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שנקשרה הקשישה
 הגדר. אזי כבד בחום

 שהסעיר התצ׳לזם
המדינה את

* tm* 1 *1■!*ייייי*

 עיניה. למראה להאמין התקשתה בדוי) אלה(שם
 כל היא כי התעללות, עוברת שאמא חשד לנו "היה
סיפ לה", מרביצה שלה שהמטפלת התלוננה הזמן

 לה. האמנתי לא "לצערי, בדמעות. לאחרונה לנו רה
 האשימה גם היא פעם לא מדמיינת. שהיא חשבתי
 שהיא שכמו חשבתי אז בסדר, לא שאנחנו אותנו

חו היא ככה משהו, לה עושים שאנחנו מדמיינת
 העובדת בה. פוגעת שלה הזרה העובדת שגם שבת

 בסיוטים במסירות. בה וטיפלה נחמדה ממש הייתה
 אבל שיקרה. מה שזה חשבתי לא שלי גדולים הכי
 אמרה המטפלת כחול. סימן אמא על ראינו אחד יום

נפי בגלל לקרות יכול לא שזה חשבתי נפלה. שהיא
מצלמה". להתקין ביטחון, ליתר החלטנו, ואז לה.

1

 האב או כשהאם קורה מה מתברר שבו הרגע
 המטפלת או המטפל עם לבד נשארים הקשישים

 בת. או בן כל בחיי הקשים אחד להיות עלול שלהם
 כשורה, שהכל יתברר המקרים של המכריע ברובם

כש נפש במפח מסתיימת הצפייה אחת לא אבל
 המגיע ליחס זוכים אינם אמא או שאבא מתברר

 כולה המדינה זועזעה וחצי כחודש לפני רק להם.
 באזור הגדר אל שנקשרה הקשישה של מתמונתה

שלה. המטפלת ידי על כבד בחום איילון קניון
 שהתקינה אחרי ימים כמה לאלה. נחזור אבל

הדי עם ניגשה היא אמה, בבית המצלמות את
 שעות 24 למצלמות מחובר שהיה הקשיח סק

 כמה "אחרי ששכרה. החקירות לחברת ביממה
עו שאמא הבנו כבר ההקלטה של הרצה דקות
 "כשצ־ לאחרונה. לנו סיפרה התעללות", בדת
 שכל מה לבכות. הפסקתי לא בהקלטות, פינו
 את בדקתי לא איך היה: בראש לי עבר הזמן

 לפחות כך הראשון? היום אחרי כבר ההקלטות
ארו ימים של התעללות מאמא מונעת הייתי
 לעשות יכול אדם איך מוחלט. בהלם הייתי כים.

מעשים?" כאלה
המט התעללות: של שגרה עלתה מההקלטות

 והיכתה פעמים של רב מספר לקשישה סטרה פלת
 טילט־ היא ובישבנה. בחזה בגבה, במצחה, בראשה,

 פורטו האלה המקרים כל בשערה. ומשכה אותה לה
 בגין הזרה העובדת נגד שהוגש חמור אישום בכתב

ישע. בחסר התעללות
אמה בבית המטפלת הועסקה שנים שלוש

הר על בעיקר כועסת היא ועכשיו אלה. של
הנו על לפקח שאמורים מי היו "איפה שויות.

 האוכלוסין רשות "איפה שואלת, היא שא?"
 מפקירה המדינה האלו? העובדים את שמביאה

טו ולא זרים מטפלים בידי שלנו ההורים את
 לעבודה מתאימים הם האם הם? מי לבדוק רחת
 סוציאלי עובד איזה מגיע שנה בחצי פעם הזו?
 דקות, לכמה לבית נכנס הרשות, מטעם עייף

 היה בכלל הוא איך והולך. שאלות כמה שואל
 המטפלת התעללות? עוברת שאמא לדעת יכול

לו?" תספר

מפקח אינו כשאיש
 התעללות על קשישים 5,287 דיווחו 2015 בשנת

 לראשונה, כאן הנחשף הזה, הקשה המספר הזנחה. או
 בארץ. מהרשויות כרבע של מאוד חלקי דיווח מייצג
 העוקבת מקומית ועדה כלל אין הרשויות בשאר
הנושא. אחרי

 שמתרחש מה על לפקח אמורים גורמים שלושה
 הביטוח זרים: עובדים המעסיקים הקשישים בבית

 עצמן. הסיעוד וחברות האוכלוסין רשות הלאומי,
הגו שלושת כי עולה, שערכנו שמהתחקיר אלא

 והפיקוח פעולה בשיתוף עובדים אינם הללו רמים
 למשל מתברר בחסר. לוקה שהוא או כלל, קיים אינו

האמצ שהם הקשישים, של בביתם הבית שביקורי
 קל כך מראש. בתיאום נעשים לפיקוח, העיקרי עי

 עבירות וגם פגם כל הרשויות מעיני להעלים מאוד
 עובדים אינם שכלל סיעוד עובדי כמו - החוק על

בתחום.
 וההגירה האוכלוסין רשות של תפקידיה בין
 הרשמי הפרטיות(שמן הלשכות על הפיקוח נמצא

 זרים עובדים ש״מייבאות" הפרטיות החברות של
האוכלו רשות נוהלי פי על אלה, א״ש). - לארץ

הק של בביתו בית לביקור להגיע אמורות סין,
בשנה. פעמיים שיש

 שברשות מתברר שערכנו שמבריקה אלא
 בשם אחת מפקחת רק יושבת כולה האוכלוסין

 על התלונות כל את אליה מקבלת אשר לוי, רננה
 הבדיקה שכאמור למרות בקשישים. התעללות

 קשישים שאלפי העלתה הרווחה משרד עם שלנו
 רק לוי קיבלה 2014 בשנת להתעללות, נחשפו

למשטרה. הועברו מהן 21 ורק תלונות, 299
 ורשות סוציאליים עובדים של צוות אין ללוי

 בביתם בקרה ביקורי לעשות נדרשת לא האוכלוסין
 עולה שערכנו מבדיקה מכך, חמור הקשישים. של
 אשר ממוחשבת מערכת אין האוכלוסין לרשות כי

 במצב התלונות. על בקרה לערוך בעזרתה ניתן
 שללה לא האוכלוסין שרשות פלא לא זה, דברים
 של התעללות בשל פרטית מלשכה רישיון מעולם

 הופעלו סנקציות אילו לשאלתנו בקשיש. זר עובד
 בקשישים, התעללות מקרי בגין פרטיות לשכות על
 שוב השאלה את ששלחנו לאחר תשובה. קיבלנו לא

 הלחץ "כל לנו: השיבו האוכלוסין, רשות לדוברת
 ממש לא האחרון הפסיק עד לענות שחייבים הזה

לנו". נראה
 הכנסת, של והמחקר המידע מרכז של בדוח גם

 פניות "למרות נכתב: ,2015 בדצמבר שהתפרסם
הכ של והמידע המחקר מרכז של ונשנות חוזרות

 על השיבה לא האוכלוסין) (רשות הרשות נסת,
הופע אם הופעלו, אחרות סנקציות אילו השאלה

 . בעקבות זרים ועובדים פרטיות לשכות על לו,
NK כן ועל זר, סיעוד עובד בידי בזקן התעללות

 יקוביץ, אסתר
 פרופסור

 הזקנה למדעי
 מאוניברסיטת

 בן־גוריון:
 הוא כאן "הפיקוח
 מי כי חארטה.
 הגורם מפקח?
 הוא העיקרי
 ההשמה. חברת

 מחויבים הם
 עובד לשלוח

 פעמיים סוציאלי
 אבל בשנה.

 האלה הביקורים
 ולא חטופים

 ללמוד מאפשרים
 בין קורה מה

 למטופל. המטפל
 הסיעוד חברות גם

 לעשות צריכות
 אחת בית ביקור

 אבל לחודשיים.
 כך כל הזה הביקור
 לפעמים שטחי.

 ׳שלום רק זה
 הכל נשמע, מה

 נתראה בסדר?
חודשיים"׳ עוד

המטפלת: ידי על שיטתית התעללות עברה שאמה בדוי) אלה(שם
 העובדים את שמביאה האוכלוסין רשות איפה הנושא? על לפקח שאמורים מי היו "איפה
 האם הם? מי לבדוק טורחת ולא זרים מטפלים בידי שלנו ההורים את מפקירה המדינה האלו?

 שואל הרשות, מטעם סוציאלי עובד איזה מגיע שנה בחצי פעם הזו? לעבודה מתאימים הם
התעללות?" עוברת שאמא לדעת יכול היה בכלל הוא איך והולך. שאלות כמה



המספויס:
קשישים. אלף 920 כיום חיים בישראל
)65 גיל מעל אדם מוגדר (קשיש
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באחרים תלויים מוגדרים 164,181 מתוכם,
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 ביותר הגבוה בקצב גדלה הקשישים אוכלוסיית
 לסססיססיקה, המרכזית הלשכה נתוני פי על בישראל.

איש מיליון 166 בישראל יחיו 2035 בשנת
■•■/*/־....................................................................................................................................................................................

 10.4 על 2012ב־ עמד אשר באוכלוסייה, חלקם

אחוד ך 4.6 שנה 20 בעוד יעמוד אחוז,
• 7 4־ /................................................................................................................................................

 יהי! מיליון חצי מ יותר הקשישים, מתוך
80מ־ יותר בני שנה 20 בעוד

 להזנחה או להתעללות נחשפו 5,287,מתוכם
 בארץ); מהרשויות לרבע רק המתייחס (נתון

 1,718 פיזית, מפגיעה סבלו מתוכם 1, 088
 מינית מפגיעה 33 מהזנחה, 1131 נפשית, מפגיעה

זכויות משלילת 371ו־
״7 4־ /......................................................................................................................................................

 התעללות בגין תיקים 634 נפתחו 2015ב־
ישע בחסר

 2,747 נפתחו 2015ל־ שקדמו השנים בחמש
 מתוכם בקשישים. התעללות בגין תיקים
אחוזים) 10| אישום כתבי 280 הוגשו

/1 /...................................................................................................................................................................................................................•״״•••

לציבור עניין מחוסר נסגרו תיקים 915

 האלה בתלונות הטיפול הליכי על מידע בידינו אין

ותוצאותיהם".
 זרים עובדים העסקת על לפקח שאמור נוסף גורם

 הביטוח של לפיקוחו הכפופות הסיעוד, חברות הוא
שי מנגנון הקים לא הלאומי הביטוח אבל הלאומי.

 מקומיות בוועדות ונעזר הסיעוד חברות על פקח
 שלוחות בעצם הן הללו הוועדות הרווחה. משרד של
 עובדים שרובם עובדיהן, המקומיות. הרשויות של

נצי הלאומי. הביטוח ידי על ממומנים סוציאליים,
 הקשישים של לבתיהם להגיע אמורים הוועדות גי

 לעשות, מתקשים הם זה את גם אך בשנה, פעמיים

המדינה. מבקר בדוח בעבר נחשף שכבר כפי
 שבהם במקרים גם כי עולה שערכנו מבדיקה

 בשנה, פעמיים קשיש אצל מבקרים הוועדות נציגי
 בטופס הסיבה: ברורות. ממש לא הביקור תוצאות

 לזיהוי נקודתית התייחסות אין הלאומי הביטוח של
לש נדהמנו כך, על כששאלנו התעללות. סממני

 ליבנו. תשומת את שהסבת "טוב במוסד: מבכיר מוע
 המוסד אם כששאלנו לטופס". זה את להוסיף נשקול
 לנו נמסר התעללות, של במקרה סנקציות הפעיל

 אין - בקיצור התעללות. על תלונות התקבלו שלא
 לנושא בטפסים התייחסות ואין תלונות אין מנגנון,

ההתעללות.
 הביטוח של הנציגות המקומיות, בוועדות

 ממוחשבת מערכת קיימת דווקא זה, לעניין הלאומי
 אלא הוועדות. שעורכות הבית ביקורי על לדיווח

 המערכת של הממשק כי עולה שערכנו שמבדיקה
התעללות. סממני על דיווח מאפשר אינו

 חברות הוא בנושא שמטפל האחרון הגורם
 הביטוח עם שחתמו החוזים פי על עצמן. הסיעוד

 לשישה להגיע נדרשים החברות נציגי הלאומי,

חב בעשרות שמדובר מכיוון בשנה. בית ביקורי
 עומדות הן אם לבדוק דרך שום אין פרטיות, רות
 עצמן. על למעשה מקיימות הן הפיקוח ואת בזה,

 הבית ביקורי מקצוע, מגורמי לנו נמסר כך בפועל,
אפקטיביים. אינם לרוב הללו

האחריות את מסירים
החו בר־אילן, מאוניברסיטת איילון ליאת פרופ׳

 בסיעוד, הזרים העובדים תחום את שנים כבר קרת
 את הפריטה ישראל מדינת פשוט, מאוד "זה אומרת:

 וחברות ההשמה חברות של הרעיון כל הזה. השוק
מע אחריות להסיר המדינה של הדרך זו - הסיעוד

 היא המדינה אחר. דבר בכל כמו שאפשר, כמה צמה
 את נותנת המדינה עובדים. אותם של המעסיק לא

לק משלמות והן הסיעוד לחברות שעובר הכסף,

 הסיעוד". חברות הן לפקח שאמורות מי שיש.

בקשישים? פוגע זה
 וחברות הממשלה משרדי בין הסמכויות "פיזור

 שבאמת מי האחריות? מי אצל כי הכל. אומר הסיעוד
 חברות הן מסיבי היותר הפיקוח את לעשות אמור

 שגוזרות פרטיות חברות אלו כי בעייתי זה הסיעוד,

יש שמדינת כדי זרים פרטיים גופים הכניסו קופון.
 כבר אנחנו שקורה. מה על אחראית תהיה לא ראל

 כל את שמפריטים התרגלנו כי שאלות, שואלים לא
 אוכלוסיות שתי בעצם כאן יש אבל שלנו. החיים

 שהמדינה והמטופלים, הזרים העובדים שקופות,
עליהן". הפיקוח את הפקירה

 הזקנה למדעי פרופסור יקוביץ, אסתר גם
 המומחים לאחת הנחשבת בן־גוריון, מאוניברסיטת

 בקשישים, הטיפול מדיניות בתחום בארץ הגדולים

 היא חארטה", הוא כאן "הפיקוח מהמצב: מזועזעת

 חברת הוא העיקרי הגורם מפקח? מי "כי פוסקת.
פע סוציאלי עובד לשלוח מחויבת היא ההשמה.

מא ולא חטופים האלה הביקורים אבל בשנה. מיים
 לכן למטופל. המטפל בין קורה מה ללמוד פשרים

 צריכות הסיעוד חברות גם חארטה. לזה קוראת אני
 הביקור אבל לחודשיים. אחת בית ביקור לעשות

 נשמע, מה ׳שלום רק זה לפעמים שטחי. כך כל הזה
אמי בקרה אין חודשיים׳. עוד נתראה בסדר? הכל
 ישע בחסרי טיפול של במקרה ראוי שהיה כמו תית

 דבר של בסופו שנפגע ומי פרוץ העסק כל כאלה.
סו הם שגם עצמם, המטפלים אוכלוסיות: שתי הן

 והמטופלים. טובים, לא מאוד העסקה מתנאי בלים
 נדרשים והם מזלם שאיתרע כולנו של ההורים הם

סיעודי". לטיפול

אז"אארנג" "איו"
 סיוע לקבלת דרגות שלוש יש הסיעוד בחוק
 "תלוי המוגדר קשיש הראשונה חיצוני: מעובד
שמוג קשיש של היא השנייה הדרגה רבה", במידה

 קשיש היא והשלישית מאוד" רבה במידה "תלוי דר
 הגבוהות הדרגות שתי לחלוטין". "תלוי שהוגדר

 משלמת המדינה זר. בעובד להסתייע מאפשרות
 צריך והשאר שבועיות שעות 18 של מקסימום

 אחד "זה משפחתו. מבני או הקשיש של מכיסו לבוא
 יקוביץ, פרופ׳ אומרת גדולים", הכי האבסורדים

 יש שלהם. המטפלות של המעסיקים הם "שהזקנים
 מעסיק להיות יכול אתה איך מאוד. צורם מצב כאן

כך?" כל בו תלוי כשאתה
 שקיים האחרון במחקרה גילתה איילון פרופ׳

המשמ "הסיבה ההתעללות. מקרי על תת־דיווח

 שיש "היא לאחרונה, סיפרה לאי־הדיווח", עותית
 ! יפר שהדיווח מפני מלדווח רתיעה יש הדדית. תלות

 | אותי ושדד ברחוב שהלכתי לא זה הסטטוס־קוו. את

אותו". צריך שאני בו, תלוי שאני אדם זה זר. אדם
 הממשלה משרדי לכל פנינו הדיווח, חוסר למרות
הת על נתונים ללקט והצלחנו בתחום העוסקים

 כן, לפני עוד אבל מסגרת). (ר׳ בקשישים עללות
 הקשישים בין היחסים מערכת את להכיר כדאי

 צריכים שהם הזרים הסיעוד עובדי לבין בישראל
 בעל הופכים שהקשישים מכיוון להעסיק. בעצם
 ההוזה מהו עימם לבדוק ביקשנו למעסיקים, כורחם

הזרים. העובדים עם חותמים שהם
 אני "בחוזה מספרת: המרכז, מאזור קשישה ר׳,
בי שעות 24 שלי העובדת של המעסיקה בעצם

 בשבוע". ימים שבעה ממה,
 ימים שבעת ביממה, שעות 24 לעבוד יכול אדם

בשבוע?
 היא בשנה. חופשה ימי כמה לה יש כל, "קודם

 צריכה ואני בשבוע ימים שישה לעבוד אמורה
 אם לבחור יכולה היא אבל חופש, יום לה לתת

 הכל כמובן, תשלום בתוספת הזה היום את לעבוד

 החוק". לפי

בחרה? היא ומה
 הזה". ביום לעבוד בוחרות העובדות כל "כמעט

מוגזם? לך כשמע לא זה אבל
 מישהו צריכה אני שרירים, מניוון סובלת "אני
 אותי שירים אותי, שישטוף בלילה, אותי שיהפוך
העו לשעון. מסביב השגחה צריכה אני למיטה,

 הזה". כסף האקסטרה את לקבל רוצות גם בדות

העובדת? גרה איפה
בהת חדר. לה לתת חייבת אני איתי. גרה "היא

 שיש לי אמרה לי שהייתה הראשונה העובדת חלה,
 לא אז בתחום ירוקה הייתי אני אאוט׳. ו׳ליב אין׳ ׳ליב

 שבשעה זה אאוט' ש׳ליב התברר אומר. זה מה ידעתי
 ללכת, צריכה שהיא אומרת הייתה היא יום כל חמש

 אבל בניקיונות. גם ועובדת דירה איזו שוכרת הייתה
 שהיא עליי יעלו ואם חוקי לא בעצם שזה הבנתי אני

 אותה, להעסיק הרישיון את לי ייקחו ממני יוצאת
 עזבה. פשוט היא ואז לצאת. להפסיק לה אמרתי אז

בור פשוט שלך כשהמטפלת קורה מה יודע ואתה
 השם על חדשה מטפלת להביא יכול לא אתה חת?
 משטרת אני, מה הארץ. את עוזבת לא שהיא עד שלך

 זה?" דבר מין איזה הגבולות?

עשית? מה אז
לו אני אם רק חדשה, מישהי לקחת לי "מותר

 . חברות 20ל־ פניתי אז הסיעוד. מחברות קחת
/|א עוב־ לי שלחה לא אחת אף עכשיו עד בערך.

 יו״ר רז, דורון
 חברות איגוד

הסיעוד:
 המטפלים "רוב

 כדי באים
 ולחזור להתפרנס

 חלקם הביתה.
 רמת כי סורחים
 עליהם הפיקוח
 למה פחותה.
 בני כי פחותה?

 כשיש המשפחה,
 בבית, דר מטפל

 ׳אני אומרים:
 לטייל לנסוע רוצה

 אני עכשיו בשבת,
 ההורים עם אשב

 אומרים שלי?
 ׳נשלם למטפל:

 ותישאר כסף לך
 קורה כך בשבת׳.

 אין שלמטפל
 מגיע והוא חופש,

 לא זה למשבר.
 מה את מצדיק

 זה אבל שקורה,
שקורה" מה
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 מצב כאן "יש שלהם. והמטפלים קשישים
 מעסיק להיות יכול אתה איך מאוד. צורם

 (צילום כך?" כל בו תלוי כשאתה מישהו של
לכתבה) קשר אין למצולמים אילוסטרציה.

 צריך הייתי בצעקות. בלילה אותי מעיר היה הוא
 כמעט אחריו. לנקות אותו, להאכיל לו, להחליף

השתגעתי".

חופש יונו בלי
 שוחחנו, שעימם בתחום מומחים כמה פי על

 בקשישים להתעללות העיקריות הסיבות אחת
מנוחה. יום מקבלים אינם העובדים כאשר מתחילה
בש מנוחה ליום זכאי "המטפל יקוביץ: פרופ׳

 פעמים הרבה שעות. 36ב־ מדובר החוק פי על בוע,
 יעבוד שהוא המטפל עם הסדר עושה המשפחה

שע מה וזה - תשלום תמורת שלו החופשי ביום
 להתעללות". בסוף להוביל לול

 אוכלוסיות בקרב נפוצים ההתעללות מקרי האם
נזקקים? של מסוימות

 נפש׳ ב׳תשושי מטפלים כשהמטפלים "בעיקר
 אחרת, במחלה או בדמנציה באלצהיימר, החולים

שוח מאוד עבודה זו קוגניטיבית. פגיעה בה שיש
 כרוך נפש בתשוש הטיפול משפחה, לבני גם קת.

 מאתגרות, התנהגויות לו שיש באדם בטיפול
צר עשיית דחיפות, צעקות, עם המעטה, בלשון

 להתמודד שקשה התנהגויות ועוד ומריחתם, כים
יוד לא המטפלים אלים. גם הזקן לפעמים איתן.

 אותם. מאשימה לא ואני זה, עם להתמידד איך עים
 נפש תשוש לזקן להם. וקשה לזה הכשיה להם אין
 נותן לא והוא מתערבב הכל לילה. ואין יום אין

ור מנוחה, שעות למטפל אין ואז לישון. למטפל
 מטפלים הכרתי ונפשית. פיזית שחוקים, מהם בים

צרי היו הזמן כל הם כי ביתם, מפתח יצאו שלא
 לשעון. מסביב עליו, ולהשגיח הזקן עם להיות כים
 מטפלים, למצוא למשפחות היום מאוד קשה לכן

 נשארים, הם ואם האלה. הקשים במקרים דווקא
הסי השאר בין זו מכליהם. יוצאים הם פעם לא
 לא שאם מתריעה הזמן כל אני להתעללויות. בה

 שמגיעים האנשים של בחו״ל עוד הכשרה תהיה
 ייפסקו". לא ההתעללויות ארצה,

 למנוע כדי לעשות יכולה שהמשפחה משהו יש

זה? את
 מבקשים שכאשר מבינה תמיד לא "המשפחה

המ בזקן. פוגע זה ימים, שבעה לעבוד ממטפלת
 זרה, מטפלת לי יש ׳ייפי, לחשוב: יכולה לא שפחה

 בסדר/ הכל אז בחודש, שקל 8,000 לה משלם אני
 זה מפקח, לא אתה ואם כך. לחשוב חמורה טעות זו

לפורענות". מועד

יותר הסיעוד, חברות איגוד יו״י רז, דורון

 ישראלית בעובדת להסתפק נאלצת ואני זרה דת
 לא הישראליות ביום. שעות כמה רק שעובדת
הזו". העבודה את לעשות מוכנות

 לנו סיפר אאוט" "ליב או אין" ה״ליב תופעת על

 בישראל לעבוד שהגיע הודי ממוצא עובד א', גם
 קשיש של בביתו לעבוד אמור היה א׳ בסיעוד.
 רחוק זה מספר, שא׳ כפי בפועל, סיעודי. שהוגדר

 סיפר איתר, סידור לי "יש המצב. מלהיות מאוד
 אצלו עובד לא "אני עימו. בפגישה לאחרונה לנו

 לו". ימשלם משלי שכורה בדירה גר אלא בסיעוד,
לו? משלם אומרת זאת מה

לנ אליו ובא בחודש שקל אלף לו משלם "אני
 אותי משחרר הוא הזמן בשאר בשבוע. יום כל קות

 ומרוויח בניקיון עובד אני רוצה. שאני מה לעשות
 לשעה". שקל 50
בו? מטפל מי אז

 בבית אשתו סיעודי, עובד צריך באמת לא "הוא
 בעצמו". ללכת יכול הוא טוב, די שלו המצב וגם
 כדי שקל 3,000 לקבל אמור הקשיש חודש, בכל

הזה? הכסף עם קורה מה אותך, להעסיק
שי הסיכוי הקשיש. של הכיס אל הולך "הכסף

 וגם הגייה. שוטרי הרבה אין כי גבוה, לא אותי גלו
 לו אגיד פשוט אני ברחוב, אותי יראה מישהו אם

 דבר". אותו לו יגיד הקשיש וגם חופש ביום שאני
הסוציאליים? העובדים של הבית ביקורי עם מה

 עם שלו ההגעה את מתאם הסוציאלי "העובד
 מגיע, אני גם מגיע, וכשהוא הגעתו. לפני הקשיש

 בסדר". שהכל לו אומרים והקשיש ואני
 העובד הקשיש, אצל חדר לך להיות אמור אבל

זה. את לבדוק אמור הסוציאלי
בג שם השארתי שהוא. כמו עומד שלי "החדר

 נראה וזה שיניים מברשת לי יש מסודרים, דים

שם". גר שאני
 "ליב של סידור להם שיש חברים עוד לך יש

אאוט"?
 השותפים שני זה, את שעושים הרבה יש "כן,

 זה". את עושים גם בדירה שלי
יג יגלו אם החוק? על עבירה שזו לזה מודע אתה

אותך. רשו
 זו בסיעוד. באמת עבדתי לארץ "כשהגעתי

 קשיש להרים צריך הייתי קשה, מאוד עבודה
 מה יורע אתה קילו. 130 שקל הוא אותו, ולקלח

 עובד הייתי אותו? ולקלח קילו 130 להרים זה

 המשפחה בשבוע. ימים שישה ביממה, שעות 24
 אני גם בשבת. גם לעבוד ממני דרשה הקשיש של

משנה. יותר ככה עבדתי כסף. עוד זה כי רציתי

מהתע שעברה בשנה סבלו קשישים 5,000מ-
האלה? למספרים הגענו איך ללות.

שדור מקרים הם המתעללים מהמטפלים "רבים
הר סוהר, בית שאפשר: חמור הכי הטיפול את שים
 נתקלתי פעם לא אבל יד. הורדת גם ומבחינתי חקה,

 לשלם לא כדי רק מתעלל שעובד שאמרה במשפחה
 רעים. אנשים לא הם המטפלים רוב זכויותיו. את לו

 סר חלקם הביתה. ולחזור להתפרנס כדי באים הם
 פחותה? למה פחותה. עליהם הפיקוח רמת כי רחים

 זר מטפל כשיש המשפחה, בני מהמקרים, בהרבה כי
 הם מטלות: מהרבה פטורים עצמם את רואים בבית,

 לטייל לנסוע רוצה אני השבוע, כל ׳עבדתי אומרים:
 אומיים שלי?׳ ההורים עם אשב אני עכשיו בשבת,

 קורה כך בשבת׳. ותישאר כסף לך ׳נשלם למטפל:
 זה משבר. של למצב מגיע והוא חופש אין שלמטפל

 בקשר שקורה. מה זה אבל שקורה, מה את מצדיק לא
 ביקורים בשני אפשר איך לי תסביר למפקחים,

 יודע לא אני לפקח? שעה שלושת־רבעי של בשנה
 סוציאלי עובד שבא נגיד זה. את לעשות אפשר איך

 הצי בעוד לו, נראה שלא משהו וראה בית לביקור
ממילא". ישתנה כבר והכל חדש עובד יבוא שנה

 בתחום שמטפלים הממשלה ממשרדי באחד בכיר
 על האחריית את מטיל רז "דורון אחרת: חושב דווקא

 הוא בעצם זה שאשם מי מצחיק, זה המשפחה? בני
 לפקח שאמורים מי הנהלים פי על שלו, והמקבילים

 רשות הסיעוד, חברות אלא המשפחה בני לא זה
הרווחה". ומשרד האוכלוסין
 הסיעוד "חברות הלאומי: הביטוח תגובת

 לערוך עימן, שנחתם החוזה ולפי במכרז, מחויבות
 לחודשיים), (אחת בשנה פעמים שש בית ביקורי

 ופיקוח בקרה לצורכי סוציאליים, עובדים ידי על
 מחויבות החברות בביתו. לקשיש הניתן הטיפול על

 מול וחלק המטפל בנוכחות מהביקורים חלק לבצע
 במקרים המטפל. נוכחות ללא ומשפחתו, הקשיש

 לדווח מחויבות החברות חריגים, ממצאים יש שבהם
 הנושא. על האמונות המקומיות, לוועדות כך על

 על ביקורות קבוע באופן עורך הלאומי הביטוח

מת אכן אם בודקים אנו בביקורת הסיעוד. חברית
המ בבית הסיעוד חברות ידי על הביקורים בצעים
כראוי. מתבצע למטפלים שהתשלום כן וכמו טופל,

 בהתנהלות ליקויים נמצאים שבהם "במקרים
 להפעיל רשאי הלאומי הביטוח הסיעוד, חברות

 בשנתיים שנמצאו. לליקויים בהתאם סנקציות נגדן
 לא כך ומשום תלונות אלינו הגיעו לא האחרונות

בקשישים", להתעללות בנוגע סנקציות הופעלו

 עבודת "במסגרת האוכלוסין: רשות תגובת
 אנו הסוציאליים, העובדים על הארצית המפקחת

 פגיעות של והאיתור המניעה נושא על דגש שמים
 הכשרות מקבלים סוציאליים עובדים ישע. בחסרי

ותמי ייעוץ ליווי, גם כמו הנ״ל בתחום פרטניות
המני במסגרת אמת. בזמן באירועים בטיפול כה
 סוציאליים, עובדים עבור הכשרה ימי פותחו עה

 דרכי ולהציע לנושא המודעות את להגביר כדי
דיווח. ודרס• מתאימות טיפול

 המפגש בקשיש, התעללות מניעת של "בנושא
 ליצור עלול המעסיק לבין המטפל הזר העובד בין

 ניצול או המטפל הזר בעובד פגיעה של מצבים
התע או פגיעה לצד במטפל, פיזי ניצול או מיני

 הלשכות נדרשות משכך, הסיעודי. במעסיק ללות
 הוראה קיימת חריג. אירוע כל על לרשויות לדווח

בי מתבצעים חריגים. ממצאים על דיווח המחייבת
 לסייע כדי מעסיקים בבתי גם הצורך פי על קורים

• באחריותן". הם שהביקורים הפרטיות, ללשכות

amir-sh@yedioth.co.il

r יי ך תנכלו הזו הכתבה את

אחושת ידיעות של I אחרונות I באפליקציה נם לקרוא
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,פרום
 איילו! ליאת

 מאוניברסיטת
בר־אילן,
 בבר החוקרת

 תחום את שנים
 הזרים העובדים
 בסיעוד:

 פשוס, מאוד "זה
 ישראל מדינת

 את הפריסה
 כל הזה. השוק

 חברות של הרעיון
 וחברות ההשמה
 הדרך זו ־ הסיעוד

 להסיר המדינה של
 מעצמה אחריות

 כמו שאפשר, כמה
 אחר. דבר בכל

 לא היא המדינה
 אותם של המעסיק
 המדינה עובדים.

 הכסף, את נותנת
 לחברות שעובר
 והן הסיעוד

 לקשיש. משלמות

 שאמורות מי
 חברות הן לפקח

הסיעוד"



מדינה מכת 64
 העובדים ידי על קשישים תקיפת תחקיר:

 רק לא אבל לתופעה, הפכה שלהם הזרים
עמאן אמיר / במצב אשמים התוקפים
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