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לופיטב תועמשמ תאיצמו לטנ תשוחת 

םירזענש ןקז החפשמ ןבב םיירקיע םילפטמ ברקב 
תילארשי וא הרז תילמרופ תלפטמב 

ןולייא תאילו ובנ לאיזוע 

ןליא-רב תטיסרבינוא ,דלפסייו סיאולו יבג ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב 

- תילמרופ יתלבה תכרעמהמ ןקזל תנתינש תיתועמשמה הכימתה דצל :עקר 

תועצמאב עויס תלבקל היינפב תדמתמ היילע תרכינ - החפשמ ינב בור יפ לע 

חוטיבל דסומהמ דועיס תלמג תרגסמב ,םירז וא םילארשי ,םיילמרופ םילפטמ 

םג אלא ,ומצע ןקזה לע קר אל תוכלשה תויהל תויושע הז עויס תלבקל .ימואל 

םימייק םא ןוחבל התייה רקחמה תרטמ .וב םילפטמה החפשמה ינב לע 
ןקז החפשמ ןבב םיירקיע םילפטמ לש תוילילשהו תויבויחה תושוחתב םילדבה 

ביבסמ לופיט ול תוקינעמו ןקזה תיבב תוררוגתמה תורז תולפטמב םירזענש 

.עובשב תועש המכ תוילארשי תולפטמב םירזענש םיירקיע םילפטמ ןיבל ,ןועשל 

תאיצמ תאו לטנה תשוחת תא םיאבנמה םימרוגה תא ןחב רקחמה ,ןכ ומכ 

.םיירקיעה םילפטמה ברקב לופיטב תועמשמה 
החפשמ ינב 215 לש תוחונ םגדמל ורסמנ ימצע חווידל םינולאש :הטישה 

,(םישנ 680/0,60 םילפטמה לש עצוממה ליגה)ןקזב םיירקיע םילפטמ םישמשמה 

.תילארשי תלפטמב םירזענ 105ר הרז תלפטמב םירזענ 110 םכותמ 

ןוצרה תועיבשב תוצובקה ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ :םיאצממ 
וליג תורז תולפטמב םירזענש הלא .לופיטה לטנ תשוחתבו ילמרופה לופיטהמ 

םירזענש הלאל האוושהב רתוי הכומנ לטנ תשוחתו רתוי ההובג ןוצר תועיבש 

עגונב תוצובקה ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל ,תאז םע .תוילארשי תולפטמב 

םרוג האצמנ ילמרופה לופיטהמ ןוצרה תועיבש .לופיטב תועמשמ תאיצמל 

תועמשמה תאיצמ תאו לטנה תשוחת תא אבנמה םרוג ןכו רקחמב ךוותמ 

.םיירקיעה םילפטמה ברקב לופיטב 

תועיבשו ןקזל ןתינש ילמרופה לופיטהש ךכ לע עיבצמ רקחמה :תונקסמ 

םיירקיעה םילפטמה לש לופיטה תייווחב םייתועמשמ םימרוג םה ונממ ןוצרה 

תולבגומה תמר ומכ לופיטב םייביטקייבוא םימרוגמ רתוי וליפא תאזו ,ןקזב 

ןועשל ביבסמ עויס הלבקב יכ הארמ רקחמה ,ןכ ומכ .ןקזה לש תידוקפתה 

,ומצע ןקזל קר אל התובישחב ןפוד תאצוי המורת סושמ שי תורז תולפטממ 

עויסה ךרעמ תובישחב הרכהל רקחמה םרות ליבקמב .ותחפשמ ינבל םג אלא 

.וז הייסולכואל יווילו הכימת ןתמב ךרוצבו ןקזל ילמרופ יתלבה 

לע תילאיצוס הדובעל רפסה תיבב "ךמסומ" ראותה תלבק םשל ובנ לאיזוע לש רמג תדובע לע ססובמ רמאמה 

.ןליא רב תטיסרבינוא ,דלפסייו סיאולו יבג םש 

55 84-55,2016-ו"עשת ,(2)גמ הירטאירגו היגולוטנורג 

This content downloaded from 132.70.66.14 on Tue, 10 Dec 2019 09:23:13 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



ןולייא תאילו ובנ לאיזוע 

תורפס תריקס 

תולועפ עוציבב םילבגומה לארשיב םינקזה רפסמ ,2010 תנשל תואירבה רקס ינותנ יפ לע 

םוי-םויה (ADL - Activity of Daily Living) םבור רשאכ ,180,000-כב דמאנ (8796) 

בור יפ לע עצבתמ הלא םינקזב לופיטה .(2012 ,ראבו רונש ,יקסדורב) הליהקב םיררוגתמ 

תיתחפשמה תכרעמה ידי לע (Sung, 2001; Wolf, Freedman, Se Soldo, 1997). קלחכ תאז 

לופיטל תירקיעה תוירחאה היפלש ,החפשמב םידיקפתה תקולח לש תיתרוסמה הסיפתהמ 

ותחפשמ ינב לע תלטומ ןקזב(Fujisawa Se Colombo, 2009; wiener, 2003). החפשמה ןב 

"ירקיע לפטמ" לש דיקפת ללכ ךרדב אלממ(primary caregiver), תומדכ תורפסב רדגומה 

ויכרצל תגאודו לבגומ וא הלוח םדאל לופיט הקינעמש תיזכרמה(Gubrium, 1991) םדאכו 

 Canadian Study)וילע תלטומ לופיטה ןתמלו תוימוימויה תוטלחהל תוירחאה רקיע רשא

 .(of Health and Aging Working Group, 1994

עויס תלבקל תוינפב תדמתמ היילע שי ,ןקזל תנתינש תילמרופ יתלבה הכימתה דצל 

דועיס תלמג תלבקל תועיבתה רפסמב היילעב ראשה ןיב תאטבתמש ,םיילמרופ םימרוגמ 

ןווגמב רוחבל ותחפשמו ןקזה םילוכי דועיסה תלמג תרגסמב .ימואל חוטיבל דסומהמ 

רוקיב ,םירז וא םילארשי םילפטמ תועצמאב ישיא לופיט תלבק ומכ םיילמרופ םיתוריש 

עיגה דועיס תלמגל םיאכזה רפסמ .דועו הקוצמ ירדשמב שומיש ןומימ ,שישקל םוי זכרמב 

חוטיבל דסומה) לארשיב םינקזה ללכמ 17.696-כ םהש ,שיא 152,700-כל 2012 תנשב 

םיאכזהמ 98.296 ,2012 רבמצדל ןוכנ ,ימואל חוטיבל דסומה ינותנ יפ לע .(2013 ,ימואל 

רשאכ 1,תולפטמ ידי לע ןתינש יתיב ידועיס לופיט תועצמאב םתואכז תא לצנל ורחב 

םע תאז ובליש אלו םיתורישה לס ךותמ דיחי תורישכ הז תוריש ורחב םיאכזהמ 68.896 

.(םש) הלמגה תרגסמב לבקל ןתינש םירחא םיתוריש 

הדיריל ,יתרוסמה החפשמה הנבמב יונישל ואיבה רשא היצזינרדומה יכילהת תובקעב 

הדירי לש המגמ תרכינ ,תיבל ץוחמ תודבועש םישנה רפסמב היילעלו הדוליה ירועישב 

!2010 ,ןהכ) ןקזב לפטל םייונפש החפשמה ינב ברקמ םיילאיצנטופה םילפטמה רפסמב 

 2000 ,Spiliman <fe Pezzin). סויגב ישוקלו ימוקמ םדא חוכב רוסחמל םידע ונא ליבקמב

.(2012 ,ןתנ) ידסומהו יתיבה לופיטה תרגסמב דועיסב וקסעיש םישדח םילארשי םידבוע 

הייפוא לשב ןה ,הב קוסעלמ םיעתרנ םיבר םילארשיש הדובעל תבשחנ תידועיסה הדובעה 

וליבוה היצזילבולגה יכילהת .(2000 ,ןהכו קהנזור) התרומת ןתינש ךומנה רכשה לשב ןהו 

רוש) םינקזב לופיטל ףיקמ הנעמ ונתיי רשא ,תוחתפתמ תונידממ הדובע ירגהמ תאבהל 

הדובעה ירגהמ רועישב תוליבומה תונידמה תחאל םויכ תבשחנ לארשי .(2011 ,סייוו 

םיקסעומ םבור רשאכ ,(Ayalon, 2009a ;2011 ,סייוו רוש ;2010 ,ןייטשקא) הב םיאצמנש 

.(2014 ,הריגההו ןיסולכואה תושר) דועיסה ףנעב 

הרזה תלפטמהש הזב אוה הרז תלפטמל תילארשי תלפטמ תקסעה ןיב ירקיעה לדבהה 

תלפטמל דוגינב ,הממיה תועש לכב וב לפטל הנימזו (live-in) ןקזה תיבב תררוגתמ 

.ךפיהלו םירבג םילפטמל םג סחייתמ רמאמה ךרואל הבקנ ןושלב שומישה 1 
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םיירקיע םילפטמ ברקב לופיטב תועמשמ תאיצמו לטנ תשוחת 

עויס .(2011 ,ןתנ ;2010 ,ןייטשקא) (live-out) עובשב תועש המכל העיגמש תילארשיה 

לקהל אסיג דחמ יושע ,הממיב תועש עבראו םירשע ןקזה םע תררוגתמ רשא הרז תלפטממ 

ילאידיא ןורתפ שמשלו םהיניינעב םיקוסעש ןקזה לש החפשמה ינב לע יתועמשמ ןפואב 

הנוש יתוברת עקר תלעב הרז תומד לש התסינכל ,אסיג ךדיאמ .ןקזה לש םיבורמה ויכרצל 

יסחי תורצוויה לע תושקהלו תלפטמל ןקזה ןיב תרושקת יישק תוולתהל םייושע הפש ירעפו 

ינב ,הרז תלפטמ לש התסינכ םעש ששח םייק ,ךכל ףסונב .(lecovich, 2007) םהיניב ןומא 

.(lecovich, 2010) רבעב עצבל וגהנש ןקזב לופיטל תורושקה תומישממ ורענתי החפשמה 

,וייחמ דרפנ יתלב קלחל ןמזה םע תכפוהו ןקזה םע תררוגתמש הרז תלפטמ תקסעה 

,בלושמ ,שדח סופד תרצוי השעמלו ילמרופ יתלבל ילמרופ ןיב תולובגה תא תשטשטמ 

ןוצרה עבונ ןאכמ .(lecovich, 2009 ;2011 ,ץיבוקי)קמועל וניבהלו ותוא רוקחל םוקמ שיש 

וא הרז תלפטמב רזענש ןקזב ירקיעה לפטמה לש לופיטה תייווחב םילדבהה תא ןוחבל 
.תילארשי תלפטמב 

םילבגומ םינקז לש החפשמ ינב םהש םיירקיע םילפטמ ברקב עצבתה יחכונה רקחמה 

דסומהמ דועיס תלמג תרגסמב םיילמרופ םילפטמ תועצמאב עויס םילבקמ רשא ,םדוקפתב 

תכרעמל ילמרופ עויס תלבק לש המורתה תא ןוחבל התייה רקחמה תרטמ .ימואל חוטיבל 

ביבס תושוחתב םילדבהה תא ןחוב רקחמה .ןקזב תלפטמש תילמרופ יתלבה תיתחפשמה 

תלפטמב םירזענש הלאל הרז תלפטמב םירזענש םיירקיע םילפטמ ןיב ןקזב לופיטה 
.תילארשי 

ילמרופ יתלב לופיטל ילמרופ לופיט ןיב 

החפשמ ינב תוברועמ לש םיירשפא םיסופד המכ לש םמויק לע םיעיבצמ םינוש םירקחמ 

,ןהכ)ןקזה לש ותיבל (םולשתב) תילמרופ תלפטמ לש התסינכ םע (ילמרופ יתלב לופיט) 

 2010; 2013 ,Ayalon, Halevy-Levin, Ben-Yizhak, à Friedman):

הכימתכ ןתינ ילמרופה עויסה :(complement/supplement model) המלשהה לדומ (א 

Chappeii <fe Biandford, 1991; Noeiker <fe Bass,) החפשמה ןב ןתונש עויסל תפסותכו 

 1989).

רבעב ועצובש תומישמ תועצבמ תיבה תולפטמ :(substitution model) הפלחהה לדומ (ב 

Noeiker à Bass, 1989; Tennstedt, Crawford, à McKinlay,)ירקיעה לפטמה ידי לע 

 1993).

יתחפשמה לגעמה :(hierarchical compensatory theory) יכרריהה יוציפה לדומ (ג 

םניא החפשמה ינב רשאכ קרו ,ןקזה רובע ףדעומהו ינושארה הרזעה רוקמ שמשמ 

Cantor, 1979,) םדצמ הנעמה רסוחל יוציפכ ילמרופ לופיט לש הרזעל ונפי םה ,םינימז 

 1991).

תיב תלפטמ ןיב םידיקפת תקולח :(task specific model) תומישמה תקולח לדומ (ד 

ךרדב ועצובי ,םיעובק םינמזב תושענו תונמוימ תושרודש תומישמש ךכ ,ירקיע לפטמל 

.(Litwak, 1985) תילמרופ תלפטמ ידי לע ללכ 
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ןולייא תאילו ובנ לאיזוע 

תא אלמ ןפואב ןייפאמה םכסומ לדומ ןיא ,הלא םילדומב רבוגה קוסיעה תורמל 

.(Ayalon et al., 2013)ילמרופ יתלבל ילמרופה לופיט ןיב היצקארטניאה 

םילפטמ לש םתוברועמ תא ןחב רשא (1992 ,יארומ-ץייבו ןייטשנגרומ) םדקומ רקחמ 

ילמרופ עויס ןתמ יכ הלעה ,הירחאו דועיס תלמגל תואכזה תלבק םרט םיילמרופ יתלב 

ןפוא םושב םלוא ,לטנה תשוחתמו לופיטה תויביסנטניאמ תיחפה םנמא תלפטמ תועצמאב 

,גניקו ןואנ ,יקסדורב) ףסונ רקחמ .תלפטמל החפשמה ןבמ תוירחאה תרבעהל איבה אל 

,קוחה תלחה םרט) םידעומ השולשב ותמורתו דועיסה קוח תוכלשה תא ןחב רשא (1993 

םרוג םה החפשמה ינב יכ ןכ םג אצמ ,(ותלחה רחאל םינש שולשכו ותלחה רחאל הנש 

,ךכל ףסונב .ילמרופה עויסה תלבק רחאל םג ,הרזעה ימוחת לכב ןקזל הרזע ןתמב יזכרמ 

םיילמרופ יתלבה םיתורישל םיילמרופה םיתורישה ןיב הפולחת הלח יכ הז רקחמב אצמנ 

ילמרופה עויסהש ךכ לע עיבצמ רבדה .הרזעה ףקיה תניחבמ אל ךא ,הרזעה ימוחת תניחבמ 

,םירחאו יקסדורב) ןהיתופדעהל םאתהב םימיוסמ םימוחתב זכרתהל תוחפשמל רשפאמ 

 1993).

ןיבל ילמרופ יתלבה ירקיעה לפטמה ןיב םידיקפתה תקולחב וקסע םידחא םירקחמ 

(2004) םירחאו יקסדורב לש םרקחממ .הרז תלפטמב רבודמ רשאכ תילמרופה תלפטמה 

קשמ לוהינבו ןקזב לופיטב םיברועמ תויהל וכישמה םיירקיעה םילפטמה בור יכ הלוע 

דצמ עויסה םלוא ,הנומתל הרז תלפטמ לש התסינכ בקע תחפ אל לופיטה ףקיה יכו ,תיבה 

ללכו תיבל ץוחמ םירודיסלו תיבה קשמ לוהינל םירושקש םימוחתב דקמתהל רבע החפשמה 

Ayalon,) ןולייא םג .וילע החגשהב וא ןקזב ישיאה לופיטב תוברועמ לש התוחפ הדימ 

 2009b) ינב לש םתוברועמ יפוא הנתשמ הרז תלפטמ לש התסינכ רחאל יכ האצמ

הכימת ןתמבו ימוימויו ישיא לופיטב ודקמתה תוילמרופה תולפטמהש דועב :החפשמה 

case) "לופיטה לוהינ" לש דיקפת אלמל ורבע ןקזה לש וידליש ירה ,תיתרבחו תישגר 

 management), ידי לע ןתינש לופיטה תא זכרל תוירחאה תא םמצע לע ולטנ רמולכ

קינעהל וכישמה ,תאז תמועל ,גוז ינב .םיילוהינה םיטביהב ןמז עיקשהלו םינושה םימרוגה 

iecovich,) ץיבוקי .הרזה תלפטמה ידי לע ןתינש לופיטל ףסונב ,ןקזל ישגרו ישיא לופיט םג 

םג ןקזה לש ויכרצ יולימב יזכרמ דיקפת אלמל םיכישממ החפשמה ינב יכ האצמ (2010 

הרז תלפטמב םירזענש םינקזש ךכב תאז הריבסמ איה .הרז תלפטמ לש התסינכ רחאל 

.הרזה תלפטמה דצמ םג ףסונ ישעמ עויסב ךרוצ הלוע ןכלו ,רתוי הבר תולבגוממ םילבוס 

,עובשל תחא החונמ םויל תאצוי הרזה תלפטמהש הדבועה איה תנייצמ איהש תפסונ הביס 

.ןקזב לופיטל החפשמה תסייגתמ ,בור יפ לע ,הז םויבו 

ילמרופה לופיטהמ ןוצרה תועיבש תובישח 

ילבקמ תוחוקלה ףותיש לש תובישחב הרכהה תרבוגו תכלוה םינורחאה םירושעה ינשב 

empowering) תוחוקלה תמצעה ךילהתמ קלחכ ןה תאז .םתוברועמ תרבגהו םיתורישה 

 consumers) םרופישו םייתרבחה םיתורישה תוכיא תרקב ךרוצל ןהו (,Strasser, Aharony

 1993 ,fc Greenberger>). תדוקנ יוטיבל תורישיה םיכרדה תחא איה ןוצר תועיבש תכרעה

אוהש תורישה תוכיאל בושח רוטקידניא תשמשמ איהו (Geron, 1998) חוקלה לש וטבמ 
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םיירקיע םילפטמ ברקב לופיטב תועמשמ תאיצמו לטנ תשוחת 

לבקמ (Pascoe, 1983). תכרעהש ךכל וסחייתה "ןוצר תועיבש" גשומל תומדקומ תורדגה 

יבגל ולש תומדקומה תויביטקייבוסה תויפיצה תאוושהמ תעפשומ חוקל ידי לע תוריש 

רשאכ הבר ןוצר תועיבש שוחי חוקל .לעופב תורישה תלבקב ולש תישיאה היווחל תורישה 

רשאכ ןוצר תועיבש רסוח שוחי תאז תמועלו ,ויתויפיצ לע הלוע לעופב ול ןתינש תורישה 

יופצה ןיב רעפב םיישגרה םימרוגה תא ושיגדהש שי .ויתויפיצמ הכומנ תורישהמ ותייווח 

 Hunt, 1991; Rust) םייביטינגוקה םיביכרמה תא ושיגדהש שי ,(Linder-Pelz, 1982)יוצמל

fc Oliver, 1994>) םיינשה ןיב ובלישש שיו (Davies à Ware, 1988; Pascoe, 1983). רשקהב 

לבקמ לש ונוצר תועיבש תא םידדומש םידחא םירטמרפ ונמנ םינקזב יתיב לופיט לש 

 Eustis, Kane, à)תושימגו תרושקת ,תוביוחמ ,תונימז ,תונימא ,תונמוימ :םהיניב ,תורישה

 .(Fischer, 1993; Geron, 1995

םינקזה לש ןוצרה תועיבש תמר תא וקדבו לארשיב הכ דע וכרענש םיטעמה םירקחמב 

ןוצרה תועיבש :םיינשמ םידדמ ינשל ןוצרה תועיבש דדמ תא קלחל וגהנ ,םהילפטממ 

תובישחה לע העיבצמ וז הקולח .לפטמה לש וסחימ ןוצרה תועיבשו ומצע לופיטהמ 

םירחאו יקסדורב .רשקה תוכיאלו ךילהתל ןהו לופיטה לש תוישממה תואצותל ןה תסחוימה 

תמועל תלפטמה תדובעמ רתוי םיצורמ ויה תורז תולפטמ וקיסעהש םינקז יכ ואצמ (2004) 

תוצובקה יתש ןיב יתועמשמ לדבה אצמנ אל םלוא ,תוילארשי תולפטמ וקיסעהש םינקז 

רקחמב םג .הילע ךומסל ןתינש השוחתב וא ןקזה לא תלפטמה לש הסחימ ןוצרה תועיבשב 

תועיבש וליג הרז תלפטמ םהל התייהש םינקז יכ אצמנ (iecovich, 2007) ץיבוקי הכרעש 

הנשמ לביק הז אצממ .תילארשי תלפטמב םירזענש םינקז תמועל לופיטהמ רתוי הבר ןוצר 

ברקב ןירגו ןולייא ידי לע לארשיב הנורחאל ךרענש ףסונ ףיקמ רקחמב םג ששואו ףקות 

םג יכ ונרעיש ,הלא םירקחמ ךמס לע .(Ayaion <fe Green, 2015) םינקזב םיירקיע םילפטמ 

תוחפשמב רתוי הבר היהת ילמרופה לופיטהמ ןוצרה תועיבש תדימ יחכונה רקחמב 

תא ונקדב ,ךכל ףסונב .תילארשי תלפטמב תורזענש ולא תמועל הרז תלפטמ תוקיסעמש 

.רקחמה לדומ ךותב ךוותמ םרוגכ הז הנתשמ לש ומוקמ 

לופיטב לטנה תשוחת 

לש תיסיסב תוביוחמ תשוחתל יתוגהנתהה יוטיבה אוה ודוקפתב לבגומ החפשמ ןבב לופיט 

לפוטמה ןיב םיסחיה זכרמל ךפוה לופיטה ,תובורק םיתעל .ותחפשמ ןבל גואדל טרפה 

Pearlin, Mullan,) ךמותה לע (overload) גירח סמוע ליטהל לולעו ירקיעה לפטמל 
 1990 ,Semple, <fe Skaff). לופיטה לטנ" גשומה"(caregiving burden) תובכרומל סחייתמ

לע הז סמוע לש תוירשפאה תוכלשהלו םדוקפתב םילבגומה םישנאב ילופיטה סמועה 

.(Zarit, Reever, à Bach-Peterson, 1980) ירקיעה לפטמה לש ינפוגהו ישפנה בצמה 

,תוישגרה ,תויגולוכיספה ,תויזיפה תויעבה ףסוא תא תללוכ הז גשומ לש רתוי הבחר הרדגה 

George à Gwyther,) םילוח םינקזב םילפטמש החפשמ ינב םיווחש תויפסכהו תויתרבחה 

 1986).

החפשמה ינב לע ללכ ךרדב לפונ םינקזה םירוהב לופיטה לטנ יכ הלעמ רקחמה תורפס 

 (1991 ,Keith, 1995; Sung). יכ ולעה ןקזה הרוהב לופיטה לטנב וקסעש םיבר םירקחמ
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ןולייא תאילו ובנ לאיזוע 

לטנו הסמעמ תשוחת לש תוהובג תומר לע יבקע ןפואב וחוויד םיילמרופ יתלבה םילפטמה 

(Gupta, 2000; Zarit, Reever, 8c Back-Peterson, 1980). ךכ לע םיעיבצמ םידחא םירקחמ 

ירקיעה לפטמה לש לטנה תשוחת תא יללכ ןפואב תיחפמ ילמרופ יתיב לופיט לש עויסש 

 lecovich, 2007; Kumamoto, ;1992 ,(יארומ-ץייבו ןייטשנגרומ ;1993 ,םירחאו יקסדורב

Arai, 8c Zarit, 2006; Lund, Wright, 8c Caserta, 2005 ; Polverini 8l Lamura, 2004). םע 

הרז תלפטמב תורזענש תוחפשמ — ילמרופה לופיטה תורוצ ןיב האוושהל םוקמ שי ,תאז 

תועש המכ תלפטמב רזענש ימ ןכש — תילארשי תלפטמב תורזענש תוחפשמ תמועל 

ךרוא רקחמב ףקתשמ רבדה .הממיה תועש לכב תלפטמב רזענש ימל המוד וניא עובשב 

היילעל ןוכיסל תוחפ םיפושח תורז תולפטמב םירזענש הלא יכ אצמו הילטיאב ךרענש 

רחא ילמרופ תוריש לכל האוושהב ילופיט סמועבו הקיחשב(Chiatti et al, 2013). רקחמב 

,דועיס תלמג יאכז םינקז לש םיירקיע םילפטמ 686 ברקב לארשיב הנורחאל ךרענש ףיקמ 

הניל אלל תילארשי תלפטמב םירזענש םיירקיע םילפטמ יכ אצמנ (live out) עיקשהל וטנ 

ההובג לטנ תשוחת לע וחווידו תוילטנמורטסניאו תוימוימוי תולועפב ןקזב לופיטב רתוי 

 .(Ayalon 8c Green, 2015) רתוי

םייחל רז םדא תסינכ םע תודדומתה הכירצמ הרז תלפטמב תועייתסה ,תאז םע 

תקזחהב החפשמה ינב לע ילכלכ לטנב הכורכ איה .תוברתו הפש ירעפ תללוכ ,םייתחפשמה 

םיטקילפנוקבו תוחיתמב הוולמ תויהל הרשע םיתעלו ,ישדוחה הרכש םולשתבו תלפטמה 

(Redfoot 8c Houser, 2005). ךרוצ תפקשמ הרז תלפטמב הריחבהש ןכתיי ,ךכל ףסונב 

תקסועה רקחמה תורפס .ןקזה לש דוריה ובצמ לשב רתוי יביסנטניא לופיטב ישממ 

רקחמהו ,דואמ הלד תוילארשי תולפטממ עויס ןיבל תורז תולפטממ עויס ןיב האוושהב 
.רסחה תא םילשהל הסנמ יחכונה 

לופיטב תועמשמ תאיצמ 

םיטעמ םירקחמ ,ויתועפשהו לופיטה לטנב וקסעש םירקחמה לש ברה רפסמל האוושהב 

 Allen, Kwak, Lokken, 8c Haley, 2003;) לופיטה לש םייבויחה םיטביהל וסחייתה דבלב

Boerner, Schulz, 8c Horowitz, 2004; Kramer, 1997). םינשב תבחרתמו תכלוה וז המגמ 

לש ןוצרהמ םג ראשה ןיב תעבונ לופיטב םייבויחה םיטביהה רקח תובישח .תונורחאה 

הלא םיטביה לע רבדלו חחושל םמצע םיירקיעה םילפטמה (Kramer, 1997). תויווחה 

ןתמש םיירקיעה םילפטמה וחוויד םהב םיינתוכיא םירקחמב הליחת ולע לופיטב תויבויחה 

רפיש ,םירגתא םע דדומתהל םתלוכי לע הוואג תשוחת םלצא ררוע החפשמה ןבל לופיטה 

לש השוחת םהל קפיסו םיסחי תוכרעמב רתוי הבר הברקל ליבוה ,םהלש ימצעה יומידה תא 

 Archbold, 1983; Kramer, 1997; Motenko, 1988; Reese, Walz,) האנהו םוח ,תועמשמ

 .(à Hageboeck, 1983

 Giuliano, Mitchell,) םירחאו ונאילו'ג ידי לע רדגוה "לופיטב תועמשמ" גשומה

Clark, Harlow, 8c Rosenbloom, 1990) ומצע יבגל ןהב קיזחמ םדאש תויבויח תונומאב 

תועמשמ תאיצמ .לופיטהמ תלעותו םיחוור תוארל ול תורשפאמ ןהו לופיטה תייווח יבגלו 

דיקפת לכב תועמשמ שפחמ םדא היפלש ,תיטסילאיצנטסיזקאה השיגל תרשקתמ לופיטב 
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םיירקיע םילפטמ ברקב לופיטב תועמשמ תאיצמו לטנ תשוחת 

םייטירק םיבצמ לע וא םייחב תויתרגשה לע רבגתהל ידכ תאת ,םייחב אלממ אוהש 

שומיש הנושארל השענ ,םינקזב לופיט לש רשקהב .(Frankl, 1963, 1978) םיירבשמו 

רקחמב .(Levine et al., 1984) םירחאו ןיול לש םרקחמב תיטסילאיצנטסיזקאה המגידרפב 

תיבב םיאולכל םילפטמה וושוה ,היצנמדמ םילבוסש םינקזב םילפטמ ברקב ךרענש ,הז 

.ברקה הדשב םימחוללו רהוס 

תמצמוצמ איה םינקזב םיירקיע םילפטמ ברקב לופיטה תועמשמב תקסועש תורפסה 

תא ןחבש רקחמ .(2012 ,קינייהו ןמלטימ ,רנרו ,ןייטשדלוג) םינוש רקחמ ילכ לע תססבתמו 

לופיטהש לככ יכ אצמ היצנמד ילוחב םילפטמ ברקב לופיטב םייבויחה םיטביהה תסיפת 

קופיסה תשוחת ןוגכ ,תויבויחה תושוחתב הדירי הלח ךכ ,רתוי השקו ינעבות השענ 

,ונתעידי בטימל .(Gold, Cohen, Shulman, <fe Zucchero, 1995)לופיטהמ ןוצרה תועיבשו 

תאיצמ ןיבל ןקזל ןתינש ילמרופה לופיטה גוס ןיב רשקה תא וקדבש םירקחמ וכרענ אל 

.םיירקיעה םילפטמה ברקב לופיטב תועמשמה 

רקחמה 

רקחמה תולאש 

םילפטמ םישמשמה החפשמה ינב ברקב םילדבה ואצמיי םא הנחב הנושארה רקחמה תלאש 

,תילארשי תלפטמב םירזענש הלאל הרז תלפטמב םירזענש הלא ןיב ,ןקזה הרוהב םיירקיע 

תלאש .ילמרופה לופיטהמ ןוצרה תועיבשב ןכו לופיטב תועמשמה תאיצמב ,לטנה תשוחתב 

תועמשמה תאיצמ תא ןכו לטנה תשוחת תא םיאבנמה םימרוגה םהמ הנחב היינשה רקחמה 

Pearlin et al.,) םירחאו ןילרפ לש לדומל םאתהב .םיירקיעה םילפטמה ברקב לופיטב 

תמר ,ירקיעה לפטמה לשו ןקזה לש םייפרגומד-ויצוס םינתשמ ןובשחב ואבוה ,(1990 

.ול ןתינש לופיטה ינייפאמ ןכו ןקזה לש תידוקפתה תולבגומה 

רקחמה לש יטרואתה לדומה 

רשאכ ,(Pearlin et al., 1990) םירחאו ןילרפ לש קחדה לדומ לע ןעשנ יחכונה רקחמה 

קחד ררועמ םייח עוריאל בשחנ החפשמ ןב לש ובצמב יוניש תיעוצקמה תורפסה יפל 

 (1967 ,Holmes à Rahe). םע תודדומתהה ךילהת לש םיביכרמ השולש הנומ הז לדומ

תולגתסהה .קחדל יוטיב יכרדו (mediators) םיכוותמ םימרוג ,קחדה רוקמ :קחד בצמ 

ייוטיב לש םינוש םינפואל םיאיבמש םיכוותמ םימרוג םתואמ תעפשומ קחדה םרוגל 

ססבתמ הז לדומ .קחדל תולגתסהב םדאל םדא ןיב לדבהה תא םירצוי ךכבו תודדומתה 

(Lazarus Folkman, 1986) ןמקלופו סורא לש תולגתסה-קחדה תמגידרפ לע 
םג אלא ,לופיטהמ םיעבונה םיילילשה םיטביהל קר אל םחייתמ אוהש ךכב התוא ביחרמו 

.םייבויחה םיטביהל 

תמרכ רדגוה קחדה רוקמ ,(Pearlin et al., 1990) םירחאו ןילרפ לש לדומל םאתהב 

ןקזל ןתינש ילמרופה לופיטה גוס ויה םיכוותמה םימרוגה !ןקזה לש תידוקפתה תולבגומה 

יוטיב יכרדו ;ילמרופה לופיטהמ ןוצרה תועיבש תדימו (תילארשי וא הרז תלפטמ) 
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ןולייא תאילו ובנ לאיזוע 

תאיצמו (לופיטב םיילילש םיטביה) לטנ תשוחת :םידבר ינשל וסחייתה קחדל תולגתסהה 

.(םייבויח םיטביה) לופיטב תועמשמ 

רקחמה תייסולכוא 

רזענש ןקז לש החפשמ ינב 110 םכותמ ,םיירקיע םילפטמ 215 קלח וחקל יחכונה רקחמב 

.(live out) תילארשי תלפטמב רזענש ןקז לש החפשמ ינב 105-ו (live in) הרז תלפטמב 

.ומצע ןקזה ידי לע וא דועיסה תרבח ידי לע םיירקיע םילפטמכ והוז רקחמה יפתתשמ 

ןקזה לש םיירקיעה ויניינע תיברמב לופיטה תוירחא תא םמצע לע ולטנ הלא םילפטמ 

רקחמב .םיתורישה ילבקמ םינקזה ןיבל םיתורישה ינתונ ןיב רשקה ישנא השעמל ושמישו 

ידכ תאז ,תוחפל םישדוח השולש ךשמב תלפטמ התואב ורזענש תוחפשמ ופתתשה 

ינב רקחמב וללכנ ,תוצובקה ןיב היטה עונמל ידכ .תולאשל ןהיתובושתב תוביצי חיטבהל 

חוטיבה לש 2תולתה ןחבמב ההובג תולבגומ תמר ילעבכ ונחבואש םינקז לש תוחפשמ 

יצחו עברא לעמ) הרז תלפטמ לש היתורישל ינורקע ןפואב םיאכז ויה ךכיפלו ימואלה 

םינקז םירוה גוזב םילפטמש החפשמ ינב רקחמב וללכנ אל יכ ןייצל שי .(תולת תודוקנ 

םהש החנה ךותמ ,רקחמה יאצממב היטהל ששח לשב תאז .תידוקפת תולבגומ ילעב 

רחאמ ,תיגולודותמ הניחבמ רשפאתה אל רבדה ,ןכ ומכ .רתוי בר סמוע םע םידדומתמ 

.דחא ןקזל סחייתה רקחמה ןולאשש 

,םישנ ויה םבור ,תוארל ןתינש יפכ .1 חולב םיעיפומ םיירקיעה םילפטמה ינייפאמ 

.ןקזה לש וידלי ויה םבור ,תיתחפשמה הברקה גוס תניחבמ .ץראה ידילי ,םינוליח ,םיאושנ 

.(SD = 7.81) םינש 60 לע דמע עצוממה םליג 

םינותנב תוצובקה ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ יכ הלוע t ינחבממו *2 יחותינמ 
תילארשי תלפטמב תורזענש תוחפשמב םיפתתשמה ליג :םינתשמ השולשב םייפרגומדה 

הרז תלפטמב םירזענש הלאמ (M = 61.59, sd = 7.79) קהבומ ןפואב רתוי הובג היה 

 (7.64 = t(209) = 2.52, p<0.05) (M = 58.92, sd). תועשה רפסמ יכ אצמנ ךכל ףסונב

תורזענש תוחפשמב רתוי לודג היה ןקזב לופיטל םיירקיעה םילפטמה ושידקהש תויעובשה 

הרז תלפטמב תורזענש תוחפשמב רשאמ (M = 13.40, sd = 15.85) תילארשי תלפטמב 

 (10.02 = t[175] = 2.30, p < 0.05) (M = 8.76, sd). לש ילכלכה םבצמב לדבה אצמנ ןכ ומכ

בצמ לע וחוויד הרז תלפטמב םירזענש הלאש ךכ ,(t[212] = 2.71, p<0.05) םיפתתשמה 

תילארשי תלפטמב םירזענש הלא רשאמ (M = 3.25, sd = 0.77) רתוי בוט ילכלכ 

 (0.77=M = 3.53, sd). תוגרד שש ןב םלוס תועצמאב חווד ילכלכה בצמה יכ ןייצל שי,

יבגל םג ךכו ,רתוי בוט ילכלכ בצמ דיעמ ךומנ ןויצ) דואמ עורג = 6-ו ןיוצמ =1 רשאכ 

.(יתואירבה בצמה לע חווידה 

ידכ ימואלה חוטיבל דסומה םעטמ תיעוצקמ הכירעמ ןקזה לש ותיבב תכרועש הקידב אוה תולתה ןחבמ 2 

ךרוצה תאו תויסיסבה תוימוימויה תולועפה עוציבב תלוזהמ עויסל ולש תוקקדזנה תדימ תא ןוחבל 

תולתה ןחבמב לביקש שישק ,יללכ ןפואב .רתוי ההובג תולבגומה תמר ,רתוי הובג דוקינהש לככ .החגשהב 

הניחבמ יאכז תודוקנ 4.5-מ רתוי לביקש שישקו ,תיסיסבה המרב דועיס תלמגל יאכז תודוקנ 2.5-מ רתוי 

.הרז תלפטמ לש היתורישב רזעיהל תיקוח 
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םילפטמה לש םייפרגומד-ויצוס םינייפאמ : 1 חול 

םירזענ םירזענ 

האוושה 

 X2

תילארשי 

 (n =

תלפטמב 

 (105

הרז תלפטמב 

 (n = 110)

םגדמה ללכ 

 (N = 215)
החפשמה ןב ינייפאמ 

 <?0  N  <Zc  N  <?c  N

 0.04 רדגמ 

 31.4  33  32.7  36  32.1  69 רבג 

 68.6  72  67.3  74  67.9  146 השיא 

 1.63 יתחפשמ בצמ 

 13.3  14  9.2  10  11.2  24 קוור 
 66.7  70  74.3  81  70.6  151 יושנ 

 20.0  21  16.5  18  18.2  39 ןמלא/דורפ/שורג 
 5.19 ןקזה לא הברקה גוס 

 72.4  76  73.4  80  72.9  156 תב/ןב 
 15.2  16  22.0  24  18.7  40 הלכ/ןתח 
 12.4  13  4.6  5  8.4  18 רחא 

2.02 הדיל ץרא 
66.7 70 75.5 83 71.2 153 ץראה דילי 
p 62 28.8 27 24.5 35 33.3אה דילי וניא 

0.26 תיתד הרדגה 

 9.5 10  9.2  10  9.3  20 יתד/ידרח 

 19.0  20  16.5  18  17.8  38 יתרוסמ 

 71.5  75  74.3  81  72.9  156 ינוליח 

1.98 ןקזל סחיב םירוגמ םוקמ 
וא ןקזה םע ררוגתמ 

 33.3  35  26.4  29  29.7  64 וילא ךומס 
 51.4  54  60.9  67  56.3  121 רצק העיסנ קחרמ 
 15.3  16  12.7  14  14.0  30 בר קחרמ 

 t  SD  M  SD  M  SD  M

 2.52*  7.79  61.59  7.64  58.92  7.81  60.22 ליג 

 -0.11  1.52  2.44  1.33  2.46  1.42  2.45 םידלי רפסמ 

 2.71*  0.77  3.53  0.77  3.25  0.78  3.39 'ילכלכ בצמ 

 1.88  0.92  2.98  0.84  2.75  0.89  2.86 ייתואירב בצמ 

תויעובשה תועשה רפסמ 

 2.30*  15.85  13.40  10.02  8.76  13.28  10.96 לופיטל תושדקומה 
 0.93  756  8.03  4.82  7.17  6.28  7.58 לופיט תונש 

*p<0.05 רתוי בוט יתואירב/יללכ בצמ ועמשמ ךומנ ןויצ .דואמ עורג=6 ,ןיוצמ- 1:6-1 םלוסב דדוק1 
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ןולייא תאילו ובנ לאיזוע 

תולאש לע בישהל םיפתתשמה ושקבתה יפרגומדה ןולאשה לע הנעמה תרגסמב 

.2 חולב םיעיפומ לופיטה ילבקמ םינקזה ינייפאמ .םהב םילפטמ םהש םינקזל תוסחייתמה 
םינש 85 לע דמע עצוממה םליג .םינוליחו םינמלא ,םישנ םבור יכ תוארל רשפא 

 (6.09 = SD). םניאו היצנמדמ םילבוסכ םינחבואמ םניא ,םתולעבב הרידב םיררוגתמ םבור

.שישקל םוי זכרמב תועיבקב רקבל םיגהונ 

לש םליגב תוצובקה ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ יכ הלוע t ינחבממו x2 יחותינמ 

רתוי םירגובמ ויה תורז תולפטמב םירזענה םינקזה ,(t[203]=-3.45, p<0.01> םינקזה 
 (5.97 = M = 86.66, SD) 5.90) תוילארשי תולפטמב םירזענה הלאמ = M = 83.80, SD,

םירזענה הלא ברקב קהבומ ןפואב רתוי הובג היצנמדמ םילבוסכ םינחבואמה םינקזה זוחאו 

(28.896) תוילארשי תולפטמב םירזענה הלאל האוושהב (43.196) תורז תולפטמב 
 .(*2[1]=4.70, P< 0.05)

ךילה 

ףוסיא .דועיס תרבחמ ולבקתהש תומישר ךותמ תוחונ תמיגדב הסיוג רקחמה תייסולכוא 

רשא םינקזב םיירקיע םילפטמ ברקב ימצע חווידל םינולאש תרבעה ידי לע עצבתה םינותנה 

תחיש רחאל ^אה יבחרב םיפינס המכב דועיסה תרבחמ יתיב לופיט לש תוריש םילבקמ 

םינולאשה ,ותובישחו רקחמה תורטמ ורבסוה הב ,החפשמה ינב םע תינושאר ןופלט 

יפ לע תינדי הריסמ וא סקפ רישכמ ,ינורטקלאה ראודה ,ראודה תועצמאב םהילא ורבעוה 

ונילא ורזחוה םינולאשה .ישפוחה םנמזב םינולאשה תא אלמל ושקבתה םה .םתריחב 

תילאיצוס הדובעל רפסה תיב לש הקיתאה תדעו רושיא תא לביק רקחמה .ךרדה התואב 

.תוידוס החטבוהו ימינונא אוה ןולאשה יכ םיפתתשמל רהבוה .ןליא רב תטיסרבינואב 

הנממ םילבקמ םהש דועיסה תרבחל רשק לכ אלל ךרענ רקחמה יכ םיפתתשמה ינפב שגדוה 

םה יכ םיפתתשמל רמאנ .ךרד םושב םהב עוגפל יופצ וניא ןולאשה לע הנעמה יכו תוריש 

תופתתשהה .וילע בישהל קיספהל תע לכב םיאשר םה יכו ןולאשה לע תונעל םיביוחמ םניא 

ומכ .ןולאשה יולימ רובע יהשלכ הרומת םיפתתשמל הנתינ אלו תובדנתהב התייה רקחמב 

ןמזב תופסונ תולאש ולעי םא רקחמה יכרוע םע תורשקתה יכרד םיפתתשמל ורסמנ ,ןכ 

.ןכמ רחאל וא ןולאשה יולימ 

רקחמה ילכ 
תא .(ADL - Activity of Daily Living) םוי-מויה תולועפב ןקזה לש ידוקפת ןולאש 
תמר תא קודבל ותרטמו (Katz, Downs, Cash <fe Grotz, 1970) םירחאו ץכ ורביח ןולאשה 

תמרו ןקזה לש תולתה תגרד תא ןחוב הז ילכ .תוימוימוי תולועפ עצבל ןקזה לש ישוקה 

,הצחר :תיסיסב תימוימוי תוליעפ לש םימוחת השימחב ותלוזמ הרזעל ולש תוקקדזהה 
ידכל םירבצנש ,םינוש םיכרע שי םוחת לכל .תושרפהב לופיטו תודיינ ,הליכא ,תושבלתה 

.(תודוקנ 8)"רתויב לבגומ"ל (תודוקנ 0)"ללכ לבגומ אל" ןיב ענ יללכה ןויצה .ללוכ דוקינ 

ותונמיהמ ,יחכונה רקחמב .תולבגומ לש ההובג המר לע דיעמ הז םלוסב הובג ןויצ 

.(0.82 ךבנורק אפלא) ההובג האצמנ הז ןולאש לש תימינפה 
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לופיטה ילבקמ םינקזה לש םייפרגומד-ויצוס םינייפאמ : 2 חול 

םירזענ םירזענ 

האוושה 
תילארשי 

 (n =

תלפטמב 

 (105

הרז תלפטמב 

 (n= 110)

םגדמה ללכ 

 (N = 215)
לפוטמה ןקזה ינייפאמ 

 X2  V0  N  <?0  N  0'9  N

 0.98 רדגמ 

 26.7  28  20.9  23  23.7  51 רבג 

 73.3  77  79.1  87  76.3  164 השיא 

 5.29 יתחפשמ בצמ 

 26.7  28  14.5  16  20.5  44 יושנ 

 6.7  7  5.5  6  6.0  13 קוור/דורפ/שורג 

 66.6  70  80.0  88  73.5  158 ןמלא 

 1.19 תיתד הרדגה 

 8.7  9  12.7  14  10.7  23 יתד/ידרח 

 31.7  33  27.3  30  29.4  63 יתרוסמ 

 59.6  63  60.0  66  59.9  128 ינוליח 

 5.76 םירוגמ יאנת 

 72.1  75  83.6  92  78.0  167 ותולעבב הרידב ררוגתמ 

 6.7  7  6.4  7  6.5  14 החפשמ ןב תולעבב 

 12.5  13  7.3  8  '9.8  21 חתפמ ימד/תוריכשב 

 8.7  9  2.7  3  5.7  12 ןגומ רוידב 

 0.70 האוש לוצינ 

 37.1  39  52.7  47  40.0  86  P

 62.9  66  57.3  63  60.0  129 אל 

 4.70* היצנמדמ לבוסכ ןחבואמ 

 28.8  30  43.1  47  36.2  77 ןכ 

 71.2  74  56.9  62  63.8  136 אל 

זכרמב עובק ןפואב רקבמ 

 0.24 שישקל םוי 

 20.0  21  22.7  25  21.4  46 ןכ 

 80.0  84  77.3  85  78.6  169 אל 

 t  SD  M  SD  M  SD  M

 -3.45**  5.90  83.80  5.97  86.66  6.09  85.25 ןקזה ליג 

 -0.20  1.96  2.85  1.75  2.90  1.85  2.87 םידלי רפסמ 

 ** p<0.01
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iadl - instrumental Activities of Daily) תוילטנמורטסניא תולועפב דוקפת ןולאש 

 Lawton à Brody, 1969) (Living): תולועפ עצבל ןקזה לש ישוקה תא דדומ הז ןולאש

תליטנ ,לכוא תנכה ,תוינק תכירע ,ןופלטב שומיש :ןוגכ ,תוימוימוי תוילטנמורטסניא 

"רתויב לבגומ"ל (תודוקנ 0)"ללכ לבגומ אל" ןיב ענ יללכה ןויצה .םיפסכ לוהינו תופורת 

תימינפה תונמיהמה .תולבגומ לש ההובג המר לע דיעמ הז ןולאשב הובג ןויצ .(תודוקנ 8) 

.(0.83 ךבנורק אפלא) ההובג האצמנ יחכונה רקחמב הז ןולאש לש 

ZBI-SF - Zarit Burden Interview - Short Form) (,.Bedard et al) לופיט לטנ ןולאש 

טירז לש ירוקמה לטנה ןולאש ךותמ וחקלנש םיטירפ 12 ללוכה רצוקמ ןולאשב והז :(2001 

 (Zarit, Orr, Se Zarit, 1985) (Zarit Burden Interview). ה/שיגרמ ה/תא םאה" :המגודל

ה/תא םאה" ,"?ךמצעל ןמז קיפסמ ךל ןיא ,ךתחפשמ ןב םע הלבמ ה/תאש ןמזה ללגבש 

ונתינ תובושתה ."?ךתחפשמ ןבב לפטל תלחתהש זאמ ךייח לע הטילש תדביאש ה/שיגרמ 

בשוח ןולאשה ןויצ .(דימת טעמכ = 5 ;אל םעפ ףא = 1) תוגרד שמח ןב טרקיל םלוס לע 

.לטנ לש ההובג השוחת לע דיעמ ןולאשב הובג ןויצ .קדבנה לש תובושתה עצוממ יפל 

האצמנ תימינפה ותונמיהמו תירבעבו תילגנאב םיבר םירקחמב שומיש השענ הז ילכב 

Bachner Sl Ayalon, 2010; Werner 8l Goldstein, 2009; Werner,) תופשה יתשב ההובג 

 2012 ,Mittelman, Goldstein,Heinik). הובג אצמנ ךבנורק אפלא ךרע יחכונה רקחמב
 (0.90 = a).

תועצמאב דדמנ "לופיטה תועמשמ תאיצמ" הנתשמה .לופיטב תועמשמ תאיצמ ןולאש 

FMTCS - Finding Meaning Through Caregiving) לופיטב תועמשמ תאיצמ ןולאש 

 Scale) םירחאו ןראפ וחתיפש (1999 ,Farran, Miller, Kaufman, Donner, Fogg). ילכה

םיטירפ 19 — םינוא רסוחו ןדבוא (1):ןכות תומלוע השולשל םיקלחנה םיטירפ 43 ללוכ 

ינא" :המגודל ,םינוא רסוחו ןדבוא תושגר ,לופיטה לש םיילילשה םיטביהל םיסחייתמה 

שיגרמ ינא" ,"יתחפשמ בורק לצא האור ינאש םייזיפהו םיילטנמה םייונישה ללגב בוצע 

םיטביהל םיסחייתמה םיטירפ 19 — תינמז תועמשמ (2) ."יבורק תלחמ לשב דוכל 

יתחפשמ ןבב לופיטה" :המגודל ,תינמז תועמשמ תאיצמ לש םוחתב לופיטה לש םייבויחה 

םיטירפ 5 — תטלחומ תועמשמ (3) ."תועמשמ תשוחתו תילכת ייחל ןתונ הלוחה 

ןימאמ ינא" :המגודל ,ינחור וא יתד םרוג ,ןוילע חוכל סחיב תועמשמ ןתמב םידקמתמה 

= 5 ;םיכסמ אל דואמ = 1) תוגרד 5 ןב טרקיל םלוס לע תונתינ תובושתה ."רוזעי לאהש 

תולקס ךופיה עוציב רחאל תאז ,תובושתה ללכ עצוממ אוה יפוסה ןויצה .(םיכסמ דואמ 

ועמשמ הז ןולאשב הובג ןויצ .םינואה רסוחו ןדבואה תשוחתל םיסחייתמה םיטירפב 

ההובג האצמנ ןולאשב תימינפה תונמיהמה .לופיטב תיבויח תועמשמ תאיצמל ההובג תלוכי 

 .(a = 0.88)

תועיבש ןולאש תועצמאב הדדמנ ןוצרה תועיבש .ילמרופה לופיטהמ ןוצר תועיבש ןולאש 

יתיבה לופיטהמ ןוצרה(HCSM - The Home Care Satisfaction Measure) ןורג ורביחש 

םירחאו (Geron et al., 2000) ץיבוקי תירבעל המגרתו (lecovich, 2007). השענ ונרקחמב 
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תולפטמ יבגל םייטנוולר םניאש םיטירפה ורסוהש רחאל תאז .וכותמ םיטירפ 13-ב שומיש 

לופיטהמ ןוצרה תועיבש תדימל םיסחייתמ ןולאשב םידגיהה .ןקזה תיבב תוררוגתמה 

ןב רובע רבעמו לעמ השוע תלפטמה" :המגודל ,תלפטמהמ ןקזה החפשמה ןב לבקמש 

ללכ" = 1 ןיב ענ טרקיל גוסמ תובושתה םלוס ."החפשמ ןב ומכ איה תלפטמה" ,"החפשמה 

הובג ןויצ .קדבנה לש תובושתה אצוממ אוה ןולאשה ןויצ ."יאדווב ,ןכ" = 5-ל "אל 

האצמנ ןולאשב תימינפה תונמיהמה .ןוצר תועיבש לש ההובג המר לע דיעמ הז ןולאשב 

.(0.94 ךבנורק אפלא) דואמ ההובג 

עקרה ינותנל סחייתמה יפרגומד ןולאש לע בישהל ושקבתה החפשמה ינב .יפרגומד ןולאש 

תיתחפשמה הברקה גוסו אצומ ,יתחפשמ בצמ ,ןימ ,ליג :ןוגכ ,לפוטמה ןקזה לשו םהלש 

תויעובשה תועשה רפסמ :ןוגכ ,ןקזב לופיטה ינייפאמל וסחייתה תולאש המכ .ןקזל 

םהיניב םירוגמה םוקמ קחרמ ,םינשב לופיטה ךשמ ,ןקמ לופיטל ירקיעה לפטמה שידקמש 

לבוסכ ןחבואמ אוה םא ,האוש לוצינ אוה ןקזה םא ןייצל םיפתתשמה ושקבתה ףוסבל .דועו 

רזענ ןקזה םאו ןודעומב וא שישקל םוי זכרמב תועיבקב רקבל גהונ אוה םא ,היצנמדמ 
.תילארשי תלפטמב וא הרז תלפטמב 

םיאצממ 

ינתשמ-וד חותינ 

לופיטהמ ןוצר תועיבש" םינתשמב תוצובקה ןיב םיקהבומ םילדבה שי םא ןוחבל ידכ 

םימגדמל t ינחבמ השולש וכרענ ,"לופיטב תועמשמ תאיצמ"ו "לטנ תשוחת" ,"ילמרופה 

םייק ןכא ,ילמרופה לופיטהמ קצרה תועיבשל עגונב יכ וארה םיאצממה .םייולת יתלב 

תלפטמב םירזענש הלא יכ אצמנ .(t [208]=-4.16, p< 0.001) תוצובקה ןיב קהבומ לדבה 

הלא רשאמ (M=4.09, SD=0.77) תלפטמהמ רתוי ההובג ןוצר תועיבש ועיבה הרז 

םילפטמה ברקב לטנה תשוחתל עגונב .(M=3.62, sd=0.85) תילארשי תלפטמב םירזענש 

תוחפשמב :(t[211]=2.87, p<0.01) תוצובקה ןיב קהבומ לדבה ןכ םג אצמנ ,םיירקיעה 
האוושהב (M=2.06, sd=0.73) רתוי הכומנ התייה לטנה תשוחת הרז תלפטמב תורזענש 

תועמשמ תאיצמל עגונב .(M=2.37, sd=0.85) תילארשי תלפטמב תורזענש תוחפשמל 

הרז תלפטמב םירזענש הלא ןיב t[207]=-0.80, n.s) קהבומ לדבה אצמנ אל לופיטב 

 (0.41=M=3.37, SD) תילארשי תלפטמב םירזענש הלאל (0.52=M = 3.32, sd). 3 חול
.ונכרעש םייולת יתלב םימגדמל t ינחבמ תואצות תא גיצמ 

ינתשמ-בר חותינ 

יחותינ ינש וכרענ ,רקחמב םייולתה םינתשמה תא םיאבנמה םימרוגה םהמ ןוחבל ידכ 
,"לופיטב לטנה תשוחת" יולתה הנתשמה רובע הליחת :םיינתשמ-בר תיראיניל היסרגר 

לש קחדה לדומל םאתהב ."לופיטב תועמשמ תאיצמ" יולתה הנתשמה רובע ןכמ רחאלו 

תאוושמל הליחת וסנכוה ,וילע ססבתמ הז רקחמש (Pearlin et al., 1990) םירחאו ןילרפ 
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,ילמרופה לופיטהמ ןוצרה תועיבשב םילדבהה תקידבל t ינחבמ תואצות : 3 חול 
ילמרופה לופיטה גוס יפ לע לופיטב תועמשמ תאיצמבו לטנה תשוחתב 

האוושה הרז תלפטמ תילארשי תלפטמ 
הנתשמה 

 t df SD M SD M

4.16*** 208 0.77 4.09 0.85 3.63 ילמרופה לופיטהמ ןוצר תועיבש 
2.87** 211 0.73 2.06 0.85 2.37 לטנ תשוחת 

0.80 207 0.41 3.37 0.52 3.32 לופיטב תועמשמ תאיצמ 

 **p<0.01 ***p< 0.001

ןכמ רחאל ,לופיטה ינייפאמ לש ןכו ירקיעה לפטמהו ןקזה לש עקרה ינתשמ היסרגרה 

וסנכוה וירחאו ,ןקזה לש תידוקפתה תולבגומה תמר אוהש ,רקחמב יולתה הנתשמה סנכוה 

לופיטהמ ןוצרה תועיבשו ילמרופה לופיטה גוס םהש ,(mediators) םיכוותמה םינתשמה 

םינתשמה םע קהבומ םאתמב ואצמנש הלא ויה היסרגרל וסנכוהש עקרה ינתשמ .ילמרופה 

םייולתה םינתשמה ןיבל עקרה ינתשמ ןיב ןוסריפ ימאתמ גיצמ ןלהל 4 חול .םייולתה 

.רקחמב 

רקחמב םייולתה םינתשמה ןיבל עקרה ינתשמ ןיב (ןוסריפ ימאתמ) םיינתשמ-וד םירשק :4 חול 

(לופיטב תועמשמ תאיצמו לטנ תשוחת) 

תועמשמ תאיצמ 

לופיטב 
לטנ תשוחת  הנתשמה 

 -0.20**  0.02 (ירקיעה לפטמה) קדבנה ליג 

 -0.05  -0.27** ןקזה ליג 

 -0.24**  0.31 ** 'ירקיעה לפטמה לש ילכלכ בצמ 

 -0.41 **  0.36** 'ירקיעה לפטמה לש יתואירב בצמ 

תושדקומה תויעובשה תועשה רפסמ 
 -0.12  0.26 ** ןקזב לופיטל 

 0.03  0.09 לופיט תונש 

 -0.03  -0.09 2האוש לוצינ ןקזה םאה 

 -0.29 **  0.10 2היצנמדמ לבוסכ ןחבואמ ןקזה םאה 

 0.06  -0.09 2םוי זכרמב רקבמ ןקזה םאה 

יתואירב/יללכ בצמ ועמשמ ךומנ ןויצ .דואמ עורג=6 ,ןייוצמ = 1 :6-1 םלוסב דדוק (1 
רתוי בוט 

.אל — 0 ,ןכ — 1 :דדוק (2 
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םע קהבומ םאתמב ואצמנש םינתשמה ,4 חולמ הלועש יפכ :לופיטב לטנה תשוחת יובינ 

לפטמה לש יתואירבו ילכלכ בצמ :ןקזה ליג :ויה היסרגרה יחותינל וסנכוהו לטנה תשוחת 

.ןקזה החפשמה ןבב לופיטל ירקיעה לפטמה שידקמש תויעובשה תועשה רפסמ ;ירקיעה 

םאתמב ואצמנש עקרה ינתשמ וסנכוה ןושארה בלשב .היסרגרה חותינ תא גיצמ 5 חול 

תונושהמ 2190 וריבסה הלא םינתשמ יכ אצמנ ."לטנ תשוחת" יולתה הנתשמה םע קהבומ 

לש תידוקפתה תולבגומה תמר" הנתשמה סנכוה ינשה בלשב .לטנה תשוחת הנתשמב 

גוס" םינתשמה וסנכוה ןורחאהו ישילשה בלשב .תקהבומ האצמנ אל ותמורתו ,"ןקזה 

תונושה זוחא תא ולעה רשא ,"ילמרופה לופיטהמ ןוצרה תועיבש"ו "ילמרופה לופיטה 
.9'70-ב תרבסומה 

לטנה תשוחת יובינב (P) םיננקותמ היסרגר ימדקמ :5 חול 

םיאבנמ 
3 בלש 2 בלש 1 בלש 

 (df = 7,155) (df = 5,157) (df=4,158)

עקר ינתשמ 

0.20** -0.25** -0.24** ןקזה ליג 
0.11 0.14 0.14 ירקיעה לפטמה לש ילכלכ בצמ 
0.25** 0.25** 0.25** ירקיעה לפטמה לש יתואירב בצמ 

תויעובשה תועשה רפסמ 

0.18* 0.17* 0.17* ןקזב לופיטל תושדקומה 
יולת יתלב הנתשמ 

0.14 0.08 — ןקזה לש תידוקפתה תולבגומה תמר 
םיכוותמ םינתשמ 

0.04 — — ילמרופה לופיטה גוס 

0.32*** — — ילמרופה לופיטהמ ןוצר תועיבש 

 0.31 0.22 0.21 R2

 0.09*** 0.01 0.21*** AR2

 9.84*** 8.88*** 10.76*** F

 * p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001

:םה ירקיעה לפטמה לש לטנה תשוחת תא םיאבנמה םימרוגה יכ אצמנ ,םוכיסל 

ההובג התייה החפשמה ןב לש לטנה תשוחת ךכ ,רתוי ריעצ היה ןקזהש לככ — ןקזה ליג 
:רתוי 

היה ירקיעה לפטמה לש יתואירבה ובצמש לככ — ירקיעה לפטמה לש יתואירבה ובצמ 

:הרבג ולש לטנה תשוחת ךכ ,רתוי דורי 
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הלוע לטנה תשוחת — ןקזב לופיטל ירקיעה לפטמה שידקהש תויעובשה תועשה רפסמ 

!ןקזב לפטמ אוהש תועשה רפסמל םאתהב 

ךכ ,רתוי ההובג ןוצרה תועיבשש לככ — תילמרופה תלפטמהמ ןקזה לש ןוצרה תועיבש 
.רתוי הכומנ לטנה תשוחת 

האצמנ אל .לטנה תשוחת הנתשמב תונושהמ 3196 לוכה ךסב םיריבסמ הלא םינתשמ 

יובינל ,ול ןתינש ילמרופה לופיטה גוס לש וא ןקזה לש תולבגומה תמר לש תקהבומ המורת 

.ירקיעה לפטמה לש לטנה תשוחת 

עקרה ינתשמ ןיב ןוסריפ ימאתמ םיגצומ ליעל 4 חולב :לופיטב תועמשמ תאיצמ יובינ 

םע קהבומ םאתמב ואצמנש םינתשמה ."לופיטב תועמשמ תאיצמ" יולתה הנתשמה ןיבל 

יכ הנחבאה ןכו יתואירבה ובצמו ילכלכה ובצמ ,ירקיעה לפטמה ליג ויה תועמשמ תאיצמ 

.רקחמה ינתשמ ראש םע דחי היסרגרה חותינל וסנכוה הלא םינתשמ .היצנמדמ לבוס ןקזה 

2496 וריבסהש ,עקרה ינתשמ וסנכוה ןושארה בלשב ,היסרגרה חותינ תא גיצמ 6 חול 
יתלבה הנתשמה סנכוה ינשה בלשב ."לופיטב תועמשמ תאיצמ" יולתה הנתשמב תונושהמ 

האצמנ אל ותמורת ןאכ םג ךא ,ןקזה לש תידוקפתה תולבגומה תמר אוהש ,רקחמב יולת 

לופיטהמ ןוצרה תועיבש"ו "ילמרופה לופיטה גוס" םינתשמה וסנכוה ףוסבל .תקהבומ 
.496 -ב תרבסומה תונושה זוחא תא ולעה רשא ,"ילמרופה 

לופיטב תועמשמ תאיצמ יובינב (P) םיננקותמ היסרגר ימדקמ : 6 חול 

םיאבנמ 
3 בלש 2 בלש 1 בלש 

 (df=7,191) (df= 5,193) (df=4,194)

עקר ינתשמ 
0.10 -0.06 -0.07 ירקיעה לפטמה ליג 
0.10 -0.11 -0.11 ירקיעה לפטמה לש ילכלכ בצמ 
—0.30*** -0.32*** -0.31*** ירקיעה לפטמה לש יתואירב בצמ 
0.25*** -0.23*** -0.26*** היצנמדמ לבוסכ ןחבואמ ןקזה 

יולת יתלב הנתשמ 

0.13 -0.08 — ןקזה לש תיתודקפתה תולבגומה תמר 
םיכוותמ םינתשמ 

0.00 — — ילמרופה לופיטה גוס 

0.22*** — — ילמרופה לופיטהמ ןוצר תועיבש 

 0.29 0.25 0.24 R2

 0.04** 0.01 0.24*** AR2

 U.14*** 12.52*** 15.28*** F

 :p<0.01 ***p< 0.001
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םילפטמה ברקב לופיטב תועמשמה תאיצמ תא םיאבנמה םימרוגה יכ אצמנ ,םוכיסל 
:םה םינקזב םיירקיעה 

בוט היה ירקיעה לפטמה לש יתואירבה ובצמש לככ — ,רקיעה לפטמה לש יתואירבה ובצמ 

:רתוי ההובג התייה תועמשמה תאיצמ ךכ ,רתוי 

םילפטמ ברקב רתוי הכומנ התייה תועמשמה תאיצמ — היצנמדב הקולב ןקזה ןוחבא 

;היצנמד הלוחכ ןחבואמש ןקז החפשמ ןבב םיירקיע 

םג ךכ ,רתוי ההובג התייה ןוצרה תועיבשש לככ — ילמרופה לופיטהמ ןוצרה תועיבש 
.רתוי ההובג התייה לופיטב תועמשמה תאיצמ 

."לופיטב תועמשמ תאיצמ" הנתשמב תונושהמ 29<70 לוכה ךסב םיריבסמ הלא םינתשמ 

לופיטה גוס לש וא ןקזה לש תולבגומה תמר לש תקהבומ המורת האצמנ אל ןאכ םג 

.ירקיעה לפטמה לש לופיטב תועמשמה תאיצמ יובינל ,ול ןתינש ילמרופה 

ךוותמ הנתשמכ לופיטהמ ןוצר תועיבש 
רישיה רשקה ,ךוותמה הנתשמה תבצה תובקעב יכ חיכוהל שי ,ךווית לש רשק ןוחבל ידכ 

(אלמ ךווית) לטבתי וא (יקלח ךווית) שלחיי יולתה הנתשמל יולת יתלבה הנתשמה ןיב 

 (1986 ,Baron <fe Kenny). תיראיניל היסרגר ינחבמ השולש וכרענ ךכל םאתהב:

גוס) לטנה תשוחת תא אבנמ ילמרופה לופיטה גוס הבש היסרגר — הנושאר היסרגר (א 

האצמנ היסרגרה .(הרז תלפטמ — 0 ,תילארשי תלפטמ — 1 :דדוק ילמרופה לופיטה 

םירזענהש אצמנ רמולכ ,((r2 = 0.04, F ,0.194 = 3[1,211]= 8.26, ק<0.01) תקהבומ 
.(ליעל רומאל םאתהב) רתוי הכומנ לטנ תשוחת ועיבה הרז תלפטמב 

 p לופיטהמ ןוצר תועיבש אבנמ ילמרופה לופיטה גוס הבש היסרגר — היינש היסרגר

p=-0.277, r2 = 0.08, F[1,208] = 17.34,) תקהבומ האצמנ היסרגרה .ילמרופה 
רתוי ההובג ןוצר תועיבש םילגמ הרז תלפטמב םירזענהש אצמנ רמולכ ,(ק <0.001 

.(ליעל רומאל המודב) 

תלפטמהמ ןוצרה תועיבשו ילמרופה לופיטה גוס הבש היסרגר — תישילש היסרגר (ג 

r2 = 0.10, F [2,205] = 11.69,)תקהבומ האצמנ היסרגרה .לטנה תשוחת תא דחי םיאבנמ 

תשוחתל ילמרופה לופיטה גוס ןיב קהבומה רשקה לטבתה הז בלשב .(ק <0.001 

תלפטמהמ ןוצרה תועיבש ןיב קר קהבומ רשק אצמנו ,(p = 0.125, p>0.05) לטנה 
קהבומה רשקה יכ הלעהש ,הז אצממ רואל .(p=-0.261, p< 0.001) לטנה תשוחתל 

(לטנ תשוחת) יולתה הנתשמל (ילמרופה לופיטה גוס) יולת יתלבה הנתשמה ןיב 
יכ עובקל ןתינ ,(לופיטהמ ןוצר תועיבש) ךוותמה הנתשמה תבצה תובקעב לטבתה 

תשמשמ ילמרופה לופיטהמ ןוצרה תועיבש יכ אצמנ ,םוכיסל .אלמ ךווית םייקתמ 

לש לטנה תשוחת ןיבל ילמרופה לופיטה גוס ןיב קהבומ ןפואב ךוותמ הנתשמכ 

תא שיחממ ןלהל 1 םישרת .םינתשמה ןיב ףיקע טקפא שיש ךכ ,ירקיעה לפטמה 
.םיאצממה 
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רשקה תוקהבומה ((3) םיננקותמ םינויצ ידי לע ךוויתה רשק תשחמה : 1 םישרת 

 -0.277***

ןוצר תועיבש 
.***0.261- תלפטמהמ 

לטנ תשוחת  לופיטה גוט 

ילמרופה 
 0.125

לטנ תשוחת  לופיטה גוט 

ילמרופה 
 0.194**

 ■p<0.01 *"p<0.001

יולת יתלבה הנתשמה ןיב רשקב אתיבה יכרע לש שרפהה ידי לע הנחבנ ךוויתה תמצוע 

וב םייקש בצמה ןיבל 0 = 0.194) ךוותמה הנתשמה אלל בצמה ןיב ,יולתה הנתשמל 
תקידבל Sobel ןחבמ בושיחב .0.069 לש המצוע האצמנ .0 = 0.125) ךוותמה הנתשמה 

ףיקע טקפא םייקתמ ,רמולכ ,z = 2.80, p<o.oi האצותה הלבקתה ךוויתה תוקהבומ 
קהבומ אצמנ Bootstrapping^ תטישב ךוויתה תדימ בושיח םג .(Sobel, 1982) קהבומ 

 (0.05-0.23 = 950/0CI).

ןויד 

עויסה ךרעמ לע םיילמרופ םילפטממ עויס תלבק לש תוכלשהה תא ןוחבל דעונ הז רקחמ 

קדבו םינושה לופיטה יגוס ןיב הוושה רקחמה .ותחפשמ ינבמ ןקזל ןתינש ילמרופ יתלבה 

תולפטמב םירזענש םיירקיע םילפטמ ןיב תויבויחהו תוילילשה תושוחתב םילדבהה תא 

תוקינעמש תורז תולפטמב םירזענש הלא ןיבל ,עובשב תועש המכ ןתינש לופיטב תוילארשי 

ןוצר תועיבש לע וחוויד תורז תולפטמב םירזענש הלא יכ אצמ רקחמה .ןועשה ביבסמ עויס 

םירזענש הלאל האוושהב קהבומ ןפואב רתוי הכומנ לטנ תשוחת לעו לופיטהמ רתוי ההובג 

תועמשמה תאיצמל עגונב תוצובקה ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל ,תוילארשי תולפטמב 

ובצמ ,ןקזה לש וליג :םה לטנה תשוחת תא םיאבנמה םימרוגה יכ אצמ רקחמה .לופיטב 

לופיטל ירקיעה לפטמה שידקהש תויעובשה תועשה רפסמ ,ירקיעה לפטמה לש יתואירבה 

תועמשמה תאיצמ תא םיאבנמה םימרוגה .תילמרופה תלפטמהמ ונוצר תועיבש ןכו ןקזב 

הקולכ ןקזה ןוחבא ,ירקיעה לפטמה לש יתואירבה ובצמ :םה ירקיעה לפטמה לש לופיטב 

תמר לש תקהבומ המורת האצמנ אל .ילמרופה לופיטהמ ןוצרה תועיבש ןכו היצנמדב 
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יובינל וא לטנה תשוחת יובינל ,ול ןתינש ילמרופה לופיטה גוס לש וא ןקזה לש תולבגומה 

תשמשמ ילמרופה לופיטהמ ןוצרה תועיבש יכ אצמנ ,ןכ ומכ .לופיטב תועמשמה תאיצמ 

ןיבל (תילארשי וא הרז תלפטמ)ןקזל ןתינש ילמרופה לופיטה גוס ןיב רקחמב ךוותמ םרוג 

ךות םתועמשמבו רקחמה יאצממב ןודנ הז קרפב .ירקיעה לפטמה לש לטנה תשוחת 
.ולא םיאצממל םירבסה תעצהו תיתרואית תוסחייתה 

לטנ תשוחת :לופיטב םיילילש םיטביה 

תלפטממ עויס לומ הרז תלפטממ עויס) תוצובקה ןיב םיקהבומ םילדבה אצמ ונרקחמ 

תורז תולפטמב םירזענש הלא רשאכ ,םיירקיעה םילפטמה לש לטנה תשוחתב (תילארשי 
אצממ .תוילארשי תולפטמב םירזענש הלאל האוושהב רתוי הכומנ לטנ תשוחת לע וחוויד 

תורז תולפטמב םירזענש הלא יכ אצמנ םהבו ,אשונב וכרענש םימדוק םירקחמב ךמות הז 

Ayalon <fe Green,) רתוי ההובג תישפנ החוור לעו רתוי הכומנ לטנ תשוחת לע וחוויד 

 2004 ,2015; Rosa, Ambrigio, Binetti, <fe Zanetti). תולפטמהש ךכל תאז סחייל רשפא

החפשמה ינבל תורשפאמו ןקזב ידועיסה לופיטה תיברמ תא ןמצע לע תולבקמ תורזה 

םהיתופדעהל םאתהב ןקזל תורושקש תורחא תולטמ עוציבל וא םירחא םיקוסיעל תונפתהל 

תויהל םיכישממ םיירקיעה םילפטמהש יפ לע ףא ,רמולכ .(1993 ,םירחאו יקסדורב) 

רשאכו ,תילמרופה תלפטמה ןיבל םניב קלחתמ לופיטה לטנש ירה ,ןקזב לופיטב םיברועמ 

תויה ,ןכ ומכ .תלפטמה ידיל םהידימ רבוע לופיטה רקיע ,ןועשל ביבסמ תלפטמב רבודמ 

ףסונ ביכרמ תוקפסמ ןה ,הממיב תועש עבראו םירשע ןקזה תיבב תוחכונ תורזה תולפטמהו 

עבטמ .ישפנ טקש החפשמה ינבל תוקינעמ ןה ךכבו ,החגשהה ביכרמ אוהש ,ןקזב לופיטל 

תיחפהל ןיאש ףא .תוילארשי תולפטמ לש הקסעהה תרוצב רסח החגשהה ביכרמ ,םירבדה 

ךשמב לופיטה ,עובשב תועש המכ תוילארשי תולפטמ ידי לע ןתינש לופיטה לש ותובישחב 

םילפטמה לש םתחוורל רתוי םורתל יושע ,תורז תולפטמ תועצמאב הממיה תועש לכ 

.ןקזה החפשמה ןבב לופיטל סחיב תוילילשה םהיתושוחת לע לקהלו םיירקיעה 

.ירקיעה לפטמה לש לטנה תשוחת תא םיאבנמש םימרוג העברא ואצמנ ונרקחמב 

תשוחת תא םיאבנמ ירקיעה לפטמה לש יתואירבה ובצמ ןכו ןקזה ליג יכ אצמנ תישאר 

םייפרגומד-ויצוסה םינייפאמל יכ אצמנ םהב ,םיפסונ םירקחמ ידי לע ךמתנ הז אצממ .לטנה 

אצמנש יפכ ירקיעה לפטמה לש יתואירב בצמו ליג ללוכ ,ירקיעה לפטמה לשו ןקזה לש 

Pinquart 8c Sorenson, 2003b,)ירקיעה לפטמה לש לטנה תשוחתל המורת שי ,הז רקחמב 

תוחוכ ילעב םה רתוי בוט יתואירבה םבצמ רשא החפשמ ינבש רמול רשפא .(2005,2006 

הסמעמ תוחפ םישח םה ןכלו ,ןקזה לש ובצמ תא ליכהלו לופיטה םע דדומתהל רתוי םיבר 

,ךופהה ןוויכב אקווד אוה רשקהש ןכתיי ,ךתח רקחמב רבודמש םושמ ,דגנמ .לופיטב 

,ןכ ומכ .ירקיעה לפטמה לש רתוי הבוט תואירבל הרושק רתוי הכומנ לטנ תשוחת ,רמולכ 

תשוחת תא אבנמ ןקזב לופיטל ירקיעה לפטמה שידקמש תויעובשה תועשה רפסמ יכ אצמנ 

תועשה רפסמ יכ אצמנ םהב ,םימדוק םירקחממ ןיכומית שי הז אצממל םג .ולש לטנה 

Chappeil à Reid, 2002;) ולש לטנה תשוחתל רושק ןקזב לופיטל לפטמה שידקמש 

 2005 ,Pinquart 8c Sorenson, 2003a; Sherwood, Given, Given, <fe Von Eye). תועמשמה

 73

This content downloaded from 132.70.66.14 on Tue, 10 Dec 2019 09:23:13 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



ןולייא תאילו ובנ לאיזוע 

לטנה תשוחתל המורת שי ןקזב לופיטל החפשמה ינבמ תשרדנה תויביסנטניאל יכ איה 
.םהלש 

תא איה םג תאבנמ תילמרופה תלפטמהמ ירקיעה לפטמה לש ןוצרה תועיבש תמר 

תועיבש ןיב קהבומ ילילש רשק אצמש םדוק רקחמל ףרטצמ הז אצממ .ולש לטנה תשוחת 

Ayalon 8l Green,) םיירקיע םילפטמ ברקב לטנה תשוחת ןיבל ילמרופה לופיטהמ ןוצר 

יובינ תניחבל ,הרקבה ינתשמ ללוכ ,רקחמה ינתשמ לכ וסנכוה רשאכ יכ ןייצל שי .(2015 

לטנה תשוחת יובינל ילמרופה לופיטה גוס לש תקהבומ המורת האצמנ אל ,לטנה תשוחת 

תשוחתל המורת שי תלפטמהמ ןוצרה תועיבשל יכ איה תועמשמה .ירקיעה לפטמה לש 

ףא .תילארשי תלפטמב וא הרז תלפטמב רבודמ םא הנחבה אלל ירקיעה לפטמה לש לטנה 

לש לטנה תשוחתב ילמרופה לופיטה לש םינושה םיגוסה ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנש 

םימרוג שי יכ הארנ ,רקחמה ינתשמ ללכ תא ןובשחב םיאיבמ רשאכש ירה ,ירקיעה לפטמה 

תא שיגדמ הז אצממ .ולש לטנה תשוחתל םורתל םייושע רשא ,רתוי םייתועמשמ ,םירחא 

אוה ,החפשמה ינב לש םנוצר תועיבשל ןתינ אוה רשאכו ,ילמרופה עויסה לש ותובישח 

.ןקזב לופיטהמ תועבונה תוילילשה תושוחתה תתחפהל םרות 

תועמשמ תאיצמ :לופיטב םייבויח םיטביה 

ךותמ תועמשמ אוצמל תלוכיל עגונב תוצובקה ןיב םיקהבומ םילדבה אצמ אל ונרקחמ 

תייסולכואב הכ דע דקמתה לופיטב תועמשמה תאיצמ ןולאש יכ ןייצל שי .לופיטה תייווח 

הדירי לש רשקהב תוחפו ,תיביטינגוק הדירימ וא היצנמדמ םילבוסש םינקזל םילפטמ 

 Farran, Keane-Hagerty, Salloway, Kupferer, à Wilken,) יזיפה רושימב תידוקפת
 1991; Farran, Miller, Kaufman, <fc Davis, 1997; Farran et al., 1999; Konstam et al.,

Quinn, Clare, à Woods, 2012 ;תייסולכואל םיאתמ תוחפ הז ןולאשש ןכתיי .(2003 

םינקזל התוחפ הדימבו תיזיפ תולבגומ ילעב םינקזל הסחייתה רשא ,תקדבנה רקחמה 

ךכל היאר .רקחמה יאצממב יוטיב ידיל אב רבדהו ,יביטינגוקה רושימב הדירימ םילבוסש 

ינתשמ ללכ ןיבמ לופיטב תועמשמ תאיצמ יובינ תקידבל ךרענש היסרגרה חותינ איה 

ןפואב לופיטב תועמשמ תאיצמ םיאבנמה םימרוגה דחא יכ אצמנ הז חוסינב .רקחמה 

קלחש ןכתייו ךורא ןולאשב רבודמ ,ןכ ומכ .היצנמדמ לבוסכ ןקזה ןוחבא אוה קהבומ 

תלוכיהש איה תרחא תורשפא .זוכירה אולמב וא ואולמב וילע בישהל ושקתה םיפתתשמהמ 

אלא ,החפשמה ןבל תעצומש תילמרופה הרזעה גוסל הרושק אל לופיטב תועמשמ אוצמל 

רבסה .ןקזה םע ולש רשקה גוסל וא ומלוע תסיפתל ,החפשמה ןב לש םייתוישיא םינייפאמל 

םיאבנמה םימרוגה תא ןוחבל הרטמב ךרענש רקחמ יאצממ םע םג בשייתמ הז ירשפא 

תאיצמ הז רקחמ יפל .היצנמד ילוחב םיירקיע םילפטמ ברקב לופיטב תועמשמ תאיצמ 

,לופיטל םיימינפ םיעינמ ומכ תויביטקייבוס תושוחת ידי לע תאבונמ לופיטב תועמשמ 

תוריגסו האילכ תשוחת ןכו תולגוסמ תשוחת (role captivity) לפטמה דיקפת יולימב 
 .(Quinn et al., 2012)

םג .לופיטב תועמשמ תאיצמל אבנמ םרוג אצמנ ירקיעה לפטמה לש יתואירבה ובצמ 

רתוי ההובג תלוכי ילעב םה רתוי בוט יתואירב בצמב םיירקיע םילפטמ יכ רמול רשפא ןאכ 
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םיעבונש םייבויחה םירבדב םג ןיחבהל םילגוסמ םה ןכלו ,רבשמ יבצמ םע דדומתהל 

ןיבל תועמשמ תאיצמ ןיב יבויח רשק לע ועיבצה םימדוק םירקחמ םג .ןקזב לופיטהמ 

.(Reker, Peacock, <fe Wong, 1987; Zika à Chamberlain, 1992) תישפנו תיזיפ תואירב 

תועמשמ תאיצמ תאבנמ איה םג האצמנ ילמרופה לופיטהמ ןוצר תועיבש ,דועו תאז 

תונפתהל םהל רשפאמ ,החפשמה ינב לש םנוצר תועיבשל עצבתמש ילמרופ לופיט .לופיטב 

תאיצמ ןיב יבויח רשק ואצמש שי .לופיטהמ םיעבונה םייבויחה םירבדב םג ןנובתהלו 

המודב ,(Noonan Tennstedt, 1997) תישגר הכימת תלבק ןיבל ןקזב לופיטב תועמשמ 

תילמרופה תלפטמה ידי לע תלבקתמש תישעמה הכימתהש ךכ לע עיבצמ יחכונה רקחמה ,ךכל 

.לופיטב תיבויח תועמשמ אוצמל ירקיעה לפטמה לש ותלוכיל םורתל איה םג היושע 

ילמרופה לופיטהמ ןוצר תועיבש 

(תילארשי תלפטמ תמועל הרז תלפטמ)תוצובקה ןיב םיקהבומ םילדבה שי יכ אצמ ונרקחמ 

לע וחוויד תורז תולפטמב םירזענש החפשמ ינב .ילמרופה לופיטהמ ןוצרה תועיבשב 

ינשב ךמתנ הז אצממ .תוילארשי תולפטמב םירזענה הלא רשאמ רתוי ההובג ןוצר תועיבש 

וריבסהש שי .(Ayaion <fe Green, 2015; lecovich, 2007)לארשיב וכרענש םימדוק םירקחמ 

הנה תועיגמ תובר תורז תולפטמש ךכב ןוצרה תועיבש תדימב תוצובקה ןיב םילדבהה תא 

עדיה ןהל שיו ,ןעוצקמב תויחא ןקלח ,דועיסה םוחתב תמדקומ הרשכהו ןויסינ םע 

תולפטמה ,תאז תמועל .(lecovich, 2007) רתוי הבוט הרוצב ןקזב לפטל תולוכיהו 

הדובע חוכב רוסחמה לשבו ,םוחתב רתוי הלד תיעוצקמ הרשכה תולבקמ תוילארשיה 

,דבלב תילמינימ הלכשה תולעב תולפטמ םג םינקזב לופיטב הדובעל תולבקתמ ימוקמ 

וז השיגו ,רגובמה םדאל דובכ תשחור רשא תוברתמ תועיגמ תורזה תולפטמה ,ןכ ומכ 

Redfoot 81) רתויב בוטה דצה לע ןתדובע תא תושעל ןתוא האיבמו בוט םשור תרצוי 

 2005 ,Houser). תיברעמה השיגה תא תצמאמש ,תחוורה תילארשיה הסיפתל דוגינב תאז

דחפב ,היומס וא היולג תונליגב ראשה ןיב תנייפואמו ,(Ayaion, 2013) תינרדומה 

Abrams, Russei, Vauciair,) תנקדזמה הייסולכואה םע עגמב אובלמ העיתרבו תונקדזהמ 

 2012 ,8c Swift, 2011; Bodner, Bergman, 8c Cohen-Fridel). לדבהל ףסונ ירשפא רבסה

,ןקזה םע םיפתושמה םירוגמה בקעש אוה ילמרופה לופיטהמ ןוצרה תועיבשב תוצובקה ןיב 

,ויתופדעה תאו וילגרה תא ,ןקזה לש ויכרצ תא רתוי בוט ריכהל תדמול הרזה תלפטמה 

.עובשב תועש המכל קר העיגמו ןקזה תיבב תררוגתמ הניאש תילארשי תלפטממ לידבהל 

תוכיראב תניינועמ תלפטמה םג :תידדה תולת תמייק ןקזל הרזה תלפטמה ןיב ,דועו תאז 

רוקמו ףקותב הדובע תרשא ,גג תרוק המצעל החיטבמ איה וז ךרדבש רחאמ ,ןקזה לש וימי 

lecovich,) ןקזה לש ונוצר תא עיבשהל רתוי הבר היצביטומ הל שי ,חווט ךורא הסנרפ 

קודבל תורשפא ןיא ןכלו ,ןועשל ביבסמ םידבועש םילארשי םילפטמ לארשיב ןיא .(2007 

,רתוי לודג לופיטה תועש רפסמש הדבועהמ תעבונ ירקיעה לפטמה לש ןוצרה תועיבש םא 
.תלפטמה לש הינייפאממ וא 

םרוג תשמשמ ילמרופה לופיטהמ ןוצרה תועיבשש אוה יחכונה רקחמב םיאצממה דחא 

ןוצרה תועיבש ,רמולכ ,ירקיעה לפטמה לש לטנה תשוחתל ילמרופה לופיטה גוס ןיב ךוותמ 
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ןוצר תועיבש םילגמ תורז תולפטמב םירזענה :לטנה תשוחת תדימל ףיקע ןפואב תמרות 

םילדבהה תאש איה תועמשמה .רתוי הכומנ םהלש לטנה תשוחת םג ןכלו רתוי ההובג 

שי תוילארשי תולפטמב םירזענש הלאל תורז תולפטמב םירזענש הלא ןיב לטנה תשוחתב 

הנקב הלוע הז אצממ .לדבהה רבסהב תלפטמהמ ןוצרה תועיבש תמרל הבר הדימב סחייל 

.(Ayalon <fe Green, 2015) הלא םינתשמ ןיב הזכ רשק אצמש םדוק רקחמ םע דחא 

לש ןוצרה תועיבש תדימ יכ אצמנ םש ,היסרגרה חותינב םג ןיכומית לביק הז אצממ 

שיחממה רבד ,ולש לטנה תשוחת תא אבנמה םרוג איה ילמרופה לופיטהמ ירקיעה לפטמה 

לש תונושה םהיתושוחת לע תלפטמהמ ןוצרה תועיבש תעפשהל שיש ברה לקשמה תא 

םהבש םיפסונ םירקחמ םע בשייתמ הז אצממ .ןקזב לופיטל עגונב םיירקיעה םילפטמה 

םיירקיע םיאבנמ םישמשמ תילמרופה תלפטמה םע םקרנש רשקהו םיסחיה תוכיא יכ אצמנ 

.(lecovich, 2011)ירקיעה לפטמה לש לטנה תשוחת לש 

םיידיתע םירקחמל תוצלמהו רקחמה תולבגמ 

,תוחונ תמיגד תועצמאב רתוא םגדמה ,תישאר .תויגולודותמ תולבגמ המכ הז רקחמל 

לש הללכהה תלוכיבו רקחמה לש ינוציחה ףקותב עגופה רבד ,תיתורבתסה הנניאש 

חווידל םינולאש תועצמאב ךרענ םינותנה ףוסיא ,ןכ ומכ .הייסולכואה לע םיאצממה 

ךותמ בישהל םיפתתשמה לש תירשפא הייטנ לשב חווידב היטהל ששח שי ןכ לעו ,ימצע 

רשא יביטלרוק-ימאתמ רקחמב רבודמש רחאמ .עדומ יתלב ןפואב םיתעל ,תיתרבח הייצר 

לש תפסונ הלבגמ .םינתשמה ןיב יתביס רשק קיסהל תורשפא ןיא ,תחא ןמז תדוקנב עצבתה 

תידוקפתה תולבגומה תכרעה ינחבמ ,םיילכלכ םיבאשמב רסוחו ןמז תלבגמ איה רקחמה 

ידיב אלו ,םיירקיעה םילפטמה ,םיבישמה ידיב ואלומ (i adl"1adl ינולאש) ןקזה לש 

ובצמל סחייתהש ןחבמ ךרענ אל ,דועו תאז .רחא יביטקייבוא םרוג וא עוצקמ שיא 

.היצנמדמ לבוסכ ןחבוא ןקזה םא וחוויד םיבישמהש ךכב ונקפתסהו ,ןקזה לש יביטינגוקה 

ןחבמב שארמ ונחבוא רשא םינקז לש תוחפשמ ינבל היינפ התשענ יכ ןייצל שי ,תאז םע 

היטה רשפאה לככ עונמל תנמ לע תאזו ,ההובג תולבגומ ילעבכ ימואלה חוטיבה לש תולתה 

תא םצמצלו (תילארשי וא הרז תלפטמ ידי לע םילפוטמ) האוושהה תוצובק יתש ןיב 

,ןהיניב תונושה 

ץילמנ .יחכונה רקחמה לש ויתולבגממ ראשה ןיב תועבונ םיידיתע םירקחמל וניתוצלמה 

ןכתייו ,דבלב תידוהיה הייסולכואה ברקב ךרענ רקחמה .גציימ םגדמ לע רקחמה תא ךורעל 

רקחמ עצבתיש בושח ,ךכל ףסונב .םינוש םיאצממ ולבקתי תיברעה הייסולכואה ברקבש 

.תחא ןמז תדוקנב קר אלו ןמז ךרואל יתיבה ידועיסה לופיטה תוכלשה תא ןחבי רשא ףסונ 

ךכל שיש ןכתייו ,םידבוע לש ההובג הפולחתב ןייפואמ הז הקסעה םוחת יכ רוכזל בושח 

ובצמ םג ןובשחב אבוי ידיתע רקחמבש איה תפסונ הצלמה .רקחמה יאצממ לע העפשה 

שיא וא ינוציח םרוג עצבי ןקזה לש תולתה תכרעה ןחבמ תא יכ ןכו ןקזה לש יביטינגוקה 

.ביצקתו ןמז תולבגמ לשב הז רקחמב השענש יפכ ,ירקיעה לפטמה אלו ,יביטקייבוא עוצקמ 

ןוכנ היהיו ,ןקזל ירקיעה לפטמה לש הברקה גוס ןיב ןיחבה אל יחכונה רקחמה ,ןכ ומכ 

תולכה/םינתחה וא םיאצאצה לש םהיתושוחתמ דרפנב גוזה ינב לש םהיתושוחת תא ןוחבל 
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םתוברועמב ןקזה לש ויאצאצ ןיבל גוז ינב ןיב ינוש לע םיעיבצמ םירקחמ ןכש ,ןקזה לש 

(2004 ,םירחאו יקסדורב ;2013 ,רצלמשו 'ץיבוקסיסא ,באילא ,ןירג ,ןולייא) וב לופיטב 

לופיטה תועמשמ תסיפתבו (Ayalon, 2009b; lecovich, 2010) לופיטה לטנ תקולחב 

.(Farran et al., 1997, 1999; Quinn et al., 2012 ;2012 ,םירחאו ןייטשדלוג) 

רקחמה תמורת 

המרבו תיטרואיתה המרב יוטיב ידיל האב ותמורת ,ליעל וגצוהש רקחמה תולבגמ תורמל 

לש םהיתושוחתב םילדבהה תא ןוחבל קימעה רקחמה ,תיטרואיתה המרב .תימושייה 

תולפטמב םירזענש הלא תמועל תורז תוילמרופ תולפטמב םירזענש םיירקיעה םילפטמה 

אלא ,הכ דע הרקחנש ילמרופה לופיטהמ ןוצרה תועיבש תדימל קר אל סחייתהו ,תוילארשי 

רקחמה .םיירקיעה םילפטמה לש םהיתושוחת לע תונושה הקסעהה תורוצ לש תוכלשהל םג 

םימרוג םיווהמ ונממ ןוצרה תועיבש ןכו ןקזל ןתינש ילמרופה לופיטהש ךכ לע עיבצמ 

תמרל רבעמ ףא תאזו ,ןקזב םיירקיעה םילפטמה לש לופיטה תייווח יבגל םייתועמשמ 

.ןקזה לש תידוקפתה תולבגומה 

יזכרמ הנתשמכ ןקזל ןתינש ילמרופה עויסה ןפוא לש המורתה לע שגד םש הז רקחמ 

ןקזל ילמרופ עויס יכ בוש חיכומו ,תובר רקחנ אלש הנתשמ ,רקחמה לדומב יתועמשמו 

,ומצע ןקזל קר אל ןפוד תאצוי המורת הווהמ תורז תולפטמ ידי לע ןועשל ביבסמ ןתינש 

םירקחמל הז רקחמ ףרטצמ ךכב .םיירקיע םילפטמ םישמשמה החפשמה ינבל םג אלא 

Ayalon 8c Green, 2015; ;2010 ,ןהכ ;2013 ,םירחאו ןולייא) אשונב רבעב וכרענש םידחא 

 2007 ,lecovich) יבקע ןפואב הלא םיאצממ קזחלו ררשאל ףיסומו.

תוינידמה יעבוק לע עיפשהלו תוינידמה םוחתב םורתל יושע רקחמה ,תימושייה המרב 

הצרא םירז םילפטמ אובייל םיעגונה םיקוחו תונקת תעיבקב תוטלחהה ילבקמ לעו 

תוינידמ לארשי תלשממ תצמאמ הנורחאל .דועיסה ףנעב יתועמשמ הדובע חוככ םתקסעהו 

תסכמ תלבגהל לועפל תארוקו םירז םילפטמ לש ידועיסה הדובעה חוכ םוצמצל תרתוחש 

תלעופ ליבקמב .(Asiskovitch, 2013 ;2012 ,ןתנ) דועיסה םוחתב םירזה םידבועה 

ןתמב ראשה ןיב אטבתמש דודיע ,םוחתב םילארשי םילפטמ תקסעה דודיעל הלשממה 

תוילארשי תולפטמב רזעיהל ךישמהל םירחוב רשא םינקזל תויעובש דועיס תועש תפסות 

ןתינש לופיטל הוותשמ הניא תויעובש תועש תפסות יכ דומלל ןתינ הז רקחממ .(2011 ,ןתנ) 

תתל לגוסמ וניא ימוקמה הדובעה חוכ יכו ,הממיה תועש לכ ךשמב תורז תולפטמ ידי לע 

.רכינ עויסל םיקוקזש םדוקפתב םילבגומ םינקזל ךרע הווש הנעמ 

ינב ירק ,ןקזל ילמרופ יתלבה עויסה ךרעמ תובישחב הרכהל איבמ רקחמה ,ןכ ומכ 

.םהייחב תונוש תורגסמ דצמ תושירד ןווגמ םעו בר סמוע םע םידדומתמ רשא החפשמ 

לופיטה םע םידדומתמש םיירקיע םילפטמל עויס יכרעמ תמקהב ךרוצה תא הלעמ רקחמה 

תלפטמב םירזענש הלא םג יכ ךכ לע עיבצמ רקחמה .ודוקפתב לבגומו ןקדזמ החפשמה ןבב 

תימוימוי תואיצמ םע םידדומתמ ,ינללוכ לופיטל הרז תלפטמב םירזענש הלא םגו תילארשי 

ץועייל ,יווילל םיקוקז םהו ,בורק םדא לש ודוקפתב תיתגרדה הדירי לש תכשמתמו תבכרומ 

עיקשהל ושרדנ תילארשי תלפטמב םירזענש הלא יכ הלוע ונרקחממ ,ךכמ הרתי .היחנהלו 

 77

This content downloaded from 132.70.66.14 on Tue, 10 Dec 2019 09:23:13 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



ןולייא תאילו ובנ לאיזוע 

הכוז הניא וז הצובק .רתוי בר לטנ לש השוחת לע וחווידו ןקזב לופיטב רתוי תובר תועש 

.הכרדהלו הבר הנווכהל הקוקז ןכלו הקיחשל רתוי הובג ןוכיסב היורש ,תקפסמ הכימתל 

תורכז ןתמ ךשמהב תובישחה תא ירוביצה םויה רדס לע תולעהל יושע ףא הז רקחמ 

.ןקז החפשמ ןבב םיירקיע םילפטמל קוחב תונגועמה 

תורוקמ 
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 SENSE OF BURDEN AND FINDING MEANING THROUGH CAREGIVING

 AMONG PRIMARY CAREGIVERS OF OLDER ADULTS RECEIVING

 ASSISTANCE FROM ISRAELI OR FOREIGN FORMAL CAREGIVERS

 Uziel Nevo and Liât Ayalon
 The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work, Bar-Ilan University

 Background: While older adults continue to receive informal care, mostly from

 family members, a steady rise is noticed in the number of applications for

 assistance by formal caregivers, under the long-term care benefit of the National

 Insurance Institute. Receiving help from formal caregivers may have implica

 tions not only for the older adults themselves, but also for their family members.

 The purpose of this study is to examine whether there are differences in the

 positive and negative feelings of primary family caregivers of older home care

 recipients, between those employing a live-in foreign home care worker (round

 the clock) and those assisted by a live-out Israeli home care worker for several

 hours a week as part of the National Insurance Institute long-term care benefit.

 In addition, the study examines the factors which predict the sense of burden

 and the ability to find meaning through the caregiving experience.

 Method: Self-reporting questionnaires were given to a convenience sample of

 215 primary caregivers (average age 60, 68 0/o women), of whom 110 were
 assisted by foreign home care workers and 105 by Israeli home care workers.

 Results: The study found significant differences between the groups in the

 sense of burden and satisfaction from formal caregiving. Family members who

 were assisted by foreign home care workers were more satisfied with the home

 care worker and felt less burdened than those who were assisted by Israeli home

 care workers. No significant differences were found with regard to deriving

 meaning from caregiving. Furthermore, satisfaction from the home care worker

 was a mediator and also a predictor of sense of burden and finding meaning

 through caregiving among primary caregivers.

 Conclusions: The study suggests that the formal caregiving given to the elderly

 and the subsequent satisfaction are important factors in the experience of

 caregiving by primary caregivers, even beyond objective factors such as the level

 of the elderly's functional disability. In addition, the study shows that full-time

 assistance from foreign caregivers provides an outstanding contribution, not

 only to the older adult himself, but also to his family members. Concurrently,

 the study also sheds light on the importance of an informal support system and

 the need for support and accompaniment to primary caregivers.

 84

This content downloaded from 132.70.66.14 on Tue, 10 Dec 2019 09:23:13 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. 55
	p. 56
	p. 57
	p. 58
	p. 59
	p. 60
	p. 61
	p. 62
	p. 63
	p. 64
	p. 65
	p. 66
	p. 67
	p. 68
	p. 69
	p. 70
	p. 71
	p. 72
	p. 73
	p. 74
	p. 75
	p. 76
	p. 77
	p. 78
	p. 79
	p. 80
	p. 81
	p. 82
	p. 83
	p. 84

	Issue Table of Contents
	גרונטולוגיה וגריאטריה, Vol. מג, No. 2 (תשע"ו - 2016) pp. 1-129
	שער קדמי
	From the Editor's Desk / משולחן העורכת [pp. 7-8]
	Introduction of the Guest Editor / דבר העורכת האורחת [pp. 9-13]
	Foreign Caregivers Nursing the Elderly in Israel: Legal Aspects / מטפלים זרים בסיעוד זקנים בישראל: היבטים משפטיים [pp. 15-37]
	Migrant Live-In Care Workers in Sheltered Housing / מטפלים זרים בדיור מוגן בישראל [pp. 39-53]
	Sense of Burden and Finding Meaning through Caregiving among Primary Caregivers of Older Adults Receiving Assistance from Israeli or Foreign Formal Caregivers / תחושת נטל ומציאת משמעות בטיפול בקרב מטפלים עיקריים בבן משפחה זקן שנעזרים במטפלת פורמלית זרה או ישראלית [pp. 55-84]
	"Sometimes We Feel Exhausted: We Just Want to Run Away": Caregiver Burden among Foreign Home Care Workers of Persons with Alzheimer's Disease / "לפעמים אנחנו מותשים, רק רוצים לעזוב": עומס טיפול בקרב עובדים זרים שמטפלים באנשים עם מחלת אלצהיימר [pp. 85-108]
	Migrant Care Workers for their Care Recipients during Hospitalization in Hospitals: Policy and Nurses Attitudes / מטפלים זרים המטפלים בזקנים שבטיפולם במהלך אשפוז בבית חולים: מדיניות ההנהלה ועמדות האחיות [pp. 109-129]



