שיפור מעטפת ההגנה לקשישים
דצמבר 8102
מוגש לחבר הכנסת ניסן סלומינסקי
מסמך זה נערך על ידי חברי הצוות :שייקה כהן ,גילת האברד ורינת הולנדר;
ראשת הצוות :ליאור בר-לוי; נבדק ע"י נעה גנדלמן – מנהלת שלוחת בר-אילן
ואושר לפרסום על ידי אהוד אפרים ,מנכ"ל הארגון.

 .0מבוא
מטרת מסמך זה היא לבחון כיצד ניתן לשפר את מעטפת ההגנה הקיימת לקשישים.
בשנים האחרונות ,חלה עלייה מדאיגה בתופעה של גילוי גופות קשישים בבתיהם .לעיתים תכופות,
הגילוי נעשה על ידי השכנים ,שמדווחים על כך שבמשך מספר ימים לא הבחינו בתנועה בסביבת
ביתו של הקשיש .כמו כן ,התופעה באה לידי ביטוי אף במקרים אשר לא מסתיימים במוות ,אלא
בפציעה קשה אשר מונעת באופן מעשי מהקשיש לבקש סיוע באופן מוסדר .אי-מתן הסיוע גורם
להחמרת הנזק הגופני שנגרם לקשיש ,וזאת מכיוון שהסיוע הנדרש מוענק רק לאחר פרק זמן ארוך
במיוחד מרגע הפציעה .כמו כן ,הדבר כרוך בסבל רב לקשיש אשר נאלץ להמתין זמן ניכר עד למתן
הסיוע .תופעות אלו נפוצות יותר בקרב קשישים אשר אין להם קרובי משפחה זמינים שביכולתם
לבצע מעקב ובדיקה עצמאיים.
מסמך זה מכיל סקירה מפורטת של המקורות המשפטיים והנורמטיביים הנוגעים לסוגיה .על סמך
מקורות אלה ,חברי הצוות גיבשו המלצות לשם שיפור מעטפת ההגנה לקשישים בישראל.

 .8תקציר מנהלים
 סקירת המצב הקיים – בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בתוחלת החיים ובשל כך גדלה
גם אוכלוסיית הקשישים בישראל .החוקים המעגנים את זכויות הקשישים בארץ לא נוסחו
באופן ישיר על מנת להגן על זכויות הקשישים בפרט ,אך יש בהם סעיפים והתייחסויות
ספציפיות למקרים הרלוונטיים לקשישים .הגופים הממשלתיים האחראיים על הטיפול
באוכלוסיית הקשישים הינם משרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי .בסקירת המצב הקיים,
נראה כי הסוגיה פחות בעייתית אצל קשישים סיעודיים ,שכן קשישים אלו זכאים לרוב לגמלת
סיעוד המעניקה טיפול אישי וטיפול יומי ,ואלו כשלעצמם מהווים פיקוח ובקרה על מצב
הקשישים .מאידך ,נראה כי הסוגיה בעייתית יותר אצל קשישים המתגוררים בביתם באופן
עצמאי ולא נתונים לפיקוח ובקרה על מצבם הבריאותי על ידי קרוב משפחה ,שכן ,חבר וכו'.
 ספרות וסטטיסטיקה – המדיניות הרווחת היא כי יש להשאיר את הקשיש בביתו ככל שהדבר
מתאפשר .לצורך כך קיימים מגוון שירותים שמטרתם לסייע בכך .על אף מתן שירותים אלו,
הסטטיסטיקות מראות כי ישנם קשישים רבים אשר אינם זכאים לסיוע ונאלצים להתגורר לבד
בביתם ולשהות שעות רבות ללא חברה מסביבם .כמו כן ,נתון כי קשישים רבים מרגישים
תחושת בדידות לעיתים קרובות .ייתכן שנתון זה מעיד על כך שלא נמצא קרוב משפחה זמין
הפנוי לבדוק את מצבו של הקשיש ולבקרו .בנוסף ,קיימים נתונים המציגים כי מקרי נפילה

אצל קשישים הם אירועים שכיחים .נתונים אלו מדגישים את החשיבות בגורם שיבדוק את
מצבו של הקשיש מידי יום.
 סקירה משווה – צוות המחקר סקר תכניות לטיפול בקשישים במדינות שונות .ניתן לראות כי
בדומה למדינת ישראל ,קיימות מדינות המקדמות מדיניות להשארת הקשיש בקהילה ,וזאת
לאור ההבנה כי הקהילה הינה המקום המיטבי לקשישים .המדינות שנסקרו מציעות תכניות
כלל ארציות המטפלות בקשישים במימון ארצי ומתרכזות בעיקר בשלושה תחומים :התאמת
הדיור ,התאמות ושינויים באמצעות אמצעים טכנולוגיים לשיפור איכות החיים בבית
ושירותים תומכים בקהילה.
 דיון והמלצות – צוות המחקר הציע מספר פתרונות לשיפור מעטפת ההגנה לקשישים .כמו כן,
צוות המחקר דן בהצעות והתייחס לחסרונות וליתרונות של כל הצעה.

 .3סקירת המצב הקיים
שירותי הרווחה והבריאות בישראל דוגלים במדיניות לפיה יש להעדיף את השארת הקשיש בביתו
ובקהילתו על העברתו למסגרת מוסדית .מדיניות זו באה לידי ביטוי בהגדלת המשאבים המיועדים
לשירותים הקהילתיים ובפיתוח שירותים נוספים כגון שירות ייעוץ לקשיש ,גמלת סיעוד ,מרכזי
יום ועוד1.
האחריות למתן שירותים לקשישים ולמימונם מתחלקת בין משרדי הממשלה (משרד הרווחה
ומשרד הבריאות) ,המוסד לביטוח לאומי והרשויות המקומיות .נוסף על אלה פועלים בתחום זה
ארגונים ציבוריים ,התנדבותיים ופרטיים2.

א .חקיקה:
החוק מנסה להגן על אוכלוסיית הקשישים ולהטיב עמה .כמו כן ,זכויות קשישים הינו נושא חשוב
הנמצא על סדר היום הציבורי בישראל מזה שנים רבות3.
רוב החוקים המעגנים את זכויות הקשישים בארץ לא נוסחו באופן ישיר על מנת להגן על זכויות
קשישים בפרט ,אך הם מכילים סעיפים והתייחסויות ספציפיות למקרים הרלוונטיים לקשישים.
מספר חוקים מתייחסים לאנשים חסרי ישע ,שאינם מסוגלים לטפל ולדאוג לעצמם .החוק מתייחס
לילדים ,לחולים ,למפגרים ,לחולי נפש וכן לקשישים שאיבדו את היכולת לטפל בענייניהם .חוקים
אלו מתייחסים לאחריותה של המדינה כלפי אנשים אשר אינם מסוגלים להתלונן על עוולות שבוצעו
כלפיהם.

" 1קשישים בישראל :נתונים ,זכויות ושירותים" הכנסת – מרכז המחקר והמידע).1.0.30( 4 ,
http://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/f8f26d8d-f1f7-e411-80c8-00155d01107c/2_f8f26d8d-f1f7( e411-80c8-00155d01107c_11_10277.pdfלהלן" :קשישים בישראל").
 2שם.
 3לבנת פורן "זכויות קשישים" פורטל זכויות
 https://www.myrights.co.il/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D

החוקים המרכזיים ביותר הם:
א .חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ"ב :0698-כאשר קשיש נמצא במצב אשר הוא
אינו יכול לנהל את ענייניו היומיומיים ,ממנה המדינה אדם שיהיה אחראי על כך ,תחת פיקוח של
עובדים סוציאליים4.
ב .חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,התשנ"ה ,0661-פרק י' ,ביטוח סיעוד :על סמך חוק זה
מוענקת גמלת סיעוד לזקנים המוגבלים בתפקודם היום-יומי .הגמלה מגיעה לקשיש תושב ישראל
אשר הגיע לגיל פרישה ושמשתכר הכנסה שאינה גבוהה מהממוצע במשק ,וזקוק לעזרת אדם אחר
בביצוע מטלות היום יום.
גמלת סיעוד מאפשרת לקשיש לבחור את השירותים המתאימים לצרכיו מתוך מגוון שירותים,
ובהם טיפול בקשיש ב ביתו ,ביקור של הקשיש במרכז יום ,אספקת מוצרי ספיגה ,אספקת משדר
מצוקה ושירותי כביסה .קשיש המעסיק מטפל צמוד יכול לקבל את גמלת הסיעוד בסכום כספי.
שירותי הסיעוד ניתנים רק לקשיש הזקוק לסיוע של אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום ולא למי
שזקוק לשירותי משק-בית בלבד 5.על-פי חוק הביטוח הלאומי 6,את בדיקת מידת התלות בעזרת
הזולת יעשה המוסד על-פי הסדרים שייקבעו בין המוסד לבין שירותי הבריאות ושירותי הרווחה.
המוסד לביטוח לאומי המעניק את גמלת הסיעוד ,קובע מי זכאי לקבלה .הזכאות נקבעת על פי
מידת התלות של הקשיש באדם אחר בביצוע פעולות היום-יום הבסיסיות .זכאות זו נבדקת על ידי
אדם מטעם המוסד לביטוח לאומי שתפקידו להעריך את יכולת התפקוד של הקשיש בפעילות
יומיומית בביתו תוך שימוש במבחן of Daily Living – ADL

7.Activities

ג .חוק הגנה על חוסים ,תשכ"ו :0699-חוק זה מטיל אחריות פלילית על מי שאמור לטפל בקשיש
שאינו יכול לנהל את ענייניו ,ולא עושה זאת ,או אינו מדווח על התעללות בו8.
ד .חוק הפיקוח על המעונות ,תשכ"ה :0691-החוק מגדיר כללים מחייבים למעונות בהם מתגוררים
קשישים כגון בתי אבות ,דיור מוגן ומוסדות סיעודיים .הנורמות הללו כוללות הגדרות מפורטות
לתנאים הבסיסיים שעל המוסדות להעניק לחוסים בהם ,ומגדיר כעבירה פלילית את אי-קיומם של
תנאים אלו .כמו כן ,כולל החוק מעקב אחר תפקודו של הצוות המטפל ,על מנת למנוע מקרים של
התעללות והזנחה בקשישים9.
ה .חוק האזרחים הוותיקים ,תש"ן -0626 -אזרח ותיק זכאי להנחות בתחומים שונים ,כגון אגרת
רשות השידור ,תשלומי ארנונה כללית ,דמי נסיעה באוטובוסים וברכבות ועוד .על פי חוק זה משרד
הרווחה מעניק תעודת אזרח ותיק לכל תושב ישראל בהגיעו לגיל

הקובע10.

 4חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ"; 3690-cג'ני ברודסקי ,ד"ר רנטה גורבטוב ,דליה רוזניק "אוכלוסיית
הזקנים" סקרת השירותים החברתיים )03..3.0.39( 113, 116
http://www.molsa.gov.il/communityinfo/researchandevaluation/documents/15skiraoldzkenim.pdf
(להלן" :אוכלוסיית הזקנים").
 5חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה.3661-
 6שם.
 7שם.
 8חוק הגנה על חוסים ,תשכ"ו.3699-
 9חוק הפיקוח על מעונות ,תשכ"ה.3691-
10חוק האזרחים הותיקים ,תש"ן.3696 -

ב .החלטות ממשלה:
 )3החלטת ממשלה מס'  - 3333החלטה למאבק באלימות נגד קשישים:
מיום  1באפריל  ,0..9המשרד לאזרחים ותיקים מפעיל תכנית למאבק באלימות כלפי קשישים
בעשר רשויות מקומיות .תכנית זו נועדה להעלות את רמת הביטחון האישי של הקשישים .זאת
על ידי התקנת לחצני מצוקה ודלתות "פלדלת" בבתי קשישים נזקקים ,התקנת אביזרי מיגון
לבית (עינית לדלת ,שרשרת ,סורגים ,מגנט) והפעלת צוות סיורים המורכב בעיקרו מאזרחים
ותיקים11.
 )8החלטת ממשלה מס'  - 8163תכנית סיוע לאזרחים ותיקים המתגוררים בגפם בקהילה -
תכנית "יחד"12:
ביום  30בנובמבר  0.39הוחלט על הפעלת תכנית "יחד" .תכנית זו היא יוזמה חדשה של שר
העבודה והרווחה ,לפיה תשולם גמלת סיעוד לכל אזרח ותיק ובודד בגילאי  99ומעלה ,ללא צורך
בקיום מבחני תלות ,שתקנה ביקור בן שעה מידי יום על ידי מטפל .יוזמה זו קמה לאור העובדה
שישנם בישראל כ 31,9..-קשישים בודדים אשר אינם זכאים לגמלת סיעוד13.

ג .שירותי הגנה לקשיש:
להלן מספר תכניות מרכזיות הכוללות בתוכן היבטים להגנה על קשישים:
 )3שירות הייעוץ לקשיש (המוסד לביטוח לאומי)  -שירות זה הוקם כדי לסייע לקשישים בפתרון
בעיות אתן הם מתמודדים .השירות ניתן ב 00-תחנות ייעוץ לקשיש בסניפי המוסד לביטוח
לאומי על-ידי גמלאים מתנדבים אשר עוברים הכשרה למתן ייעוץ וסיוע מעשי .המתנדבים
עורכים ביקורי בית ראשוניים על מנת לאתר קשישים אשר זקוקים לסיוע ,ולאחר מכן
ממשיכים לבקרם דרך קבע .בשנת  0.34התקיימו ביקורים אלו אצל  9,1..קשישים14.
 )0השירות לזקן( :משרד הרווחה)  -הגוף העיקרי במשרד הרווחה והשירותים החברתיים
הממונה על טיפול בקשישים .בשנת  0..6הועסקו בשירות זה  30אנשי מטה 33.1 ,משרות
לעובדים מחוזיים 3. ,מסייעים לפיקוח על מעונות ו 914-עובדים סוציאליים ברשויות
המקומיות שעבודתם העיקרית היא מול קשישים.
השירותים המסופקים ע"י המשרד:
סיוע אישי לקשישים שאינם זכאי חוק ביטוח סיעוד ועזרה בניהול משק הבית  -שירותים
אלו של סיוע אישי או בניהול משק הבית ניתנים לקשישים אשר אינם זכאים לגמלה לפי
חוק סיעוד מכיוון שאינם מוגבלים דיים ,אך עדיין מתקשים לתפקד בכוחות עצמם .בשנת
 0..6קיבלו  1,043קשישים עזרה בניהול משק הבית 9.3 ,קשישים קיבלו עזרה בטיפול
אישי ו 3,34.-קשישים קיבלו עזרה בשניהם15.
 11החלטת ממשלה מס'  1134בעניין תוכנית למאבק באלימות כלפי קשישים 1 ,באפריל .0..9
https://www.gov.il/he/departments/policies/2008_des3374
 12החלטת ממשלה מס'  0.61בעניין תכנית סיוע לאזרחים ותיקים המתגוררים בגפם בקהילה  -תכנית "יחד"30 ,
בנובמבר .https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec2093 0.39
 13עדי כץ "יוזמה חדשה :עזרה לקשישים בודדים" (.m.tau.ac.il/law/izkur/izkur.pdf )0.39
 14המוסד לביטוח לאומי – מינהל המחקר והתכנון דוח שנתי ( 310 8103ספטמבר  ;)0.31אהוד בקר "תכניות ממשלתיות
לתמיכה בקשישים בודדים" הכנסת – מרכז המחקר והמידע )03..3.0.39( 33-30 ,3
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/51f988db -fd3d-e611-80dc-00155d010ede/2_51f988db-fd3d. e611-80dc-00155d010ede_11_7866.pdf
 15בקר ,לעיל ה"ש  ,34בעמ' .3.-6

שירותי קהילה תומכת  -קהילות תומכות מיועדות לקשישים אשר מתגוררים בקהילה
מתוך מטרה לאפשר להם להמשיך להתגורר בביתם .במסגרת זו מסופקים לקשישים
שירותים מגוונים כגון מוקד לקריאת חירום  04שעות ביממה ,אב שכונה המסייע לחברים
בתוכנית בצרכי יום-יום ,שירותי בריאות ,פעילויות חברתיות ותרבותיות ושירותי ייעוץ.
חברות בתוכנית זו כרוכה בתשלום חודשי ,ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים מסבסד
את הקשישים המקבלים השלמת הכנסה .בסוף שנת  0.3.פעלו בארץ כ 049-קהילות
תומכות והיו חברים בהן כ 43,343-קשישים ,המהווים כ %9.4-מכלל הקשישים .יצוין כי
מספר הקשישים בקהילות אלו גדל במידה ניכרת בעשור

האחרון16.

תכנית למניעת התאבדויות וסיוע לתחושת בדידות  -הקרן למפעלים מיוחדים של המוסד
לביטוח לאומי ,השירות לאזרחים ותיקים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ו"ג'וינט
ישראל – אשל" ,מפעילים תכניות בין-משרדיות למניעת אובדנות והתאבדויות ,בין השאר
בקרב קשישים החשים בודדים .אחוזים ניכרים בקרב הקשישים בישראל חיים בתחושת
בדידות .מדובר על כ 10%-מקרב הקשישים בגילאים  ,91-34וכ–  40.4%מקרב הקשישים
בגילאי  31ומעלה( .סקר אחר מצביע על נתונים דומים –  03.1%לגילאי 19.9% ,91-34
לגילאי  ,94% - 31%ו –  43%לגיל  91ומעלה) 17.התכניות שנבחרו נועדו לסייע לקשישים
בהתמודדות עם תחושת הבדידות ,בהפחתת תחושה זו ,ובנקיטת דרכי פעולה ושיטות
התערבות שנמצאו יעילות בתחום זה .בין השיטות :קבוצות מונחות ,לימודים אקדמיים
משותפים עם סטודנטים ,ליווי אישי ועוד18.
עוד מספק משרד הרווחה שירותים שונים כגון סיוע בצרכים מיוחדים ,אספקת ארוחות
מוכנות ,מועדונים חברתיים ומועדוני תעסוקה ,מרכזי יום ,נופשונים ,דיורים מוגנים וכד'.

ד .אביזרים אלקטרוניים לפיקוח על קשישים:
 )0לחצן מצוקה:
לחצן מצוקה הינו מכשיר קשר אלחוטי דו כיווני המקשר בין המנוי לתכנית לבין המוקד ,במקרה
של מצוקה רפואית או בטיחותית .באמצעות לחצן המצוקה ישנה אפשרות ליצור קשר מהיר עם
גורמי בטיחות ובריאות במצבי מצוקה .לחצן זה משפר את נגישות הקשיש וכן מעניק לקשיש
אפשרות להישאר בביתו ולא לעבור למסגרת מוסדית19.
הצורך בלחצן מצוקה נובע מהעובדה שכ 40%-מהמבוגרים בני  91ומעלה חווים איזושהי נפילה
במהלך שנות הגיל השלישי .לפעמים הנפילה אינה גורמת כל נזק ,אבל הסטטיסטיקה מראה שלאחר
 3.-9נפילות ,לרוב מתרחשת מה שמכונה "נפילה אקוטית"  -כזו הדורשת הובלה לבית חולים

 16קשישים בישראל ,לעיל ה"ש  ,3בעמ' .3.
 17בקר ,לעיל ה"ש  ,34בעמ' .3
 18שם ,בעמ' " ;6ג'וינט ישראל – אשל" ,תוכניות "בדידות" – קול קורא ,כניסה אחרונה 1 :ביולי  ;0.39אילנית
שטיינברגר ,מנהלת תוכנית "בדידות"" ,ג'וינט ישראל – אשל" ,שיחת טלפון 1 ,ביולי .0.39
"19מדריך זכויות לקשישים העושים שימוש בשירות לחצני מצוקה"
( http://emun.org/he/ptrust/pdf/telemedicine_rights.pdfלהלן" :מדריך זכויות").

ולאחריה הקשיש כבר אינו חוזר לתפקוד רגיל .נפילה כזו משפיעה על אורח חיי הקשיש ,ובאופן
טבעי גם על סביבתו הקרובה .לחצן המצוקה נועד לסייע לקשישים במצבים

אלו20.

לחצני המצוקה המסופקים לזכאים במסגרת גמלת סיעוד מותקנים באמצעות חברות שקיבלו לכך
אישור מביטוח לאומי .לחצן המצוקה המותקן בביתו של הזקן מאפשר שירות של הזעקת עזרה
במקרה של מצוקה ,ללא צורך בחיוג או הגעה למכשיר הטלפון .משדר המצוקה מופעל כאשר האדם
לוחץ על הלחצן המותקן בביתו .פעולה זו גורמת להפעלה של אינטרקום המותקן בבית היכול לקלוט
את הקשיש בכל מקום ברחבי הבית ללא צורך במכשיר טלפון .ישנם מספר סוגים של לחצני מצוקה:
לחצני מצוקה קבועים המותקנים בבית במקום מסוים ולחצני מצוקה הנישאים על היד .היתרון של
לחצני המצוקה הנישאים הוא האפשרות להשתמש בהם בכל מקום בבית בו נמצא הקשיש ,גם בזמן
מקלחת ,במקרה של מצוקה כתוצאה מהחלקה .החברות הפרטיות מציעות ללקוחותיהם לחצני
מצוקה או פעמוני מצוקה משוכללים יותר.
כל אדם אשר יכולתו הכלכלית מאפשרת ,יכול לרכוש לחצן מצוקה מחברה פרטית .אולם קיימות
מספר אפשרויות לקבלת מימון ללחצן מצוקה:
א  .עמותת "יד שרה" :מפעילה מוקד מצוקה המיועד לחולים ,קשישים או אנשים בודדים" .יד
שרה" המפעילה מוקד מצוקה עצמאי ,אינה גובה מהמנויים למוקד תשלום עבור שרות
חודשי בסיסי .אולם ,השרות כרוך בתשלום דמי פיקדון ובתשלומים חד פעמיים (עלות
התקנה ועלות גיבוי סוללה) 21.
ב .מימון ללחצן מצוקה מהביטוח הלאומי במסגרת גמלת סיעוד :אדם שהוגדר על ידי המוסד
לביטוח לאומי כזכאי לגמלת סיעוד ,יכול לקבל מהמדינה לחצן מצוקה במסגרת השירותים
הניתנים על ידה .הבקשה ללחצן מצוקה נעשית באמצעות פנייה לעובדת הסוציאלית
במחלקה לשירותים חברתיים ,ברשות המקומית .את השירות יספקו חברות שהוכרו על
ידי הביטוח הלאומי כנותנות שירותי לחצן המצוקה המאפשר הזעקה של עזרה ,אך
השירות אינו כולל כיסוי התשלום עבור העזרה ,הרופא או האמבולנס שהוזמנו 22.על פי
תקנות המוסד לביטוח לאומי ,הזכאות ללחצן מצוקה במסגרת גמלת סיעוד ניתנת לבוגרים
בודדים מעל גיל  ,91זוג מבוגרים שגילם  3.ומעלה ,אלמן ,אלמנה וזוג שכולים אשר אובחנו
כסובלים ממחלה כרונית (בכפוף להצגה של אישור רפואי רלוונטי מצדם)23.
ג .מימון ללחצן מצוקה ממשרד הרווחה :אוכלוסיית היעד של הסיוע היא קשישים
סיעודיים ,בהתאם להגדרה של המוסד לביטוח לאומי ,ומבוגרים אשר מצבם הכלכלי אינו
מאפשר להם רכישת לחצן מצוקה בכוחות עצמם24.
ד  .סיוע במימון לחצן מצוקה עשוי להינתן במסגרת הביטוח המשלים של קופות החולים (לא
בכל ביטוח כמובן) 25.

 20ערן גולדין "הפיתוח הישראלי שיחליף את לחצני המצוקה ויציל את סבא וסבתא" ).1..6.0.39( Geektime
( https://www.geektime.co.il/echocare-startup-reviewלהלן" :הפיתוח הישראלי").
 21מדריך זכויות ,לעיל ה"ש .36
 22שם.
" 23לחצן מצוקה לקשישים" סביבה תומכת
https://www.svivatomehet.org.il/%D7%9C%D7%97%D7%A6%D7%9F%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%94/%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D
 24שם.
 25שם.

ה  .ישנה אפשרות לקבל לחצן מצוקה במסגרת שירותי קהילה תומכת של עמותת רעות (הסבר
על השירות הובא לעיל)26.
ו.

זכאות למימון לחצן מצוקה מהקרן לרווחת נפגעי שואה בישראל .

 )8מערכת :EchoCare
חסרון מרכזי ללחצן המצוקה הינו שיעור התרעות השווא הגבוה .לפיכך ,בארצות הברית רק 4%-
 0%משתמשים בלחצן מצוקה .חסרון נוסף הינו העובדה שהמכשירים הלבישים אינם אהודים על
הקשישים בשל בעיות תפיסה ותדמית .לאור זאת ,הקשישים אינם מתמידים לענוד מוצרים אלה
באופן רציף ( )04/3ואף נדרשים לטעון אותם אחת לתקופה  .על רקע נתונים אלו ,פותח מכשיר ה-
 27.EchoCareהמערכת של  EchoCareהיא אוטונומית ולא פולשנית ,כלומר אינה חודרת לפרטיותו
של האדם המנוטר וגם אינה מצריכה ענידת חיישן .למעשה ,מותקן חיישן אחד בלבד בתקרת בית
הקשיש ,הדומה למנורת תקרה מרובעת ופשוטה .החיישן אולי נראה תמים ,אבל הוא חכם במיוחד
ומרגע הנפילה יודע לזהות תוך מספר שניות האם הקשיש נחלץ ממנה או לא .לאחר שזוהתה נפילה,
המערכת שולחת התרעה למוקד ההשגחה המטפל בקשיש או לקרוב משפחה .ככל שעובר הזמן
והקשיש אינו נחלץ מן הנפילה ,האינדיקציה לכך שהוא זקוק לעזרה מתחזקת .ניתן לפתוח ערוץ
תקשורת ישיר מול הקשיש דרך מערכת אינטרקום שמותקנת במכשיר.
החיישן פועל בשלושה רבדים :הרובד הראשון הוא פיזיקלי – כלומר רדאר לבני אדם .המערכת
משדרת אות אל תוך החלל של הדירה ,שממנו חוזר הד ) (echoאל המכשיר .המערכת מכוונת לנטר
אדם אחד או שניים .ברגע שבא מבקר ,המערכת נכנסת למצב של "המתן".
ההד החוזר מאפשר למערכת לנתח ארבעה מדדים חשובים כדי להבין את מצבו של הקשיש באותו
הרגע :מיקומו בתוך הדירה (מטבח ,חדר שינה ,שירותים וכו') ,התנוחה בה הוא נמצא (עמידה,
שכיבה ,ישיבה וכו' ) ,תנועה (האם הוא זז או במצב סטטי) ואפילו את קצב הנשימה שלו (האם
השתנה מנורמלי להיפר-ונטילציה וכו').
הרובד השני מייצר תמונת מצב מלאה של הקשיש כל חמש שניות.
הרובד השלישי מנתח את המצבים לאורך זמן – מצד אחד הוא מפקח על הסיטואציה על פי
תרחישים נפוצים בשגרת חיי האוכלוסייה המבוגרת ,ובמקביל הוא לומד מצבים חדשים ,כלומר
את שגרת יומו של האדם הספציפי .לדוגמה :אם הקשיש רגיל לצעוד כ –  1..מטרים ביום ולפתע
הקשיש מתהלך כ –  1.מטרים – הדבר מעיד על שינוי.
 )3מכשיר אוטומטי לזיהוי נפילות:
פיתוח ייחודי וחדשני של "יד שרה" .המכשיר מזהה נפילה ומזעיק עזרה באופן אוטומטי.
במקרה מצוקה ,לחצן המכשיר יוצר קשר מידי עם צוות מוקד המצוקה הפועל  04/3בבית יד שרה.
במקרה של נפילה יזהה המכשיר את הנפילה גם אם הנופל אינו מסוגל לתקשר ,ויחיש עזרה בהתאם
לפרטי הקשיש המופיע במוקד .המכשיר קל מאוד להפעלה ,מתחבר לקו הטלפון הביתי הרגיל

 26שם.
 27הפיתוח הישראלי ,להלן ה"ש .0.

ומותאם לכל חברות התקשורת בישראל .בנוסף ,המערכת תפעל על סוללות גם במצב של הפסקת
חשמל .מכשיר זה ניתן ללא תשלום ב –  3.3סניפי "יד שרה"28.

ה .הצעות חוק:
בשנים האחרונות ,הונחו על שולחן הכנסת מספר הצעות חוק בנושא שיפור מעטפת ההגנה
לקשישים .ההצעה האחרונה שהועלתה בנושא :הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון  -לחצן
מצוקה לקשיש) ,התשע"ה ,8101-נועדה לתת מענה למצוקות של אוכלוסיית הקשישים ,לרבות
מעשי שוד ואלימות נגדם ,וכן לסייע במניעתם .כמו כן ,נועדה הצעת החוק להקנות תחושת ביטחון
בקרב הקשישים ואף לעודד את אלה הסובלים מאלימות להתלונן במשטרה.
מוצע כי לחצן מצוקה יותקן בבית מגורי הקשיש ,על פי בקשתו .הלחצן יהיה מחובר למרכז שליטה
אשר יהיה בקשר עם כל הגורמים הרלוונטיים כגון מגן דוד אדום או המשטרה ויפעילם במידת
הצורך .עוד קובעת ההצעה כי המדינה תישא במחצית מעלות התקנתו של הלחצן ובמחצית מהעלות
החודשית שגובה מרכז השליטה.
לחצן המצוקה כאמור זמין היום לרכישה או לקבלה במימון המדינה במסגרת השירותים
החברתיים שצוינו לעיל .אולם רק הקשישים הזכאים לשירותים כמו קהילה תומכת וכד' ,מקבלים
סיוע במימון רכישת לחצן המצוקה .לפיכך ,מטרת הצעת החוק להנגיש שירות זה לכלל אוכלוסיית
הקשישים.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת יצחק גלנטי
(פ ,)0603/33/על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי מקלב (פ ,)43./39/ועל ידי
חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ )349/39/ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר
הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ.)049/36/
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי
הכנסת (פ.)3331/36/
לסיכום  -עם עליית רמת החיים ,חלה עלייה במספר הקשישים בישראל .רוב החוקים המעגנים את
זכויות הקשישים בארץ לא נוסחו באופן ישיר על מנת להגן על קשישים בפרט ,אך יש בהם סעיפים
והתייחסויות ספציפיות למקרים הרלוונטיים לקשישים .קשישים אשר אין ביכולתם לדאוג לעצמם
מבחינה קוגניטיבית וכלכלית ,זכאים לגמלת סיעוד אשר מסייעת להם לחיות בכבוד .הגופים
הממשלתיים האחראים על הטיפול ועל הסיוע באוכלוסיית הקשישים הם המוסד לביטוח לאומי
ומשרד הרווחה .לפיכך ,גופים אלו מפעילים מספר תכניות פיקוח על אוכלוסיית הקשישים זאת
באמצעות עובדים ומתנדבים לסיוע ,ייעוץ וטיפול בקשישים ועוד .המדיניות הרווחת בישראל היא
השארת הקשיש בביתו וסיוע לו .שירות ההגנה המרכזי לקשיש הינו לחצן מצוקה הניתן בתשלום
לכל דורש .כמו כן ,ניתן לקבל מימון ללחץ המצוקה במסגרת שירותים ממשלתיים או במסגרת
שירותי עמותות שונות .מעת לעת מועלות על שולחן הכנסת הצעות חוק לסבסוד לחצנים אלו לכלל
אוכלוסיית הקשישים בישראל.

 28יעקב עזרא "משדר מצוקה חכם שמזהה נפילה ומזעיק סיוע מידי" לדעת .)03..3.0.39( 3
http://www.ladaat.info/article.aspx?artid=25418

 .3ספרות וסטטיסטיקה:
ישנה תיאוריה לפיה לאדם ישנם שישה תחומי ביצוע :כרונולוגי ,ביולוגי ,קוגניטיבי ,אמוציונלי,
חברתי ותפקודי ועל פיהם יש למדוד את כשירותו של האדם 29.על אף זאת ,במדינת ישראל ,המונח
"זקן" מושפע מהכרונולוגיה בלבד ומתייחס לאותם אזרחים ותיקים שעברו את גיל  30.91נכון לשנת
 ,0.39אזרחים ותיקים אלו מהווים  33.1%מכלל האוכלוסייה במדינת ישראל ,שהם כ64.,...-
נפשות31.

א .גידול בהרכב הקשישים באוכלוסייה:
תהליך ההזדקנות במדינת ישראל צפוי להיות מואץ בעשורים הקרובים וזאת כתוצאה מירידה
בשיעור הילודה והעלאת תוחלת החיים .נכון לשנת  ,0.39תוחלת החיים של זכרים במדינתנו עומדת
על  9..3שנים ושל נקבות עומדת על  32.94.0בשל כך ,חלקם של הקשישים בהרכב האוכלוסייה צפוי
לגדול לכ 01.6%-עד לשנת  33.0.11בני  9.ומעלה מהווים כ 0.6%-מכלל האוכלוסייה נכון לשנת 0.39
ואחוז זה עשוי לגדול עד לכ 9%-מכלל האוכלוסייה בשנת 34.0.91

 29הפוליטיקה של הזיקנה (עורך יצחק בריק )0..0 ,בעמ' .33-39
 30מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל "הזקנים בישראל brookdale.jdc.org.il/wp- )0.33( 0 ,3 "0.33
( content/uploads/2018/01/MJB-Facts-and-Figures-on-Elderly-in-Israel-2017_Hebrew.pdfלהלן :עניין
הזקנים בישראל).
 31הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנתון סטטיסטי לישראל  ,3בעמ' ( )0.33( 36,03להלן :עניין שנתון סטטיסטי).
 32שם ,בעמ' .11
 33עניין הזקנים בישראל ,לעיל ה"ש  ,1.בעמ' .4
 34עניין שנתון סטטיסטי ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .03

ב .בדידות אצל קשישים:
ישנן סטטיסטיקות המציגות את מצבם של הקשישים הגרים בביתם הפרטי .לפיהן ,כ 01%-אחוזים
מהקשישים במדינת ישראל מתגוררים לבד בביתם .אחוזים אלה עולים כאשר מדובר בקשישים בני
 31ומעלה ,שם אחוז הקשישים המתגוררים לבדם עומד על  35.13%בנוסף לכך ,כ 33.6%-מבני 91
ומעלה מרגישים כי אין להם על מי לסמוך בשעת מצוקה או משבר ,זאת לעומת  9.9%אצל בני 0.
ומעלה .כמו כן ,כ 11%-מכלל הקשישים בישראל חשים תחושת בדידות לעיתים קרובות 36.על אף
העובדה כי תחושת הבדידות סובייקטיבית ונתפסת אצל כל אדם בצורה ייחודית ,יש בה כדי להעיד
על כך שייתכן ולקשישים אלו אין קרוב משפחה זמין שיכול לבוא לסייע להם ולבדוק את מצבם
בעת צרה.

 35עניין הזקנים בישראל ,לעיל ה"ש  ,1.בעמ' .9-3
 36מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל "בני  91+בישראל שנתון סטטיסטי )0.39( 004-001 ,3 "0.39
( mashav.jdc.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/shnaton-2016(2).pdfלהלן :עניין בני .)91+

ג .פציעות ונפילות אצל קשישים:
בפרט37.

בני  91ומעלה מהווים את קבוצת הגיל הגדולה ביותר הסובלת מנפילות בכלל וחמורות
כאלף קשישים נופלים מידי יום במדינת ישראל 38,ואחד מתוך שלושה קשישים נופל לפחות פעם
בשנה 39.עם עליית הגיל ,הנפילות הופכות להיות שכיחות יותר ויותר ,זאת בעקבות מצבים
בריאותיים הקשורים לעלייה בגיל 40.חלק ניכר מנפילות אלו מתרחשות בבית הקשיש וגורמות לו
לפציעות ולשברים .הגורמים לנפילות הם :סיכונים בבית וירידה ביציבות ,בראיה ,בשמיעה
ובכוח 41.כמו כן ,במחקר שהתבצע בקוריאה הדרומית התגלה כי קיים קשר בין מגורים לבד לבין
סיכון גבוה יותר לנפילות .מחקר נוסף שהתבצע בישראל הראה כי זוגות נשואים או אלה החולקים
משק בית זוגי ,נופלים פחות 42.נפילות אלו גורמות לפגיעות חמורות העלולות להוביל לירידה
באיכות החיים של הקשיש43.

ד .מדיניות השארת הקשיש בביתו:
כנכתב בפרק הקודם ,המדיניות הרווחת במדינת ישראל היא שככל שהדבר מתאפשר יש להשאיר
את הקשיש בביתו ובמסגרת קהילתית ולא להעבירו למסגרת מוסדית .כ 63.3%-מבני  91ומעלה
מתגוררים בקהילה שהם כ 633,0..-נפשות .מספר זה כולל  100,0..נפשות בגילאי  91-34וכ-
 161,...נפשות מעל גיל ( 31מתוכם  004,0..נפשות בני  9.ומעלה) 44.כדי לאפשר זאת ,ישנם מוצרים
כגון :חיתולים ,הליכונים ,לחצני מצוקה ותרופות שנוצרו כדי לסייע לקשישים בהתמודדותם היום-
יומית עם היחלשות יכולתם התפקודית 45.מעבר לכך ,נכון לסוף שנת  ,0.34קיימות  093קהילות
התומכות בקשישים .ישנם שירותים המיועדים לאוכלוסיית הקשישים הניתנים בבית הקשיש
ומחוצה לו .במסגרת ה"שירותים התוך ביתיים" הניתנים בביתם הפרטי של הקשישים ,ישנם
ביקורים ידידותיים הנעשים על ידי מתנדבים כדי להקל על תחושת הבדידות בקרב קשישים.
האחראיים למימון ה"שירותים התוך ביתיים" הם משרדי הממשלה השונים כגון :משרד הבריאות,
משרד הרווחה ,משרד האוצר ,המוסד לביטוח לאומי וכן הרשויות המקומיות וארגונים
וולונטריים 46.כ 31.1%-מכלל הרשומים לשירותים החברתיים הם בני  31ומעלה על אף שהינם
מהווים  4.6%בלבד מכלל האוכלוסייה 47,וכ 1..0%-מגילאי  91ומעלה רשומים למחלקות
לשירותים חברתיים מטעם הרשויות המקומיות48 .
 37ברכה ערליך ,ניקולאי (נוי) טבך וד"ר אילת דונסקי "נפילות בקרב אזרחים ותיקים בישראל ובהשוואה בינלאומית"
.)0.33( 1 ,3
www.gov.il/BlobFolder/news/senior_citizens_falls2016/he/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%
D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%202016%20%20%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%91
%20%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%
( D7%99%D7%9D.pdfלהלן :עניין נפילות בקרב אזרחים ותיקים).
 38ג'וינט ישראל אשל ואח' "התכנית הלאומית למניעת נפילות" )0.33( 3 ,3
( www.health.gov.il/PublicationsFiles/FallPreventionNationalProgram.pdfלהלן :עניין תכנית לאומית).
 39משרד הבריאות "מניעת נפילות ,שיפור ניידות וסביבה בטוחה" ()0.39
www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/HealthPromotionAndPreventiveMedicine/Prevention_of_diseas
( e_and_accident/Pages/Fall_Prevention.aspxלהלן :עניין מניעת נפילות).
 40עניין נפילות בקרב אזרחים ותיקים ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .3,3
 41עניין מניעת נפילות ,לעיל ה"ש .16
 42עניין נפילות בקרב אזרחים ותיקים ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .3,36
 43עניין תכנית לאומית ,לעיל ה"ש  ,19בעמ' .6
 44עניין בני  ,91+לעיל ה"ש  ,19בעמ' .3.,96
 45גילנות בחברה הישראלית הבניה חברתית של הזקנה בישראל ( 363 ,3ישראל (איסי) דורון עורך.)0.31 ,
 46הזדקנות וזיקנה בישראל ( 991-963 ,1ארנולד רוזין עורך.)0..1 ,
 47הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנתון סטטיסטי לישראל  ,3בעמ' .)0.39( 3.3-3.0
 48עניין הזקנים בישראל ,לעיל ה"ש  ,1.בעמ' .31

גמלת הסיעוד מסייעת אף היא בהשארת הקשיש בביתו תוך סיוע מצד אדם אחר בשל קושי בביצוע
פעילויות יום יומיות מצד הקשיש וצורך בהשגחה מבחינה בטיחותית .חוק הביטוח הלאומי אינו
מכיר בזכות כללית של אוכלוסיית הזקנים לקבל תמיכה סיעודית .גמלת הסיעוד ניתנת במקרים
מצומצמים למדי וישנה נקיטה בגישה דווקנית בנוגע למידת התלות המצדיקה את הענקת הגמלה
ועמידה בקריטריונים נוספים 49.נכון לסוף שנת  39.,6.. ,0.31קשישים בלבד היו זכאים לגמלת
סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי 50.נכון לשנת  ,0.3.כ 9.3-קשישים שאינם זכאים לגמלת סיעוד
קיבלו סיוע בטיפול אישי וכ 3,34.-קשישים קיבלו טיפול כוללני המשלב טיפול אישי ועזרה בניהול
משק הבית 51.משמעות הטיפול האישי היא סיוע לקשיש בביצוע הפעולות היומיומיות לפי הצורך,
ביניהן :השגחה ,ניידות וסיוע בפעולות בסיסיות כגון :הלבשה ,אכילה ורחצה .משמעות העזרה
בניהול משק הבית היא סיוע בתפעולו התקין של הבית בו מתגורר הקשיש 52.בשנת 0.66% ,0.34
מהזכאים לגמלת סיעוד קיבלו טיפול אישי בביתם על-ידי מטפל מקומי או עובד זר (ל %1.99-מן
הזכאים לטיפול ,זה היה השירות היחיד שקיבלו);  4.3%מהם ביקרו במרכזי יום;  18.3%מהם
קיבלו מוצרי ספיגה %11.8 ,מהם קיבלו משדר מצוקה

ו 0.3%-מהם השתמשו בשירותי מכבסה53.

 49גיל אזולאי קשישים בישראל ( 39-36 ,3הכנסת ,מרכז מחקר ומידע.)0.30 ,
 50עניין בני  ,91+לעיל ה"ש  ,19בעמ' .013
 51מרים בר גיורא ואח' "אוכלוסיית הזקנים" )0.3.( 411 ,4.6
www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/Documents/%D7%90%D7%95%D7%9B%
D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%A0%D7%
99%D7%9D%20-%20%D7%A2%D7%9E%20407-436%20.%20%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94%202010.pdf
 52המוסד לביטוח לאומי "טיפול אישי בבית" ()0.39
.www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/sherutim/Pages/tipulbabit.aspx
 53אוכלוסיית הזקנים ,לעיל ה"ש  ,4בעמ'  ;116נורית יחימוביץ – כהן "קריטריונים למתן סיוע סיעודי לקשישים
המתגוררים בביתם – סקירה משווה" ,הכנסת – מרכז המחקר והמידע )4.33.0.31( 3.
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/50b436d2 -ed90-e511-80d6-00155d0204d4/2_50b436d2-ed90.e511-80d6-00155d0204d4_11_7834.pdf

לסיכום  -קבוצת גיל הקשישים הולכת וגדלה .מדינת ישראל דוגלת במדיניות השארת הקשיש
בביתו ,אם מצבו מאפשר זאת .לכן ,קיימים שירותים רבים הבאים לסייע בכך .כדוגמא לשירותים
אלו ניתן לראות ,בין היתר ,את גמלת הסיעוד והשירותים הקהילתיים .על אף מתן שירותים אלו,
הסטטיסטיקות מראות כי ישנם קשישים רבים אשר אינם זכאים לסיוע ונאלצים להתגורר לבד
בביתם ולשהות שעות רבות ללא חברה מסביבם .קשישים אלו חשים לעיתים קרובות כי אין גורם
שאליו יוכלו לפנות במצבי מצוקה .כתוצאה מכך ,הם חשופים לסיכויים גבוהים יותר להתמודדות
עם פגיעה בריאותית ,נפילה ואף מוות ללא סיוע חיצוני זמין עבורם .לצערנו ,בשל כך ,קשישים
יכולים למצוא כך את מותם בביתם ,לבדם.

 .1סקירה משווה:
כמעט בכל מדינות אירופה פועלות בשנים האחרונות תכניות מקיפות ,שמטרתן לאפשר לקשישים
להמשיך ולחיות בביתם באופן עצמאי .התכניות מתרכזות בעיקר בשלושה תחומים :התאמה פיזית
למבנה הדיור ,התאמות ושינויים באמצעות אמצעים טכנולוגיים לשיפור איכות החיים בבית
הקשיש ושירותים תומכים בקהילה.

א .שוודיה:
הממשלה בשבדיה אימצה את המדיניות של הזדקנות בקהילה .מאז שנת  3664האחריות לטיפול
בקשישים מוטלת על הרשויות המקומיות ,כאשר הרשות המקומית משמשת בעיקר כגורם מתאם
והשירותים עצמם ניתנים על ידי ארגונים למטרות רווח ושלא למטרות רווח .במגמה ליישם את
המדיניות להזדקנות בקהילה ,פותחה תכנית מיוחדת להתאמת דיור הקשישים (Ministry of 3660
 54,)health and social affairsבמסגרת תכנית זו נבחנים צרכי הקשישים על ידי עובדים מיוחדים.
על בסיס בדיקה זו העובדים מגבשים תכנית שינויים שיש לבצע בבית הקשיש על מנת לאפשר לו
להמשיך ולגור בו ,גם כאשר מצבו הבריאותי והתפקודי מידרדר .התכנית כוללת התקנת רמפות,
מאחזים ,פתיחה אוטומטית של דלתות ,התאמת השירותים וחדר האמבטיה ,ועוד .כל זאת ,במימון
מלא של הממשלה והרשות המקומית ללא מבחן הכנסות55.
Lena Hallengren on investments in care for older people (August 2018) 54
.https://www.government.se/articles/2018/08/lena-hallengren-on-investments-in-care-for-older-people/
.Yitzhak Brick Aging In Place In Israel, 1 7, 2011 55

ב .דנמרק:
בשנת  3669התרחש שינוי במדיניות הממשלה והוחלט להפסיק לבנות מוסדות לקשישים ובמקומם
לבנות יחידות דיור לקשישים .בדנמרק 1.1% ,מהזקנים גרים במסגרות מוסדיות .החקיקה החדשה
קבעה ,שהדירות לזקנים תהיינה בגודל של עד  93מטר מרובע ,ללא מדרגות ,עם נגישות מתאימה
ויכולת לקבלת שירותים במשך  04שעות ביממה .מחקרים שבדקו את שביעות הרצון של הקשישים
מתנאים אלה הצביעו על רמת שביעות רצון גבוהה .הסיבה העיקרית לכך היא שקיימים שירותי
בריאות ורווחה זמינים לקשישים בקהילה במשך  04שעות ביממה56 .
מסמך שיצא בדנמרק "( 57, "Schulz (0.34מדגיש את החשיבות שרואה דנמרק במדיניות התמיכה
בקשישים ואת המגמה לאפשר להם להישאר בביתם ולא לצאת למסגרת של דיור מוגן או מוסד.
הטיפול הרפואי והסיעודי בבית הוא בעדיפות עליונה על פני כל אופציה אחרת בדנמרק .לצורך כך,
הם נערכים להכשרה של כוח אדם סיעודי ייעודי לטיפול בקשישים במסגרת הבית והקהילה .כמו
כן ,לעתים בני משפחה המטפלים בקשיש מקבלים שכר מהרשות המקומית .שיעור הקשישים
הנמצאים בדנמרק במוסדות הוא נמוך יחסית לשאר מדינות אירופה .הטיפול בקשיש בביתו ניתן
שם על -פי רוב במימון מלא של הרשות המקומית וכולל טיפול בית רפואי ,שיקום ועזרה סיעודית
מידי מטפל ביתי.

ג .ספרד (מדריד):
יותר מ 61% -מהקשישים במדריד מתגוררים בקהילה ,בביתם או בבית ילדיהם .במחקר שבוצע על
בני  ,91בנוגע לטיפול בית בקשישים המוגבלים בתפקודם במדריד ,נמצאה שביעות רצון גבוהה
מעצם המגורים בבית והתנגדות למעבר למסגרת מוסדית .הגורמים שהשפיעו במיוחד על מגמה זו
היו סביבת המגורים של הדיירים ,הדיור עצמו (גודל הדירה ,אוורור ,רעש ,תאורה וכדומה) והיבטים
הקשורים לצד הפיזי של הדירה58.
לעידוד המגמה של הזדקנות בקהילה יש לפתח גם אמצעים טכנולוגיים מתאימים ,המקלים על
הקשיש ומשפחתו ומאפשרים לו להמשיך ולגור בביתו .בנושא זה פעילה במיוחד הנציבות
האירופית ,שהקציבה סכומים גדולים כדי לפתח מודלים יעילים לסיוע לקשישים באמצעים
טכנולוגיים .בנוסף לכך ,התפתחו גם תכניות רבות בארצות השונות ,כאשר הדגש הוא על פיקוח
צמוד לקשיש בביתו ומחוצה לו59.
במסגרת הפיקוח הרפואי מושם דגש על ריכוז מידע שוטף לגבי חום הגוף ,לחץ הדם ,המשקל,
פעילות הלב וכדומה .מידע רפואי זה ,המסופק באופן שוטף ,עשוי לסייע בזיהוי סימנים המעידים
על אירוע שעלול לקרות ובכך ניתן לנסות ולמנוע את התרחשותו .בנוסף לפיקוח הרפואי ישנן גם
מערכות תקשורת המאפשרות לקשיש להיות בקשר עם המטפלים שלו וכן עם מוקדים האמורים
לענות לקריאות מצוקה .אחד הביטויים המעשיים בתחום הטכנולוגי הוא פיתוחים של "בית
חכם "Home Smart" ,הכוללים התקנת מערכות אלקטרוניות בבית ,המאפשרות תקשורת מהירה
ופיקוח רפואי צמוד60.

 56אסתר יקוביץ טיפול בית בזקנים המוגבלים בתפקודם ,סוגיות שירותים ותוכניות ,גוינט' ישראל ()0.33
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ד .ארה"ב:
) - NORC (Naturally Occuring Retiremen Communityעם השנים ,התחזקה המגמה של
הזדקנות בקהילה והיא באה לידי ביטוי מעשי בשינויים שחלו בחוק בשנים  0...ו .0..9-החל משנת
 0..0הופעלה תכנית לאומית מקיפה ,המיועדת באופן ממוקד להשגת המטרה של הזדקנות
בקהילה.
תכנית סיוע זו ,של שירותי רווחה ובריאות ,מיועדת לקשישים הגרים בקרבה גיאוגרפית ,בבניין
מגורים גדול אחד או בשכונה אחת .המטרה המוצהרת של התכנית היא לעודד קשישים עצמאיים
להמשיך ולגור בביתם61.
סל השירותים בכל תכנית כולל:
 .3שירותים סוציאליים;
 .0שירותי בריאות וקידום בריאות;
 .1פעילות חברתית;
 .4פעילות התנדבותית.
המגמה של התכנית היא ,בין היתר ,לחזק את הקשרים בין הדיירים וליצור מסגרת קהילתית
פעילה .התכנית מתבצעת במקום ,בשכונה או בבניין מגורים ,שבהם לפחות מחצית הדיירים הם בני
 9.ומעלה ובהיקף של לפחות  0,1..איש .בכל קהילה מתגבשת תכנית מקומית ,המפותחת במשותף
עם הדיירים ,חברות הדיור והשירותים.
התכנית פותחה לראשונה בניו-יורק ,בשנת  ,369.על ידי הפדרציה היהודית .המודל הלאומי שפותח
מאוחר יותר במקומות אחרים בארצות הברית ,מבוסס על הניסיון של הפדרציה היהודית בניו-
יורק .המימון לתכנית הגיע ממקורות הממשל הפדרלי והתכנית בוצעה כמעט במלואה במסגרת
הפדרציות היהודיות .בשנים  0..0עד  0..9בוצעה התכנית ב 41-קהילות ,ב 00-מדינות ברחבי
ארצות הברית ,בהיקף כספי של כ 00-מיליון דולר 62.
הממשל ממשיך בעידוד תכניות קהילתיות ולאחרונה ,בשנת  ,0..6פורסם קול קורא למימון תכניות
חדשניות ,המכוונות למטרה של הזדקנות בקהילה Community Innovations for Aging in -
.)CIAIP( Place
 63:Program of All-Inclusive Care for the Elderly- PACEהתכנית פותחה לראשונה
במרכז קהילתי בסן פרנציסקו לפני כ 4.-שנה .מאז התפשטה התכנית על פני ארצות הברית ובשנת
 0.3.היו כבר  31תכניות ב 06-מדינות שונות .התכנית מבוססת על התפיסה ,שרצוי ושעדיף לקשיש
המוגבל ולמשפחתו שימשיך לחיות בביתו ,ככל שהדבר אפשרי .התכנית מיועדת לאנשים מוגבלים
בני  ,+11אשר הוגדרו כמתאימים ,נמצאו זכאים לסידור מוסדי ואשר בעת קבלתם לתכנית היו
מסוגלים להמשיך ולחיות בביתם .על אף שכל החברים בתכנית זכאים לטיפול מוסדי ,רק  3%מהם
נמצאים בפועל במסגרת מוסדית.
התכנית מספקת מגוון רחב של שירותי בריאות ורווחה .הסיוע ניתן על ידי צוות בין-מקצועי אשר
מחליט על העזרה הדרושה לכל קשיש ומתאים לו באופן אישי את מגוון השירותים שהוא נזקק
להם .מימון התכנית הוא ממקורות ממשלתיים ) (Medicare and Medicadוהוא בנוי על תקציב
 61שם ,בעמ' .43
 62שם.
https://www.medicaid.gov/medicaid/ltss/pace/pace-benefits/index.html Programs of all- inclusive 63
.care for elderly beneftsl

קבוע לכל נזקק 64.התכנית מציעה שירותים שונים כגון מעון לטיפול יומי ,שירות במקרי חירום,
טיפול בבית הקשיש ועוד.
:American Academy of Home Care Medicine65
האקדמיה האמריקנית לבריאות הבית של חברי הרפואה בנו את תחום הרפואה בטיפול ביתי על
ידי בניית פרקטיקות משגשגות .כחברה המקצועית בתחום זה ,הוציאה האקדמיה הגבלות ,קבעה
סטנדרטים ,סיפקה חינוך ,וטיפחה פיתוח חקיקה ,כדי לגרום לצמיחה המאפשרת לחברי הצוות
לענות על צרכי המטופלים .גם תכנית זו מציעה תכנית טיפול ביתית הכוללת הנגשת הבית ,פגישות
עם הקשישים ,העסקתם בבית ומחוצה לו.

ה .קנדה:
 - SIPAתכנית מקבילה לתכנית  PACEהאמריקנית התפתחה בסוף שנות ה 6.-בקנדה .מטרת
התכנית  -לטפל בזקנים בני  91ומעלה ברמת מוגבלות גבוהה ,המתגוררים בקהילה 66.התכנית
אחראית להספקת כל שירותי הבריאות והרווחה בצד השירותים המוסדיים .השירות מבוסס על
צוות בין-מקצועי הכולל :מנהל טיפול ) (manager caseהדואג להתאים את מגוון השירותים על פי
הצרכים האישיים של כל קשיש וקשישה ,רופא המרכז את כל הטיפול הרפואי וכן מועסקים בתכנית
עובדים סוציאליים ,מטפלות בית ומרפאים בעיסוק.
התכנית בוצעה כניסוי בשני אזורים בקויבק במשך  30חודשים ותוצאותיה היו חיוביות מההיבט
של הזדקנות בקהילה .מספר הקשישים במוסדות ובבתי החולים ירד באופן משמעותי .עם זאת ,לא
נמצא חיסכון כספי במודל זה וקובעי המדיניות לא הגיעו להסכמה לגבי יישומה המקיף ,אם כי
אלמנטים ממנה שולבו במסגרת מערכת השירותים הקיימת67 .
לסיכום  -ניתן לראות כי השירותים המוצעים במדינות העולם השונות דוגלים בתמיכה ביתית
בקשיש והתאמת ביתו ומקום מגוריו לצרכיו באופנים שונים ,כגון :ביקורי בית ,חוגים קהילתיים
המעסיקים את הקשיש ,התאמת הבתים באמצעות אמצעים טכנולוגים חדשניים וכדומה .כלל
המדינות שנסקרו לעיל מציעות תכניות כלל ארציות המטפלות בקשישים במימון ארצי .יתכן וניתן
לקחת דוגמאות אלו על מנת לשפר את מעטפת ההגנה המוצעת לקשישים בישראל .זאת על ידי,
הגדלת כוח האדם שיבקר את הקשישים ,ביצוע התאמות ביתיות ,הפחתת הסכנות בתוך הבית
וכדומה.

 .9דיון והמלצות:
בשנים האחרונות ,חלה עלייה מדאיגה בתופעה של גילוי גופות קשישים בבתיהם .תופעה זו מעידה
על מעטפת סיוע פגומה ולא מספקת לקשישים .מעטפת לקויה זו באה לידי ביטוי אף במקרים אשר
אינם מסתיימים במוות ,אלא בפציעה קשה המונעת באופן מעשי מהקשיש לבקש סיוע באופן
מוסדר .אי-מתן הסיוע גורם להחמרת הנזק הגופני שנגרם לקשיש ,וזאת מכיוון שהסיוע הנדרש
 64אסתר יקוביץ תוכניות חדשניות לטיפול בזקנים המוגבלים בתפקודם ,המוסד לביטוח לאומי (.)0.33
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מוענק רק לאחר פרק זמן ארוך במיוחד מרגע הפציעה .כמו כן ,הדבר כרוך בסבל רב לקשיש אשר
נאלץ להמתין זמן רב עד למתן הסיוע .תופעות אלו נפוצות יותר בקרב קשישים אשר אין להם קרובי
משפחה זמינים שביכולתם לבצע מעקב ובדיקה עצמאיים .לפיכך ,יש לבצע שיפורים במעטפת
ההגנה המוענקת לקשישים ,ובמיוחד לעריריים שביניהם.
במטרה לשפר את מערך ההגנה לקשישים בכלל ,ולאלו העריריים בפרט ,ובכך למזער ככל הניתן את
החמרת הנזק הגופני שנגרם להם כתוצאה מאי-מתן סיוע מתמשך ,נבחנו ההצעות לשיפור הבאות:

א .הטלת אחריות על אגף הרווחה ברשויות המקומיות:
לשכות רווחה קיימות בכל רשות מקומית במדינת ישראל ותפקידן הוא לספק שירותים חברתיים
לתושבי הרשות הזקוקים לסיוע .לכן ,ניתן לראות לשכות אלו כמקום הטבעי להענקת הסיוע עבור
אותם קשישים הזקוקים לכך .הטלת האחריות על אגף הרווחה תבוא לידי ביטוי בבדיקות
ובמעקבים אחר מצבם של הקשישים באמצעות שיחות טלפוניות או ביקורים פיזיים בפרקי זמן
מוגדרים כגון :שיחות יומיות וביקורים שבועיים.
היתרונות להצעה זו :ראשית ,מדובר ביחס אישי לקשיש המתבטא בהגעת גורמי מקצוע מוסמכים
ורגישים לביתו הפרטי .בלשכת הרווחה מועסקים עובדים סוציאליים אשר הוכשרו להתמודדות עם
מצב הקשיש .לפיכך ,ייתכן כי הם בעלי התפקידים המתאימים לתמיכה בקשישים באמצעות
ביקורים סדירים או שיחות טלפון קבועות .סביר כי המענה שיינתן מטעם לשכות הרווחה יעלה את
תחושת הביטחון אצל הקשישים ויקל על תחושת הבדידות .זאת מכוון שהקשישים יהיו מודעים
לעובדה שגורם מקצועי ומוסמך מגיע לבקר אותם באופן קבוע .שנית ,בניגוד לפעילות התנדבותית,
עובדי לשכות הרווחה יבצעו את הפעולות האמורות במסגרת עבודתם הסדירה .לכן ,מידת האחריות
של הגורמים המקצועיים כלפי הקשישים תהיה רבה יותר מאשר בהתנדבות אשר אין בה מחויבות
כספית ומקצועית .שלישית ,לשכות הרווחה ועובדיה קרובים פיזית לבית הקשיש המתגורר ברשות
הרלוונטית ולפיכך יכולים לתת מענה מהיר וראשוני למקרה מצוקה בו מצוי הקשיש .כמו כן ,ישנה
אחריות ישירה בין הרשות לבין כלל תושביה ,ביניהם הקשישים .בהצעה זו האחריות פזורה על כלל
הרשויות והנטל לא נופל על גוף מסוים .לפיכך ,ישנה הפחתה באחריות גופי הממשלה.
על אף היתרונות הרבים להצעה זו ,קיימים לה לא מעט חסרונות :ראשית ,יתווסף עומס נוסף
ללשכות הרווחה בנוסף לעומס הנוכחי .שכן לשכות הרווחה דואגות למגוון האוכלוסיות הזקוקות
לשירותן ,בנוסף לאוכלוסייה המבוגרת בעיר .שנית ,אוכלוסיית הקשישים גדולה ועתידה לגדול עוד
יותר .לכן ,קיים קושי להגיע לביתו הפרטי של כל קשיש על מנת לבדוק את מצבו הפיזי .שלישית,
מכיוון שלרוב מדובר באנשי מקצוע ,הדבר גורר עלות כספית גדולה וכן דרישה נוספת לכוח אדם על
מנת שיתאפשר להגיע לבתי הקשישים על בסיס קבוע .כדי להתגבר על חסרונות אלה יש צורך
בתקציב נוסף ובהעסקת גורמי מקצוע נוספים .חסרונות אלו עלולים לפגוע ביכולת להוציא הצעה
זו אל הפועל.

ב .סבסוד ברכישת אביזרים אלקטרוניים לפיקוח על הקשישים:
הצעה אפשרית לפתרון הליקוי במעטפת ההגנה לקשישים היא מעורבות המדינה בסבסוד אמצעי
הגנה שונים המאפשרים לפקח על הקשישים באופן יום-יומי .באמצעות אביזרים אלקטרוניים
ופיתוחים מתקדמים ,ניתן לצפות ולאמוד כל שינוי פתאומי וקיצוני במצב הקשיש ולשלוח עזרה
לביתו במקרה הצורך.

קיימים מספר אביזרים פוטנציאלים ,להלן נדון במרכזיים שבהם:
צמיד עמיד במים הכולל לחצן חירום :מכשיר בעל לחצן מצוקה אשר בעת לחיצה על הזמזם ,תופיע
התראה אצל גורמי הרווחה הרלוונטיים ,אשר ינסו ליצור קשר טלפוני עם הקשיש על מנת לברר
שהלחיצה לא נגרמה בטעות .אם לא יתקבל מענה ,יגיעו הגורמים הרלוונטיים אל מקום מגורי
הקשיש בכדי לבדוק את מצבו ,ולהעניק סיוע רפואי ראשוני במקרה הצורך.
למכשיר זה מספר יתרונות :ראשית ,חסכון בכוח אדם (הקריאה לעזרה נעשית רק במצבי מצוקה).
שנית ,פניית המצוקה תועבר לגופים העירוניים – דבר המאפשר יעילות מרבית שכן קיימת קרבה
פיזית לקשיש ועל כן יכולים לסייע במידי .שלישית ,הקשיש יכול ללחוץ על לחצן המצוקה ולקרוא
לעזרה בכל עת ומכל מקום בבית .עובדה בעלת חשיבות רבה במקרה של פגיעה פיזית/נפילה בה אין
לקשיש יכולת להגיע למכשיר הטלפון או ללחוץ על לחצן המצוקה המותקן בביתו במקום קבוע.
מנגד ,ישנם חסרונות למכשיר זה :ראשית ,לחצן המצוקה בצמיד יכול להילחץ בשוגג ע"י הקשיש
ובכך להפעיל כוח אדם רב לשווא .שנית ,בשל העובדה שקיים אביזר דומה (לחצן מצוקה נייד עמיד
במים) ,ולמרות זאת עדיין קיימים מקרי פגיעה לקשישים ,ייתכן כי פתרון זה אינו מספק .שלישית,
המכשירים הלבישים אינם אהודים על הקשישים בשל בעיות התפיסה והתדמית .כמו כן ,הקשישים
נדרשים לטעון את המכשירים אחת לתקופה .בשל דברים אלו ,הם אינם מתמידים לענוד מכשירים
אלו באופן רציף (.)04/3
מכשיר הניטור המתריע על נפילות ,ה :EchoCare -על רקע החסרונות לאביזר הנייד ,ניתן להמליץ
על אביזר נוסף שפותח בישראל .מכשיר זה אינו לביש ,מותקן בבית הקשיש ,אוסף מידע על שגרת
הקשיש ,מזהה הפרעות בשגרה ,וכן מזהה נפילות ומתריע עליהן למוקד חירום או לקרוב משפחה.
מכשיר זה ידווח על שינוי קיצוני במצב הקשיש גם במצבים בהם אין באפשרות הקשיש ללחוץ על
לחצן המצוקה .בנוסף ,הסיכוי להתרעות שווא פוחת היות ואין כפתור מצוקה שיכול להילחץ ע"י
הקשיש ובכלל ,המכשיר עצמו עובד בצורה חכמה המפקחת על פעילות הקשיש ויודעת לזהות
חריגות אמתיות בשגרה .כמו כן ,ניתן להמליץ על המכשיר האוטומטי לזיהוי נפילות שמחולק כבר
כיום ע"י ארגון "יד שרה" ומזהה אוטומטית נפילות של קשישים.
לכלל מכשירים אלו קיים חיסרון עיקרי ,קרי עלות כלכלית גדולה על מי שמוטלת עליו החובה
לרכוש את המכשירים ,בין אם זה הקשיש ,הגופים הממשלתיים או הגופים העירוניים .שירותים
אלו מוצעים כיום בסבסוד רשויות המדינה רק לקשישים המוגדרים כסיעודיים .בהצעה זו אנו
מציעים להעניק סבסוד מלא לכלל אוכלוסיית הקשישים בישראל לרכישת אביזרי הגנה לפיקוח על
הקשיש בביתו .במקרה בו לא תתאפשר הצעה זו ,יש לבחון סבסוד משמעותי לאביזר ההגנה העומד
על כ 3.%-מעלות רכישת האביזר .באופן זה ,העלות הכלכלית תתחלק בין הרשויות השונות לבין
קשיש עצמו .כך ,כלל אוכלוסיית הקשישים בישראל או בני משפחתם יוכלו לרכוש אמצעי הגנה
מתקדמים .כמו כן ,סבסוד משמעותי זה ידרבן את הקשישים ובני משפחתם להשתמש בסבסוד
שהמדינה מעניקה .ברי ,כי קיימים קשישים אשר למרות הסבסוד המשמעותי ,אינם יכולים לעמוד
בהוצאה על אביזר פיקוח כלל .לפיכך ,הצעתנו היא לבחון כל קשיש ואת מצבו הכלכלי ,ובמקרים
בהם הקשיש אינו יכול לעמוד בהוצאה הכלכלית ,להעניק לו סבסוד מלא על רכישת אביזר הפיקוח.

ג .עידוד תכנית מתנדבים לביקור הקשישים מספר פעמים בשבוע בביתם:
עידוד של תכניות מתנדבים שיגיעו לבית הקשיש פעם ביום או מספר פעמים בשבוע על מנת להפיג
את בדידות הקשיש ,לבחון את מצבו הבריאותי ולסייע לו בעת מצוקה.

כנכתב במסמך ,תכניות מתנדבים מעין זאת קיימות בישראל ,עם זאת ניתן לראות שהתכניות
הנוכחיות אינן מספקות מכוון שעדיין מתרחשים מקרי פגיעה לקשישים מבלי גורם מסייע .לפיכך,
הצעתנו היא לעודד את התכניות הקיימות על ידי גיוס מספר נוסף של מתנדבים באמצעות תמריצים
שונים ,שיווק ועוד .לחילופין ,ניתן להקים תכנית חדשה ומקיפה אשר תכלול בתוכה את כלל
המתנדבים הקיימים ותגייס לשורותיה מספר של מתנדבים נוסף על מנת לעמוד בכוח האדם הנדרש
לביקורים יומיים או מספר פעמים בשבוע בבית הקשיש.
להצעה זו מספר יתרונות :ראשית ,העלות הכספית אותה צריך להוציא בכדי לקיים תכנית שכזו
הינה נמוכה מכיוון שרובה בנויה על עשייה התנדבותית .אנשים באים לתרום למען הקהילה והעלות
הכספית הכרוכה בכך הינה מזערית ביחס לתכנית .שנית ,בעזרת תכנית זו תתבצע בקרה יחסית
תכופה  -יומיומית או מס' פעמים בשבוע  -אצל הקשיש המאפשרת למתנדב לבדוק כי הקשיש אינו
נפגע או שמא הינו זקוק לסיוע .שלישית ,מעבר לעובדה שהמתנדב מוודא שהקשיש אינו במצוקה,
ביקור אנושי מסייע בהפחתת תחושת הבדידות ויכול לגרום לקשיש תחושה טובה יותר במיוחד
כאשר הקשיש ערירי .רביעית ,תכנית התנדבותית יכולה להפחית את העומס הקיים על שירותי
הרווחה העירוניים והממשלתיים וליצור מערך שיסייע לשירותים אלו.
יש לזכור כי תכנית זו טומנת בחובה גם חסרונות :ראשית ,לא ניתן לסמוך במאת האחוזים על
עבודה התנדבותית .בניגוד למקום עבודה בו העובד עושה את עבודתו כחלק ממחויבותו המקצועית,
בפעילות התנדבותית ,המתנדבים לא תמיד מחויבים לגמרי לפעילות שלקחו על עצמם .לפיכך ,ייתכן
כי מתנדבים לא יבצעו את תפקידם כראוי ,לדוג' יאחרו ,יבטלו בהתראה קצרה ,יעזבו את
ההתנדבות ועוד .שנית ,המתנדבים אינם כשירים לבחינת מצבו הרפואי של הקשיש וכן אינם מלווים
על ידי גורמים מקצועיים במקרה של התמודדות עם סיטואציות קשות כגון פציעה או מוות.

ד .קידום פעולות למניעת פציעות מלכתחילה:
קידום ועידוד תכנית להנגשת בתיהם של הקשישים לצרכיהם באמצעות הגדלת גודל הדירה ,חלוקה
פנימית המתאימה לצרכי הקשיש ,אביזרי ביטחון בשירותים ובמקלחות ועוד .תכניות רבות מעין
אלו נסקרות בפרק המשפט המשווה וראוי כי נחיל תכניות דומות גם בישראל .כמו כן ,יש לקדם
פעולות על מנת למנוע נפילות אצל קשישים ובכך למזער את מקרי הפציעות אצל קשישים.
חסרונה הגדול של התכנית המוצעת הוא העלות הכספית הגדולה לשם הוצאתה לפועל .נדרשים
כספים רבים לפעילות בתחום ההנגשה ,כגון הכנסת גורמים שיבדקו את הבית ,ביצוע פעולות שיפוץ
והנגשה בבית הקשיש ,בדיקות בטיחותיות לבית הקשיש ועוד .כל זאת ,בהתייחס להיקף הבתים
הרחב הנדרשים לשינויים אלו .אך אם כן ניתן יהיה להוציא כספים אלו ,ההצעה מכילה מספר
יתרונות :ראשית ,הנגשה מלכתחילה של בתי הקשישים ,הוא הפתרון היעיל ביותר בכדי למנוע
פציעות עתידיות .כאשר הבית מונגש (על ידי הסרת מקומות העלולים לגרום לפציעות ,הנגשת
שירותים למניעת החלקה ועוד) ,הקשיש נחשף למספר מועט יותר של הזדמנויות לנפילות או
פציעות .הנטרול המקדמי יכול למנוע כמעט את שלל הפגיעות מלכתחילה .שנית ,הצעה זו יכולה
ליצור תחושת ביטחון והגנה אצל הקשישים ,בביתם שלהם.
עם זאת ,למרות היתרונות ,ההצעה אינה יכולה למנוע באופן מלא את פציעותיהם של הקשישים.
שכן ,למרות ההנגשה אשר עשויה להפחית בצורה דרסטית את כמות הנפילות ,אי אפשר למנוע
מראש כל נפילה ונפילה.

ה .הגדרת המונח "קשיש ערירי":
כנכתב במסמך ,שיפור מעטפת ההגנה נדרש יותר במצב בו הקשיש "ערירי" ועל כן אין לו קרוב
משפחה זמין אשר יכול לבדוק את מצבו של הקשיש מעת לעת .לכן ,על מנת לזהות מי הם הקשישים
העריריים הזקוקים ביותר לבקרה ופיקוח על מצבם ,ניסח צוות המחקר הגדרה למונח "ערירי":

"ערירי"  -אדם מעל גיל  ,91בודד ,ללא בן משפחה או חבר הדואג לשלומו ,ומבקר בבית הקשיש או
יוצר אתו קשר לפחות  4פעמים בשבוע.
לדעת צוות המחקר ,אין להתייחס בהגדרה למצב התפקודי של הקשיש שכן פציעה יכולה להיגרם
לכל אדם ובכל מצב תפקודי אפשרי.
לסיכום – בשנים האחרונות גדל הצורך בשיפור מעטפת ההגנה לקשישים ,זאת לאור מקרים רבים
בהם קשישים נמצאו מתים בביתם או פצועים בביתם ללא יכולת סיוע .תופעה זו דורשת שינוי במצב
הנוכחי ובחינת פתרונות לשיפור מעטפת ההגנה לקשישים .במסמך זה סקרנו ארבעה פתרונות:
הטלת אחריות על אגף הרווחה ברשויות המקומיות ,סבסוד ברכישת אביזרים אלקטרוניים לפיקוח
על הקשישים ,עידוד תכנית מתנדבים לביקור הקשישים וקידום פעולות למניעת פציעות
מלכתחילה .נראה כי הפתרון האולטימטיבי הוא פעולה משולבת של כל ההצעות הנ"ל .עם זאת,
קיים החשש שאם לא נתמקד בפתרון ספציפי ,הפיזור בין הפתרונות השונים יגרום לכך שאף הצעה
לא תצא אל הפועל .לכן ,לדעתנו יש להתמקד בפתרון הראשון – הטלת אחריות על אגף הרווחה,
פתרון זה מתכתב טוב עם התפיסה לפיה אחריות משרד הרווחה לטפל בקשישים .על כן ,הוא זה
אשר צריך לקדם פעולות למיגור התופעה .לחלופין ,פתרון עידוד ביקורי המתנדבים הינו פתרון
אפשרי .גם כיום קיימות תכניות דומות ולכן אין צורך "להמציא את הגלגל" .בקרה על כלל התכניות
השונות וגיוס מתנדבים נוספים יכולים להביא אותנו לתוצאה המתבקשת :ביקורים יומיים או
מספר פעמים בשבוע בבית הקשיש.

