנה לי דר� אי� לסדר . באה לקראתי ורוצה לעזור לי, היא אומרת מילה במקו�. היא אישה עשר

מדבריו עולה כי מבחינתו עיקר התרומה באה לידי " .היו� א� אני מתרגז אני יוצא החוצה. את זה

א� העובדה שהוא הועמד לדי� על , ביטוי בהקשבה של העובדת הסוציאלית ובנכונותה הכנה לעזור לו

  .על התנהגותו האלימה

  

  הקבוצה הטיפוליתהערכת  5.4

� לנשי� חשופות לאלימות בי�) פתוחה(  קבוצה טיפוליתשלוש היחידות למניעת התעללות הופעלה בכל

 בנוס�. ההתעללותהתמודדות ע�  התמקדו בהיבטי� שוני� של אלהקבוצות . שני�� זוגית ארוכת

  : כגו� נוספותמטרותדרו לקבוצה  הוג,תמיכהה למת�

  תחושת שותפות לצרהמת� הפגת הבידוד החברתי ו �

  תמיכה ולגיטימציה לביטוי קושי ורגש, הכלה �

 זיהוי דפוסי התמודדות ודרכי פתרו� �

  מת� מידע רלוונטי �

  


  : תוצרי
 מצופי

  .ער� עצמיה בתחושת היעליפור דימוי עצמי ויש. א

  .התנהגות מתעללתצלחת ע� שימוש באסטרטגיות להתמודדות מו. ב

 שעברו התהליכי
מנחות הקבוצות תארו את . יותרושנתיי�  שלתקופות ממושכות  פעלוהקבוצות 

מצד תה סגירות י הקבוצתי היטיפולבתחילת ה: להל�דכ,  הקבוצתיתהטיפול המשתתפות במהל�

למה ("אלימות שיש פתרו� מיידי לבעיית הצרה תה חשיבה י הי.�תוקושי לדובב אהיה והמשתתפות 

אחת הנפגשו בבתי�  ,זוגיי�� בהמש� נפתחו לספר על עצמ� ועל היחסי� הבי� ").!?את לא קמה ועוזבת

  הסוציאליות המנחותתבדוכלפי העו החלה ג� פתיחות . זו ע� זולהתקשר טלפוניתנהגו ה וישל השני

  . ולבקש סיוע אליה� כמקור תמיכה שאפשר לבואפיסת�ות
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בינ� לבי� צליחו ליצור יחסי אמו� ואינטימיות משתתפות הנראה כי ה,  המחקרבשלבי� האחרוני� של

, סיפרו על רגשות האשמהה�  . יחסיה� ע� הילדי�� לגביגבדבריה� שיתפו ה� . עצמ� ובינ� לבי� המנחות

, יתה לה� יותר מודעות לעצמ�יה, בנוס�. על הבושה ועל היחס המשפיל מה�, על הנזק שנגר� לילדי�

 ה� הקשיבו .יתורי� שעשו בחייה�וילו תכונות או צורות התנהגות שלה� גרמו לבחירות ולוא, למשל

 דיברו,  לבסו�.מבלי לתת פתרו� מיידי וקל, יה וא� נתנו פידבק בונה ומציאותי יותריאחת לשנ

  .הער� העצמי והביאו דוגמאות מחיי היומיו� בנושאתחושת  על המשתתפות

  

ע�  והמשתתפותהראיונות שנעשו ע� מ מהתצפיות ונית� ללמודית הקבוצה הטיפול של תרומתהעל 

  : התהלי� המסייע בא לידי ביטוי במספר אופני�.  הקבוצותותמנח

, אני באה לקבוצה ומתפרקת" � ה כמאפשרת פתיחות וחשיפת נושאי
 שהוסתרוקבוצבוירה והא. 1

אני  ":תתפת אחרת סיפרהמש. המשתתפות שיתפה אותנו אחת, "זה נות� לי הקלה, פותחת את הלב

הילדי� אומרי� . אמרו לי תתעוררי, 'סטירה'נתנו לי  קבוצה בהאבל פ, מענישה את עצמי כל הזמ�

באתי לקבוצה ע� : " משתתפת נוספת".ע� התרופות לא השפיע עלי ככה. 'מא את מאוד רגועהיא'

אני באה ושואלת , הכשיש מצוק. מחמ� את הלב, זה מרגיע, ה� מאירי� כמו שמש. כנפיי� שבורות

אפילו .  פה הוצאתי� דברי� שאני מתביישת מעצמי : " עוד משתתפת".הדרכת� אותי. לא מתביישת

  ".זה כמו כותל. כל מה שקברתי כל השני�, רק פה הצלחתי להיפתח, מפסיכולוגי� התביישתי

ה את  והעציממשתתפותחיזקה חלק מהתומכת הירה ואוה � הנשי
לי� התמיכה כמעצי
 את הת. 2

מקבלי� . פע� היינו מתביישי�. הקבוצה נתנה לנו להרי� את הראש" :לדבריה� .משאביה� הנפשיי�

, אני עונה ועושה מה שטוב בשבילי. היו� אני יותר חזקה ","מהקבוצה קיבלתי אומ�. ל ושותקי�והכ

שות אותו אני שומעת בעיות של אחרות וזה נות� לי כוח לע ","הקבוצה נתנה לי כוח. בלי שו� פחד

, הגעתי לפה כלי שבור: "נוספת סיפרהמשתתפת  ."ליחצא� זאת הצליחה אז ג� אני אעשה וא, דבר

יש . עכשיו טוב לי... התביישתי לספר את הצרות לכול�. ס שכנעה אותי לבוא לקבוצה"העו. מיואשת

... !לא � י לו א� פע� לא אמרת, אמרתי לבעלי שאני כבר לא מפחדת ממנו. פה יש לי גב. לי בעל אלי�

  ".היו� אני מבינה, פע� לא ידעתי שזה אלימות... היו� הוא יותר מפחד

  

על רקע המשאבי� , הקבוצה הטיפוליתחודית של יה הי להבי� את תרומתניסיו�במהל� המחקר נעשה 

מגבילי� את ,  הארו� הנדרש לבחינת השינויזמ�הפרק והנושא מורכבות . הרבי� הדרושי� להפעלתה

הציטוט הבא ממחיש את הקושי לכמת  .ביכולת ההבנה של השפעת הקבוצה והשינוי הצפויהחוקרי� 

: לאחר שלוש שני� של הנחיית קבוצה אמרה העובדת הסוציאלית. את תרומת הטיפול הקבוצתי

כפי , השינויי� ביחס כלפי הבעל או הילדי� אינ� דרסטיי�. השינויי� ה� קטני� מאוד ואיטיי�"

צורת , כמו זקיפת גב, רי� ללמוד לזהות את השינויי� הקטני� שעוברות הנשי�צ. שחושבי� בהתחלה

  ."לבוש או א� תגובה אסרטיבית כלפי רופא משפחה שלא נת� יחס נאות

  

  :של העבודה הקבוצתיתחודיי� יהי יתרונותיהראיונות ע� מנחות הקבוצות צוינו ב

  .  מעצימה ומחזקת את תחושת הער� העצמישתתפות בקבוצההה �

באמצעותה מועלי� ג� , זוגיותשל  )modeling(הדגמה הנחיה המשותפת של הקבוצה שימשה ה �

  . בי� המנחותהסכמה�מצבי� של אי
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  את תחושת השייכות מחזקדבר זה.  עבודת הקבוצהדר�  לגביהמשתתפות מתנסות בקבלת החלטות �

  .של המשתתפותומעלה את הדימוי העצמי 

, בשימור הקשרי�חברתיות ישיי� ורכישת מיומנויות א�יצירת קשרי� בי�, יציאה מהבדידות �

  . לסייע במערכות יחסי� ג� מחו� לקבוצהותיכול

  .אפשרות לדבר על הנושא ע� כאלה שחוו חוויות דומות �

  .אישית בזמ� אמת�קציה בי�אהתמודדות ע� אינטר �

   .אפשרות ללמוד לראות דברי� מזוויות ראייה שונות �

  .ע� הבעיה מסייע להשכיח את הקשיי�שימוש בהומור כחלק מההתמודדות  �

  

  פעילות קהילתית 5.5

מטרות ה. זקני�אוכלוסיית השירותי� וה נותני :פעילות הקהילתיתשתי אוכלוסיות יעד היו במוקד ה

 אוכלוסיות היעד את להביא לידיעתכ�  ו,היו להעלות את המודעות לתופעהשל הפעילות העיקריות 

   .באג� הרווחההתעללות בזקני� מניעת ללטיפול ויחידה ה תהקמדבר 

  

בקיו� פעולות הסברה מאמצי� הושקעו מרב המהמחקר עולה כי בשנה הראשונה להפעלת המיז� 

מפגשי� ע�  לע יותר דגש ש�ה הויבשנה השני. אנשי מקצוע וביסוס תשתיות לשיתופי פעולה עמ�ל

.  תחזוק ושימור הקשרי�עבודה ע� שותפי התפקיד קיבלה אופי יותר שלה .זקני� במסגרות השונות

  . בשנה השלישית פחתה הפעילות ה� בקרב שותפי תפקיד וה� בקרב זקני�

  

  שותפי תפקידהעלאת מודעות לתופעת ההתעללות בקרב . א

 . מקומיתבכל רשותע� שותפי תפקיד  מפגשי� �15ל 8 בי�בממוצע בשנה  קיימו ות הסוציאליותהעובד

סימני� על  ו,ל מאפייני תופעת ההתעללות בזקני� והזנחת� ופעילויות הדרכה עהעבירו סדנאות ה�

יחידה עקב כ� עלה מספר ההפניות לעלתה מודעות� של אנשי המקצוע ו ה�לדברי .ראשוניי� לזיהוי

   .למניעת התעללות בזקני�

  

ה משמעותית בשיעור הפניות ליחידה ימ� הנתוני� שנאספו במסגרת המחקר נמצא כי חלה עלי

על פי דבריה של מרואיינת מאחת .  בשנה השלישית�29% בשנה הראשונה ל�13%מ, מחברות הסיעוד

בדת הקשר ע� העו. בעקבות המפגשי�, הנושא עלה אצלנו והוא על סדר היו�: "חברות הסיעודמ

בחברה שלנו עשינו מפגשי�  ","כשאנחנו פוני� אליה היא מיד חוזרת ומתעניינת,  הוא טובוציאליתסה

אחרי ההדרכה היו פניות על . רנו על הנושא ונתנו כלי� פשוטי� לאיתור ואבחו�ע� העובדי� בה� הסב

." ג� לגבי הזנחה, ג� להתעללות שאיננה פיזית, זה העלה את המודעות אצל העובדי�, מספר מקרי�

 העובדי� היו� מביני� בצורה אחרת אמירות שונות שנאמרות ,עובדי בנק סיפרו שלאחר המפגשי�

  .ה� יותר מודעי� לנושא הלקוחות וידי�על

  

א� בעבר . השתנתה התייחסות המשטרה לפניות בנושא, דווח כי בעקבות המפגשי�, לגבי המשטרה

הרי שכיו� ניתנת קדימות למקרה בחקירה ולאחר הגשת  ,פניות הללולא נתנו עדיפות גבוהה לטיפול ב
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י המש� הטיפול רווחה לגבה בדת סוציאלית באג� התייעצות ע� עומתקיימתתלונה במשטרה 

הבנתי טוב יותר את המצוקות של . ההשתלמויות עזרו לי הכי הרבה: "לדברי שוטר שרואיי�. במשטרה

  ."היו� אני פועל יותר מיידית, כ� מודע�בעבר לא הייתי כל... י�זקנה

  

,  מדווחות על יותר ערנות ומודעות מצד אנשי מקצוע במרכזי היו�יחידות למניעת התעללותמרכזות ה

  .החולי��רב מתנדבי המוסד לביטוח לאומי ובשירותי הבריאות במרפאות ובבתיבק

  

  גיוס שותפי תפקיד. ב

חלוקת אחריות וסיוע באבחו� (העובדות הסוציאליות פעלו ג� לגיוס שותפי תפקיד לתהלי� הטיפולי 

חברות , �החולי�מרפאות קופות, חולי��בתי, בראיונות שנערכו ע� שותפי תפקיד מבנק). לגבי הטיפול

, עו� המשפטי והמרכז למניעת אלימות במשפחהיהי, משטרה, מתנדבי המוסד לביטוח לאומי, סיעוד

של שותפי התפקיד   והעלה את מחויבות�נית� ללמוד שהמיז� שיפר את העבודה המשותפת

על תרומה בהעלאת המודעות לנושא  תהילמיז� הי, לדברי מרואייני�. להתמודדות ע� הבעיה

 ולהפנות ,עו�י וכ� לקיומה של היחידה למניעת התעללות בזקני� כגור� שנית� לפנות לי,מורכבותו

  . אליו זקני� החשופי� להתעללות

  

סדר היו� .  נתקלו בקשיי� לשיתו� פעולה ע� שירותי� משיקי� בקהילהסיונותיחלק מהנ, ע� זאת

ת למת� שירותי� לזקני� מחויבוה וא� מידת הבשלות בהתמודדות ע� הנושא, של ארגוני� אלה שונה

 ותת היחידו של מרכז�נחישות ,אול�.  מארגו� לארגו�ותמשתנ,  ולזקני� נפגעי התעללות בפרט,בכלל

בעיקר , בנכונות לשת� פעולהה י לעליוהביא,  בקיו� סדנאות משותפות�למניעת התעללות והתמדת

  .בקרב הנהלות השירותי� ואלה סייעו בהתגברות על הקשיי� הללו

  

  עלאת מודעות בקרב הזקניםה. ג

ניתנו הרצאות . שוביבמהל� שנות הפעלת המיז� התקיימו פעילויות הסברה לאוכלוסיית הזקני� בי

אחת , כ��כמו).  הרצאות בכל שנה ובכל רשות מקומית�20 ל10בי� (במרכזי יו� ובמועדוני� לזקני� 

בנוס� ניתנו . התעללות בזקני�ה תופעת הבה� הוסבר,  בכל רשותימי עיו� לזקני� 3�2נערכו לשנה 

  . למי נית� לפנות לקבלת עזרהנית� מידע . דרכי� למימוש�על זכויותיה� והרצאות על 

  

בשל הקושי לנטרל גורמי� , במסגרת המחקר לא נבדקה תרומת� של מפגשי ההסברה לזקני�

  . פניות לקבלת עזרה ברווחהבי� מתערבי� בקשר שבי� המפגשי� ל

  

    באגף הרווחההעבודהתהליכי על השפעת המיזם  5.6

 ועל ,היו השלכות על פעילות אג� הרווחה בכלל, להקמת היחידה למניעת התעללות בזקני� והזנחת�

 יש לציי� כי בכל שלוש הרשויות ליוו הממוני� הישירי� . במחלקה לזק� בפרטות הסוציאליותהעובד

  .הרווחה את הפעלת המיז� וסייעו בהטמעת הנושא במחלקה לזק� ובאג�
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  מחלקה לזקןצוות ההשפעה על . א 

עולה כי הנושא הפ� להיות במוקד בשלוש הערי�  לזק� חלקה במות סוציאליותעובד 11מראיונות ע� 

עבודה מחלקתיות  כלומר הכנת תכניות, תכנו� לטווח ארו�בטוי יהדבר בא לידי ב. חלקהיה במיהעש

 ,נעשה מעקב אחר ביצוע התכנית במהל� השנה. תתו� דיו� מעמיק בסדרי קדימויו, ע� מטרות ויעדי�

העבודה במחלקה  .ת שיטתיבצורהנאספו  והנתוני� ,התבצעה בקרה תקציבית, כ��כמו. משובהתקבל ו

 וביכולת ,זיהוי התעללות בקרב הזקני� המטופלי�לפעילות יזומה לאיתור וידי �אופיינה על

אני " בכ� ש�המודעות לנושא מתבטאת על פי דבריה .המקצועית להגדיר מתי אכ� מתרחשת התעללות

ההגדרות מה נחשב התעללות  ","זה עוזר באיתור הזקני� החשופי� להתעללות, שואלת יותר שאלות

כמשהו שעומד בפני עצמו ולא , היו� שמי� על הנושא יותר דגש ","עוזרות לזהות מקרי�, ומה לא

כמצב , היו� נותני� לזה עדיפות עליונה, יחסי� לחשדכ� מתי�לפני כ� לא היינו כל ","כחלק מהרוטינה

  ." בסיכו�

  

 ציינו כי האפשרות להתייע� ע� גורמי� מקצועיי� מגבירה את ביטחונ� ומעודדת שימוש העובדי�

בצד הגשת שירותי� תומכי� .  ולפוגעקרב�דינמי ל�טיפול פסיכו כלי התערבות הכוללבמגוו� יותר 

  המצטברניסיו� מתבססות על ה, ההתערבויות ה� יותר לטווח ארו�,כ��כמו. ושימוש באמצעי� חוקיי�

סיונות לגייס את בני ינעשי� יותר נ, בנוס�. נעשות בצורה יסודית יותר תו� התוויית תכניות לטיפולו

  . המשפחה להתמודד ע� הבעיה

  

י�  בההתחלקות: "ות הסוציאליותבדתיארו חלק מהעו, לגבי דרכי העבודה וחלוקת התפקידי�

  " .אלה שינויי� מאוד חשובי�, ההתייעצות ובניית תכנית הטיפול ע� מרכזת התכנית, העובדות

  

בנכונות ובביטחו� להשתמש במגוו� שיטות התערבות ובראייה  מתבטאי� ושדרוגו הצוותהתמקצעות 

כדי , היו� אנחנו מנסי� לטפל בשורש הבעיה": כפי שבא לידי ביטוי בדברי�, טווח�רחבה וארוכת

 ,"שבועיי�� טיפול של פע� בשבועב, עוזרי� למטופל להתחזק. שהמטופל יהיה מסוגל יותר להתמודד

יש לי היו� הרבה יותר נכונות  ","מסתכלי� על הצרכי� הרגשיי� של הזק� ולא רק הצרכי� הפיזיי�"

 ויש מה עובד ומה לא עובד, להתנסות ותו� כדי ההתנסות לראות מה נכו� ומה לא נכו�, לקחת מקרי�

בצוות יותר מביני� את  ","היו� העבודה הרבה יותר מעמיקה ויסודית. לי את מרחב הפעולה בנושא

היו� פוני� יותר " ,"חשיבות העבודה הטיפולית ולא רק פתרונות קצרי� ומקומיי� וקונקרטיי�

, יש יותר חלוקת תפקידי� ","זה מוסי� עומס לעבודה השוטפת ","לעזרה מגורמי� אחרי� בקהילה

  " .א� המקרה מורכב או קשה מערבי� את מרכזת התכנית. העובדי� יותר מקצועיי� ומתערבי� לבד

  

� על שניתנו במסגרת התכנית הדרכה ו השתלמויות בנושא  ושדרוגו הושגו באמצעותהצוותהתמקצעות 

בבעיות מקצועי המשמש כפורו� לדיו� �צוות רב האפשרות להתייע� ע� כולל  מומחי� בתחו�ידי

  .ומקצועיותבדילמות אתיות רכבות ומו

  

 מקושי בהגדרת תפקידיה של  בהתחלההפעלת התכנית במחלקה לזק� לוותה ג� בקשיי� שנבעו

חלק של  ונכונות ,ביסוס מעמדה כסמכות מקצועית בקרב העמיתי� במחלקהקושי ב, מרכזת התכנית

קושי ו � של העובדי� בעבודתהעומסמ הדבר נבע. תכניתפעלת המהצוות לשת� פעולה ע� הבלבד 
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היה צור� לטייב תשתית עבודה משותפת ע� , בנוס�.  ומורכבטעו� רגשית, להתמודד ע� נושא חדש

  . ואלימות במשפחה התמכרויות,נכויות, כמו ילדי�, צוותי� אחרי� באג� הרווחה

  

  עימקצו-רבהפעלת הצוות ה. ב

, י�דר� עו: אנשי המקצועמקצועי מייע� המורכב מ�במסגרת התכנית הוק� צוות רב, כאמור

חלק מאנשי המקצוע מתוגמלי� כספית  . ופקיד סעדת סוציאליתעובד, פסיכיאטר, גריאטר/רופא

מרכזת היחידה למניעת התעללות בזקני� ריכזה .  כחלק מתפקיד� בארגו� המעסיקפי�משתתוחלק� 

  . עימקצו�רבאת עבודת הצוות ה

  

בחינת יעילות הטיפול ודיו� ב, בהתוויית דרכי טיפול, באבחו�לעזור תה יהי עימקצו�רבמטרת הצוות ה

   .בדילמות אתיות

  

 קשיי� . היו קשיי� בהפעלתודר�בתחילת ה אנשי מקצוע שהשתתפו בצוותי� עלה ש11מראיונות ע� 

 מקרי� ביא להותסוציאליה ותבדעוה הסתייגותממקושי בגיוס אנשי מקצוע מחו� למערכת ושנבעו 

 �5�4  כ ונערכו בקביעותמקצועי להתכנס�ה והשלישית החל הצוות הרבי במהל� השנה השני.לדיו�

דיוני� מפגשי� בה� התקיימו ב.  מקרי� במפגש4�3בממוצע נידונו  . בכל רשותמפגשי� בכל שנה

תדירות המפגשי�  .מטבע הדברי� הוקצה יותר זמ� לכל מקרה כ� שנידונו פחות מקרי�, מעמיקי�

שכ� היה צור� להמתי� לפעמי� מספר חודשי� עד להתכנסות , ט�הקשתה להשתמש בכלי זה באופ� שו

  .נית� ייעו� טלפוני זמי� למקרי� דחופי�, ע� זאת . לדיו� המשות�הצוות

  

. "תקועי�" כי ה� ות הסוציאליות או מצבי� בה� חשו העובד מקרי� מורכבי�דיוני הצוות נידונוב


   : שנדוני
מצבי
/מאפייני המקרי

 צאצאי� ידי�עלהנגרמי� , נפשית התעללות, כלכלי ניצול ,זכויות הפרת מסוג מצבי התעללות �

 . הוריה� ע� המתגוררי� פוגעי�

  . הצאצאי� מונעי� טיפול נאות או התערבות כלשהימצבי� בה� �

 .עצמ� את מסכני�ו קוגניטיבית מירידה הסובלי� זקני�  שלעצמית הזנחהמצבי  �

 .אספנות של תסמונתמ הסובלי� זקני� �

  .שני�� רבתזוגית�בי� אלימות �

כמוגדר " חסר ישע"הא� הזק� ? מש באמצעי� חוקיי� כגו� מינוי אפוטרופוס לזק�תשמתי לה �

הא� לצר� לחשבו� הבנק בעל חשבו� נוס� כדי ? ומתי ,הא� להפעיל חוק הגנה על חוסי�? בחוק

לת צו קבובות חוקית רהתעהפעלת י בלגשיקול דעת דיוני� אלה לוו ב? קרב�להג� על כספי ה

האיזו� העדי� שבי� שמירה על נקודת דונה ינ, בנוס� . לעומת שימוש בגישה טיפוליתמשפט�מבית

  .הגנה עליולבי�  , וקבלת בחירותיוכבודו ופרטיותו של הזק�

כל משיקי� בקהילה בהשירותי� ה בי�תפקידי� חלוקת אחריות ו בחלוקת  ג�וצוות דנמפגשי הב �

 . התערבויותלהפעלת ה הנוגע
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. הפוגע ובני משפחה אחרי�, השתתפו ג� הזק� הקרב�, מקצועי�לק ממפגשי הצוות הרבבח

להתרש� באופ� ישיר  הפוגע במפגש תרמה לדיוני� בכ� שאנשי המקצוע יכלו/קרב�השתתפות� של ה

,  וכ� מאמונותיה�ממערכות היחסי� המשפחתיי�,  של הזק�מנטלי�תפקודי� הקוגניטיביוממצב

נוי אפוטרופוס לזקנה יבדיו� בו נשקלה האפשרות של מ, למשל. ל המעורבי�תרבות� והעדפותיה� ש

 בדיו� עצ� השתתפותה,  ילדיהידי�עלניצולה /רה לסידור מוסדי בשל הזנחתהיעבאפשרות להמול ה

נבדקו עמה אפשרויות שונות טרו� הדיו� "). לתת לילדי� זו מצווה("מערכת ערכיה מ התרש�פשרה לִא

  של מינוי אפוטרופוס הא� היא מבינה את המשמעותהיא ג� נשאלה.  המשפטבביתעל אפוטרופסות 

 נית� היה לבחו� בעיות עתידיות שעלולות בשיחה. אפוטרופוסמי ימונה כומה� העדפותיה לגבי 

   .יווצרלה

  

שיש  פעולות לגביהחלטות קבלת  בהיותו צוות תומ�  באה לידי ביטויתרומתו העיקרית של הצוות

מקצועי מאפשר חשיבה משותפת כאשר כל איש מקצוע �המפגש הבי�. מנע מה�ילהאו בה� לנקוט 

  .ה הייחודית למקצועויתור� את זווית הראי

  

 ות סוציאליותבד עוחשיבות נוספת נובעת מ� האפשרות לשת� בדיו�, ות הסוציאליותהעובדלדברי 

הסתכלות על  תו�נטו לתפוס את הבעיה מאלה  ותעובד). שלא מהמחלקה לזק� (מצוותי� אחרי�

 הסוגיות המיוחדות הקשורות לטיפול בזקני�בחו� את בלי ל, )המטופל שלה� (הפוגענקודת המבט של 

  .  והתמקדות בזקני� קרבנות להתעללות בפרט,בכלל

  

 ות הסוציאליותבדהבהרת גבולות התפקיד וקביעת מדיניות התערבות כוללת בי� כל העוב הצוות סייע

, כ��כמו . בתהלי� הטיפוליאיש מקצוע להבי� את תפקידו של כל פחה של הזק�בני המשסייע ג� לובכ� 

  . חומרת מעשיו ובגיוסו לטיפולמתהפנבלו במפגש סייעה נוכחות הפוגע 

  

 ות העובדותכ� ג� מציינ. עיי�מקצו� רבעבודה בצוותי� ההספרות המקצועית מדגישה את יתרונות 

הדיוני� מחזקי� ומשדרגי� את היכולת   הרוש� כיבלקהת.  ביחידות למניעת התעללותותהסוציאלי

נראה כי המפגשי� אינ� מתקיימי� , ע� זאת .י� המשתתפי� במפגשי�בדהמקצועית של העו

זמינותו של הצוות �או מפאת אי הדבר נובע מהקושי לכנס את חברי הצוותשתכ� יי. בתדירות גבוהה

חוסר קיימי� גורמי� מעכבי� הקשורי� בשתכ� יי, בנוס� לכ�. במקרי� הדורשי� התייחסות מיידית

  . לבקש עזרהבשל הקושי או , � להיחש� בפני עמיתיהות הסוציאליות של העובד�רצונ

  

  הרשויות המקומיותשלוש כל אחת מב שום המודליי. 6

 תו� התייחסות תו המקומיתיורשושלוש ה יחידה ב המאפייני� הייחודיי� לכלמתוארי�פרק ב

בכל רשות נבחנו . ליישו� המודל ולמאפייני� של האוכלוסייה המטופלת, ידהלמרכיב הארגוני בכל יח

  .2007�2005הנתוני� על פני השני� 
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  באר שבע 6.1

  . מקבלי חוק סיעוד �5,000כבה� , מטופלי� בשירותי הרווחה �8,000כ,  קשישי��30,000בבאר שבע כ

  

עברו הכשרה  כול�, ) סעדקידותפ 7ה� ב( בטיפול ישיר בדות סוציאליות העוסקות עו14בצוות המחלקה 

  . ותלבנושא ההתעל

  

באותה עת . 2000מחלקה לרווחת הקשיש בשנת הטיפול בתחו� ההתעללות בזקני� והזנחת� החל ב

 זקני�נבנה טופס לדיווח על במסגרת המחקר . גוריו��אוניברסיטת ב� ידי� על  מחקר מלווהבוצע

 החולי�� ותטופס הסינו� הופ� לקופ. אלימות/התעללותבסיכו� וטופס לאפיו� האוכלוסייה שנפגעה מ

במהל� .  הסתיי� תקציב הפרויקט2002בשנת . מחלקהביטוח לאומי ושימש אות� לצור� דיווח ללו

  . מקרי�123תועדו  שנות הפעלת הפרויקט

  

בשיתו� אשל ומשרד , מניעת התעללות בזקני�ל החל יישו� המיז� לטיפול ו2004במחצית שנת 

 . עובדת סוציאלית בכירה המשמשת ג� כמדריכה וכפקידת סעד�  בחצי משרה מרכזתונתה מ. הרווחה

בחצי   הצטרפה ליחידה פקידת סעד2006בתחילת .  בחצי משרהמקצועית�עובדת סמ� מונתה ,כ��כמו

  .דוברת רוסיתמשרה ה

  

דה ומילוי פסי האינטייק של הפוני� ליחיומילוי ט (איסו� וריכוז נתוני�: מרכזת התכניתתפקידי 

מבחינה ). דואגת להשלימ� ולהעביר� לצוות המחקרהיא חסרי� פרטי� א� . פסי ההערכהוט

  טיפולחלק מהמקרי� מועברי� אליה להמש�.  באבחו�טיפולית היא מסייעת לעובדות הסוציאליות

 משמשת מקור ,כ��כמו). 2006שנת מהחל (מנחה קבוצת תמיכה המרכזת ג�  .או ניהול המקרה/ו

עוסקת בפגישות ע� , ברמה הקהילתית .לעובדות הסוציאליותולתמיכה  לליווי, עצות מקצועיתלהתיי

� מפעילה את הצוות הרב, שותפי תפקיד בקהילה לש� העלאת המודעות ויצירת קשרי עבודה עמ�

  .תכניות ייחודיותמרכזת היחידה שותפה פעילה לגיבוש תכניות עתידיות ותכנו� ויישו�  .מקצועי

   

חלוקת התפקידי� בי� העובדי� את  עלה צור� להבנות את תהליכי הטיפול במקרי� ו2005במהל� 

שאר חברות  ידי�על מרכזת התכנית ואלו ידי� על קביעת נהלי� לגבי אלו מקרי� יטופלו �  מחלקהב

 רבי� שאינ� מותירי� לה זמ� מרכזת התכנית מעורבת במקרי�כי הרוש� צור� זה נבע מ .הצוות

פניות החדשות בה� ה האזורית תבדוק את הבדת הסוציאליתנקבע כי העו. ילויותלעסוק בשאר הפע

במקרי� אלה . חוקית התערבות להפעיל הא� היה צור� להחליטלאחר מכ� . היה חשד להתעללות

 האזורית בדת העו,לא נמצאה התעללותבמצבי� בה�  .הופנה המש� הטיפול אל פקידת הסעד

  .תה מעורבת בכל המקרי�יו מרכזת היחידה לא הינוצר מצב ב. הי לטפל בפניהמשיכה

  

, 2005 בשנת  או הופנו לטיפול פנוזקני� 65 , מקרי� חדשי�35 היו �2004 ב:יחידהמטופלי
 בפר מס

 �2007 ואילו בזקני� 97 הופנו/ פנו2006 במהל� . מקרי� שטיפול� נמש� משני� קודמות�45בנוס� ל

 �85ל. פסי אינטייקוזקני� מולאו ט �235ל מה�,  זקני�322  טופלוהכל�ס�ב. זקני� 80 הופנו/פנו

  .  משני� קודמותזקני�טופלו ביחידה עוד כמה עשרות , בנוס�. פסי הערכה תקופתיתומולאו ט
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ביחידה בבאר בולטי� של המטופלי� המאפייני�  על הפסי האינטייק עלו הנתוני� הבאי�ומניתוח ט

  :שבע

ואשר אי� ) 4%(וע� מטפלת ) 5%(גרי� ע� נכדי� , )68%( וגבלי� מ,)44%( שיעור גבוה של עולי�: קרב�

מעמד כלכלי נמו� המתבטא בשיעור גבוה של מקבלי השלמת  ).48%(ת פורמליתמיכה בלתי  לה�

 במחלקה י� מהמטופלי� מוכרדולחלק ג). 20%( ושיעור נמו� של מקבלי פנסיה מעבודה ,)61%(הכנסה 

  ).' בנספח ג3�1ועפולה ראו לוחות לפירוט ולהשוואה ע� בת י�  ()76%(

  

  :נמצאו הבדלי� בשני מדדי�, כאשר נבחנו הנתוני� בהתייחס לכל שנה

ה בשיעור ההפניות שהגיעו מהמחלקה לשירותי� י ניכרת עלי�2007 ל2005בי� השני� : גור
 מפנה

  ). 2007 בשנת �19% ל2005 בשנת �4% מ(חברתיי� 

 ואילו ,�60% בטיפול אשר סבלו מאלימות פיזית הגיע לותקרבנ שיעור ה2005בשנת : סוג ההתעללות

  .�42% הגיע שיעור� ל2007בשנת 

  

. זוגית� בי� קבוצת תמיכה לנשי� שחוו התעללותופעלה ה2006�2005במהל� :  קבוצתיתהתערבות

ת ו קבוצ מספרהתקיימו 2007 עד 2005שני� ב . אחת לשבועונפגשש,  נשי��10 בקבוצה השתתפו כ

,  בתנאי נופש לנשי� שחוו התעללותה התקיימה סדנ2007בקי�  .משפחה של תשושי נפשתמיכה לבני 

  . ימי�3למש� 

  

   פעילות קהילתית

�תקופ, הרווחהאג� בהשתתפות גורמי� מ  איש�25שמנתה כ ועדת היגוי עירונית הוקמה �2005ב

ועדת . רד הרווחה ומשאשל, "יד ריבה"עמותת , המרכז למניעת אלימות, ולי�חה�תבי, משטרה, ולי�ח

  .2007�2005  השני� פעמיי� במהל�ההיגוי נפגשה

  


במפגשי� אלה .  הסברהמפגשי �53  כ התקיימו2007�2005 במהל� השני� :ע
 שותפי תפקיד מפגשי

 לצור� ,הוצגה היחידה למניעת התעללות ונידונו מקרי�, הוצג נושא ההתעללות בזקני� והזנחת�

   . רב הוש� על חיזוק שיתו� הפעולה ע� חברות הסיעודדגש. ותגיבוש דרכי עבודה משותפ

  

המפגשי� .  מפגשי� בכל שנה9 �ה ובשלישית י בשנה השני, מפגשי�35 תקיימובשנה הראשונה ה

ב "ת האלמיחיד,  פסיכיאטריולי�ח� ת בבי,"סורוקה "ולי�ח�תבבי החולי��קופות במרפאות התקיימו

חברות המספקות  ,בתי אבות, דיור מוג�רות למסג, משרד הקליטה,  במשטרה)אלימות במשפחה(

, הרפואה,  במפגשי� השתתפו אנשי מקצוע מתחו� הסיעוד. וארגוני מתנדבי�שירותי חוק סיעוד

  . ימי עיו� לאנשי מקצוע3 התקיימו �2007 ו2006בשני�  .עבודה סוציאלית ומנהלי�

  

בלט חסרונו . יות מהמחלקה לזק�ועובדות סוציאל" יד ריבה"ד של "עו,  כלל גריאטרעימקצו�רבצוות 

 חולק חומר  כל מפגש לפני.במהל� השנה התקיימו בממוצע כשלושה מפגשי�.  בצוותפסיכיאטרשל 

  . נסבו על דרכי התערבות מומלצותרקע על המקרי� והדיוני� 
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ו נערכ בכל שנה ,כ��כמו . בו ניתנו הרצאות לש� העלאת מודעות לנושאיו
 עיו�נער� : פעילות לזקני

  . בתי אבות �3מרכזי יו� וב �3 ב,מועדוני� �18מפגשי הסברה בכ

  

  רכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחהשיתו� פעולה ע
 המ

סיונות ליצירת שיתופי פעולה בי� היחידה למניעת התעללות בזקני� והמרכז לטיפול ינעשו מספר נ

זוגית לטיפול � לאלימות בי�ותקרבנהביאו להפניה של מספר סיונות אלה ינ. ומניעת אלימות במשפחה

של חילופי ידע ועבודה משותפת בי� שתי מספקת ליצור תשתית   היה בכ� כדילא, אול�. ביחידה

  .היחידות

  

  השתלמויות והכשרת הצוות

 , למשל,כ�. במהל� שנות הפעלת המיז� עברו העובדות הסוציאליות במחלקה לזק� מגוו� השתלמויות

.  הכשרה בנושא זיהוי ואבחו� ראשוני של התעללות בזקני� והזנחת�כל פקידות הסעד עברו �2005ב

במטרה להעלות את היכולות הטיפוליות פסיכותרפיסטית  ידי� על באותה שנה הוכשרו כל חברי הצוות

  . �שלה

  

ההרצאות . בתחו� הגרונטולוגיה והאלימות במשפחה  לזק�חלקהלצוות המ סדנאות נערכו 2006שנת ב

   . מומחי� בנושאולוגי�ידי פסיכ�ניתנו על

  

מרכזת היחידה והעובדת הסוציאלית המטפלת השתתפו בתכנית הכשרה מתקדמת בתחו� האבחו� 

בנוס� השתתפו בהכשרה שהתמקדה בגיוס שותפי תפקיד בקהילה . והטיפול במצבי התעללות בזקני�

  .לקידו� מעורבות� להתמודדות ע� התופעה

  

  בת ים 6.2

  .  מקבלי� גמלת סיעוד�4,300 כמה� , רותי הרווחהי מטופלי� בש�6,500כ,  קשישי��34,000 בבת י� כ

  

  .  רכזות חוק סיעוד�3 וקידות סעד פ5 בדות סוציאליות מה� עו�19כ  לזק�חלקהבמ

  

 . והתמקדה בעבודה קהילתית2001 בשנת החלה זקני�  והזנחה של למניעת התעללותפעילותה

 כגו� חברות סיעוד ,לשותפי תפקידה� לזקני� וה�  ילה פעולות יזומות להעלאת מודעות בקההתקיימו

א� נעשו .  בנושא התעללותד� מידע הופק כ��כמו. חולי�� ובבתיחולי��במרפאות קופותאנשי מקצוע ו

חברות סיעוד ,  וולפסו�ולי�ח�תבי, ביטוח לאומי, פעילויות לביסוס עבודה משותפת ע� המשטרה

   .ולי�חה�ותומרפאות קופ

  

ידי �נעשה עלזק� רווחת ה מהתעללות והיו מוכרי� במחלקה לי�בלוסי� שזוהו כהטיפול בזקנ

אשר  אחת העובדותהופנו לוהזנחה  להתעללות קרבנותמקרי� חדשי� שזוהו כ. העובדות הסוציאליות

ות שחוו נקזהופעלו קבוצות תמיכה ל, בנוס� לטיפול הפרטני. ברבות הימי� מונתה כמרכזת היחידה
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  הפעילותתיעודבי� העובדות הסוציאליות וא� חלוקת עבודה ברורה  לא היתה באותה עת .אלימות

  . נעשה באופ� חלקי

  

מונתה . בשיתו� אשל ומשרד הרווחה,  הוקמה היחידה למניעת התעללות בזקני�2004בסו� שנת 

 עובדת סוציאלית 2005אליה התוספו בסו� ).  משרה�90%פקידת סעד המועסקת ב(מרכזת היחידה 

  .  בחצי משרה כל אחתמקצועית�עובדת סמ�ונוספת 

  

מילוי כולל  המרכזת עוסקת בריכוז ואיסו� הנתוני�. 2001עסקה בנושא משנת  :מרכזת היחידה

בהקשר זה חשוב לציי� כי המרכזת . פסי האינטייק של עובדי היחידה והשלמת פרטי� חסרי�וט

אשר ככל הנראה לא הפנימו את , השקיעה מאמצי� מרובי� בקבלת הטפסי� מחלק מהעובדי� בשטח

 ות מהעובד התקופתיתפסי ההערכהו בקבלת טהתעוררוקשיי� רבי� . הטופס ככלי עבודה

 מקרי� �11 היא טיפלה ב�2005ב,  למשל,כ�. בטיפול ישיר הכחלק מתפקידה עסק. ותהסוציאלי

ליווי העובדות וקדש להחלק נכבד מזמנה .  מקרי� נוספי� משנה קודמת�5 בו) מה� שני גברי�(חדשי� 

 אחר הטיפול ה עקבכ��כמו. להתייעצויות והדרכה לאבחו� ולקביעת תכנית הטיפול, הסוציאליות

   ).'הא� הוצא צו וכד, ה למשטרהיתה פנייהא� הי(במקרי� החדשי� 

  

קביעת יעדי� ולוחות זמני� , הכנת תכניות ייחודיות, המרכזת שותפה בגיבוש ובתכנו� לעתיד

 כגו� פגישות ע� גורמי� בקהילה במטרה להעלות את המודעות לתופעה וליצור ,לפעילויות בקהילה

  . שיתופי פעולה ע� אנשי מקצוע מטפלי�

  

הפעלת  כגו� התכנית ל,י� נוספי� שותפה לפרויקטתהייההיא  כמרכזת היחידהנוס� לתפקידיה ב

כתיבת וטרופסות ופקידי הסעד בנושא אפפעילות  ריכוז, בשכונה תומכתת ו מעורב,י� דמנטיי�חול

הצליחה מרכזת התכנית להפחית מזמנה המוקדש לטיפול הפרטני במהל� הזמ�  . אפוטרופסותתסקירי

  .וכ� התפנתה יותר לניהול התכנית ולעבודה הקהילתית

  

  ביסוס היחידה למניעת התעללות

חודשת ה חשיבה מנעשת . הוקדשה לגיבוש תהליכי עבודה ביחידה למניעת התעללות בזקני�2005שנת 

הלי קליטת ונ והוחלט על  בי� העובדות הסוציאליותחלוקת העבודה והתפקידי�, לגבי תהליכי אבחו�

 והיא מתקשרת יחידהמרכזת המיידעי� את , ה חדשה ע� חשד להתעללותיפניבכל  .פניות חדשות

לקבל מאחר שיש הרבה פניות בה� מסרבי� (טלפונית לנפגע כדי לברר תחילה את נכונותו לקבל עזרה 

 שני� ולא מאמיני� שאפשר לשנות את רבתעצמאי� שסבלו מהתעללות זקני� בעיקר בקרב , טיפול

 את תבודק בדת הסוציאלית האזוריתהעו,  המוכר במחלקהזק�ה מתייחסת ליכאשר הפני). המצב

ר ישע  כאשר מדובר בזק� חס.לאחר מכ� נקבעת תכנית טיפול בהדרכתה של מרכזת היחידה .החשד

כי יה יישנה נט,  עצמאי וזקוק בעיקר לשיחות טיפוליותזק�כאשר ה. סעדה את פקידתג� מערבי� 

, נית� היה לראות כי מאז תחילת הפעלת המיז�.  העובדת הסוציאלית האזוריתידי�עלהטיפול יתבצע 

  .העובדות הסוציאליות האזוריות היו מעורבות יותר בטיפול בפניות החדשות
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 הא� הטיפול �   דור הביניי�בבניל ופיט , למשל, מספר סוגיות כמובתהלי� קבלת ההחלטות מופו

לבסו� . ההתעללותצמצו� /כוללני או שהעובדת הסוציאלית תתמקד רק בהפסקהבמקרה יהיה 

  .הוחלט כי הטיפול שינת� יהיה כוללני והעובדת הסוציאלית תתייחס למכלול צרכיו וקשייו של הלקוח

  

 מחצית� המשיכו .התעללותשהיו קרבנות ל זקני� �80 כטופלו 2004שנת ב: יחידה מטופלי
 בפרמס

 המקרי�רבע מב,  ע� חשד להתעללותזקני� �147 כהופנו/ פנו�2005 ב .�2005לקבל טיפול ביחידה ג� ב

�פסי אינטייק ובו ט63מולאו  �2006ב.  מטופלי� מולא טופס אינטייק�106ל. לא אובחנה התעללות

, בסיכו� מצטבר. פסי הערכהו ט�101פסי אינטייק וו ט219 מולאו הכל�ס�ב.  טפסי�50 מולאו 2007

 �2006ב, )כולל זקני� שהטיפול בה� נמש� משני� קודמות ( זקני��150 טופלו במחלקה כ2005בשנת 

  . זקני� שסבלו מהתעללות�163  כ�2007י� ובנקז 193 במחלקה וטופל

  

יחידה בבת בולטי� של המטופלי� הב� מאפייני על המניתוח שאלוני האינטייק עלו הנתוני� הבאי�

  :י�

המתבטאת , ברמה כלכלית גבוהה יחסית, )45%(זוג �ב�שיעור גבוה של קרבנות גרי� ע� : קרב�

לפירוט  ()33%(ואחוז גבוה של מקבלי פנסיה מעבודה ) 43%(בשיעור נמו� של מקבלי השלמת הכנסה 

   .)' בנספח ג4�1ולהשוואה ע� עפולה ובאר שבע ראו לוחות 

לפירוט ולהשוואה  ()38%(וכאלה ע� בעיות כלכליות ) 43%(זוג ה�ה� בנישיעור גבוה של פוגעי� : פוגע

  .)' בנספח ג5ע� עפולה ובאר שבע ראו לוח 

  

שיעור  נמצא ).42%(וע� בני משפחה אחרי� ) 48%(נמצא שיעור גבוה של שיחות ע� הפוגע : התערבות

להשוואה ע� עפולה ובאר שבע  ()55%(שירותי� תומכי� ו) 47%(גבוה של שימוש באמצעי� חוקיי� 

חברות סיעוד :  גורמי� נוספי� בקהילה שלמעורבותשיעור גבוה של נמצא  ).' בנספח ג7ראו לוח 

וכ� שיעור גבוה של מקרי� שנעשה תהלי� של מינוי , )10% (ולי�ח�תובי) 16%(מרכז יו� , )28%(

   .)8%(אפוטרופוס 

  

 מבחינת שינויי� על פני השני� נמצאו 2007 עד 2005 השני� בי�ת היחידה בבחינת הנתוני� במסגר

  :קרבנותמאפייני הפוגע ושכיחות סוגי ההתעללות מה� סבלו ה, הגור� המפנה, קרב�מאפייני ה

ה יעליחלה , זאת לעומת .)�33% ל�49%מ(נמצאה ירידה באחוז המטופלי� הנשואי� : קרב�מאפייני 

חלה ירידה , מבחינת הסדרי מגורי�). �20% ל�9%מ(והרווקי� ) �47% ל�33%מ(באחוז האלמני� 

  ). �32% ל�45% מ (זוג�ב�בשיעור המטופלי� הגרי� ע� 

 לעומת המטופלי� ,�2007כלכלי גבוה יותר ב�חברתייה באחוז המטופלי� המשתייכי� למעמד יחלה על

 �  שיעור� הגיע ל2007ו בשנת  ואיל35% עמד על 2005שיעור מקבלי פנסיה מעבודה בשנת , שכ�. �2005ב

51% .  

� ב�55%  ל2005 בשנת �38% מ(ה בשיעור המטופלי� שנחשפו לניצול כלכלי יחלה עלי: סוג ההתעללות

2007(.  

�  ל2005 בשנת �5% מ (ולי�חה� ותה בשיעור ההפניות מקופי נמצאה עלי�2007 ל2005בי�  :גור
 מפנה

  ). �2007 ב16%
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 בשנת �50%מ(הזוג �בניהפוגעי� שה� ה ירידה בשיעור חל �2007 ל2005השני� בי�  :מאפייני פוגע

ה ינמצאה עלי. )�65% ל�39% מ(ה בשיעור הצאצאי� הפוגעי� י עלי חלה במקביל).�2007  ב�23% ל2005

ה יממצא המקבל חיזוק ג� מהעלי, )�61% ל�31%מ( בשיעור הפוגעי� הסובלי� מבעיות כלכליות

  ).�47% ל�26% מ(בשיעור הפוגעי� שאינ� עובדי� 

  

היו זקני� חסרי ישע אשר טופלו מרבית אוכלוסיית היעד , חשוב לציי� כי לפני תחילת הפעלת המיז�

קרבנות חסרי ישע ,  במש� הזמ�.ההזנחה/ על מנת להפסיק את ההתעללות הוצאו מהביתשעל פי רוב

   . בתפקוד�כיו� פוני� יותר עצמאי�.  ביחידהמהמטופלי� תמחצימ פחות היו

  

  ת קבוצתיתפעילו


.  שתי עובדות סוציאליות מהיחידה למניעת התעללותידי� עלהקבוצה הונחתה  � קבוצת תמיכה לנשי

 . מפגשי� בשנה�24 התקיימו בממוצע כ2007�2005בי� השני� . הנחיית� לוותה בהדרכה מקצועית

פגשי� המנחות ניסו להבנות את המ. אלימות במשפחהטיפול בהמפגשי� נערכו אחת לשבוע במרכז ל

 על מנת לענות , זאת".דברי� שהעיקו עליה� ורצו לדבר עליה� "�א� המשתתפות הכתיבו תוכ� אחר 

במהל� פעילות הקבוצה סיפרו הנשי� . ולספר את סיפור חייה�" הסוד"על הצור� שלה� לחשו� את 

 מפגשי� 24לאחר . ע� הפגיעהסיונות ההתמודדות יושיתפו את המשתתפות בהתעללות שחוו ונ

ראו צור� , כלומר". להביא את עצמ� לפגישות"פתח וימנחות חשו כי בשלב זה הנשי� רק החלו להה

בפגישה המסכמת ע� הנשי� כול� סיפרו על  .למרות שהיא תוכננה להסתיי�, הקבוצהמפגשי בהמש� 

משפיל , מגביל אותה בתנועותיה, מנתק את האשה מילדיה, הבעל לא נות� כס� "� קללות והשפלות 

  " . ואלי� כלפיה מילולית ופיזיתאותה

  

היו נשי� שכל " .פה נפתחתי. מהקבוצה קיבלתי אומ� ":קבוצה באה לידי ביטוי בדבריה�תרומת ה

ולאחר ההשתתפות " רק שיהיה שקט"פחדו מהבעל ועשו כל מה שביקש , השני� הענישו את עצמ�

. ה� רוצות ולא מה שהוא רוצהלעשות מה ש, בקבוצה ה� כבר לא פוחדות לעמוד מול הבעל ולענות לו

מכל אחת מהמשתתפות בקבוצה לקחתי . היו� לקחתי את עצמי בידיי�, הייתי פוחדת"אחת סיפרה 

כי ככה , לא נתתי לו להוציא את הב� מהבית, הייתי חזקה.  אצלי זה לא יהיה�משהו ואמרתי לעצמי 

אבל , הוא לא ישתנה. ח להמשי�ופה נותני� לי כ" ".כל פע� אני לומדת משהו חדש. ה� מתנקמי� ב�

אצל חלק מהנשי� הפסקת " .כל השני� ויתרתי, עכשיו לפחות אני מוציאה החוצה ולא בולעת הכל

אחת . תמיכהבא� הקבוצה עזרה מאוד בעצה ו, תה בעקבות התערבות המשטרהיהאלימות הפיזית הי

לא הצליחו להרגיע אותה יתה מטופלת אצל פסיכולוגי� במש� עשרות שני� והתרופות יפרה שהיא� ס

א� לאחר התפרצות , קשישה אחת אמרה שחשבה שהיא מחוזקת מהקבוצה.  הצליחההקבוצהשכמו 

טחונה התערער והיא אינה בטוחה שתוכל יב. אלימה שהתרחשה לאחרונה היא כבר לא בטוחה בכ�

  . להתמודד ע� הבעל האלי�

  

 נערכה בשיתו� ע� היחידות ההסדנ. ותלנשי� שחוו התעלל  בתנאי נופשהסדנהתקיימה  2007בקי� 

  .למניעת התעללות בעפולה ובבאר שבע
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ת מצבי הופעלה קבוצת תמיכה לדור הביניי� למניע 2007במהל� . קבוצת תמיכה לדור ביניי

   .התעללות

  

  פעילות קהילתית

רות חב, החולי�� השתתפו נציגי קופות בופורו� עירוני הוק� 2005בשנת  :קשרי
 ע
 שותפי תפקיד

אשל , משרד הבריאות, משטרה, ל"עמותת שק, מרכז למניעת אלימות במשפחה, עירייהנציגי , סיעוד

 זקני�הוצגה התכנית למניעת התעללות ב,  איש�50בו השתתפו כ, ראשו�במפגש ה. רווחהמשרד הו

יתה יעיקר תרומתו של המפגש ה. ונידונו סוגיות הקשורות לשיתופי פעולה בי� הגורמי� השוני�

  . תו� פעולה בהתמודדות ע� הנושאיבהעלאת המודעות לנושא והצהרת הכוונות לש

  

) רופאי� ואחיות (ולי�חה�ותמרפאות קופשותפי תפקיד מ ע� פגישות �15 כרכו נע2005מהל� ב

סטודנטי� ועובדי� חדשי� , מאוחדת ומכבי, לאומית, ומינהלות אזוריות בשירותי בריאות כללית

 נערכו �2007 וב�2006ב . גמלאי הבנקי� וחברות סיעוד,של בנקי� ותסוציאלי ותבדעו, אג� הרווחהמ

�תיועבודה משותפת ע� מרפאות החו� בב מהלכי� לשיתופי פעולה התבצעו.  מפגשי� בכל שנה�12כ

  . "יד ריבה"  עמותתגריאטרי וכ� ע��לאבחו� פסיכו" ניב"ע� מכו� , "אברבנאל" הפסיכיאטרי ולי�הח

  

 
נערכו שני מפגשי� בה� .  סיעוד המספקות שירותיחברותמ ות סוציאליותובדשל עפורו
 הוק

, במפגשי� נותח מקרה של התעללות.  ומטפלות מחברות סיעודות סוציאליותעובד �20השתתפו כ

 והועלתה הדילמה , ולמשטרהת סוציאליתבדהועלו סוגיות לדיו� לגבי חלקה של המטפלת בדיווח לעו

איבוד מקו� עבודה של המטפלת ,  בדר� כלל, על מקרי התעללות גוררמצד חברות הסיעוד שדיווח

בתשובה נאמר שדווקא חברות שטובת . והמקרה מועבר במרבית המקרי� לחברת סיעוד אחרת

בסיו� המפגש עלה . שכ� נית� יותר לסמו� עליה�, המטופל עומד לנגד עיניה� יזכו ליותר הפניות בעתיד

רכזות .  וכ� המש� מפגשי� בקבוצות קטנות יותר,ופת המטפלותהצור� בהמש� ההדרכות בגלל תחל

בחברות סיעוד ציינו שהמפגשי� וההדרכות מעלי� את המודעות בקרב המטפלות והעובדי� לנושא 

העלאת המודעות ג� הביאה למספר . אלא ג� במניעת הזנחה, דווקא הפיזית�ולאו, ההתעללות

לדברי אחת הרכזות . � לא היו זוכי� להתייחסות כללשלפני כ, סיונות להתמודד ע� מקרי� חדשי�ינ

חשוב שה� יידעו את החוקי� והכללי� , ג� א� לפעמי� המטפלות סופגות איומי� מצד המשפחות"

  ".ושלא יפחדו לבוא לספר ולשת�

  

,במרכזי יו� ובמועדוני�וסדנאות  מפגשי� 20 התקיימו 2006במהל�  :זקני
פעילות ל
2

הונחו אשר  

 בנושא מיצוי יו� עיו� לזקני�  נער�.ת היחידה והעובדת הסוציאלית הנוספת ביחידהידי מרכז�על

  . פורסמה כתבה בעיתוני� מקומיי� לשיווק התכנית, כ��כמו. זכויות ומניעת התעללות

  

  עימקצו�רבצוות 

עובדות סוציאליות גריאטר ו�פסיכו, יוע� משפטי, את מרכזת היחידהכלל מקצועי �רבהצוות ה

 , בהתחלה. בשנהפעמיי�, �2007 ו2006שני� ב הצוות התכנס .סעד מהמחלקה לרווחת הזק�ופקידות 

                                                   
 וסדנאות לזקני�  לא נערכו מפגשי��2007 ו�2005 ב   2
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ידי מרכזת התכנית ובהמש� נרתמו למשימה מספר עובדות �מרבית המקרי� שנידונו הוכנו על

לפיו מונו עובדות בכירות , 2008שינוי ארגוני שנעשה במהל�  .מהמחלקה לרווחת הזק�סוציאליות 

להכי� מקרי� לדיו� בצוות   כל העובדותשלהביא להגברת המוטיבציה , צעירותות העובדכמדריכות ל

מקצועי סייעו לעובדות הסוציאליות בהתלבטויות לגבי �נראה כי הדיוני� בצוות הרב. מקצועי�הרב

התרש� באופ�  לאנשי המקצוע לבמקרי� בה� הובאו לדיוני� ג� מטופלי� התאפשר. כיווני פעולה

  .תותעללשל ההיתה תרומה בהבנת הסיטואציה י ולכ� ה,בטיפולשוחות בלתי אמצעי מהלק

  

  רכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחהשיתו� פעולה ע
 המ

התקיימו ישיבות . מניעת אלימות במשפחהלנעשו מאמצי� לגבש קשרי עבודה ע� המרכז לטיפול ו

 הדוק יותר יכול היה נראה ששיתו� פעולה. צוות משותפות ואורגנו במשות� פעילויות קהילתיות

  .תחו�כל  בטיפול בניסיו�להעשיר את הידע וה

  

  צוותוהכשרת ההשתלמויות 

 .הדרכה קבוצתית ) במספר15(בלו העובדות הסוציאליות במחלקה לזק� ילשיפור מיומנויות הטיפול ק

יות שיפור מיומנוידע בסיסי ומת� ,  מת� תמיכה:מטרת ההדרכה.  מנחה מקצועיידי�על ההדרכה ניתנה

אחת , �2007  ו2006 ובמהל� 2005הפגישות נערכו מחודש ספטמבר . התעללותה בתחו� טיפוליות

תו� התייחסות למקומו של , במהל� הפגישות נעשו ניתוחי מקרה. כשעה וחצי למפגש, לשבועיי�

  . לתיאוריות טיפוליות ופסיכולוגיותו, המטפל

  

 ניסיו�על פי רמת הידע וה(ות הומוגניות  הוחלט לפצל את קבוצת ההדרכה לשתי קבוצ2007בשנת 

 לצור� שיפור המיומנויות תחו� בניסיו�בקבוצה אחת השתתפו העובדות בעלות ה). בטיפול בתחו�

שיטת עבודה זו חייבה אות� להשתת� בכל . וכנו מראשהמקרי� ש בקבוצה הועלו. הטיפוליות

ה השתתפו יבקבוצה השני. מיתדבר שיש בו ג� חשיפה עצ, המפגשי� ולהביא מניסיונ� לדיוני�

על ידע תיאורטי בסיסי לגבי תיאוריות בקבוצה זו היה דגש ה . טיפוליניסיו�העובדות שיש לה� פחות 

  . דרכי התערבותהקשר הטיפולי ו, טיפוליות

  

נתנו לה� תמיכה , בטיפול" תקועות" במצבי� שהרגישו שה� .עובדות דיווחו שהדיוני� עזרו לה� מאודה

עצ� השיתו� ע� . למחשבה  לה� כיווני� חדשי�"פתחו" במקרי� רבי�.  בכיוו� הנכו�שה�ועידוד 

המשתתפות העידו כי ההשתלמות תרמה לה� לידע והיו רוצות . עמיתי� נת� א� הוא תחושה טובה

  .חומר קריאה נוס� בנושאי� שוני�

  

ו� האבחו� מרכזת היחידה והעובדת הסוציאלית המטפלת השתתפו בתכנית הכשרה מתקדמת בתח

בנוס� השתתפו בהכשרה שהתמקדה בגיוס שותפי תפקיד בקהילה . והטיפול במצבי התעללות בזקני�

  .לקידו� מעורבות� להתמודדות ע� התופעה

  

  . לדור ביניי�ת התמיכהניתנה למנחות קבוצהדרכה נוספת וספציפית 
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 ה� בקרב ,ספר תמורותמהביאה לבבת י� נית� לראות כי הקמת היחידה למניעת התעללות , לסיכו�

.  בזקני�ות המטפלות הסוציאליותה� בקרב שותפי התפקיד וה� בקרב העובד, אוכלוסיית המטופלי�

היחידה מהווה מרכז עירוני מוכר העוסק בהתמודדות ע� התופעה ובכ� הוש� הנושא על סדר היו� 

הדבר .  המטופלתתרומת התכנית מתבטאת בהרחבת היק� האוכלוסייה. בת י�המקצועי והציבורי ב

, כ��כמו).  בלבדקרבנותבעבר התמקדו בטיפול ב(בא לידי ביטוי בהכנסת פוגעי� למעגל הטיפולי 

לעומת השני� הקודמות בה� עיקר , צלולי� ועצמאי� בתפקוד�, הורחב הטיפול לזקני� צעירי� יותר

  ". חסרי ישע"הטיפול היה בזקני� שהוגדרו כ

  

עודית בהתמודדות ע� י ויתוות העובדי� העוסק בצורה ממוקדתה ג� בהרחבת ציתרומה חשובה הי

כל העובדות הסוציאליות במחלקה לרווחת הזק� גויסו לטיפול , בעקבות הפעלת המיז�. התופעה

  . בנושא ולא רק עובדות היחידה

  

פרנציאלי המשלב גישות יהצוות כולו עבר תהלי� של התמקצעות שהתבטא במת� טיפול דנראה כי 

 ;רכי המטופלו על פי צ�טווח �טווח או ארוכי�טיפולי� קצרי, יאליות ואמצעי� חוקיי�סוצ�פסיכו

עובדת , קרב�עובדת סוציאלית ל(רכי ההתערבות ו על פי צ�מעורבות מספר רב של אנשי צוות 

 באמצעות קרב�ה להג� על הייתה נטייעוד נראה כי בעבר ה). הסתייעות בפקידת סעד, סוציאלית לפוגע

כל . בית וכיו� מפעילי� התערבויות ע� פוגעי� ובמקרי� מסוימי� ממצי� עמ� את הדי�הוצאתו מה

ידי הדרכה �ליווי על,  בהשתלמויות שונותות הסוציאליותאלה הושגו באמצעות הכשרת העובד

  . מקצועית המייעצת�ידי הסתייעות בועדה הרב�מקצועית מתחו� אלימות במשפחה וכ� על

  

מדווחות כי ה� עושות  בדות הסוציאליותהעו. כו לשיטתיי� ומתוכנני�תהליכי העבודה ביחידה הפ

  . פסי האינטייק שפותחו לצור� המחקר ג� בעבודת� היומיומיתושימוש בט

  

זיהוי והפניית ,  הדבר מתבטא באיתור.במישור הקהילתי גברו שיתופי הפעולה ע� שותפי תפקיד

" יד ריבה"� את חיזוק שיתו� הפעולה ע� בהקשר זה ראוי לציי. הלקוחות להמש� טיפול היחידה

  .המספקת ייעו� וסיוע משפטי ללא תשלו� לזקני� נפגעי התעללות והזנחה

  

  עפולה 6.3

  . רווחהשירותי ה מוכרי� ב1,500מה� , זקני� 6,000 �בעפולה כ

  

  . מקצועיות�עובדות סמ� �3 וות סוציאליותבד עו5 זק�במדור ל

  

העיר עפולה נבחרה . מניעת התעללות בזקני�למיוחדת לטיפול ותה קיימת פעילות יבעפולה לא הי

להשתת� במיז� ה� בהיותה מייצגת עיר בצפו� האר� וה� בשל התשתית המקצועית הקיימת באג� 

  . הרווחה
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עובדת  ,מרכזת גויסה להפעלת התכנית 2004בספטמבר : הקמת היחידה למניעת התעללות בזקני

מקצועית �מונתה עובדת סמ�, בנוס� . משרה�60% ב ימות במשפחה באלניסיו�סוציאלית בעלת ידע ו

 עובדת ת ג�ועסקמ 2007 החל משנת .מזכירה ברבע משרה נוספה ליחידה 2005בשנת  .בחצי משרה

  . משרה¼  בהיק� של ,)צאצאי� וזקני�גברי� (בפוגעי� לטיפול 

  

פסי אינטייק של הפוני� וי טמילו(ואחראית על ריכוז הנתוני� , טיפול ישירעוסקת ב היחידהמרכזת 

 לש� העלאת , בפגישות ע� שותפי תפקיד בקהילהתסקוע כ��כמו). פסי ההערכה תקופתיתווט

, מקצועי�היא אחראית על הפעלת הצוות הרב.  לבסס עמ� קשרי עבודהניסיו� וב לנושאהמודעות

כולל פיתוח , ידמעורבת בגיבוש תכניות לעתהיא  כ��כמו. מארגנת מפגשי� ע� זקני� במרכזי יו�

  .קביעת יעדי� ולוחות זמני� לפעילויות בקהילה, רעיונות חדשי�

  

הא� עליה להתמקד : יחידהבמהל� הזמ� עלו התלבטויות לגבי סדרי עדיפויות בעבודת מרכזת ה

הא� להפנות מאמצי� להעלאת מודעות בקרב שותפי תפקיד בקהילה , בפעילות קהילתית או פרטנית

שאלות והתלבטויות עלו ג� בהקשר לחלוקת . צוות המדור לזק�פוסי עבודה ע� גיבוש דאו להתמקד ב

 אילו מקרי� תנהל מרכזת התכנית ואילו �מדור לזק� ב אנשי המקצועהתפקידי� בינה לבי� שאר 

  .ות אחרות סוציאליות של עובד�מקרי� יועברו לטיפול

  

שפחה בכל הנוגע להיבטי� מרכזת היחידה כפופה למנהלת המרכז למניעה וטיפול באלימות במ

וכפופה לאחראית על השירותי� הקהילתיי� במדור לזק� בהיבטי� ; הטיפוליי� בקרבנות ובפוגעי�

כפיפות כפולה זו טומנת בחובה מצבי� בעייתיי� אול� , לכאורה. הקהילתיי� של פעילות היחידה

 לומר כי מתאפשרת נית�, בזכות שיתו� הפעולה ההדוק ובזכות חלוקת תפקידי� ותחומי אחריות

  . עבודה משותפת תו� תיאו� מלא

  

התעוררו התנגדויות וקשיי� בשיתו� . הקמת היחידה וביסוס דרכי עבודתה לוו בקשיי� בתחילת הדר�

, חדשה בתפקיד ובתחו�הייתה מרכזת היחידה מכ� שחלק מההתנגדות נבע . הצוותחברי פעולה מצד 

חלק מהעובדי� חששו מפני . והטיפול בזקני� בסיכו�צור� להכניס שינוי בתפיסת העבודה וכ� מה

  . עומס נוס� שעלול ליפול עליה�

  

 תחומיוחלוקת  דרכי עבודה וחלוקת תפקידי� שינוי לשהצוות כולו היה צרי� לעבור תהלי� כולל 

 לקיי� הביאה להחלטהחשיבה מחודשת . אחריות בי� מרכזת היחידה לשאר חברי הצוות במדור לזק�

בהנחיית מנהלת המרכז למניעת , )אחת לשלושה שבועות(עי� ע� צוות המדור לזק� מפגשי� קבו

 ולהפנמת ,המפגשי� הוקדשו להקניית ידע בתחו� ההתעללות בזקני� והזנחת�. אלימות במשפחה

התמקדו , בהמש�. נות להתעללותבהשינויי� בדפוסי העבודה המתבקשי� מהצור� לזהות ולטפל בקר

  .י�הלי העבודה המשותפודיו� מחודש על נב ו,תי� לגבי מקרי� שבטיפולהתייעצות עמיבהמפגשי� 

  

גוי הכולל את מנהלת המרכז למניעה וטיפול באלימות יהוק� צוות החשוב לציי� כי בהקשר זה 

 לחוקי  ופקיד סעד; מרכזת התכנית;מדור לזק�האחראית על השירותי� הקהילתיי� ב ;במשפחה

בתחילת ,  למשל,כ�. בתהליכי עבודה הקשורי� להפעלת התכניתהצוות ד� בעיקר . הגנה על זקני�
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כאשר עובדי המדור , במרוצת הזמ�).  במספר15(הדר� מרכזת היחידה טיפלה בכל מקרי ההתעללות 

 המטופלי� הועברו חלק מ,וגדל מספר המקרי� בטיפול, עברו הכשרה בנושא הטיפול בהתעללות

  .עובדי�אות� � מלווה ויועצת למרכזת היחידה משמשת גור. לעובדי� נוספי�

  

   מטופלי
 בתכנית פרמס

לכול� .  פניות חדשות45 היו 2005במהל� . �2005 נמש� ג� ב בה�טיפולה מטופלי� ש15 היו �2004ב

 הכל�ס�ב.  פניות חדשות20 היו �2007 פניות חדשות וב29 היו 2006במהל� . מולא טופס אינטייק

 �50 טופלו ביחידה כ2006בשנת . פסי הערכה תקופתיתומולאו ט �60 מה� ל, פסי אינטייקו ט90מולאו 

  . מקרי��60 טופלו כ2007ובשנת ) כולל מקרי� שטיפול� נמש� משני� קודמות(מקרי� 

  

ביחידה ולטי� של המטופלי� הבמאפייני�  על המניתוח שאלוני האינטייק עלו הנתוני� הבאי�

  :בעפולה

לה� תמיכה בלתי יש ו) 23%(כרבע מה� גרי� לבד , )51%(שיעור גבוה של זקני� עצמאיי� : קרב�

  . )' בנספח ג3�1לפירוט ולהשוואה ע� בת י� ובאר שבע ראו לוח  ()79%(ת פורמלי

 )11%(פיגור מ של פוגעי� הסובלי�ושיעור גבוה ) 57%(שיעור גבוה של פוגעי� שה� צאצאי� : פוגע

  .)' ג בנספח5לפירוט והשוואה ע� בת י� ובאר שבע ראו לוח (

לפירוט והשוואה ע�  ()36%(זוגית מתמשכת �שיעור גבוה של דיווחי� על אלימות בי�: סוג התעללות

  . )' בנספח ג6בת י� ובאר שבע ראו לוח 

 מהמרכז למניעת �3%וכ ,)24%( מהמחלקה לשירותי� חברתיי� רבע מהפניות היו: גור
 מפנה

  .)' בנספח ג4 ראו לוח לפירוט והשוואה ע� בת י� ובאר שבע (אלימות במשפחה

  

  תיוהתערבו

נמצא שיעור  ).3%(ושיחות ע� בני משפחה אחרי� ) 12%(שיחות ע� הפוגע , )33% (קרב�שיחות ע� ה

 שיעור נמו� יחסית של כ��כמו). 27%(ובאמצעי� חוקיי� ) 18%(של שימוש בשירותי� תומכי�  נמו�

�ב(קצר יחסית לטווח  כי הטיפול היה עוד נמצא). 8%(מקרי� בה� פקיד הסעד היה מעורב בטיפול 

לפירוט ולהשוואה ע� בת י� ובאר  ()26%( בקבוצה טיפולית ושיעור השתתפות גבוה, ) מהמקרי�43%

  . )' בנספח ג7שבע ראו לוח 

  

  פעילות קבוצתית

 6הקבוצה מונה . שני�� זוגית ארוכת� זקנות קרבנות לאלימות בי�קבוצת נשי� נפתחה 2005בסו� 

 ה התקיימה סדנ2007בשנת  .דרמה� מרכזת היחידה ומנחה לפסיכוידי�עלצה מונחית הקבו. נשי�

מטופלות ביחידות למניעת הנשי� ע� התה משותפת י זו היהסדנ.  נשי�8בתנאי נופש בה השתתפו 

, תרפיה� הנשי� נחשפו להתנסויות מגוונות כגו� טבעהבמהל� הסדנ. התעללות בבת י� ובבאר שבע

  .  המשתתפותעבורחוויה יוצאת דופ� בתה י היהסדנה. פסיכודרמה ועוד
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  פעילות קהילתית

 במטרה להתוות מדיניות כללית להגברת המודעות לנושא ולביצוע מעקב גוי עירוניתיועדת ההוקמה 

משרד , משרד הרווחה, אשל,  נציגי אג� הרווחה בעיר: איש�20עדה השתתפו כובו. והערכת הנעשה

  .2005/6עדה התכנסה פעמיי� במהל� והו.  וגריאטרד"עו, עמותה לקשיש, הבריאות

  

  קשר ע
 שותפי תפקיד

, משטרה :זקנהנעשה מיפוי ראשוני של הגורמי� בקהילה הנמצאי� בקשר ע� האוכלוסייה ה

  . פועלי�ה ובנק "יד שרה", ביטוח לאומי, חולי��בתי, ולי�ח�ותקופ, חברות סיעוד, מתנדבי�

  

. מודעות לתופעהההעלאת ל דגש על פעילות קהילתית להסברה ובשנה הראשונה להפעלת המיז� הוש�

). 2007�2005בי� השני� , הכל�ס� ב�20 כ (סדנאותו עמ� התקיימ. לאנשי מקצוע הפעילות נערכה

  .ביסוס קשרי עבודה משותפי�ל נעשו פעילויות לתיאו� וכ��כמו.  איש�400בסדנאות לקחו חלק כ

  

האג�  העמק וולי�ח� תע בשיתו� השירות הסוציאלי בבי לאנשי מקצויו� עיו� נער� 2005בשנת 

ביו� העיו� הוצגה היחידה למניעת .  איש�150השתתפו כ. רפואת המשפחה של שירותי בריאות כלליתל

:  מנקודת ראות� של אנשי מקצועות שוני�הנידונו סוגיות אתיות ונותח מקרה לדוגמ, התעללות

 התקיי� יו� עיו� נוס� שהוקדש להקרנת סרטי� בנושא 2007בשנת . אלימות ומשפטי�, רווחה, רפואה

  . התעללות בזקני� והזנחת�

  


  פעילות לזקני

  .בשנה השנייה להפעלת המיז� הוש� דגש על העלאת המודעות בקרב הזקני�

  . במשפחהיו� המאבק באלימות נערכה פעילות הסברתית במסגרת 2005בשנת 

תושבי  זקני� �400 ערכה הרצאה בנושא התעללות לכנ, )2006 בסו�(במסגרת יו� הזק� הבינלאומי 

  . עפולה והסביבה

דונו נושאי� יבמפגש הוצגה היחידה ונ.  זקני�200השתתפו  בריאותה נושאבמפגש שהתמקד ב

  . קנהיהקשורי� לבריאות בגיל הז

 ובשיתו� השיטור" דור לדור"ביוזמת עמותת , " אישי בגיל השלישיביטחו�"  בנושאיו� עיו�התקיי� 

  .הקהילתי והמשמר האזרחי

במהלכו ניתנה .  הבינלאומי למניעת התעללות בזקני�יו� עיו� נוס� התקיי� במסגרת יו� המודעות

ולאחריה התקיי� מופע אימפרוביזציה " דוריי� במשפחה�מצבי סיכו� ביחסי� בי�"הרצאה בנושא 

  . זקני��200השתתפו כ. בנושא

 סדנאות והרצאות 7 התקיימו 2006בשנת . �2005י יו� בזקני� במרכז סדנאות ע� 3 נערכו כ��כמו

 מפגשי� שהתמקדו בעולי� 5 נערכו �2007 ב.  איש150במועדוני� ובקתדרה לגמלאי� בה� השתתפו 

  .זקני�

השירותי� המוצעי� ביחידה ודרכי , הכולל הגדרות של ההתעללות,  של היחידהפרוספקטהופק 

  .הפניה
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  ניעת אלימות במשפחהשיתו� פעולה ע
 המרכז לטיפול ומ

 אלימות לטיפול ולמניעתייחודה של התכנית בעפולה הוא בשיתו� הפעולה ההדוק בי� המרכז 

 שיתו� הפעולה הניב הטמעת הנושא ה� במדור לזק� וה� במרכז לטיפול .המדור לזק�לבי� במשפחה 

ה תכנו� מערכתי הלי עבודה משותפי� ונעשוגובשו נ, תה למידה הדדיתיהי. מניעת אלימות במשפחהלו

   .כולל להתמודד ע� הבעיה

  

   מקצועי�צוות רב

 ,יחידה למניעת התעללותמרכזת ה, אלימות במשפחהמניעה וטיפול במנהלת המרכז לאת  כולל הצוות

 ,"יד ריבה"ד של "עו ,ההגנה על חוסי�פקיד סעד לחוק , מנהלת השירותי� הקהילתיי� במדור לזק�

   .חלק מהדיוני� השתתפו ג� לקוחותב. אטריפסיכרופא  וגריאטררופא 

  

ה יתהיעי מקצו�רבשל הצוות ה תרומתו העיקרית .בכל שנה מפגשי� 3  התקיימו2007�2005 במהל�

אבחו� וקביעת דרכי תחו� ה התמקצעות ב,כלומר,  להתמקצע בתחו�ות הסוציאליותעובדבסיוע ל

   .יתמערכת�יה רביתו� ראלהתערבות מקצועית � גיבוש תכנית רב,התערבות

  

נראה כי . מקצועי גובש טופס מקי� לאות� מקרי� שהוכנו לדיו� בצוות�במהל� עבודת הצוות הרב

 בהתחלה הצוות התכנס תכופות לדיו� במקרי� כאשרעבר תהלי� , ככליעי מקצו� רבצוות הבשימוש ה

עי מקצו�הצוות הרב, בעקבות התמקצעות העובדי�,  ואילו בהמש�, וראשוניתלצור� הכוונה בסיסית

סיונות ילאחר שעשו נוואובדי עצות " תקועי�"כונס לדו� במקרי� המורכבי� שהעובדי� חשו 

   .התערבות שוני�

  

�הוספת פסיכו ידי�עלמקצועי � יש מקו� לשיפור האפקטיביות של הצוות הרבמתקבל הרוש� כי

   .גריאטר שנית� להתייע� עמו�לאור העובדה שבאזור לא נמצא פסיכובמיוחד  .גריאטר

  

  השתלמויות והכשרת הצוות

 מטרות ההכשרה .אלימות במשפחהב  למניעה וטיפולמרכזה מנהלת ידי�עלמונחה המדור לזק� צוות 

  . תמיכה ובחינה של תהליכי עבודה בצוות, ליווי, ה� דיו� בנושאי� הקשורי� בטיפול באלימות

  

   .קנה על היבטיה השוני�יז בנושא הופסיכולוגית ועובדת סוציאלית שהתמקדידי � על�ניתיו� הכשרה 

  

מרכזת היחידה והאחראית על השירותי� הקהילתיי� לזקני� השתתפו בתכניות הכשרה לזיהוי 

הכשרה בנושא עבודה ע� שותפי תפקיד וכ� קורס בנושא שיטות התערבות , ואבחו� התעללות בזקני�

  . מתקדמות בטיפול בתחו� ההתעללות

  

הצוות עבר תהלי� שינוי וניכרה מוכנות  . שיפור בעבודת הצוותיתה תחושה שליהבאופ� כללי , לסיכו�

 גברו היכולות המקצועיות של מרכזת כ��כמו. ולשת� פעולה להירת�, רבה יותר להתמודד ע� הנושא

  .  המקצועיביטחו�ההיחידה ושל שאר חברי הצוות וגברה תחושת 
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בעקבות  . חשד להתעללות�� ע יותר מקרי ליחידה הופנו,תפקידהשותפי שהועברו לסדנאות מה

� מקו� לשיפור בהפעלת הצוות הרביש, ע� זאת. נוצרו יותר קשרי עבודה, כרות בי� אנשי המקצועיהה

  . מקצועי

  

  דיון. 7

נדרשות פעולות הקשורות להעלאת המודעות  להתמודדות ע� בעיית ההתעללות בזקני� והזנחת�

   .ה המקומית והקהילתיתוהפעלת התערבות ברמ שינויי� ברמת המדיניות, לבעיה

  

ערכה נועד לבחו� את המחקר ה . להפעלת התערבויות שיוש� בקהילהיז�מהערכה של  מציג דוחה

איסו� הנתוני� אשר . השפעת המיז� על ההתמודדות ע� תופעת ההתעללות בזקני� והזנחת� בקהילה

, הפוגעי�, י הקרבנותפשר קבלת תמונה מקיפה על מאפיינִא,  ראיונות ותצפיות,טפסי� ידי�על בוצע

 ות הסוציאליותהעובד,  והשפעת הפעלת המיז� על המטופלי�התערבותה דפוסי ,התעללותהסוגי 

  .ושותפי התפקיד

  

  פוגעים וסוגי התעללות, מאפייני קרבנות 7.1

הסובלי� ממוגבלות , 74 מרבית המטופלי� ה� נשי� בגיל ממוצע שלש �ממצאי המחקר מצביעי� על כ

מאפייני� אלה משרטטי� את  .זוג או צאצאי� בוגרי�� מתגוררי� ע� בני ממחצית�למעלה, בתפקוד

; 2005,  ואחרי�איזיקובי�(כפי שתוארו במחקרי� אחרי� באר� ובעול� " קרב� הטיפוסי"דמות ה

 & Barker ;2000, זועבי, 2002, כצמ� וליטווי�; 2007, דה סביליה ועמיתיה; 2008, דסקיוורמ� ובר�ברג

Himchak, 2006; Choi & Mayer, 2000; Dunlop et al., 2000; Dimah & Dimah, 2002 .(  

  

סובלי� , בגיל ממוצע של חמישי� ושבע, כמחצית� צאצאי� בוגרי�, גברי�ה�  הפוגעי� מרבית

מאפייני� דומי� נמצאו במחקרי� באר� . מחלות נפשו  התמכרויות, מאבטלה,בעיקר מבעיות כלכליות

; 2000, זועבי, 2002, כצמ� וליטווי�; 2007, דה סביליה ועמיתיה; 2005, ואחרי� איזיקובי�(ובעול� 

Barker & Himchak, 2006; Dimah, 2001; Lithwick et al., 1999.(  

  

 מהקרבנות סבלו מהתעללות פסיכולוגית ומחצית� מהתעללות שלישי��שני, מבי� סוגי ההתעללות

ת מלווה בדר� כלל ג� פיזיהתעללות ש � הצביעו על כבהקשר זה יש לציי� כי ממצאי המחקר .תפיזי

קשר שלילי קיי� ע�  ).2005( איזיקובי� ועמיתיו ידי�עלממצא דומה דווח . בהתעללות פסיכולוגית

חשופי� יותר מפי שתיי� להתעללות , זוג� בניעוד נמצא כי זקני� הגרי� ע� . הזנחה וניצול כלכלי

, זוג�בני כאשר הפוגעי� ה� .וואה לאלה המתגוררי� לבד בהש,זאת, תפיזיפסיכולוגית והתעללות 

 כאשר הפוגע הוא צאצא בוגר ההתעללות מתאפיינתאלימות פיזית ואילו ההתעללות מתאפיינת ב

  .בניצול כלכלי והזנחה
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 נחשפו לניצול כלכלי וכחמישית מה� סבלו קרבנותשליש מהיותר מ כי עולהממצאי המחקר הנוכחי מ

מנצלי� ה מהפוגעי� ושלישי�� שניר בי� קרבת הפוגע וסוג ההתעללות נמצא כי בבדיקת הקש. מהזנחה

  .�72%חה מגיע שיעור הצאצאי� הבוגרי� ל וכי במצבי הזנ,כלכלית ה� צאצאי� בוגרי�

  

במחקר הערכה שליווה  .סדר השכיחויות של סוגי ההתעללות דומה לממצאי� ממחקרי הערכה נוספי�

 סוג ההתעללות הנפו� ביותר נמצא כי, )2002, כצמ� וליטווי�(הרצליה בעיר הזקני� את היחידה להגנת 

במחקר הערכה ). 47%(ואלימות פיזית ) 60%( ולאחר מכ� ניצול כלכלי) 64%(היה התעללות נפשית 

,  מהקרבנות נחשפו להתעללות נפשית59%את התכנית להגנת הזקני� במגזר הכפרי נמצא כי  שליווה

  . )2008, ורמ� וברודסקי� ברג ( סבלו מאלימות פיזית�22% סבלו מניצול כלכלי ו45%

  

בהשוואה לממצאי הסקר , שטופלו ביחידותת פיזיהאחוז הגבוה של אלה שסבלו מאלימות שתכ� יי

יש בולטות רבה יותר ולכ� קל יותר לאנשי המקצוע לקבוע כי  תפיזי כי לפגיעה קשור לעובדה ,הארצי

 מדווחי� כי  נוספי�מחקרי� .בחינה נורמטיבית וחברתיתמדובר בהתנהגות שאינה מקובלת מכל 

או כאלה שיש כוונה , ותפיזיראות כגו� פגיעות אנשי המקצוע מושפעי� מהתנהגויות שיש לה� ִנ

אנשי המקצוע יפנו ובמצבי� אלה ייתפסו התנהגויות אלה כחמורות יותר ומזיקות לקרב� . מאחוריה�

לעומת ). Bergerson, 1999; 2000, זועבי(לפנות לקבלת עזרה או יעודדו אות� /את הקרבנות לטיפול ו

 בהתעללות נפשית או בהזנחה , למשל,כמו( בהתנהגויות פוגעות אשר אינ� מותירות סימני� ,זאת

או הזנחה ולא יפנו את הקרבנות להמש� /יתקשו אנשי המקצוע לקבוע כי מדובר בהתעללות ו, )פסיבית

  ). Anetzberger, 2001; Childs et al., 2000; Lithwick et al., 1999(טיפול 

  

 ,.Fulmer et al; 2005, איזיקובי� ואחרי� ( היא סוג ההתעללות הנפו� ביותרלמרות העובדה כי הזנחה

2003; Fulmer, et al., 2005(, ידי�עלולוגיי� הניתני� לזיהוי פיזי סימני� ידי�על וכי הזנחה מאופיינת 

אשר סבלו מהזנחה ביחידות למניעת התעללות אחוז המטופלי� , קודיותאיות ותפותצפית ובדיקות רפ

אנשי נית� להסביר זאת בקושי של . היה הנמו� ביותר בשכיחותו ובהשוואה לשאר סוגי ההתעללות

קנה י נוטי� לבלבל בי� תסמיני� של תחלואה המאפיינת ז מה�רבי� . כי מדובר בהזנחהלקבוע מקצוע

ג� במחקרה ). Fulmer et al., 2003; Fulmer, et al., 2005; Levine, 2003 (ע� סימני� הקשורי� להזנחה

, נמצא כי בתיאורי המקרי� אשר הציגו התנהגויות המבטאות הזנחה וטיפול לקוי, )2004(של אלו� 

לא הגדירו , ) בזקני� במחלקות לשירותי� חברתיי�ות המטפלות סוציאליותעובד(מרבית הנחקרי� 

,  במחלקה לזק�ות הסוציאליות לעובדה כי העובד, אולי,רהסבר נוס� קשו. זנחהאות� כמצבי� של ה

). הזנחה עצמית, בלתי מכוונת, הזנחה מכוונת(מטפלי� בזקני� הסובלי� מהזנחה לסוגיה השוני� 

, ככל הנראה. בדר� כלל לספק שירותי� תומכי� ובכ� לסייע לזק� ולבני משפחתו ותנוטאלה  ותעובד

מצבי (הופנו המקרי� הקשי� יותר להתערבות במצבי הזנחה , למניעת התעללותלטיפול היחידה 

  ).או המטפל העיקרי להתערבות וכדומה/התנגדות ב� המשפחה ו, הזנחה קיצוניי�

  

  הפעלת התערבויות 7.2

  טיפולית תומכתהגישבבסקירת הספרות צוי� כי התערבויות במצבי התעללות והזנחה מאופיינות 

ספקת שירותי� ה, טיפול קבוצתי, הגנה, תיוו�, נגורִס, טני באמצעות שיחותהכוללת טיפול פר
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מינוי , הרחקת הפוגע באמצעות צו, הגשת תלונה במשטרה/ וגישה חוקית הכוללת דיווח;תומכי�

  .אפוטרופוס וכדומה

  

יותר   לעשות שימוש רבות נוטות הסוציאליותמ� הממצאי� במחקר הנוכחי נית� ללמוד כי העובד

שיחות ע� , מבי� סוגי ההתערבויות הטיפוליות. אמצעי� חוקיי�בט ונקלעי� טיפוליי� מאשר באמצ

.  מהמקרי� סופקו שירותי� תומכי��40%ב.  ה� השכיחות ביותר,)33% (ע� הפוגעו )74% (הקרב�

, כצמ� וליטווי�(ות נמצאו ג� במחקר הערכה שליווה את היחידה להגנת הזקני� בהרצליה זהמגמות 

למניעה וטיפול באלימות בחיפה שהעריכו את היחידה , )2007( מחקר� של דה סביליה ועמיתיה ,)2002

  .)2008, ורמ� וברודסקי� ברג(והערכת התכנית להגנה על זקני� במגזר הכפרי 

  

  בזקני� במחלקות לשירותי� חברתיי�ות המטפלות הסוציאליותבדקה את כוונת העובד) 2004(אלו� 

 כי הממצאי� מלמדי�.  או טיפולית במקרי� של התעללות בזקני� והזנחת�להפעיל התערבות חוקית

הנחקרי� העדיפו בצורה בולטת התערבות טיפולית על פני התערבות חוקית במקרי� של התעללות 

בלו העדפה גבוהה ביחס יק, פוגע ומת� שירותי� תומכי�בקרב� ובכי טיפול פרטני  עוד נמצא. והזנחה

 Lithwick( חוקרי� אחדי� בצפו� אמריקה ידי�עלמצאי� דומי� מדווחי� ג� מ. לשאר סוגי ההתערבות

et al., 1999; Nahmiash & Reis, 2000; Preston-Shoot & Wigley, 2002 .(  

  

הקרב� היו האמצעי  כאשר נבחנו סוגי ההתערבויות על פי סוג ההתעללות נמצא כי שיחות טיפוליות ע�

מת� שירותי� .  והכי פחות במצבי הזנחה,ולוגית והפרת זכויותהשכיח ובעיקר במצבי התעללות פסיכ

אישוש לכ� נמצא ג� כאשר בוצעה רגרסיה . תומכי� היה האמצעי השכיח ביותר במצבי הזנחה

אנו למדי� כי השימוש  13מ� המודל המוצג בלוח . לוגיסטית להסבר השימוש בשירותי� תומכי�

כאשר הקרב� מוגבל וככל , כלומר. די של הקרב� הזק� מצבו התפקוידי�עלבשירותי� תומכי� מוסבר 

עזר בשירותי� י לה3.1ה של פי יישנה נטי, יו�� הנראה א� תלוי בעזרת הזולת לביצוע תפקודי יו�

מצבי הסבר אפשרי לממצאי� אלה נעו� בהנחה כי על מנת להפסיק . תומכי� בהשוואה לקרב� עצמאי

שירותי טיפול בית ומרכז ,  כגו� טיפול רפואי וסיעודי,ספקת שירותי� תומכי�היש להסתייע ב, הזנחה

ממצא דומה נמצא במחקר של . שיחות עלולות להיות פחות אפקטיביות,  וכי במצבי� אלה,יו�

Nahmiash & Reis 2000( מקנדה.(  

  

הפרת  כי השימוש בה� היה שכיח יותר במצבי� של ,נמצא באופ� כללי, בבחינת האמצעי� החוקיי�

 בהשוואה למצבי הזנחה והתעללות ,זאת. )44%(ת פיזי והתעללות )49%(ניצול כלכלי , )51%(זכויות 

ההנחה היא כי בסוגי התעללות המערערי� בצורה , א� כא�).  בהתאמה�38% ו36%(פסיכולוגית 

, רה פליליתכעֵב ג� החוק מגדיר התנהגויות אלהש ,בולטת על ערכי� חברתיי� ונורמות מוסריות

   . להשתמש באמצעי� חוקיי� על מנת להפסיק�ות הסוציאליות העובדותנוט

  

תה השכיחה ביותר ובעיקר במצבי� של י פקיד סעד היידי�עלהסתייעות , מבי� האמצעי� החוקיי�

פקיד הסעד לחוק הגנה על זקני� הוא עובד סוציאלי מומחה אשר הוסמ� . הפרת זכויות וניצול כלכלי

במהל� התערבותו הוא .  כאשר נדרשת הגנה על הזק� בסיכו� המדינה להפעיל סמכות מתערבתידי�על

מפעיל שיקול דעת המתבסס על ידע ומיומנויות מקצועיי� בצד האפשרות להפעיל את המערכת 
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�עלה לפקיד סעד נתפסת יאלו� מסבירה כי הפני). 2004(ממצא דומה דווח במחקרה של אלו�  .החוקית

צעי פחות קיצוני מאשר שימוש באמצעי� כמו צווי הרחקה  ככלי טיפולי ואמות הסוציאליות העובדידי

  .ודיווח למשטרה אשר מזוהי� ע� סנקציות וענישה ובשל כ� אינ� מועדפי�

  

במצבי� של ( מהמקרי� הוגשה תלונה במשטרה �14%ב: במחקר הנוכחי מדווח על ממצא מעניי� נוס�

יי� בממצא זה נובע מהעובדה כי הענ. )רבע מהמקרי�כמעט ת עמד מספר התלונות על פיזיהתעללות 

מחקרי� בעול� מדווחי� על מיעוט הדיווחי� והתלונות במשטרה וכי אנשי המקצוע מסתייגי� 

ההסבר האפשרי לשימוש באמצעי ). Anetzberger, 2001; Bergeron, 2001; 2004, אלו�(מפנייה למשטרה 

 מניעת ביחידה לות הסוציאליתו העובדתעשוי לנבוע מתהלי� ההתמקצעות וההתמחות אותו חוו, זה

 ,על כ�ו ובשותפי התפקיד � בעצמביטחו�מביאי� לתחושת  המצטבר ניסיו�הידע וה. התעללות והזנחה

באמצעי� פרנציאלי יודשימוש מושכל  לעשות ות נוט�ה.  מהגשת תלונה במשטרהות מסתייג�אינ, אולי

 כי בעקבות ות המדווחותהסוציאלי ותבראיונות ע� העובד חיזוק לכ� נמצא .הטיפוליי� והחוקיי�

 לגבי הגדרת המצב כהתעללות ולגבי הדיווח והגשת ביטחו�גברה תחושת ה,  והידע שצברוניסיו�ה

 �תכ� א� כי שיתו� הפעולה לו היי.  בכ� אמצעי אפקטיבי להשגת שינויות רוא�כיו� ה. תלונה במשטרה

מ� הראיונות שבוצעו ע�  ,ואכ�.  הצור�להגיש תלונות בעתא� הוא  �מעודד אות,  מצד המשטרהותזוכ

עוד . דווח כי כיו� ה� נותני� קדימות לחקירת מקרה שהוגשה לגביו תלונה, שותפי תפקיד במשטרה

  .אמרו כי ה� מתייעצי� ע� העובדת הסוציאלית לגבי המש� מעורבות המשטרה והטיפול בתיק

  

  הערכת ההתערבות 7.3

כגו� הא� הופסקה (בת המושפעת ממדדי� אובייקטיביי� הערכת תוצאות התערבות היא סוגיה מורכ

 ידי�עלהערכת המטופל והערכה ,  ומדדי� סובייקטיביי� הקשורי� להערכת המטפל)?ההתעללות

 העובד הסוציאלי ידי�עלבמחקר הנוכחי נעשה שימוש בשאלוני הערכה תקופתית שמולאו . אחרי�

הנחקרי� נשאלו באיזו מידה חל שינוי . ותיה� לגבי תחושהמטפל ובראיונות ע� קרבנות וע� פוגעי�

  . הפוגעי�במצב  והקרבנותשל  שינוי במצב� ,או הקרבנות/במצב ההתעללות ו

  

השיפור , מבי� סוגי ההתעללות. במצבשיפור   מהמקרי� חלשלישי�� שנימ� הממצאי� עולה כי ב

 הזנחה מכוונת לכזו כאשר נעשתה הבחנה בי�). 72%שיעור של (הזנחה מצבי המשמעותי ביותר חל ב

ג� במחקר הערכה לתכנית . 82%נמצא כי במקרי הזנחה בלתי מכוונת חל שיפור של , שאינה מכוונת

נמצא כי אחוז השיפור הגבוה ביותר היה , )2008, ורמ� וברודסקי�ברג(להגנה על זקני� במגזר הכפרי 

ספקת שירותי� העיל כי  הממצא שדווח לידי�עלנית� להסביר זאת שתכ� יי). 81%(במקרי הזנחה 

עוד דווח כי ). הזנחה(תומכי� תורמת לשיפור במצבו של הקרב� הסובל מחס� בצרכיו הבסיסיי� 

הרחבת רשת התמיכה של הקרב� וכניסת הפוגע לתהלי� הטיפולי מביאי� לשינוי משמעותי במצב 

  . הזנחה/ההתעללות

  

י� מה משמעות ב להניסיו� הנוכחי נעשה במחקר, מורכבתהיא סוגיה סוגיית השיפור במצב שמאחר 

 ותהעובד.  ומנקודת מבט� של הלקוחותות הסוציאליות של העובד�מנקודת מבט, השיפור

למעלה ממחצית ( ותתעללהרועי היא תדירותלידי ביטוי בהפחתה ב העריכו כי השיפור בא ותהסוציאלי
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נהגויות האסרטיביות של יה בהתיבעלובחייו  בשיפור ביכולת השליטה של הקרב�, )המקרי� בטיפול

   .הקרב� כלפי הפוגע

  

 כאשר פורמהמקרי� חל שימעלה ו שלישי��שניבנמצא כי , תערבותה היבבחינת שיעורי השינוי לפי סוג

 הניבו שיפור גבוה יותרוע� בני משפחה אחרי� ) 71%(שיחות ע� הפוגע  .בוצעו שיחות טיפוליות

 להסביר , אולי,נית�. 82% שיעור השיפור עמד על , נעשה שימוש רק באמצעי� חוקיי�כאשר. )74%(

מרכיב מרתיע הוא את השוני בשיעורי השיפור על פי סוגי ההתערבויות בעובדה כי אמצעי� חוקיי� 

בחלק מהאמצעי� החוקיי� יש ג� . אישית�ומציב גבולות ברורי� בי� מותר ואסור בהתנהגות בי�

צוי� לעיל כי , ספקת שירותי� תומכי�האשר לב.  שעשוי לתרו� להפסקת ההתעללותמענישמרכיב 

מעני� אלה . די לצרכי� בסיסיי� ראשוניי� ומשניי�י כלי� מעשיי� העשויי� לתת מענה מיאלה

 ולהקל על בני המשפחה ,או הזנחה/ ועשויי� לתרו� לשיפור במצב הזקני� החשופי� להתעללות

  . בזק�המטפלי� העיקריי� שפוגעי� לעתי� בשל שחיקה ונטל הטיפול 

  

השיפור נבח� ג� ביכולת השליטה של הקרב� על חייו ובעלייה בהתנהגויות האסרטיביות שלו , כאמור

 45%עמדו על בחייו כי שיעורי הגברת תחושת השליטה של הקרב�  מ� המחקר עולה. כלפי הפוגע

  . 42%ועלייה בהתנהגויות האסרטיביות היו בשיעור של 

  

 דיווחו על יכולת התמודדות אפקטיבית יותר ה�, קרבנותט� של המנקודת מבג� נבדק כאשר השיפור 

 הכוונההותמיכה העוד ציינו כי .  נקיטת צעדי� ממשיי� להפסקת הפגיעהידי�עלזאת . ע� המצב

דיווח דומה התקבל .  תוצאות ממשיותלהשגת רבות ומתר קיבלו מהעובדת הסוציאלית ונחישותהש

  . ממספר פוגעי� שרואיינו

  

על שמדובר תכ� יהערכה היא כי יה,  כי בשליש מ� המקרי� לא היה שינוימה� עולהאי� באשר לממצ

  .חוסר יכולת או נכונות לעשות שינוי ה� מצד הקרב� וה� מצד הפוגעעל או /מצבי� סבוכי� ומורכבי� ו

  

 מצאו כי בשליש מהמקרי� הופסקה ההתעללות לאחר הפעלת 1999)( ועמיתיה Vladescu �סיו� טיפול 

ממצאי  . מהמקרי� הסתיי� הטיפול�37%מדווחות כי ב) 2007(דה סביליה ועמיתיה . ערבותהת

כאשר נבחנו הסיבות לסיו� הטיפול . מצביעי� כי בשליש מהמקרי� הסתיי� הטיפולהנוכחי המחקר 

�ו, הסיבה הייתה פטירת הקרב� �8% ב,  הסיבה הייתה הפסקת ההתעללות מהמקרי��18% נמצא כי ב

בבחינת סיו� הטיפול על פי סוג ההתעללות נמצא כי במצבי הזנחה דווח . טיפולה מנשרובלבד  6%

נמצא כי בהזנחה , כאשר נבחנו הסיבות על פי סוגי ההתעללות ).כמחצית בקירוב(האחוז הגבוה ביותר 

  . תה כלל נשירהיהופסקה ההתעללות בכמעט שליש מהמקרי� וכי לא הי

  

  גף הרווחה ובשירותים משיקים בקהילההנושא בא השפעת המיזם על קידום 7.4

הרצאות ,  הנחו סדנאות לאנשי מקצוע�ה.  בפעילות קהילתית ענפהות היו מעורבות הסוציאליותהעובד

  .ופעילויות הדרכה לזקני� ולכלל הציבור
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 הדבר עשוי . התרבו ההפניות לרווחה בנושא ההתעללות בזקני�ות הסוציאליותלפי דיווחי העובד

הנגשת השירות הנית� ,  באג� הרווחהות הסוציאליות העובדידי�על האיתור והזיהוי הגברתלנבוע מ

עוד אנו למדי� כי . מקצוע בשירותי� משיקי�ה אנשי ה במודעותי העובדות הסוציאליות ועליידי�על

 בשנה �13% מעלה בשני� אלה, מספר ההפניות מחברות המספקות שירותי סיעוד ומשירותי בריאות

 ידי�עלמגמה דומה מדווחת .  במקביל גדל מספר הפניות העצמיות. בשנה השלישית�29%הראשונה ל

הערכה של ה ג� במחקר .יחידה למניעת התעללות בחיפההשהעריכו את , )2007(דה סביליה ועמיתיה 

דווח כי שיעור הפניות העצמיות , )2008, ורמ� וברודסקי�ברג(התכנית להגנה על זקני� במגזר הכפרי 

  . אנשי מקצוע ואחרי�ידי�עלבהשוואה להפניות ) 29%(היקפו היה שני ב

  

  .תרומת� של פעולות ההסברה לאוכלוסיית הזקני�את  המחקר הנוכחי לא בדק

  

נצפתה עבודה שיטתית , בבחינת תהליכי העבודה ביחידה למניעת התעללות ובמחלקה לטיפול בזק�

תכנו� , אבחו�, י אינטייקטופסמילוי , יי�מחלקת� הבאה לידי ביטוי בגיבוש נהלי� ודרכי עבודה פני�

בראיונות ציינו . עוד נמצא כי העבודה הפכה מקצועית ומיומנת יותר. טיפול וקיו� הערכה תקופתית

כי עלתה מודעות� לנושא ההתעללות וההזנחה וכי קיבלו ידע , העובדי� המטפלי� בזקני� במחלקה

 טיפלו ות הסוציאליותהעובד, חילת הפעלת המיז�נראה היה כי לפני ת. וכלי� לזיהוי מצבי התעללות

, בעקבות העלאת המודעות). 4% (מקרי הזנחהבפחות  ו)60%(ת פיזיבעיקר בזקני� שנחשפו להתעללות 

עלה אחוז המטופלי�  �2007ל 2005שנת מ. אובחנו וטופלו ג� מצבי� של ניצול כלכלי והזנחה, אותרו

   .)�44% ל�33%מ(לי ניצול כלכמו) �25% ל�18% מ(בלו מהזנחה סש

  

 לא� �יש לה במחלקה לזק� אמרו בראיונות כי ות הסוציאליותהעובד, באשר לרכישת ידע ומיומנות

 יצאו להשתלמויות ותהעובד). עימקצו�רבעובדי היחידה המומחי� וחברי הצוות ה(לפנות להתייעצות 

 ות הסוציאליותהעובד. עי שהוק�מקצו�רבוקיבלו הדרכה וליווי של הצוות הבמסגרת המיז� בנושא 

דבר שלא היה בעבר כאשר (ביחידה הפעילו מגוו� התערבויות והחלו לטפל בצורה ממוקדת ג� בפוגעי� 

   ).קרבנותעיקר הטיפול התמקד ב

  

התעוררו קשיי� שנבעו מקושי בהגדרת התפקיד החדש , הפעלת התכניתבשלבי� הראשוני� ל, ע� זאת

קושי נוס� היה קשור לביסוס מעמדה . ת התעללות בזקני� מרכזת היחידה למניע�שנוצר במחלקה 

הדבר בא לידי ביטוי .  במחלקה לזק�ות הסוציאליותכסמכות מקצועית וכמומחית לנושא בקרב העובד

בקשיי� בקבלת שיתו� פעולה מלא ומחויבות מצד הצוות במחלקה לזק� אשר נדרש להתמודד ע� 

  . נושא חדש ומורכב

  

בתחילת הדר� התגלו קשיי� וחוסר נכונות  �  שירותי� משיקי� בקהילהבאשר לשיתו� הפעולה ע�

העלאת תרמה לנחישות המרכזת לקיי� סדנאות משותפות , אול� .לשת� פעולה מצד חלק מהשירותי�

  . שיתו� הפעולהדו�יבק ואלה מציד� סייעומודעות בקרב הנהלות השירותי� הללו ה

  
חידדו את רגישות� של ,  עובדי היחידה למניעת התעללותדיי�עלהסדנאות שהועברו עוד נית� לציי� כי 

ניכר היה כי התבססו דפוסי . לנושא התעללות בזקני�ומחויבות� שותפי התפקיד והעלו את מודעות� 
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אנשי משטרה תיארו בראיונות כי כיו� , למשל.  ובנוגע למקרי התעללות בפרט,עבודה משותפי� בכלל

  .עללות לאחר הגשת תלונה במשטרהניתנת קדימות לטיפול ולחקירת הת

  

  סיכום. 8

מורכבות תופעת ההתעללות בזקני� והזנחת� מציבה בפני קובעי המדיניות ואנשי המקצוע המטפלי� 

או להפסיק מצבי התעללות בזקני� /לצמצ� ו נועד המיז� למניעת התעללות בזקני� .אתגרי� רבי�

להפעלת סיוני ינאר תהלי� של יישו� מודל הדוח הנוכחי מת.  ולהפחית את נזקי הפגיעה,והזנחת�

פרטני (טיפול ישיר : מודל ההתערבות כלל פעילות בשתי רמות.  והערכתו,התערבויות בקהילה

מחקר ההערכה נועד . ופעילויות קהילתיות להעלאת המודעות לתופעה ולגיוס שותפי תפקיד ,)וקבוצתי

 המחקר מביא הכללה של יישו� המיז� .הבעיה ההתמודדות ע�יכולת לבחו� את השפעת המיז� על 

ל "ידע הנצבר באר� ובחוהעשרת הלשיכול לתרו�  להוסי� נדב� שלוש הרשויות המקומיות במטרהב

 על כיווני השפעה י�מצביעממצאי המחקר  .התערבותהדרכי המודל ושל של בהבנת האפקטיביות 

  :במספר מישורי� חיוביי�

  
ממצאי המחקר . ת� לומר כי צומצמו נזקי הפגיעה בזקני�ני, ת המיז�ו בבחינת מידת השגת מטר.1

ברבע מה� הופסקה ההתעללות ובשאר ( מהמטופלי� שלישי��שנימצביעי� כי חל שיפור במצב� של 

  ). חלה הטבה ביכולת ההתמודדות של הקרבנותרועי ההתעללות ויפחתו אהמקרי� 

  
הקמת יחידה למניעת התעללות , ערבות ביצוע היעדי� שכללו פיתוח מודל להתידי�עלמטרה זו הושגה 

ח אד� שתרמו להתמקצעות ופיתוח והכשרת כ, בזקני� במסגרת אג� הרווחה ברשות המקומית

  .  וגיוס שותפי תפקיד באג� הרווחה ובארגוני� משיקי� בקהילה,ות המטפלות הסוציאליותהעובד

  
 טיפולהתיעוד ב,  ולטיפוללאבחו�כלי� מגוו� שימוש ב אשר באו לביטוי בחלו שינויי� במחלקה לזק�. 2

  . איסו� נתוני� שיטתי ותכנו� פעילויות מחלקתיות וקהילתיות, והערכתבו

  
, להתוות טיפול ולהערי� את התוצאות,  לאבח� העובדי�ביכולת מבחינה מקצועית חלו שינויי�

,  הפרטנית ובהפעלת שיטות התערבות מגוונות ברמה; פוגעי�ה�קרבנות וה� ביכולת� לגייס לטיפול 

  .הקבוצתית והקהילתית

  
מרבית , א� בתחילת המיז�. חלו שינויי� במספר הפניות ובמאפייני האוכלוסייה המטופלת. 3

יותר מקרי� של ניצול כלכלי הגיעו לטיפול הרי שבמש� הזמ� , סבלו מאלימות פיזיתשטופלו הקרבנות 

  .והזנחה

  

 :)עיקר בקרב ארגוני� הנותני� שירות לזקני�ב(חלו שינויי� בסביבת העבודה של המחלקה לזק� . 4

 עלה מספר, הועלתה מודעות� של אנשי המקצוע והמטפלי� בזקני� לתופעת ההתעללות וההזנחה

 ,)בעיקר מחברות המספקות שירותי סיעוד(הופנו להמש� טיפול ליחידה למניעת התעללות ש הזקני�

 , במחלקה לזק� בכללות הסוציאליותובדוגברו שיתופי הפעולה בי� אנשי המקצוע בקהילה לבי� הע

  .ועובדי היחידה למניעת התעללות בפרט
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מכא�  . כי בוססו הנחות היסוד שעמדו בבסיס הפעלת המיז�עולההממצאי� המדווחי� בהרחבה מ

  . המיז� אכ� נות� מענה לאוכלוסיית היעד ובכ� תרומתו ינית� להסיק כ

  
התנהגות הבצמצו�  נוספי� והישגי� ,י� והזנחת�תופעת ההתעללות בזקנע� אפקטיבית התמודדות 

הקמת שירות ו יישו� מודל ההתערבות.  ה� תהליכי� ארוכי טווחונזקי הפגיעה בזקני� מתעללתה

תוצאות  י�מניב,  המכוו� לתת מענה לקרבנות התעללות ולטפל בפוגעי� ובשאר המעורבי�המחתמ

באג� הרווחה ובקרב שותפי , במחלקה לזק� מניע תהליכי� מיז�ה, בנוס�. רצויות לגבי המטופלי�

  .  שירותי� לזקני� בקהילההמספקי�תפקיד 

  
 יחידות למניעת התעללות בזקני� מתהק יש מקו� לשקוללאור העדויות על התוצאות החיוביות 

, במקביל.  לטיפול בבעיההמחתח אד� ייעודי ומולהקצות כ,  לחילופי�, או,ברשויות מקומיות נוספות

השתלמויות והדרכה יאפשרו לעובדי� . משאבי� נוספי� להדרכת העובדי� המטפלי�להקצות יש 

נדרשי� ג� לקיו� פעילויות הסברה במישור  משאבי�. שיפור המיומנויות והשגת המומחיות הנדרשת

  ).לאנשי מקצוע ולכלל הציבור, סדנאות וקיו� ימי עיו� לזקני�, הרצאות(הקהילתי 

  
יפלינות מגוונות ומארגוני� צק שיתופי הפעולה בי� אנשי מקצוע מדיסמסקנות נוספות קשורות לחיזו

התמודדות ע� התעללות והזנחה של זקני� אינה נחלת ה. שוני� במישור הארצי ובמישור המקומי

וכל לתרו� ת, רק פעילות משותפת של ארגוני� נותני שירות לזקני�. מסוי� מקצוע אחד או שירות

מ� הראוי ג� כי קשרי גומלי� . יה להמש� טיפול ולהשגת שינוי במצבלהפנ, להגברת האיתור והזיהוי

  . בי� השירותי� יתוחזקו בפעילויות הדדיות ולאור� זמ�

  
 מוצע לתכנ� ,עי המייע�מקצו�רב לעשות שימוש עקבי ושיטתי יותר במפגשי הצוות העל מנת, כ��כמו

. מפגשי� חלק משגרת העבודהבכ� להפו� את הו ,את לוח הזמני� כחלק מתכנית העבודה השנתית

 לפנות ולהיעזר במצבי� ות הסוציאליותעובדלד ודיעמת� פורו� להתייעצות במצבי� דחופי� ו הקמת

  .מקצועי�יכולה לשדרג את תרומת הצוות הרב, אלה

  
לבחו� בצורה מעמיקה יותר את מידת האפקטיביות של שיטות בעתיד יש מקו�  ,מבחינה מחקרית

בהקשר זה מוצע ג� להשוות בי� זקני� החשופי� .  רב יותר של נחקרי�ההתערבות ולגבי מספר

לבי� זקני� המטופלי� ביחידה ,  שהתמחו בכ�ות סוציאליות עובדידי�עללהתעללות שאינ� מטופלי� 

השוואה זו תוכל לאפשר הערכת שיטות ההתערבות ובחינה מקיפה יותר של השפעת . למניעת התעללות

  .  ע� הבעיה ותרומתו להתמודדותודלהמ
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  פסי איסוף הנתוניםוט: 'אנספח 

  במגזר העירוני התכנית לטיפול בהתעללות בקשישי� 	ק ייטופס אינט

  

  __________: ילוי הטופסתארי� מ __________: ש� העובדת ___________: יהיתארי� פנ

  _________________________________________________________: יהיסיבת הפנ

____________________________________________________________________  

   ;__________מרכז יו� . 3 ;___________: מי, קרוב משפחה. 2 ;ה עצמיתיפני. 1: גור
 מפנה

   ;ולי�ח�תקופ. 8    ;חולי�� בית. 7 ;לשירותי� חברתיי�לקה מח. 6 ; משטרה;___יעוד  סרתחב. 4

  ___________________________________אחר . 11 ;שכני�. 10 ;מרכז למניעת אלימות. 9

  __________________.: ז.ת          :פרטי� אישיי� על הקרב�

  _________:  טלפו�_______________:  כתובת__________: משפחה________ ש
 פרטי

  לא . 2 כ�. 1: 1990עלה אחרי    _______ ____� מוצאאר____  __גיל  נקבה. 2 ;זכר. 1: מי�

  אחר . 5 ;רווק. 4 ;גרוש. 3 ;אלמ�. 2 ;נשוי. 1 :מצב משפחתי

   תשוש נפש. 4 ;סיעודי. 3 ;תשוש. 2 ;עצמאי. 1: מצב תפקודי

  ______________________________________:ותמחלות כרוני. 2 ;תקי�. 1: מצב בריאותי

  אלצהיימר /דמנטי. 4 ;ירידה משמעותית. 3 ;ירידה קוגניטיבית קלה. 2 ;תקי�. 1: מצב קוגניטיבי

  לא אובח�/לא ידוע. 3 ___________________________פרט, יש. 2 ;אי�. 1: רקע פסיכיאטרי

  :אחר. 2 ;זוג�ב�אי� . 1: )טיב היחסי
, תפקודי/מצב בריאותי, גיל(בת הזוג /פרטי
 על ב�

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________  

  _______________________________________________________: ע
 מי גר הקרב�


  __________________________: טיב היחסי
 ע
 הילדי
 ,לא. 2 ;__ כמה ,כ�. 1 :יש ילדי

____________________________________________________________________  

  אי�. 2 _________:'טל_____________________: מי, יש. 1: מערכת תמיכה בלתי פורמלית

   ;אפוטרופוס. 2 ;)חוק סיעוד(טיפול בית . 1 ;)פרטי(טיפול בית . 0 :שירותי� תומכי� בקהילה

  _________________________פרט , אחר. 5 ;מרכז יו�. 4 ;שכונה תומכת. 3

  __________חולי� �קופת

ע� השלמת  ומילאוח טי בצבתק. 2 ; ללא השלמת הכנסהומילאוח טי בצבתק. 1 :מקורות הכנסה

   _____________________________פרט, אחר. 5 ;�שילומי/רנטה. 4 ;פנסיה מעבודה. 3; הכנסה

בעיות . 4 ;בעיות בריאות. 3 ;בעיות כלכליות. 2 ;אלכוהול/התמכרות לסמי�. 1: בעיות לקרב�

זוגית � אלימות בי�. 7 ;מצבי משבר. 6 ;שחיקה מטיפול בב� משפחה חולה כרוני. 5 ;קוגניטיביות

  ______________אחר. 8 ;מתמשכת

  ____________________________________________________________________פרט 

  :סוג ההתעללות

ג� א� אי� פוגע (הזנחה בלתי מכוונת . 4 ;הזנחה מכוונת. 3 ;התעללות נפשית. 2 ;אלימות פיזית. 1

  מינית . 8 ;הפרת זכויות. 7 ;אלימות מילולית. 6 ;ניצול כלכלי. 5 ;)מסוי�

  _____________________________________________: לותפרט בקצרה את אפיוני ההתעל

_______________________________________________________________________  

  ______________________: מש� תקופת ההתעללות ;פעמי� חד. 2 ;מתמש�. 1 :דפוס ההתעללות
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  :היסטוריה טיפולית של הקרב�

 לא. 2 ;כ�. 1 ):שהובהקשר כל (הא
 מוכר במחלקה
  לא.2 ;כ�. 1): בנושא התעללות (הא
 פנה לעזרה בעבר

 אחר. 5 ;וציאליתסבדת עו .4 ;עו� משפטייי. 3 ;ולי�ח�תקופ. 2 ;משטרה. 1): בהתעללות (למי פנה

______________   

  ______________ _______________________י�יבאיזה ענ __ ____________מתי פנה

 ______________________________________: דות של הקרב� להתעללות התמודניסיו�
___________________________________________________________________  


   _________________________?פעולות אלה עזרו בעבר לפתור את בעיית ההתעללות הא

  :")משפחהבעיות ב"לדלג ל> ��� א� אי� פוגע �בהזנחה ( י�/הפוגע

  ___: גיל _______: קירבה    נקבה. 2 ;זכר. 1: מי�________:  משפחה
ש _______:  פרטי
ש

  ___: גיל _______: קירבה    נקבה. 2; זכר. 1: מי�________:  משפחה
ש _______:  פרטי
ש

  ___________: נייד  _____________: טלפו�  ___________________ : כתובת

הפרעת /מחלת נפש. 3 ;הימורי�/אלכוהול/ סמי�� התמכרות . 2 ;לא עובד. 1: עבעיות אצל הפוג

ירידה . 8 ;שחיקה עקב טיפול מתמש�. 7 ;בעיות כלכליות. 6 ;נכות. 5 ;פיגור. 4 ;אישיות

  _________________________________________ _______אחר. 9 ;בעיות בריאות/תפקודית

  __________________________________________________ _________פרט את הבעיות

  ___ ____מתי ____________: למי פנה לא.2 ;כ�. 1): בהתעללות (הא
 הפוגע פנה בעבר לסיוע

  _________________________________________________________________פרט 

בעיות . 2 ;אלכוהול/ לסמי�התמכרות. 1): למעט הקרב� והפוגע(בעיות כלליות במשפחה המורחבת 

 ;טיפול בב� משפחה חולה כרוני. 5 ;מפגר/ב� משפחה חולה נפש. 4 ;אבטלה של ב� משפחה. 3 ;כלכליות

  _____________ ____________________אחר. 8 ;מצבי משבר. 7 ;יחסי� בעייתיי� במשפחה. 6

  _________________________________________________________________פרט 

  : תכנית טיפול מוצעת לקרב�

. 5 ;תיוו� במשפחה. 4 ;עזרה קונקרטית. 3 ;הפניה לפסיכיאטר. 2 ;אוז� קשבת. 1: ציפיות המטופל

  ___________________________________________ _______פרט .אחר. 6 ;יה למשטרהיפנ

  ____________________פרט  ,נמוכה. 3 ;בינונית. 2 ;גבוהה. 1 :הערכת המוטיבציה של הקרב�

  ________________פרט סיבות, לא. 2 ;___________: למי> ��כ�. 1 :החלטה להמש� טיפול

  ארו�. 2 ;קצר. 1 :טיפול לטווח

  קבוצתי. 2 ;פרטני. 1 :סוג טיפול

שירותי
 תיוו� והפניה ל. 4 ;מעקב. 3 ;עו� משפטייי. 2 ;שיחות טיפוליות. 1: מהות הטיפול לקרב�

�עו� פסיכויי. ו ;טיפול רפואי. ה ;זיות"מט. ד ;מתנדבי�. ג ;מרכז יו�. ב ;חוק סיעוד. א :כי
תומ

  _________________________________________________שירות אחר . ז ;גריאטרי

5 .
כפיית טיפול מתוק� חוק . ב ;)מתוק� חוק(או לפקיד סעד /דיווח למשטרה ו. א: אמצעי
 חוקיי

  מינוי אפוטרופוס . ד ;ה לבית משפט לצו הגנהיפני.  ג;סי�הגנה על חו

  __________________________________________________________טיפול אחר . 6

שירותי
 תיוו� והפניה ל. 4 ;מעקב. 3 ;עו� משפטייי. 2 ;שיחות טיפוליות. 1: י�/מהות טיפול לפוגע


�עו� פסיכויי. ו ;טיפול רפואי. ה ;זיות"מט. ד ;נדבי�מת. ג ;מרכז יו�. ב ;חוק סיעוד. א :תומכי

  ______________________________________________________שירות אחר . ז ;גריאטרי

  __________________________________________________________טיפול אחר . 6

:הערות
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  טופס הערכה תקופתית 

  _________________: ת המטפלוציאליתסבדת הו העידי�על חודשי� �6ימולא אחת ל
  ______: תקופה_____________ : תארי� מילוי ____________________: ש� מטופל

  : סיכו� ההתערבות


  ____________אנשי� אחרי�. 4 ;בני משפחה אחרי�. 3 ;הפוגע. 2 ;הקרב�. 1: שיחות טיפוליות ע
. 6 ;מרכז יו�. 5 ;ולי�ח� תבי. 4 ;פקיד סעד. 3 ;ד"עו. 2 ;משטרה. 1: רוב גורמי
 נוספי
יע

  _________אחר . 11 ; סיעודרתחב. 10 ;ומיאלוח טיב. 9 ;אפוטרופוס. 8 ;בית משפט. 7 ;אחות/רופא
  י
/לפוגע  לקרב�

    
    

  ______________________________________________________: מצב ההתעללות
  _______________________פרט את סוגי ההתעללות , כ�. 1? הא� חל שינוי בסוגי ההתעללות

  לא . 2 
  לא רלוונטי הרעהשיפור  ללא שינוי  

          מצב ההתעללות
          תדירות גילויי ההתנהגות הפוגעת

          צרכיו הבסיסיי� של הזק� מסופקי�: בהזנחה
          קרב�יכולת התמודדות של ה

          יכולת שליטה בחייו
        
        
        
        

כניסה למעגל טיפול  :קרב� הדיי�עלנקיטת פעולות 
  אסרטיביות כלפי הפוגע

  התייעצות משפטית 
  ה למשטרהיפני 
          ה לבית משפטיפני 

          הרחבת רשת תמיכה
          _______אחר. 3 ;צאצא בוגר. 2 ;זוג�ב�. 1: הפוגע

          הרחקת הפוגע מהבית
          כניסת הפוגע למעגל טיפול

          רשת תמיכה בלתי פורמליתהרחבת 
  : הרחבת רשת תמיכה פורמלית

  בניית תכנית שיקו�
  גיוס גורמי� נוספי� בקהילה

 )מתנדב, נופשו�, מרכז יו�(שימוש בשירותי� בקהילה 

        

 
          )שאינ
 הפוגע(פעילות של בני משפחה אחרי
          הזנחה/התגייסות לצמצו� ההתעללות

  :סיו� טיפול

לא נית� , נשירה, הפסקת התעללות, הפרדת מגורי� אחרת, סידור מוסדי,  פטירה� )הלסמ� סיב(כ�  .1
  לעזור

   ממשי� בטיפול�לא  .2
  : החדשי� הקרובי��3תכנית טיפול ל


  ____________ אנשי� אחרי�. 4 ;בני משפחה אחרי�. 3 ;הפוגע. 2 ;הקרב�. 1: שיחות טיפוליות ע
. 6 ;מרכז יו�. 5 ;ולי�ח� תבי. 4 ;פקיד סעד. 3 ;ד"עו. 2 ;משטרה. 1: רוב גורמי
 נוספי
יע

  _________אחר . 11 ; סיעודרתחב. 10 ;ומיאלוח טיב. 9 ;אפוטרופוס. 8 ;בית משפט. 7 ;אחות/רופא
  

  י
/לפוגע  לקרב�
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  מקורות המידע: 'בנספח 

  :במסגרת המחקר רואיינו אנשי מקצוע ומטופלי� על פי הפירוט הבא

  ושאי� שנבדקונ  טכניקה  N  מרואייני�

איו� יר  19  מטופלי�
ני� אל פ

  פני�

 ,מאפייני ההתעללות, מערכת היחסי� ע� הפוגע
  הטיפול ותפיסת תרומת ההתערבות

משתתפות בקבוצת 
  תמיכה

16  2Xוצותקב 
מיקוד 

  ותצפית

  תרומת העבודה הקבוצתית לכל משתתפת

משתתפות בקבוצת 
  תמיכה

תצפיות   8
במספר 
  מפגשי�

  עבודת הקבוצה 

חות קבוצת מנ
  תמיכה

2 X 3 
 וצותקב

תכנית , מהל� המפגשי�, מטרות, מבנה ותוכ� המפגשי�  איו�יר
, תפיסת� את תרומת התכנית למשתתפות, לעומת ביצוע

  תובנות ולקחי�
  דפוסי עבודה משותפי�  איו�יר  3  ב"ס באלמ"עו
  דפוסי עבודה ומודעות לנושא  איו�יר  8 ס במחלקה לזק�"עו
, ס גמלאי בנק"עו
, כזת בחברת סיעודר

יד , מנחת השתלמות
  אשל, ריבה

תיאור של שיתופי פעולה , הלי עבודה משותפתונ  איו�יר  9
  תרומת התכנית, ספציפיי�

מרכזות התכנית 
  י�ומנהלות המדור

דילמות , תרומת התכנית, תהליכי עבודה, מבנה היחידה  איו�יר  6
הערכות הקשורות , פעולות שנעשו, וקשיי� בישו�

  בישו�
בדות השתלמות עו

  סוציאליות
2 

 וצותקב
תצפית 

  איו�יור
צורת העברת , רכי המשתתפי�וצ, מבנה, תוכ�

  ההשתלמות
מפגשי הסברה ע� 

שותפי תפקיד ואנשי 
  מקצוע

  ותובנות לגבי העבודה המשותפת, נושאי� שהועלו  תצפית  4

תצפיות   11  מקצועי� צוות רב
  איו�יור

  ו�יחודית של הפוריאופ� הדיו� ותרומתו ה

  

  558: פסי אינטייקוט

  246: פסי הערכה תקופתיי�וט
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 התעללותסוג , הפוגעים, הקרבנותמאפייני : 'נספח ג

  וההתערבויות בשלוש הערים

  )באחוזי
 (לפי עיר, הקרבנותשל  
מאפייני: 1לוח 
  עפולה

  
  באר שבע

  
  בת  י�

  
  הכל�ס�
  

  מאפייני הקרב�
  

92  240  225    558  N  

87  83  86    85  
  נשי

  
41  

  
35  

  
46  

    
40  

  **מצב משפחתי
  נשואי�: מזה

           אלמני�  45    38  51  46

 *מצב תפקודי     
   עצמאי  39    41  32  51
    תשוש  36    38  40  22
   סיעודי  16    10  22  14
   תשוש נפש  9    11  6  13

29  44  17    30  
  *עולי

          
  *הסדר מגורי

  יה�תו ומשפחילדי�    33    31  35  30
  זוג�בני    27    32  23  24
    לבד  16    15  15  23
  זוג וילדי��בני    10    13  7  14
    נכדי�  3    2  5  2
     אחר  11    7  15  8

  *חלקהממוכר ב  69    63  76  66

*  0.05 <  p  
 **0.10 <  p  
  

  )באחוזי
 (לפי עיררשתות תמיכה : 2לוח 
    להכ��ס  בת י�  באר שבע  עפולה

92  240  225    558  N  

 *יש תמיכה בלתי פורמלית  61    65  52  79

  *יתליש תמיכה פורמ  63    60  70  57
*  0.05 <  p  

 **0.10 <  p  
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  )באחוזי
( לפי עיר הכנסהמקורות : 3לוח 
  עפולה

 
  באר שבע

 
  בת  י�

 
    להכ��ס

 90  233  214  537  N  
  *קנה ללא השלמת הכנסהי זצבתק  44  54  38  37
  *הכנסהקנה ע� השלמת י זצבתק  52  43  61  54
  *פנסיה  27  33  20  29
  שילומי�/רנטה  6  8  4  2

  הכנסה אחרת  13  15  9  16
  *0.05<p  
  

  )באחוזי
 (לפי עירגור
 מפנה : 4לוח 
    הכל�ס�  בת י�  באר שבע  עפולה

92  240  225   558  N  
 עצמית  28   27  30  24
 חברת סיעוד  19   18  19  20
   לשירותי� חברתיי�לקהמח  12   9  11  24
  *קרוב משפחה  11   16  8  5

  חולי��תקופ  11   8  13  13
 משטרה  6   5  6  10
  חולי��בית  4   5  4  1
 מרכז יו�  4   5  3  3
  שכני�  3   3  2  7
  מרכז למניעת אלימות  1   ��  1  3

  )בית משפט, ביטוח לאומי(אחר   10   8  11  11
*  0.05 <  p  

 **0.10 <  p  
  

  )באחוזי
( לפי עירמאפייני הפוגע : 5לוח 
    הכל�ס�  בת י�  באר שבע  ולהעפ
92  240  225  558  N  
76  71  76    73 
  גברי
  **יחס קירבה          
  זוג�בני   33    43  31  32
  ילדי�   51    45  51  57
    נכדי�  5    5  6  4
  ות  מטפל  3    1  4  1
    אחר  7    6  9  6

  1פוגע הלשבעיות           
  *  בעיות כלכליות 35    42  32  24
  א עובד  ל 33    31  34  36
    התמכרות 24    22  26  24
    מחלת נפש 24    26  21  29
    בריאות 16    17  17  11
    שחיקה מטיפול מתמש� 14    14  15  13
    נכות 11    11  13  7

  *  פיגור  3    ��  2  11
1

   אחתבעיהנית� לסמ� יותר מ 
  *0.05 <  p  

 **0.10 <  p  
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  )באחוזי
 (לפי עיר 1סוג התעללות: 6לוח 
  סוג התעללות  הכל�ס�  בת י�  ר שבעבא  עפולה

 91  240  225  558  N  

  **)מילולית/נפשית(פסיכולוגית   67  69  62  74
 מינית/פיזית  49  47  49  60
  ניצול כלכלי  37  38  37  37

  הזנחה  21  22  19  26

  * הזנחה מכוונת:מזה     9  7  7  17
  הזנחה לא מכוונת              12  15  12  11
  *כויותהפרת ז  14  18  10  10

1 
  נית� לציי� יותר מסוג  אחד של התעללות 
  *0.05 <  p  
 **0.10 <  p  
  

  )באחוזי
( לפי עיר התערבויות טיפוליות: 7לוח 
  עפולה באר שבע  בת י�  הכל�ס�  

N  246  101  85  60  
  40  92  91  79  * שיחות טיפוליות

  26  11  9  14  *קבוצת תמיכה
  17  38  55  40  *שירותי� תומכי�

 27  39  47  39  *צעי� חוקיי�אמ

          *טווח טיפול

  43  13  26  23  קצר
  58  87  74  77  ארו�

 *0.05<p  
  


