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  :עתיד שירותי הסיעוד הביתי בישראל

  בעיות בהפעלת השירות כיו� וחלופות אפשריות

  

  "שולח� עגול"דיו� במתכונת פרוטוקול 

  2008 באוגוסט 11מיו� 

  

 : מנחה, מרכז אדוה, בוזגלו�נגה דג�ד "עו

 שנער� ביוזמת מרכז אדוה ,בנושא ביטוח הסיעוד כנסברוכי� הבאי� ל   

, "שולח� עגול"הדיו� מתקיי� במתכונת . בשיתו� קר� פרידרי� איברטו

בעלי מקצוע ואישי� המצויי� מגוו� פורמט המאפשר השתתפות פעילה של 

כאשר המסגרת הרחבה יותר להעלאת הנושא לפניכ� היא העיסוק , בתחו�

  . הרווחה האישיי�הנוכחי של מרכז אדוה בשירותי

  :  מרכזיי� נושאי�שלושהתמקד בייו� דה  

 שיטה כפי שהיא פועלת היו�בנדו�  .יו�כבישראל מצב ביטוח הסיעוד  •

  . סביב השולח�בי� והשחקני� היששל מהזוית  ,שיפורי� הנדרשי�וב

אשר , שעהב� סבב הנושא ידו� במהל� . עתיד ביטוח הסיעוד בישראל •

 . עמדותיה�וני� את הנציגי� השבמהלכו ינסחו 

 תוכניותעל תדבר  ברברה סבירסקי :לביטוח הסיעודאפשריות חלופות  •

  .אירופהבמדינות הנהוגות 

  

  :מוסד לביטוח לאומיה ,אג! סיעודבמנהלת אג! זקנה ושארי�    אסתר רייס

על בסיס הנתוני�  ,סיעודההתבקשתי להציג את מה שקורה היו� בביטוח   

התרש� לנית�  ,2007"2002השני� ה שקרה בי� מעל מסתכלי� א� . הקיימי�

תנודות לכא� ולכא� למרות , בשיעור הגידול השנתי של הזכאי� ציבותמי

ית יאנחנו יודעי� שלאור� השני� שיעור הגידול באוכלוס .באחוזי� בודדי�

תבונני�  א� מ:ית הזקני�יהזכאי� עולה בהרבה על שיעור הגידול באוכלוס

 שיעור י אז,הזכאי�מספר � בישראל לעומת גידול השנתי של הקשישיב

  . זכאי� לסיעוד הוא גבוה משיעור הגידול בקשישי�של ההגידול 

 וא עמד על ה2007עוד שבשנת ב, 6.5% עמד עלגידול ה שיעור 2002שנת ב  

  ,מאדהיה נמו� גידול השיעור אחת בה שנה הללו נרשמה שני� הבי�  . 4.3%
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 70א� מדברי� על  (תביעותה� בהגשת משיעור נמו, בי� השאר, והוא נבע

 ).10% בה נרש� פיחות של שנה אחת נצפתה , בממוצעאל� תביעות לשנה

. 2.4%"1.8%י� נע בהיה נמו� בהרבה ו שני� �שיעור גידול הקשישי� באות

 הוא יציב,  אני רוצה להקדיש כמה מילי�כ�ול, שיעור הכיסוי באות� שני�

. ) המדובראוכלוסיית הגילאי סיעוד בקרב זכ הוא אחוז "שיעור כיסוי" (למדי

שתי תנודות של  ע�, 14%  עמד על 2006"2002שני� י� השיעור הכיסוי ב

"  15.1% עמד עלשיעור הכיסוי  2007" כשדווקא ב,אחוז לפה ולש�העשיריות 

  .שיעור הכיסויבשנה זו נרשמה עלייה בזאת אומרת ש

הנתוני� על סמ� , שיעור הכיסוי לאני מבקשת לומר כמה מילי� ע  

על שיעור הכיסוי מחושב  : רמסיס גרא,מחקר שלנוה מנהל מהמתקבלי�

מספרי� בהתא� ל, זקני�  אל�900"מד על כוהע, בסיס מספר זקני� בישראל

 700שאנשי המחקר מדברי� על בעוד  ,בקוב. של הביטוח הלאומי י�מופיעה

  . צא שליאיש ואישה היא נקודת המו אל� 700"התייחסות ל.  זקני�אל�

שמספר זה כולל ג� את הזקני� נוספת שאליה אדרש היא נקודה 

, יש להפחיתרמת כיסוי בקהילה תייחסי� לכשמכ� ש, מוסדותהמתגוררי� ב

איש  אל� 670 ולהתייחס רק לסדר גודל של ,במוסדותזקני�  אל� 30 ,בעצ�

  .  כיסוי18%" אנחנו מגיעי� לזו ת חישובלפי שיט. בקירוב

ר איריס רסולי� "ר ענת שמש וד"ידי דב ,לפני כשנה וחצינער� אזכיר מחקר ש

 ,12%"9%בי� הנע בקהילה שיעור מוגבלות ציג המחקר מ: ממשרד הבריאות

בפעולה יומיומית  היא מוגבלות ,על פי המחקר, "מוגבלות"ת הגדרר שאכ

  . ביטוח הלאומיב" מוגבלות"הרבה מהגדרת הגדרה ליברלית ב " תאח

 . אחוז50" ל40 נע בי� � שיעור:אחוז האישורי�לביעות ו התבנוגע למספר  

זקני�  1,000 מתו� 150"שכ�  " 15% אחוז הזכאי� עומד על , לטענתנו

מספר יעלה ברור שככל ש, במצב ענייני� שכזה. מלת סיעודזכאי� לגנמצאי� 

בה� שבמקומות הבחנו בכ�  :דחיותהשיעור יעלה בהתאמה ג� , התביעות

.  בהתאמהשיעור הדחיות גבוה,  זקני�1,000ות יותר לכל  רב תביעותמגישי�

בהנחה שבדקנו היטב , תביעות 300 ותגשומזכאי�  150 א� על כל –לדוגמא 

 הנחת העבודה הנגזרת מכ� היא שא� .מתוכ� 50%נדחה , תביעותאת ה

יהיה דחיות ה שיעור יאז, תביעות 600גשו וימקרב אותו פלח אוכלוסייה 

  . יותרגבוה 

ישנה אפשרות לבחור בי� גמלה כספית לבי� תמיכה סיעודית של , י החוקעל פ  

כ� שהשמועות כי המגמה הנוכחית , עובד זר במרבית המקרי�, מטפל צמוד

אנחנו נוטי� לאפשר . ה� שמועות ותו לא, עבור מטפל צמודהיא מעבר לגמלה 

א� מוודאי� כי ה� מקבלי� את , את השירות שיקבלור ובחלאנשי� ל

הי תרכובת שולא לוקחי� את הכס� ושותי� אותו באיזת שביקשו והשירו

אנחנו יוצאי� מנקודת הנחה , בנוס�.  לא ה� ולא הילדי� שלה�" כימית
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ומוסיפה , להסיעוד נות� המוציאה הרבה יותר ממה שביטוח שמשפחה 

  . מכיסה

 הזדמנות  סיעודהאנחנו נותני� לחברות . אפשרות הבחירה חשובה לנו

סתמ� על לה, המכיר את הנוהל, על מנת לאפשר לזק�, נטיותלהיות רלב

 סיעודת מרגיש שחברזק� ה. כ�קבל שירותי� דרהמשי� לל ומי�קיי י�סדרה

אני מבקשת . יכול לממש את זכאותו ולקבל גמלה כספית ,לא מתאימה לו

 בארבעת סניפי , היו�שהתעוררהלמרות הבהלה הציבורית להרגיע ולספר כי 

בקשות מתוכ�  33"ב ,בלבדלמת� גמלה בכס�   בקשות270הניסוי הוגשו 

ברב המקרי� משו� שהקשישי� ומשפחותיה� החליטו לא , הופסק הטיפול

מדובר כא� בנתוני� . לקבל את הגמלה בכס� למרות שאושרה זכאות� לכ�

בקשת ל בהתא�ופסק של התביעות ההגדול �  חלק.בני שבוע ימי�, עדכניי�

לאחר תחילת הניסוי כדאי יותר לקבל את כי , לדוגמא, אשר גילה, הזק�

חברה העלתה התביעה מכיוו� שאחרי הגשת ה, סיעודדר� חברת השירות 

ביקור ,  שירותי אמבולנסהאו הוסיפבצורה ניכרת את שכר המטפל הזר 

א�  "הצלחה עצומה הניסוי הוגדר כ,  מבחינתי.בסגנו�רופא חינ� ודברי� 

. יצאנו נשכרי�, למשפחהרב יותר מגיע ס� כ ויותרטוב התחרות יצרה שירות 

  .כספיתגמלה מ נהני� זקני� 133, ברגע זה

 בשני סניפי� של אותה רכנובבדיקה שע: נתו� מעניי�� הדברי� אציי� כולסי  

 מצאנו כי השכר ,מחוצה לוניסוי וה הנותנת שירותי� באזור ,סיעודת חבר

 מאשר בסני� של הוא גבוה זר באזור הניסויהאותו ה� מעבירי� לעובד 

  .ניסויהאזור הנמצא מחו. לבאזור ש ,חברההאותה 

  

  : הרווחהל משרד"מנכ, נחו� איצקובי"

חד הרואה בחוק ביטוח סיעוד את א, אציג את עמדתו של משרד הרווחהאני 

במשרד . החוקי� הסוציאליי� המתקדמי� ביותר בחברה הישראלית

 ואת –חד את החוק הזה לא אוהבי� במיו, 3הממוק� בבניי� מספר , האוצר

 .ביטוח הלאומיבש� השג� מניח ואני זה אני אומר בש� שר הרווחה ובשמי 

 בניי�, ראש הממשלהמשרד  הוא 1ניי� מספר בעבור מי שאינו יודע אציי� ש

  .שרד האוצרמ הוא  3בניי� מספר המבנה המרכזי שלנו והוא  2 מספר

אוהד שומעי� את ושבי� ויבה� אנו  ,ת קיצוצי�וישיבל הפכות ממשלה וישיב

 .לחתו� לנו בשירותי�אכזרית קיבל משימה אשר  ,מסכ�ובחור מצוי� , רייפ�

כניסתנו ע� כפו עלינו אותו , ניסוימהל� הבהתרחשה הדוגמה הבולטת לכ� 

בו וא� רצינו אני ולא השר הרצוג לא כי " כפו"אני משתמש במונח  (למשרד

ת קצבבעקבותיו קוצצה ו, )ארממר. עד ינו, בעה חודשי�ותו בשדחינו א

 100%ספק לאמורה הקצבה בעוד ש. 100% במקו� 80%"לישיר התשלו� ה

 אי� ספק שהניסוי היה .80% עומד על התשלו� בפועל "  בחוקהקבועמ

 אילו ,מבחינת המסקנות שלויותר  או היה אובייקטיבי ,מצליח הרבה יותר
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ומשפחתו בוחני�  הקצבה כאפשרות שהזק� י את מאה אחוזמציעי�היינו 

י� לכ� שהחוק הוא לא מוב� ילהיות ערנכ� שעלינו . לה�החלופות את 

 מספר האנשי� חשבו כי ,החוקכאשר נחקק . כ� מתנהל כאשר הוא, מאליו

 .ויותר אל� 120" והנה הגענו ל" אל� 12"15הזכאי� יעמוד על מעגל ב כללושי

  .זוהי נקודה ראשונה

 : הפנימית מול הביטוח הלאומיעבודה לנוגעת יה השניהבעייתית  הנקודה  

 של החוק בעלות הכוללת של ו שיעור השתתפות,יותרלנו ק וזקהזק� ככל ש

"תקרב למ ו,שיעור ההשתתפות גבוה יותר. קטנה יותרהיא שירותי הסיעוד 

 בר� הראשו� או השני של "  ככל שרמת הנזקקות נמוכה יותרדווקא , 30%

קורה מצב שבו דווקא האנשי� ד כיצ: שאלהנשאלת ה. שעותזכאי� לה

יש לזכור  ? אינ� מקבלי� תמיכה מקסימאלית, לשירותי�הנזקקי� ביותר

, קהילהמסגרת ההשירותי� בסיפוק הכרו� ב יהנטל הפרופורציונאלכי 

שאלות מורכבות מדובר ב . הוא גדול יותר,שירותי� הניתני� לזק� בביתו

  . קציביתתהיא עליה� תשובה שה

מוטיבציה היה מתמקד ביצירת הניסוי לו  .לניסוי עצמוס ברצוני להתייח  

הרי הוא היה רצוי , ר רמת השכר של העובדי�ופישל וויניאמיתית לש

אינ� שורה של גופי� וארגוני� , יש לזכור כי מזה עשור ויותר. מבור�ו

חברות , ההסתדרות " כויות העובדי�זמצליחי� להגיע לעמק השווה בנושא 

רגוני המעסיקי� והביטוח א , לשכת המעסיקי�, המעסיקי�,הסיעוד

1  מיליו� 250"קרוב למצביעות על   ההערכות הכלכליות שלנו .הלאומי

במערכת הסיעוד אינ� ממומשי� בפועל לטובת העובדי� ר שא ,בשנה

חברות הסיעוד " הצליחו"עשר השני� האחרונות ב :ויותר מזה, הכוללת

 מהביטוח אלו הגיעו  נתוני� .שקל מיליארד 2.5"קרוב ל יה�להשאיר בקופות

בה , תקיימה לפני ארבעה חודשי�בשיחה שה.  עצמההלאומי ומההסתדרות

, רייס אסתר, יגאל ב� שלו�, עופר עיני, שרגא ברוש, השר הרצוגלקחו חלק 

בי� המעסיקי� למדי  חבירה מוזרה הסתמנה, וכיואנבר גיורא  מרי�

הייתי רוצה . ויות העובדי� על זכ,לכאורה, מלחמהמסגרת ה ב,להסתדרות

יביא איתו בשורות  ,אד�הל חברות כוח עהחוק הנוכחי להאמי� שהחלת 

זכויות מלאות הוא עובד מ משוכנע שעובד הנהנהאני מכיוו� ש, ופתרונות

  . על מהות הטיפולותהשלכלכ� ויש ,  יותרמרוצה

 .שלטו� המקומי ולמשרד הרווחההחשש מפני העברת הניסוי היה משות� ל

נזקקות שאינ�  במיוחד משפחות ,משפחותהניצול לרעה של תרענו מפני ה

והבענו הסתייגות מההגדרה המאפשרת ,  מכיס�ת להשלי� את החסרויכול

אני מקווה ו מבחינתנולית אשאלה קרדינזוהי . עובדלתפקד כלב� משפחה 

לא וביקשו כי לינו ו אהשלטו� המקומי פננציגי . שנעמוד על דעתנו בנושא

את ניצול לרעה של בני משפחה מ וחששכיוו� ש מ, את מהל� הניסויאפשרנ

 ניצול לרעה של בני נוואנחנו יודעי� שיש "הפרצה הזו בחוק ובהגדרות 
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אני לא אני מניח ש.  כלפי זקני�בני משפחהשל אלימות כמו ג� , משפחה

  . א�מחדש לכ� כ

בנוגע  � נוקטיבה אנחנוהסיבות שפירטתי לפניכ� משמשות כרקע לזהירות 

חשוב ה, שמירת חוק ביטוח הסיעודעל הקפדה ג� בכמו , ומסקנותיוניסוי ל

  . בחוקכללת נ ומעטפת השירותי� ה,בעינינומאד 

על ידי , בביתהניתני�  השירותי� אתרק הזכיר לישנה נטייה בלתי מוסברת 

הנכללי� במעטפת , נוספי�שירותי� א� במקרה זה ישנ� , מטפלי הבית

 תזונה , מועדוני�,מרכזי יו�:  החשובי� באותה מידה,חוקומוזכרי� ב

התוכנית . אות� תפרט בהמש� מרי� בר גיוראונושאי� רבי� אחרי� ש

לא רק כי היא מאפשרת , ואינטגראליתהטיפולית הכוללת היא חשובה 

היא דאגתנו ,  מבחינתנו,השורה התחתונה. "להחזיק את האד� בביתו"

חוק כאשר הונח על השולח� ,  שנהלפני .נוכחיהמהל� ההעמוקה נוכח 

 ניסויבלכלול את כל מדינת ישראל מבקש האוצר גילינו כי , ההסדרי�

 "זי�עי"לו אנחנו לא יודעי� אי, נכו� לעכשיו. זההמהל� הצלחנו לטרפד את ו

שלא יתבצע מהל� כוללני  ונותר לי רק לקוות , יכניסו לחוק ההסדרי� השנה

  . דומה

  : אציי� את הנקודות החשובות, לסיכו� חלק זה של השיחה

. 80% ולא 100% עמוד עלצבה תיש לדרוש שהק, צליחניסוי יא� רוצי� שה) 1

מסגרת רק בכאשר ,  הוא משמעותי80%הנובע מהקצבת תקציבי הסכו� החי

אי� שו� סיבה  אות� –כמה עשרות מיליוני שקלי� נחסכו ניסוי עצמו ה

  .  בקופת האוצרלהשאיר

כי א� להידרש , ביתובזק� בל ופיטה יתתמקד רק בסוגילהאני מציע לא ) 2

  . משלבי� אותו בקהילהלאופני� בה� 

עובדי� . על העובדי� הסוציאליי�הגדול לעומס בכובד ראש התייחס יש ל) 3

ל עבפיקוח מעבר לעיסוק� , אלו מטפלי� בהרבה מאד אנשי� ובקשות

 60"50 הקצאת השבוע הודעתי לרשויות המקומיות על . חוק הסיעודאכיפת 

  . בעוד הצור� בשטח גדול בהרבה, נוספי� לעובדי� סוציאליי�תקני� 

יש להתייחס למקומ� הנכבד של חברות כוח האד� במשוואה הכללית ) 4

ולבחו� את מידת השפעת� על הוצאת חוק ביטוח , סביב חוק ביטוח הסיעוד

  . אל הפועלדסיעו

  

  :וחהמשרד הרו, אחראית תחו� זקנה, מרי� בר גיורא

רחיב ההוא . הוא חוק מתקד� וחשוב בצורה בלתי רגילהביטוח הסיעוד חוק 

לשירותי� ובהשוואה ,  סיעודזכאי� לקבל שירותיהמאד את מעגל הזקני� 

תני� בדר� כלל לאנשי� שחיי� מהשלמת הכנסה או מפנסיה ינה ,אחרי�

ד  עסכומי� של, חודשית, מקבלי�הלאנשי� ג� שירות חוק זה מעניק , קטנה

עובדי�  לכלי טיפולי נוס�מספק החוק .  מהשכר הממוצע במשק1.5פי 
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הוא ו, חראי� מקצועיתאאנחנו עליה� , הסוציאליי� ברשויות המקומיות

תחת כאשר . קהילתיי�השירותי� הרצ� על סיוע לזקני� ת� ממאפשר 

 מועדוני ,ועדוני� חברתיי�מנופלי� " שירותי� קהילתיי�"ההגדרה של 

  . קהילות תומכותי יו� ו מרכז,תעסוקה

 מקבלי� שירותי� בשנה �זקני 8,000"6,000, במסגרת התקציב שלנו

לא ו,  מספר הכולל טיפול פרטני ופתיחת תיק–הנכללי� בשירותי הסיעוד 

כמחצית .  פע� או פעמיי� בשבועמועדוני�מגיעי� לאנשי� מזדמני� ה

 הסיעוד חוקבעוד , חוק ביטוח סיעודסיוע במגרת מהאנשי� מקבלי� 

 בעיות לבחו�צרכי� בתחו� התפקודי אלא ג� לא רק לאפשר לתת מענה מ

, והזנחהאלימות , י� ביחסי� הבי� דוריי�יקשכמו , עמוקות יותר

 משפחה קרוב במקרי� בה� אי� בנמצא ותדיבדוגיית הסע� התמודדות ו

  . מתפקד

 יו�כ: קהילתיי�השירותי� היתוח על פ של החוק תוהשפעפשר להתרש� מא

  ת�חזקעלות א מ70%" כאשר כ, לקשיש מרכזי יו� 180"מ פועלי� למעלה

תקציבי�  נוספי� מגיעי� מ30%" וכ,  חוק ביטוח סיעודבאמצעותנת מממו

 הוריד את ,שירותי� קהילתיי�המציע , זהטיפולי רצ� . של משרד הרווחה

 באופ� העוברי� לבתי אבותזקני� כולל , בתי אבותל המגיעי�מספר הזקני� 

מצביעי� על כ� שבמהל� השני� חלה ירידה בכמות הזקני� נתוני�  ה.טיפר

 נכו�,  א�: המדינהידי בשהות� ממומנת  והמבקשי� להיכנס לבית אבות

זקני� מדי  4,000המשרד מימ� שהות בבתי אבות עבור , 2005"2004לשנת 

כי זוהי דוגמא ספק אי� לי . 3,000"פחות מעומד על  היו� המספר ,שנה

  . חוק הסיעוד ורצ� השירותי� הקהילתיי�ו של להשפעת

הנוגעות ,  ומתעוררות בעיות שונותכמוב� שהתמונה איננה ורודה לחלוטי�

לגבי סיעודיי� ותשושי הזכיר את פערי הכיסוי ל "מנכה. ליישומו של החוק

פער לפעמי� נוצר מכיוו� ש,  אשר אינ� מסתדרי� ע� ההקצבה שקיבלונפש

 השעות היומיות לה� הוא 24לבי� ,  המגיעות לזק�תשבועיוהשעות ה 18בי� 

כמו כ� ישנו מינימו� של שעות אות� אנו . פער עצו�מדובר בו –זקוק 

 כ� –ג� א� הזק� זקוק למינימו� הנמו� מהמינימו� שלנו , מחויבי� לתת

וזק� הזקוק לפחות שעות , קורה שזק� הזקוק ליותר שעות אינו מקבל אות�

אד� הבעיית כוח : עיה אחרונה היא בעיית הבקרהב. מקבל שעות עודפות

משפיעה , למרות התוספת שאושרה, חמורה בקרב העובדי� הסוציאליי�ה

למרות שכול� מודעי� , מספקתבקרה  לרמת לשלילה על היכולת להגיע

מבחינת הזמינות למשפחות , ביישו� החוקהבקרה רכיב לחשיבותו של 

  . והיכולת להתרש� מבעיותיו של הזק�

  

    : מנחה,בוזגלו�  נגה דג�
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אשר יציגו את , לפנות לנציגי הרשויות המקומיותבשלב זה של הדיו� אבקש 

גילי  ,חיה מריליוס מרמת ג�צאי� איתנו נמ. החוק ויישומו מהזווית שלה�

ראש פורו� מחלקות הרווחה בישובי�  "� עאמיל סמאביב ו"מור מתל

,  בה� את� נתקלי�יותמרכזהעיות את� מתבקשי� להתייחס לב. הערביי�

 , לדעתכ�,של הניסויהצפויה  תוהשפעל, � צרי� לשנותכנקודות שלדעתל

לרשימת ספקי עסקיי� וגופי� פרטיי� מעודד חדירת ה " לי� ההפרטההלו

  . השירותי� הציבוריי�

  

   :רכזת חוק סיעוד בעיריית רמת ג�, חיה מריליוס

 28,000 תגוררי�מ, ית רמת ג�יעירשטח המוניציפאלי עליו אחראית ב

סיעוד החוק את נושא אני מרכזת . סיעודזכאי חוק  3,500 וביניה� קשישי�

 מולעובדות אנחנו . רכזותבמסגרת צוות ב� ארבע , הרגע בו הוא יצא לדר�מ

הצוות . לשביעות רצוננו, במרבית המקרי�, המתנהלות, סיעוד רבותחברות 

 קבוצת ה ומנח,ו� והדרכהדי, בקרהצור� ס החברה ל"נפגש פע� בחודש ע� עו

 מרכזי ארבעה לרשותנו עומדי� . חברות הסיעודמטע�סיות "ה של עוכהדר

היא אחת עיריית רמת ג�  .נוספי� בסביבה מרכזי� שלושה ו,יו� ברמת ג�

 זכאי� קשישי�  56ובעקבותיו נמצאו ,  להשתת� בניסויונבחרהעיריות ש

היה ,  לקחת חלק בניסויכמות המשפחות שפנו אלינו וביקשו. פית כסלגמלה

א� לאחר , הגמללקבל משפחות שרצו פנו ) 1: מכל מיני סיבות, נמו� יחסית

נרשמו מקרי� ) 2. לא פע� בעקבות עזיבת העובדת הזרה, שבוע חזרו בה�

והשתנו התנאי� , עובדתשל ה בה� החברה העלתה את שכרה

� מרכז שתתפיפקדו המבה� שמשפחות ) 3. האובייקטיביי� למימוש הזכאות

,  היה חסרמהרשויותשהתקבל מידע ה) 4.  לא מיהרו להגיש בקשהיו�

ההתמודדות ומ, ניהול החשבו�הכרוכה במשפחות חששו מהאחריות ו

  . ללא ייעו. והדרכה, העצמאית

 ,פית כסהפנו לקבל גמלר שאמשפחות :  היו כדלקמ�בעיות שהתעוררוה

לא התקבל  לכותי שבמהניתקו קשר ע� חברת הסיעוד ונוצר חלל תקופ

 משפחות ;הוחת� על חוזה העסקהקשיש דמנטי ; עבור העובדתתשלו� 

מכיוו� שלא הייתה אפשרות לעקוב אחר , בעייתיותמסוימות הוגדרו כ

  . �בביתהמתרחש 

מקבל ניצול שואה ה. אתייחס לנושא הספציפי של ניצולי שואה, ברשותכ�  :אסתר רייס

הקר� לרווחת "נוספות מטע� נהנה מתשע שעות , גבוהותהסיעוד ברמות 

ת חבר –הוא שונה במקצת , במקרה הזה, התשלו� לעובד. "ניצולי שואה

 למרות ,אותו תערי� עבור שעת עבודהכגמלה בעי�  תשלממ הסיעוד

בסופו של .  פחות10% והקר� משלמת  יותר10%שהביטוח הלאומי משל� 

" ולי שואה� לניצהקר"מכיוו� ש, תהלי� אכ� ישנה השפעה על שכר העובד
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וכתוצאה  , בלבד שירותי�אלא מממנת אות כספיותמלהענקת ג בנויה לאינה

  . עובד הלשלשעה השכר קטינה את תערי� מ חברההמכ� 

הרגישו מכיוו� ש ,ה כספית גמלתלא לקחבחרו ששהמשפחות אסכ� ואומר  :חיה מריליוס

  יעודת הסקשר ע� חברה עניי� נוס� הוא.  לרואי חשבו�,בעל כורח�, שהפכו

ממש אפשר  . החברהמטע�אמא ל לאבא והמשפחות זקוקות: והצור� בליווי

  .להרגיש את זה

    :יישובי� הערבי�ראש פורו� מחלקות רווחה ב, �עאמיל סמ

חוק הסיעוד נושא  אתרכז ומ, רווחה בפקיעי�המנהל מחלקת מכה� כאני 

בקרב יושב ראש פורו� מנהלי מחלקות הרווחה אני משמש כ, בנוס�. ביישוב

השנה בה נחקק , 1988בראשית דבריי אחזור לשנת  .האוכלוסיה הערבית

 כדי שיגישו, קשישי�פני ה אני זוכר שבאות� ימי� היינו מתחנני� ל:החוק

.  להיעזר בשירותהמשפחות סרבומכיוו� ש, סיעודהחוק ויממשו את בקשות 

 מה ? יגידו ההורי� מה,זר שיעזור או מישהו ,א� נביא מטפלת: "אמרוה� 

  הבינוהבני המשפחו ,ארבע שני�, שלוש, עברו שנתיי�". ?יגידו השכני�

 קשישי� וה בקשותלהגישהתחילו  ה� –עזרה  לה� החוק ושמגיעמדובר בש

הקרבה המשפחתית של עניי� עלה בתחילת הדר� . התחילו לקבל את השירות

 –  של הקשיש בו טיפלו משפחהות מהמטפלות היו קרוב95%" כ–המטפלות 

הבינו  בני המשפחה , סגורהוחברה מסורתית למרות היותנו , ע� השני�א� 

 שעשינו בדיקה .קרובת משפחהשהיא  מטפלת עלמטפלת זרה עדיפה כי 

 50%, ממוצעב , ישובי� שבה�נ�ישוגילתה כי  לאחרונה חשפה את השינוי

 , ישובי�נ�יש.  נתו� שאינו מוב� מאליו:קרובות משפחה אינ�מהמטפלות 

שאינ� ,  אחוז מהמטפלות ה� מטפלות מקצועיות85"80 בה� , למשל�פקיעי

 להגביל את המטפלות או שנה נעשה ניסיו� חצי שנהכלפני . קרובות משפחה

בו אני , מנהלי�הפורו� .  ברוח הזאתהוראהנסח  ול, קרובות משפחהשה�

 וכי האמנו ששינוי כזה הוא בלתי אפשרימכיוו� ש, לרעיו� הזה התנגד ,משמש

.  ולא מגזרי, ארצי יש לעשות זאת כצעד– מתעקשי� לכפות אותו א�

 של גי�רק נציהיו נוכחי� , נושא הזה בר רייס אסתע�ישיבה שהתקיימה ב

 נציגות של המגזר ללאלשנות חוק ולא היינו מעונייני� , המגזר הערבי

, המסורתיהיהודי החרדי ו, נוספי� י�מגזר בדקנו ומצאנו כי ג�  .היהודי

א� , השירותוהתמקצעות המטפלות הצבענו בעד . לנו מהבחינה הזודומי� 

בנייר של מרכז אדוה . בעד הגבלות חוקיות על העסקת קרובות משפחה

בגרמניה ובהולנד אחוז המטפלות המשפחתיות : תי נתו� ששימח אותיקרא

   .50% עומד א� הוא על

 מספר רב נויש. לקשישיו� המרכזי הוא משרד שאיתו מתמודד הוס� ננושא   

האמורי�  ,סיעודהחוק ההיענות של זכאי אחוז שאני יודע ושל מרכזי יו� 

את על כ� לתת יש . צופההמהוא קט� מ ,שביישוב� �לקבל שירות במרכזי

א� ג� לא , את השירות ולמקצע אותולשווק ולחפש דרכי� נוספות הדעת 
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וקמו כלל לא ה בה� , הישובי� הערביי� ה� ישובי� קטני�לשכוח שמרבית

, מרכזי יו� אזוריי�רד הרווחה להקי� שהצענו למ. מרכזי יו� לקשיש

 ספקושי, "מועדוני� מועשרי�"וקיבלנו תשובה כי מתוכנני� באזור כמה 

זו של המשרד וזמה מבורכת אני מקווה שי. תרו� עתידי לנושאי� אלהפ

  . תחולל שינוי בתחו�

  פני ל"תי לאור� השני� חל שינוי משמעו, ל"מחו בכל הנוגע לעובדי� הזרי�  

מהפיליפיני� או ,  כמעט ואי אפשר היה למצוא עובדות זרותני� ש5"4

נ� ישמצב הוא שונה והיו� ה. במגזר הערבי, ממקומות אחרי� בעול�

 במגזר הערביחברות כמו ג� , העובדות אצל קשישי� ערבי�מטפלות זרות 

רכי� של  ומספקות פתרונות ההולמי� את הצ בתחו� הסיעודהעוסקות

  . הקשישי� והמשפחות

אליו אני , בדקתי את הנתוני� בסני� נהריה, לצור� הדיו� המתקיי� היו�

 משפחות בלבד שהגישו 3"2וראיתי כי מקרב כל המגזר הערבי ישנ� , שיי�

, הבינובמגזר הערבי . מספרי� נמוכי� ביותר . בקשה לקבל גמלה כספית

יותר ואינו דורש עמידה בחוקי� שהטיפול דר� חברת סיעוד הוא קל , כנראה

הצעתי לכמה משפחות . משפחהה לעמוד  צריכהשבה�  הנוקשותדרישותוב

:  ליאמרו. וה� סירבו "להגיש בקשה , מלה כספיתשהיו זכאיות לג, פקיעי�ב

 אחי�ה, משפחהעבור היותר קל . הואאי� שאת המצב ר יבוא נשא, לא"

   ".� חברת סיעודשירות דר "המוכרת מתכונת להישאר ב, בני�וה

, כיו�. שכר השעה הנמו� של המטפלות הוא נושא נוס� שאני מבקש לדו� בו

מאד שכר  .לשעה1  20 או 19.50  עומד עלשל מטפלתהשעה שכר , לדעתי

 בעיה למצוא מטפלי� נההיו� ישכבר שמכיוו� , השכר להעלות את יש. נמו�

.  גברי�מטפלי�בנוס� לבעיה המגזרית למצוא , קשישי�ממי� זכר עבור ה

 ,עובד בבית אבותכאח או כ, עבודה נוספתמטפלי� ממי� זכר עובדי� לרוב ב

. שעות מסויימותב ו אחלקית אחריות � לקחת על עצמני�מוכ �אז הו

,  קשישי�3"2ע� לעבוד בעבודה קבועה ויעבוד פסיק יא� מבי� כי טפל המ

.  לחודש1  3,000"2,000" המסתכמות ב, ביו� שעות 8"7ל ו ס� הכהוא יצבור

גמלת אבטלה או דמי א� יחיה על אפילו מכיוו� ש, שכר זה אינו משתל�

  . לשעה1  20ה ישתכר בעבודה בקבל יותר מאשר י, הבטחת הכנסה

 תשפלהשל  התופעהכולל בעיה שלא ציינתי והיא , למרות הנקודות שהעליתי

� נתשחוק הסיעוד הוא חוק ל ובס� הכשאני חושב  ,אחיות את הקשישי�ה

קביעת בשחשוב לערב אותנו בקבלת ההחלטות ואני חושב . תשובות

  . בתכניותקטני�כ ולכלול ישובי� גדולי� ,בשטחהנדרשי� השינויי� 

  

  :"לגיל הזהבתל אביב לב העיר "ועדת חוק סיעוד במחלקת  מרכז, מור גיל

 למרות ,טיפוליתה גישההמ מגיעקליניקה פרטית ובש טיפול עובד כאיאני 

מענה  סיפקסיעוד החוק . "יבש"ועדה הוא תפקיד די הרכז שתפקיד מ



 10

כפועל יוצא מהחוק  :א� בו זמנית ג� העמיס על המערכת, לאנשי� רבי�

. ימי� שלמי� במשפחה אחתנוצרי� מצבי� המחייבי� אותנו לטפל במש� 

משאבי י� רשדו,  והטיפול בהשישההתבוננות המערכתית על משפחתו של הק

   . עצומי�זמ�

  רבי�מכיוו� שהיא מערבת גורמי�, היא עניי� לא פשוטסיעוד החוק  תהפעל

ות  חבר15 מול המחלקה שלנו עובדת .אנשי רווחה, ותמשפח , סיעודחברות –

מצוא ולבי� החברות ר כאשר ישנו צור� מתמיד לעבו,  רכזי�4ומופעלת בידי 

  . אות� קשה לאתר,  במיוחד גברי�"  מתאימי�מטפלי�

החלק החשוב ביותר של , מבחינתי, י הקשישי� הואה קהילתי לצרכמענ

זכאי רוב�  ,ת קשישי�קבוצע�  לפני כשבע שני� התחלתי לעבוד .החוק

 כיו� מדובר בקבוצה .שנתקלה בלא מעט קשיי�, סיעודהחוק גמלה על פי 

הקבוצה דרבנה את  :תשושי נפשמוגדרי� כ שחלק� "  איש40"35מונה ה

, מבחינתי .כנס למרכזי יו�י אנשי� לההכנעשו, חבריה להיעזר ולקבל טיפול

 המפתחי�, מרכזי היו� מוכיחי� את עצמ� ולכ� יש לפתוח עוד מרכזי יו�

  . פתרו� מצויי�זהו. אפשרויות קהילתיות וחברתיות

, מניסיו� העבר .ניצול לרעה של הניסוימ ומאלה שחששאחד ג� אני הייתי   

מגיעה ה עזרה כספיתשלכ� ב שמנו ל, "לב העיר לגיל הזהב" במחלקת ,אצלנו

 תדעוומשפחות לא י. ת הקשיש מנוצלת לטוב לא תמיד,ישירות למשפחה

כיו� . להעביר כספי�לא מעדיפי� שאנחנו  ולכ� מזה זמ�, � הכסשקיע אתלה

אי� , להתנהלי� את המשפחות אי� למדאנחנו מת ויא מאד ממוקד הההעזר

  . הקצבה החודשיתהסתדר ע� אי� ל, לחסו�

מתקשות ה� שמשנה לשנה מכיוו� ,  ניצבות בפני בעיות קשותהסיעוד חברות

ומתמודדות ע� , ממי� זכרמטפלי� במיוחד , לגייס מטפלי�יותר ויותר 

 קשישי�ההשלכות על לבעיות מהסוג הזה יש  .מטפלותתחלופה גבוהה של 

מחברה , כשצרי�, בקשישי�טיפול אנחנו מעבירי� את ה .ועל רווחת�

אנחנו . ס בבתי קשישי�"עוה לביקוריטיפולית והלעבודה במקביל , לחברה

בד בבד , שיפור השירותללעדכו� ושנועדו , ועדותדיוני� בבמשקיעי� זמ� רב 

ליווי פרטני של כמו ג� , איתור והעסקת עובדי�עיסוק אינטנסיבי ב ע�

  . קשישי� ובני משפחת�

בעיקר , יותרלנו קל היה  �בהששני� חברת סיעוד ואני זוכר בעבר עבדתי ב

, מתבונ� בתמונה הזו מהצד השניהיו� אני . גדולה מרוסיההעלייה ה בתקופת

צרי� למצוא  :והתמונה היא שונה, מהצד של המערכת ושל מקבלי השירות

 לפתרונות עבור חברות הסיעוד ובפרספקטיבה של זמ� ג� לעדכ� את שכר� ש

  . מיומ� אד� כוחרותיא למאד עקשה ממכיוו� שהשכר הנוכחי , המטפלי�

  

ב ראש ועדת הסיעוד בביטוח יוש והעובדי� הסוציאליי�איגוד יושב ראש , ק פריחיצ

  :הלאומי
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כאשר דובר על ,  שהוזכרו כא� קוד�מבוהלי�האנשי� קבוצת ה אני שיי� ל

 ,בהלהלטעמי לא נרשמה . על הניסויסתערות השטח ועל האחזה בבהלה שה

לנושא � הנכונה בה יש לגשת על הדר אלא חשיבה מסודרת ,ולא הסתערות

 "  שירותי� בעי�ל דובר ע,חוק הסיעודכאשר נחקק . חדש העומד בפנינו

קציבי  לסייע לנתב נכונה את ת" ברור רציונלשירותי� שעמד מאחוריה� 

היינו נותני� לקשישי� שבזמנו , של לשכות הרווחההשירותי� המיוחדי� 

החליטו כאשר . ה נועדושלא למטרה אלי,  אמורפי לחלוטי�וזרמו באופ�

, "מטרה שיהיה ממוקד ,בעי�שירות נית� " :אמרו, חוק הסיעודלנסח את 

הרציונל של חוק הסיעוד נמצא בסכנה  .עכשיו באי� ומשני� את החוקו

מסקנותיו על קבוצת הביקורת לבי� יישו� מכיוו� ש, מהרגע בו עבר הניסוי

  . מ�רק עניי� של זהוא  ,הקשישי�ממאה אחוז על החלתו 

ה� אנחנו יודעי� מי: תגובת הבהלה שלנו נובעת מההיכרות ע� השטח

בגורמי� התלות שלה� ואת  , לשירותי חוק הסיעודקוקי�זהאנשי� ה

איננו פשוט  ,שירותי� בעי�מ מורכב כאשר הוא ג� , חוק הסיעוד. השוני�

בחיפוש הטמונה המורכבות על לא מעט במהל� הדיו� שמענו  ו"לביצוע 

מתקשות להתמודד סיעוד שחברות , והמורכבות הזא� ניקח את  .מטפלות

 .ברור מהי התוצאה שתתקבל,  על הזק� הבודדהתולהלביש אננסה  ו,האית

 קושי , מעברי� של מטפלות:פתורלמשפחה תצטר� ה ואת המורכבות הז

  . ב"וכיובמציאת מטפלות 

חוק  מרכזימרבית , רווחההלשכות שירותי הבענו את דעתנו בפני כאשר 

ה� מביני� . דומי�הביעו חששות הזדהו איתנו וסיעוד והטיפול בקשיש ה

 העברת דרישה , עבודהתהזמנ קרי,  גרידאטכני איננו חוק וק הסיעודשח

. דש צרי� לבוא ולשל�חשבו� שבסו� החו מטפלת ואספקת ,לחברת סיעוד

 מגישי 74 או 56 נאמר ,סטטיסטיקותהמבוסס על , בתו� החלק הטכני הזה

סני� ב, הללו 74" או ה56" הקרבב א� ;נראה הגיוני וחלקל והכ, קשותבה

מבחינת הקשיי� של  "הזכיר  נמצא כל עול� התוכ� שגילי ,רמת ג�

 חברות הסיעוד ה� ל כל הטענות ש:צרי� להיות ברורדבר אחד . המשפחות

קושי האמצעות גלגול  אבל לא ב,התייחס אליה�שצרי� ללגיטימיות טענות 

אמצעות ב,  רגולציהיש לפתור את הבעיות באמצעות! שישי�קהלפתח� של 

מיליארדי� שנחו� זאת על ידי הפשרת הנית� לעשות  .מטפלותשכר להעלאת 

לנתב את הכספי� כ� שהקשישי� ייהנו למצוא דר� יש  .הזכיראיצקובי. 

  .שכר הוג�והמטפלות יזכו ל  רבות יותרשעות טיפולמ

לא הוא שבשו� פני� ואופ� ו ,ה הזאתשאר ברמי יניסוייש לדאוג לכ� שה

מכיוו� שהשלכותיו  ,הזכאויות הנמוכות יותרבעלי , יתר הזכאי�יתרחב אל 

  . יו�המרכזי ביותר של הניסוי יפגעו בחמורות ה
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, על פי חוק, סמכותו של שר הרווחהב : הערה לגבי הניסוימבקש להעיראני  :נחו� איצקובי"

הדבר יכול .  שהניסוי לא הצליח,אחרת אוהתייעצות זו במסגרת של , לקבוע

חוק באמצעות , אג� התקציבי� יחבל באפשרות קיימת זורק א� להשתבש 

  .ההסדרי�

  

  :עמותת קו לעובדמנהלת , חנה זהר

 .זרי�העובדי� וה� לנושא הנושא הניסוי אתחיל ואומר שדבריי יתייחסו ה� ל

עבור , � זרי�עובדי, הדוברי� לפניי הדגישו כי קשה מאד להשיג מטפלי�

עובדי� שמגיעי� אלינו  ל"יה הפוכה נחש� לבע" קו לעובד. "הקשישי�

ממי� זכר ה�  עובדי�ש "לה� להשיג משפחות ויותר מזה קשה ומספרי� ש

אני לא יודעת אי� ש סתירה כ� שיש כא� .עובדותאשר פחות מבוקשי� מ

בדי� הדרה של עו נהיש, עובדי� בענ� הסיעודכל הנוגע לב .להסביר אותה

 תחו� ומצטמצ� ב�העובדי� הישראלי� הולמספר כי ע וידוישראלי� 

משמעותו .  ביממה שעות24" בפחות מבמשרה הכרוכה  ג� כשמדובר ,סיעודה

מפקידי� את ענ� הסיעוד בידי באר. : של מצב ענייני� זה היא כדלקמ�

  . עובדי� זרי�

מהגרי  :י� אנושיוא� אינ�, וני�אינ� נכשל מהגרי עבודה פתיחה ה תנאי

את  �תי מנועי� מלהביא א,לעבוד בסיעוד ארצה על מנת המגיעי� ,עבודהה

 ה/לא ילדו ילדג� א�  ,זוג בני כא� א� במקרה ה� פוגשי� .בני משפחותיה�

ימשיכו המעסיקה מעוניינת שא� המשפחה . צרי� לעזובבני הזוג אחד מ "

 תאפשרדינה מהמ, עושי� עבודה טובהתרגלו אליה� וה� מכיוו� שה ,לעבוד

ואחר , שנה במקרי� מסוימי� 20 ,ה שנ15, 10 במש� עבודהמשי� ללה� ל

 את ת מקבלהחברה . ה� צריכי� לעזוב " ישראל עבר ל כשמרכז חייה� ,כ�

 ,ערבההשכ� ו, לנוכי נאמר  ו,ההקשישי� מאד חשובי� למכיוו� ש, זה

. להשעובדי� זרי� ה� היחידי� שיכולי� לעבוד ע� הקשישי� בתנאי� כא

 מה� יחסי שזכויותיה� נרמסות ונמנעי�, מול הקשישי� ניצבי� הזרי�

מצב בלתי שוויוני שכזה מאפשר  . הטמו� כא�להבי� את האבסורדיש  .זוגיות

 מאיימי� , שלא קיבל את שכרו כחוקכ�מתלונ� על עובד  א�: הלנת שכר

דוגמא . או אחותבמשרד הפני� ויספרו שיש לו חברה עליו עליו שילשינו 

 חייבת להפסיק את ,ילדהר שאמהגרת עבודה : נוספת לאבסורד היא ילודה

היכ� ה� . ע� התינוק לאחר חופשת הלידה. המוצא שלה  לארשוב ולתהעבוד

  !?ל ההישגי� של תנועת הנשי� הבינלאומיתכ

, שהשתרשו כא� הנורמות את, חות או יותרפ, הדוגמאות שנתתי מתארות

סיעוד עבודת ישראליי� וההחלטה שה עובדי�הההדרה של בעקבות 

אחרי� מכיוו� ש, ביממה שעות 24 המועסקי�, הגרי עבודהמתבססת על מ

,  שעות24המדברת על ,  הזומשהו לקוי בכל החשיבהייתכ� ו.  יכולי�אינ�
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 נבי� מה� בעול� בה� מתקיי� מער� שונהמקומות אחרי�  לוכאשר נשמע ע

  . אפשרויות האחרותה

  ?באר.רומנטיי� יחסי� קיי� לעובד זר לאסור   :אמיל סמע�

,  חלילה,יצטר� לעזוב כי אוליבני הזוג  אחד מ, עובדת זרההחברה היאא�   :חנה זהר

. הכיר "בגו, דר� אגב, ."זה עבר בג. ג� א� ה� לא יתחתנויוולדו ילדי� 

  . חוקיות של הצעד הזהב

חברות . �הפרת זכויות העובדיכל הקשור בתפקיד בלחברות כוח האד� ישנו   

 ,כשנכנסנו לתמונהו,  שאינ� עומדות בדרישות החוקכוח האד� קבעו נורמות

 חברות כוח אד�נתקלנו ב? דוגמאות. �אבק בהי להחלטנוה ,רבותלפני שני� 

עובדת ביקשו מהו, של עובדותהטרדות מיניות ת שלנו על ונתלושהתעלמו מה

חלוטי� ו לשהתעלמכמו ג� חברות , להמשי� לעבוד כאילו דבר לא קרה

 ואקופה ארוכה המכיוו� שת, הוא נושא בעייתי נוס�השכר נושא . מהתלונה

יו�  מבלי� את  העובדי�.ללא קשר לירידת ערכו של המטבע, י�דולרבשול� 

 .הדורשת תשלו� בשקלי� דירהב , בדר� כלל, שלה�שבועיהמנוחה ה

 תקבולילדרוש על מנת  ,המעסיקי�, החברותהמאבק שלנו מתקיי� מול 

  . מה שמחייב החוקבהתא� ל , המקובלפי"עלשכר 

  ?הנכו� לפיקוח טוב יותר על תנאי העבודההכיוו�  , לדעתכ�,ומה   :  מנחה,בוזגלו�נגה דג�

, מעסיקי� הדורשי� עזרה סביב השעו�) 1: איתרנואות� ישנ� כמה כיווני�   :חנה זהר

 – לפחותדי�  צריכי� שני עוב, דרגות הנכות הגבוהות ביותרבעלימעסיקי� ה

המתבקש לוותר על ימי , עובד אחד . שיקבלו תשלו� בהתא�" במשמרות

, גובה מחיר כבד יותר בהמש�, תמורה גבוהה יותרמנוחה ושבתות עבור 

תשלו� ישירות יש להעביר את ה) 2. הקשישי�באופ� בו הוא מתנהג אל 

פיקוח העל ) 3 .הבחירהזכות את � ידיהאו לפחות להעביר ל, למשפחות

יודעות ו , ממילא בשטחהקיימות ,לשכות הרווחהצריכות להיות אחראיות 

ה� מכיוו� ש לשכות את התקציבלהגדיל ליש .  המשפחות הבעייתיותה�מי

בעובדי� הסוציאליי� של להיעזר , במגבלות התקציביות הנוכחיות, נאלצות

 ,נהקשי� שהתפרסמו לאחרומקרי� .  הרבהשלטעמנו לא עושי� "החברות 

הפיקוח ש, הסיעודחברות מטע� יי� לאעובדי� סוציהזכירו , ו הדי�ועורר

  . שלה� לא מנע התעללות

  

  :הקליניקה למשפט ורווחה באוניברסיטת תל אביב  ,"חפ� דנה פריב$ד "עו

מאגד גו� ה ,"הפורו� לאכיפת זכויות עובדי�" העמדה של אני אציג את

מהקו יותר מתונות  ה� , או האמירות,המסקנותכ� ש,   שוני�חמישה גופי�

 ותהתייחסאתחיל ב. לפנייהציגה , "קו לעובד" מזהרהחד משמעי שחנה 

אינ� עובדי הסיעוד ש ית סוגי:ישירות לענייננואינה נוגעת לנקודה ש

לקחת שהציע  ,איציק פריאני מסכימה ע� דבריו של . מועסקי� סביב השעו�

  . אות�ל ג� וכלי ו"מצליח"יוכרז כניסוי בחשבו� את האפשרות שה
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רואי של את המאבק הה, פחות או יותר, שלוש שני�מלווי� מזה אנחנו 

הקיימי� בי� חברות החוזי�  לשנות אתעל מנת , המוסד לביטוח לאומי

זכויות ולהפכ� לחוזי� שיבטיחו את , הסיעוד לבי� המוסד לביטוח לאומי

 אחרת  לפי הערכה, 1 מיליו�180מדובר על  "מוסד ההכרזות על פי  .העובדי�

 שאמורי� להגיע " בשנה1  מיליו� 250היו� שמענו , 1 מיליו� 390מדובר על 

 מפני שחברות הסיעוד מוצאות דרכי� כאלה ,�גיעי� אליהאינ� מלעובדי� ו

 מדובר בכספי� שהמוסד .מה שמגיע לה�לעובדי� את לא לתת שואחרות 

אחת .  מגיעי� אליה�אינ�ועובדי� לטובת הלביטוח לאומי מפריש במפורש 

היא כזו , על פי הידוע לנו מהשטח, למנוע מעובד את זכויותיוהדרכי� 

, ביממה שעות 24  ע� הקשישנמצאי�הי� מטפלבא ל, אני מזכירה, מדובר(

עובדות מטפלות ה):  בשבועספורותלמש� שעות בתי�  לאלא נשי� שנשלחות

 , נפטרי� או עוברי� לבית אבותה�מחמיר ומצב� כשו, מטופלי� 3"2מול 

לעיתי� ,  החברות נוקטות"כתגובה  .ת�נתח נכבד מהכנס מאבדות ונשי� אל

 במש� כמה  מטפלתה� לא שולחות " "ייבוש"פרקטיקה של ב, קרובות

.  בחברה אחרת, אחרתהיא צריכה למצוא לה פרנסהו,  למטופל חדשחודשי�

 הזכויות שלה לפיצויי פיטורי� המעבר לחברה אחרת גור� לה לאבד את

  . באלהיוצא כו

א� , זקני�עדי� ללא יודעי� מה עדיי� אנחנו : תנו בנושא הניסוי היא כזועמד

זכויות גורמת לקיפוח מתמיד של יודעי� בוודאות כי השיטה הנהוגה כיו� 

ולראות  ,ניסוייש מקו� לבחו� את מסקנות ה אנחנו חושבי� ש.העובדי�

נאי שיפור בת יכולה לתרו� להכספי� ישירות למשפחההא� העברת 

  . העובדי�

  

  :אס.אר.או, ל הקבוצה הרפואית"מנכ  , דויד קיסוס

קריטריוני� הכללי� וחסרי� לי נתוני� לגבי ה, הוזמנואליו , הנוכחידיו� ב

נושא העובדי� הזרי� . בעי� או שירות פיתגמלת סיעוד כסהשוני� לקבלת 

תעריפי� שמשולמי� אבל חופש הפעולה שלנו מוגבל ל, הוא נושא כואב מאד

  . לא להתייחסשהייתי מעדי� כ� ש, אני מרגיש מותק� היו�. בפועל

  

  :חברת דנאל ,פר"�דליה שגב

 לי הפריע ה:נאמרו לגבי העובדי� הזרי� שדברי�לאתחיל בהתייחסות 

חברות אל , חלקיתשה יכפמחד משמעית והה, חנה זוהרל שהתייחסותה 

� מאליו כי ישנ�  מוב.מאד מיליטנטי ולא ראויהוא קו הרגשתי כי ה .הסיעוד

מצבי� לא מעט ישנ� א� , לא בהגינותעובדי� הזרי� שנוהגי� ב בה� מצבי�

כל ומערב את  על פי חוק מתנהל, � ונכו�א הוגו העובדי� האל בה� היחס

ברור לי שמתעוררי� . ב"יותנאי� סוציאליי� וכהענקת המערכות מבחינת 

 , קשישי�–ד� מכיוו� שמדובר בבני א, ולפיטו� וקיתהדורשי� צבי� מ
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א� הצגת הדברי� , לא בסדרלפעמי� ה� ש –ומטפלי� כאחד מעסיקי� 

  .באופ� חד ממדי היא פסולה בהתאמה

שאובחנה על , מאל. אותנו להתמודד ע� בעיה קשההעובדי� הזרי� תחו�   

ידוע כי להיות מעסיק זו  ו"זק� לתפקד כמעסיק הדורשת מה, ידינו מזה זמ�

, התמצאות בכל נבכי החוקרת מדרישה זו היא המשמעות הנגז. תורה שלמה

 הליווי וההכשרה , הראיו�, תהליכי הגיוס והמיו�היכרות של ,בכל המצבי�

תהליכי מדובר במצב המחוסר  .מוטלי� על הקשיששכול� , של המטפל

מה קורה בנקודת הכניסה א� אחד לא יודע :  מעקב ופיקוח מובני�,בקרה

וא� אחד לא ערב לכ� שהוא , סביב השעו�  או העובד הצמוד,של העובד הזר

או שסיי� את עבודתו והמשפחה ממשיכה ליהנות מהכספי� , אכ� עובד

אי� שו� מנגנו� המסוגל לפקח על הביצוע בפועל של עבודת . המגיעי� אליה

  .כאשר האחריות עוברת אל הקשיש ומשפחתו, הסיעוד

לאומי עמדה הביטוח גיבש הלאחרונה  :מטפלי�השני נושא ב כמה מילי�

עמד על הצרכי� ר שאצוות רב מקצועי בעקבות המלצותיו של ,  מאדברורה

בדיקה דורש  , למשל,בני זוגבהטיפול כי  ,המקצועיי� הטיפוליי� של הזק�

 שבעקבותיה מחליטי� א� לחלק את הטיפול בי� שני מטפלי� או קפדנית

 ממלי. על הצוות המקצועי, בודדמטופל בנוגע ל. להיעזר במטפל אחד בלבד

נ� מצבי� ישכי ,  נכהקשיששל במקרה  ג� , בכל מקרה,ני מטפלי�העסקת ש

מצבי� .  אני מסכימהוע� כ�, כזהשבית ימצא מטפל בודד באסור שיבה� 

 ,הצרכי�שלל יכול לענות על אינו מטפל אחד בה� , סיעודיי� מורכבי�

שעות ג לולדאוצוא פתרונות אלטרנטיביי� מ ל, כאנשי מקצוע, אותנויחייבמ

מטפלי� ישראליי� . שיאפשרו לו לנוח ולאגור כוחות, מנוחה למטפל

מטפלי� במשימות מורכבות באותה מידה בה מתקשי� בה� המתקשי� 

מחפשי� וי� ימגיעי� אלהמטפלי� סיפרת על את  "חנה זהר . זרי�ה

מחפשי� אות� ואנחנו מאד זקוקי� לה� ,  אלינותפני אות� "מעסיקי� 

הנמצאי� כא� , מורשי�עדפה ברורה להעסקת עובדי� קיימת ה. בנרות

ו א הממשלה ,משרד הפני�טע� את ת מייצגאני לא א�  ,חוק לבהתא�

הנה  – תפני אות� אלי "  מחפשי� מעסיקי�נ� עובדי� הא� ישולכ� , ת"התמ

  . יש לי הרבה עבודה בשביל�והכתובת שלי 

עובדי� א מציאת הו ,קשההדורש מאיתנו התמודדות יומיומית ו, נושא חשוב

 לתת לה� טיפול אמיתי ומסוגלי� זקני�את הטובי� שמוכני� לקבל 

ישנו קושי רב , בעיקר בשנתיי� האחרונותו, בשני� האחרונות .מקצועיו

. בהכשרת העובדי�למרות השקעתנו הרבה , בגיוס של מטפלי� ישראלי�

 כל אנחנו . מטפלי� בעלי הכשרה40%"ממוצע של יותר מעומדת על  "נאלד"

,  ככל שהעלייה פוחתתא�, להעלות את הרמה המקצועיתהזמ� משתדלי� 

גיוס . הופ� למסוב� יותרמטפלי� מקצועיי� ו גיוס כוח אד� מסתמ� כי
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שאיתו מתמודדות חברות הסיעוד מאז יצא , גברי� הוא תחו� קשה ונפרד

  . חוק הסיעוד אל הפועל

  

  : "כ� לזק�"ר עמותת "יו, נת� לבו�

ה�  לאיכות חיירבותהתור� , חיובי שחוק הסיעוד הוא חוק �מוסכ� על כול

 .רופיש ג� הוא טעו� ,כל דבר טובכ �א, מתקשי� בתפקוד�ושל הזקני� של 

טר� קרה  : הביטוח הלאומי, לצערי,בה נפל, האוצר טמ� פה מלכודתמשרד 

 ,)בנושא הרווחה במדינת ישראלעשיר סיו� ייש לי נזכרו כי (שמשרד האוצר 

 הציעו הצעות על מנת לשפר את מצב� של בני אד� ,נערי האוצרוצר שרי האו

היו מעודדי� ונותני� ,  אדרבה, לעשות ניסוי ולשפרולו רצ. ה�באשר 

 וחופש הבחירה הזה תשקיעבש� ?  חופש בחירהי� לקד� רוצ�את. הטבות

לשפר ולעודד את� רוצי�  !110%נו ת " 80%" לצו אל תקצ!יותר עבודה

למי תסבירו ,  חופש בחירהומהתגדירו ? רוצמאות ולבחעצאת לאנשי� ל

משפחה או , דרכי�צומת ניצב על  ב� אד� שזכרו כי: נותני� פה חופש בחירה

ונמצאי� במבוכה  � ומשמאל� מימיני�ודעאינ� י, דרכי�צומת הניצבת על 

תשובות  מגיעות הרבה מאד לזק�זכרו כי . עצומהדאגה חווי�  .גדולה

נקראת ה ,אי� מסתדרי� ע� החיה הזאת"ל בנוגע,  בוהמתעוררותשאלות ל

, טפסי�את המערכת והמכיר מי שעבור ל נראה פשוט והכ. "סיעודהחוק 

 מסוגלי� אינ�הוריו מגלה שאחד ביו� בהיר שתחשבו על ב� האד�  אבל 

לא נעשתה כא� . " תבחר,בוא "" לואמר ובדיוק ברגע הזה נ, לכפתר כפתור

כי� רובחינת הצר מערכות תומכות נוספות ליצושמבקשת , הערכת מצב

 שבשמו, בחירה מדומההצעה לחופש הגשת  מה שקרה כא� הוא "בשטח 

  . לקצ. בתקציבי חוק הסיעוד:חד משמעיתהיא כוונה  ה.מקצצי�

מהתקופה בה נחקק , בראשית הדיו� הזכירו את הערכתו של מכו� ברוקדייל

� וע� השני� גילתה כי זכאי �אל 11"10לקחה בחשבו� אשר , חוק הסיעוד

איכות החיי� של ? נשאלת השאלה למי זה רע . ויותר אל�130 " מדובר ב

וא� בריאות� טובה יותר ,  שלה�לצד עלייה בתוחלת החיי�, עלתההזקני� 

  . בזכות חוק הסיעוד

הוא דרגות , הנושא המרכזי שיש להידרש אליו ולבחו� אפשרויות לשנות אותו

 24"שבוע לל שעות 18בי� שקפיצה מסוי� ברד אבסו ישמכיוו� ש, הזכאות

לא כל מכיוו� ש,  לפער הזהשאפשר למצוא פתרונות  אי� לי ספק.שעות ביו�

א� , ביו�  שעות24 עזרה במש� �צריסביב השעו� אכ� שמחזיקי� עובד מי 

 שעות 18" שאינ� כרוכות בירידה דראסטית בזכאות לאי� לפניו אופציות

  . סיעוד שבועיות

העומד מאחוריו הוא כל ניסוי שהרציונל אני דוחה על הס� , צעה זומעבר לה

  .תודה רבה. היא חיסכו�שלו היחידה והמטרה  "חיסכו� 
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  :יושב ראש עמותת המשפט בשירות הזקנה  , ישראל דורו�ר "ד

 :נקודה אחתהעלאת  אבל אסתפק ב,חוק ביטוח סיעודיש הרבה מה לומר על 

 שירות לבחור בי�על מנת שיוכלו ,  לזקני� במת� חופש בחירה�אנחנו תומכי

 הבעיה המרכזית בתחו� הזיקנה בישראל ,דעתנועניות ל. שירות בכס�לבעי� 

חלק מהדברי� המתבטאת ב,  הזקני� ממנה סובלי�היא ההבניה השלילית

תפישה המציגי�  ,סביב השולח�המסבי�  על ידי אנשי� ,זההשנאמרו בחדר 

 אינ�,  מסוגלי� לנהלאינ�אנשי� זקני� מניחי� כי . מאדסטריאוטיפית 

המצב . לשלוט על חייה� וא מסוגלי� לקבל החלטות אינ�, מסוגלי� להבי�

 נימוקי� באמצעותשוללי� מזקני� את חופש הבחירה לפיו , נוכחיה

הבעיה של מ חלק  הוא"" הגנה מפני תופעות ניצול"באמתלת , פטרנליסטיי�

מבעיות פוטנציאליות מתעלמי�  אללכ� אנחנו . הזקני� במדינת ישראל

הפתרו� שמתעוררות ומאמיני� שפתרונות לבעיות אלא מחפשי�  ,שקיימות

 בי� שירות בעי� מת� חופש בחירההוא  ,יחולל שינויר שא ,רתהנכו� ביו

  .לילתושולא  " שירות בכס�ל

  

   :אוניברסיטת תל אביב,  לעבודה סוציאליתבית הספר,  יוסי קט�' פרופ

 של שירותי הרווחה ת חוק סיעוד כחלק מהמערכת הכוללרואה אתאני 

אחת הדוגמאות היחידות של שירותי� בעי� הוא חוק סיעוד . האישיי�

מעניי� לבדוק מה קורה כשאנחנו מעגני� שירותי� כ� ש ,מעוגני� בחוקה

 מבחינת היק� ,בעי� בחוק מבחינת השוויוניות בהקצאת השירותי�

ק הסיעוד הוא הוכחה ו ח,אני חושב, נהבשורה התחתו .השירותי� וכדומה

  . מהרבה בחינות, דבר חיוביהואעיגו� שירותי� בחוק שלכ� 

דיו� תקיי� בקרוב שיהבנתי  .נושא ההפרטהשאדרש אליו הוא נושא שני 

הפרטת שירותי רווחה אישיי� יוקדש לר שא ,"מרכז אדוה" ביוזמת, מיוחד

 חוק ביטוח סיעוד של התחו� הספציפי. ח הנושא הזהותימקו� לפויספק 

 עלאבל , מאדת  בנקודה מצומצמת� אפשרות לבחו� את נושא ההפרטהנו

 המחקר , למרבה הצער:רה הרבה יותר רחבהובצכדאי להתבונ� ההפרטה 

 הוכחותיו� הציג כלולא נית� , � הערכת ההפרטה הוא מצומצ� ביותרבתחו

, חשובהדה  זאת נקו.מנקודות ראות שונות, לחיוב או לשלילה, ותברור

  . יחשו� דברי� נוספי�הנוכחי של מרכז אדוה ח " א� הדוומעניי�

 ,חוק סיעודמכיוו� ש, אפשרות להשוואהחשובה נוספת היא היעדר נקודה 

ביצוע הבי� רק להשוות נית�  .ממשלתיי�"מבוצע בידי ארגוני� לא, בכללותו

ו השוואה שז, ידי ארגוני� עסקיי�בבי� ביצוע לידי ארגוני� וולונטריי� ב

מבחינת . כי היו� יש התקרבות גדולה ביניה� וטשטוש גבולותת בעייתי

שבמקומות מסוימי� ג� רשות מקומית תוכל ברור , והביצועמדיניות ה

מנהל מחלקת הרווחה  ,לאמיללדוגמא  א� נבוא .לספק את השירות הזה

הוא , במסגרת הרשות המקומיתחוק סיעוד את ייש� בקש ממנו לונ ,פקיעי�ב
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ולקבל את כל אות� החוק את בצע  רוצה לשהואגיד ויבוא לממשלה י

לא מדובר בו(שמופני� כיו� לארגוני� המספקי� את השירות  משאבי�ה

  .) כס�מעט

הצצתי בנתוני� של הביטוח . נקודה נוספת הקשורה ליישו� החוק, לסיו�  

 , לגבי שיעור הזכאות לחוק סיעוד בישובי� שוני� במדינת ישראלהלאומי

אחוז הזכאי� לגמלת סיעוד  בישובי� הערביי�. ואביא לכ� כמה דוגמאות

אבו ב , זכאי�27.1%  ישנ�אבו גוש ב: מכלל הזקני� בישוב הוא כדלקמ�

, 8.9%וליס 'גב, 9.5%דידה מאכר 'גב, 17.5%או� אל פח� ב ,11.4%סנא� 

 ממספר הזכאי� כמחציתויש בה  ,די קרובה לרהטהיא לקיה . 20.2%רהט ב

דומי� יישובי� שה� ? מה קורה פה. אומרי� דרשניאלו  נתוני� .12.4% "

 שוני� מאד האחג מהשני בשיעורי הזכאות ת אקונומיסוציומבחינה 

ביותר בוה הג השיעור  ולספר כילהפתיע אתכ�ג�  אני רוצה  .לשירותי סיעוד

בה ,  ברמת הגול�,אתעבוק נמצא ב חוק סיעוד במדינת ישראלזכאישל 

 ייתכ� .מעניי�זהו נתו� . כלל האוכלוסייהקרוב לשליש מווי� הזקני� מה

 under יש בה�,  וישובי� אחרי�over יש בה� ישובי� מסוימי� שנ�ישש

utilization " מה ולהל� כ, הו הדי� ג� בישובי� יהודיי�ז. זה מתחיל להדאיגו

, 22.9% ישנ�בנתיבות : דומי� אחד לשניהישובי� יהודיי�  מדוגמאות

פערי� גדולי� מאד  אלו ה� –  וכיוצא באלה9.6%שלומי ב, 31.8% שדרותב

  מבחינה סוציו אקונומיתזה לזהדומי� הי�  בי� ישוב,בשיעור הזכאות

  . ודמוגרפית

  . מקשה על קבלת זכאות,למשל, בנהריההסני� . תלוי בסני�הכול   : סמע�אמיל

אולי יש שמה� עולה  ,דרשני יש כא� נתוני� האומרי�.  מחייב מחקרהנושא  :יוסי קט�' פרופ

  .מקבלות את השירותי�אינ� א� זכאיות שה� אוכלוסיות 

.  

  : עמותה לשירותי טיפול בית� ב"טלית מ"מנכ לשעבר  ,עליזה עופר

מציאת סידור תעסוקתי עבור באלא , סיעודבתחו� הכיו� ני עוסקת ינא

 לאור ,חשיבותהמייחסת עמותה אני פעילה ב.  המבקשי� לעבודקני�ז

, י המשתפר של קשישי� בגיל פרישהבריאותמצב החלת החיי� ולאור התו

ומתחילי� לטפס על לעבוד מפסיקי� האנשי� למציאת פתרונות עבור 

לית של המוסד " וג� המנכ,יעבדואנשי� אלה אנחנו רוצי� ש. הקירות

   .ת רבהזה חשיבומייחסת למאמ. הלביטוח לאומי 

שלי  לטת מזה יומיי� לגבי פנייה אומתלב, חשיבות רבהאני מייחסת לניסוי   

, לכל האר.הניסוי הרחבת לחוק הצעת  להגיש אשר מתכוונת, יחימובי.

  . שתי הרמות הגבוהותב

 ושיבותוראיתי את ח ,סוציאליתהעבודה הממקצוע הנוכחי לתחו� הגעתי 

 מעת על המערכות הקהילתיות הרבות שנוספוואני שכש . של החוקרבהה

מייסדות הגו גדול שהעיו� את דמיו� רב בינו לבי� הראני מוצ, הסיעודלחוק 
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שבי� הקשר  כאשר שמו דגש על משמעות "� שנה בדיוק לפני חמישי "ב "מט

זהו . חוק הסיעודכנגזרת של , מערכות הקהילתיות הנוספותלהטיפול בבית 

חשיבות רבה למסגרות המעניק , וכא� אני מאד מסכימה ע� איציק, כלי

בתחילת , הסיעודולה ע� הביטוח הלאומי וחברות שיתו� הפע .הנוספות

י� למשהו מאד שותפשאנחנו הרגשנו  שומראני יכולה לו "  צו�היה ע, הדר�

  . חשוב

ואשמח ,  הוא מוגז�נגד ההפרטהכעליהו� ה אני חושבת ש:לגבי ההפרטה  

אחת הדוגמאות . רווחהה שירותי ת של הפרט,בנושא הזהבהרחבה � לדו

ל שחשוב בהפרטה מכיוו� שמה שהכי  ,וק הסיעוד חהיאלהפרטה מוצלחת 

,  מסתלקת מהאחריות שלהאינההמדינה . עת מדיניותי קבושירותי רווחה ז

חוק הסיעוד ו הממשלה קובעת סטנדרטי�בעוד  ,בעת מדיניותאלא קו

ואני , הבעיה מתעוררת בשלב הביצוע.  ע� הסטנדרטי� עד הסו�מדקדק

והפרטות , רווחהה שירותי תפרטאחת הבעיות הכי חמורות בהמסכימה ש

 חוק הסיעוד א�, נאכפו כראויהבקרה והפיקוח לא .  הבקרההיא ,בכלל

וכמה אנחנו קיבלנו כמה . רווחהה שירותי תנכו� של הפרטהכיוו� המצביע על 

קביעת המדיניות ברמת , בדיוקבאותה מתכונת , שירותי� ממשרד הרווחה

  .  צמודבקרה ומעקבבאמצעות ו אכפשנ, סטנדרטי�וה

    

מזה  ,ברוב�, דר�ל �שותפי שה� אני מרגישה שאני יושבת בחדר ע� אנשי�  :אסתר רייס

מתו�  אומר את האמת שלו , בדרכו, אני מאמינה שכל מי שיושב פה.שני�

נושא ב ,בדיו� המתקיי� היו�, התרכזנו. דאגה גדולה לזקני� במדינת ישראל

 פרט את ל,באותה מידה ,אבל היינו יכולי�, הניסוי והעובדי� הזרי�

 הגמלאות או ת להגדלויותאפשרלחשוב ביחד על  הזקני� וה� שלצרכי

   .וקחעל הבאופ� שישפיע  ,השירותי�הרחבת 

א� הגמלה , good enough יהיו נית�השירותי� שאני אסתפק בידיעה כי 

דומה מצב� יהיה ששירות והמאפשר לה� ליהנות  שנית� לזקני� תהכספית

ות יכול כי אנחנו יודעי� ש,חברותשירות מהמקבלי�  הזקני�מצב� של ל

אנחנו . בהמש�מזהיר עכשיו והוא לא יהיה מזהיר ג� איננו הפיקוח שלנו 

 מחליטההועדה מסגרת באת זאת אנחנו עושי� ו, סנ�דעת לצריכי� ל

היו בסיכו� ייש לגביה� ודאות גדולה שלא ש ,זקני� לכספיתומאשרת גמלה 

אז  בחוק מקיי�משיעור הגמלה  80%תשלו� של  .שכזוגמלה יקבלו א� 

שלא חשבה היא  ,קקה את החוקוחר המדינה שאכ. '86בשנת  ,שהחל לרו.

על כ� היא  ו, פיתיהיו מספיק שירותי� ויהיו אנשי� שיקבלו גימלה כס

 חברותה שגובי�הוצאות בניכוי ה (80%  את שיעור הגמלה עלההעמיד

כל חברה מכיוו� ש, סכו� של ממשאי� פה חכי לזכור  צרי�. )משרדי�וה

מ העומדי� על "מעהבאמצעות תשלומי ,  לאוצר המדינה20% לפחות חזירהמ

  .תשלומי� נוספי�ו, 15.5%
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הזכאות קביעת תחילת ע� מיד זכאי� שמתנפלי� על התרשמתי  לא  

 עובד זרמכיוו� שההכרעה בעניי� העסקתו של , בחירה מיידיתמה� דורשי� ו

, לרוב, מימוש הזכאות מתחיל.  הרבה יותר מאוחרשלבב, בדר� כלל, מגיעה

חת על המשפחה לא נוכ� שהצור� לבחור , שירותי� מעובד ישראליבקבלת 

   . משברשל בעיצומו

העסקה ה לזק� את הסיעוד מספקותחברות , כיו� )1:  נוספי�שני דברי�

השאלה נשאלת , אלטרנטיבותר מתעורר הדיו� סביב השאפיקוח וכאת הו

תי וקנות שירייתכ� ואפשר ל.  בי� העסקה לפיקוחאפשר להפרידא� אי ה

  ואהיה אני עברתי את גיל הפרישה שלי.  ולא רק שירותי העסקה,פיקוח

אוטומטית לדבילית ברגע הפו� ושבת שאואינני ח, זקנה בעתיד הקרוב

כי אולי אהיה ,  צרי� לתת לי את הכבוד הראוי. לקנות שירותי��רטצאש

צרי� ) 2. ויש לתת לי את האפשרות לעשות זאת, פי רצוני לעלבחור מסוגלת 

שחברות הסיעוד לוקחות על עצמ� את הטיפול בכל אגדה לנפ. את ה

 מול בעבודה, לא פע�, בה שימוש לרעהאגדה שנעשה זוהי . הנושאי�

זו היא  ,חברה שירות באמצעות י�מקבלאי� זה נכו� שכאשר  .הזקני�

כל החובות מוטלי� ,  החברהעוזבי� את שכל חובות המעסיק וברגעמטפלת ב

להיות ,  על פי חוק,חברות המעסיקות מכיוו� שמלכתחילה מותר ל"על הזק� 

 עבודה  שעותנ�ישג� היו�  . שבועיות לכל היותר שעות18אחריות על 

וזאת לפני שהזכרנו את , הזק� ותיבאחר עובד הזר המשולמות ל,נוספות

 על השעות הנוספות ביטוח לאומיולשל� הפריש לפנסיה עבור העובד לחובתו 

עבור שעות שאות� , פי חוק לע, לשל� ביטוח לאומיחברה אסור  מכיוו� של"

  . אי� היא מממנת

  

   :מנהלת מרכז אדוה, ברברה סבירסקי

קיימי� בארצות על הסדרי� הצביע בקצרה על בעיות ואבזמ� שהוקצב לי 

בעיות ל ,למעשה, הותז ,מה מהבעיות שהתעוררו בארצות אחרותכ .אחרות

אחת הנהוגה באר. שאי אפשר לייש� שיטה נהוג להניח . שהתעוררו בישראל

מרבית ב. אות� הבעיות בכל מקו�את אבל אני רואה בדיוק  "באר. אחרת 

בחירה בי� הה ע� הזמ� הוכנס ו,שירות בעי�הסיעוד כהתחיל אירופה ארצות 

 והחדרת השיטהי נוילשאחת הסיבות העיקריות . תשלו� ישירלשירות בעי� 

של הגבוהה  ו עלותהיא ,שירות בעי� לגמלה כספיתאפשרות הבחירה בי� 

 משתמשי� בו , יותרמוער�ככל ששירות : הסיבה לכ� היא פשוטה. השירות

הוא  ינוי התמרי. הראשו� לש:אני מבהירה.  עולה יותר כס�הוא ו,יותר

 תחשיבה.  המחיר אתהמוריד במסגרת רפורמה ה– קיצו. בעלויות "כלכלי 

 כי היא ,גרמניה חסכה המו� כס�. המחיר יורדחברה מתווכת בהיעדר  :פשוט

ס� כ נתנה  היא" ישירהתשלו� האפשרות העמידה בפני הזקני� את 

מכיוו� ? גרמניהב קרהלמה זה ". תעשו מה שאת� רוצי�" : ואמרהמשפחהל
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� הזה  מסתכלי� על התשלוש�, ואי� שו� רגולציהגרמניה אי� בקרה שב

בדר� , כשמשמעות הניהול היא(ה כתשלו� שעוזר למשפחה לנהל את ענייני

 הרבה אנשי� ,א� כ�, בגרמניה .)ל בזקני�ופיט בבנות משפחההעסקת , כלל

 א� אחד לא ,משפחההתשלו� נשאר בתשלו� הישיר כי באופציית הבוחרי� 

מדובר בתופעה לא כ� ש.  ובעיית הסיעוד נפתרתה נעשה איתומבודק 

ממדינות בהרבה אלא לתופעה הנפוצה , ישובי� ערביי�ילרק אופיינית ה

  . גרמניהבראשונה בראש וב ו,אירופה

ממנו סובלות מדינות רבות , "טיפוליהגרעו� ה"נקודה מעניינת נוספת היא   

אנשי� מאשר זקני� יותר  יש "משמעות הדבר היא שאי� מטפלות  .באירופה

 כאשר,  באופני� שוני�הבעיהת מנסי� לפתור א. שיכולי� לטפל בה�

 , לבנות המשפחהמי�תשלובאמצעות  התובהולנד מנסי� לפתור אובגרמניה 

  . מתי מסו מהל� שנרשמה לזכותו הצלחה– כולל בנות זוג

, המטפלות. הדותנאי העבבעיית  יאה ,כל הארצות למשותפתה, נוספתבעיה   

 כאשר –על  קצת מ אומינימו� "יחסית שכר נמו�  ת מקבלו,בכל מקו�

בסיעוד יכולה הולנדית המועסקת . באופ� יחסי,  המצב טוב יותרולנדבה

 זה . למשל,ייצורה בקו ,עובדת בתעשייהה הולנדיתיותר מגבוה לקבל שכר 

יותר שתכרת מי מבודקי� א� .  אירופהמדינות מרבית בלא המצב אצלנו ולא

 ישירות אוללא מטרות רווח או חברה ית עסק חברה דר�עובדת  אשה ה"

 חברות דר�עובדות מטפלות ה : כל העדויות מאירופה ה� זהות" אצל הזק�

נתוני� אלו מתנגשי� ע� . משופרי�ותנאי עבודה יותר מקבלות שכר טוב 

על פי , א� ה� משקפי� את המצב באירופה, רייסאסתר הנתוני� של 

  .וה� חד משמעיי�, הספרות

ג� . � במצב של תשלו� ישירדיהעסקת העובניהול היא שעולה נוספת סוגיה   

 צרפת מאד מעוניינת להגביר את הפיקוח :בי� הארצותכא� מוצאי� הבדלי� 

על כל בשל בעיות הפיקוח , מעוניינת להפסיק את התשלו� הישירהיא ולכ� 

 ,מעסיק עובדכל אד� ה "  מאד פיקוח טובנובהולנד יש. משפחה ומשפחה

נקרא הנבדק על ידי מוסד ש חוזהחתו� על  צרי� ל,משפחהקרוב שאיננו 

 שנקרא ,ארגו� וולונטרילהיעזר ביכול ג�  הוא ,"הבנק הסוציאלי"

  פיקוחנובאנגליה ובהולנד יש. וזההמדרי� משפחות בניסוח הח, "פרסלדו"

מנהל עסק להתנהל כאילו הוא  ,מעסיק עובד זרה ,ד�כל אהמחייב  ,דומה

חשבו� בנק לפתוח ו נהצרי� לשל� את כל המסי� למדיהמעסיק הישיר . קט�

ההעסקה צרי� להוכיח שניהל את הוא ו, אליו הוא מקבל את הכס�, נפרד

  .או משהו בסגנו�א קנה טלביזיה נכו� ול

 נ� יש"  שוב.רגולציהה יתבעידיו� היא נוספת שעלתה במהל� הבעיה   

 ג� .בה אי� רגולציה, כמו גרמניה, אינ� מייחסי� לכ� חשיבותמקומות ש

המוצאי� את  מקומות נ�יש ,לעומת זאת .רגולציהואי�  באיטליה כמעט
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על מנת לוודא ג� ולמקצע את הטיפול על מנת ג� ,  מאדחשובההרגולציה 

  .קבע לונגיע ליעד שהשהכס� 

  

ארצות  לגבי ה ממצאי�נ� הא� יש:פיקוחהתנאי ההעסקה ובקשר ל :מרי� בר גיורא

טיפול ישירות מול כס� ה קבלת ,ולהיק� שעות הטיפול ואיכותנוגע  ב,השונות

  ?בקרהוהפיקוח מנגנוני הו, דר� חברה

מקו� עולה בכל שאלה שוהי  ז.על איכות הטיפולרב לא מצאתי חומר   אני :ברברה סבירסקי

 ,לגבי מספר השעות .לא הצלחתי להגיע למסקנות ברורות בנושאולצערי 

 רט עשר עד חמש עשרה שעות ה� הסטנד" ישראל איננה שונה מרוב הארצות

  . אירופהמדינות יתרבמ חוק סיעוד בשל

 או ברובו את השירותי� ולו אכ� קוני� בכ, כאשר מקבלי� את הכס�,הא� :מרי� בר גיורא

לא קוני� את השירותי� בה�  מצבי� נ�יששאו , שעבור� הגיע התשלו�

  ?ושומרי� את הכס� למטרות אחרות

. מה עושי� ע� הכס�לה יכפת לא  אש נתתי את גרמניה כדוגמה לממשלה :ברברה סבירסקי

 תפתרו את הבעיה לפי הבחירה ! אותהתקנו?  בעיהיש לכ�" :�ה� אומרי

יותר בה וחשהמשפחה יכולה להחליט שלזק� . "א נבדוקל אנחנו ,שלכ�

 ,לעומת זאת, בצרפת.  מבחינת המדינה וזה בסדר, מאשר מטפלתטלביזיה

 להחזיר אתמנסי�  בקרה ולכ� ה�והדעה הרווחת היא שאי� מספיק פיקוח 

חברה באמצעות יותר אנשי� להעסיק את המטפלת גרו� להשעו� אחורה ול

התשובה ג� זוהי  .)למטרות רווחחברה ללא מטרות רווח או חברה (

 דרגות תעיעל קבמדברי� עכשיו  בצרפת .הצרפתית לסוגיית ההתמקצעות

  שכרלא "רגות תשלו� שונות המשתכרות בהתא� לד, מטפלות שונות של

זה דבר כ. לקורסי� שעברוהמתאימות שכר דרגות  א אל,מינימו� לכול�

    .יש פיקוחבו רק במצב י אפשר

 ,באיטליה אי� מער� של שירותי רווחה. מול איטליה שבדיה : קצוותנ�יש

 "  Companion Lawנקרא ה חוק נו אבל יש,את� יודעי�אולי כפי ש

קנה על מנת שזו ת ,את הכס� למשפחההמעבירה , מקבילה לחוק הסיעוד

. פיקוחללא שו� ,  שירותי� של נשי� פיליפיניות)בדר� כלל בשוק האפור(

ות שמודעות לעניי� ומשפחות מגימתעוררת באיטליה  ושעכשי  לציי� מעניי�

אי� כי עדיי�  דבר שלא קיי� ,חברותבאמצעות שירותי� בקשות לקבלת 

 שביעות רצו� חוסראפשר למצוא שבכל מקו� המסקנה היא . לכ�תשתית 

בקצה .  המצבדרכי� לשיפורמחפשי� כול�  ו,מחלק זה או אחר של השירות

שירותי שו� נגיעה של השוק הפרטי ל אי� בה "שבדיה השני נמצא את 

מדובר ברשות  לא .ידי הרשות המקומיתבה� ניתני� במלוא� ו ,הסיעוד

 רשותלכנסה המס התקבולי מועברי�  בשבדיה כי, מקומית כמו פקיעי�

היתרה מועברת  ,מסוי�עובר ר�  וא� השכר , בתור התחלההמקומית

 לא בישראל ונו קיי� לאאימדובר במער� מיסוי ש. לממשל המרכזי
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לא אוהבי� להיות מטופלי� על ידי בני הזקני� השבדי� . במקומות אחרי�

הנית�  ה� רוצי� א� ורק טיפול "  ידי חברה עסקיתעל  וא� לא משפחה

למרות . יהיהעירבמקרה זה  , רשות ציבורית או,וריתחברה ציבבאמצעות 

ות הנובעות בעי מתעוררות של שירותי רווחההשבדי עד� הבג� ג� , הנאמר

 השבדי� לא עושי� ,אגב (לשירותי רווחהדרישה  הזקני� והתרחבותריבוי מ

נרשמה  90"מאז שנות ה. )הפרדה בי� שירותי סיעוד ובי� שירותי� ביתיי�

שבר וזאת בעקבות המ, מקבלי� שירותי סיעודה �שיאנירידה בכמות ה

קיצצו במת�   שבעקבותיו משבר"שעבר על המדינה באות� שני� הכלכלי 

, שאנחנו נותני�מהסוג עזרה סיעודית הזדקק לורק מי ש, הבית �ויניקעזרה ל

כי פע� ניתנו , נוצרה התמרמרות סביב הנושא הזה. דר� העיריהקיבל אותו 

טיפול ועכשיו מקבלי� רק  "  טיפול אישיוג�  �ויניקג�  " הרבה יותר שירותי�

  . אישי

וכבר  , לפני הרבה שני�,עוד בזמנו של שטסמ�עלה הניסוי לבצע את רעיו� ה  :עליזה עופר

 האחוז הנחסכי� עשרי�אנחנו הצענו להשקיע את  .התנגדותאז נתקל ב

א�  : ההעסקהפיקוח ובקרה על נושאלמערכת בבניית , באמצעות הניסוי

 הנותרי� עשרי� אחוז באז,  כספיתהמלגכ שמוני� אחוזמשפחה מקבלת 

 ,שאנחנו יודעי�כיוו�  מ,המוסד צרי� לקיי� מער� פיקוח על המשפחות

  . א תמיד מוצלחל שהמפגש הוא ,סיו� שלנוימהנ

בשו� פני� , בחוק ולא בנהלי� שמלווי� את החוקהסידור הזה אינו קיי�  :מרי� בר גיורא

עבור  ,זק�עבור ה מאה אחוז לעלהגישהוא מבקש ר שלנו הצהיר הש: ואופ�

  .פיקוחבהנוספי�  האחוז עשרי�השקיע את לא לו, משפחהה

  .אחוז לפיקוח בי� עשרה לחמישה עשר להוסי� יש, א� כ�  :רפעליזה עו

לדבריה של אסתר , ראשית. אני רוצה להתייחס לשתי נקודות שהועלו כא� :פר"�דליה שגב

סיו� י מהנ:הנדרשת מהמעסיקוהמיומנות  העובדי� הזרי� להעסקתבנוגע 

 המעסיקי� מבקשי� ,)� מעל לאלפיי� עובדי� זריהמעסיק" דנאל"(שלנו 

אינ� העבודה ששעות  "  מה ה� צריכי� לשל�עבור מאיתנו לדעת בדיוק 

 .'ות וכוחופש, הבראהדמי , ביטוח לאומי,  חוק סיעודמגיעות לזק� דר�

  ואני חושבת שחשוב לשי�, כמעסיק, מלוא השירותנחנו נותני� לה� אתא

 והנחיותאת כל הפרמטרי� מספקי� אנחנו .  על השולח�את הנתו� הזה

 הכולל תחשיב �להנותני� מנחי� אות� בכל הקשור בחישובי� ו, למשפחות

הדרכה היא מאד משמעותית ה .את כל פרטי התנאי� והשכר של העובד

מצד שני והעובדי� של מעסיקי� כמצד אחד  " המשפחות בהתנהלות של

  . שי� את זכויותיה�מכעירבו� לכ� שה� ממ

חוק ש נאמר כא� . של ההפרטהי�אספקטלאני רוצה להתייחס , שנית

לי אי� ספק .  זכאי� אל�20"10"ר מתא צפה יול, בתחילת דרכו ,הסיעוד

איתור של שכלל ,  שלה�reaching out"השטח וב של חברות הסיעוד הופעת�ש

אני לא . בהלי� מימוש הזכויות שלה�סייע וזקוקי� לשירותי� ה� קשישי
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 כא�יש , בלבדממניעי� אלטרואיסטיי� טוענת שזוהי פעולה שנעשתה 

 130  לא ההפרטה לא היו היו�מאי� ספק שאלא� ,  ברורי�מניעי� כלכליי�

במקרה , להפרטה.  מהמספר הזה50%"30%אלא  ,אל� זכאי חוק סיעוד

שו� מחלקת רווחה לא היתה מגיעה לרמת כי , קריטיהיה תפקיד , שלנו

   .זכאות�את  וקשישי� רבי� לא היו מממשי� והאיתור הז

לדיו� והשמעת� את ולכל הנוכחי� על שהגעת� ל� אני מודה מאד  : מנחה�בוזגלו � נגה דג�

   ! תודה רבה.דעתכ�

  

��סו!    


