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תקציר

רקע 
המיזם של קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים הוא חלק ממגמה ולפיה גוברת ההכרה מצד משרדי ממשלה וארגונים אחרים 

ובתפיסתם  חייהם(,  באיכות  ופגיעה  עומס  )כגון  עליהם  הטיפול  ובהשלכות  בזקנים  בטיפול  משפחה  לבני  שיש  החשוב  בתפקיד 

כאוכלוסיית מטרה אשר יש לפתח עבורה תוכניות ייעודיות. המיזם החל לפעול באפריל 2015 ובמהלך כשנתיים וחצי שבהן הוא 

עמדא,  ועמותת  לאומי  לביטוח  המוסד  ידי  על  ומומן  הופעל  המיזם  משתתפים.  כ-1,050  ובהן  תמיכה,  קבוצות   74 נפתחו  פעל 

העמותה לחולי דמנציה, אלצהיימר ומחלות דומות, בשיתוף הרשויות המקומיות ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. 

הוא המשך  ותמיכה למטפלים. המיזם  ידע  חולי דמנציה, באמצעות מתן  בזקנים  לבני משפחה המטפלים  נועדו לסייע  הקבוצות 

למיזם קודם שפעל בשנים 2013-2011.

בדוח זה מוצגים ממצאים ממחקר ההערכה שנערך על ידי מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. המכון ליווה גם את המיזם הקודם והוא 

מלווה את המיזם הנוכחי משלבי ההקמה הראשוניים. 

מטרות 
מטרתו העיקרית של המחקר היא לבחון את תוצאות המיזם לאורך זמן בקרב שלושה מודלים של הפעלה: א. מטפלים שהשתתפו 

רק בקבוצת תמיכה סגורה; ב. מטפלים שהשתתפו בקבוצת תמיכה סגורה והמשיכו לאחריה להשתתף בקבוצת רכבת )מפגשים 

רק  שהשתתפו  מטפלים  ג.  רוצים(;  שהם  מפגשים  לכמה  להגיע  יכולים  המשתתפים  זמן.  הגבלת  ללא  לחודש,  אחת  הנערכים 

בקבוצת רכבת. 

שיטות
הראיונות עם משתתפי הקבוצות נעשו בשני גלים. הגל הראשון נערך כחודש וחצי לאחר סיום מפגשי הקבוצה, ובו רואיינו טלפונית 

אותם  עם  הראשון  הגל  לאחר  שנה  כחצי  נערך  השני  הגל  רכבת.  בקבוצות  משתתפים   52 ועוד  סגורות  בקבוצות  מטפלים   309

מרואיינים, ובו רואיינו 222 מטפלים מן הקבוצות הסגורות, מהם 61 המשיכו בקבוצת רכבת, ו-137 לא המשיכו להשתתף בקבוצת 

תמיכה. נוסף לכך רואיינו ריאיון חוזר עוד 36 מטפלים שהשתתפו רק בקבוצת רכבת. 

ממצאים 
אכן  המשתתפים  מן  ניכר  חלק  ומנטלית.  תפקודית  מוגבל  זקן,  משפחה  בבן  המטפלים  וצאצאים  נשים  הם  המשתתפים  מרבית 

מן   96%( מאוד  גבוהה  הייתה  הקבוצה  מהתנהלות  הרצון  שביעות  הזוג.  ובני  בנות  בקרב  במיוחד  עומס,  תחושות  על  מדווחים 

התמיכה  הייתה  למשתתפים  הקבוצה  של  העיקרית  תרומתה  לתוצאות,  אשר  מאוד(.  מרוצים  או  מרוצים  היו  המשתתפים 



ii

כי המפגשים אפשרו קבלת  בדומה לממצאי המיזם הקודם, התקבל   .)1.059 5, סטיית תקן  4.15 מתוך  )ציון ממוצע של  הרגשית 

יכולות ההתמודדות של המטפל,  עצות פרקטיות ושיתוף בקשיים עם מטפלים אחרים ועם אנשי המקצוע. המיזם תרם לשיפור 

גם בשיפור  ועוד, שיפור הטיפול בזקן מתבטא  גם בחייו האישיים. זאת  ובמתן סדרי עדיפות  בקבלת החלטות הקשורות בטיפול 

הקשרים הבין-אישיים עימו ובקבלת סיוע רב יותר בכל הנוגע לטיפול. היבט נוסף בא לידי ביטוי בהעצמה אישית שהתבטאה, בין 

היתר, ביותר דאגה לבריאותם הפיזית והנפשית של המטפלים עצמם, להרחבת קשריהם החברתיים ולהגדלת פרק הזמן המוקדש 

לפעילויות פנאי. 

האישיים.  ולחייהם  המשפחה  בבן  לטיפול  הרבה  תרומתה  את  חשים  עדיין  הקבוצה  משתתפי  המפגשים,  מתום  חודשים  שמונה 

 ,)p=0.001 ,2.67-ירידה מ-3.08 ל( באופן טבעי תחושת התרומה פוחתת עם הזמן, בעיקר כאשר מדובר בתחושת ההקלה בעומס 

עם  ההתמודדות  יכולת  ובשימור   )p=0.001 ל-4.04,  מ-4.40  )ירידה  בקבוצה  אחרים  משתתפים  עם  היכרות  של  התרומה  בשימור 

המחלה,  על  מידע  של  בממדים  נשמרת  הקבוצה  תרומת  כי  מצאנו   .)p=0.001 ל-3.70,  מ-3.95  )ירידה  בטיפול  הכרוכים  הקשיים 

זמן  לאורך  יותר  נשמרת  התרומה  זוג  בני  בקרב  עצמו.  למען  המטפל  שעושה  ובדברים  שליליים  רגשות  עם  להתמודד  ביכולת 

בהשוואה לילדיהם הבוגרים של המטופלים.

שלא  מי  לבין  ב'(  )מודל  רכבת  בקבוצת  להשתתף  שהמשיכו  מטפלים  בין  התמיכה  בקבוצת  ההשתתפות  תרומת  של  השוואה 

יותר,  כגבוהה  נתפסה  כי בקרב הממשיכים בקבוצת הרכבת, התרומה  א'( מלמדת  )מודל  המשיכו בתום מפגשי הקבוצה הסגורה 

קשיים  עם  להתמודד  וכלים  טיפול  מיומנויות  קבלת  הטיפול,  מן  זמן  פסק  ולקיחת  התאווררות  בעומס,  הקלה  האלה:  בהיבטים 

הכרוכים בטיפול )לעומת הלא ממשיכים(. מנגד, בממד של דאגה לעצמי התרומה הייתה גבוהה יותר בקרב מי שלא המשיכו לעומת 

מי שהמשיכו. 

אלו  בקרב  שנמצאה  לזו  דומה  הייתה  א'+ב'(  )מודל  הסגורות  בקבוצות  המשתתפים  בקרב  הנתפסת  התרומה  כי  נמצא  כן  כמו 

שהשתתפו רק בקבוצות הרכבת )מודל ג'(. 

בעקבות ההשתתפות בקבוצה חלו שינויים במציאות חייהם של המטפלים. בדקנו באיזו מידה השינויים שדווחו לאחר חודש וחצי 

מתום המפגשים נשארו גם שישה חודשים לאחר מכן. השינויים הבולטים שנשארו במהלך ששת החודשים שבין שני הראיונות היו: 

על אף שחל שיפור בקשר עם הזקן בגל הראשון )42% דיווחו על שיפור(, לאחר שישה חודשים השיפור בקשר עם הזקן היה קטן 

יותר )37% דיווחו על שיפור(; במהלך ששת החודשים שבין שני הראיונות השיפור בהתחשבות בדעתו של הזקן גדל )מ-28% ל-33%, 

p=0.012(, ושיעורי המדווחים על יותר עזרה מעובד זר ומבני משפחה אחרים היו גבוהים יותר. שיעורי השיפור נמצאו דומים כמעט 

בכל ההיבטים שנבדקו הן במודל של הקבוצה הסגורה בלבד )מודל א'( והן במודל שבו ממשיכים לקבוצת רכבת )מודל ב'(. 

גל הראיונות הראשון במיזם הנוכחי, שנערך כחודש וחצי לאחר סיום קבוצות התמיכה, היווה הזדמנות לעשות מעין "ניסוי חוזר" 

לגבי תוצאות המחקר שנערך במיזם הקודם של קבוצות התמיכה )2013-2011(. בשני המחקרים שנערכו באופן בלתי תלוי, תרומת 

הקבוצה למשתתפיה הייתה דומה. יש בכך בכדי לאשש את ממצאי שני המחקרים. 
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מסקנות 
קבוצות התמיכה לבני משפחה המטפלים בזקן הסובל מדמנציה הן שירות חשוב המסייע להם לאורך זמן להתמודד עם נטל הטיפול 

בשלושה ממדים עיקריים: תמיכה רגשית, עזרה במתן כלים ומיומנויות לטיפול עצמו, ודאגה עצמית.

בבואנו להמליץ על מודל מועדף מבין שלושת המודלים שנבחנו, מתברר כי בממד של פסק זמן מן הטיפול והקלה בעומס הטיפולי 

ישנה תרומה למודל ההמשכי )קבוצת רכבת,  מודל ב'( על פני מודל של קבוצה סגורה בלבד )מודל א'(. 

בהשוואה בין משתתפים בקבוצות הסגורות )מודלים א'+ב'( לקבוצת הרכבת )מודל ג'(, נמצא כי תפיסת התרומה של ההשתתפות 

בקבוצת הרכבת, על היבטיה השונים, והשינויים שחלו בעקבותיה לאורך זמן, היו דומים במרבית ההיבטים לאלה שדווחו בקבוצות 

הסגורות. לאור העובדה כי קבוצת רכבת דורשת פחות משאבים ופחות מחויבות מצד המשתתפים בה, לכאורה ניתן לחשוב שזהו 

המודל המועדף. עם זאת, כאשר באים לפתח את השירות יש להתחשב בכך שאוכלוסיית היעד היא שונה. שכן, בני ובנות זוג נוטים 

יותר להשתתף בקבוצת רכבת שיכולה להימשך על פני זמן רב , ואילו צאצאים בוגרים נוטים יותר להשתתף בקבוצות סגורות אשר 

המועט  בשל מספר המשתתפים  זו,  לסייג מסקנה  מכך, חשוב  יותר  את העדפותיהם.  יותר  תואמות  והן  מוגבל  מספר המפגשים 

שרואיין מקבוצת הרכבת. 

והתאמה  השירות  במתן  וגמישות  בחירה  מאפשרת  זה,  במיזם  שנעשתה  כפי  מודולרית,  הפעלה  דרך  יצירת  כי  נראה  הכול  בסך 

ליהנות  יכולים  זוג  בני  מנגד,  להעדפותיהם.  יותר  המתאים  סגורה  קבוצה  של  במודל  לבחור  יכולים  צאצאים  היעד;  לאוכלוסיית 

מהמשכיות בפעילות בקבוצת רכבת לאורך זמן, ולקבל תמיכה מתמשכת בהתאם לשלבים השונים של המחלה. 

זמן של קבוצות התמיכה למטפלים בבן משפחה החולה בדמנציה.  תרומתו הייחודית של המחקר היא בבחינת ההשפעה לאורך 

הממצאים יכולים לסייע לקובעי מדיניות ולמפתחי שירותים בפיתוח מענים לאוכלוסיית יעד זו.
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1. מבוא
משפחה  לבני  תמיכה  קבוצות  של  הקמתן  את  לאומי  לביטוח  המוסד  יזם  ובמסגרתו   2013-2011 בשנים  שפעל  למיזם  בהמשך 

לאומי  לביטוח  המוסד  החליט  2015א(,  וברודסקי,  רזניצקי  ספלטר,  לרון,  )ברג-ורמן,  למשתתפים  הרבה  תרומתן  ולאור  מטפלים, 

2017, ובמסגרתו  להמשיך במיזם ולהתמקד במטפלים בזקנים הלוקים בדמנציה. המיזם הנוכחי פעל מאפריל 2015 ועד סוף שנת 

פעלו 74 קבוצות תמיכה למטפלים בבן משפחה עם דמנציה, מהן שלוש קבוצות שפעלו באמצעות האינטרנט. בקבוצות השתתפו 

אחרים  וארגונים  ממשלה  משרדי  מצד  ההכרה  גוברת  ולפיה  המגמה  מן  חלק  הוא  המיזם  ארצית.  בפריסה  משפחה  בני  כ-1,050 

ובתפיסתם  חייהם(  באיכות  ופגיעה  עומס  )כגון  עליהם  הטיפול  בהשלכות  בזקנים,  בטיפול  משפחה  לבני  שיש  החשוב  בתפקיד 

כאוכלוסיית מטרה אשר יש לפתח עבורה תוכניות ייעודיות. מטרות המיזם הן לתמוך בבני משפחה המטפלים בזקנים עם דמנציה 

ולסייע להם. הפעלת הקבוצות נעשתה על ידי עמדא, העמותה לחולי דמנציה, אלצהיימר ומחלות דומות. 

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ליווה את המיזם הקודם ומלווה את המיזם הנוכחי במחקר הערכה משלבי ההקמה הראשוניים. דוח 

זה מציג ממצאים המסכמים את תוצאות המיזם, כשמונה חודשים מתום מפגשי הקבוצות. לאחר הפרקים של סקירת הספרות 

ומערך המחקר, מובא פרק הממצאים. הפרק מחולק לשלושה חלקים עיקריים: היבטים ארגוניים ביישום המיזם; מאפייני המטפלים, 

מאפייני המטופלים, התמיכה והעומס; תוצאות המיזם המתייחסות לתרומת ההשתתפות במיזם ושינויים שחלו בעקבותיו לאורך 

זמן )t1 לעומת t0(. בנספחים מרוכזים ממצאים הקשורים למשתתפי הקבוצות האינטרנטיות ולקבוצות הרכבת1. 

קבוצת רכבת היא קבוצת תמיכה המתנהלת בפורמט שבו תדירות המפגשים היא אחת לחודש. משך התנהלותה והרכב המשתתפים בה אינם קבועים וגם   1

תוכנית המפגשים לא נקבעת מראש אלא מתפתחת על פי הדינמיקה בקבוצה. יצוין כי המטפלים שהשתתפו בקבוצות הרכבת לא היו חלק מן המיזם אלא 

השתתפו בקבוצות תמיכה של עמותת עמדא ללא קשר למיזם.
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2. סקירת ספרות
בני משפחה המטפלים בזקנים כאוכלוסיית מטרה לקבלת סיוע

לא  לטיפול  בנוגע  הרווחה  מערכות  בפני  אתגרים  מציבים  וחברתיים  דמוגרפיים  שינויים  לצד  החיים  תוחלת  הארכת  של  מגמות 

 Wiener, 2003;( המשפחה  בני  בידי  ובעיקר  פורמלית,  הלא  המערכת  בידי  מסופק  בזקנים  הטיפול  רוב  גיסא,  מחד  פורמלי. 

ובשיעורי  ילדים  ללא  הזוגות  בשיעור  גידול  המשפחה,  ובגודל  בילודה  ירידה  גיסא,  מאידך   .)Fujisawa & Colombo, 2009
הגירושין, כניסת נשים לשוק העבודה וגידול במוביליות גאוגרפית כך שהורים וצאצאיהם גרים רחוק אלו מאלו — כל אלה מדלדלים 

 .)Golden & Lund, 2009( את מאגר המטפלים הלא פורמליים לזקנים בקהילה

מאפייני המטפלים הלא פורמליים בזקנים

בישראל, מספר המטפלים ללא תמורה כספית בבן משפחה זקן נאמד במיליון. כמחציתם )51%( נשים, 41% הם בגילים שבין 45 

 64-45 הגיל  קבוצת  מבני  כ-40%  האוכלוסייה,  כלל  שבקרב  לציין  מעניין  יותר.  או   65 בגיל  הם  המטפלים  מן  כ-13%  ועוד  ל-64, 

מטפלים בזקנים )עיבוד מן הסקר החברתי במשאב, 2011, עמ' 218(. מרבית המטפלים )74%(, מטפלים בהורה או בהורה של בן/בת 

הזוג ואילו 16% מטפלים בבן/בת הזוג. היתר מטפלים בבן משפחה אחר )עיבוד מן הסקר החברתי, משאב, 2017, עמ' 226(. אומדן 

חולי אלצהיימר בישראל מוערך ביותר מ-150 אלף איש.

הטיפול שמעניקים בני משפחה לזקנים נמשך על פי רוב כמה שנים והוא מתבטא במגוון תחומים: סיוע בפעולות היום-יומיות )כגון 

ובין שירותים  )כגון הכנת ארוחות וקניות(, קישור ותיווך בין הזקן  רחצה והלבשה(, עזרה בפעולות שקשורות לניהול משק הבית 

בקהילה וכן סיוע בתמיכה כלכלית, נפשית וחברתית )ברודסקי ואחרים, 2011(. נוסף על כך, הטיפול הרפואי והסיעודי שנותנים בני 

המשפחה נעשה מורכב יותר, והוא דורש מן המטפלים הלא פורמליים הבנה, ידע ומיומנויות במגוון רחב של תחומים. 

השפעת הטיפול על בני המשפחה 

הטיפול כרוך בהשקעה גדולה של משאבים פיזיים, נפשיים וכלכליים מצד המטפל. למרות שלטיפול בבן משפחה יכולים להיות 

צדדים חיוביים, רבות הן ההשלכות השליליות על המטפל. הוא משנה את תפקידו מבן זוג/ילד למטפל, משנה את לוחות הזמנים, 

 Glosser & Wexler,  ;2000 וברנשטיין,  )הנטמן  חייו  סגנון  אף  משתנה  מכך,  וכתוצאה  בחייו,  שונים  לדברים  שלו  האחריות  ואת 

1985(. נוסף לכך, המטפלים צריכים לנהל את המתח הנובע מן האובדנים ומן הרגשות השליליים שעולים בקרבם במהלך הטיפול, 
 Schulz, O’Brien, Bookwala, & Fleissner, 1995;( והתעסוקתיים  החברתיים  חייהם המשפחתיים,  את  ולנהל  להמשיך  וגם 

 Lewis, Hobday, &( משפחתיים  ואף  כלכליים  בריאותיים,  מחירים  משלמים  והם   ,)Vitaliano, Zhang, & Scanlan, 2003
Hepburn, 2010(. חלק משמעותי מן המטפלים העיקריים מדווחים על תחושות לחץ ועומס )בין מחצית לשני שלישים, בהתאם 
יותר  גבוהה  העיקרי  המטפל  על  העומס  תחושת  כך  המחלה,  מן  יותר  סובל  או  יותר  מוגבל  שהזקן  וככל  הנחקרת(,  לאוכלוסייה 

 McKinlay et al., 1995; Zarit, 1992; Pearlin et al., 1990; Fredman et al., 1995; Neary, 1993; Arai et al., 2002;(
 .)Miller & McFall, 1992
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מחקרים בארץ ובעולם מראים כי מקרב המטפלים בחולי אלצהיימר, 40%-75% פיתחו מחלות נפשיות ו-15%-32% סבלו מדיכאון 

קליני. הם גם סבלו מבעיות שינה, עייפות, מתח ופגיעה במערכת החיסונית. הטיפול גרם לחלקם לשנות את מצבם התעסוקתי, 

 MetLife &( )Black et al., 2009( ואם בפגיעה בזכויות הפנסיוניות  ידי פרישה מוקדמת, אם בהפחתת שעות העבודה  אם על 

Brendeis University, 1999(. יותר משני שלישים מן המטפלים גם מדווחים על קשיים פיזיים )מאמץ פיזי גדול מדי( ועל השפעה 
ובזמן  החברתי  בתפקוד  פגיעה  על  מדווחים  שלישים  משני  למעלה   ,)2017 וברודסקי,  רזניצקי  )ברג-ורמן,  בריאותם  על  לרעה 

 .)Bamford et al., 1998; Bedini & Guinan, 1996( המוקדש לפעילויות הפנאי

מקשיים  וסובלים  מבוגרים  עצמם  הזוג  שבני  לעובדה  פרט  ילדיהם.  על  המוטל  מזה  יותר  גדול  הזקנים  של  הזוג  בני  על  העומס 

בריאותיים ופיזיים, נראה שתחושת מחויבותו של מטפל כלפי בן-זוגו, מקבל התמיכה, עמוקה יותר עקב הקשר הזוגי. בני זוג אף 

חולקים יחד משק בית אחד, ולפיכך הם ערים במיוחד לצורך של מקבל התמיכה בעזרה. הסיוע מצידם, על פי רוב, אינו ָתחּום בזמן 

ועשוי להפריע במילוי תפקידים אחרים. הימצאות מטפלים לא פורמליים אחרים מלבד המטפל העיקרי יכולה להקטין את העומס 

המוטל על כתפיו )ברודסקי, רזניצקי וסיטרון, 2011(, אולם כאשר המטפל העיקרי הוא בן זוג, מעורבותם של בני המשפחה האחרים 

בטיפול קטנה יותר. 

חשוב לציין, כי למרות שמחקרים רבים בוחנים את ההיבטים השליליים של מתן הטיפול, החל משנות ה-90 התמקדו המחקרים 

גם בהשפעה החיובית של הטיפול על המטפלים, כגון התחושה שהם "מיטיבים", שהם נחוצים, שהטיפול מעניק משמעות חדשה 

המטפלים,  של  החוזק  נקודות  ואת  היכולות  את  גם  להדגיש  נוטים  כיום  טיפול.  במתן  שיש  התגמולים  למערכת  ובכלל  לחייהם, 

 Lawton et al., 1989; Switzer et al., 2000; Picot et( מאחר שאלה למעשה מהווים את הבסיס להתמודדות טובה עם המצב

.)al.,1997; Yates et al.,1999; Kinney & Stephens, 1989

פורמליים  ושל מתכנני שירותים במטפלים הלא  קובעי מדיניות  גברה התעניינותם של  זאת, בשני העשורים האחרונים  כל  לאור 

בזקנים ובזיהוי דרכים לסייע להם ולהקל עליהם )ברודסקי, רזניצקי וסיטרון, 2011(. בעקבותיה פותחו תוכניות ושירותים שמטרתם 

לסייע בידי המטפלים להתמודד עם התחושות השליליות ועם ריבוי המטלות, מתוך הבנה כי סוג אחד בלבד של התערבות לא יוביל 

לסיוע ממשי עבורם )Golden & Lund, 2009(. אחת הדרכים לסייע לחברי משפחה התומכים בזקנים היא קבוצות תמיכה.

קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים

ההיסטוריה של קבוצות תמיכה בארצות הברית החלה בשנת 1935 בהקמת הקבוצות הראשונות של אלכוהוליסטים אנונימיים, ומאז 

השימוש בהן ככלי טיפולי ידע עליות ומורדות )Hornillos et al., 2011(. כיום זו שיטה נפוצה ביותר לסיוע קבוצתי, ובארצות הברית 

 .)Donorfio et al., 2010; Golden & Lund, 2009( היא מהווה אחד מששת השירותים הנפוצים ביותר בקרב תומכים בזקנים

קבוצות תמיכה תורמות לשיפור במצב הרוח, הן מפחיתות דחק ומקנות תחושה של אוניברסליות כאשר תומכים מבינים כי הם לא 

לבד בהתמודדות עם בעיות ורגשות, והקבוצה היא הזדמנות לחלוק את רגשותיהם עם אנשים אחרים המצויים במצבים דומים. 

מטפלים בבן משפחה דיווחו כי יכלו להביע רגשות שליליים ולמתנם בקבוצות תמיכה, וכי הקבוצות אף מאפשרות להגיע לציפיות 

הקבוצה   .)Golden & Lund, 2009( אשמה  רגשות  ולצמצם  ותסכול  כעס  של  רגשות  למתן  בעצמן  היכולות  יותר  מציאותיות 
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חייו שלו  על  גם  לחשוב  היא מעודדת את המטפל  אלו של המטפל, שכן  עם  ורווחתו  החולה  צורכי  לאיזון  הזדמנויות  מאפשרת 

שחווים  מטפלים  ויש  למוסד,  העברה  על  החלטה  כמו  קשות,  החלטות  בקבלת  גם  מסייע  זה  איזון  החולה.  של  אלו  על  רק  ולא 

שיפור בדימוי העצמי ותחושת שליטה גבוהה יותר בחייהם. הקבוצה מפתחת את מוכנותם של המטפלים לתפקידם זה ומגבירה 

נוסף של  יתרון   .)Golden & Lund, 2009( יותר  חיוביות  לנקוט אסטרטגיות התמודדות  היכולת  כמו  ביכולותיהם,  ביטחונם  את 

 .)Carmack Taylor et al., 2007( הקבוצות טמון ביכולתן לספק למטפלים הזדמנות להשוואה חברתית

מרבית מחקרי ההערכה על קבוצות תמיכה נערכו בקרב מטפלים בחולי דמנציה. המחקרים הללו מצביעים על השפעות מעורבות 

ירדה  המטפלים  של  והסובייקטיבית  האובייקטיבית  העומס  שתפיסת  שהראו  מחקרים  יש  מטפלים.  של  העומס  על  בהקלה 

 Ko, Lee & Bauman, 2007; Ostwald, Hepburn, Caron, Burns( המפגשים  תחילת  של  לתקופה  בהשוואה  משמעותית 

קלה  להקלה  הביאו  מטפלים  של  העומס  על  להקל  שנועדו  תמיכה  שקבוצות  מצאו  במטה-אנליזות  מנגד,   .)& Mantell, 1999
בלבד או שלא הביאו להקלה כלל. סקירות מחקרים מלמדות שלמרות שההקלה בעומס אינה חד-משמעית וברורה, ניכרת הקלה 

.)Chu et al., 2011; Brodaty et al, 2003; Pinquat & Sorensen, 2006( בסימפטומים הדיכאוניים של בני המשפחה המטפלים

קבוצות  של  הקמתן  את  לאומי  לביטוח  המוסד  יזם  ובמסגרתו   2013-2011 בשנים  בישראל  שפעל  המיזם  את  שהעריך  במחקר 

תמיכה לבני משפחה מטפלים )ברג-ורמן ואח', 2015א( נמצא כי 81% מהמטפלים בחולי דמנציה מגיעים לקבוצות התמיכה בעיקר 

כדי לקבל מידע על זכויות ושירותים וכדי לקבל כלים להתמודדות עם הקשיים בטיפול. הם נתנו חשיבות נמוכה יותר בהחלטתם 

לסיבות האלה: כדי לקבל תמיכה רגשית ולהכיר אנשים המתמודדים עם קשיים כמו שלהם )58%(, ללמוד להתמודד עם רגשות 

שליליים )51%( ולהתאוורר מן הטיפול )32%(. אולם בתום פעילות הקבוצה 82% מהם דיווחו כי הקבוצה תרמה להם בתמיכה רגשית 

ו-87% נתרמו בקבלת האפשרות להכיר אנשים המתמודדים עם קשיים כמו שלהם. שיעורים נמוכים יותר נתרמו ביכולת להתאוורר 

)67%(, שיפור יכולתם להתמודד עם הקשיים הכרוכים בטיפול )57%( וקבלת מידע על זכויות ושירותים )47%(. נוסף לכך, המטפלים 

דיווחו שחל שיפור משמעותי ביכולתם לתת סדרי עדיפות בטיפול )41%(, שחל שיפור בקשר עם המטופל )37%(, שהם דואגים יותר 

לבריאותם )36%( ועוסקים יותר בפעילות פנאי )31%(. ניתוח נתוני המחקר הראה עוד שתחושת עומס כבד או כבד מאוד כתוצאה 

מן הטיפול פחתה מ-66% שחשו עומס כבד או כבד מאוד לפני הצטרפותם לקבוצה לכ-58% שחשו כך בתום המפגשים. גם תחושת 

לרון,  )ברג-ורמן,  נתונים מתוך  )ניתוח משני של  ירדה מ-19% לפני הצטרפותם לקבוצה ל-14% בתום המפגשים  הדיכאון בקרבם 

ספלטר, רזניצקי וברודסקי, 2015ב(.

ורובם אף  חייהם,  איכות  כי הללו שיפרו את  ולדווח  מן המפגשים  רצון  להיות שבעי  נוטים  רוב המשתתפים  כי  מחקרים מראים 

מביעים רצון להמשיכם. עם זאת, קבוצות תמיכה לאו דווקא מסתיימות בתוצאות חיוביות לכל אחד מן המטפלים. יש שחשו כי לא 

קיבלו את סוג התמיכה ואת רמת התמיכה שנדרשה להם ושלה ציפו. יש שטענו כי לא קיבלו ידע מספק או את הסיוע שהיה דרוש 

)למשל,  הארוך  לטווח  בהשלכות  מפני שהקבוצות התמקדו  הדיכאון  ואת  בקרבם  המועקה  הגבירה את  רק  ויש שהקבוצה  להם. 

 Glosser & Wexler, 1985; Smyth, Rose, McClendon, & Lambrix,( ולא בפתרון בעיות מיידיות )הידרדרות בשל דמנציה

.)2007; Cella et al., 1993
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למרות קיומן של תופעות כגון נשירה או אף הבעת אי-שביעות רצון מן התכנים או ההרכב של הקבוצות, ולמרות שמחקרי הערכה 

על קבוצות תמיכה לא הצביעו על ממצאים חד-משמעיים לגבי תרומתן להפחתת העומס הטיפולי, קבוצות התמיכה נמצאו יעילות 

)Chien, Chu, Guo et al., 2011( וזו התערבות מומלצת לתמיכה בבני משפחה  לשיפור באיכות חיים נפשית ובהפחתת דיכאון 

 .)Smyth et al., 2007( מטפלים
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3. מחקר ההערכה

מטרות המחקר 
ההערכה נועדה לבחון את תרומת הקבוצה למשתתפים לאורך זמן ולסכם את הלקחים הנלמדים מהפעלת קבוצות תמיכה בשלוש 

מודולות: קבוצת תמיכה סגורה בלבד, קבוצת רכבת כהמשך לקבוצה סגורה וקבוצת רכבת בלבד. זאת כדי לסייע לקובעי מדיניות 

ולמפתחי שירותים לגבש תוכניות יעילות ומועילות לסיוע לבני משפחה המטפלים בזקנים עם דמנציה ולתמיכה בהם. 

המחקר נועד לספק מידע בנושאים האלה:

שביעות רצון של המטפלים מהיבטים שונים של השתתפותם בקבוצת התמיכה.. 1

תרומת המיזם לאורך זמן )של כ-8 חודשים מתום המפגשים( בהתייחס להיבטים האלה: הקלה בעומס הטיפול, רכישת ידע, . 2

מיומנויות וכלים לטיפול בזקן, איכות הקשר עימו, היבטים חיוביים של הטיפול, רווחה נפשית, שמירה על הבריאות העצמית 

)self-care(, כוונות לפנייה לסידור מוסדי, שיפור יכולת ההתמודדות של המטפל, ניצול מורחב ומושכל יותר של השירותים 

הפורמליים ושינוי בדפוסי הפעולה של הרשת החברתית הלא פורמלית )למשל, גיוס בני משפחה אחרים(. 

השוואה של ממצאי סעיף 2 לעיל בין משתתפים בקבוצות, לפי חלוקה זו:. 3

בני משפחה מטפלים שהשתתפו רק בקבוצה סגורה ולא המשיכו לאחר 12 המפגשים.א. 

בני משפחה מטפלים שבתום המפגשים המשיכו להשתתף בקבוצת רכבת. ב. 

בני משפחה מטפלים שהשתתפו רק בקבוצת רכבת.ג. 

המחקר מספק מידע גם על הנושאים האלה:

מין, . 1 )גיל,  סוציו-דמוגרפית  מבחינה  התמיכה  בקבוצות  המשתתפים  פורמליים  הלא  המטפלים   — היעד  אוכלוסיית  מאפייני 

ואיכותו(; מאפייני רשת  )יחס קרבה, הסדרי מגורים, תדירות הקשר  השכלה, מצב סוציו-אקונומי(; מאפייני הקשר עם הזקן 

התמיכה של הזקן ושל בן המשפחה המשתתף בתוכנית )הרכב נותני התמיכה, מאפייני העזרה שמושיט בן המשפחה המשתתף 

בתוכנית ושל בני משפחה אחרים וכן סוגי התמיכה — אינסטרומנטלית, רגשית, כספית וכד'(; מאפייני העומס שחווה המטפל 

כתוצאה מן הטיפול.

מאפייני הזקנים המטופלים מבחינת מאפיינים סוציו-דמוגרפיים )גיל, מין וכד'(, מצב תפקודי, מצב קוגניטיבי, וניצול שירותים . 2

קיימים )מטפלת, מרכז יום וכד'(.



7

מערך המחקר
כדי לענות על מטרות המחקר נעשה שימוש בשיטות מחקר כמותיות בעיקרן. מערך המחקר כלל איסוף נתונים המתמקד בתרומתה 

של התוכנית למשתתפים. בחינת תרומת המיזם למטפלים מתבססת על הערכה רטרואקטיבית בשני מועדים. להלן פירוט מקורות 

המידע והכלים ששימשו לאיסוף הנתונים: 

ראיונות טלפוניים עם בני משפחה המשתתפים בתוכנית, בשני גלים. הגל הראשון נערך כחודש וחצי לאחר סיום מפגשי הקבוצה . 1

רקע  פרטי  כלל   )t0( המשתתפים  עם  הראשון  הריאיון   .)t1( חוזר  בריאיון  לאחריו  חודשים  כששה  נערך  השני  והגל   )t0( הסגורה 

על  המוטל  העומס  על  הטיפול  השלכות  את  ובחן  פורמלית  והלא  הפורמלית  העזרה  מאפייני  והזקן,  המטפל  של  דמוגרפיים 

המטפל, איכות חייו, מצב בריאותו ואיכות הקשר שלו עם המטופל. בראיונות אף נכללו היבטים ארגוניים שונים של שביעות רצון 

מן ההשתתפות בקבוצת התמיכה ומהנחייתה, של תרומתה למשתתפים ושל שינויים שחלו בעקבותיה. בריאיון השני )t1( נעשתה 

פנייה חוזרת לאותם מרואיינים, והשאלון התייחס בעיקר לתפיסתם את ההיבטים השונים של תרומתה של הקבוצה, לשינויים 

 .)t0( שחלו בפועל בחייהם האישיים של המטפלים ובהקשר לטיפול בבן המשפחה הזקן, בהשוואה למצב בעת הריאיון הראשון

פרוטוקולים של ועדות ההיגוי הארציות שהתקיימו לאורך הפעלת המיזם. . 2

אוכלוסיית המחקר 
במיזם.  המשתתפים  ביישובים  בקהילה,  הגר  דמנציה  עם  בזקן  המטפלים  ראשונה  מדרגה  משפחה  בני  הוגדרה  היעד  אוכלוסיית 

המיזם פעל ביישובים בכל הארץ; מבית ג'אן בצפון ועד חבל אילות בדרום. בהתבסס על דיווחי המנחים, השתתפו במיזם כ-1,050 

בני משפחה מטפלים שהשתתפו  לכך השתתפו במחקר  נוסף  מועד.  ואינטרנטיות קצרות  סגורות  ב-74 קבוצות תמיכה  מטפלים 

כלל  על  נתונים  לקבל  היה  ניתן  לא  המיזם.  מן  חלק  ואינן  עמדא  עמותת  ידי  על  המופעלות  )רכבת(  פתוחות  תמיכה  בקבוצות 

המשתתפים בקבוצות הרכבת שפעלו באותה תקופה )ראו תרשים 1(.

הדגימה

מחקר ההערכה החל מתחילת שנת 2016, כלומר כחצי שנה לאחר פתיחת הקבוצות הראשונות שפעלו במסגרת המיזם. בתקופת 

ביצוע המחקר )בין ינואר 2016 ליולי 2017( נפתחו 48 קבוצות סגורות ובהן 750 בני משפחה מטפלים. 

גל א'

ידי המנחים לחתום על טופס הסכמה להשתתף במחקר, לאחר שהוסברו להם מטרות המחקר ומהלך  המשתתפים התבקשו על 

בני משפחה חתמו על טופס ההסכמה שהעבירו  זו 446  בני המשפחה שהשתתפו בקבוצות הסגורות, מתוך קבוצה  הריאיון. 750 

המנחים. מתוכם: 309 משתתפים )41% מכלל המשתתפים ו-69% מבין מי שחתם על טופס הסכמה( התראיינו בגל א' )t0(. הסיבות 

העיקריות לאי-קיום ריאיון )מתוך אלו שחתמו על טופס הסכמה( היו: לא ניתן היה ליצור קשר טלפוני עם המרואיין )64 אנשים, 

מסיבות  רואיינו  לא   )11% אנשים,   47( היתר   .)6% אנשים,   26( הריאיון  מהלך  על  להם  שהוסבר  לאחר  להתראיין  סירוב  או   )14%

אחרות, כמו בעיות שפה. 
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בקבוצות הרכבת, מתוך 65 מטפלים שהשתתפו ב-14 קבוצות וחתמו על טופסי ההסכמה להשתתף במחקר, רואיינו 52 משתתפים 

)80%(. מבין ה-13 שלא רואיינו, עם 9 אנשים לא ניתן היה ליצור קשר והיתר לא רואיינו מסיבות אחרות )ראו תרשים 1(. 

 18 להתראיין.  הסכמה  הייתה  מהן  קבוצות  בשתי  רק  משתתפים.   45 בהן  אינטרנטיות2,  קבוצות  שלוש  פעלו  המיזם  במסגרת 

משתתפים הסכימו להשתתף במחקר, מהם רואיינו 11 )מהם ריאיון אחד חלקי(. 

גל ב'

בגל הראיונות השני )t1( שנערך כשישה חודשים לאחר הגל הראשון, רואיינו 222 בני משפחה שהשתתפו בקבוצות הסגורות בגל א', 

6 בני משפחה שהשתתפו בקבוצות האינטרנטיות ו-36 בני משפחה שהשתתפו בקבוצות הרכבת. שיעורי ההיענות עמדו על 72% 

)11% ממשתתפי גל א'( לא  33 אנשים  )6% ממשתתפי גל א'( סירבו להתראיין בריאיון החוזר,  19 אנשים  מן המרואיינים בגל א'. 

רואיינו מאחר שלא ניתן היה ליצור איתם קשר טלפוני ולראיינם עד למועד סיום הסקר. אצל 24 ממשתפי הקבוצות הסגורות נפטר 

המטופל והם רואיינו בשאלון קצר על תרומת הקבוצה להתמודדות עם מות יקירם. 

תרשים 1: מערך המחקר 

 

)לפירוט על התנהלות  בגוף הדוח לממצאים שעלו מן הראיונות עימם  בשל מיעוט מרואיינים בקבוצות שהתנהלו באמצעות האינטרנט, אין התייחסות   2

הקבוצות ועל ממצאי הראיונות ראו בנספח א(.
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מדדי המחקר העיקריים 

העומס . 1 חווית  את  למדוד  נועד  אשר  סולם   .)Zarit & Zarit, 1990(  (ZBI(  Zarit Burden Interview  — טיפולי  עומס  מדד 

הסובייקטיבית של המטפל כתוצאה מן הטיפול. זהו אחד הכלים הנפוצים ביותר בספרות המחקר, ובמיוחד בקרב מטפלים בחולי 

 Zarit & Zarit, 1990; Bachner & O’Rourke,( דמנציה. הכלי קל יחסית לשימוש, בעל תוקף מבנה גבוה ומהימנות גבוהה 

2007(. המהימנות שלו גבוהה בין קבוצות תומכים שונות )כגון בני זוג וילדים( ובין מוגבלויות שונות, למשל דמנציה ומוגבלות 
פיזית )Bachner & O’Rourke, 2007(. הכלי כולל 22 פריטים הבוחנים ממדים של מצב בריאות, רווחה נפשית, עומס כספי, מצב 

חברתי ויחסי מטפל-מטופל. הגרסה המקוצרת שלו כוללת 12 פריטים שכל אחד מהם מקבל ערכים מ-0 )אף פעם( ועד 4 )תמיד(. 

 Bachner &( 0 ל-48. הגרסה המקוצרת תוקפה לאחרונה לעברית  המדד מחושב כסכום התשובות לכל הפריטים, והוא נע בין 

Ayalon, 2010( ונעשה בה שימוש במחקר זה. 

את . 2 לאבחן  שנועד  סולם   .)Goldberg, 1972(  (GHQ(  General Health Questionnaire  — מקוצר  נפשית  מצוקה  מדד 

ובוחן  12 פריטים  כולל  הרווחה או לחלופין את המצוקה הנפשית של אדם בתקופה מסוימת, לעומת מצב של שגרה. הכלי 

תחושות של דיכאון, חרדה, תפקוד חברתי ותפקוד בחיי היום-יום, לאו דווקא כתוצאה ישירה של הטיפול בזקן. המדד מחושב 

0=בכלל  12 ההיגדים המתייחסים לתחושות בחודש האחרון, שניתן להשיב עליהם בסולם ליקרט )0,1,2,3( כאשר  כסכום של 

לא ו-3=כל הזמן. שאלות שנוסחו באופן חיובי סולמן שּונה, כך שכל ההיגדים נוסחו בכיוון שלילי וככל שהמדד גבוה יותר הוא 

משקף מצוקה נפשית גבוהה יותר. המדד יכול לנוע מ-0 ועד 36. 

סדרת שאלות משאלון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )מתוך הסקר החברתי, 2006 שהתמקד במטפלים(. טווח התשובות נע . 3

מ-1 )בכלל לא( ועד 4 )במידה רבה מאוד(. 

שאלת עומס כללית — שאלה כללית שנעשה בה שימוש במחקרים רבים, הבוחנת באופן סובייקטיבי עד כמה העומס המוטל . 4

על התומך העיקרי כתוצאה מן הטיפול מכביד עליו. הטווח נע מ-1 )עומס כבד מאוד( ועד 4 )עומס לא כבד כלל(. 

Larsen, Attkisson, Hargreaves & Nguyen, 1979( SEQ-8( בסולם שמונה . 5 סולם לבדיקת שביעות רצון משירותים — 

שאלות הנוגעות לשביעות רצון מסוג השירות ומאיכותו, התאמה לצורכי מקבל השירות, מידת הסיוע, יעילות בפתרון בעיות, 

האם ימליץ לחבר והאם יפנה שוב בעתיד. 

ניתוח הנתונים

התפלגויות,  כולל  הניתוח  הטלפוניים.  בראיונות  שנאספו  נתונים  סמך  על  כמותיות  שיטות  על  בעיקר  מתבסס  הנתונים  ניתוח 

ממוצעים והשוואות בין קבוצות. בדיקת קשרים בין התפלגויות של משתנים נומינליים ואורדינליים נעשתה באמצעות הסטטיסטי 

χ2 ואילו השוואת ממוצעים בין קבוצות נעשתה באמצעות הסטטיסטי t למדגמים בלתי תלויים. בהשוואות בין גל א' לגל ב' נערכו 

ברמת  המובהקים  ההבדלים  מצוינים  בלוחות  העומס(.  ומדד  התוכנית  לתרומת  שניתנו  בציונים  )כמו  מזווגים  למדגמים   t מבחני 

מובהקות של 5%. סטיות התקן מופיעות בלוחות בין סוגריים. הלוחות בנספח ב כוללים בעיקר התפלגויות בקבוצות האינטרנטיות 

ובקבוצות הרכבת. 
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הניתוחים הרב-משתניים כללו מודלים של רגרסיה לינארית )להסבר תחושת העומס והרווחה או המצוקה הנפשית של המטפל(, 

במטרה לנטרל השפעות צולבות של משתנים מתערבים. ניתוח גורמים בוצע לצורך הבנת עולמות התוכן הקשורים לשינויים שחלו 

בעקבות התוכנית. נוסף לכך, מובאות במקומות הרלוונטיים השוואות לממצאי המטפלים בחולי דמנציה מן המיזם הקודם.

עיקר הממצאים בדוח מתייחסים למשתתפים בקבוצות הסגורות, אלא אם צוין אחרת. מידע נוסף שנאסף ונותח מתוך התצפיות 

תוצאות  על  ללמוד  במטרה  ב'  לגל  א'  גל  בין  השוואה  מובאת  הדוח  של  השני  בחלק  הממצאים.  בהבנת  סייע  השונות  בוועדות 

מפגשי  סיום  לאחר  רכבת  בקבוצת  להשתתף  שהמשיכו  למשתתפים  המתייחסים  הממצאים  בין  להשוות  וכן  זמן  לאורך  המיזם 

הקבוצה הסגורה ובין אלה שלא המשיכו להשתתף בקבוצת תמיכה. בשל מיעוט הנבדקים שהשתתפו בקבוצות הרכבת ובקבוצות 

האינטרנטיות, יכולת ההכללה מהם לאוכלוסיית המשתתפים בקבוצות אלה היא מוגבלת.

המודל המושגי

תרשים 2 מציג את המודל הקונספטואלי אשר עליו התבסס הרציונל למחקר ההערכה. מודל זה מבוסס על המודל הלוגי )אלסטר 

ואח', 2010(, והוא מתייחס לאופן שבו קבוצת התמיכה עשויה להטיב עם איכות החיים של המטפל ולשפר את הטיפול בזקן. 

המטפל  ממאפייני  הן  וכו'(,  הכלכלי  מצבו  והקוגניטיבית,  הנפשית  הפיזית,  בריאותו  )מצב  המטופל  ממאפייני  הן  מושפע  הטיפול 

)מצבו הבריאותי, משפחתי, תעסוקתי, כלכלי וכו'( והן מהיסטוריית היחסים ביניהם )משקעים מן העבר וכו'( ומגורמים אחרים.

כאמור, לטיפול יש השלכות שליליות על בן המשפחה המטפל מבחינה כלכלית, בריאותית, נפשית וחברתית, אך יש גם השלכות 

חיוביות, כגון תחושת סיפוק וחיזוק הקשר עם הזקן. כל אלה משפיעים על הרווחה הנפשית של המטפל, המושפעת גם מגורמים 

)כגון נטייה לדיכאון או אופטימיות( או לאירועים  שאינם קשורים בלעדית לטיפול בזקן אלא למאפיינים אישיותיים של המטפל 

חיצוניים )כגון קידום בעבודה או פיטורין(.

המודעות הגוברת לעומס המוטל על בני המשפחה המטפלים ולמצוקה הנפשית שהם עלולים להיקלע אליה הביאה להתפתחותם 

לסייע  דרך אחת  על המטפלים.  ולהקל  ובקהילה  בבית  הישארותו  בזקן, לאפשר את  בטיפול  לסייע  של שירותים שונים שנועדו 

לסייע  נועדו  קבוצות התמיכה  תומכת(.  וקהילה  בית  יום, מטפלות  מרכזי  )כגון  הפורמלי  הטיפול  היא באמצעות מערכת שירותי 

המטפל  לבן המשפחה  רגשית  תמיכה  ומתן  העצמה  באמצעות  וכן  טיפול  ומיומנויות  כלים  ידע,  הענקת  באמצעות  אחרת,  בדרך 

בגיוס משאבים פנימיים, בהענקת כלים שיסייעו בקבלת החלטות, איך להיעזר בגורמים פורמליים ובלתי פורמליים, איך לפנות זמן 

לעיסוק בפנאי, ועוד. זאת, הן מתוך דאגה למטפלים וראייתם כאוכלוסיית יעד, והן מתוך תפיסה שמטפל רגוע ובריא בנפשו ייטיב 

לטפל בזקן, יוכל לשפר את הקשר עימו ויימנע משימוש באלימות מילולית ופיזית. 
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תרשים 2: המודל המושגי שעמד בבסיס המחקר 
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4. ממצאים
 Short Term( דינמיות קצרות מועד  ועמותות( להפעיל קבוצות תמיכה  )רשויות  לגופים ציבוריים  נועד לסייע  המיזם, כאמור, 

Dynamic Psychotherapy ̶ STDP( כדי לסייע לבני משפחה המטפלים בקשישים, באמצעות עבודה דינמית המשלבת תמיכה, 
ומתן כלים להתמודדות עם הטיפול. בתום  ועל שירותים מסייעים רלוונטיים,  העצמה, מידע על טיפול בזקן הלוקה בדמנציה 

העבודה בקבוצות קצרות המועד, הופנו המשתתפים להמשך עבודה בקבוצת רכבת הנפגשת פעם בחודש, בהרכב משתתפים 

משתנה. 

היבטים ארגוניים ביישום המיזם 
העבודה,  משרד  לאומי,  לביטוח  במוסד  לקשיש  הייעוץ  אגף  בשיתוף  לאומי,  לביטוח  במוסד  הסיעוד  קרן  ידי  על  הופעל  המיזם 

ועמותות מקומיות העוסקות  לזקן, מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות  — השירות  והשירותים החברתיים  הרווחה 

בטיפול בקשישים. עמותת עמדא היא שקיבלה על עצמה את הניהול המקצועי והפיננסי של המיזם ואת תפעולו. בעמותת עמדא 

מונתה רכזת שתפקידיה היו לקשר ולתווך בין קרן הסיעוד לבין מגישי הבקשה לפתיחת קבוצה, להקים ועדה מקומית ולהפעילה, 

לרכז מידע ִמנהלי, לתמוך בפתרון בעיות בשטח, להכשיר מנחים ולהפעילם, לבנות תוכנית שיווק ולפקח על הביצוע בפועל. את 

המיזם ליוו ועדות שבהן התקבלו החלטות ברמה התפעולית וברמת המדיניות. תיאור התנהלותן של הקבוצות ושביעות הרצון מהן, 

מנקודת מבטם של המשתתפים, יוצגו להלן.

)Co( יחידת הנחיה של שני מנחים

הנחיית הקבוצות נעשתה על פי מודל של הנחיה משותפת ובו-זמנית על-ידי שני מנחים; מנחה חיצוני בעל הכשרה וניסיון בהנחיית 

והֶסטינג  ההנחיה  את  יוביל  החיצוני  שהמנחה  כוונה  מתוך  זאת  המקומית.  ברשות  הרווחה  מערכת  מתוך  פנימי  ומנחה  קבוצות 

מן  ויתרום  פוטנציאליים  למשתתפים  בפנייה  יסייע  היעד,  אוכלוסיית  עם  מוקדמת  היכרות  שלו  הפנימי,  המנחה  ואילו   )setting(

הידע שלו בתחום הזיקנה וזכויות לזקנים. כמעט בכל הקבוצות ההנחיה הייתה משותפת. 

מספר המשתתפים בקבוצה

עד סוף יולי 2017 השתתפו בתוכנית 1,050 מטפלים ב-74 קבוצות )כ-14 משתתפים בקבוצה, בממוצע(. מספר המשתתפים במפגש 

ירידה ל-13.2 משתתפים בממוצע במפגש השני, וממנו נשמרה יציבות של כ-11  הראשון עמד על 13.8 בממוצע, לאחריו הייתה 

86% מן הקבוצות הסגורות היו  כי  יצוין  4 ל-18.  בין  נע  3(. מספר המשתתפים במפגש  )ראו תרשים  משתתפים למפגש בממוצע 

קבוצות מעורבות של צאצאים ובני זוג, 8% מן הקבוצות היו קבוצות של צאצאים וב-6% מן הקבוצות השתתפו בני זוג בלבד.
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תרשים 3: ממוצע משתתפים במפגשים 

שביעות הרצון מהתנהלות קבוצת התמיכה

לוח 1 מרכז את הציונים שהעניקו המשתתפים להיבטים שונים בהפעלת המיזם. שיעורי המשיבים במידה רבה או רבה מאוד היו 

גבוהים לגבי ההנחיה, האווירה בקבוצה, האפשרות לשתף בקשיים וקבלת יחס מכבד מצד חברי הקבוצה. 

)N=306( )%( לוח 1: התנהלות הקבוצה, בעיניהם של המשתתפים

במידה רבה 
במידה רבהמאוד

במידה בינונית/ 
במידה מעטה/

כלל לא

81.816.21.9האווירה בקבוצה הייתה טובה ונעימה

77.020.72.3המנחה היה קשוב למשתתפים אחרים

75.819.94.3המנחה היה קשוב אליך

70.822.36.9באופן כללי, עד כמה אתה מרוצה מן המנחה/ים

74.022.43.5המשתתפים בקבוצה הקשיבו בכבוד ובסבלנות לאחרים

58.031.310.7העברת המפגשים הייתה מעניינת

60.531.97.6מיקום המפגשים היה נוח

70.027.03.0משתתפים בקבוצה שיתפו אחרים בקשיים שלהם

הייתה לך אפשרות לחלוק את רגשותיך בפתיחות ובכנות עם חברי 
67.621.910.5הקבוצה
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במידה רבה 
במידה רבהמאוד

במידה בינונית/ 
במידה מעטה/

כלל לא

61.925.712.4הזדהית עם משתתפים אחרים בקבוצה

66.921.411.7הרגשת נוח לשתף אחרים בקבוצה ברגשותיך

48.926.724.4קיבלת מן המשתתפים או מן המנחים בקבוצה עצות שעזרו לך 

34.438.027.5הנושאים שנדונו התאימו לקשיים שאיתם אתה מתמודד

1.02.097.0הרגשת אכזבה או בזבוז זמן עקב ההשתתפות בקבוצה

76% מן המשתתפים היו מרוצים מאוד   .)4 המשתתפים נשאלו על שביעות רצונם מן ההשתתפות בקבוצה באופן כללי )תרשים 

20% היו מרוצים. ניתוח הנתונים מלמד כי בקרב צאצאים הובעה שביעות רצון כללית גבוהה יותר מן ההשתתפות בקבוצה  ועוד 

 98% ציפיותיהם,  על  ענתה  בקבוצות  מן המשתתפים השיבו שהשתתפותם   76%  .)72%( זוג  בני  לעומת  מרוצים מאוד(  היו   84%(

היו ממליצים לחבר המתמודד עם קשיים דומים להצטרף לקבוצה כזו, ו-79% מן המשתתפים ציינו כי היו מעוניינים להמשיך את 

מפגשי הקבוצה.

בקבוצות הרכבת שביעות הרצון מן ההנחיה ומן האווירה בקבוצה הייתה מעט נמוכה בהשוואה לקבוצות הסגורות, ואילו שיעורי 

המדווחים על כך שחשו נוח לשתף אחרים ברגשות ועל קבלת עצות מועילות היו גבוהים יותר )לוח ב-1 בנספח ב(. שביעות הרצון 

הכללית בקבוצות הרכבת הייתה דומה; 77% מן המשתתפים היו מרוצים מאוד ו-23% היו מרוצים. ההשתתפות בקבוצה ענתה על 

ציפיותיהם של 82% מן המשתתפים ו-96% היו ממליצים לחבר להצטרף לקבוצת תמיכה.

 )N=306( תרשים 4: שביעות הרצון הכללית מן ההשתתפות בקבוצה



15

כ-36% מן המשתתפים בקבוצות הסגורות ציינו שהם נמצאים בקשר עם חברי קבוצה אחרים, מרביתם נפגשים עימם מחוץ לשעות 

המפגשים )55%( ו/או משוחחים עימם בטלפון )85%(. בקבוצות הרכבת, 31% נמצאים בקשר עם משתתפים אחרים, כולם בקשר 

טלפוני ומרביתם גם נפגשים עימם.

המרואיינים נשאלו אם יש להם צרכים או בעיות הקשורים לטיפול שלא ניתן להם מענה בקבוצה או שהיו רוצים שיידונו בקבוצה. 

כמחצית מהם השיבו בחיוב. הנושאים השכיחים שצוינו הם: מידע רפואי על בעיות בריאות ועל התנהגויות ספציפיות של המטופל 

אנשי  יותר  לאומי;  לביטוח  המוסד  בעיקר של  ועל טפסים,  זכויות  על  וייעוץ  מידע  לטפל;  איך  על  עצות מעשיות  אישי(;  )ייעוץ 

מקצוע שיגיעו לקבוצה )כמו רופא, פסיכוגריאטר או עורך דין(; דרכים להיעזר טוב יותר במטפל זר; והתלבטויות במעבר לסידור 

מוסדי. המלצות שהעלו משתתפי קבוצות הרכבת: מפגשים תכופים יותר, של פעם בשבועיים; יותר טיפים על איך לטפל; הגדרה 

מראש של נושאים למפגשים; הקרנת סרט שמדגים איך לטפל.

לסיכום, שביעות הרצון מן ההשתתפות בקבוצות התמיכה הייתה גבוהה מאוד בקרב המשתתפים. האווירה האינטימית והמכבדת 

וההנחיה המקצועית היו הגורמים העיקריים לכך. עם זאת, הובע רצון לקבל מידע רב יותר ועוד עצות מעשיות. 

מאפייני המטפלים, מאפייני המטופלים, התמיכה והעומס 
חלק זה מתאר את מאפייני המטפלים שרואיינו הן בגל א' והן בגל ב', את מאפייני מטופליהם ואת העזרה שניתנה להם. בהמשכו 

קבוצה  של  המודולה  תוצאות  את  לבחון  הייתה  המחקר  ממטרות  אחת  המטפלים.  של  החיים  ואיכות  העומס  תחושות  מובאות 

ולאחריה המשך השתתפות בקבוצת רכבת. לפיכך, לאורך כל החלק מוצגים  סגורה בלבד בהשוואה להשתתפות בקבוצה סגורה 

ממצאי השוואות בין הממשיכים ללא-ממשיכים. 

בו נפטר. מרביתם, 69.6%, הם צאצאיהם של הנפטרים,  מבין המרואיינים בגל א', 24 בני משפחה השיבו שבן המשפחה שטיפלו 

ו-17.4% הם בני זוגם. לעוד 13.0% יש קרבה אחרת לנפטר. מרביתם )82.6%( נשים. לשאלה באיזו מידה קבוצת התמיכה סייעה להם 

להתמודד עם אובדן יקירם, 56.5% השיבו כי היא סייעה במידה רבה מאוד או במידה רבה, ואילו 43.4% השיבו כי היא סייעה להם 

במידה בינונית או שלא סייעה כלל.

מבין כלל המרואיינים בגל ב' בקבוצות הסגורות, כ-30% המשיכו להשתתף בקבוצת רכבת בתום מפגשי הקבוצה הסגורה. מבין 70% 

שלא המשיכו, 19% נימקו את אי-השתתפותם בכך שאין באזור מגוריהם קבוצה, 13% השיבו שאינם מעוניינים )16% מהצאצאים 

ו-7% מבני הזוג(, 10% השיבו שקרוב משפחתם שטיפלו בו נפטר, 7% השיבו שקשה להם להגיע או ששעות המפגשים לא נוחות 

והיתר )21%( ציינו סיבות אחרות, כמו "לא הזמינו אותי" או "הקבוצה הסתיימה" )תרשים 5(.
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תרשים 5: התפלגות המרואיינים בקבוצות הסגורות בגל ב', לפי סיבות להפסקת השתתפותם )%( 

מאפייני הרקע של המטפלים

2 מציג את מאפייני המטפלים, לפי המשך השתתפותם בקבוצת תמיכה בתום מפגשי הקבוצה הסגורה. הממצאים הבולטים  לוח 

הם ש-81% הן נשים, הגיל הממוצע הוא 64, 54% הם צאצאים בוגרים של המטופלים ועוד 39% הם בני זוגם. מן הלוח עולה כי קיים 

דמיון במגדר וברמת ההשכלה בין מי שהמשיך להשתתף בקבוצת הרכבת בתום מפגשי הקבוצה הסגורה ובין אלה שלא המשיכו. 

הזוג  בני  של  שיעורם  ובמקביל   ,)64%( הלא-ממשיכים  בקרב  מאשר   )35%( הממשיכים  בקרב  יותר  נמוך  הצאצאים  שיעור  מנגד, 

הזוג שיעור  בני  ואילו מבין  )18% המשיכו  )p=0.027(. מבין הצאצאים  30%, בהתאמה(  לעומת   56%( יותר בקרב הממשיכים  גבוה 

 )p=0.000( )62 הממשיכים הגיע ל-46%, לא מופיע בלוח(. בהתאם לכך, גם הגיל הממוצע גבוה יותר בקרב הממשיכים )69 לעומת

ושיעור הגרים עם המטופל גבוה יותר )58% מהממשיכים לעומת 37% מבין מי שלא המשיך(. בקרב הממשיכים, 88% הם יהודים 

ו-12% מוסלמים ואילו כל הלא-ממשיכים הם יהודים. בקרב מי שהשתתף רק בקבוצת הרכבת שיעור הנשים מגיע ל-75% ו-60% 

הם בני או בנות זוג )לוח ב-2 בנספח ב(.
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לוח 2: מאפייני הרקע של המטפלים )%(

)N=198( סך הכול)N=61( ממשיך)N=137( לא ממשיך

81.184.880.3נשים

62.4 )10.5(68.8 )11.5(64.3 )11.4(גיל ממוצע )שנים(*

קרבה לזקן*

54.134.863.5 בן/בת

38.756.129.9 בן/בת זוג

1.3-1.5 חתן/כלה

5.99.05.1 אחר )נכד/ה, אח/ות(

44.657.636.5גרים עם המטופל*

דת*

96.487.9100.0 יהודי

 מוסלמי 

 מידת דתיות )מהיהודים(:

 חילוני

 מסורתי/לא כל-כך דתי

 דתי  

3.6

50.9

34.3

14.9

12.1

42.4

39.3

18.3

-

54.7

31.5

13.8

64.454.567.9ילידי ישראל    

מצב משפחתי*

 נשוי

 גרוש

 רווק

 אלמן

65.2

16.7

14.4

3.6

48.3

17.2

27.6

6.9

72.5

16.5

8.8

2.2

השכלה 

 יסודית

 תיכונית

 על תיכונית

 אקדמית

 אחרת

9.1

28.4

18.0

42.8

1.8

10.6

27.3

27.3

31.8

3.0

8.8

27.7

12.4

49.6

1.5
p>0.05*
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מאפייני המטופלים 

בלוח 3 מוצגים מאפייני המטופלים. 54% הן נשים, והגיל הממוצע הוא 83. מבחינת מגורים, 8% גרים לבד, 53% גרים עם בן או בת 

הזוג, 9% גרים במוסד, 23% גרים רק עם מטפלת והיתר )7%( גרים בהסדר מגורים אחר. אשר לניידות, 58% מן המטופלים מתקשים 

ללכת ללא עזרת אדם ועוד 22% לא יכולים לצאת מן הבית. השאלה שהתייחסה לחומרת הדמנציה מלמדת כי 33% מן המטופלים 

סובלים מדמנציה קשה, אצל 57% חומרתה בינונית ואצל 10% הדמנציה בשלבים התחלתיים — במצב קל. השוואת ההתפלגויות בין 

הממשיכים להשתתף בקבוצת תמיכה לאלה שלא המשיכו לא מצביעה על הבדלים גדולים )מאפייני המטופלים המתייחסים למי 

שהשתתפו רק בקבוצת הרכבת מופיעים בלוח ב-3 בנספח ב(. 

לוח 3: מאפייני המטופלים )%( 

סך הכול

)N=198(

ממשיך

)N=61(

לא ממשיך

)N=137(

53.647.056.2מין — נשים

82.9 )7.4(82.9 )7.6(82.9 )5.2(גיל ממוצע )שנים(

מצב משפחתי 

 נשוי

 אלמן

 גרוש/רווק

57.2

38.3

4.5

65.2

31.8

3.0

53.3

41.6

5.5

מגורים

 גר לבד

 גר רק עם בן/בת זוג

 גר רק עם מטפלת

 גר עם בן/בת זוג ומטפלת

 גר עם בן/בת ומשפחותיהם

 גר עם בן/בת זוג וילדים ואחר

 במוסד סיעודי

8.0

30.0

22.8

22.3

4.3

3.5

9.1

-

32.5

19.6

24.4

8.2

4.3

11.0

13.6

31.1

24.7

21.5

2.5

1.4

5.2
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סך הכול

)N=198(

ממשיך

)N=61(

לא ממשיך

)N=137(

ניידות 

 יכול ללכת ללא קושי

 יכול ללכת לבד אך מתקשה

 יכול ללכת בעזרת מכשיר עזר )מקל, הליכון(

 יכול ללכת בעזרת אדם

לא יכול ללכת, מרותק לבית

6.3

7.7

6.3

57.9

21.7

3.0

6.1

7.6

59.1

24.2

8.8

9.5

6.6

58.4

16.8

חומרת הדמנציה

 קלה

 בינונית

 קשה

10.4

56.5

33.0

12.5

51.6

35.9

9.4

59.1

31.5

מבחינת יכולת התפקוד בפעולות יום-יומיות )ADL(, בקרב הממשיכים, שיעור המוגבלות בפעילות יום-יומית של המטופלים גבוה 

לא  הלא-ממשיכים,  בקרב  ו-22%   46% לעומת  הממשיכים  בקרב  ו-36%   52%( ולהתלבש  לאכול  באי-היכולת  למשל,  יותר.  מעט 

מופיע בלוח( )p=0.056 ;p=0.083, בהתאמה(. 

עזרה פורמלית למטופל

העזרה  היקפי  גם  הלא-ממשיכים.  בקרב  והן  הממשיכים  בקרב  הן  מוגבלים  מטופלים  של  תמונה  מצטיירת  הקודם  הסעיף  מן 

הפורמלית דומים. בקרב מי שהמשיכו בקבוצת רכבת לאחר מפגשי הקבוצה הסגורה, ל-77.3% יש מטפלת מטעם ביטוח לאומי. 

בקרב מי שלא המשיכו, היה השיעור דומה ועמד על 74.5%, ובסך-הכול בגל ב' — 76.9%. בהתאם, 77.4% זכאים לגמלת חוק סיעוד 

 .)p=0.274( 74.5% — מן הביטוח הלאומי; מבין הממשיכים 80.3% זכאים ומבין מי שלא המשיכו

עזרה לא-פורמלית למטופל, תחושות עומס ורווחה נפשית 

79% מן המרואיינים מגדירים עצמם כמטפלים העיקריים בזקן, באופן קבוע )נותנים לו את עיקר העזרה(. בגל ב', 16.3% דיווחו על 

תחושת עומס כבד מאוד ועוד 45.4% חשו עומס כבד. 24.0% דיווחו על תחושה של עומס לא כל-כך כבד ו-14.3% לא חשו עומס 

שינוי  חל  שלא  מראה  א'  בגל  שרואיינו  מטפלים  לאותם  העומס  תחושת  השוואת  המשפחה.  בבן  הטיפול  מן  כתוצאה  כלל  כבד 

בתחושות אלה )p=0.536( )לוח 4(. 
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בקרב הממשיכים להשתתף במפגשי קבוצת הרכבת שיעורם של המטפלים העיקריים הוא גבוה יחסית, שכן 89.4% הגדירו עצמם 

מטפלים עיקריים ואילו מבין מי שלא המשיכו, 74.5% הגדירו עצמם כך )p>0.05(. היקף העזרה שהם מושיטים למטופל דומה בין 

הממשיכים לעומת הלא-ממשיכים )p=0.810(. בסך-הכול, 35.7% עזרו למטופל כל הזמן בטיפול אישי בחודש החולף ועוד 17.9% 

עזרו לו כמה שעות. הדיווח על תחושת העומס כתוצאה מן הטיפול היה דומה בין מטפלים שהמשיכו לקבוצת רכבת בתום מפגשי 

הקבוצה הסגורה ובין מי שלא המשיכו )p=0.726(. בקרב מי שהשתתפו רק בקבוצת רכבת, 75.0% הגדירו עצמם מטפלים עיקריים, 

נותר  )מרביתם כל הזמן(. שיעור החשים עומס כבד או כבד מאוד  ו-76.7% עזרו בפעולות מחוץ לבית  51.2% עזרו בטיפול אישי 

דומה בגל א' ובגל ב' ועמד על 72.2% בשניהם.

נמצא כי תחושות העומס כתוצאה מן הטיפול ותחושות שדווחו במיזם הקודם על ידי מטפלים בבן משפחה עם דמנציה, חודש וחצי 

לאחר סיום מפגשי הקבוצות הן דומות )p=0.629( )לוח 4(. 

נערכו  הנוכחי,  במחקר  וגם  הקודם  במחקר  גם  הערכה.  במחקר  שלווה  תמיכה  לקבוצות  מיזם  נערך   2013-2011 בשנים  כאמור, 

ראיונות חודש וחצי לאחר סיום מפגשי הקבוצה. מאחר שהממצאים בקרב המטפלים בבן משפחה עם דמנציה היו דומים, ערכנו 

תרגיל תיאורטי לבחינת השינוי לאורך זמן בתחושת העומס של בן המשפחה המטפל. תחושת העומס נבחנה בשלוש נקודות זמן: 

לפני תחילת המפגשים, חודש וחצי לאחר סיומם, ו-8 חודשים לאחר סיום המפגשים, כלומר על פני תקופה של שנה בסך-הכול מן 

ההצטרפות לקבוצת התמיכה. 

מחישוב זה מתקבלת הערכה ולפיה תחושה של עומס כבד או כבד מאוד פוחתת ב-6.8 נקודות אחוז בשנה בסך-הכול, כמפורט 

להלן: ירידה של 9.1 נקודות אחוז בחצי השנה הראשונה ועלייה של 2.3 נקודות אחוז בחצי השנה השנייה. כלומר, מ-66.7% בעת 

ההצטרפות לקבוצה ל-57.6% כחודש וחצי לאחר סיום המפגשים )כחצי שנה מן ההצטרפות לקבוצה(; ומ-59.4% כחודש וחצי לאחר 

סיום המפגשים ל-61.7% כשמונה חודשים לאחר סיומם )כשנה מן ההצטרפות לקבוצה(.
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לוח 4: תחושת העומס הכללית, במיזם הקודם ובמיזם הנוכחי )%(

לפני תחילת 
המפגשים

חודש וחצי 
לאחר תום 
המפגשים

8 חודשים לאחר תום המפגשים

לא-ממשיכיםממשיכיםסך הכול

מיזם קודם 
)N=134(

כבד מאוד או כבד

לא כל כך כבד

לא כבד

66.7

26.2

7.1

57.6

32.8

9.6

מיזם נוכחי 
)N=198(

כבד מאוד או כבד

לא כל כך כבד

לא כבד

59.4

26.1

14.4

61.7

24.0

14.3

65.5

18.0

16.4

60.0

26.7

13.3

ב'  בגל  בממוצע  ו-15.3  א'  בגל  בממוצע   15.5  — הגלים  בשני  דומים  ממצאים  התקבלו   Zarit-12 של  העומס  מדד  מהשוואת 

)p=0.649(. בקרב הממשיכים בגל ב' — 15.5 ובקרב הלא-ממשיכים — 14.8 )p=0.688(. נוסף לכך, מצאנו שאין הבדלים מובהקים גם 

בין כל 12 רכיבי המדד בגל א' לרכיבים שהתקבלו בגל ב' )פירוט הרכיבים בנספח ב: לוחות ב-4)א(, ב-4)ב(, ב-5, ולוחות ב-6 וב-7 

לגבי המשתתפים רק בקבוצת רכבת(. מבין הממשיכים, 57.6% דיווחו כי בחודש החולף אנשים נוספים סייעו בטיפול. בקרב הלא-

ממשיכים שיעור זה היה גבוה יותר — 72.8%, ובסך-הכול — 69.9%. 

בין הממשיכים ללא ממשיכים  ללא הבדל   ,)82.3%( כטוב מאוד  הגדירו את הקשר שלהם עם המטופל  ב'  בגל  בני המשפחה  רוב 

.)p=0.273(

הטיפול בבן משפחה יכול להשפיע גם על הסתגרות של המטפל והגברת תחושת הבדידות. 23.7% חשו תחושת בדידות כל הזמן או 

 .)p=0.231( לעיתים קרובות )ללא הבדל בין הממשיכים ללא ממשיכים

תחושת המצוקה הנפשית של המטפל שנמדדה באמצעות שאלון GHQ, הייתה דומה בין הגלים ובין הממשיכים ללא-ממשיכים 

)ראו פירוט בלוחות ב-10)א( וב-10)ב( בנספח ב(. לוח ב-11 בנספח ב מציג את הממצאים לגבי משתתפי קבוצת הרכבת בלבד.

בחיוב.  גם מחוץ למפגשים, 29.3% השיבו  בקבוצה  אנשים שהשתתפו  נמצאים בקשר עם  הם  ב' אם  בגל  כשנשאלו המרואיינים 

.)p<0.001( )23.4%( כצפוי, בקרב הממשיכים שיעור השומרים על קשר היה גבוה יותר — 42.6% לעומת הלא ממשיכים

לבסוף, כדי להסביר את תחושות העומס על המטפל ואת מצוקתו הנפשית, אמדנו מודל רב-משתני מסוג רגרסיה לינארית במטרה 

 Zarit-לנטרל את ההשפעות הצולבות בין המשתנים הבלתי תלויים. עבור מדדי העומס והמצוקה הנפשית שהוצגו )סכום פריטי ה

זוג בהשוואה לבן/בת(; חומרת הדמנציה  )בני/בנות  ולפיו המשתנים המסבירים הם: קרבה למטופל  וה-GHQ( נאמד מודל דומה, 

)1=קלה, 2=בינונית, 3=קשה(; יש מטפלת )בהשוואה למי שאין לו מטפלת(; מצב כלכלי )מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות 

ניידות המטופל, רמת הדתיות שלו ועזרה שניתנה מצד בני משפחה  בהשוואה למי שלא כל-כך מצליחים או לא מצליחים כלל(. 



22

נוספים לא נכנסו למודל משום שלא תרמו תרומה משמעותית למידת ההסבר של המודל את המשתנה התלוי. המודלים מלמדים 

כי תחושת עומס כתוצאה מן הטיפול והמצוקה הנפשית מוסברות בעיקר על-ידי המצב הכלכלי, מן הקרבה למטופל, מן המגדר של 

המטפל ומחומרת הדמנציה )לוח 5(. ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם ממצאי סקרים אחרים בארץ ובעולם )ברודסקי ואחרים, 

 McKinly et al., 1995; Zarit, 1992; Pearlin, et al., 1990; Fredman ;2017 ,2004; ברודסקי ואחרים, 2011; ברג-ורמן ואחרים

 .)et al., 1995; Neary, 1993; Arai et al., 2002; Miller & McFall, 1992

לוח 5: מקדמי רגרסיה לינארית להסבר מדד תחושת המצוקה הנפשית )GHQ( ומדד עומס )Zarit(, בגל א’

GHQ#&Zarit
מקדמי 

)B( סטיית תקןרגרסיה
מקדמי 

)B( סטיית תקןרגרסיה

1.1923.8165.5404.965-קבוע

2.6510.615*1.5300.472*קרבה למטופל )בן/ת זוג בהשוואה לבן/בת(

0.6100.7741.5581.006*חומרת הדמנציה 

2.8401.586*0.8591.221*מגדר )נשים בהשוואה לגברים(

0.5882.463-1.8073.204-דת יהודים )בהשוואה לערבים(

3.0880.911-*0.7730.700-יכולת לכסות הוצאות חודשיות )בהשוואה לאי-יכולת לכסות(

1.8780.756*0.3040.581-*יש מטפלת )בהשוואה לאין מטפלת(

R2=0.154 & , .R2=0.181 # ,p>0.05 *

כבד  עומס  הטיפול.  מן  כתוצאה  כבד  עומס  חשים  ומרביתם  המטופלים  של  צאצאיהם  נשים,  הם  המטפלים  מרבית  לסיכום, 

יותר חווים מטפלים עם יכולות כלכליות נמוכות יותר, בני זוג, נשים, וכשהמטופל מקבל עזרה פורמלית )במצב תפקודי ירוד(. 

בדומה, המצוקה הנפשית של המטפל גבוהה בקרב בני ובנות הזוג, בקרב נשים, כאשר הדמנציה במצב חמור יותר וכשיש יותר 

קשיים כלכליים. נראה כי בקרב הממשיכים להשתתף בקבוצת תמיכה בתום מפגשי הקבוצה הסגורה יש שיעורים גבוהים יותר 

זוג, של מטפלים בגיל מבוגר יותר ושל מוסלמים, בהשוואה ללא-ממשיכים. עם זאת, מאפייני המטופלים ומאפייני  של בנות 

העזרה שהם מקבלים אינם שונים במרבית המאפיינים. 

)t0 לעומת t1( תרומת ההשתתפות במיזם ושינויים שחלו בעקבותיו לאורך זמן
היבטים  על  להיות השפעה  יכולה  למיזם  פיו,  על  המיזם.  כיווני השפעה אפשריים של  2 משרטט  בתרשים  הלוגי שהוצג  המודל 

רווחתו  לשיפור  לתרום  יכולה  התמיכה  קבוצת  בזקן.  לטיפול  הקשורים  היבטים  ועל  המטפלים  של  האישיים  בחייהם  הקשורים 

הנפשית של המטפל, מיומנויות הטיפול שלו והקשר שלו עם המטופל. פרק זה דן בתוצאות המיזם ובהשפעתו, שמונה חודשים 
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תוך  ועל תחושות העומס שלהם,  הטיפול שהם מעניקים  על  חייהם האישיים של המשתתפים,  על  תום מפגשי הקבוצה,  לאחר 

השוואה בין גל א' לגל ב', ובין שלוש מודולות ההפעלה. 

תרומת הקבוצה למטפלים

בתרשים 6 מוצגת הערכת המטפלים את תרומת המיזם בעבורם )ציון הנע מ-1=בכלל לא, ועד 5=במידה רבה מאוד( בגל א' ובגל ב'. 

התרשים מלמד כי לאחר שמונה חודשים מתום מפגשי הקבוצה, משתתפיה עדיין חשים את תרומתה הרבה לטיפול בבן המשפחה 

ולחייהם האישיים. באופן טבעי תחושת התרומה פוחתת עם הזמן, בעיקר כאשר מדובר בתחושת ההקלה בעומס, בתרומה של 

תרומת  בטיפול.  הכרוכים  הקשיים  עם  ההתמודדות  יכולת  ובשימור  בקבוצה  דומים  קשיים  עם  אנשים המתמודדים  עם  היכרות 

למען  המטפל  שעושה  ובדברים  שליליים  רגשות  עם  להתמודד  ביכולת  המחלה,  על  מידע  קבלת  של  בממדים  נשמרת  הקבוצה 

ב'(,  גל א' לגל  בין  ירידה מובהקת בכל ההיבטים הללו  )לא חלה  בני הזוג נשמרת התרומה  כי בקרב  ניתוח הנתונים מלמד  עצמו. 

למעט ביכולת להתמודד עם הקשיים הכרוכים בטיפול )p=0.04( ואילו בקרב הצאצאים הייתה ירידה מובהקת בכל ההיבטים, מלבד 

בקבלת מידע על המחלה )לא מופיע בלוח(.

(N=196( 'תרשים 6: ציונים ממוצעים של תרומת ההשתתפות בקבוצה בתחומים שונים, גל א' וגל ב

p<0.05 *
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המשיכו(  שלא  ומי  הקבוצה  מפגשי  תום  לאחר  רכבת  בקבוצת  שהמשיכו  )מי  המשתתפים  שהעניקו  הציונים  את  מציג   6 לוח 

להיבטים שונים שבהם תרמה להם הקבוצה )ציון הנע מ-1=בכלל לא, ועד 5=במידה רבה מאוד(. השוואת הציונים מלמדת כי יש 

הבדלים בתפיסת תרומתה של הקבוצה בהיבטים שונים; בקרב הממשיכים התרומה נתפסה כגבוהה יותר בהיבטים האלה: הקלה 

וכלים להתמודד עם הקשיים הכרוכים בטיפול. מנגד,  זמן מן הטיפול, קבלת מיומנויות טיפול  ולקיחת פסק  בעומס, התאווררות 

בקרב מי שלא המשיך להשתתף בקבוצה התרומה לדאגה לעצמי הייתה גבוהה יותר. 

לוח 6: ציונים ממוצעים של מידת התרומה של ההשתתפות בקבוצה, ממשיכים ולא-ממשיכים 

 ממשיכים
)N=60(

 לא-ממשיכים
)N=136(

tp-value סטיית תקןציוןסטיית תקןציון

4.281.024.121.080.933.335קבלת תמיכה רגשית מן הקבוצה

היכרות עם אנשים המתמודדים 
4.300.843.921.165.007.026עם קשיים דומים לשלי*

קבלת מידע על המחלה או 
4.031.023.801.121.794.182המוגבלות של המטופל

יכולת התמודדות עם הקשיים 
3.901.113.611.254.344.038הכרוכים בטיפול*

3.481.353.311.270.626.430שיפור הקשר עם המטופל

התאווררות, לקיחת פסק זמן מן 
3.691.313.121.546.047.015הטיפול*

רכישת מיומנויות וכלים לטיפול 
3.701.103.261.255.369.022טוב יותר*

קבלת מידע על זכויות ועל 
3.721.043.391.233.368.335שירותים לזקנים

יכולת להתמודד עם רגשות 
שליליים, כמו אשמה, בושה, 

3.281.393.191.390.152.697תסכול

2.961.313.111.444.344.038דאגה טובה יותר לעצמי*

2.671.482.471.408.185.005הקלה בעומס כתוצאה מן הטיפול*

 p<0.05 *
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ברכישת  המטופל,  עם  הקשר  בשיפור  מידע,  בקבלת  זוג  מבני  יותר  נתרמים  צאצאים  הקצר,  שבטווח  גם  מלמד  הנתונים  ניתוח 

מיומנויות טיפול, ביכולת להתמודד עם רגשות שליליים, בדאגה לעצמי ובהקלה בעומס )לוח ב-13 בנספח ב(. 

בהשוואה בין ממשיכים ללא-ממשיכים, התרומה הנתפסת לאורך זמן שונה בין בני זוג וצאצאים; בקרב בני זוג לא נמצאו הבדלים 

מובהקים בין ממשיכים ללא-ממשיכים אף לא בהיבט אחד, ואילו בקרב צאצאים נמצאה תרומה פחותה בקרב אלה שלא המשיכו 

לעומת מי שהמשיכו )לא מופיע בלוח(.

בחינת התרומה בקרב המשתתפים רק בקבוצת רכבת )לוח ב-14 בנספח ב( מראה כי במרבית ההיבטים לא חלה ירידה משמעותית 

בתפיסת המשתתפים את תרומת ההשתתפות בקבוצה. התחומים שבהם נמצאה ירידה מובהקת הם: שיפור הקשר עם המטופל, 

יכולת ההתמודדות עם רגשות שליליים, דאגה לעצמי והקלה בעומס. יצוין גם כי לא נמצאו הבדלים מובהקים בציונים שהתייחסו 

לתרומת הקבוצה בגל ב' בין משתתפי הקבוצה הסגורה למשתתפי קבוצת הרכבת )לוח ב-15 בנספח ב(.

שינויים שחלו בעקבות ההשתתפות בקבוצה

העבודה הקבוצתית העניקה, כאמור, כלים שיכולים לסייע למטפל לשפר את רווחתו הנפשית ואת איכות הטיפול. אולם אפשר 

שיש פער בין המיומנויות שנרכשו ובין היכולת ליישמן בפועל. לפיכך, בדקנו באיזו מידה לאחר שישה חודשים ממועד הראיונות 

הראשון אכן חל בפועל שינוי במציאות חייו של המטפל, על היבטיה השונים, בעקבות ההשתתפות בקבוצה. השתמשנו בסדרת 

שאלות על שינויים ובחנו האם בהשוואה רטרוספקטיבית חל שינוי לטובה )שיפור או עלייה(, חל שינוי לרעה )הרעה או הפחתה( או 

שלא חל שינוי כלל. 

לוח 7 מציג את השינויים, תוך השוואה בין גל א' לגל ב'. כך לדוגמה, 41% דיווחו בגל ב' על שיפור ביכולתם לתת סדרי עדיפויות 

סדרי  לתת  ביכולת  שיפור  על  דיווחו  המטפלים  מן   36% א',  בגל  שינוי.  חל  לא   59% ואצל  הרעה  על  דיווח  אחד  לא  אף  בטיפול, 

עדיפויות בטיפול. מן הלוח עולים ההבדלים הבולטים בין גל א' ל-ב': הפחתה בשיפור הקשר עם המטופל )ירידה מ-42% בגל א' 

ל-37% בגל ב'( ובשיפור בהתחשבות בדעתו של המטופל )ירידה מ-28% ל-33%, בהתאמה(, לעומת עלייה בסיוע מעובד זר )עלייה 

מ-22% ל-31%, בהתאמה( ויותר עזרה מבני משפחה אחרים )מ-20% ל-25%, בהתאמה(. חלק מן השינויים הללו מוסברים בשינויים 

במצבו הבריאותי של המטופל במהלך ששת החודשים שחלפו בין שני הראיונות; 71.9% דיווחו על הרעה בחצי השנה שחלפה, אצל 

25.0% לא היה שינוי ואצל 3.1% המצב השתפר. כאשר מצבו הבריאותי של המטופל התדרדר, 20.5% דיווחו שהם מסייעים יותר 

בפעולות מחוץ לבית לעומת 8.7% שהשיבו כך כשמצבו נותר יציב )p=0.01(. בדומה, 31.9% קיבלו יותר עזרה מעובד זר כשמצב 

המטופל,  במצב  התדרדרות  חלה  כאשר  יציב.  נותר  המטופל  של  מצבו  כאשר  כך  על  שדיווחו   20.0% לעומת  התדרדר,  המטופל 

29.0%, דיווחו שהם מתחשבים יותר בדעתו, לעומת 40.5% שהשיבו כך כשמצבו הבריאותי נותר יציב )p=0.05( )לא מופיע בלוח(. 
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 )N=196( )%( ’לוח 7: שינויים שחלו בעקבות ההשתתפות בקבוצה, גל א’ וגל ב

גל ב גל א

ללא שינוישינוי לרעהשינוי לטובהשינוי לטובה

59.1--36.240.9ביכולת לתת סדר עדיפויות לפעולות הקשורות לטיפול 

42.236.81.162.1בקשר שלך עם המטופל*

במידת ההתחשבות בדעתו של המטופל בהחלטות הקשורות 
27.533.13.563.4לטיפול בו )מטפל, כספים, מיסוד וכד’(*

22.430.50.668.9בעזרה שהמטופל מקבל ממטפלת או מעובד זר*

בעזרה שאתה נותן בטיפול אישי )לאכול, להתרחץ, להתלבש, 
28.427.92.070.1לקחת תרופות או לעבור מחדר לחדר(

20.325.02.392.7בעזרה בטיפול מבני משפחה אחרים*

בדברים שאתה עושה למען בריאותך )בדיקות, קביעת תור 
23.624.98.566.6לרופא כשצריך(

22.723.48.068.6בזמן שאתה מקדיש לעיסוק בפעילויות פנאי

בעזרה שאתה נותן בפעולות מחוץ לבית )ליווי לטיפולים 
15.019.01.179.9רפואיים, סידורים, קניות או הסעה ממקום למקום(

במספר בני המשפחה שאתה יכול לסמוך על העזרה שלהם 
19.518.31.180.6בטיפול

במספר החברים שקרובים אליך ושאתה יכול לשוחח איתם על 
017.54.278.3 .16דברים אישיים, לשתף אותם ברגשות ולסמוך עליהם

84.7--21.715.3ביחס של המטופל או בהתנהגותו כלפיך וכלפי אנשים אחרים

13.812.76.780.6בתדירות המפגשים שלך עם המטופל

7.08.48.583.1במספר החברים שאתה יכול לסמוך על העזרה שלהם בטיפול 

בעזרה הכספית שאנשים אחרים )בני משפחה או חברים( 
נותנים לטיפול 

  
4.83.48.088.6

* p>0.05 בהשוואת ההתפלגויות בין גל א' לגל ב'

)factor analysis( של השינויים שהוצגו לעיל מקבץ את השינויים שחלו בעקבות ההשתתפות בקבוצת התמיכה  גורמים  ניתוח 

ומסווג אותם לשלושה תחומים עיקריים )לוח 8(: 1. הטיפול והעזרה שנותן המטפל ושיפור מיומנויות הטיפול. תחום זה כולל שישה 

3. דאגה  2. גיוס עזרה לא פורמלית ופורמלית לטיפול. תחום זה כולל ארבעה ממדים )מודגשים בלוח(;  ממדים )מודגשים בלוח(; 

עצמית לבריאותו של המטפל ולפעילות הפנאי שלו. תחום זה כולל שני ממדים )מודגשים בלוח(. התחום של שיפור במיומנויות 
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והעזרה שניתנה בפועל מן המטפלים היה התחום העיקרי שבו חל שינוי בעקבות ההשתתפות בקבוצה. השינויים ביתר  הטיפול 

התחומים — גיוס עזרה מצד בני משפחה, חברים ומטפלים פורמליים ודאגה עצמית — נתפסו על ידי המטפלים כמשניים )על פי 

הערך העצמי — Eigenvalue- של הגורם(. 

 )Varimax rotated factor matrix( לוח 8: ניתוח גורמים של השינויים שחלו בעקבות ההשתתפות בקבוצה

טיפול בזקן
גיוס עזרה 

דאגה עצמיתבטיפול

0.8380.0310.186טיב הקשר עם המטופל

-0.6040.3100.060עזרה בפעולות מחוץ לבית )ליווי לטיפולים רפואיים, סידורים, קניות או הסעה(

0.5950.2560.030תדירות המפגשים עם המטופל

0.5830.3000.298התחשבות בדעתו של המטופל

עזרה בטיפול אישי )לאכול, להתרחץ, להתלבש, לקחת תרופות או לעבור מחדר 
0.5330.1080.347לחדר(

0.5230.1650.454יכולת לקבוע סדרי עדיפויות בטיפול

0.1420.7940.050מספר בני המשפחה שעוזרים בטיפול

0.2070.7740.121מספר החברים שעוזרים בטיפול

במספר החברים הקרובים שאפשר לשוחח איתם על דברים אישיים, לשתף 
0.2660.7420.068ברגשות ולסמוך עליהם

0.2450.5640.242עזרה פורמלית

0.1120.1700.823דאגה לבריאות העצמית של המטפל

0.1120.0520.801הזמן המוקדש לפעילות פנאי של המטפל

Eigenvalue4.7691.4071.078

%22.119.414.3 שונות מוסברת

כי לא קיימים  ושל אלה שלא המשיכו להשתתף בקבוצת תמיכה. מתברר  9 מציג את שיעורי השיפור בלבד של ממשיכים  לוח 

מן הלא-ממשיכים   41%( בדעתו של המטופל  בקרב הממשיכים בהתחשבות  יותר  גדול  למעט שיפור  ביניהם,  מובהקים  הבדלים 

.)p=0.018( )השיבו כך לעומת 18% מן הממשיכים

בקרב המטפלים שהשתתפו בקבוצת רכבת בלבד )לוחות ב-16 וב-17 בנספח ב(, במרבית הפריטים לא נמצאו הבדלים משמעותיים 

בשינויים שחלו בין שני הגלים, למעט עלייה בשיפור ביכולת לתת סדרי עדיפויות, בדברים שעושה המטפל למען בריאותו ובמידת 

ההתחשבות בדעתו של המטופל. 
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 )N=196( לוח 9: שינוי לטובה שחל בעקבות ההשתתפות בקבוצה, גל ב’ — ממשיכים ולא-ממשיכים

לא-ממשיכיםממשיכיםסך-הכול

40.940.041.4יכולת לקבוע סדרי עדיפויות בטיפול

36.841.434.6טיב הקשר עם המטופל

33.118.440.9התחשבות בדעתו של המטופל*

30.536.027.9עזרה פורמלית

עזרה בטיפול אישי )לאכול, להתרחץ, להתלבש, לקחת תרופות או לעבור מחדר 
לחדר(

27.918.832.3

25.021.226.6בעזרה בטיפול מבני משפחה אחרים

24.933.920.8דאגה לבריאות העצמית של המטפל

23.428.820.9הזמן המוקדש לפעילות פנאי של המטפל

19.016.420.2עזרה בפעולות מחוץ לבית )ליווי לטיפולים רפואיים, סידורים, קניות או הסעה(

18.317.918.5מספר בני המשפחה שעוזרים בטיפול

במספר החברים הקרובים שאפשר לשוחח איתם על דברים אישיים, לשתף 
ברגשות ולסמוך עליהם

17.521.315.6

15.310.517.6ביחס או בהתנהגות המטופל כלפיך וכלפי אנשים אחרים

12.715.211.9תדירות המפגשים עם המטופל

8.46.09.5מספר החברים שעוזרים בטיפול

3.42.33.8בעזרה הכספית שאנשים אחרים )בני משפחה או חברים( נותנים לטיפול 

 p>0.05 *

בנוגע לדחיפות העברת המטופל למוסד סיעודי, נראה שלא חל שינוי בחצי השנה שחלפה בין שני הראיונות, שכן בגל א' 7.5% מן 

המרואיינים דיווחו שבעקבות הקבוצה דחוף להם יותר להעביר את המטופל למוסד סיעודי, ל-7.5% פחות דחוף ואצל 84.9% לא 

חל שינוי בכוונתם זו. מנגד, בגל ב': 7.1% מן המרואיינים דיווחו שבעקבות המשך השתתפותם בקבוצה דחוף להם יותר להעביר את 

המטופל למוסד סיעודי, 3.5% ציינו כי פחות דחוף להם ו-87.1% ציינו כי לא חל שינוי.

לסיכום, התרומה הרבה ביותר של קבוצת התמיכה היא בתמיכה הרגשית ובהיכרות עם מטפלים אחרים המתמודדים עם בעיות 

דומות בנשיאה בנטל הטיפול ביקירם. תרומה נמוכה חשים המטפלים בהקלה בעומס. ניכר כי תרומת התוכנית פוחתת במהלך 

בייחוד בקרב צאצאיהם הבוגרים של המטופלים. בפועל, אנו מוצאים שבעקבות המיזם חל שיפור בהיבטים  שישה חודשים, 

שונים של הטיפול שמגיש המטפל, ביכולתו לגייס עזרה פורמלית ולא-פורמלית וביכולתו לדאוג לענייניו האישיים כמו עיסוקי 

פנאי ובריאות. שיפור זה ניכר גם שמונה חודשים לאחר סיום המפגשים בקרב מטפלים בכל שלוש מודולות ההפעלה.
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5. סיכום ומסקנות
מטרתו העיקרית של המחקר הייתה לבחון את השפעת המיזם לאורך זמן בשלוש מודולות של הפעלה:

קבוצה סגורה בלבד א. 

קבוצה סגורה ולאחריה קבוצת רכבתב. 

קבוצת רכבת בלבדג. 

ובגל  הקבוצה,  סיום  לאחר  וחצי  חודש   — א'  בגל  מועדים:  בשני  שרואיינו  הסגורות  בקבוצות  משתתפים   222 עם  ראיונות  מתוך 

עצות  לקבל  אפשרות  למשתתפים  העניקו  המפגשים  הקודם,  למיזם  בדומה  כי  עולה  הראשון,  הריאיון  לאחר  שנה  חצי   — ב' 

לשיפור  סינרגטי אשר תרם  היה אפקט  למפגשים  אנשי המקצוע.  ועם  ולשתף בקשיים עם מטפלים אחרים  לחלוק  פרקטיות, 

ועוד, שיפור  זאת  בחייו האישיים.  גם  עדיפות  סדרי  ולמתן  בטיפול  לקבלת החלטות הקשורות  יכולות ההתמודדות של המטפל, 

נוסף בא לידי ביטוי  יותר. היבט  בשיפור הקשרים הבין-אישיים עימו ובתוך המשפחה ומתן סיוע רב  הטיפול בזקן מתבטא גם 

בהעצמה אישית של המטפלים, שהתבטאה, בין היתר, בדאגה רבה יותר לעצמם ולבריאותם הפיזית והנפשית, להרחבת קשריהם 

בשלוש  זמן,  לאורך  גם  נשמרת  הקבוצות  השפעת  כי  מלמד  הנוכחי  המחקר  לתחביבים.  המוקדש  הזמן  ולהגדלת  החברתיים 

מודולות ההפעלה. 

המסקנות העולות מן הממצאים הן:

לחברים  	 עליה  ימליצו  אף  הם  ולדבריהם  המשתתפים,  בקרב  מאוד  גבוהה  הייתה  הקבוצה  מהתנהלות  הרצון  שביעות 

המתמודדים עם נטל הטיפול בבן משפחה. עם זאת, חשוב לשקול שוב את התמהיל של תוכני המפגשים ולתת יותר דגש על 

ולמשפחתו להתמודד עם המחלה, שכן  היכולים לסייע למטופל  ושירותים  זכויות  ועל  העברת מידע על התפתחות המחלה 

חלק לא מבוטל מן המשתתפים הביעו צורך לקבל יותר תכנים הקשורים בנושאים אלה מאנשי מקצוע והתייחסות פרטנית 

לקשיים ספציפיים בטיפול. 

תרומת הקבוצה מורגשת גם שמונה חודשים לאחר סיום מפגשי הקבוצה. גם אם היא פוחתת במרבית היבטי הטיפול ובחייו  	

האישיים של המטפל, המטפלים חשים שהקבוצה תורמת לאיכות ולהיקף הטיפול שהם נותנים, לקשר עם המטופל, לדברים 

התרומה  זר.  ועובד  משפחה  בן  כמו  בטיפול,  המשתתפים  האנשים  מעגל  את  להרחיב  וליכולתם  עצמם  למען  עושים  שהם 

העיקרית של הקבוצה התבטאה בקבלת תמיכה רגשית והיכרות עם מטפלים המתמודדים עם בעיות דומות. 

בקרב בני זוג, תרומת הקבוצה מורגשת בעוצמה רבה יותר שמונה חודשים לאחר סיום מפגשי הקבוצה, בהשוואה לצאצאים  	

)ילדים בוגרים( המטפלים בהוריהם. עם זאת, מתברר כי סמוך לסיום המפגשים צאצאים נתרמים יותר מן הקבוצה בהשוואה 

לבני זוג. ייתכן שחלק מן ההסבר טמון בכך שבני הזוג רכשו מיומנויות טיפול וידע במהלך התקופה שבה טיפלו בבן זוגם, כך 

ויכולתם להפנים את הנלמד בקבוצה היא פחותה בהשוואה לצאצאים המתמודדים  ותורמת להם פחות  שהקבוצה מחדשת 

עם הטיפול בהוריהם, שחלקם לא היו מודעים לקיומה של הדמנציה ולהשלכותיה וקיבלו בקבוצה תובנות חדשות. לאורך זמן, 
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כאשר בני זוג מטפלים על בסיס יום-יומי, המיומנויות והידע שהם רוכשים נשמרים יותר ואילו צאצאים, בעקבות עיסוקיהם 

האחרים, נוטים לשכוח חלק מן הידע שרכשו בקבוצה. 

תרומת ההשתתפות בקבוצה לאחר שמונה חודשים היא גבוהה יותר בקרב המטפלים שממשיכים להשתתף בקבוצת רכבת, במרבית  	

המשתנים שנבדקו, בהשוואה למי שלא המשיך. הסיבות העיקריות לכך שמטפלים לא ממשיכים להשתתף בקבוצת תמיכה, כפי 

שעלה מדבריהם, הן שלא פעלה באזור מגוריהם קבוצה, שבן המשפחה שבו טיפלו נפטר או שלא היו מעוניינים להמשיך.

הקבוצה  	 מפגשי  בתום  רכבת  בקבוצת  להשתתף  להמשיך  לצאצאים,  בהשוואה  יותר,  גבוהה  נטייה  יש  זוג  ובני  בנות  בקרב 

הסגורה. ככל הנראה, בגלל העומס הרב שהם חווים בטיפול ובשל הצורך בתמיכה. צאצאים, לעומת זאת, עסוקים יותר בעבודה 

ובחייהם המשפחתיים והחברתיים ולכן פנויים פחות להמשיך להשתתף בקבוצת תמיכה.

על אף שקבוצת רכבת היא קלה יותר להפעלה מקבוצה סגורה, המחייבת הופעה קבועה של המשתתפים ותוכנית מפגשים  	

מוסכמת, התוצאות בקבוצה הסגורה היו דומות לקבוצת הרכבת. הן בתפיסת התרומה על היבטיה השונים, והן בשינויים שחלו 

בעקבותיה לאורך זמן. אולם, קובעי מדיניות צריכים להתחשב בכך שבני ובנות זוג נוטים יותר מצאצאים להצטרף לקבוצות 

בהשוואה  פחותה  היא  למפגשים  להגיע  והמחויבות  בזמן  מוגבלת  שאינה  תקופה  לאורך  מתמשכים  המפגשים  בהן  רכבת, 

לקבוצות הסגורות. אנו סבורים שהדבר מעיד על כך שפורמט ההפעלה והתכנים של קבוצות הרכבת מתאימים יותר לצורכיהם 

של בני הזוג, הגרים עם הזקן ונושאים בנטל הטיפול העיקרי, בהשוואה לצאצאים אשר מנהלים במקביל חיי משפחה, חברה 

ותעסוקה. לפיכך, המסקנה היא שככל הנראה, קבוצת רכבת וקבוצה סגורה "מתאימות" לקבוצות שונות של מטפלים. 
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6. המלצות 
קבוצות תמיכה הן חלק משמעותי ממגוון השירותים הניתנים לזקנים ובני משפחותיהם. 

כפי שעלה במחקר הנוכחי, כמו גם במחקר הקודם, ובדומה לספרות בעולם, קבוצות תמיכה מסייעות לבני המשפחה המטפלים  	

להתמודד עם הטיפול, מספקות להם מידע וכלים ומעודדות אותם להם לגיטימציה לדאוג לעצמם. במחקר הנוכחי ראינו כי 

האפקט של קבוצות התמיכה מורגש לאורך זמן. לאור זאת, כדאי להמשיך בהפעלת קבוצות תמיכה. 

עם  	 תמיכה  קבוצות  סגורות,  תמיכה  קבוצות  להפעלה:  אפשריים  מודלים  שלושה  של  הקבוצה  תרומת  את  השווה  המחקר 

המשך לקבוצות רכבת ורק קבוצות רכבת. מן הממצאים עולה כי בני משפחה מטפלים שהמשיכו לקבוצת רכבת, נתרמו בחלק 

מן המדדים יותר לאורך זמן. עם זאת, עולה כי בני זוג ממשיכים יותר עם קבוצות רכבת, מאשר צאצאים שמפסיקים לאחר 

תום המפגשים בקבוצה הסגורה. מכאן עולה, כי למרות שלקבוצת רכבת המשכית לאורך זמן יש אפקט של תרומה מתמשכת, 

בפועל צאצאים אינם מצטרפים לקבוצה. כלומר, יש לפתח במקביל קבוצות סגורות ולהמשיך בקבוצות הרכבת. 

באשר למודל של רק קבוצות רכבת, ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על כך שתרומתן דומה לתרומה של הקבוצות הסגורות  	

ונשמר לאורך זמן. עם זאת, חשוב לעשות מחקר נוסף כדי ללמוד על תרומת קבוצות הרכבת, לאור מיעוט המשתתפים במחקר 

הנוכחי ומידת הייצוגיות שלהם. 

מונעות  	 טכניות  בעיות  הנראה  ככל  אולם  לבני משפחה מטפלים  טוב  מענה  לתת  הייתה  יכולה  מרחוק  בטכנולוגיה  השימוש 

)ראו בנספח א, "קבוצות  את הפקת מלוא הפוטנציאל משימוש בה. ממצא זה התקבל בשני המיזמים של קבוצות התמיכה 

אינטרנטיות"(. 

והתאמה  השירות  במתן  וגמישות  בחירה  מאפשרת  זה,  במיזם  שנעשתה  כפי  מודולרית,  הפעלה  דרך  יצירת  כי  נראה  הכול  בסך 

ליהנות  יכולים  זוג  ובני  להעדפותיהם  יותר  המתאים  סגורה  קבוצה  של  במודל  לבחור  יכולים  צאצאים  כך,  היעד.  לאוכלוסיית 

מהמשכיות בפעילות בקבוצת רכבת הנותנת להם תמיכה לאורך זמן, בהתאם לשלבים השונים של המחלה. לפיכך מומלץ לשקול 

בזקן  המטפלים  משפחה  בבני  התומך  השירותים  ממארג  כחלק  הארץ  ברחבי  הקבוצות  מספר  הגדלת  דרך  השירות  את  להרחיב 

הלוקה בדמנציה. 
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מקורות
שביניהם.  ומה  מטפלים  משפחה  בני  הבריאות,  שירותי  במטפל?  מטפל  מי   .)2017( ג'.  ברודסקי,  ש'.,  רזניצקי,  א'.,   ברג-ורמן, 
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נספח א: ממצאים של קבוצות הרכבת ושל הקבוצות 
האינטרנטיות

עמותת  לכך,  נוסף  צאצאים.  של  אחת  קבוצה  מהן  אינטרנטיות  קבוצות  שלוש  הסגורות,  לקבוצות  פרט  נפתחו,  המיזם  במסגרת 

לקבוצות  המתייחסים  הממצאים  לתיאור  מוקדש  זה  סעיף  המיזם.  מן  כחלק  שלא  משפחה,  לבני  רכבת  קבוצות  מפעילה  עמדא 

האינטרנטיות ולקבוצות הרכבת המופעלות על-ידי עמותת עמדא. 

הקבוצות האינטרנטיות

מתכונת המפגשים בקבוצות האינטרנטיות הייתה דומה למפגשי הקבוצות הפרונטליות, דהיינו, 12 מפגשים וירטואליים שבועיים 

בני שעתיים. בהנחיית שני מנחים שניהלו את הקבוצה. המפגשים השבועיים נעשו און-ליין דרך פורום באמצעות וידאו, תוך שימוש 

נוספים. לחלק מהמפגשים האינטרנטיים הובאו מומחים שענו על שאלות. במחקר  וכלי מדיה  בחומרי עזר כמו מצגות, סרטונים 

רואיינו 11 מחברי הקבוצות האינטרנטיות שהסכימו להתראיין )אחד מהם היה ריאיון חלקי(. 

69 בממוצע. 64% מהמטפלים הם בנות או בני הזוג של הזקן ו-80% גרים  78% מהם הן נשים, בגיל  מאפייני רקע של המרואיינים: 

איתו. מבחינת השכלה פורמלית, ל-10% ישנה השכלה תיכונית, 30% על-תיכונית ול-60% השכלה אקדמית או אחרת. המצב הכלכלי 

בקבוצות האינטרנטיות מלמד כי 90% מצליחים לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית ו-10% לא כל-כך מצליחים.

11 המרואיינים באינטרנטית ציינו שהיו פעילים בקבוצה באופן קבוע, עוד 46%  מאפייני התנהלות הקבוצות מראה כי 46% מבין 

 27% לאתר,  להיכנס  קל  להם  ציינו שהיה   73% בדיוני הקבוצה.  פסיביים  על עצמם שהיו  9% העידו  ואילו  מדי פעם  פעילים  היו 

בקבוצה  מהשתתפותם  מאוד  מרוצים  היו   46% כללי,  באופן  אותם.  יזהו  שלא  כך  אנונימיות  על  לשמור  חשוב  להם  שהיה  ציינו 

האינטרנטית ועוד 45% היו מרוצים. 9% לא היו כל כך מרוצים. 91% מהמשתתפים ציינו שהעברת המפגשים הייתה מעניינת, אחוז 

טובה  הייתה  בקבוצה  ושהאווירה  מאוד  רבה  או  רבה  במידה  אחרים,  משתתפים  ואל  אליהם  קשובות  היו  שהמנחות  ציינו  דומה 

ונעימה. 46% השיבו שקיבלו עצות שעזרו להם מהמשתתפים והמנחים, 82% הזדהו עם משתתפים אחרים בקבוצה במידה רבה או 

רבה מאוד ו-64% הרגישו נוח לשתף אחרים ברגשותיהם. 40% השיבו שההשתתפות בקבוצה ענתה על הציפיות שלהם במידה רבה 

או רבה מאוד, 50% במידה בינונית ו-10% במידה מעטה. 

בקבוצה האינטרנטית ציינו גם 27% מן המרואיינים שמועדי המפגשים נוחים להם, ל-39% לא כל-כך נוחים ואילו 35% ציינו שאינם 

נוחים, בדרך כלל בגלל שהשעה לא התאימה. אותם משתתפים התבקשו גם לתת ציונים להיבטים שונים שבהתנסות האינטרנטית. 

היו דומים. הדרוגים המתייחסים  וגם הדרוגים שנתנו  היו דומות לשאלות שנשאלו חברי הקבוצות הפרונטליות  מרבית השאלות 

להתנסות האינטרנטית מלמדים כי מרבית חברי הקבוצה האינטרנטית חשו באווירה נוחה ותומכת, שהתבטאה בביקורתיות מעטה 

ובכך שלא נוצרו קליקות )שעלולות לפגוע באווירה הקבוצתית( )91%(. 77% מחברי הקבוצה האינטרנטית סברו שהמומחים שהובאו 

הצליחו לענות על שאלות המשתתפים. 
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אף כי קיים דמיון רב בהתנהלות של קבוצה פרונטלית לקבוצת תמיכה מבוססת מחשב, עדיין יש שוני בכמה רכיבים בסיסיים. אשר 

למאפיינים הקשורים לטכנולוגיה, חלקם נתפסים כיתרון וחלקם כחיסרון בהשוואה לקבוצה הפרונטלית. כך, מתברר שהיכולת להתחבר 

בכל עת מהבית לקבוצה נתפסה כיתרון גדול לחברי הקבוצה האינטרנטית, שכן 94% היו מרוצים מכך במידה רבה או רבה מאוד. מבין 

בבעיות  נתקלו  בקבוצה  27% מהמשתתפים  ואכן  טכניות.  ובעיות  לקבוצה  לראות את החברים  היכולת  הגבלת  מונים את  החסרונות, 

טכניות של כניסה לאתר, נפילה של המחשב או התחברות לפורום. הם גם הביעו צורך בהדרכה טכנית. יצוין כי כעשרים משתתפים 

נשרו מהקבוצה בגלל בעיות אלה וכלל לא השתתפו בה. ל-27% מהמשתתפים היה חשוב או חשוב מאוד לשמור על אנונימיות ואילו 

היו   73% המפגשים.  לאחר  בקבוצה,  אחרים  משתתפים  עם  בקשר  שאינם  ציינו  המשתתפים  כל  בכלל.  חשוב  היה  לא  הדבר  ל-55% 

מעוניינים להיפגש עם חברי הקבוצה. 46% היו מעוניינים להשתתף בקבוצה פרונטלית שנפגשת פעם בשבוע שלא דרך האינטרנט.

בשאלה פתוחה ציינו המשתתפים את היתרונות שבקבוצה האינטרנטית: "אפשר לשאול שאלות יותר אישיות", "לא צריך להתארגן 

מראש וללכת למקום המפגש. יותר נוח", "היתרון הגדול הוא המרחק שלי ממרכז הארץ". החסרונות: "אין קשר אישי, אין אפשרות 

לדו-שיח בין האנשים", "כאשר התקשורת מסתבכת טכנית יש בעיה כי לא שומעים טוב או בכלל לא שומעים". כולם העידו שהיו 

ממליצים לחבר המתמודד עם קשיים דומים, להצטרף לקבוצת תמיכה.

עצות לשיפור הקבוצה האינטרנטית שהשיאו המשתתפים: "הבעיה הטכנית. אני לא שומעת ואני לא רואה. זה פוגע בהבנה של 

ההתנהלות בקבוצה", "להביא יותר מצגות והרצאות מוקלטות ולתת יותר זמן לקבוצה לשיתוף בבעיות".

הלוחות המתייחסים למאפייני המשתתפים ותוצאות השתתפותם בקבוצות האינטרנטיות הם )נספח ב(: לוח ב-2, ב-3 — מאפייני 

רקע; לוחות ב-8 וב-9 — תחושות עומס; לוח ב-12 — פריטי מצוקה נפשית; לוח ב-15 — השוואת תרומת ההשתתפות בקבוצה.

קבוצות הרכבת

במקביל, כאמור, פעלו קבוצות רכבת לבני משפחה מטפלים בהפעלת עמותת עמדא. קבוצת רכבת היא קבוצת תמיכה בה ישנו 

תאריך התחלה אך לא נקבע לה תאריך סיום. בגלל שהקבוצה נמשכת לאורך זמן ממושך, ניתנת אפשרות לחברים לעזוב ולהצטרף 

בזמן  כ"קבוצות פתוחות". הגמישות  והן מתנהלות  מוגבל  ואינו  אינו קבוע  לפיכך, מספר המשתתפים  לקבוצה במהלך פעילותה. 

וחוסר המחויבות מאפשרים להצטרף לקבוצה ללא מחויבות להופעה קבועה למפגשים, שלא כמו בקבוצה הסגורה. המשתתף יכול 

להעדר ממפגשים ולחזור לקבוצה על פי החלטתו והעדפותיו. חוסר הקביעות של חברי הקבוצה יכול לפגוע באינטימיות וביחסי 

האמון שמתפתחים וביכולת והנכונות של המשתתפים להיפתח ולהיעזר בחברי הקבוצה. לכן, המנחים נוהגים לנקוט כמה דרכים 

במטרה לשמור על המשכיות, כמו קבלת פנים מיוחדת למשתתף חדש שמתווסף לקבוצה כמעין "טקס קבלה" ובטרם פרישתו של 

חבר קבוצה, לקיים מעין "טקס פרידה". הקבוצות שהשתתפו במחקר מופעלות על-ידי עמותת עמדא עבור בני משפחה המטפלים 

בזקן עם דמנציה. הן נפגשות, בדרך כלל, אחת לחודש במקום קבוע. כאמור, 52 ממשתתפי 14 קבוצות הסכימו להשתתף במחקר 

ורואיינו בגל הראיונות הראשון. 36 מהם רואיינו גם בגל הראיונות השני.

61% גרים עם הזקן ו-78.4% גרים באותו יישוב. 65% מצליחים  60% בני או בנות זוג,   ,63 בקבוצת הרכבת, 75% נשים, גיל ממוצע 

לכסות את הוצאותיהם החודשיות, 21% לא כל-כך מצליחים ו-14% לא מצליחים )לוח ב-2 בנספח ב(.
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נספח ב: לוחות
לוח ב-1: מידת שביעות הרצון של המשתתפים מהיבטים שונים של מפגשי קבוצת הרכבת בלבד )N=50), גל א’ )%(

במידה רבה 
במידה רבהמאוד

במידה 
בינונית/ 

מעטה/כלל 
לא

--75.524.5האווירה בקבוצה הייתה טובה ונעימה

67.320.412.2המנחה היה קשוב למשתתפים אחרים

68.026.43.3המנחה היה קשוב אליך

65.324.510.2באופן כללי, עד כמה אתה מרוצה מהמנחה/ים

67.326.56.2המשתתפים בקבוצה הקשיבו בכבוד ובסבלנות לאחרים

44.054.022.0העברת המפגשים הייתה מעניינת

47.933.318.8שביעות רצון ממיקום המפגשים

71.422.46.2משתתפים בקבוצה שיתפו אחרים בקשיים שלהם

67.320.412.2הייתה לך אפשרות לחלוק את רגשותיך בפתיחות ובכנות עם הקבוצה

61.228.610.2הזדהית עם משתתפים אחרים בקבוצה

75.014.610.4הרגשת נוח לשתף אחרים בקבוצה ברגשותיך

53.128.618.4קיבלת עצות שעזרו לך מהמשתתפים או המנחים בקבוצה

35.443.820.8הנושאים שנדונו התאימו לקשיים איתם אתה מתמודד

2.12.195.8הרגשת אכזבה או בזבוז זמן עקב ההשתתפות בקבוצה
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לוח ב-2: מאפייני רקע של המטפלים, לפי סוג קבוצה )%( 

(N=11( קבוצה אינטרנטית(N=52( קבוצת רכבת

77.875.0נשים

6964גיל ממוצע )שנים( 

קרבה לזקן

36.440.4 בן/בת

63.659.6 בן/בת זוג

80.060.8גרים עם הזקן

דת

100.0100.0 יהודי

 מידת דתיות:

 חילוני

 מסורתי

 דתי  

60.0

30.0

10.0

48.8

27.9

23.3

מוצא 

 ישראל

 אסיה-אפריקה

 אירופה-אמריקה

60.0

7.7

30.8

69.8

9.3

20.9

43שנות ותק בארץ )עבור אלו שלא נולדו בישראל(

מצב משפחתי 

 נשוי

 גרוש

 רווק    

100.0

--

--

83.7

9.3

7.0

השכלה 

 יסודית

 תיכונית

 על-תיכונית

 אקדמית

--

10.0

30.0

60.0

18.6

14.0

14.0

53.5



41

לוח ב-3: מאפייני הזקן, לפי סוג קבוצת התמיכה )%(

(N=11( קבוצה אינטרנטית(N=52( קבוצת רכבת

60.046.7נשים

8182גיל ממוצע )שנים(

מוצא 

 ישראל

 אסיה-אפריקה

 אירופה-אמריקה

 עולים מברית-המועצות לשעבר לאחר 1990

40.0

10.0

50.0

--

20.4

44.2

35.4

4.5

מצב משפחתי 

 נשוי

 אלמן

 גרוש/רווק

70.0

30.0

--

70.5

27.3

2.2

מגורים

 גר לבד

 גר רק עם בן/בת זוג

 גר רק עם מטפלת

 גר עם בן/בת זוג ומטפלת

 גר עם בן/בת ומשפחותיהם

 גר עם בן/בת זוג וילדים

 במוסד סיעודי

9.1

18.2

18.2

45.5

9.1

--

--

4.1

34.7

16.3

28.6

4.1

4.1

8.2
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(N=11( קבוצה אינטרנטית(N=52( קבוצת רכבת

ניידות 

 יכול ללכת ללא קושי

 יכול ללכת לבד אך מתקשה

 יכול ללכת בעזרת מכשיר עזר )מקל, הליכון(

 יכול ללכת בעזרת אדם

 לא יכול ללכת, מרותק לבית

10.0

--

50.0

--

40.0

15.9

6.8

4.5

47.7

25.0

בעיית שליטה במתן שתן      

רופא אבחן דמנציה

מזה: קלה

   בינונית

   קשה

80.0

100.0

--

40.0

60.0

47.7

97.7

13.6

50.0

36.4

לא יכול להישאר לבד בשעות היום

לא יכול להישאר לבד בלילה

90.0

90.0

70.5

86.4
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(N=305( )%( ’גל א ,)ZBI-12( תחושות העומס של המטפלים בקבוצות הסגורות :)לוח ב-4)א

תמיד/לעיתים 
מדי פעםקרובות

לעיתים 
רחוקות/אף 

פעם

בגלל המעורבות שלי בטיפול בזקן, אני מרגיש שאין לי מספיק זמן 
32.829.537.7לעצמי

אני מרגיש לחוץ, משום שאני מנסה לטפל בזקן ולמלא את חובתי כלפי 
42.325.232.5משפחתי או מקום עבודתי

9.821.668.5בקשר שלי עם הזקן יש לי תחושה של כעס

אני מרגיש שהזקן משפיע לרעה על הקשר שלי עם בני משפחה אחרים 
7.88.983.2וחברים

24.925.250.0אני מרגיש לחוץ/מתוח מאוד בשל הטיפול בזקן

16.710.572.8אני מרגיש שבריאותי נפגעה בגלל הטיפול בזקן

אני מרגיש שאין לי מספיק פרטיות כמו שהייתי רוצה בגלל הצורך לטפל 
22.314.163.6בזקן

27.814.457.7אני מרגיש שחיי החברתיים נפגעו עקב הטיפול בזקן

11.810.577.7אני מרגיש שאיבדתי שליטה על חיי בשל מצב הזקן

20.425.254.4אני מרגיש לא בטוח לגבי מה לעשות בקשר לזקן

35.718.745.6אני מרגיש שעליי לעשות יותר למען הזקן

26.915.158.0אני מרגיש שיכולתי לטפל טוב יותר בזקן
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(N=196( )%( ’גל א’ וגל ב ,)ZBI-12( תחושות העומס תמיד או לעתים קרובות של המטפלים בקבוצות הסגורות :)לוח ב-4)ב

גל א’
גל ב’ - 

לא ממשיךממשיךסה”כ

בגלל המעורבות שלי בטיפול בזקן, אני מרגיש שאין לי מספיק זמן 
32.834.227.937.0לעצמי

אני מרגיש לחוץ, משום שאני מנסה לטפל בזקן ולמלא את חובתי 
42.343.039.045.2כלפי משפחתי או מקום עבודתי

10.26.611.9*9.8בקשר שלי עם הזקן יש לי תחושה של כעס

אני מרגיש שהזקן משפיע לרעה על הקשר שלי עם בני משפחה 
7.87.711.56.0אחרים וחברים

24.929.126.230.4אני מרגיש לחוץ/מתוח מאוד בשל הטיפול בזקן

16.718.423.016.3אני מרגיש שבריאותי נפגעה בגלל הטיפול בזקן

אני מרגיש שאין לי מספיק פרטיות כמו שהייתי רוצה בגלל הצורך 
22.323.526.222.2לטפל בזקן

26.024.626.7*27.8אני מרגיש שחיי החברתיים נפגעו עקב הטיפול בזקן

11.814.819.712.6אני מרגיש שאיבדתי שליטה על חיי בשל מצב הזקן

20.416.314.717.0אני מרגיש לא בטוח לגבי מה לעשות בקשר לזקן*

34.226.237.8*35.7אני מרגיש שעליי לעשות יותר למען הזקן*

26.921.718.123.4אני מרגיש שיכולתי לטפל טוב יותר בזקן

* p<0.05 בין ממשיכים ללא-ממשיכים
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(N=305( )%( ’גל א ,)לוח ב-5: תחושות העומס של המטפלים בקבוצות הסגורות )שאלון הלמ”ס

במידה רבה + 
בכלל לאבמידה מעטהרבה מאוד

46.918.035.1מתן עזרה מונע ממך לצאת לחופשות כפי שהיית רוצה

28.618.752.8מתן העזרה דורש ממך מאמץ גופני רב

23.318.758.0מתן העזרה פוגע במצב הבריאות שלך

19.322.658.0מתן העזרה דורש ממך לבצע פעולות שגורמות לך להרגיש חוסר נעימות

30.822.346.9מתן העזרה מפריע או מפחית את שעות השינה שלך

96.72.31.0אתה מרגיש שהטיפול שאתה נותן לזקן הוא טוב

78.07.614.5מתן העזרה גורם לך להרגשת סיפוק

83.34.612.2אתה מרגיש כי זוהי זכות לטפל בזקן
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(N=43( )%( ’גל א ,)ZBI-12( לוח ב-6: תחושות העומס של המטפלים העיקריים בקבוצות הרכבת בלבד

תמיד/לעיתים 
מדי פעםקרובות

לעיתים 
רחוקות/אף 

פעם

בגלל המעורבות שלי בטיפול בזקן, אני מרגיש שאין לי מספיק זמן 
37.223.337.2לעצמי

אני מרגיש לחוץ, משום שאני מנסה לטפל בזקן ולמלא את חובתי כלפי 
48.816.334.9משפחתי או מקום עבודתי

14.018.667.4בקשר שלי עם הזקן יש לי תחושה של כעס

אני מרגיש שהזקן משפיע לרעה על הקשר שלי עם בני משפחה אחרים 
11.64.783.7וחברים

34.923.341.9אני מרגיש לחוץ/מתוח מאוד בשל הטיפול בזקן

27.911.660.5אני מרגיש שבריאותי נפגעה בגלל הטיפול בזקן

אני מרגיש שאין לי מספיק פרטיות כמו שהייתי רוצה בגלל הצורך לטפל 
41.911.646.5בזקן

41.916.341.9אני מרגיש שחיי החברתיים נפגעו עקב הטיפול בזקן

27.311.660.5אני מרגיש שאיבדתי שליטה על חיי בשל מצב הזקן

34.916.348.8אני מרגיש לא-בטוח לגבי מה לעשות בקשר לזקן

39.511.648.8אני מרגיש שעליי לעשות יותר למען הזקן

39.59.351.2אני מרגיש שיכולתי לטפל טוב יותר בזקן
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(N=43( )%( ’גל א ,)לוח ב-7: תחושות העומס של המטפלים בקבוצות הרכבת בלבד )שאלון הלמ”ס

במידה רבה + 
רבה מאוד

בכלל לאבמידה מעטה

53.516.346.5מתן עזרה מונע ממך לצאת לחופשות כפי שהיית רוצה

18.620.960.5מתן העזרה דורש ממך מאמץ גופני רב

15.620.953.5מתן העזרה פוגע במצב הבריאות שלך

23.318.658.1מתן העזרה דורש ממך לבצע פעולות שגורמות לך להרגיש חוסר נעימות

34.923.341.9מתן העזרה מפריע או מפחית את שעות השינה שלך

--93.07.0אתה מרגיש שהטיפול שאתה נותן לזקן הוא טוב

74.49.316.3מתן העזרה גורם לך להרגשת סיפוק

81.49.39.3אתה מרגיש כי זוהי זכות לטפל בזקן
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(N=10( (%( (ZBI-12( לוח ב-8: תחושות העומס של המטפלים העיקריים בקבוצה האינטרנטית

תמיד/לעיתים 
מדי פעםקרובות

לעיתים 
רחוקות/אף 

פעם

בגלל המעורבות שלי בטיפול בזקן, אני מרגיש שאין לי מספיק זמן 
30.020.050.0לעצמי

אני מרגיש לחוץ, משום שאני מנסה לטפל בזקן ולמלא את חובתי כלפי 
40.010.050.0משפחתי או מקום עבודתי

10.010.080.0בקשר שלי עם הזקן יש לי תחושה של כעס

אני מרגיש שהזקן משפיע לרעה על הקשר שלי עם בני משפחה אחרים 
80.0--20.0וחברים

40.010.050.0אני מרגיש לחוץ/מתוח מאוד בשל הטיפול בזקן

20.020.060.0אני מרגיש שבריאותי נפגעה בגלל הטיפול בזקן

אני מרגיש שאין לי מספיק פרטיות כמו שהייתי רוצה בגלל הצורך לטפל 
20.020.060.0בזקן

50.020.030.0אני מרגיש שחיי החברתיים נפגעו עקב הטיפול בזקן

40.010.050.0אני מרגיש שאיבדתי שליטה על חיי בשל מצב הזקן

40.020.040.0אני מרגיש לא בטוח לגבי מה לעשות בקשר לזקן

30.020.050.0אני מרגיש שעליי לעשות יותר למען הזקן

30.020.060.0אני מרגיש שיכולתי לטפל טוב יותר בזקן
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(N=10( )%( )לוח ב-9: תחושות העומס של המטפלים העיקריים בקבוצת התמיכה האינטרנטית )שאלון הלמ”ס

במידה רבה + 
בכלל לאבמידה מעטהרבה מאוד

70.010.020.0מתן עזרה מונע ממך לצאת לחופשות כפי שהיית רוצה

50.020.030.0מתן העזרה דורש ממך מאמץ גופני רב

30.020.050.0מתן העזרה פוגע במצב הבריאות שלך

30.030.040.0מתן העזרה דורש ממך לבצע פעולות שגורמות לך להרגיש חוסר נעימות

50.010.040.0מתן העזרה מפריע או מפחית את שעות השינה שלך

80.010.010.0אתה מרגיש שהטיפול שאתה נותן לזקן הוא טוב

80.010.010.0מתן העזרה גורם לך להרגשת סיפוק

20.0--80.0אתה מרגיש כי זוהי זכות לטפל בזקן

(N=305( (%( (GHQ( ’פריטי מצוקה נפשית בקבוצות הסגורות, גל א :)לוח ב-10)א

כל הזמן/ 
לפעמיםלעתים קרובות

לעתים רחוקות/
בכלל לא

36.534.928.6לא יכולת לישון בגלל דאגות

46.426.327.3הרגשת שאתה תחת לחץ מתמיד

73.618.47.9היית מסוגל להתרכז במה שאתה עושה

89.86.93.3הרגשת שאתה יעיל ותורם

9.516.873.7הרגשת שאתה מאבד את הביטחון העצמי

87.29.53.3הרגשת שאתה מסוגל להחליט החלטות

18.123.058.9הרגשת שאתה לא יכול להתגבר על הקשיים שלך

56.020.423.7הרגשת די מאושר

67.117.815.1נהנית מפעילויות יומיומיות

13.533.919.4הרגשת מדוכא

87.59.92.6היית מסוגל להתמודד עם הבעיות שלך

6.66.986.5חשבת על עצמך כחסר ערך
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(N=196( (%( (GHQ( ’פריטי מצוקה נפשית בקבוצות הסגורות כל הזמן או לעיתים קרובות, גל א’ וגל ב :)לוח ב-10)ב

N=196 ’גל א
 גל ב’ — סך הכול

N=196
 ממשיכים

N=60
 לא ממשיכים

N=136

GHQ 21.522.022.122.0ציון ממוצע של

36.244.447.642.9לא יכולת לישון בגלל דאגות

46.448.542.751.1הרגשת שאתה תחת לחץ מתמיד

73.673.578.771.1היית מסוגל להתרכז במה שאתה עושה

89.886.385.286.6הרגשת שאתה יעיל ותורם

9.510.714.88.9הרגשת שאתה מאבד את הביטחון העצמי

87.283.780.385.2הרגשת שאתה מסוגל להחליט החלטות

18.116.921.314.8הרגשת שאתה לא יכול להתגבר על הקשיים שלך

56.051.655.849.6הרגשת די מאושר

67.168.368.868.1נהנית מפעילויות יום-יומיות

13.519.418.020.0הרגשת מדוכא

87.584.786.983.7היית מסוגל להתמודד עם הבעיות שלך

6.67.18.26.6חשבת על עצמך כחסר ערך
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(N=43( (%( (GHQ( ’לוח ב-11: פריטי מצוקה נפשית בקבוצות הרכבת, גל א

כל הזמן / 
בכלל לאלפעמיםלעתים קרובות

44.223.332.6לא יכולת לישון בגלל דאגות

55.814.030.2הרגשת שאתה תחת לחץ מתמיד

72.123.34.7היית מסוגל להתרכז במה שאתה עושה

88.37.04.7הרגשת שאתה יעיל ותורם

16.318.665.1הרגשת שאתה מאבד את הביטחון העצמי

--95.34.7הרגשת שאתה מסוגל להחליט החלטות

23.220.955.8הרגשת שאתה לא יכול להתגבר על הקשיים שלך

41.932.625.6הרגשת די מאושר

62.823.314.0נהנית מפעילויות יומיומיות

18.630.251.2הרגשת מדוכא

81.414.04.7היית מסוגל להתמודד עם הבעיות שלך

9.311.679.1חשבת על עצמך כחסר ערך
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 (N=10( (%( (GHQ( לוח ב-12: פריטי מצוקה נפשית בקבוצה האינטרנטית

כל הזמן / 
בכלל לאלפעמיםלעתים קרובות

40.030.030.0לא יכולת לישון בגלל דאגות

50.020.030.0הרגשת שאתה תחת לחץ מתמיד

60.030.010.0היית מסוגל להתרכז במה שאתה עושה

70.020.010.0הרגשת שאתה יעיל ותורם

30.040.030.0הרגשת שאתה מאבד את הביטחון העצמי

40.040.020.0הרגשת שאתה מסוגל להחליט החלטות

40.020.040.0הרגשת שאתה לא יכול להתגבר על הקשיים שלך

40.030.030.0הרגשת די מאושר

40.040.020.0נהנית מפעילויות יום-יומיות

10.050.040.0הרגשת מדוכא

60.030.010.0היית מסוגל להתמודד עם הבעיות שלך

20.020.060.0חשבת על עצמך כחסר ערך



53

לוח ב-13: מידת התרומה של ההשתתפות בקבוצה כרבה מאוד או רבה, גל א’, לפי יחס קרבה למטופל )%(

סך הכול

)N=309(

מהם:

בן/בת זוג 
)N=164(

צאצאים 
)N=111(

85.078.187.4קבלת תמיכה רגשית מהקבוצה

87.882.690.3היכרות עם אנשים המתמודדים עם קשיים דומים לשלי

75.063.979.0קבלת מידע על המחלה או המוגבלות של המטופל*

72.664.676.5יכולת התמודדות עם הקשיים הכרוכים בטיפול 

64.254.770.1שיפור הקשר עם המטופל*

64.162.464.0התאווררות, לקיחת פסק זמן מהטיפול

61.451.866.7רכישת מיומנויות וכלים לטיפול טוב יותר*

61.257.062.0קבלת מידע על זכויות ושירותים לזקנים

59.745.968.1יכולת להתמודד עם רגשות שליליים, כמו: אשמה, בושה, תסכול*

56.543.164.4דאגה לעצמי טוב יותר*

50.340.953.3הקלה בעומס כתוצאה מהטיפול*

p<0.05 *
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)N=35( )%( ’לוח ב-14: ציונים ממוצעים של מידת התרומה של ההשתתפות בקבוצה, בקבוצת רכבת בלבד גל א’ וגל ב

גל ב’גל א’

סטיית תקןציוןסטיית תקןציון

4.421.094.340.73קבלת תמיכה רגשית מהקבוצה

היכרות עם אנשים המתמודדים עם קשיים דומים 
4.471.084.340.80לשלי

4.061.304.060.80קבלת מידע על המחלה או המוגבלות של המטופל

4.111.254.090.74יכולת התמודדות עם הקשיים הכרוכים בטיפול 

4.001.333.431.34שיפור הקשר עם המטופל*

3.601.743.431.56התאווררות, לקיחת פסק זמן מהטיפול

3.811.253.801.05רכישת מיומנויות וכלים לטיפול טוב יותר 

3.671.413.571.20קבלת מידע על זכויות ושירותים לזקנים

יכולת להתמודד עם רגשות שליליים, כמו: אשמה, 
3.721.783.341.41בושה, תסכול*

3.671.503.231.48דאגה לעצמי טוב יותר*

3.531.553.201.35הקלה בעומס כתוצאה מהטיפול*

p<0.05 *
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לוח ב-15: מידת התרומה של ההשתתפות בקבוצה כרבה מאוד או רבה, לפי סוג קבוצה )%( — גל א’

 קבוצה סגורה
)N=309(

קבוצה 
אינטרנטית 

)N=11(
 קבוצת רכבת

)N=51(

85.063.778.4קבלת תמיכה רגשית מהקבוצה

87.854.682.4הכרות עם אנשים המתמודדים עם קשיים דומים לשלי

75.045.572.0קבלת מידע על המחלה או המוגבלות של המטופל*

72.663.766.7יכולת התמודדות עם הקשיים הכרוכים בטיפול 

64.263.764.7שיפור הקשר עם המטופל

64.145.551.0התאווררות, לקיחת פסק זמן מהטיפול*

61.454.662.7רכישת מיומנויות וכלים לטיפול טוב יותר 

61.272.860.8קבלת מידע על זכויות ושירותים לזקנים

59.774.746.0יכולת להתמודד עם רגשות שליליים, כמו: אשמה, בושה, תסכול

56.554.651.0דאגה לעצמי טוב יותר

50.345.548.0הקלה בעומס כתוצאה מהטיפול

p<0.05 *



56

)N=52( )%( ’לוח ב-16: שינויים שחלו בעקבות ההשתתפות בקבוצת הרכבת, גל א

חל שינוי

ללא שינוי שינוי לרעהשינוי לטובה

37.85.456.8ביכולת לתת סדר עדיפויות לפעולות הקשורות לטיפול 

43.67.748.7בקשר שלך עם המטופל

בדברים שאתה עושה למען בריאותך )בדיקות, קובע תור לרופא 
20.012.567.5כשצריך(

28.212.860.0בזמן שאתה מקדיש לעיסוק בפעילויות פנאי

בעזרה שאתה נותן בטיפול אישי )לאכול, להתרחץ, להתלבש, לקחת 
27.36.166.6תרופות או לעבור מחדר לחדר(

במידת ההתחשבות בדעתו של המטופל בהחלטות הקשורות לטיפול בו 
17.111.471.4)מטפל, כספים, מיסוד וכד’(

26.73.370.0בעזרה שהמטופל מקבל ממטפלת או עובד זר

בעזרה שאתה נותן בפעולות מחוץ לבית )ליווי לטיפולים רפואיים, 
13.93.380.6סידורים, קניות או הסעה ממקום למקום(

במספר החברים שקרובים אליך ושאתה יכול לשוחח איתם על דברים 
21.110.568.4אישיים, לשתף אותם ברגשות ולסמוך עליהם

91.2--8.8תדירות המפגשים שלך עם המטופל

71.1_28.9בעזרה בטיפול מבני משפחה אחרים

16.713.969.4ביחס או בהתנהגות המטופל כלפיך וכלפי אנשים אחרים

15.02.582.5במספר בני המשפחה שאתה יכול לסמוך על העזרה שלהם בטיפול 

90.5--9.5מרואיין שאינו בן זוג: בעזרה הכספית שאתה נותן למטופל

8.05.087.0במספר החברים שאתה יכול לסמוך על העזרה שלהם בטיפול 

96.2--3.8בעזרה הכספית שאנשים אחרים )בני משפחה או חברים( נותנים לטיפול 
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)N=31( )%( ’לוח ב-17: שינויים לטובה שחלו בעקבות ההשתתפות בקבוצת הרכבת בלבד, גל א’ וגל ב

גל ב’גל א’

38.746.9ביכולת לתת סדר עדיפויות לפעולות הקשורות לטיפול 

42.441.2בקשר שלך עם המטופל

18.244.1בדברים שאתה עושה למען בריאותך )בדיקות, קובע תור לרופא כשצריך(*

25.032.4בזמן שאתה מקדיש לעיסוק בפעילויות פנאי

בעזרה שאתה נותן בטיפול אישי )לאכול, להתרחץ, להתלבש, לקחת תרופות או 
32.130.0לעבור מחדר לחדר(

במידת ההתחשבות בדעתו של המטופל בהחלטות הקשורות לטיפול בו )מטפל, 
20.743.5כספים, מיסוד וכד’(

26.929.6בעזרה שהמטופל מקבל ממטפלת או עובד זר

בעזרה שאתה נותן בפעולות מחוץ לבית )ליווי לטיפולים רפואיים, סידורים, קניות 
16.721.2או הסעה ממקום למקום(

במספר החברים שקרובים אליך ושאתה יכול לשוחח איתם על דברים אישיים, 
25.012.5לשתף אותם ברגשות ולסמוך עליהם

7.16.5תדירות המפגשים שלך עם המטופל

24.228.1בעזרה בטיפול מבני משפחה אחרים

19.415.6ביחס או בהתנהגות המטופל כלפיך וכלפי אנשים אחרים

14.714.7במספר בני המשפחה שאתה יכול לסמוך על העזרה שלהם בטיפול 




