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גמלת . שבמסגרתו מקבלים זקנים טיפול סיעודי ביתי,  חוק הסיעוד1988-בנכנס לתוקף בישראל 

  . ה/וזו דואגת לספק מטפלת לזקן, ד ניתנת לחברת סיעודוהסיע

  

הזקוקים  ,זקנים 5,000-כשבמסגרתו הוא מאפשר ל, וי החל המוסד לביטוח לאומי בניס2008-ב

ניסוי . במקום בשירות בעין, את האפשרות לבחור בקבלת תשלום ישיר, להשגחה בכל שעות היממה

  .זה מעורר פולמוס ציבורי נרחב

  

 הניסיוןהתפרסמו מספר מחקרים הבודקים את גם לאחרונה . באירופה הצטבר נסיון רב בסוגייה זו

בעמוד הבא יש רשימה של . כך החלטנו להביא לידיעת הציבור את המידע שלהלןלפי. המצטבר

  .מקורות עליהם הסתמכנו

  

  

מבני ולא זקנים שוודיים מעדיפים סיוע מהסקטור הציבורי .  תשלומים ישירים אין:שוודיה •

 .רשות המקומיתההם באחריות שירותי סיעוד . משפחה או מהסקטור הפרטי

 

 carer'sהמקבלים ) לא בני זוג(בני משפחה : דרים לטיפול סיעודי הס3  קיימים :אנגליה •

allowance ;רשות המקומית ה(ותשלום ישיר ; דרך חברות פרטיות או עירוניות, שירות בעין

 75%-כ       , מתוך שני ההסדרים האחרונים). להציע תשלום ישיר, אך לא חייבת, יכולה

הכספים , במקרה של תשלום ישיר. שיר יתשלוםב 25%-ו) 2007(בעין  ירותבוחרים בש

המעסיקים חייבים לנהל תיעוד של שכר -חייבים להיות מופקדים בחשבון בנק נפרד והזקנים

. לסייעמחוייבת רשות המקומית ה, אם ההעסקה הישירה לא מצליחה. ותשלומים אחרים

ביעה מהו הבסיס לק: בעיה שהתגלתה.  להעדיף שירות בעיןכוימשיהזקנים רוב : הצפי

 ? "לנהל את ההעסקה" מוכן ומסוגל"שהמטופל  

  

 55%. ידי חברה ללא מטרת רווח- עלןהנית, שירות בעין) 1: ( הסדרים3קיימים :  צרפת •

, ידי חברות ללא מטרת רווח-ווך הניתנים עלישירותי ת) 2 (.בוחרים באפשרות הזאת

המעסיקה כאשר , מטופלות ומשלמות משכורת למטפלותלמשדכות בין המטפלות ה

ההסדר . ידי המטופלת-תשלום ישיר והעסקה ישירה על) 3 (.הרשמית היא המטופלת

 .צה לשפר את איכות הטיפול ולמקצע אותוושר, הממשלההראשון הוא המועדף על ידי 

 

תשלום ב בוחרים 50%-כ.  בעיןשירותותשלום ישיר בין לבחור ניתן  1994מאז : גרמניה •

הממשלה אינה בודקת .  בקרוביהםבנות משפחה המטפלותזאת כדי לתת את הכסף לו, ישיר

האנשים גדל אחוז , עם הזמן. למשפחהלעזור מיועד למעשה אשר , את השימוש בכסף

 .שירות בעין הבוחרים

  

ניתן לבחור בין תשלום ישיר ושירות , )Dutch Care Allowance חקיקת  (1991מאז : הולנד •

כוללות ( נותנים את הכסף לבנות משפחה 50%, מתוכם : בוחרים תשלום ישיר70%. בעין

.  משפחה חייב בחוזה עבודהמן המי שבוחר תשלום ישיר ומשלם לאדם שלא ). זוגהבנות 

ישירים יש גם ארגון של מקבלי תשלומים . "הבנק לביטוח סוציאלי"ידי -החוזים נבדקים על

ליברלית לא אוהבת את החוק בגלל -ואהממשלה הני. Per Saldo: אשר מסייע לכתוב חוזים

 .  ללא תשלום-להכריח בנות משפחה לטפל בקרוביהן : אחת ההצעות. עלותו

  

 כן כשמוש,  companion paymentיש .  ציבורייםמערך של שירותיםבאיטליה אין : איטליה •

רוב . דרך השוק האפור, ההעסקה נעשית על בסיס אישי, לרוב.  תשלום ישיר– הוא

 קמה דרישה לשירות בעין ,בעת האחרונה. אין בקרה מצד הממשלה.  פיליפיניות-המטפלות 

 .במקום תשלום ישיר
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  :המשותף להסדרים של תשלום ישיר

  

תשלום , בגרמניה. הורדת עלות השירות: העיקרי להנהגת תשלום ישירמניע ה •

 .75%, בצרפת;  משירות בעין40-50%ישיר כרוך בעלות בסדר גודל של 

 

o המקור לתשלום ישיר הוא בתנועה של אנשים עם מוגבליות ,באנגליה 

)independent living movement( ,ואהלך הרוח הניל השהתחבר -

 .ליבראלי של הממשלה

  

o מתן תמריץ : סיבה נוספת להנהגת תשלום ישיריש   ובהולנדבגרמניה

הגירעון "כדי לפתור את בעיית  ,ידי בנות משפחה-כספי לטיפול על

היא נותנת : גרמניה מגדילה לעשות. the care deficit –" יהטיפול

 שבועות חופשה ארבע, "נקודות פנסיה"למטפלות שהן בנות משפחה 

ניתוח מגדרי של . שנתית בתשלום והכשרה מקצועית ללא תשלום

סתן של נשים לשוק העבודה יכנבהתופעה מתריע על הבעיה של עיכוב 

נשים המטפלות בבני  לש כלכליתהעצמאות השל אובדן כמו גם על בעיה 

 .משפחה

  

אלה מים מטפלות והזכויות הסוציאליות נמוכה שכר,  הוא המעסיקןכאשר הזק •

 .ידי חברות הסיעוד-הניתנים על
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