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 "ועדת בן יהודה"–כלי לביצוע הערכת תלות > הנדון
  
 
 

מינה פרופ' שלמה מור יוסף, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, ועדה מקצועית  2102בחודש יוני 
בגריאטריה ומנהל מחלקה בראשות פרופ' אריה בן יהודה )"ועדת בן יהודה"(, רופא מומחה 

( ADLפנימית בבית החולים הדסה עין כרם, על מנת "לבחון את אפקטיביות של הכלי הקיים )
לאור הניסיון המצטבר בשימוש בו מול חלופות המשמשות מדינות אחרות בהיבטים של תקפות 

ם ומהמנות השיטה, עלויות התפעול, המענה לאוכלוסיות עם צרכים שונים והיבטים נוספי
 בהתאם לשיקולי הועדה" 

 
החלטה זו הייתה על רקע ביקורת ציבורית ומקצועית רבה מאוד על מבחני התלות הנהוגים 
במוסד, והתמודדות מתמדת של המוסד עם ביקורת זו. במהלך השנים ערכנו שינויים רבים 

רות כל שינוי על תוקף המבחן ומהימנותו. מנגד עמדה אפששל  בכלי, אך ללא בחינת השפעה 
 לאמץ את אחד הכלים הנהוגים בעולם להערכה גריאטרית כוללנית. 

 
ועדת בן יהודה שמעה מומחים וסקירות על הקורה אצלנו ובמדינות  אחרות והחליטה להמליץ 
 על המשך השימוש בכלי הייחודי למוסד לביטוח לאומי, הבודק את התלות בביצוע פעולת 

 ואת הצורך בהשגחה, תוך שיפור הכלי הקיים, בין היתר: ADL-ה
 
שינויים בכלי אשר יסדירו  את שיטת צבירת הנקודות בכל אחד מתחומי הסיוע העיקריים  .3

 תחילה:  ניידות, טיפול בהפרשות וצורך בהשגחה.  
 הכלי ידרוש הדגמה בתחום הניידות, ורק במצבים מסוימים ידרוש הדגמות נוספות.   .4
 בכלי החדש ישולב תחום הנפילות בתחום הניידות.  .5
הכלי יכיל שאלון טוב יותר בכל הנוגע לירידה קוגניטיבית והפרעות התנהגות מהם נגזר  .6

 הצורך בהשגחה.  
 בכלי ניתן  משקל רב יותר ללקות ניידות ובנפילות מרובות מאוד.  .7
 צורך של עיוורים בודדים לקבל גמלת סיעוד מינימאלית. הוכר ה .8
 הורחבה רשימת המצבים במחלות שונות בגינה מוכר הצורך בהשגחה חלקית לתובע.  .9
 
 
 

mailto:rinag@nioi.gov.il


 
הכלי המוצע יהיה קל יותר לשימוש ושיטת הניקוד תהיה מוגדרת וברורה יותר, ובעיקר מכבד 

 את התובעים גמלת סיעוד.
 

נחל ביישום הכלי החדש במחצית חודש זה. הטמעתו תהיה מלווה במחקר שיערך בשיתוף 
ולה עם החוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה, שייבחן גם תוקף, מהמנות, והשפעתו על פע

 הנבדקים.
 

ברצוננו להודות לפרופ' אריה בן יהודה וכל חברי הוועדה והשותפים למשימה שלקחו על עצמם 
 משימה חשובה זו. 

 
 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה,

 
 ארנה זמיר

 מנהלת אגף סיעוד 
 
 

 סמנכ"ל גמלאות, המוסד לביטוח לאומי –העתק: גב' אילנה שרייבמן 
 ראש אגף סיעוד בקהילה, שירותי בריאות כללית –גב' כלנית קיי             
 מנהלת השירות לזקן, משרד הרווחה  –גב' מרים בר גיורא             
 וסד לביטוח לאומימנהלת תחום בכירה סיעוד, המ –בושם -גב' רבקה רוזנברג            
 חברי ועדות מקומיות            

 


