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 שירות איכותי, אמין ומקצועי מצוות מומחים בתחום.
 הדרכה לווי ותמיכה למטופל ובני משפחתו.

 סולידריות חברתית.

עמותת לב זהב - היכן שאיכות, 
ערכים ומקצועיות נפגשים

 לב זהב, מחדשת ומתחדשת במעטפת 
שירותים המותאמים לקהילת הגיל השלישי.

 איכות, אמינות ומקצועיות
 התאמת מטפלות ע"פ צורכי המטופל

 ביקורי בית-ע"י צוות בכיר 
        של עובדים סוציאלים

 שירות עובדים זרים בנוכחות של 24/6
 השגחה בבתי חולים

 סיוע והכוונה לבתי אבות
 פרויקט בחזרה לקהילה
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תסכול
הגיליון שלפניכם מופיע במהדורה דיגיטלית, בשל נסיבות הזמן, ומיוחד למציאות ולאתגרים איתם 

מתמודדת כיום הקהילה המקצועית בתחום זיקנה.
התקשינו לערוך הפעם את עמודי החדשות – ידיעה חדשה או הנחייה חדשה של בוקר כבר אינה 

רלוונטית אחר הצוהריים, לא כל שכן למגזין המופיע אחת לחודש.
ומפעילים  שמפעילות  המרגשות  היצירתיות,  הפעילויות  והיקף  למערכת  שמגיע  החומר  כמות 
הסיעוד  שירותי  בנותני  לזקן,  בעמותות  המקומיות,  ברשויות  לזקן  במחלקות  זקנים  עם  העובדים 

בקהילה, בבתי אבות ובדיור המוגן – עצום ורב ותקצר היריעה מלסקר את הכל.
האנושיות  המחוות  בנגיף,  בהידבקות  סיכון  תוך  המאומצת  העבודה  המסירות,  האחריות,  לצערנו, 
הציבורית,  ולהערכה  להכרה  זוכים  אינם  והתפקידים,  הרמות  בכל  הזיקנה,  עובדי  של  והאהבה 
התקשורתית. השתדלנו לתת ביטוי לעשייה, לחוויה האישית של הנושאים באחריות ו.. לתסכול הרב.
והרשויות הממלכתיות האחראיות לטיפול בזקנים  לא עת היא לבוא חשבון עם קובעי המדיניות 
על התנהלותם בחודש החולף, אלא להלל, לשבח, להוקיר ולהודות לעשרות אלפי העובדים ואנשי 
המקצוע הנלחמים חשופים לנגיף 24 שעות ביממה ב"זירת הלחימה" הסוערת והמסוכנת מכולם, 

ללא פיקוד שלוקח אחריות. 
וחוסר  הבדידות  תחושת  לבין  המסירות  האחריות,  העשייה,  בין  נסבל  הבלתי  מהפער  התסכול 

הערכה והכרת התודה של מנהיגי הציבור.

בברכת חזקו ואמצו וחג שמח,
מערכת דורות

  

| דבר המערכת |

מגזין דורות איתכם בכל מצב ולאורך כל הדרך!
הצטרפו לקהילה המקצועית בתחום זיקנה המרושתת ומקושרת באמצעות מגזין דורות

לרכישת מנוי: 09-7658088
office@dorot-magazine.net :דוא"ל

https://www.matav.org.il/ 
http://office@dorot-magazine.net
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| חדשות || חדשות |

באזרחים  לטיפול  המיניסטריאלית  "האחריות 
הוותיקים מפוצלת ונתונה כיום בידי מספר משרדים 
העבודה,  משרד  הבריאות,  משרד   – ממשלתיים 
לשוויון  המשרד  החברתיים,  והשירותים  הרווחה 
חברתי, משרד הבינוי והשיכון, רשות האוכלוסין, משרד 
העלייה והקליטה והמוסד לביטוח לאומי. הפיצול קיים 
גם ברמה המקומית ונתון לאחריות קופות החולים, 
לביטוח  המוסד  חברתיים  לשירותים  המחלקות 
בין  להתרוצץ  נאלצים  ומשפחתו  הזקן  ועוד.  לאומי 

הארגונים שונים בעלי מדיניות שונה  כדי להסתייע בשירותיהם על 
פי הסדרים, חוקים ונהלים שונים, מה גם שהפיצול גורם לכפילויות 

ובזבוז משאבים של הרשויות השונות", כתב בשבוע 
שעבר יו"ר האגודה לגרונטולוגיה, פרופ' יצחק בריק, 
בפתח מכתבו לראש הממשלה, בנימין נתניהו, וליו"ר 

כחול לבן בני גנץ.
המפלגות  לראשי  במכתבו  פנה  בריק  פרופ' 
ממשלה  להרכבת  ומתן  משא  המנהלים  הגדולות 
לאורך  שונות  וועדות  של  המלצות  לאמץ  חדשה, 
והאחריות  השירותים  לפיצול  קץ  לשים  השנים 
וכתב:  השונות  והרשויות  המשרדים  בין  לזקנים 
"בימים אלו אתם עוסקים בהרכבת הממשלה,  העת להחליט על 

הקמת משרד אחד ומאוחד לאזרחים וותיקים".

 פרופ' יצחק בריק במכתב לראש הממשלה
וליו"ר כחול לבן: לאחד את כל הנוגע לאזרחים 

וותיקים במשרד ממשלתי אחד

פרופ' בריק

הציבורי  במרחב  לתנועה  ההגבלות  החמרת  עם 
ב"ימי הקורונה"  יזמה ד"ר ליאורה בר-טור, מיזם 
סיוע של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה לזקנים 

המבודדים בביתם באמצעות מומחים מתנדבים.
 מטרת המיזם היא לספק ליווי ותמיכה באמצעות 
וזקוקים  בביתם  לבד  הנמצאים  לזקנים  הטלפון 
לעידוד ותמיכה לעת הסגר המתמשך. בנוסף לד"ר 
בר טור מרכזות את הפעולה ד"ר יעל זילברשלג, 

מיכל ענבל-יעקבסון ושרון בריק-דשן.
העמותות  של  הגג  )ארגון  "הלב"  ארגון   בסיוע 

של  והמוקד  מקומיות  עמותות  לזקן(  המקומיות 
המשרד לשוויון חברתי מפנים לקו המומחים  את 

הזקוקים לסיוע. 
לצורך מתן התמיכה והסיוע לזקנים גייסה האגודה 
לגרונטולוגיה אנשי מקצוע מתחום הטיפול בזקנים, 

מהאקדמיה ומבין יוצאי אשל. 

המעוניינים להצטרף לעשרות המומחים 
המתנדבים של המיזם מוזמנים ליצור קשר:

https://forms.gle/jG1NtFT7Hn6KkeYu6 ד"ר ליאורה בר-טור

מומחים מתנדבים במיזם האגודה לגרונטולוגיה 
לעידוד ותמיכה לזקנים מבודדים

בתום 3 שבועות בקורונה, לאחר סגירת מרכזי היום לקשישים 
אבקש להציג תמונת מצב מנקודת ראותי: 

א. שירותי סיעוד פרטני בבתי הזכאים לגמלת סיעוד:
1.אין אפשרות לקיים השירות בדיורים מוגנים.

כרגע הביטול  בגלל פחד מהדבקה,  ביטולי שירות  2.מתחילים 
בפועל עד סוף מאי.

3.בני משפחה ממירים את גמלת השירות בעין )שירות מטפל( 
לגמלה בכסף.

4.לא מעט מטפלים הם מבוגרים בסיכון ולא קל למצוא מחליפים 
צעירים.

5.במידה ויוטל סגר שיכלול תחבורה ציבורית תיווצר בעיה של 
הסעת מטפלים למטופלים והמשמעויות הכספיות הנלוות לכך.
7. בהיעדר מטפל מכל סיבה המצוינת לעיל  לא מתקיים שירות 
לזקנים בבית ואי סיפוק צרכיהם הקיומיים, ונוצר איום קיומי כספי 

על הגופים ) עמותות וחברות סיעוד(המספקים שירותי סיעוד.
את  כספית  לפצות  הממשלה  על  הכנסה  מקורות  ללא   .8

העמותות ללא מטרות רווח.
שתבטיח  החירום  תקופת  שלאחר  ליום  תכנית  להכין  יש   .9

החזרת שירות הסיעוד ללקוחות. 
10.יש להציג תמונת נתונים ארצית של שירות הסיעוד.
ב.  מרכזי היום לזכאי חוק סיעוד שנסגרו ב16.3.20:

החלופי  השירות  את  לספק  התכנות  אין  וכמעט  קושי  1.קיים 

למרכז היום לבית הזכאי. משפחות הזכאים  לא רואות בשירותים 
והמירו את  יום שכדאי לשלם עבורם  המוצעים חלופה למרכז 

שירות מרכז היום בגמלה כספית.
2. יותר ויותר ממירים את גמלת הסיעוד בעין )שמימנה קודם את 

מרכז היום( לגמלה בכסף.
3.העמותות ניצבות בפני איום קיומי כספי ללא פיצוי על סגירת 

מרכזי היום.
4. יש להכין תכנית פעולה שתבטיח שובם של הקשישים למרכזי 

היום ביום שאחרי.. מבטיחים 
5. יש לקבל תמונה ארצית עם נתונים על השינויים בניצול גמלת 

הסיעוד לאחר סגירת מרכזי היום .
לסיכום, אנו לוחמי החמלה החסד ואוהבי הקשישים בעמותות, 
ליבנו עם הקשישים ובני משפחותיהם המתמודדים עם מציאות 
הקורונה בבית, וליבנו וראשנו גם עם העמותות ,ספקי שירותי 

הסיעוד בבית ובמרכזי היום הנתונים באיום קיומי .
במציאות החירום של הקורונה, במציאות מורכבת זו, הציפייה 
שלנו שהממשלה תגיש את הסיוע הכספי הנדרש, תסיר חסמים 

בירוקרטיים ותפעל בגמישות. 
ככל  ועושים  הקשישים  למען  ונפשנו  מאודנו  בכל  פועלים  אנו 
חירום  בימי  משפחותיהם,  ובבני  בהם  פגיעה  למנוע  שניתן 
הקורונה כבימי שגרה  וביום שלמחרת הקורונה. בשורות טובות.
זאב פרידמן, מנכ"ל עמותת מלב"ב

עמותות לזקן ומרכזי היום - תמונת מצב בימי קורונה
קמפוס IL, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית, הוא יוזמה משותפת 
והמועצה  חברתי  לשוויון  במשרד  דיגיטלית  ישראל  מטה  של 
להשכלה גבוהה, המציע אפשרות דיגיטלית ללמידה של קורסים 

אקדמיים או מקצועיים בקצב, בזמן שלכם ובחינם.
מהבית  איש הלומדים  אלף  מ-300  כבר יותר  רשומים  למיזם 
חדשות,  מיומנויות  רכישת  מקצועי,  לקידום  מאפשרות  הנהנים 
צבירת קרדיט אקדמי, למידה לפסיכומטרי או להרחבת אופקים. 
מגוונים  בתחומים  העשרה  קורסי  שם?  למצוא  תוכלו  מה  אז 
כמו היסטוריה, פסיכולוגיה, מקרא, תולדות האיסלאם, ביולוגיה, 
מיומנויות  לחיזוק  קורסים  לצד  פילוסופיה  ישראל,  וחגי  תרבות 
אישיות וכישורים חדשים כגון ניהול משא ומתן, ערבית מדוברת, 
מגוון  ועוד  תכנות  עיצובית,  המחשב, חשיבה  יישומי office של 

עצום של קורסים איכותיים.
החיים  לאורך  דיגיטלית  שלמידה  לנו  מראה  החדשה  המציאות 
ממש  של  לפתרון  מעשירה,  מאפשרות  אלו  בימים  הופכת 
לפיתוח אישי וקידום מקצועי. משבר הקורונה הביא לעלייה של 
700% ברישום לומדים חדשים לאתר ותעבורת גולשים שהינה פי 

3 מהלמידה בשגרה.
הבדידות  ולהפגת  בכל התחומים  אונליין  למעבר  לכך,  בהתאם 
שבבידוד, השיק המיזם את פרויקט 'מישהו ללמוד איתו', המציע 
עד  של  בקבוצות  משותפות  למידה  בקהילות  דיגיטלית  למידה 
100 לומדים, בליווי ומענה של צוותי הקורסים הכוללות קבוצות 
לצפות  וניתן  חי  בשידור  המועברים  ושיעורים  סגורות  וואטספ 

בהם מהטלפון, מהמחשב או מהטאבלט.
לאלו מכם המעדיפים ללמוד דווקא לבד, השיק המיזם עמוד ייחודי 
בבידוד'  'לימוד  הקורונה,  של  הראשונים  בימים  שהושק  באתר 

מציע למידה עצמאית של הקורסים:
https://campus.gov.il/course/?termid=677

המיזם מקדם ומעודד למידה דיגיטלית גם בגיל השלישי ומציע את 
קורס 'התמצאות בעולם הדיגיטלי לאזרחים ותיקים' המדריך את 
קופות  אתרי  וואטסאפ,  בפייסבוק,  ראשונים  בצעדים  הלומדים 

החולים והבנקים ועוד. 
בשנתיים האחרונות ביקרו באתר למעלה מ-100 אלף אזרחים 
אזרחים   19,500 לבדה  הקורונה  ובתקופת  בישראל  ותיקים 
לאתר  שנכנסו  הוותיקים  האזרחים  מתוך  אלף  כ-13  ותיקים. 

נרשמו ללימודים של לפחות קורס אחד.
בקרב  ביותר  הפופולריים  הקורסים  מרץ  חודש  מתחילת 
האזרחים הוותיקים מתחילת הקורונה הם: "ערבית מדוברת – 
"סוגיות  "Word למתחילים",  "Excel למתחילים",  מתחילים", 
אותם?  מנצחים  איך  "וירוסים,  השואה",  בתולדות  נבחרות 

תאים, וירוסים וחיסונים" ו-תכנות ורשתות תקשורת.
הקליקו  בחינם  דיגיטליים  קורסים   200 הכולל  בקטלוג  לצפייה 

כאן:
/https://campus.gov.il/course 

להצטרפות לקהילות הלומדים בבידוד היכנסו לקישור:
https://campus.gov.il/course/?termid=693 

IL מיזם קמפוס
משבר הקורונה הביא לעלייה של 700% ברישום לומדים חדשים לאתר

https://forms.gle/jG1NtFT7Hn6KkeYu6
https://campus.gov.il/course/?termid=677
https://campus.gov.il/course/
https://campus.gov.il/course/
https://campus.gov.il/course/?termid=693
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לתת  בכדי  קצר  בזמן  חדש  מודול  פיתח   MemoApp ֵממֹוַאְפ  מיזם 
משפחה  בני  בפני  מעמידה  הקורונה  שמגיפת  לאתגרים  מענה 

והוריהם המבוגרים הרחוקים זה מזה ואינם יכולים להיפגש.
מבוגרים  אנשים  שמיליוני  מצב  יצרה  העולמית  הקורונה  מגפת 
ואנשים עם מוגבלויות נותרו לבדם בביתם או במוסדות מבלי שאיש 
מבני משפחתם יכול היה לבקר ולטפל בהם והם נותרו לחסדיהם 
של שירותי הרווחה וההצלה שלעיתים הזניחו או לא עשו מלאכתם 
נאמנה ואותה אוכלוסייה נותרה נטושה. תקופה מאתגרת זו חידדה 
מאוד את הצורך להיעזר בטכנולוגיה מתקדמת במקומות שבהם בני 

המשפחה לא יכולים לבקר ולסייע.. 
מגפה  אודות  מסין  ידיעות  להגיע  החלו  עת  הראשונים  בימים  כבר 
מסתורית הפוקדת את האוכלוסייה בווהאן שבמחוז חוביי, החליטו 
תכנית  את  להאיץ   MemoApp ֵממֹוַאְפ  מיזם  ממקימי  ואסנת  רוני 
)פיצ'ר(  מודול  שבועות  מספר  תוך  לפתח  והצליחו  שלהם  המגרה 
הטיפולי שהמציאו שכבר משרת  למסך  להוסיף  ניתן  חדש שאותו 
עשרות מבוגרים ואנשים עם מוגבלות בישראל. מדובר על מצלמה 
לראות  המשפחה  בן  יכול  ובעזרתה  למסך  מצמידים  אותה  קטנה 

ולשוחח עם בן משפחה מבוגר או מוגבל הגר לבדו. 
בעיקרון  דומה   MemoApp ֵממֹוַאְפ  במיזם  שפותח  החדש  המודול 
משתמשים  וכולנו  פופולרית  להיות  שהפכה   ZOOM לתוכנת 
ומתקשרים בעזרתה. אולם תוכנה זו ורבות נוספות אינם מתאימות 
אינם  והם  טכנולוגיה'  'מאותגרי  שהם  מוגבלים  ואנשים  למבוגרים 
בתפעול  ידע  הדורשת   ZOOM כמו  תוכנה  לתפעל  בעצמם  יכולים 

חומרה ותוכנה.
הפיתוח החדש )שהוא כנראה הראשון מסוגו בעולם( מאפשר לבן 
המותקן  הטיפולי  המסך  אל  שלו  הנייד  מהטלפון  "לחייג"  משפחה 
התראה  שומע  המבוגר  ומרכזי.  בולט  במקום  המבוגר  של  בביתו 
גדולה  הודעה  מופיעה  שלו  הטיפולי  שבמסך  ורואה  נעימה  קולית 

הוא  לעשות  צריך  שהקשיש  מה  כל  עכשיו.  אליו  שמתקשרים 
להסתכל לעבר המסך הטיפולי ולדבר אל דמותו של בן המשפחה 
אינה  האינטרנט  איכות  שבישראל  למרות  מהמסך.  אליו  הניבט 
מספקת, המפתחים של מיזם ֵממֹוַאְפ MemoApp הצליחו להתגבר 
על מכשלה זו ואיכות שיחת הוידאו בעזרת המסך הטיפולי היא טובה 

ומאפשרת תקשורת אמינה.
המסך הטיפולי של ֵממֹוַאְפ MemoApp הוא צג חכם )המגיע בשני 
חשוב,  מידע  למבוגר  לשלוח  המשפחה  לבני  המאפשר  גדלים( 
תזכורות, פעילויות, אירועים, ליצור ולשלוח דרישות שלום מיוחדות 
אהובים,  ושירים  מוסיקה  מרחוק  להשמיע  המשפחה,  בני  מכל 
יוגה  ספורטיבית,  פעילות  הדרכות,  מעניינים,  קליפים  סרטונים, 
ומדיטציה ועוד מגוון רב של אפשרויות וכאמור מעת לעת לנהל אתו 
שיחת וידאו פנים אל פנים - ללא שום צורך בידע טכנולוגי מהמבוגר, 
)בית שלא השתנה עשרות  יחודי שהופך את ביתו של המבוגר  צג 

שנים( לבית חכם ולהורדת החסמים הטכנולוגיים. 

 שיחת וידאו מונגשת ללא צורך בתפעול, 
למבוגרים 'מאותגרי טכנולוגיה' הגרים לבד

בנסיבות  ולגבורה  לשואה  הזיכרון  יום  את  לציין השנה  כדי 
הימים האלה ולשמוע את הסיפורים והעדויות של הניצולים, 
'זיכרון בסלון' ערך התאמות דיגיטליות כערוץ חלופי למפגשי 

"זיכרון בסלון" מסורתיים.  
"האחריות האישית של כל אחד ואחת מאיתנו ביום הזיכרון 
הסיפורים  על  וללמוד  לשמוע  לזכור,  היא  ולגבורה,  לשואה 
כדי  היום,  של  במציאות  גם  אפשרית,  דרך  בכל  והעדויות 
מיזם  מייסדת  עדי אלטשולר,  אומרת  נשכח",  לא  שלעולם 

"זיכרון בסלון.
ל"ימי  מותאם  אינטרנט  אתר  השיק  בסלון  "זיכרון  מיזם 
הקורונה" שמציע מגוון דרכים להמשיך את המסורת ולקיים 
כמו  משמעות  בעלי  משפחתיים(  או  )דיגיטליים  מפגשים 
בכל יום זיכרון. במסגרת ההתאמות, נכתבו ערכות לסלונים 

דיגיטליים ומערכים לסלונים אינטימיים ומלאי משמעות.
המותאמות  מיוחדות  ערכות  למצוא  ניתן  החדש  באתר 
לקיים  כיצד  הנחיות  נוער,  ובני  לילדים  ערכות  למשפחות, 
ומערכים  דור שני  בני  ועם  וסבתא  Zoom  עם סבא  מפגש 

שמציעים דרכים להתחבר, גם כשכולנו נאלצים להתבודד. 
דיגיטליים של עד  לקיים מפגשים  ב"זיכרון בסלון ממליצים 
25 משתתפים על מנת להצליח לשמור על אינטימיות, לשיר 
ולתת  השיחה  בתחילת  עדויות  להשמיע  או  להקרין  ולנגן, 

לכל משתתף הזדמנות לדבר ולהביע את עצמו. 
/https://www.zikaronbasalon.com -לינק לאתר

 ערכות ייעודיות לסלון דיגיטלי
או לסלון משפחתי מצומצם

 "זיכרון בסלון" נערך 
ZOOM-ליום השואה ב

MemoApp הישג טכנולוגי למיזם ֵממֹוַאְפ

עובדי ומתנדבי פרויקט “עסוקים בגיל- מרכז סבי - עמותת 
קלי”ק” הוד השרון בניהולה של ד"ר לינדה מוסק, התגייסו 

לתפעול מגוון שירותים למען הגיל השלישי בהם גם  חלוקת 
ערכות יצירה לתעסוקה יוצרת לקשישים. הערכות מיוצרות 

ונארזות ע"י האזרחים הוותיקים במיזם ונשלחות עד לבית 
הקשיש ע"י מתנדבים בקהילה. העמותה גם הגדילה את מספר 

המתנדבים במרכז הוירטואלי בו היא משדרת, דרך הטלוויזיה 
הביתית, פעילות במשך כל היום לאזרחים הוותיקים. כמו כן, 

העמותה מחלקת לקשישים מצרכי מזון ומוצרי צריכה בסיסיים.

ערכה שפותחה לאלו התומכים באדם שחי עם דמנציה, שיכולה 
לסייע לעריכת ליל סדר משמעותי, חוייתי, המחבר את הזכרונות 
פסח,  סדר  הגדת  כוללת  הערכה  להווה.  מהעבר  והטקסים 
פעילויות הקשורות לפסח ולחג האביב. פעילות שמעוררת את 
החושים בעזרת גירוי ויזואלי, מצגת המכילה גם קישורים לשירי-

פסח ואביב והצעות ליצירה בהתאם ופעילויות לגירוי קוגניטיבי 
מתאים ודרך להעברת הזמן יחדיו בהנאה בכל ימות הפסח.

גולן  דפנה  להב,  דבי  באהבה  וליקטו  כתבו  ערכו,  את הערכה 
שמש, )"בית השמש"(, אביטל גרינולד ורונן אורנשטיין )שיטת 
של  בחומרים  גם  נעזרו  כן  וכמו  עמדא  עמותת   – אורנשטיין( 
הישראלית  האגודה  ואתר  מיוחס  עינת  הגליל,  ותיקי  עמותת 

לביבליותרפיה. 

ערכה לפסח בימי קורונה
מה נשתנה הלילה הזה?

 

 

  פסחל  הגדה 

 לבת מדיהומש        
 לאנשים מיוחדים         

 קורונה בימי   
 
 
 

 בברכת בריאות וחג שמח

 מאחלים עמותת עמדא ועורכי ההגדה:

, דבי (השמש-בית)שמש -דפנה גולן
ורונן אורנשטיין  אביטל גרינולד להב,

 ובתודה למרכז הישראלי לביבליותרפיה עריכת מדיה

     
                         

| זוכרים לדורות |

עמי ברגמן הלך לעולמו
יום לפני יום הולדתו ה-76 הובא עמי ברגמן, יו"ר מטב, למנוחת עולמים בבית העלמין בבנימינה.

בשל נסיבות הזמן הלווייתו התקיימה במעמד עשרה בני משפחה בלבד וחבריו הרבים ועמיתיו לעשייתו 
החברתית לאורך עשרות שנים מנועים לבקר את רעייתו וילדיו בשבעה. בשעת הלווייתו התייחדו עובדי 

מטב וחברי ההנהלה לזכרו בדקה דומיה.
בהודעה שפרסמה עמותת מטב נכתב: "אבלים על מותו של יו"ר הוועד המנהל, עובד סוציאלי, יזם חברתי, 

מנהיג, ומעל לכל – אוהב אדם, איש צנוע ומורה דרך לכולנו".

https://www.zikaronbasalon.com/
https://www.zikaronbasalon.com/
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יצירתיות, מסירות, חרדה ותסכול
 גדי פורת,

עורך מגזין דורות

הדיור המוגן שאני מנהלת  בני משפחה בפתח  מול  עומדת  "אני 
בשעותיה  המשפחה  מאם  ולהיפרד  להיכנס  מהם  ומונעת 
להם  מסבירה  אני  נשבר.  ולבי  מקורונה(  )לא  בחיים  האחרונות 
אני  בוכה  והצוות.  דיירים אחרים  שכדי למנוע חשש הדבקה של 
ניצבת מולם", מתארת מנהלת דיור מוגן, כדי להמחיש לי עם אלו 

מצבים מתמודדים היום מנהלים הענף.
בענף  רבים  ומנהלים  ממנהלות  שומעים  אנחנו  דומים  משפטים 
מודעים  לא  והתקשורת  והציבור  אבות."  ובבתי  המוגן  הדיור 
למצבים המורכבים שאנחנו והצוותים שלנו מתמודדים שעה שעה 

כבר חודש ימים" , אומרת מנהלת דיור מוגן ומפרטת:
 "להבטיח שכל עובד וספק שמגיע לשערי הבניין יעבור מדידת 
חום ותשאול, למנוע יציאת דיירים את הבניין )והם הרי עצמאיים 
על  החלטות  בקבלת  הדיירים  נציגות  את  לשתף  ודעתנים(, 
לצאת  מורשים  אינם  הדיירים  עכשיו  בבית,  החיים  בסדרי  שיני 
מדירותיהם ואנחנו מספקים את כל מחסורם ובקשותיהם לפתח 
הקניות  את  עבורם  לרכז  לדירה,  ארוחות  להם  לספק  דירתם, 
לקשר  לדאוג  המשלוחים,  של  בלוגיסטיקה  ולעסוק  מבחוץ 
וירטואלי בין הדיירים למשפחות, ליצור קשר שוטף יזום של חבר 
צוות עם המשפחות, לדאוג לערוץ תקשורת וירטואלי לפעילות 
ספקים  לאתר  הדיירים,  של  הטלוויזיה  למכשירי  ישירות  פנאי 
לשמור  כדי  מופקעים  במחירים  מיגון  ציוד  ומאכערים שמוכרים 
על הצוות, ואיך לנהוג עם דייר שחוזר מאשפוז, ואיך להתנהל מול 
מחדש  לארגן  הסיעודיים,  הדיירים  ל  הזרות  המטפלות  עשרות 
מגירה  להכין תכנית  והמשימות של הצוות,  סידור העבודה  את 
למקרה שקורונה תגיע לפתחנו, לארגן מתנות ופינוקים לדיירים 
ולאנשי הצוות )ארוחות מיוחדות, פרחים, שי(,  לתמוך בעובדים 

שדואגים להוריהם שלהם ולילדיהם ועוד."
לעבודה  צוותים  לשני  העובדים  פוצלו  המוגנים  הדיורים  במקצת 
בדיור  ומתגורר  עובד  אחד  צוות  כאשר  -שבוע",  "שבוע  בשיטת 
בני  עם  בביתם  נמצאים  השני  הצוות  ועובדי  מלא  שבוע  המוגן 
משפחתם ומתחלפים כעבור שבוע. בשיטה זו מבקשים לתת גם 

מענה לאפשרות גיבוי לעובדים שיידבקו בנגיף.
כי  שמציינים  מהמנהלים,   מרבים  דברים  אותם  שומעים  ואנחנו 
עמיתים,  לשיח  וואטסאפ  בקבוצות  המנהלים  התארגנו  אלמלא 
לקבל  כתובת  להם  הייתה  לא  ברעיונות,  ולשיתוף  להתייעצות 

הדרכה וסיוע.
הבנו  "כבר  במוסדות:  המקצוע  אנשי  מציינים  הרב,  בתסכולם 
אנשי  והבריאות  הרווחה  במשרדי  שאין  במערכה,  לבד  שאנחנו 
הסותרות  ההנחיות  שמול  מאתנו,  ומקצועיים  מנוסים  מקצוע 
לפעמים של הרגולטורים והמשתנות מבוקר עד ערב אין לנו אלא 
לסמוך על שיקול דעתנו. אין לנו ציפיות יותר מהרגולטור!". מנהלי 
לציוד  בעצמם  לדאוג  נאלצים  שהם  על  בעיקר  כועסים  הבתים 
כי השקיעו מאות  יודעים לספר  מיגון. הרשתות המובילות בענף 

אלפי שקלים ברכישת מסכות מגן וכפפות.
היטיב  בתקשורת  בהופעותיו  נופים",  "מגדל  מנכ"ל  פולק,  רפי 
לתאר כיצד הוא וצוותו ויו"ר הדיירים היו חסרי אונים מול משרדי 
וחלפו  בנגיף  נדבקו  ודיירים  עובדים  כאשר  והבריאות  הרווחה 
לערוך  הבריאות  משרד  נאלץ  תקשורתי  שבלחץ  עד  שבועיים 

בדיקות לדיירים.
יו"ר איגוד בתי אבות,  וועדת הקורונה של הכנסת ביטא  בישיבת 
רוני עוזרי, את תסכולם של המנהלים בענף ותקף בחריפות את 
משרד הבריאות באומרו: "....אם הם לא עוזרים לנו לפחות שלא 

יפריעו בדרישות לדיווחים שוטפים".
הנחיות  מונחתות  הרגולטורים  על  גם   – לציין  חשוב  זאת  ועם 

מומחה אנשי מקצוע בחזית המערכה מערבי,  יורם  דר'  הסביר  רדיו  בריאיון  לבקרים.  חדשות 
באגף  המקצוע  אנשי  של  עמדתם  כי  גריאטרית,  ברפואה 
הגריאטריה במשרד הבריאות באשר למדיניות בדיקות הקורונה 
ההחלטות.  מקבלי  אצל  לעשייה  מתורגמת  אינה  אבות  בבתי 
מנהלי בתי אבות בעיקר במחוז חיפה משבחים את הקשר השוטף 
עם לשכת הבריאות המחוזית – "לפחות מתעניינים בנו ומציעים" 

'אוזן קשבת' והדרכה. 
גם ראש אגף גריאטריה, ד"ר אירית לקסר, נענתה לפניית פורום 
עשרות  בהשתתפות  זום"  "פגישת  וקיימה  מוגן  דיור  מנהלי  של 
והקשיבה  לשאלותיהם  השיבה  ארוכה  שעה  ובמשך  מנהלים 

למצוקותיהם.
ואם בבתי הדיור המוגן ניתן לבודד דיירים בדירותיהם ולמנוע מהם 
הצפיפות  הסיעודיים  האבות  בבתי  הציבוריים,  לשטחים  לצאת 
רבה, ריתוק החולים לחדריהם )2 בחדר( הוא למעשה ריתוק של 
קשה  אלצהיימר  מחולי  ניידות  ומניעת  למיטות.  ארוכות  שעות 

שבעתיים.
גם בבתי האבות הסיעודיים לא חוסכים מאמץ להנעים את הזמן 
שיחת  לקשר  ולדאוג  באהבה  אותם  לסעוד  המאושפזים,  של 
וידאו יומית של כל דייר עם בני משפחתו. עובדי הבית/המחלקה 
עוברים מדייר לדייר עם טלפון נייד או טאבלט ומקשרים אותם עם 
יקיריהם. ב"בית השמש" ברעננה הכינו הגדה דיגיטלית לקראת 
סדר פסח בו יהיו מסובים הדיירים עם בני משפחותיהם באמצעות 

תוכנת זום.
מהגרי  המטפלים  הם  הסיעודיים  האבות  בבתי  מרותק  שכן  מי 
העבודה מאפריקה והפלשתינאים. כבר חודש שהם עובדים וחיים 
בית  במתחם  למטפלים  מגורים  והכינו  שנערכו  האבות  בבתי 

האבות.
ועם כל הזהירות, עם כל ההקפדה על הנחיות משרד הבריאות 
ובבתי  המוגנים  בדיורים  עצמם  על  שלקחו  הנוספות  והמגבלות 
האבות, נמצאים המנהלים והעובדים בחרדה מתמדת, שמא עובד 
חולים  בבית  מאשפוז  שחזר  דייר  או  המקום  בשערי  ובא  שיוצא 

נדבק בנגיף ועלול להדביק עובדים ודיירים.

בקהילה
תסכול וכעס עולים גם משיחות עם מנהלות עמותות למען הזקן 
יום. מרכזי היום נסגרו מעכשיו לעכשיו ועובדיהם "עברו  ומרכזי 
לעבודת  סיעודי  וטיפול  סוציאלית  מעבודה   – מקצועית"  הסבה 
לוגיסטיקה של תיאום הסעות לאספקת ארוחות ולקשר טלפוני 
הכלכלית  מהמצוקה  לבד  היום.  מרכז  מבקרי  עם  שנמנו  עם 
הוא  המנהלים  של  החשש  העמותות,  נקלעו  אליה  המיידית 
מהיום שאחרי, כאשר יהיה עליהן להתניע מחדש את כל מפעל 
מרכזי  ממבקרי   50% כ-  שערכנו,  קצרה  מסקירה  היום.  מרכזי 
היום לא בחרו בשירותים החלופיים של מרכזי היום אותם הגו 

ביטוח לאומי ומשרד הרווחה – ארוחה חמה, טיפול בית ו"ביקור 
מרכז  שירות  את  והמירו   – סוציאלית  עובדת  של  טלפוני"  בית 

היום בגמלה כספית.
חברתית-תרבותית  לפעילות  נערכו  רבות  בעמותות  זאת  ועם 
באופן  טלפון  לשיחת  צעירים,  מתנדבים  להפעלת  וירטואלית, 
גם  והמועדונים,  היום  מרכזי  סגירת  עד  לקוחותיהם  עם  שוטף 

לצורך הפגת בדידותם וגם כמהלך לשימור לקוחות.
והבודדים  החלשים  הזקנים  של  לרווחתם  האחריות  עיקר  את 
המקומיות.  ברשויות  הסוציאליים  העובדים  נושאים  בקהילה 
ארוכות,  שעות  של  מאומצת  לעבודה  מתורגמת  הזו  האחריות 
בערוצים  פנאי  תוכניות  בהפעלת  הזקנים,  עם  לקשר  בדאגה 
למענה  הזקנים,  למען  מתנדבים  פעילות  לתיאום  אלטרנטיביים, 
ההורים/סבא  את  לבקר  מנועים  אשר  מודאגים  משפחה  לבני 
סבתא וגם – מנהלות לוגיסטיקה של מערך חלוקת ארוחות חמות 
ומוצרי מזון באמצעות מתנדבים למאות עד אלפי זקנים )בהתאם 

לגודל היישוב( שלוש פעמים בשבוע.
בשל הנחיות סותרות בין להשבית עבודתם של 85 אחוזים מעובדי 
חיוניים,  כעובדים  סוציאליים  בעובדים  להכרה  הציבורי  המגזר 
הוצאו  ויותר  הסוציאליים  העובדים  כמחצית  הרשויות  במקצת 

לחופשה והנטל על העובדות הסוציאליות כבד מנשוא.

חוק ביטוח סיעוד
מראשית "ימי הקורונה" בישראל הוגדרו אזרחים בני 60+ כקבוצת 
מתייחסים  זה  בגיליון  מאמרים  מספר  ביותר.  הרגישה  הסיכון 
היו  ההחלטות  מקבלי  אם  ספק  אך   ,+60 בני  של  הגורף  לתיוג 
ערים לעובדה שכ- 40% ממטפלות הבית במסגרת חוק סיעוד חצו 
את גיל שישים  וביניהן לא מעט בנות 70+. ורובן ככולן מתייצבות 
לעבודת הטיפול אצל זקנים סיעודיים, במסירות ובמחויבות ראויות 

לכל שבח.
עם החמרת הגבלות התנועה במרחב הציבורי והתפשטות הוירוס, 
מקצת המטפלות חוששות לצאת לעבודה אם בשל היותן במצב 
בריאותי רגיש ואם משום שהן מטופלות בילדים רכים. מנגד ישנם 
זכאי גמלת סיעוד שביקשו להפסיק את ביקור המטפלת מחשש 
להידבקות בנגיף וביקשו להמיר את שעות הטיפול בגמלה בכסף.

נותני  פורום  עם  שוטף  קשר  מקיים  הסיעוד  אגף  כי  לציין  יש 
וההנחיות  לנסיבות  בהתאם  החלטות  ולקבלת  לדיון  השירותים 

המשתנות מיום ליום.
בשבועיים האחרונים מבקשים כאלף זכאי גמלת סיעוד להפסיק 

את עבודת המטפלת ולקבל גמלה בכסף.
בתי  מנהלי  ובמאמרים של  בטורים  נרחב לסקירה שלעיל  ביטוי 
אבות )חלקם פורסמו ברשתות החברתיות(, מנהלי עמותות לזקן 
לאומי  בביטוח  הסיעוד  אגף  נציגת  של  גם  כמו  סיעוד,  וחברות 

בגיליון שלפניכם.

חלוקת מזון בגבעתיים
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לאור משבר הקורונה ג'וינט-אשל פועל להנגשת הידע ולפיתוח 
הצרכים של אנשי המקצוע הנדרשים בעת הזאת. 

בתוך כך העלה באתר הבית שלו סביבה ייעודית הכוללת חומרי 
ידע, מידע ופעילויות לאנשים מקצוע, לבני משפחה ולמטפלים, 
לצד חומרי ידע ייעודים שפותחו לאור המשבר והזמנות להדרכות 

וירטואליות ולאירועים מקוונים.  
בנוסף הפיקו ג'וינט-אשל בשיתוף משרדי ממשלה, המוסד לביטוח 
לאומי וארגונים רלוונטיים, חומרי הדרכה ומידע, כגון חומרים לבני 
משפחה מטפלים, הנחיות למטפלות בית בנושא היגיינה, מידע 
פנאי  פעילויות  מאגר  למתנדבים,  הנחיות  התומכות,  לקהילות 
המיועדת  טובות'  'בידיים  הדרכה  סרטוני  וסדרת  בית  למרותקי 
הצעה  כמו  מגוונים  נושאים  ועוסקת  בזקנים  למטפלים  בעיקר 
על חשיבות השיח  מידע  הזקן להפגת חששות,  לתקשורת עם 

להפגת בדידות, הדרכת הזקן להשתמש בוואטצאפ ועוד. 
לאתר  עולים  והם  שונות,  בשפות  מונגשים  החומרים  מרבית 
אשל בהדרגה מיד בסיום הפקתם, לצד עדכונם גם בדף הנחיתה 
הייעודי שהוקם. לבקשת פיקוד העורף מופקים גם סרטוני העלאת 
מודעות לשמירה על ההנחיות לקראת חג פסח, סרטון הסברה 
בעת  והקוגניטיבית  הגופנית  הפעילות  של  הרבה  חשיבותן  על 
השהייה בבית  למניעת הידרדרות בהווה ובעתיד כשנחזור לשגרה, 

קריאה לאזרחים להסתכל על הזקן בסביבתם ועוד. . 
לקבלת  עד  פעילותם  את  הקפיאו  אשל  של  ההדרכה  מרכזי 
הנחיות אחרות, ובמקביל הפיצו סקר למשתלמים כדי לבחון את 
הצרכים שהם זקוקים להם בעת הזאת. כדי להמשיך ולשמור על 
קשר מרחוק לראשונה מציעים מרכזי ההדרכה וובינרים קצרים 
ההזמנות  שונים.  בנושאים  המקצוע  אנשי  לרשות  וממוקדים 

מפורסמות באתר הייעודי וניתן להצטרף בחינם בהרשמה מראש. 
וובינרים  ליצירת  פועלים  התוכניות  של  ההדרכה  צוותי  בנוסף 
לאנשי מקצוע המותאמים הן לצרכים החדשים של השטח והן 
סדנת  למשל  כך  למקוון,  בעיקרו  שהפך  העבודה  במודל  לשינוי 
הכנה לפרישה בשפה הרוסית תתקיים במתכונת וירטואלית כמו 
גם הדרכות מרחוק שהתקיימו למשתתפים בתוכניות התעסוקה, 

בתוכנית אפ 60+ ועוד. 
הזקנים  ״אוכלוסיית  ג'וינט-אשל:   מנכ"ל  היימן,  יוסי  לדברי 
בישראל היא בסיכון הגבוה ביותר בעת הזו, אולם חשוב לזכור כי 
מלבד הסיכון הבריאותי ישנם היבטים נוספים עליהם יש לתת את 
הדעת, ובהם שימור התפקוד הפיזי, הקוגניטיבי והנפשי. על כן ישנה 
חשיבות רבה הן להפקה של ידע המקשר בין קורונה וזקנים - ידע 
שברובו חסר, והן להנגשה נוחה של הידע בתוך המידע האינסופי 
הקיים. דף הנחיתה שהקמנו וחומרי הידע שאנו מפיקים בימים 
אלה יכולים לסייע בגישור פערים אלה, ואני מזמין את קהל אנשי 
המקצוע להשתמש בהם ולהעבירם לקהלים נוספים רלוונטיים 

הבאים במגע עם הזקן. 
בנוסף בימים אלה אנו פועלים כל העת בחשיבה, בתכנון ובהפעלת 
תוכניות שמשנות כעת את פניהן: מעבודת שטח של אנשי המקצוע 
והצוותים למודל עבודה חדש ומקוון שגם מותאם לצרכים החדשים 
העולים בשטח כתוצאה מהמשבר. בנוסף אנו נדרשים לפיתוח 
צורכי הדרכה והכשרה חדשים ומהירים, שגם הם עולים מן השטח, 
כמו הדרכה מהירה של מתנדבים חדשים, הנחיות למטפלים בבתי 

זקנים ובצוותי הקהילות התומכות ועוד. 
כולי תקווה שנצליח לשמור על הזקנים בישראל ועל עצמנו, ושנדע 

ימים טובים במהרה."

ִזקנה בצל הקורונה: ג'וינט-אשל בחזית הידע וההדרכה המקוונת
מאתגרים לעשייה

בתחילת החודש )1 באפריל( התכנסו באירוע וירטואלי מעל 160 
ועוד  ויזמים  ארגונים  קרנות,  ממשלה,  נציגי  ובהם  משתתפים, 
באירוע ההתנעה של  קהילת Aging IL. הקהילה  הוקמה לפני 
כחצי שנה כדי לקדם ולהאיץ גיבוש פתרונות לאתגרי ההזדקנות 
כעת ובעתיד, באמצעות פיתוח אקוסיסטם חדשני בתחום, והיא 
פועלת להפגיש בין כלל בעלי העניין הרלוונטיים לתחום אתגרי 
הִזקנה: יזמים, משקיעים, רעיונאים, מפתחים, חוקרים, ארגונים 
מהמגזר העסקי והחברתי, גורמי ממשלה וקובעי מדיניות וכמובן 

הזקנים עצמם. 
השותפים  מהארגונים  מפתח  אנשי  במעמד  התקיים  האירוע 
להקמת הקהילה ולפיתוח האירוע: עו"ד איציק סבטו - מנהל 
רני  ג'וינט-אשל,  מנכ"ל   - היימן  יוסי  הלאומי,  הביטוח  קרנות 
דודאי - מנכ"ל אלכא, אוריה לין - מנהל הכוורת ואמיר נתן - 

מנכ"ל אשוקה ישראל.
האירוע  נועד להתניע תהליכי עבודה למציאת מענים לאתגרי 
השפעותיו  ועל  הקורונה  משבר  בזמן   - בישראל  ההזדקנות 

בטווח הרחוק. 
תפיסת   - ההשתתפותית  המנהיגות  במתודת  הונחה  האירוע 
קבוצות,  להנחיית  כלים  מתודות,  מערכים,  המורכבת  עולם 
מאיה  ידי  על  ועוד,   )co-creation( משותפת  ליצירה  הרגלים 

רימר, מחלוצות התחום בארץ
.)https://www.mayarimer.com(

שיחות  שאפשרו  וירטואליים  היכרות  בחדרי  נפתח  האירוע 
אישיות והצגה של האתגרים. לאחר מכן מופו האתגרים בעזרת 
פלטפורמה טכנולוגית ויזואלית - mentimeter, והתקיימו דיונים 
שיחה  בחדרי  משמעותיים  אתגרים  חמישה  סביב  מעמיקים 
מצומצמים שעסקו בבדידות, גילנות, אוריינות דיגיטלית, שימור 

שירותים לקשישים ושיקום.
תהליך האירוע לווה ב"איסוף גרפי", על ידי האמנית ניצן ורבר, 

שהוצג בסוף האירוע, ובסיוע טכני של "מרחוק".
העתידים  נוספים  אירועים  לסדרת  פתיחה  יריית  הוא  האירוע 
להתקיים באופן מקוון, ובהם צוותי העבודה יובילו תהליכי עומק 
משמעותיים ליצירת המענים והפתרונות הטובים ביותר לרווחת 

האוכלוסייה המבוגרת בישראל. 
המעוניינים לקחת חלק בעיצוב הקהילה, בעשייה ובאקוסיסטם 
למייל   פנייה  באמצעות  לקהילה  להצטרף  מוזמנים  הרחב 

mfriedman@ashoka.org

ְּפָרִחים ָּגְדלּו ְלַבָּדם, ֹלא ָראּו ֵעיֵנינּו ֶאת ַהְּפִריָחה

ֹלא ִהְׁשִּכים ִלֵּבנּו, ִלְראֹות ֶאת ַהְּזִריָחה

ֹלא ֵהִעיָרה ַהֶּׁשֶמׁש ַקְרֶניָה, ְלַלֵּטף ֲאָדָמה 

ּגּוף ֵלב ּוְנָׁשָמה, ֲעטּוִפים ִּבְדָמָמה.

ֹלא ָיַרְדנּו ַלָּׂשֶדה, ֲאֶׁשר ַהַּטל ָּפָניו ִּכָּסה

ֹלא ָרִאינּו ֶאת ְנִדיַדת ָהעֹופֹות, ֲאֶׁשר ָחצּו ֶאת ַהָּים ְּבִטיָסה

ַּגִּלים ִנְׁשְּברּו ְוָנַמּסּו ַעל ַהחֹוף ְלַבָּדם 

ְוַהֶּׁשֶמׁש ַמְׁשִּכיָמה ְלַבָּדּה ַּבֹּבֶקר ֻמְקָּדם.

ְּגדֹוָלה ִהיא ֻאָּמֵתנּו ּוַמְפִליָאה ַלֲעׂשֹות

טֹוִבים רֹוְפֶאיָה ּוְמִגֶּניָה ַּבָּׁשעֹות ַהָּקׁשֹות

ְלִהְתמֹוֵדד ְּבָכל ֶּדֶרְך, ְלֹלא ַמְצֵּפן ּוַמָּפה

ְלַסֵּלק ִמּתֹוֵכנּו ֶאת ַהְּדָאָגה ְוֶאת ַהַּמֵּגָפה.

ִמְליֹון ְלָבבֹות ָהיּו ְלֵלב ָּגדֹול ּוֵמִאיר

ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ֹלא ַיֲעֹזב ְוֹלא ַיְׁשִאיר

טֹוָבה ְּגֻדַּלת ַהּתֹוָצָאה ִמן ַהַּמְׁשֵּבר

ְּכחּוט ַהָּׁשִני ָּבַחְרנּו ְלִהְתַחֵּבר .

ַאל ִנְתָיֵאׁש, הּוא עֹוד ַיֲעֶלה ָּבֵאׁש

ְּכִפי ֶׁשָּבא ָלעֹוָלם, ָּכְך ִיְתמֹוֵסס

ָנתּור ֶאת ַהַּגִּנים ִלְראֹות ֶאת ַהְּפָרִחים

ִלְפֹּגׁש ִמְׁשָּפָחה ְנָכִדים ְוַאִחים.

ְלָכל ִאָּׁשה ְוִאיׁש, ֵלב ָמֵלא ַאֲהָבה

ֻּכָּלם נֹוְׂשִאים ֵעיַנִים ֶאל ַהִּתְקָוה

ְצחֹוק ְוִחּיּוְך, ָּפִנים ְקפּואֹות ַיְפִׁשירּו

ֶׁשֶמׁש ְוָאִביב ְלָפֵנינּו ָיִׁשירּו.

ַהֵּלב ִיְזֹּכר ֶאת ִקָּפאֹון ַהָּיִמים ְּכאֹות

ֶאת ַהּנֹוָלד, ֵמֵעֶבר ָלֹאֶפק ִלְראֹות

ְוֵיַדע ָהעֹוָלם, ַהְּזַמן ְצָעָדיו מֹוֶנה

ָּכל ֲאֶׁשר ֶנֱהַרס, ֵמָחָדׁש ִיָּבֶנה.

ְוֵעת ַיֲעֹבר ַזַעם ֵחרּות ָלֶכם, ְלַחֵּבק, ְלַנֵּׁשק ּוְלִהְתַנֵּׁשק

ַלֲעׂשֹות ָהעֹוֶלה ַעל רּוֲחֶכם ּוָמה ֶׁשִּמְתַחֵּׁשק

ְלהֹוִׁשיט ָיד ְלָׁשלֹום ִלְטֹּפַח ַעל ְּכֵתַפִים

ְלַחֵּיְך ִחּיּוְך ִנָּצחֹון ֶּדֶרְך ָהֵעיַנִים.

ְלַהִּביט ְלָאחֹור, ְלָהִבין ֶאת ָמה ֶׁשָּקָרה

ִלְהיֹות מּוָכִנים ּוְדרּוִכים ְלָכל ָצָרה

ּוָמה ְנַבֵּקׁש ִמָּכל ַהַּבָּקׁשֹות

ְּבִריאּות טֹוָבה ְוֵסֶדר ֶּפַסח ְּכִהְלָכתֹו, ְלַקֵּים ְוַלֲעׂשֹות.

ִמְליֹון ְלָבבֹות ָהיּו ְלֵלב ָּגדֹול
// מוריס אקוקה

סמנכ"ל מינהל משק ואיכות של עמותת "בבית"

https://www.mayarimer.com/hebrew
mailto:mfriedman@ashoka.org
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| ימי קורונה |

יומן ימי קורונה של אנשי 
המקצוע בקו הראשון

"כל רגע שאני עם הדיירים שלנו, אני חושבת 
על כך שההורים שלי הפרטיים לבד"

"כבר שבועיים שלא התחבקנו".
"לא באתם אליי לארוחת שישי"

"לא ישבנו וצחקנו..."
אני כל היום עם הורים של אחרים אבל לא יכולה להתקרב לאלו 

ששלי.. 
כל כך מתגעגעת והם כל כך קרובים ואי אפשר להיפגש... 

כל בוקר אני עוברת בין כל הדיירים שלי שרק רוצים לראות את 
הילדים, את הנכדים.. לצלולים אנחנו מסבירים ואני מראה להם 
את המשפחות באמצעות שיחת וידאו. דיירים שאינם צלולים, מי 

יודע מה עובר להם בראש, כמה עצוב..
שואלים אותי מה עדיף, למות מהקורונה או מבדידות.. אני מסבירה 
שהסבירות של הסיעודי לא לשרוד את הקורונה הוא גדול יותר 
יכולתו  ככל  אותנו, את הצוות שעושה  יש להם  ולגבי הבדידות- 

למלא את החלל הנורא הזה.
אז אנחנו צוחקים, שרים, צופים בטלוויזיה, מרכלים, מעבירים את 
הזמן הכי טוב שאפשר במציאות ההזויה הזו. וכל רגע שאני איתם, 
כך שההורים שלי הפרטיים  על  אני חושבת  הדיירים שלנו,  עם 

לבד.. אומנם ביחד אבל לבד.. והילדים שלי שנמצאים בבית ולא 
רואים את אמא... וגם כשאני מגיעה אני שומרת על מרחק מהם) 
הם אומנם בבידוד אבל אני כל היום סביב אנשים(, לא מחבקת 
על  לשמור  מנת  על  מעליהם  אחת  קומה  ועולה  מנשקת  ולא 

בריאותם.
פשוטים...  לא  לילות  נגמרות,  שלא  עבודה  שעות  קשים,  ימים 

הגעגוע מטריף את כולם.
בתמונה אמא ובת שלא התחבקו שבועיים

ומי יודע מתי זה יקרה 
בריאות לכולם אמן 

ליאת הוכמן, מנהלת בית אור בתם ים

ערב שבת נוגה עם דיירים של "סתם מנהלת"
בערב שבת, בזמן שכולם בבתיהם סובבים משפחה חברים ואוכל, 
חלק מקטרים על הבידוד אחרים על שעמום, אבל אנחנו כאן לא 

רואים את אלו גם לא משני מטר.. 
הרופאים,  צוות   - רחובות'  עמית  ב'נווה  שעמיתיי  ימים  שבוע 
האחיות והעובדים כולם בבית החולים ובדיור המוגן - מתרוצצים 
חזק.  בנו  שמושרשת  ואחריות  שליחות  בתחושת  השעון  סביב 

אבל חזקה יותר החרדה שמא יקרה משהו למישהו. 
גם אני, סתם מנהלת, הגעתי ביום ששי להדליק נרות שבת עם 
דיירת  ועצרתי בדירת הגן של  בין כולם  והצוות. עברתי  הדיירות 
וניחוחות  מהודרים  בכלים  השבת  שולחן  את  שערכה  יפיפייה 

תבשילים באוויר. 
שאלתי אותה תוך כדי חיבוק )כן בלי השני מטר( למי היא מחכה 

והיא ענתה בשקט שבכלל שכחה שהילדים לא יכולים להגיע. 
כן, כאלו הדיירים היקרים שלי, שוכחים לפעמים. וטוב שכך. גם 

ככה חוו זוועות עולם שעדיף לשכוח. 
שכנים  דיירים  שלושה  שנזמין  לה  הצעתי  מיד  הלב.  לי  התכווץ 
שהיא תבחר, תוך שהם נשמעים להנחיות וישמרו על השני מטר. 
אורו פניה. מסרתי לידיה עוגיות שאפיתי בבית ודמעות עלו בעיניה. 
המשכתי ועברתי בין המחלקות בבית החולים. אין מילים לתאר 
את העצבות במסדרונות הריקים שבימים כתיקונם מלאים בערב 
שבת בעמך ישראל, שמקדש את השבת ומכבד את אביו ואימו, 

את סבו וסבתו. 
בהתרגשות  מודים  לשלום,  ברכוני  בגינה  שעברו  בודדים  דיירים 
אלה  עם  וגם  שבת.  לעונג  שחילקנו  וההפתעות  המנעמים  על 
נודע. והבדידות, הבדידות  לא הצלחנו להפיג את החרדה מהלא 

נראתה עליהם נוראה יותר. 
משום מקום עלתה לפתע שירת "שלום עליכם מלאכי השרת".. 
הסתכלתי סביב לבדוק מאין עולה השירה' שהרי נאלצנו לסגור 
את בית הכנסת. הרמתי עיניי וראיתי דיירים ושכנים שהתארגנו 

במרפסות וקיבלו יחדיו את השבת. 
בשבת  כך  כל  שדבקו  הקשישים  למראה  אותי  הציפו  דמעות 

ובתפילה גם במציאות הזויה. 
וככה  אותי  לעצור  אפשר  אי  כבר  נפרצו  הדמעות  וכששערי 

העברתי את ערב שבת. בוכה. 
על אמא שלי שלבד. 

על ילדיי שיושבים בבית.בלעדיי. 
על נכדותיי שמחכות לסבתא שלא בבית. 

על העובדים שלי במשמרות שבת ולילה ועל המשפחות שמחכות 
להם שיחזרו הביתה. 

הביתה  ולחזור  להחלים  שרוצים  המאושפזים  החולים  על 
ולמשפחותיהם. 

הבלהות  וחלום  בירושלים,  מוגן  בדיור  שלי  קולגה  חבר,  על 
שעוברים שם עם הנגיף. 

על כל החברים שלי במאוחדת ובמערכת הבריאות שמסכנים את 
חייהם ובריאותם למען האחר. 

ובעיקר על הדיירים האהובים שלי בבדידותם.. 
ואת  ולא נסכן אותם  וערבות הדדית  מגיע להם שנגלה אחריות 

בריאותם. 
אנא מכם. הישארו בבית. מרביתכם תעברו את זה. אבל המבוגרים 

אותם אתם מסכנים. 
ונשמרתם על נפשותיכם ושל אחרים מכם. 

* והתמונה - כשהנייד התחיל לצפצף בהודעות שבת שלום הייתי 
חייבת להרגיע. שאני כן שומרת על עצמי כמו שיקיריי מבקשים 
ממני. ואדום מצטלם תמיד טוב. אבל את האדום בעיניים לא תמיד 

רואים..
מרינה זורלה, מנכ"לית נווה עמית רחובות

הלו, משרד הבריאות... לא שומעים...
בתי  של  המרכזי  הרגולטור  הוא  הבריאות  משרד  הבנתי,  לא 
האבות – הוא קובע את התקנות, ספרים של תקנות של עשה 
של  הסטנדרטים  את  קובע  הוא  המתקצב,  הוא   . תעשה  ואל 
איכות הטיפול, הוא עורך הבקרות, הוא קונס קנסות - ופתאום, 

בשעת חירום – נעלם.
בסדר  מתמשך  אירוע  חוויתי  לא  זיקנה  בתחום  שנותיי   35 בכל 
ונעלם. אין  -  נאלם  הגודל איתו אנו מתמודדים כיום, והמשרד... 
כללים, אין הדרכה. מנהלים עומדים חסרי אונים, ללא ציוד מיגון 
בסיסי לעובדי המוסדות ,בפני אי ידיעת המחר. מה נעשה אם.... 
הקורונה  בחולי  נטפל  האם   - לפתחנו  יגיע  הנגיף  חלילה  אם 
אצלנו ? האם העובדים יישארו ? ומה יהיו ההשלכות על משפחות 
נתמודד  וכיצד  הרכים  ילדיהם  ו/או  הזקנים  הוריהם   – העובדים 
אם הרופאה ו/או האחות הראשית ייכנסו לבידוד ? ו....המשרד - 
שותק .סליחה,  מדי- יום הוא דואג לשלוח מסרון המבקש דיווח 

עם נתונים על מצב הדיירים. 
 ואנחנו זועקים למענה והתשובה של האגף לגריאטריה  - הטיפול 
בבתי אבות עבר לצבא.... עבר לפיקוד העורף... הם יפקחו עליכם, 

הם יאכפו את התקנות..
משפחה.  בן  לכל  דייר,  לכל  ודאגה  במתח   24/7 עובדים  אנחנו 
את  לאכוף  חיילים  אליי  יישלחו  הגריאטריה  ובאגף  ובממשלה 
עבודה  יום  בסוף  וכן,  מדאגה.  ישנים  לא  והצוות  אני  התקנות. 
בגיל  מזמן  עצמי  )אני  נשאר  אני   , וכן  מעצמן,  זולגות  הדמעות 
אוכלוסיית הסיכון (. ושם, במשרד הבריאות, מישהו חושב שהוא 

יודע טוב יותר איך להגן על הדיירים.
ואני יודע, יגיע היום שאחרי, ואותן בקריות יחזרו לתפקידן ותשוב 
הצלחת  את  מילאת  לא  למה  יודעת  "אני  לי;  שתגיד  התזונאית 
לה  ולך תסביר  לעובדים שלך".  אוכל  להשאיר  רצית  כי  באוכל, 
הכמות  הוא  המוגש  והאוכל  כזאת  הוראה  נתת  לא  שמעולם 
שאוכל הדייר. וחוץ מזה - העובדים שלנו לא אוכלים את האוכל 

המומלץ ע"י משרד הבריאות.
מול  נאשמים  בחזקת  להיות  שוב  נחזור  לשגרה  נחזור  וכאשר 
"האנשים הטובים" שרק הם רוצים את טובת הקשישים. והעולם 

ימשיך כבימים ימימה...
חגי פוקס, מנהל בית אבות "מול כרמל"

חגי פוקס מרינה זורלה ליאת אקסט הוכמן
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 ארנון אלחנני,
יו"ר עמותת חברות הסיעוד

שאוכלוסיית  ברור  היה  הקורונה,  סיפורי  כשהתחילו  יד  לא מ הבעיות.  סדר  בראש  תהיה  הוותיקים  האזרחים 
בהכרח בראש סדר העדיפויות, אבל בהחלט בראש סדר הבעיות.

וקשר  אחריות  להם  שיש  הסוגים,  מכל  השירותים  נותני  נציגי 
ולשאול  להתעורר  החלו  הוותיקים,  האזרחים  אוכלוסיית  עם 
שאלות את הרגולטור שלהם, מה עושים? איך נערכים? נהלים? 
ציוד? עדיפויות? תשובות מגומגמות. ללא פעילות ממשית. יש מי 
שנערך כראוי, יש מי שישן בעמידה, יש מי שלא זה ולא זה. הגלגל 
החל לזוז. קצת מאוחר, אבל התחיל לזוז. מנכ"ל הביטוח הלאומי 

ואגף הסיעוד, לקחו על עצמם לסגור את הפערים ומהר.
 - יותר  2020, כשכבר החלו ההגבלות המשמעותיות  באמצע מרץ 
סגירת מערכת חינוך, סגירת מקומות בילוי, צמצום שהייה במשרדים, 
לאזרחים  נאמר  בשטח.  האמיתי  הטירוף  החל  תנועה,  הגבלות 
הוותיקים להישאר בבית, למען בריאותם. אבל הם צריכים להצטייד 
במזון, לבשל בעצמם, חלקם זקוקים לשעות הטיפול בבית, חלקם 
לא יראו את המשפחות במשך שבועות, בדידות, לחץ נפשי, דאגה, 

אשפוז, מוות... 
נותני  העובדות של  השקטות.  הגיבורות  התגלו  אלו,  כל  בתוך 
אך  עובדים,  גם  שיש  למרות  עובדות  כותב  אני  הסיעוד.  שירותי 
הצוותים,  ראשי  הסניפים,  מנהלות  המכריע.  הרוב  נשים,  הרוב 
העובדות הסוציאליות, מזכירות, חשבות שכר, בקריות  והמטפלות 

הסיעודיות. 
חירום,  למתכונת  עברו  השירותים,  נותני  של  במשרדים  הצוותים 
לכל  החששות,  לכל  מענה  נותנים  ומהמשרד,  מהבית  עובדים 
והמטפלות.  הוותיקים,  האזרחים  המשפחות,  של  הן  הטלפונים 
כל העובדות, כצוות משימה אפקטיבי, עושות מעל ומעבר לעמוד 
בלחץ ובחוקים וההנחיות, מוצאות פתרונות יצירתיים, לא מוותרות 

על כלום.
לא ישאירו פנייה פתוחה, לא יאפשרו למישהו להישאר ללא מענה. 

והכל בתנאים בלתי הגיוניים.
מינימום,  בשכר  עובדות  שכזכור  הסיעודיות,  המטפלות  במקביל, 
נוסעות בתחבורה הציבורית, ללא מיגון רציני כלשהו, נמצאות במגע 
הגבוה  בסיכון  נמצאת  אשר  הוותיקים  האזרחים  אוכלוסיית  עם 
ביותר להיפגע מהקורונה. ואף-על-פי-כן הן מגיעות יום יום, שעה 
בדידות,  הפגת  אנושיים,  סיעוד  שירותי  לתת  וממשיכות  שעה 
הסיעוד  חוק  זכאי  אותם  לכל  אוכל  מקלחת,  קל,  ניקיון  בישול, 

וניצולי השואה.

אין דרך להסביר את המשך פעילותן, הכמעט רציפה לחלוטין, פרט 
לאנושיות יוצאת דופן, אהבת אדם, שליחות, והיכולת לתת מעצמך 

למען האחר - עבודת קודש בכל מובן המילה.
גדולתן של המטפלות והעובדות במשרדים מתעצמת לנוכח החמרת 

ההגבלות על המשק וההגבלות על תנועת האזרחים. 
סיירת  לוחמי  או  האוויר  צוות  לוחמי  כמו  השקטות.  הגיבורות 
מטכ"ל, ביום או בלילה, יוצאות לבד, בשקט, מבצעות את המשימה 
שקיבלו על עצמן, תוך סיכון עצמי וחוזרות הביתה מבלי שאף אחד 
שם לב, יודעות בליבן, שהן תרמו את חלקן לחיזוק מדינת ישראל 
ואזרחי המדינה שיכולים להמשיך לישון בשקט, יש מי שעומד על 

המשמר בכל עת, בכל מצב.
המשך  את  ולראות  להיות  גאווה  איזו  מאתגרת,  תקופה  איזו 
לספק  ממשיכים  המגזרים,  השירותים מכל  נותני  פעילותם של 
שירותי סיעוד אנושיים, תחת מגבלות וסיכון אישי כך שלא יישארו 

אזרחים וותיקים ללא מענה.
בתקווה לימים רגילים ושקטים יותר.

הגיבורות השקטות

כמו לוחמי צוות האוויר או לוחמי סיירת 
מטכ"ל, ביום או בלילה, יוצאות המטפלות לבד, 

בשקט, מבצעות את המשימה שקיבלו על 
עצמן, תוך סיכון עצמי וחוזרות הביתה מבלי 
שאיש שם לב, יודעות בליבן, שהן תרמו את 
חלקן לחיזוק מדינת ישראל ואזרחי המדינה 

שיכולים להמשיך לישון בשקט - יש מי שעומד 
על המשמר בכל עת, בכל מצב.

בצל משבר הקורונה: שימוש 
בטכנולוגיה בחברות הסיעוד הוא 
קריטי להמשך הטיפול בקשישים

 דרור פלנבאום,
מנכ"ל דנאל סיעוד מקבוצת דנאל

גיף הקורונה שפרץ לחיינו משנה את המציאות אליה היינו  רגילים בכל תחום במשק. המצב הנוכחי משפיע כמובן גם על נ
חברות אשר נותנות שירותים חיוניים וחשובים לציבור, כגון חברות 
המטפלות,  באמצעות  סיעוד,  שירותי  מספקות  אשר  הסיעוד, 
לקשישים הזכאים לכך, וזקוקים לטיפול והשגחה קבועה ויומיומית. 
אין ספק שבתקופה זו, בה אוכלוסיית הקשישים היא הפגיעה ביותר 
ויש לציין שבכלל חברות הסיעוד, אנו רואים התגייסות  של המטפלות, 

להמשך מתן שירותי סיעוד, אשר מעוררת גאווה גדולה. 
תקופה זו מחייבת את חברות הסיעוד לייצר פתרונות יצירתיים לצורך 
בשטח  הגדולים  לשינויים  עצמן  ולהתאים  השירותים,  מתן  המשך 
בטווחי זמן קצרים. חברות סיעוד אשר השכילו לעשות, והחלו לבסס 
את עבודתן בשנים האחרונות באופן שוטף על מערכות טכנולוגיות, 
יוכלו להגיב מהר לשינויים התכופים בשטח, להתאים את שירותיהן 
לקשישים, לתת יחס אישי לכל קשיש ומטפלת, ולהמשיך לספק, גם 

במצבים מורכבים אלה, שירות כה חיוני. 
בשנים האחרונות בדנאל סיעוד, מרב העבודה מבוססת על מערכת 
CRM מתקדמת שפותחה בחברה המאפשרת לשלוט ולקיים סדר 
במידע הרב, המשתנה והיומיומי העובר מעשרות אלפי המטופלים 
ומעשרות אלפי המטפלות. בימי משבר הקורונה, מערך הטכנולוגיה 
אינטראקציה  לנהל  ומאפשר  מוסף  ערך  מייצר  עובדים,  אנו  עמו 
שוטפת ואישית עם המטפלות. הוא מסייע "לתקשר" להן באופן שוטף 
את המידע וההנחיות על המצב הקיים, ובכך להפחית את הלחץ ואי 

הוודאות הנוצרים, לעיתים, עקב חשיפה מוגברת לתקשורת. 
היום יותר מתמיד, מערך התקשורת עם המטפלות בכל הנוגע לעבודתן 
מול הקשישים - מצריך עבודה מהודקת, מדויקת ופרסונלית. אחד 
האתגרים המהותיים ביותר בצל המשבר בקרב חברות הסיעוד, הוא 
ניהול איסוף וחלוקת  יומני העבודה של המטפלות בו הן מתעדכנות 
על סידור העבודה שלהן לחודש הקרוב ומדווחות על העבודה היומית 
שלהן. עקב הנחיות משרד הבריאות על איסור התקהלות, יש קושי 
להיפגש עם עשרות אלפי המטפלות של החברה, ולקבל מהן את 
סידורי העבודה של  ולמסור את  יומני העבודה של החודש הקודם, 
החודש הבא. את בעיית איסוף היומנים ביטוח לאומי פתר באמצעות 
סידור  חלוקת  את  וואטסאפ.  באמצעות  היומנים  את  לקבל  אישור 

העבודה לחודש הבא, החברה פתרה באמצעות פיתוח אפליקציה 
ייחודית של מטפלות, במסגרתה הן רואות את סידור העבודה האישי 
שלהן לאותו חודש. יתרה מזו, האפליקציה מאפשרת לקיים סידור 
עבודה "נושם", כך שבמידה ומטפלת עוברת לקשיש אחר או צריכה 

החלפה, היא רואה זאת באמצעות האפליקציה, בזמן אמת. 
ומאפשר  אלה,  בימים  בו  משתמשים  שאנו  נוסף  טכנולוגי  פתרון 
לקשישים  שלנו  הטלפוני  המענה  מוקד  של  עבודתו  המשך  את 
נותני  עובדים  עמו  הממוחשב  המערך  פיצול  הוא  ולמשפחותיהם, 
הנוכחי  והמצב  נפרדים. מאחר  הדרכה  חדרי  לכדי  בשוטף  המענה 
אחד,  בסניף  המענה  נותני  כל  של  פיזית  התקהלות  מאפשר  אינו 
בייחוד  הבינאישית,  התקשורת  חשיבות  את  מבינים  ואנו  ומאחר 
בזמנים אלה, המענה ממשיך להתקיים הודות לטכנולוגיה. כמו כן, 
המערכות הטכנולוגיות מאפשרות עבודה מרחוק עבור עובדי החברה 
שממשיכים לתת שירות לכלל העובדים הנזקקים לכך אף מבתיהם, 

במקרים בהם נבצר מהם להגיע לסניף.
באמצעות הטכנולוגיה הקיימת ניתן גם לעשות כל הזמן התאמות 
לשוק המשתנה ו דווקא בימים אלו , מתוך צרכים של השטח, עולים 
קווי  צמצום  שלאור  היא  לכך  מצוינת  דוגמה  יצירתיים.  פתרונות 
התחבורה הציבורית, והקושי של המטפלות להגיע אל בתי הקשישים 
הרחוקים מהן, פיתחנו כלי אשר מייצר התאמה בין מטפלת למטופל 
להמשיך  למטפלות  מאפשר  וכך  ממנו  גאוגרפי  מרחק  בסיס  על 

ולהעניק שירות למרות אתגר ההתניידות ממקום למקום .
עם  מסתנכרן  זה  כלי  גאוגרפי,  מרחק  מבוסס  לשיבוץ  בנוסף 
האפליקציה של MOOVIT המתעדכנת בזמן אמת ממשרד התחבורה 
יכולה  היא  פעילים,  שנותרו  אוטובוס  קווי  באילו  למטפלת  וממליץ 

להיעזר כדי להגיע למטופלים שלה. 
הקורונה,  משבר  של  במקרה  גם  אחרים,  רבים  בתחומים  כמו 
להמשיך  מנת  על  פתרונות  במציאת  לסיוע  נרתמת  הטכנולוגיה 
ולספק את השירות המירבי והמיטבי לכלל הקשישים הזקוקים לו 
ולבסס את  – אנו מוכרחים להמשיך  נגיף הקורונה  במהלך משבר 
עבודתנו על הטכנולוגיה, ולייצר באמצעותה פתרונות יצירתיים בזמן 
קצר. אנו מאמינים בטכנולוגיה בשירות אנשים, וכעת, בצל המשבר 

העמוק - היא מקבלת משנה תוקף.
חשוב להדגיש, שתחום הסיעוד הוא בעקרו אישי - קשר בין מטפלת 
ועובדי  למטפלות  שמאפשר  מסייע  כלי  היא  הטכנולוגיה  למטופל, 

הסניפים להעניק שירות בעיקר בימים מורכבים אלו.

| ימי קורונה |



21| מגזין דורות אפריל 202020 מגזין דורות אפריל 2020 |

זו שעתנו היפה

 אלי פוליאקוב, גרונטולוג,
מנכ"ל עמותת שלהב"ת בקרית טבעון - העמותה לפיתוח וקידום 

שירותים לאוכלוסייה המבוגרת ולצעירים ברוחם

שעובדיהן  בישראל,  הזקן  למען  העמותות  של  עתם  הוותיקים ש האזרחים  את  הפקירו  ולא  ברחו  לא  ומנהליהן 
המופ"ת,  מועדוני  היום,  מרכזי  את  פקדו  ימים  כמה  לפני  שאך 
הכושר.  ומועדוני  החברתיים  המועדונים  החוגים,  הקתדראות, 
בתוך כל הכאוס, החרדה ואי הוודאות זה לא היה מובן מאליו. תוך 
שבוע יצרנו יש מאין - שירות חדש מותאם למציאות והפכנו להיות 

כתובת רלוואנטית לאזרח הזקן בישראל.
במוצאי  הדרמטית  ההחלטה  לאחר  כשבועיים  נכתב  זה  מאמר 
המופ"ת.  ומועדוני  היום  מרכזי  את  לסגור   22:00 בשעה  שבת 
מרגע זה קיבלנו בעמותת שלהב"ת בקרית טבעון שתי החלטות 
אסטרטגיות: האחת, להמשיך במתן שירות איכותי לוותיקים שלנו 
- לעשות כל שניתן על מנת להימנע מהוצאת   והשנייה  בביתם, 

העובדים לחל"ת. לשמור בציפורניים על פרנסתם, פרנסתנו.
זה לא כל כך נעים לראות מרכז יום סגור. 

החירום  בשגרת  מתרוצצים  מוותיקים  השוממים  במסדרונות 
צהרים  ארוחות  ומכינים  התומכת  והקהילה  היום  מרכז  עובדי 

הפעלה,  ערכות  מכינים  מתנדבים,  באמצעות  לחלוקה  חמות 
יצירה ותעסוקה, שומרים על קשר טלפוני, מבצעים ביקורי בית 
עזרה  ומציעים  ובקניות  תרופות  בהבאת  מסייעים  מקצועיים, 
מרצים מהקתדרה  מגייסים  אחרים  עובדים  ביתית של מטפלת. 
להעביר שיעורים מרחוק, ובמקביל מחברים סטודנטים לאזרחים 
"זום"  כמו  חדשים  מושגים  להכיר  מרחוק  להם  שיסייעו  וותיקים 
את  לשנות  וותיקים  לעובדים  פשוט  לא  ו"סקייפ".  ו"אפליקציה" 
שגרת חייהם לה הם הורגלו במשך שנים ולעשות, בלי שום הכנה 

מוקדמת, מטלות חדשות. 
אבל אין ספק שזו שעתנו היפה. 

השעה של המחויבות, של גיוס המתנדבים, של ההרגשה שבאמת 
ובתמים זקוקים לך, שמה שאתה עושה משמעותי, חשוב וחיוני, 
ושביקור הבית שלך, כשאתה עוטה מסכה וכפפות במרחק שני 
אלא  מקצועי  עובד  של  רק  לא  הוא  מהקשיש,  תקינים  מטרים 
ועכשיו  רואה  שהוא  מוכרות  פנים  אלו  משפחה.  בן  של  כמעט 
ואם הילדים  יש לו אוכל  ואם  ושואלות לשלומו  הן מחייכות אליו 
לא  מביא  שאתה  האוכל  שמנת  בוודאות  יודע  ואתה  מתקשרים. 

תיזרק, אלא תאכל ואף תישמר למחר. 
וכשאתה מביא לקשישה את פעילות הסריגה שהיא השאירה 
מועדון  עוד  "אין  ממלמלת:  היא  נוצצות,  ועיניה  היום  במרכז 

פולני  כל  כמו אצל  סיפוק, אבל,  כזה...", אתה מחייך בהרגשת 
לראש:  והמחשבות  הדאגות  מיד  מתגנבות  לרומניה,  שנשוי 
כיצד העמותה והעובדים ישרדו כלכלית את התקופה הזו? חלק 
בוחרים  אחרים  לביתם,  אותנו  להכניס  חוששים  מהקשישים 
בגמלה הכספית ולא בשירותים שאנחנו מציעים. האם יהיה להם 
מרכז יום לחזור אליו כשהקורנה הזו תסתיים? מה נעשה אחרי 
פסח? האם לא תהיה ברירה להוציא חלק מהעובדים לחל"ת? 
תשושי  יחזרו  איך  אצלנו?  לעבוד  יחזרו  הללו  העובדים  האם 
לשגרה?  ונכנסו  אוזנו  רב  שבעמל  לאחר  היום  למרכז  הנפש 
נרדמתי. המחשבות הללו  לא  בלילות הראשונים של הקורונה 
היו מעירות אותי באמצע הלילה ולא נתנו מנוח. שלוש בלילה, 

אתה, המחשבות והחושך לבד. 
ברגעים כאלו אתה מגלה את האנשים שאתה יכול לרוץ איתם. 
אתה מגלה עד כמה הקשר עם האגף לשירותים חברתיים במועצה 
אמיץ  קשר  הוא  חמו,  בן  תמי  בראשות  טבעון,  קריית  המקומית 
ועושה  שאחרי,  היום  על  לקורונה,  מעבר  גם  שחושב  ומתמשך, 
הכל שלא תישאר אדמה חרוכה. אתה מגלה את אותם עובדים 
המשבר,  ברגעי  פורצת  שלהם  שהמנהיגות  מסורים,  נאמנים, 
ואתה מגלה שכבה לא מוכרת של מתנדבים בני 40-60 שכמו בצו 

8 הופיעו משום מקום והחליפו את המתנדבים הוותיקים. 

נקודות, הרהורים ומחשבות בימי הקורונה:
אתה  ומדחום  ומסכות  כפפות  כמובן,   – ובדיקות  מיגון   .1
כמנכ"ל נאלץ לקנות מהקופה הריקה של העמותה. כמו סוחר 
בשוק השחור אתה עובר בין חנויות ומחפש מיגון לעובדים 
שלך שנמצאים בחזית, מבקרים קשישים בבתיהם ומבשלים 

עבורם מזון.

מישהו חשב לעשות לנו בדיקות לגילוי קורונה? מישהו חשב לספק 
לנו, כמו לצוותים הרפואיים בבתי חולים, ציוד מיגון?  

2. בחסות הבריאות והרצון להגן על הוותיקים, הגילנות בשיאה וכך 
כל אוכלוסיית בני ה-65 ומעלה בלי יוצא מהכלל נמצאת בסיכון. 
אני מקווה שעם הצטברות הידע על הקורונה נצליח ליצור בידול 
גם בקרב מיליון בני ה-65 ומעלה. כשאמרתי לגדי, המתנדב שלנו, 
שלו,  הרכב  עם  קשישים  לבתי  בשגרה  אוכל  שמחלק  ה-84,  בן 
יותר להתנדב בחלוקת  יותר חיוני וצעיר מרובנו, שאסור לו  והוא 
אוכל בימי הקורונה, אז הוא אמר לי שהוא מעדיף למות מקורונה 

ולא מבושה. 
3. בשבועיים האחרונים אנחנו עושים הכול בניגוד לכל התאוריות, 
מבודדים  האחרונות:  בשנים  שלנו  העבודה  ואופן  התפישות 
אותם  הופכים  מהשגרה,  אותם  מרחיקים  חברתית,  קשישים 
פאסיביים. מישהו שאל את הוותיקים האם כך הם רוצים לחיות 
חסרי  בביתם,  מכונסים  בבידוד,  מבודדים  חייהם?  שארית  את 
מעש, הרחק מהנכדים והילדים, משגרת תרבות הפנאי שהם יצרו 

לעצמם?
לעיתים, לקחת לאדם המבוגר את העיסוק שלו, את התחביב 
שלו, את ההתנדבות, את הסיבה והמשמעות לקום בבוקר, לא 

פחות גרועה מהסכנה הבריאותית.
ידענו  שכולנו  מה  את  חידדה  הקורונה   – והנחיות  מידע  ריבוי   .4
גם  וכך  הזיקנה,  בתחום  שעוסקים  גופים  ריבוי   – תמיד  ואמרנו 
בחירום, כמות הוואטסאפים, ההנחיות וההודעות היא אינסופית. 
כל משרד וכל גוף שולח הודעות כאילו הוא היחיד בעולם. רק 
לסדר את ההודעות במחשב בתיקיית "קורונה" או לזכור מי 
שלח מה לוקח חצי יום. מישהו צריך לרכז את זה, במקום אחד 
או באתר אחד, אחרת הנחיות הולכות לאיבוד ואין שום אפשרות 

ריאלית להשתלט עליהם ולהתייחס אליהם.   
בעמותה  החירום  שגרת  את  לרגע  עזבתי  אישי.  בסיפור  אסיים 
הרבה  כך  כל  לי  לקח  ה-75.  בת  שלי,  אימא  את  לבקר  ונסעתי 
זמן לשכנע אותה לצאת מהבית, לעזוב את הטלוויזיה ולהצטרף 
למרכז היום המצוין "סב יום" בעמק יזרעאל. ועד שהיא השתלבה 
בבריכה  לשחות  מחשב,  ללמוד   - המקום  של  הפעילות  בשגרת 

וחזרה לחייך - הגיעה הקורונה. 
ה-70'  משנות  ישן  מגורים  בבניין  השלישית  בקומה  גרה  אימא 
אני  מהחלון.  אליי  הציצה  והיא  אליה  התקשרתי  העמק.  במגדל 
אינטימית  שיחה  ניהלנו  לבית.  מתחת  הציבורית  בגינה  עמדתי 
בנוכחות השכנים הסקרנים. אימא צעקה אליי ואני צעקתי חזרה, 
ולרגע חשבתי שאני נמצא בסצנה מסרט איטלקי משנות ה-50'. 
אימא שלי צועקת בקולי קולות וכל השכונה שומעת: "אתה שומע, 
נגמרו לי התרופות הפסיכיאטריות. אתה יכול להביא לי? ובהזדמנות 
הזו תביא גם את המשחה נגד הטחורים. זה לא עובר לי. שתמות 

הקורונה הזאת!". 

 במסדרונות השוממים מוותיקים 
מתרוצצים בשגרת החירום עובדי מרכז 

היום והקהילה התומכת ומכינים ארוחות 
צהרים חמות לחלוקה באמצעות מתנדבים, 

מכינים ערכות הפעלה, יצירה ותעסוקה, 
שומרים על קשר טלפוני, מבצעים ביקורי 
בית מקצועיים, מסייעים בהבאת תרופות 

ובקניות ומציעים עזרה ביתית של מטפלת. 
עובדים אחרים מגייסים מרצים מהקתדרה 

להעביר שיעורים מרחוק, ובמקביל 
מחברים סטודנטים לאזרחים וותיקים 

שיסייעו להם מרחוק להכיר מושגים 
חדשים כמו "זום" ו"אפליקציה" ו"סקייפ".

| ימי קורונה |

עמותת שלהבת
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מטפלות הבית נותנות 
לכולנו שיעור מאלף בשירות, 
מחויבות, מסירות ודאגה לאחר

 ליאור שטרסברג,
מנכ"ל עמותת מטב

בשבועות ד ומה שאין כמעט מי שחייו לא השתנו כמעט לחלוטין מפריצת  בישראל  שאת  וביתר  בעולם  הקורונה  מגפת 
האחרונים. עמותת מטב, שמפעילה שירותי טיפול ורווחה לאזרחים 
ותיקים בכל רחבי הארץ, פועלת בשבועות האלו )שמרגישים כמו 
חודשים( כדי לוודא שכל מי שצריך טיפול בבית יוכל לקבל אותו. 8 

הערות ותובנות בסיומו של החודש הראשון. 
1. 100,000 גיבורות

והן  האחרונים,  השבועות  של  הגיבורות  הן  הסיעודיות  המטפלות 
ימשיכו בוודאי להיות כאלו בשבועות הקרובים. למרות שאין להן את 
ההילה של הרופאים והאחיות )שגם להם מגיעה, כמובן, כל הערכה 
והוקרה על העבודה החשובה שלהם(, הן יוצאות מדי יום לעשרות 
אלפי בתים כדי לסייע לאזרחים ותיקים שצריכים אותן עכשיו יותר 
והרגישים  המסורים  הצוותים  של  ותמיכה  בסיוע  כמובן  מהכל, 
בסניפים. הן נותנות לכולנו שיעור מאלף בשירות, מחויבות, מסירות 
ברגע  ועכשיו   – תמיד  זה  את  ידענו  במטב  אנחנו  לאחר.  ודאגה 
יודעים את זה גם כל האחרים. אז קודם כל אני מנצל את  האמת 
הבמה המכובדת הזו כדי להגיד תודה ל-100,000 מטפלות סיעודיות 

שנמצאות עכשיו בשטח ובדרך למבוגרים הסיעודיים. 
גם את 50,000 העובדים הזרים שחיים היום בישראל  לציין  חשוב 
ועובדים גם הם בטיפול סיעודי סביב השעון. הם אמנם מסתובבים 
פחות בדרכים, אבל הם רחוקים מהבית שלהם ודואגים בדיוק כמו 
כולנו לעצמם, למשפחות ולמבוגרים הסיעודיים שהם מטפלים בהם. 

המסירות המופלאה שלהם מתגלה גם עתה. 
2. שירות חיוני – בחירום ובשגרה

חיוני  עבודה  ככוח  הוכרו  השירותים  ונותני  הסיעודיות  המטפלות 
בעבודה קשה של  הושג  זה  בה.  נמצאים  החירום שאנחנו  לשעת 
גודל  ובראשם הביטוח הלאומי שהבין את  וגורמים רבים,  ארגונים 
השעה והבין את החשיבות האסטרטגית של המטפלות. ולא בכדי: 
המטפלות הסיעודיות מבצעות עבודה מצילת חיים: הבאת תרופות, 

בישול וסיוע באכילה, החלפת מוצרי ספיגה, סיוע במקלחת. מבוגרים 
תמיד  מאד  וחשוב  בנוסף  בלעדיהן.  להסתדר  יכולים  לא  סיעודיים 
ובמיוחד עכשיו: הן שומרות על המבוגרים הסיעודיים כדי שלא יהיו 
לבד. גם הבדידות הורגת, והמטפלות האלו מסכנות את עצמן כדי 

לעזור לעשרות אלפי מבוגרים סיעודיים. 
בסיום של כל האירוע הזה צריך לזכור את זה, כי שום גמלה בכסף 
הנפלאות שמגיעות  הנשים  אלפי  למאות  להוות תחליף  תוכל  לא 
הצוותים  את  תחליף  לא  גם  בכסף  הגמלה  הכל.  למרות  לבתים 
מוראלית  ותמיכה  מקצועי  גב  למטפלות  שנותנים  המקצועיים 
מהמשרדים והסניפים – במטב ובארגונים האחרים, ורואים בעבודה 
שלהם שליחות של ממש. לצד האתגרים והקשיים הרבים שמלווים 
את כל הצוותים הללו בעשיה היומיומית, יש לנו גם הרבה תקווה 
שביום שאחרי תחום הטיפול הביתי יקבל את ההכרה לה הוא ראוי. 

3. תודה זה לא מספיק
תודות זה חשוב, אבל אמצעי המיגון חשובים עוד יותר. ממשלות בכל 
העולם נאבקות לספק ציוד מגן לעובדות ולעובדים שנמצאים בחזית 
ביותר.  הרגישות  לאוכלוסיות  הטיפול  ומתן  בקורונה  המאבק  של 
חשוב שהמטפלות הסיעודיות יקבלו את כל הציוד שהן צריכות כדי 

להיכנס בבטחה אל הבתים ולתת לאזרחים הוותיקים את השירות 
שהם כה מחכים לו. כמובן שאנחנו מדריכים ומנחים על שמירה על 
ההיגיינה האישית והניקיון בבתים בהתאם להנחיות משרד הבריאות 
וביטוח לאומי. עמותת מטב ביצעה רכישה פרטית וחד פעמית של 
ציוד מגן למטפלות שלה, אבל זה כמובן שמדובר בעלויות אדירות 
שלא ניתן לעמוד בהן לאורך זמן, ובטח לא בארגונים הקטנים יותר. 

אנחנו חייבים לקבל בכך סיוע ממשלתי כמה שיותר מהר. 
4. נדרשת תחבורה מאורגנת לצוותים

הציבורי  במרחב  התנועה  הגבלות  הוחמרו  האחרונים  בשבועיים 
האזרחים  על  ובפרט  המדינה,  אזרחי  על  להגן  כדי  בישראל, 
הוותיקים, שמהווים אוכלוסייה בסיכון לפגיעה מהמחלה. יחד עם 
זאת, עובדים חיוניים וביניהן המטפלות הסיעודיות, חייבים להמשיך 
להגיע לעבודה. צמצום התחבורה הציבורית ל-25% )נכון לכתיבת 
מייצר התמודדות  זאת הוא  ובכל  שורות אלו( הוא הרע במיעוטו, 
קשה מאד בשטח. היכן שניתן המטפלות הולכות ברגל או נוסעות 
באירוע  הכל.  את  מכסה  לא  זה  אבל  מתנדבים,  עם  בטרמפים 
מתמשך מהסוג הזה דרוש מערך היסעים לאומי לחירום – שיתבסס 
על תחבורה ציבורית קיימת או כל מנגנון מסודר אחר – ויאפשר 
לעובדים להגיע בבטחה לעבודה. ארגונים יכולים למצוא פתרונות 
אבל הם בהכרח יהיו יקרים יותר ומאורגנים פחות, וממילא אנחנו 
לא מומחים במפות ומסלולי תחבורה. מערך היסעים לאומי יסייע 
מרחק  על  בשמירה  הממשלה  משרדי  הנחיות  על  בשמירה  גם 
והיגיינה, ובעיקר יסייע למאות אלפי עובדים חיוניים במשק: עובדי 
בתי החולים, רשתות המזון, ועוד. לפחות בתחום שלנו, כל זוג ידיים 

שיכול לעבוד עוזר להציל חיים. 
5. מרכזי היום 

לפני כשבועיים החלה ההתמודדות עם תובנה מורכבת מאד: מרכזי 
היום לקשיש נותנים מענה סיעודי וחברתי לאלפי אזרחים ותיקים 
ברחבי הארץ, אבל במציאות החדשה ששמה "קורונה" הם עשויים 
להעמיד את המבקרים בסכנה. לאור זאת, המרכזים נסגרו במתכונת 
הרגילה שלהם כדי לצמצם את החשיפה של המבוגרים לנגיף. אבל 
תסמכו על מרכזי היום והעמותות שמפעילות אותן שאתגרים לא 
מפחידים אותם. תחת השינויים וההנחיות החדשות ובהובלת משרד 
לתת  כדי  פניהם,  את  משנים  הם  החברתיים  והשירותים  הרווחה 
מענה לצרכים החדשים של הרגע: ארוחה חמה, שיחה וייעוץ טלפוני 
וכמובן טיפול אישי בבית. יש המון שאלות פתוחות והמון מהמורות, 
מנהלות  מאות  הזו  הדוהרת  הרכבת  את  מסיעים  למזלנו  אבל 
ומנהלים שיעשו הכל כדי לוודא שהמבקרים שלהם לא יישארו לבד. 

6. בתי האבות והדיורים המוגנים
עוד דוגמא למסירות נפש ולמחויבות למתן שירות היא של הצוותים 
הם  גם  המוגנים.  ובדיורים  האבות  בבתי  והמנהלים  המקצועיים 
נלחמים כדי לקבל ציוד ולהדריך ולהנחות את העובדים, כדי שיוכלו 
הללו  הצוותים  שלהם.  לדיירים  ומוגן  בטוח  בית  ולהיות  להמשיך 

מחרפים גם הם את נפשם, ולצערנו לא תמיד מקבלים את ההערכה 
והכבוד לו הם ראויים. 

7. מתנדבים מכל הלב
ומתנדבים  מתנדבות  כ-6,000  בשגרה  שמפעיל  ארגון  היא  מטב 
במגוון רחב של פרויקטים להפגת בדידות )"עכשיו זה הזמן" וסל"ב 
לניצולי שואה, "חברים לעת זקנה" למבוגרים שצריכים עזרה בגידול 
חיות מחמד, ועוד(. אלפי מתנדבים נוספים החלו לסייע לנו בשבועות 
בסיוע  מי  המטופלים,  לבתי  מטפלות  בהסעת  מי   – האחרונים 
ורוח הערבות ההדדית  ומי בהפגת בדידות. הנדיבות  בחלוקת מזון 
את  יום  מדי  אצלנו  ומחזקת  מופלאה,  היא  הללו  האנשים  כל  של 

התחושה שבסוף יהיה בסדר. 
8. כולנו רקמה אנושית אחת

הוועד  יו"ר  ברגמן,  מעמי  מטב  עמותת  נפרדה  האחרון  בשבוע 
ובעל  חד  חברתי  ויזם  דרך  מורה  היה  עמי  העמותה.  של  המנהל 
ראייה אסטרטגית ייחודית. מעל הכל הוא גם היה אדם עם לב ענק, 
שהקדיש את החיים שלו לסיוע לאחר. היכולות הייחודיות שלו הפכו 
לפיתוח  המון  תרם  והוא  בתחום,  מהמובילים  מקצוע  לאיש  אותו 
המדיניות של הטיפול הביתי הסיעודי בכלל, ולהפיכה של עמותת 
מטב לעמוד תווך בתחום הזה בפרט. עם כל הקושי וההתמודדות, 
שעמי  מה  את  בדיוק  היום  מבצעים  שאנחנו  יודעים  במטב  אנחנו 
ראה בחזון פורץ הדרך שלו – אנחנו דואגים שכל אזרח ותיק שזקוק 

לעזרה יקבל אותה. עמי איתנו, נותן לנו רוח גבית.

שום גמלה בכסף לא תוכל להוות תחליף 
למאות אלפי הנשים הנפלאות שמגיעות 

לבתים למרות הכל. הגמלה בכסף גם לא 
תחליף את הצוותים המקצועיים שנותנים 

למטפלות גב מקצועי ותמיכה מוראלית 
מהמשרדים והסניפים – במטב ובארגונים 

האחרים, ורואים בעבודה שלהם שליחות של 
ממש. לצד האתגרים והקשיים הרבים שמלווים 
את כל הצוותים הללו בעשיה היומיומית, יש לנו 
גם הרבה תקווה שביום שאחרי תחום הטיפול 

הביתי יקבל את ההכרה לה הוא ראוי.

8 הערות על טיפול ביתי בימי קורונה

| ימי קורונה |

דרוש מערך היסעים לאומי לחירום, שיתבסס 
על תחבורה ציבורית קיימת או כל מנגנון מסודר 

אחר  ויאפשר לעובדים להגיע בבטחה לעבודה.
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מייצרים מענים מידיים כאשר 
הנחיות משתנות מרגע לרגע

 גלי גז,
מנהלת תחום העובדים הסוציאליים באגף הסיעוד בביטוח לאומי, 

בשם צוות אגף הסיעוד

אותה  כינינו  הקורונה"  "תקופת  תקופה,  של  בעיצומה  נו  תחילה ומאז כותרת זו מלווה אותנו. אין זה הזמן לסיכומים א
והסקת מסקנות. לא בשלב זה. אלה הם ימים בהם נוכל לתאר 

מצב, התמודדות יומיומית, לעתים משעה לשעה.
מבורכת,  לשגרה  והחזרה  התקופה  חלוף  עם  בעתיד,  ספק,  אין 

יהיה עלינו לבצע תהליך חשיבה של הפקת לקחים ומסקנות.
ימי  בתחילת  מתפתח.  אירוע  של  בעיצומו  עדיין  אנו  זה  בשלב 
ה"לחימה", כאשר עוד היינו מאוד אופטימיים, הגדרנו תאריך יעד 
לסיום – 30.4.2020. עוד לא ברור היה כיצד יתפתחו הדברים ונדמה 

היה שמיד לאחר פסח כבר נחזור לשגרה.
את  לקבוע  היא  הסיעוד  באגף  שלנו  המרכזיות  המשימות  אחת 
– לצוותי העובדים שלנו  ולדוורר אותם כראוי לשטח  התהליכים 
בסניפי המוסד לביטוח לאומי ולנותני השירותים. בימי שגרה מאוד 
ברור כיצד להתנהל, אופן קבלת ההחלטות כמו גם האופן בו ניתן 

וראוי לקדם שינוי.
בימים של תחילת "עידן הקורונה" ההנחיות השתנו מרגע לרגע 

והתחושה שקיבלו העובדים בשטח היתה של בלבול וחוסר אונים. 
ידע שההנחיות  גם מי שהיה מעורב בתהליכי קבלת ההחלטות 
קרה  כך  ולהתפתחויות.  למצב  בהתאם  לרגע,  מרגע  משתנות 
שמסמך הנחיות לגבי שימוש במסכה שנכתב בבוקר הפך ללא 
רלוונטי אחר הצהריים. כך קרה שההחלטה לרכוש ציוד מגן עבור 
ואף  מוקדם  ידי המנכ"ל בשלב מאוד  על  המטפלות, שהתקבלה 
שוגרה לשטח באמצעות ארגוני הסיעוד, לא הושלמה עד כתיבת 
שורות אלה. לא בשל מחדל או חוסר אחריות חלילה, אלא  משום 
הצלחה  נרשמה  לא  כה  עד  שונים.  וגופים  משרדים  מעורבות 

בנושא אספקת ציוד המגן.
כבר בתחילת ימי הקורונה מצאנו את עצמנו פותחים חמ"ל – 

הרווחה  ומשרד  הבריאות  משרד  עם  צמוד  יומיומי  מקשר  החל 
במטרה לעלות תרחישים אפשריים ולייצר מענים למגוון מצבים, 

חמ"ל ימי קורונה באגף הסיעוד בביטוח לאומי

דווקא בעת קשה זו מתגלה גמלת הסיעוד במלוא 
הדרה. המטפלות המוגדרות כעובדות חיוניות, 
מגלות אומץ, נחישות, אחריות, חיבור למקצוע 

והבנת המשמעות העמוקה של תפקידם.

| ימי קורונה |

 – בבידוד  סיעוד  גמלת  זכאי  מחו"ל,  החוזרים  זרים  עובדים  כמו: 
לקבל  יוכלו  שלא  סיעוד  גמלת  לזכאי  מענה  למטפלים,  הנחיות 
טיפול כי המטפלת בבידוד ועוד. לא לכל שאלותינו הייתה תשובה. 
היה  וצריך  היום  מרכזי  נסגרו  בו  הבא  לשלב  עברנו  מאוד  מהר 
הכולל  מענה  היום.  במרכזי  המבקרים  לזכאים  מענה  לפתח 
או  אישי  בטיפול  סיוע  הצורך  ובמידת  לבתיהם  ארוחות  אספקת 
ורד שחם, הממונה על תחום מרכזי היום במשרד  רגשי. בעזרת 
הרווחה, קידמנו במיידי מענה רלוונטי אשר החל לפעול עוד באותו 
סלי  על  לדווח  המחשוב   מערכות  להתאמת  קודם  הרבה  היום, 

הטיפול החדשים והתשלום עבורם. 
הבירוקרטיה.  נושא  את  מכיר  גדולות  במערכות  שעובד  מי  כל 
מענים  לייצר  שעלינו  הוא  הזו  התקופה  של  המרכזי  המאפיין 
בשיתוף  צורך  יש  כך  לשם  אפס.  בזמן  לפועל  להוציאם  ולאפשר 
פעולה מירבי בין גופים שונים ובעלי תפקיד רבים בארגונים אלה. 
למבקרי  מענים  סל  לייצר  הצלחנו  זה  פעולה  שיתוף  באמצעות 
מרכזי היום, לתמחר אותו, להפיץ את הידע, לאפשר לזכאים לקבל 
בביטוח  הרלוונטיות  מערכות המחשוב  פיתוח של  ולקדם  שירות 

לאומי. 
העמותות  הרווחה,  במשרד  השותפים  את  לברך  וראוי  חשוב 
והחברות המפעילות את מרכזי היום, המנהלים והעובדים בשטח, 
שמיד עם סגירת מרכזי היום שיתפו אותנו בתמונות מחממות את 
הלב של זכאים המקבלים לביתם ארוחות חמות. נציין כי גם זכאי 
גמלת סיעוד שאינם נמנים על אוכלוסית המבקרים במרכזי היום 
- יכולים לקבל ארוחות חמות לביתם במסגרת שירות של ביטוח 

לאומי בתקופת הקורונה.
ממחלות  סובלים  שיקיריהן  משפחות  מספר  הימים,  חלוף  עם 
קשות ביקשו להפסיק את השירות על ידי המטפלת מתוך חשש 
שתיכנס לביתם וחלילה תדביק את מקבל השירות. גם לכך ניתן 
מענה באופן מיידי ובחלק מהמקרים איפשר המוסד לביטוח לאומי 

לקבל גמלה כספית לתקופה מוגבלת. 
באופן מיידי נאלצנו לספק מענה לנושא הערכות התלות ולבצע 
לעובדים  הורנו  טלפון.  ושיחות  מסמכים  בעזרת  תלות  הערכות 
רשימות  לרשויות  העברנו  בית,  לביקורי  לצאת  לא  הסוציאליים 
טיפול  המשך  אוטומטי  באופן  עדכנו  סיעוד,  שירותי  מקבלי  של 
לתכניות זמניות, עדכנו הנחיות בנושא מעבר לגמלה זמנית בכסף, 

בני משפחה מטפלים ועוד ועוד.
וכך אנו  לאורך הדרך ברור היה שעלינו להגיב למצב בזמן מיידי 

עושים יום יום. מקשיבים, זמינים ומספקים הנחיות ותשובות.
אנו חווים תקופה לא פשוטה בכל היבטי חיינו. תחושות של כאוס 
וחוסר וודאות. מספר החולים עולה מידי יום, האוכלוסיה מבודדת 
וספונה בביתה וברורה ההשפעה של ההסתגרות על אוכלוסיית 
לסיוע  הזקוקים  סיעוד  גמלת  זכאי  ואוכלוסיית  בכלל  הזקנים 

בטיפול אישי – בפרט.

דווקא בעת קשה זו מתגלה גמלת הסיעוד במלוא הדרה. המטפלות 
המוגדרות כעובדות חיוניות, מגלות אומץ, נחישות, אחריות, חיבור 

למקצוע והבנת המשמעות העמוקה של תפקידם. 
לעבודה  יוצאים  והמטפלות  המטפלים  מקרב  המכריע  הרוב 
בכל בוקר מתוך תחושת שליחות, כבוד ואהבה לאדם הזקן. אנו  

מוקירים תודה ומביעים הערכתנו על תפקודם בעת זו.
בימים אלה אנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם ארגוני הסיעוד, 
מקיימים שיחות והתייעצויות, מקשיבים לצרכים העולים מהשטח 
שיתוף  על  להודות  הזדמנות  זו  מתאימים.  פתרונות  ומקדמים 

הפעולה ועל ההתגייסות המלאה. 
מחשש  שירות  להפסיק  ביקשו  הדרך  שבתחילת  זכאים  גם 
שהמטפלת  אחדים  ימים  כעבור  ומבקשים  שבים   – להידבקות 

תשוב לטפל ולענות על צרכיהם הבסיסיים ביותר.
בימים אלה אנו עורכים מיפוי של האוכלוסיה על מנת להרחיב את 
מספר הזכאים עמם נוכל ליצור קשר ישיר ולוודא טיפול ושביעות 
ומשרדים  ארגונים  עם  פעולה  שיתוף  תוך  זאת  נעשה  רצון. 
זכאי  אזרחים  שיותר  לכמה  להגיע  במטרה  נוספים  ממשלתיים 

גמלת סיעוד ולעקוב אחר מצבם.
לנו  יש  המצבים  לכל  לא  יכולתנו,  כמיטב  עושים  שאנו  למרות 
תשובות. ההנחיה המפורשת היא שמטפלות של נותני השירותים 
על  לשמור  עלינו  בבידוד.  אזרח  מתגורר  בהם  לבתים  ייכנסו  לא 
התסכול  מקרים  מעט  בלא  האחרים.  הזכאים  ועל  המטפלות 
ישנם  לכל המצבים.  פתרונות  בידינו  שאין  והידיעה  אותנו  מלווה 
אזרחים הזקוקים לטיפול אישי ומכיוון שהם היו במגע עם חולה 
מאומת – לא נוכל לסייע. אנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת לקדם 

מענים לאוכלוסייה זו בעזרת שותפי דרך.
אנו תקוה שתקופה זו, " תקופת הקורונה" תחלוף במהרה ונשוב 

לימי שגרה.
 – לאומי  לביטוח  המוסד  של  לצוותים  והערכה  בתודה  נסיים 
מנהלות המחלקות, העובדים הסוציאליים, פקידי התביעות, צוות 
שיחות,  לאלפי  המשיבים  הטלפוניים  המוקדים  צוותי  המחשוב, 
בשיחות  המסייע  הקרנות  אגף  צוות  לקשיש,  הייעוץ  אגף  צוות 
לזכאים, נותני השירותים הממשיכים לספק שירות איכותי, שותפי 
התפקיד במשרד הרווחה ובמשרד הבריאות – כולם עובדים ללא 

לאות ובשיתוף פעולה הדוק. יחד ננצח

למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו, לא לכל 
המצבים יש לנו תשובות. ההנחיה המפורשת 

היא שמטפלות של נותני השירותים לא ייכנסו 
לבתים בהם מתגורר אזרח בבידוד. עלינו לשמור 

על המטפלות ועל הזכאים האחרים.
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 ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל וד"ר עירית רגב,
בית הספר לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר

במרכז הארץ.  מוגן  בדיור  שנים  כבר שלוש  על מתגוררת  היא בת 80 ומתקשה בהליכה. ראייתה התדרדרה לאחרונה י
והיא כמעט ולא יוצאת מחדרה. אחת לשבוע מגיעה לביקור ביתה 
יעל,  אומרת  הזה",  "המפגש השבועי  הנכדים הקטנים.  עם  רחל 
"הוא הכיף והשמחה שלי. אני מחכה לו כל השבוע. זה נותן לי כוח 
ומעשיר את חיי". בשבועות האחרונים, עקב ההנחיה לבודד אנשים 
זקנים מאוכלוסיות צעירות יותר, כדי לצמצם את הסיכוי להידבק 
בנגיף הקורונה, נמנע מיעל לפגוש את בתה ונכדיה. "אני מתגעגעת 
ועצובה. מרגישה בודדה וחסרת אונים. מחכה לרגע ששוב אוכל 

לראות אותם."
וחברים  משפחה  בני  עם  שקשרים  על-כך  מצביעים  מחקרים 
קשורים  ואף  והנפשית,  הגופנית  הבריאות  על  לטובה  משפיעים 
לאריכות ימים. חשיבותם של קשרים אלו לא פוחתת עם השנים 
עקב  החברתית  הרשת  הצטמצמות  עם  מתחזקת,  אף  ואולי 
היציאה לפנסיה ואובדן חברים ובני זוג, יחסים בינאישיים הם מקור 

עיקרי של משמעות, אהבה ותחושת בטחון עבור אנשים מבוגרים, 
לתחושת  תורמים  גם  הם  שנים,  לאורך  מתמשכים  הם  וכאשר 
המשכיות. חשיבותם של יחסים בינאישיים מתגברת בתקופות של 
איום, לחץ וסכנה. פגיעה ביכולת של אנשים מבוגרים לקיים קשרים 
בינאישיים דווקא בצל האיום לחלות בנגיף הקורונה, מסכנת לא 
רק את רווחתם אלא גם את בריאותם הגופנית והנפשית. הבידוד 
חשיפה  מפני  עליהם  מגן  זקנים  אנשים  על  לאחרונה  הנכפה 

לווירוס, אך עשוי להחליש את עמידותם הפסיכולוגית והגופנית. 

מחירי הבידוד
ברור  היה  בעולם,  הקורונה  נגיף  של  ההתפשטות  מראשית 
שאנשים מבוגרים מצויים בסיכון מוגבר לתחלואה ולתמותה. לכן, 
שננקטו  הראשונים  הצעדים  אחד  לישראל,  הווירוס  הגיע  כאשר 
היה בידוד המבוגרים - אם בהנחיות פורמליות של משרדי ממשלה 
ואם בהסברה ציבורית. עוד לפני שנסגרו בתי הספר, הגנים וחלק 
גדול ממקומות העבודה, משרד הרווחה הורה לבתי אבות ודיורים 
אורחים. המסגרות הפורמליות שמספקות  כניסת  למנוע  מוגנים 
נעלו  יום,  ומרכזי  מועדונים  כמו  למבוגרים,  חברתיים  שירותים 

שעריהן, ואחריהן נסגרו המסגרות הבלתי-פורמליות שבתקופות 
שגרה מזמנות למבוגרים אפשרויות מפגש, כמו חדרי כושר, מוסדות 
תרבות, חוגים, בתי קפה.  בקהילה הצעירים הונחו "לחבק את סבא 
וסבתא מרחוק", וכך נמנע ממבוגרים למלא תפקידים משפחתיים 
שבשגרה מהווים עוגן מרכזי בהבניית הזמן ובזהותם. התקשורת 
של אנשים מבוגרים עם חבריהם, בני משפחותיהם וגורמי טיפול 
הצטמצמה לטלפון הסלולרי, ואצל ברי המזל – למחשב. אזרחים 
וותיקים רבים נותרו חוסים בצל קירות ביתם, ללא שום קשר פיזי 

עם בני משפחה, שכנים, נותני שירותים וגורמים בקהילה.
בידוד המבוגרים גורם לשלל בעיות הנוגעות בכל מישורי החיים; 
החל ממילוי הצרכים הבסיסיים של מזון ותרופות, דרך שיבוש סדר 
היום והעדר פעילות חברתית, ירידה בהכנסה למבוגרים שנאלצו 
שחיים  לאלו  זוגיים,  קונפליקטים  הגברת  עבודתם,  את  להפסיק 
כ-  הקורונה,  לפני  עוד  ונפשיות.  רגשיות  לתופעות  ועד  בזוגיות, 
27% מהישראלים בגילאי 65-74 וכ-39% מבני ה- 75+ דווחו שהם 
הן  ולבדיות  בדידות  פעם.  מדי  או  קרובות  לעיתים  בדידות  חשים 
תופעות שונות אך הן קשורות זו בזו. לכן יש לשער שככל שהבידוד 
מדאיגה  אפשרות   זוהי  בדידות.  יחושו  מבוגרים  ועוד  עוד  יימשך, 
עלייה  בזיקנה:  בדידות  של  החמורות  ההשלכות  לנוכח  ביותר, 
בדיכאון ובחרדה, האצת הידרדרות פיזית וקוגניטיבית, ואף הגברת 
התזונה  התחלואה,  מהגברת  כתוצאה   - תמותה   של  היארעות 
הלקויה המאפיינת יותר זקנים בודדים, ושעורי התאבדות גבוהים 

יותר בקרבם. 
בפני  מבוגרים  אנשים  על  להגן  שנועדה  המדיניות  טראגי,  באופן 
וירוס הקורונה מעוררת מגוון בעיות – חברתיות, זוגיות, כלכליות, 
רגשיות, ואולי גם פיזיות וקוגניטיביות. במאמר קצר זה אנו מבקשות 
לא  שלדעתנו  הקורונה,  בנגיף  המלחמה  של  אחד  היבט  להאיר 
נלקח ברצינות הראויה על ידי הקברניטים המובילים אותה: גילנות.

סטריאוטיפים, סגרגציה והומוגניזציה
"אומרים שביתי הוא מבצרי", אומר גדעון בן ה-84 ."אני לא מרגיש 
לפעילות  לשוב  יכולים  צעירים  אני שומע בחדשות שאנשים  כך. 
ואנחנו, המבוגרים, צריכים להישאר בבית. ואני מרגיש אחר. שונה, 

מחוץ למחנה"
שורשים  בעלת  תופעה  היא   – זקנים  כנגד  אפליה   - הגילנות 
המערביות.  החברות  כל  את  מאפיינת  והיא  ארוכים,  היסטוריים 
בחברה הישראלית הגילנות מושרשת ביתר-שאת, משום שאתוס 
העלומים המערבי מקבל בה משנה תוקף על-ידי התרבות הצבאית 
והתרבות הציונית -צברית, המושתתות על ערך הנעורים. מגפת 
יותר מדויק, הדרך שבה אנו נלחמים בה - עלולה  הקורונה – או 

להקצין את תופעת הגילנות אף יותר.
הישראלית  שהחברה  והחברתיים  הכלכליים  שהמחירים  ככל 
ומתרבים  הולכים  האוכלוסייה,  של  הגורף  הבידוד  על  משלמת 

מבוגרים.  אנשים  של  לסטריאוטיפיזציה  ביטויים  הציבורי  בשיח 
גם אם שיח זה עטוף בדאגה כנה, הרי שההתייחסות המאחידה 
ברור.  גילני  ביטוי  היא  וחלשים  אונים  למבוגרים כמסכנים, חסרי 
תחושותיו  בשל  רק  לא  מטרידים  גדעון  מבטא  אותם  הדברים 
הקשות אלא בעיקר משום שקולם של המבוגרים נפקד מהשיח 
האל  הזירות  שתי  גורלם.   את  הקובעים  ומהדיונים  הציבורי 
נשלטות על-ידי שיח פטרנליסטי של מומחים למיניהם שיודעים, 
של  לקולם  בניגוד  אגב,  זאת  המבוגרים.  עבור  טוב  מה  לכאורה, 
צעירים שנפלטו ממעגל העבודה עקב מצב החירום הלאומי, אשר 
נשמע באופן רם וצלול באמצעי התקשורת ובוודאי נלקח בחשבון 

בקרב קובעי המדיניות. 
תופעה שהיא במובן מסוים הפוכה, ו)בינתיים?( מתגלה רק במרומז, 
אמירות המתארות את  נשמעות  ושם  פה  היא האשמת הקרבן. 
כאשמים  אלא  הקורונה,  נגיף  של  המרכזי  כקרבן  לא  הזקנים 

במחירים הכלכליים והחברתיים של המלחמה בנגיף. 
אולם הביטוי המובהק של גילנות הוא הרעיון לנקוט בבידוד לזקנים 
12/3/20( מבטאים את  )גלובס,  יאיר שינדל  בלבד. דבריו של ד"ר 
את  'כבד  לאומי:  הצלה  למבצע  לצאת  ישראל  "למדינת  המיזם: 
אביך ואת אימך'... במסגרתו האוכלוסייה שמעל גיל 70 בישראל 
תיכנס לבידוד של ארבעה עד שמונה שבועות, גם אם לא נחשפו 
לנגיף עד כה". הוא הוסיף כי "מדובר במהלך הכרחי ודחוף, שנובע 
לא רק מצורך רפואי ישיר, אלא בראש ובראשונה, מצורך חברתי 
ואף בטחוני". רעיון הסגר למבוגרים בלבד הועלה לא רק על-ידי 
מומחים באמצעי התקשורת, אלא גם נידון ברצינות בקרב מובילי 
המאבק בקורונה, כפי שדיווחה הכתבת קרן מרציאנו ב- 23 למרץ.
לצד דוגמאות נקודתיות,  כמו האסקימוסים שהשאירו את זקניהם 
של  גורף  לבידוד  בהיסטוריה  מקבילות  על  לחשוב  קשה  באיגלו, 
בידוד סלקטיבי  גילה. הרעיון של  אוכלוסייה שלמה בשל  קבוצת 
חברות  של  יחסן  את  המאפיינות  המגמות  שתי  את  ממחיש 
מערביות לזקניהן. הראשונה, סגרגציה, מתייחסת להפרדת הזקנים 
ב-1984,  כבר  כתב  חזן  חיים  שהאנתרופולוג  כפי  מהלא-זקנים. 

על גילנות בימי קורונה

 קולם של המבוגרים נפקד מהשיח 
הציבורי ומהדיונים הקובעים את גורלם.  שתי 
הזירות האל נשלטות על-ידי שיח פטרנליסטי 

של מומחים למיניהם שיודעים, לכאורה, מה 
טוב עבור המבוגרים. זאת אגב, בניגוד לקולם 

של צעירים שנפלטו ממעגל העבודה עקב 
מצב החירום הלאומי, אשר נשמע באופן 

רם וצלול באמצעי התקשורת ובוודאי נלקח 
בחשבון בקרב קובעי המדיניות.

| ימי קורונה |
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אנו מתייחסים לזקנים כ"גזע" אחר, הנפרד מ"האנחנו". המגמה 
לזקנים  מתייחסים  אנו  האחדה:   - הומוגניזציה  היא  המשלימה 
כאילו היו מקשה אחת, תוך התעלמות משלל ההבדלים הקיימים 
ביניהם מבחינת מגדר, תרבות, משאבים כלכליים וחברתיים, מצב 
הסגר  רעיון  מאחורי  שעומד  ההגיון  ועוד.  אישיות  סגנונות  פיזי, 
הסלקטיבי מגלם בתוכו את שתי המגמות: כל המבוגרים נמצאים 
בסיכון, מעצם גילם  - ובלי לקחת בחשבון את ההבדלים העצומים 
ביניהם, למשל בין מי שיש להם מחלות רקע לבין מי שבריא, בין מי 
שמנהלים סגנון חיים בריא לבין מי שלא, בין מי שמעשנים לבין מי 

שלא - ועל כן, ראוי לבודד אותם משאר האוכלוסייה. 
אגב, מעניין מהו הגיל שלפיו המצדדים בבידוד הסלקטיבי מבקשים 
גיל   –  65 גיל  על  דיברה  יוטל ההסגר. שמועה אחת  מי  לקבוע על 
ועד  ביסמרק  של  הפרישה  חוק  מאז  הזיקנה,  כתחילת  המזוהה 
לפי  זקנים.  ללא  זקנים  בין  המבחינים  הסטטיסטיים  השנתונים 
שמועה אחרת, ההצעה היא לחייב בידוד לנשים מגיל 65 וגברים מגיל 
70 - פער שבדומה לפער המגדרי בגיל הפרישה שלול כל הגיון, שכן 
תוחלת החיים של נשים גבוהה משל גברים. כמו גיל הפנסיה, כל 

קביעה של גיל כלשהו היא שרירותית, ומהווה ביטוי גילני.
גילנית,  ייתכן שההצעה לסגר סלקטיבי תיפול, לא משום שהיא 
אלא פשוט כי היא לא יעילה מבחינת המאבק בהתפשטות נגיף 
לתחלואה  גורם  שהנגיף  מראים  מהעולם  הדיווחים  הקורונה. 
מרכזי  חלק  מהווים  ושאלה  יותר,  צעירים  בקרב  גם  ותמותה 
ממעגל ההדבקה. ובכל זאת, הטבעיות שבה מתקבל הרעיון לבודד 
מבוגרים בלבד, על בסיס קריטריון של גיל, ולא של מחלות רקע, 
מצב בריאות וכדומה – צריך להוות עבורנו, הגרונטולוגים, תמרור 

אזהרה. 
תמרורי אזהרה נוספים הם הגילויים הבוטים של גילנות במדינות 
שבהן מגיפת הקורונה משתוללת במספרים גדולים. ג'וסף ארמנגול, 
חוקר מגדר, התייחס לאחרונה לתופעת הגילנות בספרד - אחת 
המדינות המובילות באחוזי התחלואה והתמותה מהנגיף. במאמר 
שכותרתו "וירוס הגילנות: הקורונה ואפליית המבוגרים", התייחס 
הכאוס  בתוך  שמתרחשות  בוטות  גילניות  לתופעות  ארמנגול 
השורר כעת בספרד. למשל, רופאים בבתי חולים המתמודדים עם 
יותר  מחסור חמור במכונות הנשמה, מטפלים בחולים הצעירים 
בקורונה  במאבק  שסייעו  חיילים  למותם.  הזקנים  את  ומניחים 
במיטותיהם,  מתים  שנמצאו  אחרים  לצד  חולים,  קשישים  מצאו 

בבתי אבות שצוותיהם נטשו כאשר התגלה בהם נגיף הקורונה. 
שם  אי  רחוקים  אסקימוסים  אצל  קורות  לא  האלה  התופעות 
המדינות  באחת  עכשיו,  עינינו  לנגד  מתרחשות  הן  בהיסטוריה. 
המערביות המתקדמות בעולם. עבורנו, הגרונטולוגים, הן צריכות 

לשמש דגל אדום ולעורר אותנו להתייחס ברצינות לביטויי הגילנות 
שכבר מתגלים בחברה הישראלית הנלחמת בקורונה.  הסכנות 
הטמונות בסגרגציה והומוגניזציה של מבוגרים צריכות להיות חלק 
ולעמוד לנגד עיניהם של מובילי המאבק בנגיף.  מהשיח הציבורי 
התקופה  על  לחשוב  מחויבים  אנו  כאן  גם  אחרים,  כבתחומים 
הפוסט-קורונה. איזו מן חברה תהיה לנו בעוד חודשיים, חצי שנה או 
שנה, כשנמגר את המגיפה? בשיח  החשוב על השלכות המלחמה 
בנגיף הקורונה, מן הראוי שתילקח בחשבון גם הקצנת הגילנות, 
כאיום חברתי ומוסרי שיש להוקיעו. העובדה שנגיף הקורונה הוא 
לוודא  באחריותנו  הזקנים.  עבור  קשה  מספיק  אתגר  היא  גילני 
את  מנהלים  אנו  שבו  האופן  בשל  יתעצם  לא  הזה  שהאתגר 

מלחמתנו בנגיף.

<< על גילנות בימי קורונה

כמו האסקימוסים שהשאירו את זקניהם 
באיגלו, קשה לחשוב על מקבילות בהיסטוריה 

לבידוד גורף של קבוצת אוכלוסייה שלמה 
בשל גילה. הרעיון של בידוד סלקטיבי ממחיש 

את שתי המגמות המאפיינות את יחסן של 
חברות מערביות לזקניהן: סגרגציה, -הפרדת 
הזקנים מהלא-זקנים והומוגניזציה - האחדה: 

התייחסות לזקנים כאילו היו מקשה אחת, תוך 
התעלמות משלל ההבדלים הקיימים ביניהם.

| ימי קורונה |

 מחויבות מעל ומעבר
בימי קורונה

 ד"ר שי חן-גל,
מנהל תחום בריאות הנפש, עמל ומעבר

גיף הקורונה, שנכנס בפתאומיות לחיינו רק לפני כשלושה 
השירותים  נותני  בפני  עצום  אתגר  מעמיד  שבועות, 
הם  השלישי  הגיל  בני  כי  המצביעים  הנתונים  השלישי.  לגיל 
האוכלוסייה הנמצאת בסיכון הגבוהה ביותר לפתח מחלה קשה 
בעקבות הידבקות בנגיף, הובילו את מדינת ישראל לשורה ארוכה 
הגופים  בפני  עצום  אתגר  מעמידים  שבתורם  מניעה,  צעדי  של 

האמונים על מתן הטיפול.  
הנהלה  צוות  כשבועיים  לני  הקמנו  מעבר,  עמל  בחברת  אנו, 
שמוביל את היערכות ומתן המענים של החברה אל מול האתגרים 
המונחים לפתחנו. מכיוון שלמשבר הנוכחי יש צד רפואי אבל גם 
צד פסיכולוגי מרכזי לא פחות, צוות הניהול מקדיש מאמצים רבים 

לשני תחומים אלו.

להלן מספר תובנות ראשוניות מהשבועיים האחרונים:
1. קשר מרחוק - לאור ההנחיות של משרד הבריאות על מניעת 
של  עצום  מערך  להפעיל  החלנו  האבות,  לבתי  אורחים  כניסת 
האבות.  בבית  הנמצא  למטופל  המשפחה  בני  בין  מרחוק  קשר 
המערך כולל בין שאר קביעת לוח זמנים לכל מטופל שבו הוא יוצר 
קשר עם בני משפחתו במהלך היום. הקשר נוצר באמצעות אנשי 
צוות ייעודיים לנושא העושים שימשו בטכנולוגיות כגון אפליקציות 
נותן  כי הקשר מרחוק  ראינו  עכשיו  עד  וכדומה.    zoom, Skype

מענה אמיתי לצורך של המשפחה והמטופל להיות בקשר.    

האבות  בבתי   - שעולות  למצוקות  פסיכולוגי  מענה  מתן   .2
עם  כעת,  בשגרה.  שעובד  פסיכולוגים  צוות  יש  שלנו  הגדולים 
יותר  למשמעותי  הופך  תפקידו  והחששות,  החרדות  התגברות 

והוא נותן מענה הן לצוות והן למטופלים בצורה אינטנסיבית.

הן  דגש,  עליו  שמים  שאנו  ביותר  החשובים  ההיבטים  אחד   .3
בטיפולי הבית והן בבתי הסיעודיים,  הוא צוות המטפלים המהווה 
את המשאב המרכזי שלנו. לאורך כל השבועיים האחרונים ביצענו 

מספר פעולות במטה לחזק אותו:
של  רגשיות  למצוקות  מענה  שנותן  פסיכולוגי  מערך  א.הקמנו 
העובדים ובני משפחותיהם- המערך עובד הן באמצעות הטלפון 

בדיוק  בעמל  שפותחה   TALKATEEN אפליקצית  באמצעות  והן 
לצורך מתן מענה מרחוק. 

המטפלים,  כל  על  ושוטף  ישיר  בקשר  נמצאים  המנהלים  ב. 
ובודקים ברמה היום יומית את מצבם.

ג. הפעלנו מערך השולח סרטוני הנחיה קצרים שאנו מכינים מדי 
יום בנושא התמודדות עם המצב. הסרטונים מיועדים הן למטפלים 

והן לבני משפחותיהם. 
של  לאספקה  דאגנו  המדינה,  בכל  העצום  המחסור  למרות  ד. 
של  הקצה  ונקודות  הסניפים  לכל  ומסכות  אלכוג'ל  כפפות, 
החברה. מעבר לחשיבות הבריאותית של שמירת היגיינה, העברנו 
מסר חשוב לעובדים כי אנו מחוייבים לדאוג לבריאותם מעל לכל.  
ישנה התגייסות מרגשת של כל הצוות, שעושה ימין כלילות למען 
השאר  ובין  מקרוב,  זה  נושא  אחרי  עוקבים  אנחנו  המטופלים. 
רואים כי הידיעה כי העבודה שלי חשובה ומצילה חיים- מובילה 
את הצוות להתגייסות מרשימה ועבודה מיתוך תחושת שליחות 

אמיתית דווקא בימים אלו. 

4. היערכות לוגיסטית - המשבר הנוכחי דורש היערכות לוגיסטית 
מיוחדת לאור האפשרות של הטלת סגר כללי. ההערכות כוללת 
העברה לעבודה מרחוק של מטה החברה, הצטיידות במלאי מזון, 
הבריאות,  משרד  לדרישות  מעבר  והגנה  חיטוי  וחומרי  תרופות 

הכרזה על העובדים כמפעל חיוני וכדומה. 

5. המצפן האנושי - במקביל להיערכות החירום, חשוב להקפיד 
כי  הוכרז  ומעבר,  עמל  בחברת  השנתית.  העבודה  תוכנית  על 
לבחור ערך  צוות התבקש  כל  אנושי.  יהיה מצפן  המוקד השנה 
המשבר  עם  להתמודדות  במקביל  פועל.  הוא  שלאורו  מסויים 
שכל  הערכים  על  גם  במקביל  ולעבוד  להמשיך  חשוב  הנוכחי,  

צוות בחר: מקצועיות, המטופל במרכז, חדשנות וכדומה.    

ולבני  למטופלים  שלנו,  לעובדים  מרכזי  אנחנו משדרים מסר   .6
כדי  הכל  ונעשה  ביחד,  זה  את  נעבור  שאנחנו  משפחותיהם- 

לשמור על הבריאות של כולם. 

האתגרים המונחים לפתחנו עצומים, ואני נדרשים למתן תשובות 
נמדדת  זו  בתקופה  כי  מאמינים  אנו  יומית.  יום  ברמה  והנחיות 
חוסנה של החברה, ואנו בטוחים כי ביחד, נעבור את זה בהצלחהו.

נ



31| מגזין דורות אפריל 302020 מגזין דורות אפריל 2020 |

 ד"ר דניאלה איזנברג ופרופ' יוסי לוי בלז,
המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי על שם ליאור צפתי, המרכז 

האקדמי רופין

בעולם.  השכיחים  המוות  גורמי  עשרת  בין  היא  תאבדות 
 2030 שנת  ועד  אדם  בני  כמיליון  מתאבדים  שנה  בכל 
מספר זה צפוי לעלות עוד יותר. מבין קבוצות הגיל השונות, שיעור 
הבריאות  )ארגון  ביותר  הגבוה  הוא  זקנים  בקרב  ההתאבדות 
ואישה  איש   550 דומים.  המספרים  בישראל  גם   .)2017 העולמי, 
הגיל  בני  על  נמנים  מהם  אחוז   20 כמעט  שנה,  מדי  מתאבדים 
השלישי. זוהי תופעה חריפה וטראגית. למרבה ההפתעה, המחקר 
הנוגע לגורמי סיכון פסיכולוגיים להתאבדות בקרב זקנים הוא דל. 
והתערבות  מניעה  תוכניות  לבנות  לנו  לסייע  יוכל  שכזה  מחקר 

לאוכלוסייה משמעותית זו. 
התאבדות אינה מתרחשת כרעם ביום בהיר. קודמים לה מחשבות 
נמצא  מי  לזהות  בכדי  כן,  על  משתנה.  חריפות  ברמת  אובדניות 
הגורמים המגבירים  לבחון ראשית את  עלינו  בסיכון להתאבדות 
חשיבה אובדנית בקרב קשישים. ברור הוא כי מחשבות אובדניות 
קשורות למצבים נפשיים של דיכאון וחוסר תקווה. אולם לצידם, 
והניסיון הקליני מצביעים על חשיבות המימד  המחקר האמפירי 
אובדנית  להתנהגות  אובדניות,  למחשבות  כתורם  הבין-אישי 
בספרות  ביותר  המשמעותיים  הממצאים  אחד  להתאבדות.  וגם 
שהתאבדו  קשישים  כי  הינו  באובדנות  המתמקדת  המדעית 
 Van Orden( ההתאבדות  טרם  חריף  חברתי  בבידוד  התאפיינו 
 .)et al., 2008; Levi-Belz et al., 2014( Bastiampillai et al., 2019
המשפחה  על  נטל  האדם  היות  של  התחושה  גם  לכך,  במקביל 
נמצאה כמנבא משמעותי להתאבדות. ממצאים אלה מוסברים על 
שני  כי  )ITS; Joiner, 2005( המדגישה  אישית  הבין  ידי התיאוריה 
הם  נתפס  ונטל  שייכות  חוסר  תחושת  הבין-אישיים-  הגורמים 
 Joiner( ולמעשי התאבדות  גורמים עיקריים למחשבות אובדניות 
et al., 2009(. למעשה, כאשר האדם מרגיש שהוא נטל על סביבתו 
דיכאון  לבדידות,  הסיכון  חי,  הוא  בה  לחברה  שייך  אינו  ושהוא 

ואובדנות עולה באופן ניכר. 

חוסר שייכות, החוויה הנתפסת של ניתוק ובידוד חברתי, רלוונטי 
מצטמצמות  חברתי  למגע  ההזדמנויות  זקנים.  בקרב  במיוחד 
על  זקנים,  ומכרים  חברים  קרובים,  של  מותם  ידי  על  ומוגבלות 
ועל  כתוצאה מפרישה(  )למשל  אובדן התפקידים החברתיים  ידי 
ידי מגבלות גופניות, כמו ליקויים חושיים המגבילים תקשורת או 

מגבלות ניידות המונעות ביקור של חברים ובני משפחה.
על  כנטל  עצמו  את  האדם  של  תפיסתו  הנתפס,  הנטל  חוויית 
מזדקנים  בקרב  במיוחד  בולטת  להיות  היא  אף  עשויה  אחרים, 
לעתים  דורשים  לעיל,  שצוינו  כפי  הגיל,  תלויי  השינויים  וזקנים. 
הסתמכות על אחרים בסיוע במשימות יומיומיות, תמיכה כלכלית 
חוויית  כי  הראה  המחקר   .)Cahill et al., 2009( גופני  טיפול  או 
זקנים עולה כאשר הם מתחילים להזדקק לטיפול  המצוקה של 

רב יותר מבני משפחתם או חבריהם. 
בדקה  רופין,  האקדמי  במרכז  לאחרונה  שנערך  במחקר 
הפסיכולוגית דנה כינורי, בהנחיית פרופ' יוסי לוי-בלז וד"ר דניאלה 
איזנברג, את התרומה של תחושת חוסר שייכות ותחושת נטל 
בישראל.  זקנים  בקרב  אובדניות  מחשבות  להתגברות  נתפס 
160 מזדקנים וזקנים ישראלים, בגילאי 65-91 השלימו שאלונים 
ונטל נתפס,  למדידת הסיכון להתאבדות, תחושת חוסר שייכות 
כמו גם חוסר תקווה ודיכאון. הממצאים הראו כי מעבר לתרומה 
של חוסר תקווה ודיכאון, לשילוב בין תחושת חוסר שייכות ונטל 
אובדניות.  למחשבות  מובהקת  ייחודית  תרומה  נמצאה  נתפס 
לחוויה  התקווה,  וחוסר  הדיכאון  מאשר  יותר  אחרות,  במילים 
רבה  חשיבות  יש  החברתית  מהסביבה  ניתוק  של  אישית  הבין 
בין  משתנים  של  תרומתם  את  מחזק  זה  מחקר  סיכון.  כגורם 
אישיים למחשבות אובדניות בקרב מזדקנים וזקנים, ומדגיש את 
הצורך בערנות אנשי המקצוע בתחום בריאות הנפש גם למדדים 

בינאישיים, בעת הערכת סיכון להתאבדות בקרב זקנים.
ההבנה כי גורמים בינאישיים הם מכריעים לסיכון להתאבדות 
באה לידי ביטוי בתסמונת משבר ההתאבדות שהוצעה לאחרונה 
)Schuck et al., 2019(, המצביעה על כך שהנסיגה החברתית 
היא אחד מחמשת הגורמים העשויים לחזות את המצב הנפשי 
הנסיגה  התאבדות.  ניסיון  לפני  מקדים  למצב  ההופך  החריף 

ממחשבות  יותר  אף  אולי  משמעותי  כגורם  הוצעה  החברתית 
על  המידע  איסוף  באופן  גם  קשור  שהדבר  יתכן  אובדניות. 
גורם  של  דיווח  או  עצמי  דיווח  המצריך  אובדניות,  מחשבות 

משפחתי או טיפולי קרוב.  
באופן  מעצים  הקורונה,  וירוס  התפרצות  של  הנוכחי  המשבר 
בישראל.  הזקנים  של  החברתי  והבידוד  הניתוק  את  מכאיב 
אוכלוסייה  היותה  בשל  הזקנים  אוכלוסיית  על  לגונן  התביעה 
אישיים  הבין  בהיבטים  בדיוק  פיפיות  חרב  בבחינת  היא  בסיכון, 
הקשורים לאובדנות. הניתוק הפיזי וההימנעות המחויבת ממפגש 

של  והבידול  השייכות  חוסר  תחושת  את  מעצימים  הזקנים  עם 
זו  בתקופה  הקשר  שבשימור  המורכבות  זקן.  היותו  בשל  הזקן 
מחריפה את תחושת הנטל הנתפס, וזקנים רבים מוצאים עצמם 
נמנעים מקבלת שירותים חיוניים או בקשת עזרה בסיסית מבני 
בהיבטים  הפגיעה  נטל.  להוות  או  להכביד  מחשש  משפחתם, 
בינאישיים אלו הינה מסוכנת, ועלולה להוביל למחשבות אובדניות 

מוגברות בקרב זקנים בתקופת משבר זו. 
ממצאי המחקר וההבנה הקלינית מדגישים כי יש פעולות חשובות 
קשישים  בקרב  לאובדנות  הסיכון  למניעת  בהקשר  לבצע  שיש 
חוסר  למרכיבי  ממוקדת  להתייחסות  חשיבות  קיימת  הזו.  בעת 
השייכות והנטל הנתפס בהערכת סיכון אובדני בקרב זקנים. אולם 
יותר מכך, ישנן התערבויות ממוקדות שבכוחן לסייע, דווקא בעת 

משבר. 
ראשית, למרות הבידוד הפיזי הנגזר על הקשישים, קיימת חשיבות 
להמשיך ברציפות הקשר החברתי-בין אישי ולשמור על תחושת 
השייכות והערך של הקשישים החיים בתוכנו. זוהי כמובן, שעתם 
לקרב  היכולים  טכנולוגיה,  מבוססי  חברתיים  מיזמים  של  היפה 
לבבות ולחבר אנשים גם ללא מגע פיזי, ובכך להקטין תחושות של 

חוסר שייכות ונטל נתפס.
ולמתן  הטיפולית,  ברמה  להתאמות  ראויה  גם שעה  זו  במקביל, 
בהפחתת  ממוקדים  פסיכותרפיים  לטיפולים  וחשיבות  דגש 
תחושת הבדידות, ובשינוי חווית הנטל על מטפלים ובני משפחה. 
התערבויות מסוג זה עשויות להתמקד בשמירה או שיפור איכות 
דוגמה  וכמות המגעים החברתיים או בהבנת המשמעות שלהם 
שנמצא   ,IPT אינטרפרסונלי,  טיפול  היא  לכך  מחקרית  מבוססת 
בינאישיים  בקשרים  טיפול  דרך  אובדניות  מחשבות  כמפחית 

.)Heisel et al., 2009(
גם חינוך פסיכולוגי לבני משפחה, חברים ומטפלים פורמליים 
ובלתי פורמליים בנוגע להשפעה השלילית של תחושות חוסר 
שייכות ונטל נתפס יכול להוות מהלך משמעותי מסייע. הבנת 
אלו  תחושות  בהפחתת  משמעותיים  אחרים  של  התפקיד 
ובתרומתם להקטנת הסיכון למחשבות אובדניות, יכולה להיות 
בעלת ערך רב. שיחות וידאו מרובות, חיבור הקשישים לנכדיהם 
במדיה האלקטרונית, קבלת עצות מהקשישים על התמודדות 
עם משברים בעבר הן כולן פעולות שיכולות להדגיש את הקשר 
ניסיון  הרציף, הערך והמשמעות שיש לקשישים בחיינו כבעלי 
ופרספקטיבה רחבה על המשבר המתרגש עלינו. אלו פעולות 
חשובות לכולם, לנכדים, לילדים ולהוריהם הקשישים ולחברה 

כולה. 
צו הכניסה לבידוד של אזרחי ישראל יכול להוות כרטיס היציאה 
לנצל,  וחשוב  להבין,  שיש  הזדמנות  זו  זקנינו.  עבור  מהבדידות 
לטובת איכות החיים של הזקנים בישראל. כחברה, כקהילה, כבני 

אדם- אנו מחויבים לא להחמיץ הזדמנות זו, למענם, ולמעננו. 

 הבידוד כהגנה על 
הזקנים - חרב פיפיות 

מדויקת להחריד

ה

עוד עצה להצלת חיים בעת משבר הקורונה

| ימי קורונה |

המשבר הנוכחי של התפרצות וירוס 
הקורונה, מעצים באופן מכאיב את הניתוק 

והבידוד החברתי של הזקנים בישראל. 
התביעה לגונן על אוכלוסיית הזקנים בשל 

היותה אוכלוסייה בסיכון, היא בבחינת 
חרב פיפיות בדיוק בהיבטים הבין אישיים 

הקשורים לאובדנות. הניתוק הפיזי 
וההימנעות המחויבת ממפגש עם הזקנים 

 מעצימים את תחושת חוסר השייכות 
והבידול של הזקן בשל היותו זקן.
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 פרופ' עו"ד ישראל איסי דורון,
החוג לגרונטולוגיה והמרכז לחקר  ולימוד הזיקנה באוניברסיטת חיפה

לשינוי  ככלי  המשפט  בתחום  שנים  מעט  לא  שעוסק  מי 
להרבה  לצפות  ניתן  שלא  לכך  היטב  מודע  אני  חברתי 
ממערכת בתי המשפט במצבי חירום. במצבי משבר וחירום כמו 
להתערבות  נדרשת  המדינה  טבע,  אסון  או  מגיפה,  או  מלחמה, 
שאינם  חירום  באמצעי  רבות  לעיתים  הכרוכה  דחופה,  כוחנית, 
מתחשבים תמיד בזכויות אדם – והכל על מנת לתת מענה דחוף 
מעט  לא  יש  האסון.  מאירוע  הנגזרים  קריטיים  לצרכים  ומהיר 
דוגמאות היסטוריות בהן במקרים שבתי המשפט נדרשו לעתירות 
או תביעות שניסו לתקוף או לאתגר את המהלכים שבוצעו על ידי 
המדינה בעתות החירום – בתי המשפט דחו את העתירות, מתוך 
מדיניות שלא להתערב ולא להפריע לשיקולי הרשויות אשר פעלו 
לתת מענה דחוף. בתי המשפט, בדרך כלל, לא רצו להיתפס כמי 
שמפריעים או מסכלים את פעילויות השלטון, מה גם שבמרבית 
– בשל  בו הם מסוגלים  המקרים בתי המשפט אכן אינם במצב 
העדר כישורים או מידע – לקבל החלטות שונות מאלה שרשויות 

השלטון מקבלות במצבים קריטיים.

מתמודדת  ישראל  מדינת  ואתגר.  משבר  ימי  הם  אלה  ימים 
ניכר  חלק  החושף  הולם,  מענה  עדיין  לו  שאין  מורכב  וירוס  עם 
 – ספציפיות  אוכלוסיות  וחושף  להדבקות,  לסיכון  מהאוכלוסייה 
במיוחד את אוכלוסיית האזרחים הוותיקים – לסיכון גבוה במיוחד 
לתמותה. בנוסף, אם וכאשר שיעור ההידבקות יהיה גבוה במיוחד, 
ומספר החולים שייקלעו למצב קשה בו יזדקקו לחיבור למכשירי 
הנשמה – הרי שבמקרה קיצון, בשל מוגבלות במשאבים ובכמות 
מכשירי ההנשמה – אנו עלולים להגיע לקריסת מערכת הבריאות, 
למצב שאנשים רבים ימותו פשוט בגלל העדר היכולת לתת מענה 
בנסיבות  להימנע  היה  שיכול  )מוות  שלהם  הרפואיים  לצרכים 

רבות, בהן מערכת הבריאות איננה בקריסה(.
ומורכבות,  כך קבלת החלטות קשות  אם  מחייב  זה  חירום  מצב 
באופן  קדימויות.  סדרי  וקביעת  תיעדוף  של  הליכים  מחייב  וגם 
מצער, בימים ובשבועות האחרונים, קיבל משרד הבריאות מספר 
החלטות אשר נגעו במישרין לזקנים השוהים במוסדות סיעודיים, 
בקורונה  הטיפול  עם  בהתמודדות  לפיה,  ועמדה  מדיניות  ושיקפו 
לדוגמא,  כך  הלאומית.  החשיבות  בסדר  פחות  חשובים  זקנים 
החלטת משרד הבריאות לפנות את הזקנים הסיעודיים השוהים 
הפעלת   לטובת  לציון  בראשון  מלב"ן  הגריאטרי  החולים  בבית 

המקום כמרכז לקליטת חולי קורונה.
העותרים, הזקנים הסיעודיים ובני משפחותיהם, טענו כי העברתם, 
במצבם הסיעודי תביא להרעת מצבם. מנגד, משרד הבריאות טען 
כי קיים צורך חיוני לעשות שימוש במבני המרכז הרפואי לאשפוז 
המשפט  לבית  הציג  לגריאטריה  האגף  בנוסף,  הקורונה.  חולי 
למקומות  והעברתם  והסיעודיים  הזקנים  הדיירים  לפינוי  תוכנית 
חלופיים הערוכים לקבלה מסודרת של כל אחד ואחת מהזקנים, 
והכל תוך ניסיון להגיע לפתרון מוסכם עם בני המשפחה. העתירה 
לצו ביניים לאסור על ביצוע הפינוי וההעברה נדחתה בבית המשפט 
לעניינים מנהליים.  העותרים הגישו ערעור לבית המשפט העליון. 
משרד  נ.  ואח'  ברוק   ,2199/20 )בר"מ  העליון  המשפט  בית 
וקבע  הערעור  את  דחה  פוגלמן,  השופט  כב'  בידי  הבריאות(, 
כדלקמן: "אחר שעיינתי בבקשה למתן רשות ערעור ובתשובה לה, 
הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות בהעדר עילה להתערב 
בהחלטת בית המשפט לעניינים מינהליים. כפי שהובא בהרחבה 
לעיל, בתשובתה עמדה המדינה על המאמצים שהושקעו במציאת 
להליך  המפורטת  ובהיערכות  למבקשים  הולמים  פתרונות 
לכל  קונקרטי  פתרון  שכוללת  טבלה  לפניי  הוצגה  כן  ההעברה. 
אחד מהם )לצד דבריה כי פתרון כאמור קיים גם בקשר לדיירים 
הדעת של  מחוות  גם  כעולה  חולק,  אין  אכן,  להליך(.  צד  שאינם 
זיידנברג, כי העברת המבקשים כרוכה בקושי גדול עבורם,  ד"ר 
בית  גם  המשופרים.  מן  שאינו  הבריאותי,  מצבם  על  המוסיף 
בהחלטתו.  כמפורט  לכך,  ער  היה  מינהליים  לעניינים  המשפט 
אלא שבנסיבות שנוצרו, נוכח התפשטות נגיף הקורונה במדינה, 
בנגיף,  חולים  להיערך לאשפוז  ראשון במעלה  ציבורי  צורך  קיים 
מבקש  כך  לשם  ביומו.  יום  מדי  הצער,  למרבה  גדל,  שמספרם 
המשרד לפנות את המבקשים, 44 מתוך 68 דיירי המרכז בנקודת 
במטרה  משפחותיהם,  בני  עם  דיאלוג  קיום  תוך  הנוכחית,  הזמן 
להגיע למענה מיטבי. לפיכך, חרף הקשיים שתוארו, שאיני מקל 
בהם ראש כלל ועיקר, מאזן הנוחות נוטה לטובת משרד הבריאות, 
שמבקש להשתמש ב-360 המיטות הזמינות במרכז לצורך אשפוז 
חולי קורונה שעניינם דורש מעקב רפואי ברמה גבוהה יותר מזה 

אחרים  מקומות  או  המלון  לבתי  המופנים  החולים  לגבי  הנדרש 
מסוג זה. מטעם אחרון זה אף אין לקבל את טענת המבקשים כי 

קיימות חלופות פוגעניות פחות לפינויים."
ימים ספורים לאחר מתן ההחלטה דלעיל, פרשה אחרת הגיעה 
לפתחו של בית המשפט העליון, והפעם בעקבות החלטת משרד 
לגריאטריה  מחלקה  הסיעודית,  המחלקה  את  להסב  הבריאות 
הגריאטרי  במרכז  נפש  לתשושי  מחלקות  ושתי  תת-חריפה 
חולי  של  העתידי  אשפוזם  לטובת  חנה-כרכור(,  )בפרדס  שהם 
רק  לא  היו  העותרים  זה  במקרה  וקשה.  בינוני  במצב  הקורונה 
המקומית  המועצה  גם  אלא  נפש,  ותשושי  סיעודיים  חולים 
משפחותיהם  בני  )הזקנים,  העותרים  כרכור.  חנה  פרדס 
וללא  כורחם  על   – העברתם  כי  טענו  שלהם(  והאפוטרופוסים 
הכנה מספקת – למסגרות סיעודיות אחרות תפגע בהם קשות 
כי  זה,  בהקשר  טענו  העותרים  לחייהם.  סכנה  יצירת  כדי  עד 
השפעות  יש  לשנייה  אחת  סיעודית-טיפולית  ממסגרת  למעבר 
קשות על המאושפזים. השפעות אלו, קשורות, לטענתם, לקשיי 
רגשית  מנטלית,  מבחינה  הקשיש  החולה  של  ההסתגלות 
וידועים  רפואיים  במחקרים  מתועדים  אשר  ותפקודית-כללית, 
למטופלים  ניתנה  לא  כי  נטען,  עוד  הגריאטריה.  בתחום  היטב 
לקראת  להיערך  שיוכלו  כדי  מוקדמת  התראה  ולמשפחותיהם 
ההסבה,  מהלך  כי  טענו  העותרים  המשפטי,  במישור  המהלך. 
שלהם  היסוד  בזכות  פוגע  בעתירתם,  לתקוף  באו  הם  שאותו 
לשלמות נפשית וגופנית וכן בזכותם לאוטונומיה – זכויות שאותן, 

לדבריהם, יש לכבד ולקיים גם בעתות חירום. 
משרד הבריאות מצידו טען כי  מהלך ההסבה, אשר נועד לביצוע 
מידי, הוא כורח בל-יגונה במצב החירום שבו אנו נתונים והחשש 
מגידול דרמטי במספר החולים שיזדקקו לאשפוז. מהלך ההסבה 
מהווה חלק ממלחמתה של מדינת ישראל בנגיף הקורונה ומשורה 
המשך  את  למנוע  כדי  ננקטים  אשר  חירום  אמצעי  של  ארוכה 
ההידבקות בנגיף ואת התפשטות המחלה בקרב תושבי המדינה. 

גם במקרה זה בית המשפט דחה את עתירת הזקנים, וקיבל 
בהחלטתו:  שטיין  השופט  שמפרט  כפי  המדינה.  עמדת  את 
ולטיפול  להשגחה  זקוקה  אשר  הקשישה  האוכלוסייה  "מצוקת 
גריאטריים היא מצוקת אמת. במצוקה זו אין להקל ראש, והננו 
רחוקים מלעשות כן מרחק שנות אור.  דא עקא, מצוקה זו היא רק 
אחת המצוקות שבהן מוטל על המדינה לטפל בימים קשים אלה. 
הסכנות הקיומיות והמצוקה היומיומית שאליהן נחשפנו בעקבות 

 איך מערכת המשפט מאכזבת
את הזקנים במצבי משבר

עלינו להגיע למצב שבו שופטים ובתי משפט 
מכירים, מודעים, ומפנימים את הצורך במאבק 

בגילנות – וזאת שלא בסד של מצב חירום
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אם וכאשר שיעור ההידבקות יהיה גבוה 
במיוחד, ומספר החולים שייקלעו למצב קשה 

בו יזדקקו לחיבור למכשירי הנשמה – הרי 
שבמקרה קיצון, בשל מוגבלות במשאבים 

ובכמות מכשירי ההנשמה – אנו עלולים להגיע 
לקריסת מערכת הבריאות, למצב שאנשים 
רבים ימותו פשוט בגלל העדר היכולת לתת 

מענה לצרכים הרפואיים שלהם



המדינה  שלפנינו,  במקרה  אמיתיות.  הן  אף  הקורונה  פנדמיית 
קיבלה החלטה שמאזנת בין זכות הדיירים לטיפול ולסיעוד, אשר 
מהווה חלק חשוב מזכויות הרווחה שלהם, לבין הספקת צרכים 
התפשטות  את  לבלום  והצורך  קורונה  לחולי  קיומיים  רפואיים 
הנגיף מהר ככל שניתן. במסגרת זו, החליטה המדינה, על כורחה, 
– בלית ברירה,  יפונו  לדיירי שהם, אשר  יחסית  נזק קטן  להסב 
בהתראה קצרה – למסגרות סיעודיות אחרות ויקבלו שם טיפול 
נאות, כדי למנוע נזקים חמורים הרבה יותר ובכללם התפשטות 

מחלה מסוכנת, פגיעה בבריאות תושביה, ואף תמותה.
 ברי הוא, כי החלטה זו מקשה עד מאד על הדיירים המפונים ועל 

ניסה  לא  מהדיירים  איש  ברם,  לשלומם.  דואגים  אשר  יקיריהם 
להוכיח לנו – וממילא לא הוכיח – כי בריאותו עלולה להינזק באופן 
חמור וחסר תקנה עקב מעברו המיידי למוסד אחר. מהלך ההסבה 
של המדינה הוא בלי ספק מהלך לא פשוט, ואפילו קשה. אולם, 
מהלך זה עודנו רחוק מלהגיע כדי "בחירה טרגית" מן הסוג שמדינות 
 Guido Calabresi & ראו( העתים  בצוק  לעשות  נאלצות  נאורות 
)Philip Bobbitt, Tragic Choices )1978; ועל זאת נברך. בהחליטה 
והחלטתה  מקצועי  דעת  שיקול  המדינה  הפעילה  זה,  מהלך  על 

בוודאי איננה בלתי מידתית....".
שתי החלטות אלה גרמו לאכזבה רבה בקרב הזקנים הסיעודיים 

ובני משפחותיהם. השאלה כמובן האם אכזבה זו מוצדקת?
 במובנים רבים אין זה הוגן לשפוט או לבקר החלטות של משרד 
שאנו  המשבר  כמו  משבר  של  בתקופות  הנעשות  הבריאות 
חווים היום. במיוחד הדברים נכונים כאשר לא אנחנו, המבקרים, 
נושאים באחריות לתוצאות של ההחלטות. יחד עם זאת, חשוב 
לזכור -  גם בעתות משבר הדמוקרטיה ממשיכה לפעול והליכי 
קבלת החלטות אמורים להמשיך להיות סבירים, חוקיים, הוגנים, 
ומגנים על זכויות אדם. אין לי הכלים והידע לשפוט באופן שלם 
ומלא את החלטות משרד הבריאות בנדון. אבל, עם כל הכבוד, 
לפיה,  תפיסה  משקפות  המשרד  החלטות  מסוימים  במובנים 
הטיפול  מאשר  פחות  "שווים"  סיעודיים  זקנים  משבר  בעתות 
באוכלוסיות חולים אחרות. בנוסף, ההחלטות של בית המשפט 
העליון מלמדות, כי למערכת המשפט בעיתות משבר  קשה מאוד 
להגן על זכויות הזקנים. להבנתי, גם רמת הידע והמודעות ביחס 
עדיין  העליון  המשפט  בית  של  השופטים  בקרב  זקנים  לזכויות 

נמוכה למדי.
מה אם כך הלקח? - שאסור להמתין לעתות משבר ולמקרי חירום 
זכויות  לנו  חשובות  אם  המשפט.  בבתי  מזור  נמצא  כי  בתקווה 
זכויותיהם  לעיגון  נחרצת  בצורה  לפעול  צריכים  אנחנו  הזקנים, 
ומעמדם החוקי בימי שגרה, בזמנים שבתי המשפט יכולים לבחון 
ולבקר בנחת את סבירות ההתנהלות של משרד הבריאות. עלינו 
להגיע למצב שבו שופטים ובתי משפט מכירים, מודעים, ומפנימים 
את הצורך במאבק בגילנות – וזאת שלא בסד של מצב חירום. רק 
שימוש  לעשות  יהיה  ניתן  עתידי,  החירום  למצב  נגיע  כאשר  אז, 

בתשתית שהונחה זמן רב לפני. 
של  התגשמותה  את  הנראה,  ככל  חווים,  אנו   - אחרות  במילים 
ואנחנו,  בשבת.  יאכל  שבת  בערב  שטרח  מי  הידועה:  המימרה 
אנשי הזיקנה וזכויות האזרחים הוותיקים, ככל הנראה לא טרחנו 

מספיק בערב שבת.
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בימים ובשבועות האחרונים, קיבל 
משרד הבריאות מספר החלטות אשר 

נגעו במישרין לזקנים השוהים במוסדות 
סיעודיים, ושיקפו מדיניות ועמדה לפיה, 

בהתמודדות עם הטיפול בקורונה זקנים 
חשובים פחות בסדר החשיבות הלאומית

 << איך מערכת המשפט מאכזבת
את הזקנים במצבי משבר

https://www.danel-sioud.co.il/


 דידי בן שלום,
מנהלת השותפות של ג'וינט-אשל והמשרד לשוויון חברתי לקידום 

אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים

 +65 בני  בקרב  במחשב  לשימוש  כי  מראים  חקרים 
השפעה חיובית על ממדים רבים, ובהם: תחושת הרווחה 
הפחתת  ותמיכה,  חברתית  קישוריושת  תחושת  הסובייקטיבית, 
תחושת  הגברת  העצמי,  הדימוי  חיזוק  ורגשי,  חברתי  בידוד 
טכנולוגיות  אימוץ  כי  נמצא  עוד  העצמי.1  והביטחון  המסוגלות 
חדשות תורם לשיפור העצמאות ואימוץ עמדות חיוביות בכל הנוגע 
להזדקנות,2 לקבלת החלטות יעילה ולהאטת התדרדרות בתפקוד 
באינטרנט  שימוש  באמצעות  אלו  לכל  נוסף  וקוגניטיבי.3  מנטלי 
ניתן להפחית חרדה הנובעת מבעיות בריאותיות וכן לצמצם את 
עלויות הטיפול הרפואי, על-ידי העמקת הידע והגברת המודעות 

למצב הרפואי.4 
להסביר  קשה  היה  שבועות,  מספר  לפני  עד  זאת,  כל  למרות 
ומיומנויות  ידע  לרכוש  חשוב  המבוגר  בגיל  דווקא  מדוע  לאנשים 
שימוש בכלים דיגיטליים. הנחת המוצא של רבים הייתה שלאחר 
דיגיטלית היא אכן דבר נחמד לשעות הפנאי,  הפרישה, אוריינות 
כיום, למרות מגוון  מיומנות הנדרשת להישרדות  אך לא ראו בה 

השירותים אשר עברו לזירה הדיגיטלית.
היום אנחנו חיים בעולם אחר. עולם שבמהירות שיא הפך מקוון 

גיל  בכל  דיגיטלית  שאוריינות  לכולם  ברור  ושבו  לחלוטין  כמעט 
זו  פשוטה  לא  בתקופה  המרגש  פחות.  לא  קיומי,  הכרח  הינה 
כדי  שנוצרו  היוזמות הקהילתיות  ומגוון  הלכידות החברתית  היא 
לתת מענה לאתגר החיבור של המבוגרים והזקנים לדיגיטל, לצד 

אתגרים נוספים רבים וחשובים לא פחות.
בכל הארץ פועלים מתנדבים המדריכים זקנים באמצעות הטלפון, 
קבוצות וואטסאפ, סרטונים שמופצים במדיות חברתיות, הדרכות 
דומות,  ופלטפורמות  זום  באמצעות  הדרכות  בפייסבוק,  לייב 
קורסים מקוונים ועוד. זאת לצד ההתנסות של כולנו, בחיבור בני 
ואכן, בבסיס "פירמידת מאסלו הדיגיטלית"  המשפחה והחברים. 
לימי הקורונה נמצא החיבור למשפחה ולקהילה, בדגש על שימוש 
בוואטסאפ. בדרגה הבאה השירות ZOOM, הודות ליכולת לשוחח 
עם מספר אנשים יחד בקלות יחסית ובאיכות טובה יותר לעומת 
ושירותים  תכנים  של  העצום  העושר  בשל  ובעיקר  וואטסאפ, 
דיגיטליות,  מהדרכות  הזום-החל  באמצעות  היום  שמועברים 
דרך אימוני כושר משותפים, סדנאות ציור ובישול, הרצאות ועוד. 
או המועדון  לגישה למתנ"ס  להיות המקבילה  לזום הפכה  גישה 

הקהילתי.
וכלים,  שירותים  שלל  נמצאים  הפירמידה  של  הבאות  בקומות 
וצרכנות,  בנקאות  שונים:  עדיפות  סדרי  ותיק  אזרח  לכל  כאשר 
שירותי בריאות ושמירה על אורח חיים פעיל, קשר עם הרשויות 
עצמאית,  למידה  עשיר  תוכן  מהימן,  מידע  מציאת  זכויות,  ומיצוי 

ולצד כל האלה הבנה לגבי זהירות מהונאות וגלישה בטוחה.
ללמד אדם שלא התנסה בכלים דיגיטליים בעבר יכול להיות קשה 
נדרשים  אנו  מרחוק.  נעשית  הלמידה  כאשר  ובמיוחד  ומתסכל, 
ולמיומנויות במתודות שיוכלו  ליצירתיות בשיטות ההדרכה שלנו 
למידת  של  העולם  הצלחה.  חווית  לחוות  הצדדים  לכל  לסייע 
מבוגרים מתבסס על תאוריות שונות ובהם אנדרגוגיה – הוראה 
לבוגר, וגרוגוגיה – התאמת ההוראה לזקן. קשה לתמצת תפיסות 
אלו במאמר קצר, ובמיוחד כאשר מדובר בהוראה דיגיטלית. בכל 
זאת, נציע כאן מספר טיפים ראשונים למי מכם שרוצה כבר היום 

לסייע ללומד מבוגר.
לפני שנתחיל בהדרכה, נבצע מספר דברים:

1. היכרות עם הטלפון החכם: נוודא שאנחנו יודעים להסביר על 

1. Cheek, Nikpour & Nowiin ,2005
2. Cheek, Nikpour & Nowiin ,2005
3. Terrera, Minett, Brayne, & Matthews, 2014 ; Pálsdóttir 

,2017
4. Campbell & Nolfi ,2005 ; Chou et al., 2013

הדגם שברשות האזרח הוותיק. אם יש לנו מכשיר אחר ההנחיות 
עלולות להיות מבלבלות ולכן כדאי לבדוק באינטרנט איך נראים 

השימושים השונים.
במידת האפשר רצוי להשתמש בטלפון  2. שימוש בטלפון קווי: 
קווי לטובת ההדרכה, כך שהלומד פנוי לבצע את הפעולות בטלפון 

החכם )גם איכות השמע לרוב טובה יותר(.
3. מוטיבציה ורלוונטיות: נשאל את האזרח הוותיק- מה את/ה 
רוצה ללמוד ולמה דווקא את זה, מה חשוב לך בימים אלו, איפה 

את/ה חווה קשיים, מה מסקרן אותך?
4. הסכמות והפגת חשש: לאחר מכן נסכים יחד על משך המפגש 
)מומלץ חצי שעה עד שעה(, על הנושא שנלמד  ומתי ניפגש שוב. 
לא  או  מהר  מדברים  אנחנו  אם  בפנינו  להתריע  מהלומד  נבקש 
ברור,  והאם נדרשת חזרה נוספת או הסבר באופן שונה. נכיר בכך 
בשימוש  לטכנולוגיה,  נזק  לעשות  מאוד  קשה  החשש,  שלמרות 

סביר כמעט הכל הפיך. המסר העיקרי הוא – אני כאן בשבילך.
5. צמצום מסיחים: נשים לב שיש כמה שפחות הפרעות ומסיחים 
רעשים,  ללא   – וידאו  באמצעות  מדריכים  אנחנו  אם  מסביבנו. 

תנועה, או סינוור. 
6. השתלטות מרחוק: במידה ומדובר בבן משפחה או חבר קרוב 
אפשר להסתייע בתוכנית השתלטות מרחוק כדי לסייע בהתקנות 
ופתרון בעיות – מומלץ לנצל אפשרות זו רק אם יש קשיים מיוחדים 
או עבור פעולות חד פעמיות, היות ובסופו של דבר המטרה שלנו 

היא לפתח עצמאות אצל הלומד.

להצטרף  מוזמנים  מעשיים,  כלים  וקבלת  הלמידה  להעמקת 
מבוגרים  למידת  בנושא  ג'וינט-אשל  של  המקוונות  להדרכות 

בדיגיטל, כחלק מהשותפות עם המשרד לשוויון חברתי. 
ניתן להירשם בלינק זה – לחצו כאן

או דרך אתר הידע של המיזם הלאומי – לחצו כאן

בנוסף, אם אתם פועלים כיום להנגשת כלים דיגיטליים לאזרחים 
אפשר  אשל,  באתר  שלכם  היוזמות  את  לפרסם  נשמח  ותיקים, 

 DidiBe@jdc.org לפנות עם הפרטים לדידי בן שלום

 אוריינות דיגיטלית 
 לאזרחים ותיקים בימי 
קורונה – הכרח קיומי
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 אנחנו חיים בעולם אחר. עולם 
שבמהירות שיא הפך מקוון כמעט לחלוטין 
ושבו ברור לכולם שאוריינות דיגיטלית בכל 

גיל היא הכרח קיומי, לא פחות. המרגש 
בתקופה לא פשוטה זו היא הלכידות 

החברתית ומגוון היוזמות הקהילתיות 
שנוצרו כדי לתת מענה לאתגר החיבור של 
המבוגרים והזקנים לדיגיטל, לצד אתגרים 

נוספים רבים וחשובים לא פחות.

בכל הארץ פועלים מתנדבים המדריכים 
זקנים באמצעות הטלפון, קבוצות 

וואטסאפ, סרטונים שמופצים במדיות 
חברתיות, הדרכות לייב בפייסבוק, 

הדרכות באמצעות זום ופלטפורמות 
דומות, קורסים מקוונים ועוד.

במהלך השיעור חשוב שזכור: 
1. אנו מלמדים שפה חדשה- שפת הדיגיטל: חשוב לא 

להניח שהלומד מכיר ז'רגון גם אם לנו הוא מובן מאליו כמו: 
צ'ט, תפריט, אייקון. כל שימוש בטרמינולוגיה/ז'רגון מקצועי 

יעשה לאחר הסבר המונח, תוך הקבלה לעולמות תוכן 
מוכרים.

2. דגש על שימושים חוזרים: יש לשים דגש על אייקונים 
מוכרים שחוזרים על עצמם בכל הזדמנות כמו זכוכית 

מגדלת, שלוש נקודות, רמקול וכו' בכדי לאפשר עצמאות 
והמשך למידה בעתיד.

3. פירוק ההדרכה לרכיבים קטנים: נסו לחלק כל 
משימה לתתי משימות הכי קטנות שאתם יכולים לדמיין – 

כל שלב הוא משימה הדורשת למידה וחשוב לתת פידבקים 
חיובים על המאמץ שמושקע ו"לחגוג הצלחות".

4. לוודא הבנה: הקפידו לעצור את ההדרכה ולשאול 
שאלות לעיתים קרובות בכדי לוודא הבנה. למשל, בקשו 
מהלומד להסביר לכם חזרה מה למדתם או לפרט לכם 

כיצד הוא מבצע את התרגול.
5. סיכום: בתום המפגש סכמו את השיעור, מה למדנו, מה 

נעשה במפגש הבא ובקשו מהלומד לשתף על החוויה.
6. אחרי המפגש: במידת האפשר, מומלץ לשלוח אחרי 

השיחה  סרטון או מצגת עם עיקרי הדברים. אפשר ורצוי גם 
לשלוח תרגילים נחמדים בין מפגש למפגש שמאפשרים 

תרגול של הידע שנרכש.
7. ולבסוף, בדיקת הטמעה: לאחר שנסיים את תהליך 

הלמידה, בין אם מדובר במפגש אחד ובין אם רצף של 
מפגשים, מומלץ ליצור קשר עם הלומד שבועי-שבועיים 

מאוחר יותר ולשמוע ממנו האם הוא משתמש בכלים 
שנלמדו ואם לא, מדוע ומה יעזור לו להפוך את הלמד לכלי 

מועיל המשולב בחיי היומיום.

 חשוב לזכור - בהינתן המוטיבציה 
 אפשר ללמוד כלים חדשים בכל גיל!

 ובעזרת סבלנות, שיטתיות 
וחזרתיות אפשר גם ללמד.

מ
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רזרבות: רשומון הקורונה

 ד"ר קרן מזוז,
מכללה אקדמית הדסה ירושלים

לכן  מהרגיל  שונה  כתיבה  מתודולוגית  דורש  השעה  צו  שמדגישה + רשימה  ורשומון.  כרשימה  ייכתבו  אלה  דברים 
את העכשוויות של הכתוב תוך כדי אירוע משתנה, כמו רשימת 
מהחנות  היציאה  וברגע  הרכישה  כדי  תוך  שמתעדכנת  מכולת 
במרץ   29( הכתיבה  לרגע  עדכנית  זו  רשימה  גם  כך  מתבטלת, 
2020(. זהו גם רשומון אשר יספק פרספקטיבות שונות על המצב 
כי אין אמת אחת. אין זה מקרי שאני כותבת רשומון על שם סרטו 
ואתייחס  מאחר  קורוסאווה  אקירה  היפני  הבמאי  של  המופלא 

ליפן, המדינה הזקנה בעולם, בהמשך. 
1. רזרבות - זוהי מילת המפתח. מיום ליום המילה הזו מתבהרת- 
רזרבות, עתודות כוח, משאבים ששומרים לזמן אחר, לזמן עתיד. 
רזרבות משמען כוחות ומשאבים שאנו חוסכים, אוגרים בזמן אחד 
תכנון  ביטוח,  של  המהות  זה  אחר.  בזמן  אותן  לנצל  שנוכל  כדי 
אחד  בזמן  חוסכים  אנו  הפנסיה  דמי  את  למשל,  ואסטרטגיה. 
ומשתמשים בו בזמן אחר. צבירת רזרבות דורשת מאיתנו מאמץ 
שונים,  מסוגים  רזרבות  יש  השקעה.  אקסטרה  אחד,  בזמן  נוסף 
למשל קשרי חברות שאנו צוברים במהלך השנים, קשרי משפחה, 
מסת  והשכלה,  למידה  מפעילות  שנצברות  קוגניטיביות  רזרבות 

שריר, מסת עצם, כוח פיזי, כוח מנטלי, חוסן רגשי כל אלה נבנים 
מתוך אירועי החיים בזמן אחד ויעמדו לרשותנו בזמן אחר. רזרבות 
בצורה  לכימות  שניתן  משאב  מוחשי,  ולא  מוחשי  משאב  זה 
אובייקטיבית )סך החברים, סך קבוצות הוואטסאפ שאדם הצטרף 
אליהם בשבועיים האחרונים ועוד(, משאב הניתן לאחסון פיזי, כמו 
גם אחסון תודעתי ורגשי, עמידות מנטלית- הזיכרון החיסוני של 
הרזרבות  של  מלאי  בדיקות  מבצעים  כולנו  אלה,  . בימים  האדם
זמן  כמה  מה,  ננצל  מתי  ומחשבים  חושבים  לרשותנו,  שעומדות 
נחזיק מעמד, איך נסתגל למצב חדש. מבחינתי "הזדקנות בריאה" 
היא היכולת לצבור רזרבות בזמן אחד כדי שנוכל לנצל אותן בזמן 

אחר.
של  מוחשית  פעולה  זו  כפולה.  כרזרבה  משמש  שנאגר  מזון   .2
נוצרת  בעת,  ובו  עתידיות  כרזרבות  שישמש  מזון  ואגירת  אחסון 

רזרבה לא מוחשית- תחושת ביטחון.  גם שומן זה רזרבה. 
3. צבירת רזרבות דורשות מיומנות רבות )למשל, ניהול פחדים 
ונאבד  ייתכן  וסיכונים-למה לחסוך למחר כשאפשר לבזבז היום? 
לעיזבון(.  יהפכו  והן  מהרזרבות  נהנה  שלא  או  שחסכנו  מה  את 
להמשיך  היכולת  עצמית.  משמעת  זה  למיומנויות  המשותף 
ולעשות פעולה גם כשאינך מתוגמל עליה באופן מיידי שהרי את 
שנדרשת  העצמית  המשמעת  אחר.  לזמן  שומרים  המשאבים 
מאיתנו בביצוע תרגיל כושר נוסף, להמשיך ולקרוא, ללכת ולבקר 

כמו  חדשים  דברים  ללמוד  רוצים,  כשלא  גם  ומשפחה  חברים 
להשתמש במחשב, בטלפון החכם, להמשיך לעבוד וליזום ולייצר 
שגרה פעילה. המשמעת העצמית היא כשלעצמה רזרבה, משאב 
החינוך  מערכת  איך  חדש.  למצב  להסתגל  לנו  שמאפשר  וכוח 
בריאה  הזדקנות  של  תוכניות  ואיך  עצמית?  משמעת  מלמדת 

ופעילה מפתחות מיומנויות אלה?  
4. גם ארגונים צוברים רזרבות - ממשלה, רשויות, עמותות, מגזר 
עסקי. אולם, מיום ליום נחשפת תמונה של העדר רזרבות או קושי 
לממש את הרזרבות. מערכת הבריאות לא ערוכה, המגזר העסקי 
פיטר עובדים והוציא לחל"ת )למה אין יכולת ספיגה של הפסדים? 

האם עסקים לא חסכו רזרבות במהלך השנה?(   
5. עיר ידידותית גיל - המאמץ העיקרי בתכנון של עיר ידידותית 
גיל זה אופטימיזציה של משאבים שמשמעה מיצוי ושיפור כוחות 
קיימים. כבר בהגדרת העיר כידידותית גיל מתייחסים לרזרבות- עיר 
שמתוכננת מנקודת המבט של האדם המזדקן היא עיר מאפשרת 
)enabling city( לכל קבוצת גיל ובכך אנו מפיקים תועלות נוספות 

)שהן רזרבות( למרבית אוכלוסיית העיר ורק מפעולה אחת. 
6. דוגמא לרזרבות - ביפן, הממשלה החליטה לפתוח את מחסני 
הרזרבות של מסכות הפנים ולהפיץ לשוק 2.5 מיליון מסכות פנים. 
או  שחסכנו  שידענו  מבלי  פתאום,  מגלים  שאנו  רזרבות  יש   .7
צברנו. כמו שכנים שלא היכרנו קודם ועכשיו הם הקרובים ביותר, 
התגלו.  ופתאום  לנו  שיש  חשבנו  שלא  טכנולוגיות  יכולות  או 

תחושת ההפתעה והפליאה היא הנעימה ביותר בזמנים אלה.
יש מענה בזמן שמגע  וברובוטים המטפלים  ייתכן  8. הרובוטים. 

אנושי הופך למסוכן ואסור בכלל.
9. אולי השעון הבא של אפל גם יבדוק חום. טמפרטורת הגוף 

כקריטריון זכאות. מה עדיף פרטיות או בריאות?
10. אמפתיה, פחד והתנגדות. אמפתיה זו תחושה פנימית שבאה 
לידי ביטוי במעשה והתנהגות. מהו גילוי אמפתיה כלפי זקנים וחולים 

בימים אלה? בישראל מקובל לבטא אמפתיה במגע בחולה ושהייה 
לצד מיטתו אך זו התנהגות מסוכנת שעלולה לגרום להדבקה בנגיף. 
באיטליה כיום, אנשים אינם נפרדים מיקיריהם שנפטרו ולא נערכות 
טקסי לוויה. בעת זו, אנו נדרשים להגדיר מחדש חוקים חברתיים, 
ערכים, אמונות ותפיסות תרבותיות, מה שממחיש שמגפה אינה רק 
אירוע ביולוגי רפואי אלא ויותר מכול אירוע חברתי תרבותי. דוגמא 
לכך אביא מאפריקה בעת התפרצות נגיף האבולה.  נגיף האבולה 
זוהה לראשונה בקונגו בשנת 1976 וניתוח אפידמיולוגי של המחלה 
הראה שמגע חברתי בין אנשים מפיץ את הנגיף ושם החלו להפנים 
את ההבנה שמניעת התפשטות המגפה תלויה ביכולת להבין איך 
אנשים וקהילות מתנהגים מול אנשים חולים ואנשים בריאים, מול 
אלו שנמצאים בסיכון ואל מול המערכות. תחושות של פחד ואובדן 
אמון במערכת הבריאות פגעו במאמצים למניעת המגפה במערב 
אפריקה. במקרים מסוימים, הפחד הוביל להכחשה של המגפה או 
ליצירת סטיגמות על החולים ולמקרי אלימות כלפי צוותים רפואיים 
שניסו להסביר כיצד יש למנוע את המחלה. פחד שרר בקרב הצוות 
ביטוי  לידי  ובא  ובקהילות  הפוליטית  המנהיגות  בקרב  הרפואי, 
בהתפשטות של נרטיבים של הפחדה וקונספירציה, כמו שהנגיף 
הובא למדינה ע"י כוחות פוליטיים שמעוניינים בחיסול אוכלוסייה 
או שהנגיף הובא ע"י כוחות כלכליים שמעוניינים להרוויח מהמשבר 
)ראו כעת את כלל הנרטיבים המועברים ברשת הטלגרם ותשוו(. 
לכן המאבק העיקרי היה להיאבק בפחדים יותר מאשר בנגיף 
)אם תרצו, גם פחדים הם רזרבות שאנו צוברים בזמן אחר ונושאים 
כמטען עודף ולעיתים מיותר(. בשנת 2014 כשנגיף האבולה התפרץ 
שוב, האוכלוסייה כבר הייתה יותר מודעת לדרכי הידבקות ומניעה 
נגיף  מול  רבות  שנים  במהלך  שחל  החברתי  השינוי  על  )תחשבו 
האיידס(. אנו לומדים שצריך להתמודד עם הפחד יותר מאשר עם 
הנגיף בייחוד אם מדובר באירוע שעוד עתיד לחזור בשנים הקרובות 
הימנעות  מדויקת,  הסברה  לכן  מנבאים.  שהאפידמיולוגים  כפי 
מנרטיבים של הפחדה הם אמצעים להתמודדות עם התפשטות 
זיכרון  זה  להתרחש.  העתידות  במגפות  הארוך  בטווח  גם  מגפה 
חיסוני של חברה ולא רק של גוף האדם )אליבא דרזרבות(. לכן 
עיקר הפעולות באפריקה בעת התפרצות המגפה היה בהפחתת 
הפחד בקרב צוותי טיפול והקשבה לאנשים ולקהילות, מה שאפשר 

אנחנו מסבירים משבר במונחים ביטחוניים-
צבאיים ולכן אנו תופסים משבר זה כ"סבב 

לחימה" שיש לו התחלה אמצע וסוף ובסוף 
חוזרים לשגרה. מול מגפה מדבקת, גלובלית, 
שעלולה להתפרץ שוב ושוב, מגפה שאין בה 

אויב מוחשי ונראה לעין, שכוחות הצבא לא 
יכולים לה אין מדובר בסבב אלא בשגרה עם 

תנאי אי ודאות וסיכון קיצוניים. עדיין חסרים 
לנו לא רק חיסון וטיפול קליני אלא בעיקר 

מושגים וכלים תרבותיים להסביר ולהבין את 
גודל התופעה ומכאן הבלבול והאי ודאות.

 בימים אלה כולנו מבצעים בדיקות מלאי 
של הרזרבות שעומדות לרשותנו, חושבים 

ומחשבים מתי ננצל מה, כמה זמן נחזיק מעמד, 
איך נסתגל למצב חדש. מבחינתי "הזדקנות 

בריאה" היא היכולת לצבור רזרבות בזמן אחד 
כדי שנוכל לנצל אותן בזמן אחר.
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2014. השינוי  להם להתמודד עם התפרצות האבולה שוב בשנת 
במערב  תרבותיות  ופרקטיקות  התנהגות  חברתיים,  בחוקים 
אפריקה התחולל עם השנים )שינוי שהחל ב1976(. דוגמא לשינוי 
החברתי  לריחוק  התנגדו  אנשים  בו  למצב  היה  אפריקה  במערב 
מיקיריהם החולים בגלל תפיסה תרבותית, אתית ומוסרית שהם 
לא נוטשים את יקיריהם על ערש דווי. במאלי שבמערב אפריקה, 
למגפה  מגפה  בין  בעיקר  ממושכים  מאמצים  לאחר  הצליחו 
טקסי  להגדיר  משפחות,  וראשי  דת  מנהיגי  עם  פעולה  ובשיתוף 
קבורה של "נפטרי האבולה", הגדרה המאפשרת כללי התנהגות 
ובהם טקס קצר של בקשת סליחה מהמת שלא  שונים מהרגיל 
רחצו אותו בידם. בתקופה לימינאלית )מצב ביניים( חייבים להגדיר 

כללים שונים למצבים חברתיים.
בנימה אנתרופולוגית,  חיים חברתיים.  יש  11. למסכות הפנים 
זה טקס תרבותי שמסמן ערבות הדדית.  חבישת מסכות הפנים 
למרות הטלת הספק ביעילות המסכות במניעת הפצת המחלה 
)ידוע שרחיצת ידיים יעילה יותר( היא עדין בעלת הנראות היחידה- 
אין לנו יכולת להבחין ברחוב באדם שרחץ את ידיו היטב אך אנו 
מבחינים מיד בפנים לבושות המסכה. המסכה היא סימן חברתי 
שמסמן סדר בכאוס, סימן של ערבות הדדית שמשמעה הגנה על 
האחר מפניי. כדי לתחזק זאת על המדינה להטיל פיקוח על מחיר 

המסכה כפי שעשו בטאיוואן.  
12. ביפן חובשים מסכות פנים כל ימות השנה, ככה צוברים 
רזרבה חברתית. כך שבעת חירום אנשים יסמכו אחד על השנייה 
לכך  ייתכן שזו הסיבה  ימות השנה.  בכל  רגילים  כיוון שלכך הם 
כל  ולא  ימים   6 כל  מוכפל  ההידבקות  קצב  לעכשיו,  נכון  שביפן 

שלושה ימים כמו בישראל ומדינות אירופה.
13. לפי הפרשנות האפידמיולוגית שמתארת את הסיכון להדבקה 
בנגיף, המדינות היום נחלקות לפי ציר חדש- מדינות זקנות )איטליה, 
גרמניה( ומדינות צעירות כאילו הנגיף מכוון גיל. האירוע הוא לא 
רק אירוע ביולוגי אלא אירוע חברתי של ניהול פחדים, סיכונים, ניהול 
הרזרבות לאורך זמן )לכן שואלים הפרשנים: כמה זמן תחזיק מעמד 
ייערכו  בדיקות  כמה  ההנשמה?  מכונות  נטולת  הבריאות  מערכת 
האם  תגיע?  מתי  כלכלית  קריסה  בבידוד?  נחזיק  זמן  כמה  ביום? 
ניר הטואלט מהמדפים?(. אז קראתי  על המדיניות בדרום  ייעלם 
הם  כי  בסגר  נוקטים  שם  וגם  בהחלט(  צעירה  )מדינה  אפריקה 
חוששים לצעירים שלהם. למה? כי הצעירים שלהם חולים באיידס 
ונתונים במצב עוני ואי שוויון אשר מסכן צעירים לא פחות מזקנים.  
 aging at אמרו  מעתה   .)!( מועדף  טיפולי  מרחב  הוא  הבית   .14
לפיתוח  הבא  התחום  זה  הבית  והתאמת  לדיור  תוכניות   ,home

תוכניות לזקנים. 
בכלל נדמה שמחלות רקע זה מצב סיכון חמור יותר מאשר   .15

גיל. ולכן היזהרו לכם כלל המעשנים בכל גיל.
ולא משחק תיאורטי. הסטיגמות  זה דבר אמיתי  16. סטיגמה 
גם  ואולי  הקורונה,  חולי  הקורונה,  זקני  הקורונה,  )מובטלי 
וקבוצות  אנשים  בין  הבחנה  קווי  יוצרות  הקורונה-ביבי-בומרס( 
ומתי  קבוצה  ומדירה  מבודדת  הסטיגמה  מתי  לב  לשים  וחשוב 
היא הופכת לקטגוריה שרירותית על פיה, למשל יקבעו מי זכאי 
לחיסון, להנשמה ומי יוגדר כמפיץ המחלה. בגלל סטיגמה אנשים 
יפחדו לגלות שהם חולים או לבקש טיפול. ראו הנחיות של ארגון 
https://www.who.int/docs/default- בנושא-  העולמי  הבריאות 

source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf

17. שתי התופעות הנחקרות ומדוברות בעת זיקנה בדידות וגילנות 
הופכים  הזקנים  אלה,  בימים  מחדש.  ומיסגור  חשיבה  דורשות 
למקשה הומוגנית אחת )כל בני 65+ נכללים בקבוצת סיכון אחת 
ונכנסים לסגר ולבידוד שאמור לפעול לטובתם(. מצב זה משנה את 
כל המאמץ היומיומי שכל מועדון, מרכז יום, תוכנית שואפת לעשות- 
להפיג בדידות ולמנוע גיילנות. כעת, מכיוון שאין כלים אחרים לזיהוי 
גיל פיזיולוגי, אנו מגלים גיילנות ומבודדים זקנים כדי להגן עליהם. 
דעתכם  מה  התופעות,  על  מחודשת  בחשיבה  להתחיל  הזמן  זה 
על מושגים חדשים כמו בדידות סימפטומטית, בידוד רצוני, גיילנות 

זמנית?
18. גרייס ופרנקי - הסדרה המצוינת בהפקת נטפליקס. דרושה 

עונה נוספת-גרייס, פרנקי והקורונה.  
מסבירים  המלחמות, אנחנו  למודת  בישראל   . ועתיד הווה   .19
זה  משבר  תופסים  אנו  ולכן  ביטחוניים-צבאיים  במונחים  משבר 
כ"סבב לחימה" שיש לו התחלה אמצע וסוף ובסוף חוזרים לשגרה. 
מול מגפה מדבקת, גלובלית, שעלולה להתפרץ שוב ושוב, מגפה 
שאין בה אויב מוחשי ונראה לעין, שכוחות הצבא לא יכולים לה אין 
מדובר בסבב אלא בשגרה עם תנאי אי ודאות וסיכון קיצוניים. 
עדיין חסרים לנו לא רק חיסון וטיפול קליני אלא בעיקר מושגים 
וכלים תרבותיים להסביר ולהבין את גודל התופעה ומכאן הבלבול 
והאי ודאות. ההישענות על רופאים-פרשנים, על כוחות טכנולוגים 
הפעלת  ברחובות,  ופיקוח  שיטור  טלפונים,  ואיכון  מעקב  של 
מלשינים, מבצעים סודיים של המוסד להבאת בדיקות ומשדרים 
מול  מתמודדים  אנו  עימם  ישנות  פרקטיקות  אלה  כל  מיוחדים, 
ואינתיפאדה. אנו נמצאים בהתחלה של בניית הרגלים,  מלחמה 
אמונות, ערכים ושגרה חדשה שעוד עתידה להימשך ולהשתנות. 
מה שנעשה היום ייקבע לא רק איך נסתגל מחדש לחיים בצל 

המגפה אלא גם איך נתמודד עם  המגפה הבאה.  
kerenmaz@gmail.com :20. אתם מוזמנים להגיב

להוסיף פרספקטיבות לרשימה ולרשומון שייתכן והמשכו יתפרסם 
בגיליון הבא.  

 תיאורית התקווה בסגר << רזרבות: רשומון הקורונה
בבית  - בחזרה אל העתיד

 פרופ' מלכה מרגלית,
 מומחית בחקר התקווה, דיקאנית ביה"ס למדעי ההתנהגות, 

המרכז האקדמי פרס

למנוע  חשוב  אבל  ברורה.  היא  בקורונה  בהדבקות  סכנה  נזקים משניים רגשיים מהשהות בסגר ובבידוד. ה
כל הפעילויות נפסקו והחיים השתנו. לא ליום ולא לשבוע. עלינו 

להתכונן לתקופה ממושכת. 
גילה היא סבתא שעוזרת בתקופה רגילה בשמירת הנכדים שלה.	 
משה אוהב ללכת כל בוקר לחדר כושר ואהובה מתנדבת בבית 	 

חולים.
ירמיהו פגש חברים אחרי התפילה בבוקר בבית הכנסת.	 

במלחמות  השואה,  בתקופת  במסתור  בשהות  הנזכרים  יש 
ובתקופות קשות אחרות. המחקר והמדע הפסיכולוגי יכולים לעזור 

לנו בתקופה זו שכולנו שוהים בסגר או בבידוד.
ריק  שפיתח  התקווה  תיאורית  על  הרבים  המחקרים  במסגרת   
בתקופה  במיוחד  להיעזר  אפשר  במה  לחשוב   יש    - שניידר  
הנוכחית. אנחנו חייבים להיות ערים לא רק לסכנות המחלה, אלא 
המנגנון  את  להפחית  שעלול  הרגשי  מהסיכון   להימנע  איך  גם 

החיסוני שלנו. 
אסכם בקצרה תוצאות של מחקרים– ואסיים בהמלצות.

האקדמי  ומהמרכז  אביב  תל  מאוניברסיטת  חוקרת  כפסיכולוגית 
 hopeful( תקוותית  חשיבה  בקידום  רבים  מחקרים  ביצעתי  פרס 
רוצה לשתף אתכם במסקנות. תיאורית התקווה  ואני   ,)thinking
בדיקה  לנו  מאפשרת  היא  עצמנו.  עם  להיפגש  אותנו  מזמינה 
מהן המטרות שלנו,  להגיע,  רוצים  אנחנו  לאן  ומעמיקה  אמיתית 

אלא  וחסמים,  מקשיים  מתעלמים  לא  אותן.  להשיג  נוכל  וכיצד 
בודקים מה אפשר לעשות על מנת להתמודד איתם. לכן הבדיקה 
היא אמיתית, ריאלית אבל אופטימית. היא מכניסה את החשיבה 

התקוותית לעתיד טוב יותר להווה.
נכשל  אחד  )כל  נכשלנו  האם  שואלים  איננו  התקווה  בתיאורית 
לא  אנחנו  מצטערים.  או  מתחרטים  אנחנו  מה  ועל  לפעמים(, 
חוזרים ומחטטים "מה עשו לנו", "איך פגעו בנו". אנחנו מדמיינים 
ולהשיג,  רוצים לעשות  נהיה בעתיד. נחשוב על מה שאנחנו  איך 
מהן המטרות שלנו והחלומות שלנו. בכל גיל חשוב לזהות מטרות 
המאמץ  אבל  להשיג,  נצליח  המטרות  כל  את  לא  קרוב.  לעתיד 
להשיגן חשוב לבריאותנו, והסיפוק בהצלחה גורם שמחה ובריאות.
לעצמנו  וחששות  דאגות  של  קלים,  לא  ימים  כולנו  על  עוברים 
לכן  החיים.  במהלך  כעצירה  להראות  עלול  יום  כל  לנו.  וליקרים 
בעתיד,  מטרות  להשיג  ולקוות  לחשוב  להמשיך  להתקדם,  חשוב 
לזהות שאיפות ומשאלות ולתכנן איך אפשר להשיגן תוך שימוש 

בעקרונות של תיאורית התקווה:  
1. לזהות מטרות משמעותיות לי )מה אני רוצה להשיג היום, בעוד 
לארגן את  ללמוד שפה חדשה,  )למשל  או אחרי ההסגר(.  שבוע, 

הבית אחרת(. 
2. מה עלי לעשות – לקבוע תת מטרות )צעדים קטנים( שאעשה 

כל יום ושיקדמו אותי להשגת המטרה.
לקחת  בתכנון  חשוב   – ומכשולים  חסמים  עם  3.  להתמודד 
בחשבון כי תמיד צפויים חסמים ומכשולים – אפשר לזהות חסמים 

אפשריים ולתכנן כיצד להתמודד איתם או לעקוף אותם. 
ויתרנו  ורצונות )לפעמים מטרות שבעבר  גיל יש לנו מטרות  בכל 
עליהן(. רק אתם יודעים מה אתם רוצים, מה חשוב לכם, מה יכול 
לתת  לא  אפשר  ואיך  רע(,  רוח  מצב  עייפות,   )אנשים,  להפריע 

לחסמים לעצור אותנו בתנועה קדימה. 
מדוע חשיבה תקוותית חשובה?

גבוהות  תקווה  רמות  כי  מצא  התקווה  תיאורית  על  המחקר 
מחזקת  היא  ובדיכאון.  הבדידות  בהרגשת  בחרדה,  ירידה  נבאו 
את תחושת השמחה והסיפוק. במחקר של שנידר משנת 2005 
 ,76 היה  הגיל שלהם  100 משתתפים שממוצע  על  שהתבסס 
נמצא כי אנשים עם רמות גבוהות של חשיבה תקוותית ותכנון 
כללי  באופן  מרוצים מחייהם, הרגישו  יותר  היו  לעתיד  מטרות 
יותר טוב ופחות כאבים. רמת התקווה לא היתה קשורה למחלות 
שלהם או לגיל. במחקר שנערך לאחרונה שבו השתתפו 12.998 

עוברים על כולנו ימים לא קלים, של דאגות 
וחששות לעצמנו וליקרים לנו. כל יום עלול 

להראות כעצירה במהלך החיים. לכן חשוב 
להתקדם, להמשיך לחשוב ולקוות להשיג 
מטרות בעתיד, לזהות שאיפות ומשאלות 

ולתכנן איך אפשר להשיגן תוך שימוש 
בעקרונות של תיאורית התקווה.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf
mailto:kerenmaz@gmail.com
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אנשים שגילם הממוצע היה 66 נמצא כי רמות תקווה גבוהות 
נבאו לא רק בריאות גופנית ונפשית, אלא גם פחות בעיות שינה, 
יותר שמחה וסיפוק מהחיים ופחות בדידות. החוקרים הסבירו 
על  שליטה  תחושת  מקנה  שהיא  בכך  התקווה  חשיבות  את 
תכנון החיים, על העניין בחיים, גיוס כוחות נפשיים ומצב הרוח. 
ניתן להעלות את רמת  כי בסדנאות ממוקדות  חוקרים הוכיחו 
התקווה  אסטרטגיות  של  הקצר  היום-יומי  והתרגול  התקווה, 
בתקווה  המחקר  אוטומטית.  ולחשיבה  להרגל  אותה  הופכות 
נמשך במרכזי מחקר בארצות שונות במטרה ליצור קהילות של 

תקווה.
הנפשית  בבריאות  לפגוע  עלולים  בדידות  ותחושת  חברתי  בידוד 
 .65 לגיל  מעל  לאנשים  הבדידות  מסוכנת  ובעיקר  והגופנית, 
הרגשת הבדידות קשורה לא רק לכמות הקשרים החברתיים, אלא 
לרמות נמוכות של תקווה והרגשת עצירה.  בסגר, בשינוי הרגלים 
ובניתוק מהקרובים לנו אנחנו עלולים לחוש בדידות מוגברת. על 
חייבים להתנהג בצורה  מנת להישמר מהדבקות בקורונה אנחנו 
מומלצת.  ולא  בעייתית  נחשבת  היתה  רגילים  שבימים  אחראית, 
עלולה  אך  הקורונה,  סכנת  את  תפחית  חברתי–  מרחק  שמירת 

להגביר את  סכנת הבדידות והניתוק החברתי.  
מה אפשר לעשות על מנת להעלות את רמת התקווה?

קצרים  תרגילים  שני  להלן  אסטרטגיות.  מספר  מציע  המחקר 
שרצוי לחזור עליהם כל יום:

מה אעשה בשביל עצמי – זיהוי מטרות אישיות 
בשעה קבועה ביום יש לחשוב )רצוי לכתוב(– מה אני רוצה - בשביל 
עצמי. לזהות מטרה או רצון שלא השגתי, כי כל חיי דאגתי לאחרים, 
טיפלתי בהם, לא היה פנאי או כוח לחשוב על עצמי. מה אני באמת 
רוצה או מה מתחשק לי, ואיך אוכל להשיג את המטרה )לתכנן תת 
מטרות, לזהות חסמים אפשריים בכל שלב, ואיך אוכל להתמודד או 

לעקוף את החסמים(. 
אל מי אתקשר 

קירבה  על  לוותר  אסור  חברתי  מרחק  על  שומרים  כשאנחנו 
היא לשמור  דרכי תחזוקת קשרים. המטרה  לתכנן  ויש  חברתית 
על קשרים חברתיים עם שלושה אנשים לפחות, דווקא בתקופת 
הסגר: אתכנן בבקר למי אתקשר, על מה אני רוצה לשוחח, אטלפן 
אמצעי  כל  או  לב,  תשומת  של  מסרון  אשלח  קורה,  מה  לשמוע 

לשמור על קשרים שרצויים לנו.

<< תיאורית התקווה בסגר בבית  - בחזרה אל העתיד

| ימי קורונה |

https://www.btl.gov.il/
https://www.chemitec.co.il/
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 פרופ' ליאת איילון,
בית הספר לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן, חברה בקבוצה 

בהובלת ארגון הבריאות העולמי, העוסקת בכתיבת הנחיות בנוגע 
למוסדות טיפול ממושך בזקנים בזמן התפרצות הקורונה, מחברת 

הספר, "סקס תרופות ורוק'נרול-מי אמר שהעולם שייך רק לצעירים."

בשמה  הקוביד-19  או  שהקורונה,  כך  על  שומעים  ולנו  על כ גורל  והרות  חמורות  השלכות  בעלת  המקצועי 
האוכלוסייה המבוגרת. הסיכוי לתמותה גדל בצורה משמעותית 
אחוזי  ומעלה,   85 בני  בקרב  למשל,  מבוגרים.  אנשים  בקרב 
19 ומטה.  התמותה הם בין -10%ל 27% לעומת 0% בקרב בני 
דיווחים על מוות גם  ויש כיום  למרות שההערכות השתנו מעט 
כי  ברור  עדיין  זקנים,  בקרב  ועל החלמה  צעירים  אנשים  בקרב 
אבל,  עליה.  להגן  ויש  במיוחד  פגיעה  היא  הזקנים  אוכלוסיית 
השלכות  בעל  הוא  הקורונה  וירוס  הבריאותית,  לפגיעה  מעבר 
קטלניות הרבה יותר על האוכלוסייה המבוגרת. גילנות, מבודדות, 
בדידות, חרדה, דיכאון, שינויים במצב הכלכלי ופגיעה בטיפול הם 

רק חלק מהתוצרים הנלווים למשבר הקורונה.
גילם.  בשל  אנשים  כלפי  קדומה  ודעה  כאפליה  מוגדרת  גילנות 
ההתייחסות לאנשים זקנים כאל פגיעים במיוחד נובעת ממניעים 
יודעים  חיוביים, לכאורה, הכוללים רצון להגן ולשמור. אולם- אנו 
את  מפנימים  זקנים  שאנשים  בעבר,  שהתקיימו  ממחקרים 
על  רק  לא  משפיע  הדבר  לפיהם.  ומתנהגים  כלפיהם  העמדות 
התנהגויות הבריאות שלהם ועל בריאותם הנפשית והפיזית אלא 

גם על הסיכוי שלהם להישאר בחיים.

אלו  לפני  מתים  שלילי  באופן  זקנתם  את  התופסים  אנשים 
התופסים את הזקנה בצורה חיובית. חשיפה למסרים של פגיעות, 
וקושי עשויה להיות בעלת השפעה מאוד קשה על אנשים  חולי 
למשל,  מעשיים,  גם  אלא  מילוליים,  רק  אינם  המסרים,  זקנים. 
מסעדות בקולורדו אסרו על מתן שירות לבני 60 ומעלה על מנת 

"לא להפיץ את הוירוס." 
להישאר  הוריהם  על  כי  מחליטים  אשר  לילדים  עדים  גם  אנו 
בביתם ולהימנע מכל מגע. מבחינה רפואית, הדבר אולי מוצדק 
ומשמש כהגנה בפני וירוס הקורונה, אולם מבחינה משפחתית, 
ההתנהגות  מהי  מחליטים  הצעירים  בו  תפקידים,  היפוך  חל 
זקנים  אנשים  של  העצמאות  זה,  באופן  זקנים.  עבור  הראויה 
הם,  שלא  העובדה  לאור  גם  פעמים:  של  רב  מספר  נפגעת 
העובדה  לאור  גם  עבורם,  החלטות  את  קיבלו  ילדיהם,  אלא 
וגם לאור  ובמשפחה  ונתפסים כפגיעים בחברה  שהם מוצגים 
העובדה שהם מבודדים מהחברה. יתרה מכך, גילנות לא קורית 
רק מתוך רצון להגן על אנשים זקנים. המשבר הנוכחי מהווה 
ג'ונסון,  בוריס  זקנים.  אנשים  כלפי  שלילית  לגילנות  פורה  קר 
המעודדת  במדיניות  בתחילה  נקט  בריטניה,  ממשלת  ראש 
האוכלוסייה  בקרב  חיסון  לצור  מנת  על  מאסיבית  הדבקה 
הצעירה. הכותרות בעיתונים דיברו על הרווח הכלכלי שיצמח 
מכך שהזקנים והפגיעים ביותר ייעלמו. גם באיטליה, דובר על 
ימות, כאשר  ומי  יחיה  מי  בוחרים  כך שלאור המצב, הרופאים 
לאוכלוסייה הצעירה יש העדפה. כך, בחסות ה"מצב," נוצר כר 
ולדיבור  הזקנה  לאוכלוסייה  ביחס  מפלות  להתנהגויות  פורה 
של  לחוזקות  להתייחס  במקום  וקשייה  פגיעותה  את  המדגיש 

אוכלוסייה זו ולחשיבותה בחיינו. 
מבודדות ובדידות הם תוצרים נוספים של המגיפה. בעוד מבודדות 
מתארת מצב אובייקטיבי של העדר קשרים, בדידות מתארת את 
החוויה הסובייקטיבית. המצב החדש מכריח את החברה ככלל, 
ובמיוחד אנשים זקנים, לשמור על מרחק פיזי, המעודד מבודדות 
ובדידות  מבודדות  של  ההשלכות  כי  מעידים  מחקרים  ובדידות. 
חמורות לא פחות מההשלכות של לחץ דם גבוה, השמנת יתר 
המחלה,  התפשטות  על  ידיעות  בצל  הכפוי,  הבידוד  עישון.  או 
דיכאון  בדידות,  תחושות  להגביר  עשויים  והשפעתה,  חומרתה 
מוקדם  למוות  ואף  למחלות  ישיר  באופן  קשורים  אשר  וחרדה, 

יותר בקרב אוכלוסיית הזקנים. יתרה מכך, אנשים זקנים במצב 
זקוקים.  הם  להם  השירותים  את  לקבל  שלא  עשויים  הנוכחי, 
לא  עשוי  בית,  מטפלת  של  שירותים  שקיבל  זקן  אדם  למשל, 
לקבלם בתקופה הקרובה, על מנת להימנע מחשיפה לאנשים 
ומרכזי  מוגנים  בדיורים  זרים מחוץ לתא המשפחתי המצומצם. 
יום, הפעילות החברתית הופסקה לחלוטין, מתוך מטרה להגן על 
הזקנים, אולם הדבר גם פוגע באנשים זקנים ומאפשר התייחסות 
החברתיים  לצרכים  לא  אבל  חברתי,  במגע  הטמונות  לסכנות 

והרגשיים של אנשים זקנים, שנתפסים כמותרות ולא כהכרח. 
בתחום הכלכלי, ההשלכות של התפרצות הקורונה רק מתחילות 
איבדו  רבות  משפחות  הקורונה,  התפרצות  בעקבות  להתגלות. 
של  כלכלית  בעזרה  התלויים  זקנים,  אנשים  עבודתן.  מקום  את 
המשפחה לשם מימון המוסד בו הם שוהים או לשם מימון מטפלת 
בית, הם בין הראשונים להיפגע. המטפלות, אף הן, עשויות להיפגע 
לפרוש  נאלצות  והן  שבמידה  משום  כלכלית,  מבחינה  קשות 
מעבודתן בגלל מחלה או בידוד, הן לרוב לא מקבלות שכר. כך מדובר 
ואלו המטפלים  זקנים  - אנשים  בשתי אוכלוסיות פגיעות במיוחד 

בהם, אשר חשופים לפגיעה משמעותית באורך חייהם ובמחיתם 
בעקבות ההנחיות החדשות והמשבר הכלכלי הבא בעקבותן. 

נכון לעכשיו, הימנעות ממגע פיזי נתפסת כהכרחית לשם שמירה 
על החיים. עם זאת, ההשלכות של הימנעות ממגע רבות וקשות 
במיוחד בקרב אוכלוסיית הזקנים. לאור זאת- יש לשנות את השיח 
המדגיש את פגיעותם של אנשים זקנים, לדאוג למגע אלטרנטיבי 
המטפלים  ואלו  זקנים  שאנשים  ולהבטיח  טכנולוגיים  באמצעים 
בהם לא יאבדו את ביתם ומחיתם במידה והמצב הכלכלי ידרדר 

בצורה משמעותית. 

התוצרים הלא צפויים של 
מגפת הקורונה: גילנות, 

בדידות ופגיעה בחוסן הכלכלי

 בחסות ה"מצב," נוצר כר פורה 
 להתנהגויות מפלות ביחס לאוכלוסייה 
 הזקנה ולדיבור המדגיש את פגיעותה 

וקשייה במקום להתייחס לחוזקות של 
אוכלוסייה זו ולחשיבותה בחיינו.

מחקרים מעידים כי ההשלכות של מבודדות 
 ובדידות חמורות לא פחות מההשלכות 

של לחץ דם גבוה, השמנת יתר או עישון. 
הבידוד הכפוי, בצל ידיעות על התפשטות 

המחלה, חומרתה והשפעתה, עשויים 
להגביר תחושות בדידות, דיכאון וחרדה, אשר 

קשורים באופן ישיר למחלות ואף למוות 
מוקדם יותר בקרב אוכלוסיית הזקנים.
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האוכלוסייה המבוגרת 
בישראל בראי משבר 
)covid-19( הקורונה

ממצאים נבחרים על ישראלים בני 60 ומעלה 

 ד"ר אלה אוסטרובסקי-ברמן 
 בהנחיית פרופ' שרון שיוביץ-עזרא

 מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל
האוניברסיטה העברית

מבוא
נבחרים  מטרת המסמך היא להציג סקירה של ממצאים  סיכון + כקבוצת  הוגדרו  אשר  ומעלה   60 בני  ישראלים  על 
לחלות בנגיף הקורונה ולסבול מסיבוכי המחלה. הסקירה תשמש 
אינדיקציה לפגיעות האוכלוסייה המקומית בהתמודדות עם משבר 
השישים  בני  אוכלוסיית  נכנסת  כיצד  אחרות,  במילים  הקורונה. 
ומעלה בישראל למשבר בהיבטים בריאותיים, חברתיים ורגשיים. 

 .SHARE-Israel הסקירה מבוססת על נתוני סקר
הושק  והפרישה,  ההזדקנות  הבריאות,  סקר   ,SHARE פרויקט 
הזדקנות  תופעת  עם  ההתמודדות  מדרכי  כחלק  ב-2002 

ומעלה  חמישים  בני  של  היא  הסקר  אוכלוסיית  האוכלוסייה. 
המתגוררים במדינות אירופה וישראל. סקר זה הוא אורכי )מסוג 
נבדקים  אותם  משתתפים  במסגרתו  ומולטי-דיציפלינארי  פאנל( 
לאורך השנים. באופן זה הסקר מאפשר מעקב רב תחומי בהיבטים 
בחיי  ובריאותיים  סוציולוגיים  פסיכולוגיים,  דמוגרפיים,  כלכליים, 
בני 50 ומעלה באירופה וישראל על פני זמן. עד כה, הופצו נתונים 
גלים  וחמישה  באירופה  במדינות  גלים   שנאספו במהלך שבעה 

בישראל. הנתונים כוללים מידע מכ- 380,000 ראיונות. 

1. כללי
על פי הנתונים שפורסמו בשנתון הסטטיסטי לישראל 2017 )מספר 
התפלגות  ומעלה.   60 בני  כ-1,327,900  בישראל  התגוררו   ,)68
אוכלוסייה זו לפי קבוצות גיל מובחנות ולפי מגדר מוצגת בלוח 1. 
המספרים המוחלטים המופיעים בלוח יאפשרו חישוב מהיר של 

המספרים המוחלטים בכל המדדים המופיעים בדוח.

אחוז גברים 
בקבוצת גיל

מס' אבסולוטי 
גברים )באלפים(

מס' אבסולוטי 
נשים )באלפים(

התפלגות 
באחוזים

מספר אבסולוטי  
סה"כ )באלפים(

גיל

47.14% 332.2 372.5 53.07% 704.7 60-69

45% 170.9 208.8 28.59% 379.7 70-79

39.6% 96.4 147.1 18.34% 243.5 80+

599.4 728.4 100% 1327.9 סה"כ

לוח 1: התפלגות אוכלוסיית בני ה- 60 ומעלה בישראל, חלוקה על פי גיל ומגדר

2. מאפיינים בריאותיים:
א. מחלות מאובחנות

בהתאם לפרסומים של משרד הבריאות וארגון הבריאות העולמי 
לפתח  בסיכון  כאוכלוסיות  מוגדרות  אשר  האוכלוסיות   )WHO(
סיבוכים עקב ההדבקות בנגיף הקורונה כוללות אנשים מבוגרים 
)כגון  אוטואימוניות  ממחלות  הסובלים  ואנשים  ומעלה(   60 )בני 

סרטן(, מחלות כרוניות  קשות, מחלות לב ועוד.
כאוכלוסייה  הוגדרה  אשר  בישראל  האוכלוסייה  אפיון  לצורך 

בסיכון, סעיף זה מתייחס  למצבים רפואיים מאובחנים הבאים:

1. התקף לב כולל אוטם שריר הלב, פקקת כלילית או כל מחלת 
לב אחרת, כולל אי ספיקת לב

2. לחץ דם גבוה או יתר לחץ דם
3. רמת כולסטרול גבוהה

4. שבץ או מחלה בכלי דם מוחי
5. סוכרת או רמת סוכר גבוהה בדם

6. מחלת ריאה כרונית, כגון: ברונכיט כרוני או נפחת
גידול ממאיר, כולל לוקמיה, לימפומה, אך לא סרטן  7. סרטן או 

קל של העור

לוח 2:  אחוז הסובלים ממצבים הרפואיים אשר פורטו לעיל לפי קבוצות גיל

)7( )6( )5( )4( )3( )2( )1( גיל / מצב רפואי

4.6% 2.9% 18.8% 3.3% 26.6% 35.6% 9.2% 60-69

7.9% 6.7% 33.2% 4.5% 36.8% 48.1% 19.7% 70-79

7% 5.1% 30% 11.8% 33.6% 53.1% 27.3% +80

הקבוצה  שבני  כך  על  מצביעים   2 בלוח  המפורטים  הממצאים 
הצעירה )60-69( סובלים משלושה מצבים רפואיים בשכיחות גבוהה: 
מעל 35% סובלים מלחץ דם גבוה או יתר לחץ דם, יותר מרבע מבני 
60-69 סובלים מרמת כולסטרול גבוהה וכמעט חמישית מאובחנים 

כחולים בסוכרת או עם רמת סוכר גבוהה בדם. 
 70 בני  של  הבריאותי  במצב  משמעותית  הרעה  יש  הנתונים  לפי 
הרפואיים  לכל המצבים  עולה השכיחות  בני 70-79  בקרב  ומעלה: 
יותר,  הבוגרת  בנוסף, מעל 27% מהקבוצה  זה.  בסעיף  המפורטים 

בני +80, סובלים או עברו התקף לב כולל אוטם שריר הלב, פקקת 
כלילית או כל מחלת לב אחרת, או אי ספיקת לב.

נוסף על הממצאים לגבי שיעורי התחלואה לכל מצב רפואי בנפרד, 
הוגדרו גם 3 רמות סיכון, המבוססות על מספר המצבים הרפואיים:
רמה 1 – אוכלוסייה שאינה סובלת מאף מצב רפואי המפורט לעיל

רמה 2 – אוכלוסייה הסובלת מ 1-2 המצבים הרפואיים המפורטים לעיל
רמה 3 – אוכלוסייה הסובלת משלושה או יותר המצבים המפורטים 

לעיל 
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מספר  על  בהתבסס  הסיכון   רמת  כי  מגלה  האוכלוסייה  פילוח 
המחלות המאובחנות )איור 1(, תלויה הן במגדר והן בגיל: 

מזו  יותר  נמוכה   60-69 בגילאי  נשים  של  הסיכון  רמת   - מגדר   .1
סובלים ממחלות  הגברים שאינם  אחוז  הגיל:  אותו  בני  גברים  של 
נמוך משמעותית מאחוז הנשים שאינן סובלות ממחלות. בהתאמה, 
אחוז הגברים הסובלים משלוש מחלות או יותר כמעט כפול מאחוז 

הנשים באותה הקבוצה. 
ישנו פער ברמת הסיכון לטובת הנשים גם בגילאי 70-79, אך החל 

מגיל זה הפער מתחיל להצטמצם.
2. גיל – רמת הסיכון עולה עם הגיל: החל מגיל 70 כרבע מהאוכלוסייה 

מאובחנת בשלושה מצבים רפואיים או יותר.
ב. נטילת תרופות 

אינדיקציה  מהווה  שגרתי,  ביום  אדם  נוטל  אותם  התרופות,  כמות 
אובייקטיבית נוספת למצבו הבריאותי. סקר SHARE מספק נתון זה, 

כאשר המשיב נשאל האם נוטל 5 תרופות או יותר ביום-יום.
תפקיד  המשיב  לגיל  כי  נמצא  הקודם,  בסעיף  לממצאים  בדומה 
חשוב: החל מגיל 70 יותר ממחצית האוכלוסייה נוטלת 5 תרופות או 

יותר בשגרה )איור 2(.
אם מתמקדים בקבוצה הצעירה יותר )60-69( נמצא הבדל משמעותי 
בין גברים לנשים: כמעט 40% מהגברים, לעומת רק רבע מהנשים, 

נוהגים ליטול 5 תרופות או יותר ביום.
)BMI( ג. מדד מסת הגוף

השמנה מוגדרת כבעיית בריאות, שכן היא מגדילה את הסיכון לחלות 
במחלות רבות ובהן סוכרת, לחץ דם גבוה, יתר שומנים בדם )ובכלל 
זה יתר כולסטרול(, שבץ מוחי, מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, 
סרטן ומחלות של מפרקי הגוף. אי לכך, יש חשיבות רבה להימצאות 
במשקל תקין. בסעיף זה, חושב מדד מסת הגוף )BMI( של המשיבים 
נע   BMI משקל,  תת   –  BMI<18.5 בתחום:  למקובל  בהתאם  ודורג 
בין 18.5 ל-25  - משקל תקין, BMI נע בין 25 ל- 30 – משקל עודף, 

BMI>30 – השמנת יתר.
בהתאם לנתונים )איור 3(, מעל 60% מהגברים הישראלים בני 60+ 
מעודף  שסובלות  הנשים  אחוז  השמנה.  או  משקל  מעודף  סובלים 
בנות  הנשים  אחוז  כן,  על  יתר  במעט.  נמוך  השמנה  או  משקל 
גבוה משמעותית מאחוז הנשים במשקל תקין  80+ במשקל תקין 
בגילאים צעירים יותר. מגמה זו לא נצפית אצל הגברים באותו הגיל.

ד. מצב בריאותי סובייקטיבי
למצבו  נוסף  כאינדיקטור  משמש  הסובייקטיבי  הבריאותי  המצב 
הבריאותי של האדם, בעיקר במקרים בהם טרם בוצע אבחון רפואי 
הסיכון  לרמת  נוסף  מידע  מספק  זה  משתנה  לכך,  אי  פורמאלי. 

הבריאותי של האוכלוסייה המבוגרת.

הממצאים המופעים באיור 3 מלמדים כי לפי הדיווחים של המשיבים 
כ-30%   .70 מגיל  החל  הבריאותי  במצב  משמעותית  הרעה  ישנה 
ומעלה  השמונים  בגילאי  הנשים  בקרב  דומה  ובשיעור  מהגברים 
מדווחים על מצב בריאותי ירוד. ניכרת עקביות בין תוצאות המתקבלות 
במדד הסובייקטיבי, המלמד על מצב בריאות נתפס,  לבין הממצאים 
עם  יחד  האובייקטיבים.  הבריאותיים  המדדים  גבי  על  המתקבלים 
בניגוד למדדים הבריאותיים האובייקטיבים שהוצגו קודם לכן,   זאת, 

אין הבדל מהותי בין נשים לגברים בדיווחים הסובייקטיביים.  
מסקנות: 

פחות  הסובייקטיבי  הבריאותי  והמצב  המאובחן  הבריאותי  המצב 
הרפואי  מצבן  בישראל.  ומעלה   70 בני  בקרב  משמעותית  טוב 
המאובחן של נשים בגילאי 60-79 טוב יותר מזה של גברים באותה 
קבוצת גיל. בגילאי 60-69 נשים אף נוטות לטול פחות תרופות. יתר 
יחד עם  גוף תקין.  יותר על משקל  כן, נשים מצליחות לשמור  על 

זאת, לא נמצא פער מגדרי במצב הבריאות הסובייקטיבי.

3. מאפיינים חברתיים ורגשיים:
א. מבודדות חברתית ובדידות

התפשטות  בעקבות  הבריאות  משרד  של  להנחיות  בהתאם 
לצאת  הניתן  ככל  ולהימנע  לצמצם  האזרחים  על  הקורונה,  נגיף 
מעצימה  בית  למשק  מחוץ  האנשים  עם  הקשר  צמצום  מהבית. 
לבד.  המתגוררים  האנשים  בקרב  בעיקר  הבדידות,  תחושת  את 
עבור אנשים מבוגרים ו/או מוגבלים המשמעות היא לא רק היעדר 
בתמיכה הנפשית, אלא גם פגיעה קשה ביכולת לקבל סיוע ותמיכה 
מעשיים. להלן יוצגו מספר מדדים המלמדים על מבודדות חברתית 

באוכלוסייה הזקנה בישראל טרם פרוץ המגיפה.

לוח 3: אחוז המתגוררים לבד, לפי קבוצות גיל

 אחוז המתגוררים
לבד

 מספר האנשיםלפי
קבוצת גיל )באלפים(

גיל

18.1% 7.407 60-69

24% 7.973 70-79

45.9% 5.342 +80

 80 מבני  וכמעט מחצית  מבני 70-79  כרבע   ,)3 )לוח  לפי הממצאים 
ומעלה מתגוררים לבד. יתר על כן, עפ"י נתוני גל 4 ישראל )אשר נערך 
בשנת 2015( ל- 5.5% מבני 60 ומעלה אין ילדים, כלומר אין להם עורף 
ילדים  משפחתי איתן. בדיקה של האוכלוסייה המתגוררת לבד ללא 
)נתוני גל 4( מעלה כי  כ- 46,000 מבני השישים ומעלה בישראל גרים 
בעלת  סיכון   כקבוצת  אותם  מציב  זה  שילוב  ילדים.  ללא  והם  לבד 
פגיעות רבה להתמודדות עם משבר בריאותי. כל שכן משבר  אשר 
מצמצם מאוד עד כדי מניעה של אינטראקציות חברתיות מחוץ לבית. 
המבודדות  לרמת  נוסף  מדד  הוא  הקרובה  החברתית  הרשת  גודל 
החברתית של הפרט וכן סמן המצביע על איכות הקשרים, לו יש קשר 
הדוק לתחושת הבדידות. מדדים הקשורים לרשת החברתית הקרובה 
אירופה של סקר  SHARE. המשיב   6 ישראל/   4 גל  במהלך  נאספו 
החשובים  הדברים  על  משוחח  הוא  איתם  אנשים  למנות  התבקש 

העוברים עליו, על בעיותיו, דברים עצובים, משמחים וכדומה.

 לוח 4: אחוז בעלי רשת חברתית קטנה
)אדם אחד או פחות(, לפי קבוצות גיל

 רשת החברתית כוללת
אדם אחד בלבד

 אין אנשים ברשת
חברתית

גיל

27.5% 3% 60-69

31.4% 1.5% 70-79

25.5% 2.8% +80

אדם  ולו  מנו  לא  ומעלה   80 מבני   3% כמעט  כי    4 מלוח  עולה 
כי הרשת  60+דיווחו  אחד ברשת החברתית שלהם. כ-28% מבני 

החברתית שלהם מורכבת מאדם אחד בלבד. 
 מדד נוסף המצביע על איכות הקשרים החברתיים המנבא תחושה 
הרצון  שביעות  לרמת  מתייחס  המדד   .5 בגל  נכלל  בדידות  של 
שביעות  רמת  את  לציין  התבקש  המשיב  החברתיים,  מהקשרים 
 10( ל-10   1 בין  נע  הרצון שלו מהרשת החברתית, כאשר הדירוג 

מסמן רמת שביעות גבוהה ביותר(.  
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 איור 4: התפלגות המצב הבריאותי הנתפס, 
בחלוקה לגיל ומגדר 

איור 1: התפלגות האוכלוסייה לפי רמת הסיכון לתחלואה 
כפולה, בחלוקה לגיל ומגדר 

 איור 2: אחוז הנוטלים 5 תרופות ומעלה ביום-יום, 
חלוקה לפי גיל ומגדר

איור 3: התפלגות של מסת הגוף בקרב ישראלים בני 60 
ומעלה, בחלוקה לגיל ומגדר
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ככלל, רמת שביעות הרצון מהקשרים החברתיים בקרב הישראלים 
מרוצות  יותר  בממוצע,  נשים,  כי  להסיק  ניתן  מהנתונים  גבוהה. 
ירידה  יש  המגדרים  שני  עבור  מגברים.  החברתיים  מהקשרים 

מסוימת ברמת שביעת הרצון בגילאי 80 ומעלה.
ב. פנאי ותעסוקה:

הגיל  בבני  מאוד  פוגעות  לבית  מחוץ  פעילויות  לצמצום  הנחיות 
השלישי, אשר רגילים לרוב לחיי חברה פעילים. על מנת לבחון מה 
האדם  כי  הוגדר  הבריאותי,  המשבר  מגבלות  עקב  הפגיעה  היקף 
פעיל אם הוא עוסק בלפחות אחת מהפעילות הבאות בתדירות של 

לפחות פעם אחת בשבוע:
- עיסוק בפעילות התנדבותית או צדקה

-  השתתפות בקורס חינוכי או קורס הדרכה
- ביקור במועדון ספורט, חברתי או אחר
- השתתפות בארגון פוליטי או קהילתי

הממצאים )איור 5( מלמדים שדווקא הקבוצה המבוגרת יותר נוטה 
לעסוק בפעילויות פנאי בתדירות גבוהה יותר בהשוואה לקבוצות גיל 
צעירות יותר: כ- ¾ מהמבוגרים בני 80 ומעלה עוסקים בפעילות פנאי 
בתדירות של לפחות פעם בשבוע. ייתכן שאחד ההסברים לכך הוא 
רמת תעסוקה גבוהה יחסית בקרב בני +60, כפי שמתואר באיור 7 

להלן, המציג אחוז המועסקים )שכירים ועצמאיים( בני 60 ומעלה.
הנשים  אחוז  המגדריים:  ההבדלים  את  כן  גם  ממחיש   7 איור 
המועסקות קטן מזה של הגברים המועסקים באותה קבוצת גיל. 
בקרב בני 60-69 ההבדל בין העסקה של גברים לבין העסקה של 
 34% לעומת  מועסקים  גברים   61% ביותר:  משמעותי  הוא  נשים 
נשים מועסקות בלבד. ייתכן שהבדל זה נובע מכך שגיל הפרישה 

לנשים נמוך מזה של הגברים.
קשות  פגעו  הקורונה  נגיף  התפשטות  עקב  התנועה  מגבלות 
בשוק התעסוקה. כתוצאה רבים מהעובדים פוטרו או אולצו לצאת 
לחופשה ללא תשלום. מצב זה פוגע הן במצב הכלכלי של הפרט 

והן במצב הרגשי שלו. 
הפגיעה בעובדים בגיל השלישי קשה אף יותר הן בטווח המידי והן 
בטווח הארוך: א. עובדים בגיל הפרישה, אשר פוטרו או אולצו לצאת 
לחל"ת אינם זכאים לדמי אבטלה, אלא לקצבת זקנה בלבד ב. הסיכוי 
של אותם עובדים להשתלב במקום עבודה חדש נמוך משמעותית 
מסיכוייהם של העובדים הצעירים יותר ג. ככלל, פרישה לגמלאות 
)בדידות,  הגמלאי  מצד  שליליים  ברגשות  קרובות  לעתים  מלווה 
תחושה של נטל על החברה ועוד(. תחושות אלה מתעצמות כאשר 
הפרישה נעשית בכפיה )למשל, פיטורין(. נתוני המועסקים בגילאי 
60 ומעלה מצביעים על כך שישנה קבוצה גדולה מאוד של מועסקים 

אשר תפגע משמעותית מאוד בזמן ואחרי המשבר.  

איור 5: רמת שביעות הרצון הממוצעת מהקשרים החברתיים, 
לפי גיל ומגדר 

איור 6: אחוז המשתתפים בפעילויות לפחות פעם בשבוע, 
בחלוקה לגיל ומגדר

איור 7: אחוז המועסקים בני שישים ומעלה, בחלוקה לגיל 
ומגדרבחלוקה לגיל ומגדר

מסקנות: 
משתתף  השלישי  הגיל  בני  של  גדול  אחוז  כי  מלמדים  הנתונים 
בקביעות בפעילויות חברתיות מחוץ למשק בית. האחוז אף עולה 
עוסקים  קשישים   4 מתוך   3 ומעלה:   80 בבני  מתמקדים  כאשר 
בפעילויות  משתתפים  פחות  אומנם   60-69 בני  כאמור.  בפעילות 

פנאי, אך אחוז גבוה מהם ממשיך להשתתף בשוק העבודה. 
אי לכך, הטלת מגבלות על תנועה משפיעה מאוד על אוכלוסייה זו 
הן על היכולת לשמור על פעילות ואינטראקציה חברתית והן על 
מסוגלות כלכלית של משק הבית.  לכך יש השפעות על המבודדות 
החברתית ותחושת הבדידות. אשר בתורן מזיקות לבריאות הפיזית 

והרגשית.

ג. חרדה ואי ודאות
והכלכלי  הבריאותי  המצב  לגבי  הוודאות  ואי  הנגיף  התפשטות 
עקב  אשר  אנשים  באוכלוסייה.  והחרדה  הלחץ  רמת  את  מעלה 
עלולים  וחרדה  ללחץ  יותר  נוטים  שלהם  האישיותיות  הנטיות 
להיפגע מהמצב החדש אף יותר. על מנת לבחון סוגיה זו נבחן מדד 

אישיות אשר מתייחס לרמת הנוירוטיות של הפרט.

רמת הנוירוטיות הגבוהה ביותר נמצאה בקבוצה של גברים בני -60
69. בנוסף, הנתונים מראים שהן בקרב נשים והן בקרב גברים רמת 

הנוירוטיות יורדת בגיל 70.
מסקנה: אומנם כל האוכלוסייה צפויה לחוות לחץ נפשי עקב המצב 

החדש, אך החשופים ביותר הם גברים צעירים יותר )בני 60-69(.

איור 8:  רמת נוירוטיות בחלוקה לפי גיל ומגדר 
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