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 רקע

של  האישי ביטחוןהלהגברת כניות ותנסקרות בו מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת איציק שמולי, ו

  .להם זריםאנשים ה פשיעה מצדקשישים מפני 

בעשורים הבאים. לפי אומדני שיגדל עוד מספר הקשישים ושיעורם באוכלוסיית העולם הולך וגדל, וצפוי 

לפי מאוכלוסיית העולם.  11.1% שהם ומעלה, 00מיליון בני  841-היו בעולם כ 1013האו"ם, בשנת 

 34-ב ,בממוצע 1.איש לכדי שני מיליארד ,שניים-יותר מפימספרם יגדל  1000בשנת  ,תחזיות הארגון

 18-ב בממוצע, ו1000בשנת  13%לעומת  14.1% היה 1010בשנת ומעלה  00שיעור בני  OECD-מדינות ה

לפי נתונים ממוצעים אשר לישראל,  2בהתאמה. ,10.1%לעומת  11.0%היה  הואמדינות האיחוד האירופי 

לפי אומדני ו 3,ומעלה 00מן האוכלוסייה היו בני  10.3%של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  1011לשנת 

   4.11.0%-14%שיעורם יהיה  1010שנת ב ,הלשכה

אנשי המקצוע מבחינים . ישיםמבקשות להתמודד עם פגיעה מסוגים שונים בקשברחבי העולם מדינות 

 ( בקשישים והזנחתםAbuse)הוא התעללות או התעמרות  הראשון. בשני סוגים עיקריים של פגיעה

(Neglect) הסוג  5.ידי בני משפחה, מטפלים או אדם קרוב אחר-בעיקר על – בתוך קשר שבו יחסי אמון

פשיעה כן ו 6,(להלן: זרים) קשישמוכרים ל אינםאנשים ש מצדכלפי קשישים  לימותאהשני הוא 

העיקריים בקשישים לעתים הגבול בין שני סוגי הפגיעה נציין כי  7.מצד זרים כלפי קשישיםכלכלית 

  8מצד זרים( מטושטש, ולעתים יש קשר בין שניהם. אלימות וא ללות)התע

                                                 

1
 United Nations, World Population Ageing, 2013, pp. xii, 90–91. 

2 OECD Factbook 2014, Dependent population, pp. 19, Retrieved May 8 , 2014.  
 .1014באפריל  14, תאריך אחזור: 1.12לוח , 2959שנתון סטטיסטי לישראל סטיקה, הלשכה המרכזית לסטטי :חישוב לפיה 3
, תאריך אחזור: 1030תחזית אוכלוסיית ישראל עד שנת , 2959שנתון סטטיסטי לישראל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  4

 .1014באפריל  14
  ( כך:Abuseהתעללות )אפשר להגדיר לפי ארגון הבריאות העולמי  5

"a single, or repeated act, or lack of appropriate action, occurring within any relationship where there is an 

expectation of trust which causes harm or distress to an older person". 
כגון התעללות פיזית, מילולית, פסיכולוגית/ נפשית, מינית וכלכלית. היא יכולה גם מאפיינים להיות כמה  יםלהתעללות יכול

  ראולהיות תוצאה של הזנחה מכוונת או לא מכוונת. 
World Health Organization, Elder Abuse, Retrieved March 26, 2014;  

ידי ארגון -בשיתוף עם אוניברסיטת ג'נבה. ההגדרה פותחה עלשנערך ההגדרה שלעיל אומצה בדוח של ארגון הבריאות העולמי 
A Global Response to Elder Abuse and ganization, World Health Or, וראו1220-ב ,Action on Elder Abuse ,בריטי

 , 2008, p.Neglect: Building Primary Health Care Capacity to Deal with the Problem Worldwide: Main Report

1.  
 טלי גורן, מדור מחקר אסטרטגי וסטטיסטיקה באגף התכנון והארגון של משטרת. ראו פעמי-חדרוע רוב מדובר באיפי -על 6

 בתוך: משטרת ישראל, מדור מחקר וסטטיסטיקה 11-12, עמ' מעשי עבריינות נגד קשישים בחברה הישראליתישראל, 
 ; מרכז1002, ישראל משטרת של ספרות בתחומי העשייה וסקרי במחקר מחקרים העיקרבמחלקת אסטרטגיה באג"ת, 
 . 1, עמ' 1001באוקטובר  8, ספירו-רי טל, כתב או  אלימות כלפי קשישיםהמחקר והמידע של הכנסת, 

7 U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, Financial Crimes Against the 

Elderly, by: Kelly Dedel Johnson, Updated September 8, 2003, pp. 1. 
בעיות ספציפיות. משרד המשפטים בארצות הברית תמך  בדברנכתב במסגרת פרויקט לכתיבת מדריכים למשטרה  מדריך זה

האינטרנט משרד המשפטים, אפשר להזמינו באתר עמדת בכתיבתו, ואף כי התפיסות המוצגות בו אינן משקפות בהכרח את 
על יעילותן של אסטרטגיות  וכדי לעמודבו לשם מתן רקע נשתמש , 1003פי שהמסמך התפרסם בשנת -על-המשרד. אףשל 

 ממצאים מחקריים נבחנושבפרויקט האמור שכן לכתיבת המדריכים  ,כניות שייסקרו להלןותאת הפעולה התואמות 
, i; שם, עמ' זילנד, הולנד וארצות סקנדינביה-ושיטות פעולה של משטרה בארצות הברית, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו

iii . 
 .1, עמ' 1001באוקטובר  8, ספירו-רי טל, כתב או  אלימות כלפי קשישיםמרכז המחקר והמידע של הכנסת,  8

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2013.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/3013081ec003.pdf?expires=1399545623&id=id&accname=guest&checksum=48D596C5A8319172C40E10E684DD80B7
http://www.cbs.gov.il/shnaton64/st02_19x.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2013n/01_13_170t1.pdf
http://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/en/
http://www.who.int/ageing/publications/ELDER_DocAugust08.pdf
http://www.who.int/ageing/publications/ELDER_DocAugust08.pdf
http://www.police.gov.il/doc/mehkarim/haikar_bamehkar_2009.pdf
http://www.knesset.gov.il/MMM/data/pdf/m01902.pdf
http://www.popcenter.org/problems/pdfs/crimes_against_elderly.pdf
http://www.popcenter.org/problems/pdfs/crimes_against_elderly.pdf
http://www.knesset.gov.il/MMM/data/pdf/m01902.pdf
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ק העיסו. זריםשל  , ובתוך כך בפשיעה כלכליתקשישים כלפישל זרים נעסוק בפשיעה במסמך זה 

-על ובהזנחתם התעללות בקשישיםהעיסוק בלעומת  םבפשיעה כלפי קשישים מצד זרים מצומצהמחקרי 

פריצה, גנבה פגיעה גופנית, בין השאר , וזרים מצד פשיעהיש סוגים שונים של  9.ידי בני משפחה ומטפלים

שים בשל היותם קשי כלפיבין פשיעה להבחין  הקשלעתים שלציין  . ישוהונאות א שימוש בכוח(, שוד)לל

יש עבירות שאינן קשורות לגילם )למשל גנבת רכב(. ובין חסרי ישע( תקיפת פגיעים על רקע גילם )למשל 

)למשל, במהלך פריצה הפורץ  הקשר לגיל הקרבן נוצר במהלכהפשיעה שאינה קשורה לגיל הקרבן, אך  גם

  10.ומנצל זאת( מגלה שבעל הבית קשיש

בכל אחת מן השנים בישראל מן התיקים הפליליים שנפתחו  0.3%-0.1%, משטרת ישראללפי נתוני 

קשה להעריך אם מספר התיקים  11ומעלה. 00היו בגין חשד לעבירות שקרבנותיהן בני  1013-1011

נדגיש כי לא הפליליים שנפתחו משקף את היקף הפשיעה בתחום זה בפועל. אשר לתיקים שנפתחו 

 .קשורות לגיל הקרבןההעבירות על שיעור ן אין בידנו מידע וכ ,לקשיש החשודים היו זרים כלבהכרח 

בסקר  .וחלקם נסגרים ,אישום-מוגשים בסופו של דבר כתבישנפתחים לא בכל התיקים נוסף על כך, 

מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל באוניברסיטה העברית והוגש למשרד  1011-שערך ב

 40.0% 12לביטחונם האישי.ם, בין השאר ותיהה בישראל על דאגומעל 00לאזרחים ותיקים, נשאלו בני 

מהמשיבים  32%; זור מגוריהםמהמשיבים על שאלה בנושא השיבו כי הם מודאגים מרמת הפשיעה בא

מהמשיבים השיבו כי חוששים שיפרצו לדירתם או יגנבו  00%-; כישדדו ברחובהשיבו כי חוששים שי

להגן על קשישים  יכולים ללמד על הצורךנתונים אלו  13.מה רדבאו מחוצה לה )למשל מן החצר( ממנה 

במימונן ניות של רשויות במדינות שונות או כובמסמך זה נסקור ת. להם ידי זרים-מפשיעה על

  .השיג מטרה זוהמבקשות ל

 מבוא .5

 ,משפחה-בפגיעה של מטפלים או בניולא  נתמקד בפשיעה כלפי קשישים מצד זריםמסמך זה בכאמור, 

  .שבהם נתמקדאת סוגי הפשיעה יש להגדיר  אשיתרולכן 

                                                 

מעשי עבריינות נגד קשישים טלי גורן, מדור מחקר אסטרטגי וסטטיסטיקה באגף התכנון והארגון של משטרת ישראל,  9
 . 10-12, עמ' בחברה הישראלית

10
  ;11-12, עמ' שם  

The Crown Prosecution Service, Crimes against older people - prosecution policy, July 18, 2008, Updated 

December 12, 2013, pp. 10–11.  
התיקים שנפתחו(;  300,131ומעלה מכלל  00תיקים בגין חשד לעבירות שקרבנותיהן היו בני  14,040) 0.1% – 1013בשנת  11

(. תיק יכול לכלול כמה עבירות וכמה 303,118-מ 11,834) 0.3% – 1011(; ובשנת 308,842-מ 13,030) 0.0% – 1011בשנת 
 . 1014באפריל  2-טטיסטיקה במשטרת ישראל, מכתב, התקבל בדוא"ל בטלי רוטשילד, מדור מחקר וס ;חשודים

( הגדול משיעורם 18.4%ומעלה ייצוג במדגם ) 00יש ייצוג חסר במדגם, ואילו לערבים בני  80לפי הכתוב במחקר, לבני  12
 נשאלים. 000(. השאלון שבסקר הועבר בעברית, ערבית ורוסית והשתתפו בו 8%באוכלוסיית הקשישים )

. כלומר מידת 1 –; במידה רבה 1 –; במידה מסוימת 0 –המשיבים על השאלות היו צריכים לדרג את מידת הדאגה: כלל לא  13
יודע, לא נכלל הוא אינו שאלה או השיב שעל . לכל התשובות חושב ממוצע )אדם שלא השיב 1הדאגה המקסימלית היא 

; מידת הדאגה משוד 0.00הפשיעה באזור המגורים הייתה  בחישוב מידת הדאגה או שיעור הדאגה(: מידת הדאגה מרמת
. מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, 0.18 –; מידת הדאגה מפריצה לדירה או מגנבה ממנה 0.00ברחוב הייתה 

עדי מאיר וענת רול, הוגש למשרד לאזרחים ותיקים,  ו, כתבהדאגות של הקשישים בישראלהאוניברסיטה העברית בירושלים, 
 .1011באוקטובר  30, תאריך הסקר: שאלון הסקר: דאגותיהם וצורכיהם של הקשישים בישראל; 11-11, עמ' 1011במרס  10

http://www.police.gov.il/doc/mehkarim/haikar_bamehkar_2009.pdf
http://www.police.gov.il/doc/mehkarim/haikar_bamehkar_2009.pdf
http://www.police.gov.il/doc/mehkarim/haikar_bamehkar_2009.pdf
http://www.police.gov.il/doc/mehkarim/haikar_bamehkar_2009.pdf
http://cps.gov.uk/publications/docs/caop_policy.pdf
http://cps.gov.uk/publications/docs/caop_policy.pdf
http://vatikim.gov.il/data/Documents/%D7%93%D7%90%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%A6%D7%9C%20%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94.pdf
http://igdc.huji.ac.il/Static/ThisAndThat/%D7%93%D7%90%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D%202011.htm
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אין  .אלימות על סוגיהפשיעה כלכלית ו: יםאת הפשיעה כלפי קשישים מצד זרים אפשר לחלק לשני

 הוגדרהשל ארגון הבריאות העולמי בשותפות במחקר  14בעולם. פשיעה כלכלית ה שלעקיבות בהגדרת

או שימוש  משאביםהון או  שלוקי או בלתי ראוי בלתי חניצול  :במובן הרחבקשישים בכלכלית  פגיעה

קשיש למסור כספים, נכסים  אילוץלפשיעה כלכלית טווח רחב של מאורעות והיא יכולה לכלול  15.בהם

או רכוש או ניסיונות לגרום לו לעשות כן, לעתים תוך הונאה מסוגים שונים )למשל, הונאות השקעה, 

מוצרים תמורת תשלום מופקע ו לרכוש שירותים ואילוץיוף ז; טלמרקטינג, לוטו מזויף ועוד( ביטוח,

התרחש בבית ידי זרים והיא יכולה ל-ידי בני משפחה והן על-היעשות הן עלפשיעה כזאת יכולה ל 16ועוד.

כניות שמתמודדות עם ות נכלולבמסמך זה . תוך שימוש באמצעי תקשורת שונים, מחוצה לו ואף הקשיש

ן בהן שאית וכניותובהן  ,(נושא זההתמודדות עם ת ו)או כולל זרים דמצכלפי קשישים פשיעה כלכלית 

  סוג פשיעה זה.הגדרה ברורה של 

אלימות מצד זרים במסמך זה . כלפי קשישיםאלימות במסמך זה נעסוק בכלכלית, נוסף על פשיעה 

מת פריצה, דוג – לביתו כניסה בלתי חוקית כגון ,רכושופיזית בוכן פגיעה קשיש בפיזית פגיעה משמעה 

  17גנבה וכייסות. ,(Distraction Burglary) והטעיה כניסה או פריצה לבית תוך התחזות

, מופנים כלפיהפשעים של  וסוגים אלש היחידההאוכלוסייה  אינהאוכלוסיית הקשישים לציין כי  חשוב

במחקרים  .אוכלוסיות אחרותלעומת מהם וקשה להצביע על מידת הסיכון של קשישים להיפגע 

 )כולל התעללות כלכלית פשיעה כלכליתהיפגעות קשישים מעשרות גורמי סיכון ל צוינוובמקורות נוספים 

סיכוי גדול יותר לפגיעה, ובהם: גיל שיש התאמה בין קיומם ובין גורמים  ובין היתר( מצד מטפלים

לות על בית, , בעבעיות בתפקודהקרבן, מוגבלות פיזית ומנטלית )כולל דמנציה(, תפקוד קוגניטיבי, 

בבית הקרבן  העיפשרואות ברשויות בעולם נוסף על כך,  18.כפגיע ועודהפוגע את הקשיש תפיסת 

(Doorstep Crime)  מיוחדמכוונים בכ ת טלמרקטינג,, דוגמת הונאופשיעה כלכליתוסוגים מסוימים של 

  19.כלפי קשישים

                                                 

". פשיעה כלכלית בהקשר של קשישים באה לידי ביטוי במסמך זה נשתמש במושג "פשיעה כלכלית ,לשם האחידות 14
 . ראו financial abuse, financial mistreatment, material abuse, financial exploitationבמושגים שונים, כגון 

Fealy, G., Donnelly, N., Bergin, A., Treacy, M.P., Phelan, A Financial Abuse of Older People: A Review, 

NCPOP, University College Dublin, 2012, p. 7. 
 financial/material abuse: the illegal or improper exploitation and/or use of funds or resourcesההגדרה:  15
 the International Network for the Prevention ofלאומי למניעת התעללות בקשישים, -נעשה בשיתוף ארגון בין המחקר 

Elder Abuse (INPEA) :  
WHO/INPEA, Missing voices: views of older persons on elder abuse, 2002, p. 3. 
16 Fealy, G., Donnelly, N., Bergin, A., Treacy, M.P., Phelan, A Financial Abuse of Older People: A Review, 

NCPOP, University College Dublin, 2012, pp. 7; U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented 

Policing Services, Financial Crimes Against the Elderly, by: Kelly Dedel Johnson, pp. 1–5.  
. נציין כי יש המחשיבים גנבה לביתו פורץ מתחזה למשל לאיש שירות והקרבן מכניסוה תחזות והטעיהתוך הבפריצה  17

  כפשיעה כלכלית. ראו
Fealy, G., Donnelly, N., Bergin, A., Treacy, M.P., Phelan, A Financial Abuse of Older People: A Review,  
NCPOP, University College Dublin, 2012, p. 7. 

  ;11-10, עמ' שם 18
U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, Financial Crimes Against the 

Elderly, pp, 12-13; Australia House of Representatives Standing Committee on Legal and Constitutional 

Affairs, Inquiry into older people and the law, June 2007, p. 9. 
קשישים להיות קרבן לפשיעה לנציין כי בסקירת המחקרים שבמקור מצוין מחקר שמצא כי לצעירים סיכוי גדול יותר מ

 כלכלית מצדם של זרים.
 Retrieved May 8, 2014;                                                        Fraud Target: Senior Citizens, The FBI ,למשל ראו  19

http://www.ncpop.ie/userfiles/file/ncpop%20reports/599_NCPOP_proof5%20Final.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_VIP_02.1.pdf?ua=1
http://www.ncpop.ie/userfiles/file/ncpop%20reports/599_NCPOP_proof5%20Final.pdf
http://www.popcenter.org/problems/pdfs/crimes_against_elderly.pdf
http://www.ncpop.ie/userfiles/file/ncpop%20reports/599_NCPOP_proof5%20Final.pdf
http://www.ncpop.ie/userfiles/file/ncpop%20reports/599_NCPOP_proof5%20Final.pdf
http://www.popcenter.org/problems/pdfs/crimes_against_elderly.pdf
http://www.popcenter.org/problems/pdfs/crimes_against_elderly.pdf
http://www.asic.gov.au/asic/pdflib.nsf/LookupByFileName/Submission-Inquiry%20into%20older%20people%20and%20the%20law.pdf/$file/Submission-Inquiry%20into%20older%20people%20and%20the%20law.pdf
http://www.fbi.gov/scams-safety/fraud/seniors
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)כולל התעללות פגיעה בקשישים  ,ודוחותמחקרים לפי שכן  ,קשה לאמוד את היקף הפגיעה בקשישים

בין הגורמים לדיווח החסר אפשר . חסר למשטרה ולגורמים נוספים דיווחמתאפיינת בוהתעמרות( 

חשש מהחמרת המצב בעקבות הגילוי בידוד חברתי, , פחד, של הקשיש הבושה והשפלתחושת למנות 

שורת, תחושה שהתלונה לא לגורמי האכיפה )בעיית ניידות, תקוגישה מוגבלת )למשל העברה למוסד( 

  20תטופל(.

 כלפיתופעת הפשיעה להתמודדות עם מדיניות כוללת כניות שייסקרו במסמך דומה כי אין ותן המ

התעללות במובנה הרחב, התמודדות עם פתרון במסגרת הזו  לבעיהניתן לעתים . מצד זריםקשישים 

אוכלוסיות פגיעות אחרות. טיפול בהמ ןמובח ואוכלוסיית הקשישים אינהטיפול בבמקרים אלו  כלומר

 פשיעה מסוג מסוים אוהתמודדות עם  , כלומרנקודתיתרוב פי -עלהיא  עם הנושאההתמודדות נראה כי 

מתוך הבנה זו פועלות נגד פשיעה בעולם רשויות שדומה  ,עם זאת. מיםמסויבאזורים תה א  התמודדות 

פשיעה כלכלית ב רואותאה כי מדינות שונות כמו כן, נר 21.חמורהעל הקשישים יכולה להיות שהשפעתה 

 .פתרוןהדורשת  כלפי קשישים בעיה ייחודית

 אומדינות  שמפעילותלהתמודדות עם פשיעה כלפי קשישים מצד זרים  כניותותרק  נציגבמסמך זה 

אוסטרליה, : את המידע חיפשנו באתרים ממשלתיים של מדינות דוברות אנגלית .אותן דינות מממנותמש

כניות במדינות ולאומית ות-נוסף על כך, לשם התחקות אחר מדיניות בין בריטניה וקנדה. הברית,-ארצות

 לאומיים, ובראשם האו"ם. -אתרים של ארגונים ביןסקרנו נוספות 

כניות שייסקרו מופיעה ומשתנה ממדינה למדינה, ולא בכל הת ההגדרה של "קשיש"יש לציין כי 

אחת  םמכוונות לקשישים או שקשישים ההן ת המציינות במפורש שכניוונציג רק תבמסמך זה  22הגדרה.

 . שלהן מאוכלוסיות היעד המוגדרות

ן: פשיעה כלכלית נגד יהתומטרפי -על ,לשלושה תחומים עיקרייםחלוקה בנסקור להלן כניות ואת הת

ת את למצווך המשפטי שנועד ללוות אותם בתהלי וסיוע משפטי לקשישיםנגד קשישים  אלימות, קשישים

עם וילותן, יעעל כניות או ומידת יישומן של הת עלאין בידנו מידע נדגיש כי פוגעים בקשישים. הדין עם 

להתמודד עם היבטים שונים של בעיית הפשיעה כלפי שמטרתן כניות וות לתזאת במסמך מוצגות דוגמ

 .  קשישים מצד זרים

 

                                                                                                                                                      

SURREY COUNTY COUNCIL, Protecting residents from Doorstep Crime, An evaluation of the 
 Surrey County Council, Trading Standards Service 'Stop Cold Callers' initiative, April 2013, Appendix 9;  

The Crown Prosecution Service, Crimes against older people – prosecution policy, Updated December 12 

2013, p. 11.                   
מעשי עבריינות נגד קשישים אל, טלי גורן, מדור מחקר אסטרטגי וסטטיסטיקה באגף התכנון והארגון של משטרת ישר 20

   –; למשל בבריטניה 11-12, עמ' בחברה הישראלית
The Crown Prosecution Service, Crimes against older people – prosecution policy, Updated  December 12, 

2013, pp. 25-26. 
 ,A National Distraction Burglary Taskforce kling Distraction BurglaryTacHome Office , –למשל בבריטניה  21

, An ng residents from Doorstep CrimeProtectiReport, December 2002, p. i; SURREY COUNTY COUNCIL, 

evaluation of the Surrey County Council, Trading Standards Service 'Stop Cold Callers' initiative, Appendix 9   
 ;elders; olderשונים:  מונחיםלצורך כתיבת המסמך, ערכנו חיפוש במקורות שונים בשפה האנגלית. במקורות השונים  22

people/ persons; seniors/ senior citizens  קשיש". במונחלשם האחידות, נשתמש" 

http://www.surreycc.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0005/597101/FINAL-Super-Sticker-evaluation-2-May-2013KC.pdf
http://cps.gov.uk/publications/docs/caop_policy.pdf
http://cps.gov.uk/publications/docs/caop_policy.pdf
http://www.police.gov.il/doc/mehkarim/haikar_bamehkar_2009.pdf
http://www.police.gov.il/doc/mehkarim/haikar_bamehkar_2009.pdf
http://www.police.gov.il/doc/mehkarim/haikar_bamehkar_2009.pdf
http://cps.gov.uk/publications/docs/caop_policy.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100413151441/crimereduction.homeoffice.gov.uk/burglary58.pdf
http://www.surreycc.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0005/597101/FINAL-Super-Sticker-evaluation-2-May-2013KC.pdf
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 לאומית-מדיניות בין .2

. האספה העולמית השנייה של האו"ם בנושא על סוגיהבהם  עהפגישישים, ובכלל זה בהאו"ם עוסק בק

קנה )  The Madrid) בנושאלאומית -כנית פעולה ביןו, ואימצה ת1001-( נערכה במדריד בAgeingז 

International Plan of Action on Ageing and the Political Declaration). בין עוסקתכנית ותה ,

כנית נכתב כי התופעה קיימת בכל והתהמפרט את שישים. במסמך קבמסוגים שונים  בפגיעה השאר,

אוגרפיות והאתניות, וכי על קהילות לפעול יחד כדי למנוע התעללות, יהרמות החברתיות, הכלכליות, הג

  23( ופשעים נגד קשישים.Consumer Fraudהונאת צרכנים )

נציג המלצות להלן  24.ה ממשלותיישומן אחראיות בראש ובראשונ, וללפעולה המלצותכנית מובאות ותב

  25:מסמך זהנושא הרלוונטיות ל

הגברת ובתוך כך,  – מיגור כל צורה של הזנחה, התעללות ואלימות נגד קשישיםפעולות ל .א

; ת ובאמצעים נוספים(מצעי התקשורמצעות אבקרב הציבור ואנשי מקצוע )באלסוגיה המודעות 

 חברה האזרחית, כולל ארגונים לאחקיקה בנושא; חיזוק שיתוף הפעולה בין הממשל ל

 בקשישות זמות קהילתיות; הקטנת הסיכון להתעללותוממשלתיים, בין השאר לשם פיתוח י

; עידוד מחקר על היבטיה הגנה עליהןהציבור ובקרב מודעות הגברת הידי -עלכלפיהן ולאלימות 

 השונים של האלימות נגד קשישים.   

סיוע ייסוד שירותים לובתוך כך,  – התעללות בקשישיםבעקבות יצירת שירותי תמיכה לפעולות  .ב

הציבור הרחב, וכן עידוד ; עידוד אנשי מקצוע בתחום הבריאות והרווחה, התעללותקרבנות ל

רת אנשי בתהליך הכשהתמודדות עם הנושא הלדווח על חשדות להתעללות בקשישים; שילוב 

מהתעללות בדבר אפשרויות ; עידוד אנשי מקצוע ליידע קשישים שייתכן שסובלים מקצוע

 כניות ללימוד קשישים על הונאות צרכנים. ו; ייסוד תבהםהתמיכה 

26דיווח על יישומה.של לכן אין הליך ו ,באו"ם מחייבת את המדינות החברותכנית מדריד אינה ות
עם  

 כי התעללות נכתב 1011משנת מזכ"ל האו"ם  ה שללמשל, בדוח הערכ, והיישוםהאו"ם עוקב אחר  ,זאת

 ועצהמב. הן מושא לדאגה גוברת של המדינות החברות באו"ם בכל האזורים םכלפיהואלימות בקשישים 

אירופה, מ מדינות 00חברות ( The Economic Commission for Europe – ECE) הכלכלית של אירופה

 שנקבע שתהיה בה התמקדותת מסוגיות המדיניות אח 27., ובהן ישראלמרכז אסיהמו צפון אמריקהמ

ואלימות בקשישים מניעת התעללות  אי( ה1011-1013בשנים כנית מדריד )ויישום תמחזור השלישי של ב

28.הםכלפי
במועצה הכלכלית של , המדינות של המועצה הכלכלית והחברתית של האו"םהערכה  לפי דוח 

                                                 

 מגברים קשישים להתעללות פיזית ונפשית.יותר סיכון גדול נמצאות בנשים קשישות שנוסף על כך, נכתב  23
כי ישראל עוד ן לאומי. נציי-שיתוף פעולה ביןשל ממשלתיים ו נוסף על כך, מודגשת חשיבות תמיכתם של ארגונים לא 24

 השתתפה באספה.
25 United Nations, Second World Assembly on Ageing, Madrid, Spain, Political Decleration and Madrid 

International Plan of Action on Ageing, 2002, pp. 49–50, 52. 
26

 United Nations, General Assembly, Follow-up to the Second World Assembly on Ageing, Report of the 

Secretary-General, July 19, 2006, p. 6. 
27 United Nations Economic Commission for Europe, Geographical scope, Retrieved May 8, 2014. 
28 United Nations, General Assembly, Follow-up to the International Year of Older Persons: Second World 

Assembly on Ageing, Report of the Secretary-General, July 19, 2013, pp. 6–7. 

http://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Madrid_plan.pdf
http://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Madrid_plan.pdf
http://www.un-ngls.org/IMG/pdf/a.61.167_english.pdf
http://www.unece.org/oes/nutshell/region.html
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/167
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/167
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וח שופר )גם בשיתוף עמותות(, הפיק התעללות כלפי קשישיםללאלימות ו המודעותלהגברת פעלו אירופה 

הקשורות לגיל אסטרטגיות פעולה ינות באירופה פיתחו מסגרות תמיכה לקרבנות. כמה מד וניתנה

המאגדים מספר רב של בעלי עניין וכמה מדינות כוננו גופים  ,מדיניות בעתידהתכנון של  ייעולשמטרתן 

תהליך קשישים תפו בישת שירותי ייעוץ לממשלה. נוסף על כך, כמה מדינוהנוגעים בנושא הנותנים 

  29קשישים.ארגונים חברתיים המייצגים ו

-1011כנית מדריד שלעיל )ויישום האסטרטגיה האזורית של תשל המחזור השלישי  , לפני1011בשנת 

( שבין Vienna Ministerial Declarationהצהרה )באו"ם אירופה הכלכלית של  המועצהפרסמה  ,(1013

עם קשישים ת לשמור על כבודם של קשישים )ובמיוחד כי המדינות החברות נחושוהציגה השאר 

  30כל צורה של התעללות כלפיהם.במוגבלויות( ולהילחם 

פרסמה המלצות לקידום זכויות האדם  31ועדת השרים למדינות החברות במועצת אירופה 1014בפברואר 

דה עסקה בהגנה . בין השאר, הווע(1012) של קשישים, ויישומן ייבדק בוועדה חמש שנים לאחר הפרסום

בין  ,המדינות החברות להגן על הקשישים ולתקצב הגנה זו כי עלוהצהירה  פשיעה כלכליתמומות מאלי

ולהשתמש לנושא את המודעות  להגבירבמקום אחר; על המדינות ובין שהיא האלימות מתרחשת בבית ש

חקירה ולפעול ל ,תהתעללות כלכלית, ובכלל זה הונאופני באמצעים נוספים כדי להגן על קשישים מ

 לדאוג לקבלת פיצוימתאימים בקשישים שסבלו מהתעללות )ובמקרים  יעילטיפול לו תלונות יעילה של

  32.זמן סביר(תוך ב

 כניות העוסקות בפשיעה כלכלית נגד קשישיםות .9

קשיש למסור כספים, נכסים  אילוץוהיא יכולה לכלול  ,פשיעה כלכלית טווח רחב של מאורעותכאמור, ל

שירותים תמורת תשלום או מתן לרכוש שירותים, מוצרים  ואילוץהונאה מסוגים שונים , ושכאו ר

 קשישים, ובהם: המכוונות כלפי הונאות של סוגים מסוימים יש  .מופקע

  ,)ריביות  ההונאות הלוואה ומשכנתהונאות תרומה, הונאות השקעה )במניות, בנדל"ן ועוד(

בריאות, חיים ולוויות, הונאות חבילות תיור  יביטוחבת גבוהות, עמלות גבוהות ועוד(, הונאו

 ועוד;

                                                 

29
 United Nations, Economic and Social Council, Second review and appraisal of the Madrid International 

Plan of Action on Ageing, November 28, 2012, p. 12-14. 
30

 United Nations, Economic and Social Council, 2012 Vienna Ministerial Declaration, September 25, 2012, 

 pp. 2, 4. 
 התעללות במובנה הרחב, ראו  להתמודדות עםלהמלצות המועצה לאסטרטגיות פעולה 

United Nations Economic Commission for Europe, Policy brief: Abuse of Older Persons, October 2013. 
כל שרי חברים מועצת השרים בהחברות באיחוד האירופי.  18חברות, ובהן  41 ובומועצת אירופה היא ארגון לזכויות אדם  31

 פורום לדיון. ראו וגם ם הקבועים בשטרסבורג. זהו גוף ביצועירות או נציגיהן הדיפלומטיהחוץ של המדינות החב
Council of Europe, About the Committee of Ministers, Who we are, Retrieved  : May 8, 2014.  

32
על המדינות כי ק על זכויותיהם וכן יבין העקרונות הכלליים להמלצות, המועצה ציינה כי תהיה לקשישים גישה למידע מספ 

של לפני אימוץ אמצעים שיש להם השפעה על הבטחת זכויות האדם  ,באמצעות ארגונים מייצגים ,להתייעץ עמם כראוי
  קשישים. ראו

Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2014)2, Adopted by the Committee of Ministers: February 19,  

2014. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/613/56/PDF/N1261356.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/613/56/PDF/N1261356.pdf?OpenElement
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Ministerial_Conference_Vienna/Documents/ECE.AC.30-2012-3.E.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/egm/NeglectAbuseandViolenceofOlderWomen/ECE-WG-14.pdf
http://www.coe.int/T/CM/aboutCM_en.asp
http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=quisommesnous&l=en
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2162283&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
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  זכייה בפרסים, כלומר הבטחת פרסים תמורת תשלום דמי השתתפות וכדומההונאות; 

  תיקונים בבית ובמכוניתהונאות במתן שירותים כגון;   

 ם צריוומ, ציוד רפואי מוצרים נגד הזדקנות, "תרופות פלא" כגון ,מוצרים מכירתהונאות ב

 .אחרים

נגבים מהקשישים מחירים מופקעים, ניתנים תמורתם שירותים ירודים או לא ניתנים  שכאלהבהונאות 

תוך שימוש באסטרטגיות מכירה טלמרקטינג )באמצעים שונים: נעשים מעשי המרמה כלל. שירותים 

ובתוך כך , פנים מגע פנים אלאינטרנט וקרבן(, שם ה בציון, פנייה אישיתבלוחצות(, דואר )לעתים 

 33התחזות לנציגים של מוסדות )למשל בנק(.

ממכתב של בישראל.  ממידע של רשויות שעוסקות בהגנה על הצרכןחלק ממאפיינים אלו עולים 

שיווק על המועצה מקבלת תלונות המועצה הישראלית לצרכנות לשר לאזרחים ותיקים עולה כי 

את  ן. אפשר למנות בהאזרחים ותיקים עלהופעל לחץ באמצעים שונים  עסקאות שבהןאגרסיבי ו

קבלת מוצרים לא עולה חשש להטעיה, עליהן אשר מן התלונות  ,עסקאות רוכלות התחומים האלה:

עסקאות מכר מרחוק ; קרוב משפחה והערמת קשיים בביטול עסקאותחדשים, מניעת התייעצות עם 

בשורת שווא על זכייה בפרס, ן מתעולה חשש להטעיה, למשל, עליהן אשר מן התלונות  ,)טלמרקטינג(

קבלת המוצר שהוזמן, חיוב בדמי מנוי חודשיים ללא -חיוב רכישת מוצרים בסכום גבוה משסוכם, אי

עליהן התלונות מן  אשר, ידי חברות פרטיות-נויים להגרלות והימורים עליממכירות הסכמה ועוד; 

נויים להשתתפות בהגרלות של ימרווחיהן אינם מפוקחים( משווקות שעולה החשש שחברות פרטיות )

הטעיה בנוגע לזהות החברות , יזכו בסכומים גבוהיםשהרוכשים הבטחה ב ,למשל ,"מפעל הפיס"

מספרן בידי המועצה אין נתונים מדויקים על  34.שלו חידוש אוטומטינוי ותוקפו ואף יחיר המבנוגע למו

 תלונות אלו. של 

, פנינו לרשות להגנת בישראל כלכלית נגד קשישיםה פשיעההנתוני ל שלשם קבלת תמונה ולו חלקית 

את היקף בהכרח  ףמשק ואינ להלןהמידע ונים על תלונות. נדגיש כי לקבל נתוביקשנו הצרכן ולסחר הוגן 

 0%-פניות ציבור, כ 11,114מתוך  1013-1011בשנים פשיעה. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מסרה כי ה

במכר מרחוק בשיווק טלפוני לפי הרשות,  35.פניות( 130-ומעלה )כ 00בני ל תלונות שכידי הרשות -זוהו על

בשיווק  בנוגע למכר מרחוק כלל הפניותמ 11%-כ – פניות 111: מקשישיםשיעור גדול של פניות היה 

חולשה וחוסר הבנה של של ניצול שהיה הרשות נכתב כי ממקרים רבים עולה בתשובת . טלפוני

לאחר שגילו את הפגיעה  ,משפחה או מכרים-ידי בני-התלונות מוגשות עלוב רהקשישים. עוד נכתב כי 

היא ציינה ששל עסקאות. הרשות  להימים שהחוק מאפשר בהם ביטו 14 ובתום לאחר כמה חודשים

                                                 

33
U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, Financial Crimes Against the 

Elderly, by: Kelly Dedel Johnson, pp. 1–5; The FBI, Fraud Target: Senior Citizens, Retrieved May 1, 2014.  
 , 1013באוקטובר  11השר לאזרחים ותיקים,  ,עו"ד אהוד פלג, מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות, מכתב לאורי אורבך 34

 . 1014במאי  0-התקבל בדוא"ל ב
 גיל  צורך קביעתלבהן מידע  דיפניות הציבור, אך לרשות לא היה  11,114ומעלה מתוך כלל  00ניות נוספות של בני ייתכנו פ 35

 הפונה. 

http://www.popcenter.org/problems/pdfs/crimes_against_elderly.pdf
http://www.popcenter.org/problems/pdfs/crimes_against_elderly.pdf
http://www.fbi.gov/scams-safety/fraud/seniors
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מקדמת חקיקה שתאפשר ביטול  ואף, ותפועלת באמצעות חקירה פלילית נגד החברות שהוגשו נגדן תלונ

   36ימים. 14-חר תקופת זמן ארוכה מעסקאות של קשישים גם לא

 .נגד קשישים פשיעה כלכליתלהתמודד עם שנועדו שונות בעולם כניות ונסקור ת להלן

 עידוד הגשת תלונותלו המודעות גברתפעולות לה .9.5

בין האסטרטגיות המומלצות השכיחות  םהמודעות הציבורית ה להגברתהסברה, לימוד וקמפיינים 

כלכלית נגד קשישים. פעולות כאלה נעשות הן ברמה הארצית הן ברמה ביותר להתמודדות עם פשיעה 

וכן  37,זמות שכאלהולמדוד את התועלת שבישקשה  המצייניםיש  ,עם זאתהאזורית או המקומית. 

מנגנוני דיווח  כגון 38,בפעולות נוספותמשולבת  אינההיא  מודעות מוגבלת אםהגברת יעילותה של ש

  39מקצוע, עזרה לקרבנות והרשעת הפוגעים.האנשי לרים וחבלמשפחה, לנגישים לקרבנות, 

מפרסמות עצות ומדריכים לאכיפת חוק, למשפט, למסחר, להגנת הצרכן ועוד במדינות שונות סוכנויות 

משפחותיהם -בניללקשישים, מכוונים בפרט המדריכים  .להתמודדות עם פשיעה כלכלית נגד קשישים

עוסקים הן באלימות הן . חלק מן המדריכים גע עם קשישיםהבאים במ , כגון מטפליםאנשי מקצועלו

רוב פי -עלשן הפרסומים אפשר למצוא מדריכים ביבפשיעה כלכלית, וחלקם מתמקדים בפשיעה כלכלית. 

הגשת תלונות  עידוד םבכללו ,לנקוט לאחר פגיעה מוצעשצעדים ודוגמות לפשיעה כלכלית בהם יש 

  40נטיים.י התקשורת עם גורמים רלוודרכפירוט ו

-, לשכת החקירות הפדרלית של ארצותFBI(The Federal Bureau of Investigation) -לדוגמה, ה

בהם ורואה  ,הברית, מפרסמת באתר האינטרנט שלה עצות למניעת הונאות המכוונות לקשישים

סוגים שונים של  מתוארים FBI-האינטרנט של הבאתר . מהונאותלהיזהר במיוחד  שעליהאוכלוסייה 

להימנע מהן. למשל, כדי להימנע מהונאות ביטוח כיצד קשישים ועצות כלפי במיוחד הונאות המכוונות 

לחתום על לא שהומלץ במדריך  )למשל, הבטחת שירותים רפואיים תמורת מתן פרטי המבוטח( רפואי

קים שהם מספרות מדלת לדלת או בטלפון הטוענים לא לבוא בדין ודברים עם אנשי מכיטפסים ריקים, 

ועוד. כדי להימנע  פרטים אישיים רק למספקי השירות הרפואי הקבועים לתת שירותים רפואיים בחינם;

משפטים  FBI-ה המציג( כולל מכירת מוצרים, זכייה בפרסים והזמנת חופשות) טלמרקטינגמהונאות 

 ;בה"אתה חייב לפעול מהר, אחרת ההצעה לא תהיה טו: "כגון ,המתקשרים הם משתמשיםבש נפוצים

"אתה חייב לשלוח כסף,  ;לשלם דמי משלוח ודמי טיפול"יך על"זכית במתנה חינם, פרס או חופשה, אבל 

)לעתים עוד לפני שניתנה הזדמנות לבחון  לתת פרטי כרטיס אשראי או פרטי חשבון או לתת צ'ק לשליח"

                                                 

 ; אניטה יצחק, ראש1014באפריל  11עו"ד תמר פינקוס, הממונה על הרשות, מכתב,  –הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן  36
 באפריל  30; נורית שחר, מנהלת לשכת הממונה, מכתב, התקבל בדוא"ל, 1014יל באפר 30אגף חקירות ומודיעין, שיחת טלפון, 

1014  . 
37 Fealy, G., Donnelly, N., Bergin, A., Treacy, M.P., Phelan, A Financial Abuse of Older People: A Review,  
NCPOP, University College Dublin, 2012, p. 13. 
38 U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, Financial Crimes 

Against the Elderly, by: Kelly Dedel Johnson, Updated September 8, 2003, p. 40. 
39

 .31שם, עמ'  
40                                                                                                                                                            –ראו למשל 

Financial Consumer Agency of Canada, Financial abuse of seniors and fraud: Protecting your property and 

assets, Retrieved May 8, 2014. 

http://www.ncpop.ie/userfiles/file/ncpop%20reports/599_NCPOP_proof5%20Final.pdf
http://www.popcenter.org/problems/pdfs/crimes_against_elderly.pdf
http://www.popcenter.org/problems/pdfs/crimes_against_elderly.pdf
http://www.fcac-acfc.gc.ca/Eng/forConsumers/lifeEvents/livingRetirement/Pages/financia-lexploit.aspx
http://www.fcac-acfc.gc.ca/Eng/forConsumers/lifeEvents/livingRetirement/Pages/financia-lexploit.aspx
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משמע משפטים לש צהממלי FBI-הועוד.  "אתה לא צריך לבדוק על החברה עם אף אחד" (;את העסקה

לא לשלם על זכיות לקשישים שעוד  צהמלימ FBI-ה. את השיחההקשיש ינתק להם דומים אלה ו

מוכרות ולברר על חברות לא מוכרות עם שאינן מחברות מוצרים קנות "חינם", לבקש מידע כתוב, לא ל

כי  נתציימ FBI-ה ועוד. שסופקולפני  ,אחת הסוכנויות להגנת הצרכן, לא לשלם על שירותים מראש

שלה ולכן באתר האינטרנט  שנפלו קרבן להונאהלאחר יודעים למי לפנות  אינםפעמים רבות קשישים 

משרדים עם התקשרות הפרטי איתור ומנוע חיפוש ל FBI-למקוונת תלונה  טופסקישור ל , בין השאר,יש

  41.מקומיים של הלשכה

הברית הוקם -בארצות( Consumer Financial Protection Bureauבלשכה להגנה כלכלית של הצרכן )

זו , 1013מאי פי מידע מ-על. (Office for Older Americansמשרד לטיפול בקשישים ) 1011בשנת 

הברית שאחת ממשימותיה המפורשות היא התמודדות עם פשיעה -בארצות הסוכנות הפדרלית היחידה

הצרכנים באשר הם, המשרד על  ההגנלות הלשכה לונוסף על פע .ומעלה( 01)בני  כלכלית כלפי קשישים

  43ללשכה.ומפקח על תלונות של קשישים  42,לקשישים מספק מידע וכלים להתגוננות מפני פשיעה כלכלית

 (Senior designations)פי חוק לבחון אסדרה של פעילות יועצים כלכליים לקשישים -המשרד מחויב על

 the Securities and)טחונות יעדה לסחר חליפין ובלקונגרס ולוו בתחומים שוניםולהמליץ על פעילות זו 

Exchange Commission)00-יותר מיש הברית -בארצותנמצא כי  1013מאפריל  . בדוח של המשרד 

אין אחידות בדרישות לקשישים ו כלכלי ייעוץ תארים שבהם משתמשים אנשים המבקשים לתת

לא קיבלו הכרה של גורם גם כניות ון הת; חלק מכלל חלקם אין דרישות הכשרהגבי לו ,ההכשרה שלהם

תקן מינימום  לשקול, בין השאר, קביעתלהסדיר את הנושא ולקובעי המדיניות . הלשכה המליצה רשמי

 44חובת גילוי של היועץ ללקוח על הכשרתו והשכלתו.ו מבחן הסמכהוכן , ץ כלכלי לקשישיםועיהכשרת ל

מבחינה ר על הדרכים שבהם הקשישים מנוצלים מידע מהציבו נציין כי הלשכה אוספתנוסף על כך, 

סוכנות פדרלית עצמאית  במשותף עם ,רסמהפ לשכהה, כמו כן 45ועורכת מחקרים בנושא. כלכלית

לשימוש בהדרכה פנים אל פנים קשישים נגד מדריך למניעת פשיעה כלכלית  46,לביטוח פיקדונות

בשיתוף הקשישים המתקיימות ילויות פע ,בין השאר ,מוצעותמדריך ב 47.קשישים ומטפלים בקשישיםל

פתרונות האפשריים בלזהות סימנים של הונאות ודיון  יםנדרש לומדיםה םבהשתיאור תרחישים )למשל 

                                                 

41 The FBI, Fraud Target: Senior Citizens, Retrieved May 5, 2014. 
42

U.S. Government Accountability Office, Elder Justice, May 16, 2013, pp. 2–3; U.S. Consumer Financial 

Protection Bureau, Additional resources for older Americans and their families, Retrieved May 5, 2014. 
43

U.S. Consumer Financial Protection Bureau, FY 2013 Budget Justification, p. 14. 
44

U.S. Consumer Financial Protection Bureau, Senior Designations for Financial Advisers, April 18, 2013, pp. 

6, 9, 11, 26–27, 51-52. 
45 U.S. Government Accountability Office, Elder Justice, May 16, 2013, p. 7; ELDER JUSTICE – National 

Strategy Needed to Effectively Combat Elder Financial Exploitation, November 2012, p. 45. 
46 Federal Deposit Insurance Corporation. 

  המדריך מוצע בתור כלי הוראה בשיתוף של גורמים בקהילה ואנשי כספים, ראו  47
Federal Deposit Insurance Corporation, Money Smart for Older Adults, Retrieved May 8, 2014. 

http://www.fbi.gov/scams-safety/fraud/seniors
http://www.gao.gov/assets/660/654663.pdf
http://www.consumerfinance.gov/older-americans/additional-resources/
http://files.consumerfinance.gov/f/2012/02/budget-justification.pdf
http://files.consumerfinance.gov/f/201304_CFPB_OlderAmericans_Report.pdf
http://files.consumerfinance.gov/f/201304_CFPB_OlderAmericans_Report.pdf
http://www.gao.gov/assets/660/654663.pdf
http://www.gao.gov/assets/660/650074.pdf
http://www.gao.gov/assets/660/650074.pdf
http://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmart/OlderAdult.html
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המסייעים בהתמודדות עם מידע על גורמים רלוונטיים , סיכונים לגנבת זהות, שאלון הערכת (להם

תם פשיעה כלכלית מסוגים שונים   48.ועוד ופרטי התקשרות א 

אפשר להדפיס אותם רוב פי -על זמינים באתרי האינטרנט של הסוכנויות,השונים העצות והמדריכים 

המידע זמין לכל עולה השאלה עד כמה  ,. עם זאתלהזמין משלוח שלהם ללא תשלוםאפשר ולעתים 

הפצת מידע ללא שטענה  יש , שכןאם קשישים יכולים ליישם את העצות ללא תמיכההקשישים, ו

למשל,   49.בין האסטרטגיות למניעת פשיעה שיעילותן היא הנמוכה ביותראישית היא -ציה ביןאינטראק

פנים של  פנים אל ההדרכשימוש בבקשישים פרסם מדריך שנועד ל , המשרד לטיפולפי שתואר לעילכ

המשטרה בצפון מזרח הסברה. למשל, במסייעות בהפצת מידע והזמות מקומיות וייש גם . קשישים

יצאה במסע פרסום למניעת פשיעת מפתן  ,בשיתוף עם הקהילה(, Northumbriaזור אנגליה )א

(Doorstep Crime) – בקרב אוכלוסייה פגיעה ובכלל זה הכוללת פשיעה כלכלית,  פשיעה בבית הלקוח

מידע  ניתןלנוע בהקרנות המיועדות לקשישים, קו-עלונים בבתיחולקו  הפרסוםבמסגרת מסע  50.קשישים

  .לשם מתן מידענוסע במרכזי קהילה שונים האוטובוס  ופעלוה ומיים נוספיםבאירועים מק

 חם"  הפעלת "קו

קווים "למודעות והנגשת המידע באים לידי ביטוי גם בהפעלת עידוד הגשת תלונות, העלאת הנושא 

 (, מפעילה מאזSenate Aging Committeeהזדקנות )עניין הוועדה המיוחדת של הסנאט ללמשל,  ."חמים

מקבל פניות  לקשישים שנפלו קרבן להונאות. המוקד המסייע ,בהתקשרות חינם "חם קו" 1013נובמבר 

חוקרים בעלי ניסיון בהונאות המכוונות כלפי קשישים והמשיבים הם  11:00-ל 02:00בימי העבודה בין 

כיצד תיהם משפחו-בניאמור להדריך את הקשישים ו בענייני צרכנות הקשורים לאוכלוסייה זו. המוקדו

ולהפנות אותם לגורם מתאים לתמיכה נוספת. נוסף על כך, באתר  ,תלונהסוג הבהתאם ללפעול, 

האינטרנט של הוועדה אפשר להגיש תלונה, והוא מותאם לקשישים )מאפשר הגדלת האותיות ושינויי 

    51תצוגה(.

Senior Medicare Patrol (SMP)  

כניות ייעודיות. דוגמה לכך ות תוך פנייה לקהל היעד בתוהנגשת המידע נעשוהמודעות הגברת לעתים 

 .אלוהונאות המודעות להונאות ביטוח בריאות וזיהוי להגברת הברית -כנית הפועלת בארצותוהיא ת

טיפול שלא לצורך או  מתןבשירותים שלא קיבל, הקשיש חיוב  הן, בין היתר,בריאות  יהונאות ביטוח

י נבין השאר, הממשל האמריק .ועוד (ממחיר הטיפול, חיוב כפול בוהגהונאות גבייה )למשל גבייה במחיר 

ת ביטוח וכניוומעלה ונכים המבוטחים בת 00בני של הונאות עם להתמודד שמטרתה כנית ותמממן 

                                                 

48
U.S. Consumer Financial Protection Bureau and Federal Insurance Deposit Corporation, 

Participant/Resource Guide: Money Smart for Older Adults, June 2013. 
49 U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, Financial Crimes 

Against the Elderly, by: Kelly Dedel Johnson, Updated September 8, 2003, p. 40. 
50 Northumbria Police, If in doubt, keep them out!, Retrieved February 12, 2014. 
51 U.S. Senate, Special Committee on Aging, Senate Aging Committee Launches New Anti-Fraud Hotline, 

November 13, 2013. 

http://files.consumerfinance.gov/f/201306_cfpb_msoa-participant-guide.pdf
http://www.popcenter.org/problems/pdfs/crimes_against_elderly.pdf
http://www.popcenter.org/problems/pdfs/crimes_against_elderly.pdf
https://www.northumbria.police.uk/campaigns/ifindoubt/
http://www.aging.senate.gov/press-releases/senate-aging-committee-launches-new-anti-fraud-hotline-enhanced-website-to-assist-seniors


 
   

 33 מתוך 13 עמוד  

 

 ת הכנס

 מרכז המחקר והמידע

קנה ) כנית מממנתואת הת 52.(Medicare and Medicaid) פדרלית  Administration Onהסוכנות לז 

Aging) ,בשיתוף עם גורמים נוספים  פועלת יאוה 53והשירותים החברתיים, משרד הבריאותסוכנות ב

-מטפלים ובניוכן כנית נועדה להעצים את הקשישים המבוטחים, והתברמה הלאומית וברמת המדינה. 

להגן על  כדי שיוכלובנושא,  הבנתם ושיפורכניות בריאות ולתשלהם מודעות ה הגברת באמצעות ,משפחה

התעללות וטעויות מפני ההשלכות הכלכליות של הונאות ביטוח ואף  מפניאו על הקשישים,  ,עצמם

כנית והתלשם כך,  .תוכניות הביטוח הפדרליונועדה לעזור לשמר את האמינות של תהיא  ,כמו כן .בטיפול

הכשרה של אנשי מקצוע גמלאים ואזרחים ותיקים אחרים לזיהוי הונאות ביטוח רפואי גיוס ו כוללת

באמצעות מבוטחים מדריכים  אנשי הפרויקט, לאחר הכשרתם, .ם ודיווח עליהםפעילות קיימי ודפוסי

  54מפגשים קבוצתיים.וב באירועים קהילתייםבפגישות ייעוץ, מוקד שירות, 

נוסף על כך,  SMP.55פרויקטים מדינתיים של  04 במסגרתהפעלו  1013-וב, 1221-כנית החלה לפעול בוהת

 The National Consumer Protection Technical Resourceמרכז ארצי )יש לתוכנית   1003מאז 

Center), מקשר ביניהם, מפתח הברית-בארצות המספק הכשרה ועזרה טכנית לפרויקטים במדינות ,

הפועל חמישה ימים  ,ועוד. המרכז אף מפעיל מרכז מידע בשיחת חינםעם הסוגיה כלים להתמודדות 

בכל יום. המרכז מספק מידע על הפרויקטים וחצי עות שמונה ששני עד שישי(, במשך ימי בשבוע )

, אחד הפרויקטיםנציגי דיווח על הונאה לאם נמסר פרויקט המתאים. נציגי לבין הפונים במדינות ומקשר 

 56מפנה את התלונה לגורם המתאים.הוא 

 ויועדמיליון דולר  1.3מתוך סכום זה,  57.מיליון דולר 10.1-הסתכם ב 1011מימון הפרויקטים בשנת 

קנהקיבלה הסוכנות ל 1011-1010לזהות הונאות ולמנוע אותן. בשנים  היכולת של הפרויקטיםלהרחבת   ז 

בכל מיליון דולר  2) וע אותןנגד הונאות ולמנ עולמימון לשם הרחבת הפעילות בשל הצורך הגובר לפ

 0,100-ככנית ותהתנדבו ב ,1011-לפי דוח הערכה של משרד הבריאות והשירותים החברתיים ב 58שנה(.

-כהתקיימו והדרכות ייעוץ של "אחד על אחד"  113,000-מיותר התקיימו בפרויקטים השונים, איש 

מפגשים קבוצתיים  10,000-כנערכו  אנשים; 220,000תיים שבהם השתתפו אירועים קהיל 10,000

מודעות  רתהגבשם לבתקשורת  אזכורים 188,122 היוו ,מבוטחים 442,000שהשתתפו בהם  ,בקהילות

                                                 

52 U.S. Department of Health & Human Services and U.S. Department of Justice, STOP Medicare Fraud, 

About the Senior Medicare Patrol, About Fraud, Retrieved May 8, 2014; The FBI, Financial Crimes Report to 

the Public, Retrieved May 8, 2014. 
 Health Care Fraud and -( ומOlder American Actכנית מגיע משני מקורות: מתוקף חוק )והתקציב להפעלת הת 53

Abuse Control Program הבריאות והשירותים החברתיים(.  כנית בניהול משותף של פרקליט המדינה ומזכיר משרדו)ת
 ראו

U.S. Administration on Aging, Senior Medicare Patrol (SMP), Retrieved May 5, 2014. 
54

The National Consumer Protection Technical Resource Center: The Center of Services & Information for 

SMPs, The Senior Medicare Patrol (SMP) Mission, Retrieved May 8, 2014..otectiurce  
 ים ומחוז וושינגטון.ניי הבתולה האמריקהמדינות, גואם, פורטו ריקו ואי 00 55

56
The National Consumer Protection Technical Resource Center, What is The National Consumer Protection 

Technical Resource Center?, Fraud and Abuse Facts, Retrieved May 8, 2014. 
קנהמיליון דולר מן הסוכנות  2.4 57 , כאמור Health Care Fraud and Abuse Control Program-מיליון דולר מ 10.1-ו לז 

 כנית בניהול משותף של פרקליט המדינה ומזכיר משרד הבריאות והשירותים החברתיים.ות
58 U.S. Administration on Aging, Senior Medicare Patrol (SMP), Retrieved May 5, 2014; U.S. Department of 

Health & Human Services and Department of Justice, Health Care Fraud and Abuse Control Program 

Annual Report for Fiscal Year 2012, February 2013, pp. 70. 

 

http://www.stopmedicarefraud.gov/aboutfraud/index.html
http://www.stopmedicarefraud.gov/aboutfraud/index.html
http://www.fbi.gov/stats-services/publications/financial-crimes-report-2010-2011/financial-crimes-report-2010-2011#Health
http://www.fbi.gov/stats-services/publications/financial-crimes-report-2010-2011/financial-crimes-report-2010-2011#Health
http://www.aoa.gov/AoA_programs/Elder_Rights/SMP/index.aspx
http://www.smpresource.org/Content/NavigationMenu/AboutSMPs/AboutSMPs/default.htm
http://www.smpresource.org/AM/Template.cfm?Section=About_The_Center&Template=/CM/HTMLDisplay.cfm&ContentID=6746
http://www.smpresource.org/AM/Template.cfm?Section=About_The_Center&Template=/CM/HTMLDisplay.cfm&ContentID=6746
http://www.smpresource.org/Content/NavigationMenu/AboutSMPs/FraudFacts/default.htm
http://www.aoa.gov/AoA_programs/Elder_Rights/SMP/index.aspx
http://oig.hhs.gov/publications/docs/hcfac/FY2013-hcfac.pdf
http://oig.hhs.gov/publications/docs/hcfac/FY2013-hcfac.pdf
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אפשר לציין כי כנית עוסקת בהקניית ידע ובמניעה קשה לכמת את תרומתה. ומכיוון שהתהמבוטחים. 

כי  הברית-צותבארמשרד המפקח הראשי במשרד הבריאות והשירותים החברתיים מצא  1011בשנת 

דולר  מיליון 1.2-וכ דולר בהוצאות בריאות 598,999-כשל סכומים  ונחסכ הפרויקטהודות לפעולת 

עקב מיליון דולר שנחסכו  111-המשרד תיעד יותר מ 1221-. מאז תחילת הפרויקט בחי בריאותבביטו

   59כנית.ותלונות מבוטחים בת

 התמודדות עם פשיעה כלכלית בבית הקשיש .9.2

ידי הדבקת מדבקות -היא איסור כניסת סוחרים לבתים על הקשישדוגמה למניעת פשיעה כלכלית בבית 

זמה זו והחלה י 1011מזרח אנגליה. באוקטובר -( שבדרוםSurreyבמחוז סארי ) הונהג, שהמגורים–בבתי

( בשיתוף עם המשטרה. בדוח Trading Standards Serviceשל מועצת המחוז ושל שירות תקן הסחר )

המתרחשת בבית  האוכלוסיית הקשישים מוגדרת אוכלוסייה פגיעה לפשיע ,זמהושל מועצת המחוז על הי

  60.הקרבן

אזורי מגורים  ,פי נתוני הפשיעה-עלהוגדרו, שבמסגרתה  ,1010-1000זמה בשנים וזמה זו קדמה יויל

בדומה (, – NCCzs No Cold Calling Zones) ם לבתיםיאהגעתם של אנשים לא קרו שבהם לא רצויה

אזורים נוספים בבריטניה: האזור סומן בשלטים ברחוב ובמדבקות על דלתות הבתים. לפי הערכת ל

השפיע על הפחתת אף אזורים אלו סייע להפחית את הפחד מפשיעת מפתן והסימון בועצת המחוז, מ

אפשר -: איבעיות, ובהןכמה כנית זו ותבהיו  יה,. על אף יתרונותתחזות והטעיההמקרים של פריצה בה

 לעתים לא ברור לסוחרים באילו אזורים מותרת פעילותם; ;בכך לתחום אזורים שלא הוכח בהם צורך

כאמור, יש חברות שמתעלמות מן השלטים; ייתכן שלא כל הדיירים שותפים לרצון לאסור את המסחר. 

ידי הדבקת מדבקות בבתי -איסור כניסת סוחרים לבתים על, של החלה יוזמה חדשה 1011בשנת 

היא הרתעת הפושעים והעצמת התושבים, כך שבטווח הארוך היא  החדשהזמה ומטרת הי .המגורים

  61זמת האזורים האסורים.וי תחליף את

כתוב במפורש שהדייר  ןובה 62בתי המגורים,להדבקה בחזית החדש חולקו מדבקות המיועדות  בפרויקט

ציות לכך הוא עבירה -כי אי הם מתבקשים לעזוב ומוזהריםוש, צה לבוא בדין ודברים עם סוחריםאינו רו

-הקובעת כי התעלמות מבקשת בעל 1008מבוסס על חקיקה משנת  הכיתובפלילית. לפי דוח המועצה, 

המספקות  ,נוסף על כך, חולקו מדבקות המיועדות לפנים הבית 63בית לעזוב את ביתו היא עבירה פלילית.

 1013לפברואר  1011בין אוקטובר  64מידע, עצות ומספרי טלפון של המשטרה ושל שירות תקן הסחר.

                                                 

59
U.S. Department of Health & Human Services and Department of Justice, Health Care Fraud and Abuse 

Control Program Annual Report for Fiscal Year 2013, February 2014, pp. 77–79. 
פשיעת מפתן יכולה לכלול אלימות, אך דומה כי בתכנית המתוארת המטרה היא מניעת פשיעה כלכלית של סוחרים או  60

 ים, יכולה למנוע גם אלימות.אמרחיקה זרים לא קרוהיא זמה, אם והמתחזים לסוחרים. מובן שהי
61 SURREY COUNTY COUNCIL, Protecting residents from Doorstep Crime, An evaluation of the Surrey 

County Council, Trading Standards Service 'Stop Cold Callers' initiative, April 2013, pp. 1–4. 
 בלבול בקרב רשויות החוק והסוחרים.והדבר יצר ידי גורמים שונים במדבקות, -נעשה שימוש על 1011לפני ששנים ב 62
התעלמות של סוחר מהמדבקות עלולה להיות  ,המשפט, אך לראייתה-לא עמד במבחן של בית הנושאלדברי מועצת המחוז,  63

 מים מחמירים נוספים.עבירה פלילית, אך פעולות אכיפה יישקלו אם יהיו גור
כדי לפקח על הפצת המדבקות וכדי לשמר את המודעות לנושא, התושבים התבקשו להירשם לאתר ובאותה הזדמנות הוצע  64

כן ו ,בו למשל תבנית למכתב לחברות שמתעלמות מהמדבקות(שלהם לקבל רבעון בנושא במייל, ולקבל מידע באתר ייעודי )
 ר מורשה.  מידע לסוחרים בנוגע לסחהובא בו 

http://oig.hhs.gov/publications/docs/hcfac/FY2013-hcfac.pdf
http://oig.hhs.gov/publications/docs/hcfac/FY2013-hcfac.pdf
http://www.surreycc.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0005/597101/FINAL-Super-Sticker-evaluation-2-May-2013KC.pdf
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כנית, ובהם מועצות אזוריות, המשטרה, ום לתשותפי 300ידי כמעט -מדבקות על 100,000-הופצו יותר מ

גורמי ממשל שונים  עםעמותות וארגונים המייצגים קשישים ונכים. נוסף על כך, נעשתה עבודה 

, בין מלאה הצלחההיא לא נחלה אולם לחייב את החברות והעסקים לכבד את המדבקות, שמטרתה 

המועצה,  דעתל .מקומיתהזמה וילם התעורר קושי לקבל את התמיכה של העסקים עצמהשאר כיוון ש

רואה חשיבות בדיאלוג עם העסקים גם המועצה כנית ארצית. ודרושה ת של העסקים לקבלת התמיכה

ים אלחברות שהפעילו סוחרים בלתי קרואזרחים  שלזמה לכתיבת מכתבי תלונה וי לדבריה עצמם, אך

   65.לא צלחה

ברחבי הארץ,  גםסאות דומות של המדבקה הופצו זמה הפכה למודל באזורים נוספים באנגליה, וגרוהי

 מהם 00%דיווחו משיבים,  801 בקרב 1011-בשנערך זמה ובסקר להערכת הי 66באמצעות האינטרנט.

מהסקר  67ומעלה. 00מציגים את המדבקה היו בני הם מהמדווחים שהשיבו כי  01%ומעלה;  00שגילם 

חשים בטוחים יותר מהם  10%-ביתם בשל כך, וכממציגי המדבקות חשים בטוחים יותר ב 01%-עלה כי כ

   68מדלת לדלת.העוברים להתנהל מול סוחרים 

מאשר רבות יותר שהיו בהם מעט מדבקות היו תקריות מדווחות באזורים המועצה לא מצאה כי 

מידע רואה בתוצאות וב היא ,עם זאתבהם מספר רב של מדבקות, למעט אזור אחד.  הבאזורים שהי

תחושת  ולהגברתם יאעדות להפחתת המקרים של מבקרים בלתי קרו נוספיםות מקורהמתקבל מ

אוכלוסיית  להמשך למען. המועצה סימנה כמה פעולות מומלצות של התושביםהביטחון והידע 

בקרב קשישים באמצעות מטפלים, שירותי הרווחה וארגונים לפעילות הקשישים: העמקת המודעות 

חלקם חיים לבדם; שקשישים, שיעור ניכר של באזור מסוים שבו  השימוש במדבקותהגברת ייעודיים; 

הדפסת עלוני המידע המופצים באינטרנט וחלוקתם באזורים שבהם קשישים מבקרים )למשל, מרכזי 

   69יום( ובקרב מטפלים.

 שיתופי פעולה בין רשויות וכוחות משימה .9.9

כניות רבות יש שיתופי ותבו ,שויותר עולה הצורך בשיתוף פעולה ביןבכל הנוגע לפשיעה כנגד קשישים 

טיפול בהם בולעתים פשיעה כלכלית נגד קשישים יכולים להיות מורכבים  אירועים של .שכאלהפעולה 

כגון אכיפת חוק וחקירה, משפט, ניהול כלכלי, ביטוח, השקעות,  ,מומחיות בתחומים שוניםנדרשת 

לטפל בבעיה היכולת והמשאבים  יהיות יחידה נדל"ן, כשירות מנטלית, רווחה ועוד. לא סביר כי לסוכנו

בעלי ידע בתחומי אנשים  שבהןשל מגוון סוכנויות צורך במאמצים את ההמעלים . על כן יש בכל רבדיה

הליכי את הצורך ליצור תיש המדגישים כאמור שיתופי פעולה לעניין  מפתח ויותאמו לצרכים המקומיים.

סוכנות תוכל לספק את השירותים הרלוונטיים לקרבנות בלי  באופן שכל ,בין הסוכנויותיעילים דיווח 

 לפי המשרד לדין וחשבון הממשל בארצות הבריתנוסף על כך,  70סוכנות אחרת.את עבודתה של לעכב 

                                                 

65 Protecting residents from Doorstep Crime, pp. 3-6, 15. 
 . 1שם, עמ'  66
 מסרו את גילם. נוספים מאלה שדיווחו כי מציגים את המדבקות לא 4% 67
יש משיבים שביקשו להיכלל באזורים שבהם אסור המסחר מדלת לדלת או להוסיף שלטי רחוב ולטפל גם בנושא של שיחות  68

 .יםטלפון ודואר אלקטרוני לא רצוי
69 SURREY COUNTY COUNCIL, Protecting residents from Doorstep Crime, pp. 9–10. 
70 U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, Financial Crimes Against the 

Elderly, by: Kelly Dedel Johnson, Updated September 8, 2003, pp. 30–37. 

http://www.surreycc.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0005/597101/FINAL-Super-Sticker-evaluation-2-May-2013KC.pdf
http://www.surreycc.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0005/597101/FINAL-Super-Sticker-evaluation-2-May-2013KC.pdf
http://www.surreycc.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0005/597101/FINAL-Super-Sticker-evaluation-2-May-2013KC.pdf
http://www.popcenter.org/problems/pdfs/crimes_against_elderly.pdf
http://www.popcenter.org/problems/pdfs/crimes_against_elderly.pdf
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(Government Accountability Office), פשעים סוכנויות יכול להיות יעיל בחקירת -שיתוף פעולה בין

המשרד זיהה יתרון לכך בשיתוף פעולה בין זרועות  .במקרים אלו דיןקשישים ובהעמדה לכלכליים נגד 

תפקיד חשוב לממשל הפרדלי יש המשרד לדברי : סוכנויות חוק ושירותים חברתיים. לשם כך, ותשונ

 לפשיעה כלכליתאת המודעות  להגבירהמליץ המשרד  ,כמו כן ביצירת שיתופי פעולה מקומיים.

כי תיאום בין סוכנויות יכול  מצאואף בין הגורמים  מתאמתה פיתוח אסטרטגיה פדרליתבאמצעות 

 71להביא לניצול טוב יותר של תקציב מוגבל.

כדי  משתייכים לסוכנויות שונותנציגים המהברית הורכבו צוותים -נציין כי באזורים שונים בארצות

 אלו חוקרים י מומחים. צוות(Financial Abuse Specialist Teams – FAST) כלכליתבפשיעה  לטפל

מורכבים רק מנציגים של הצוותים לעתים  .כלכלית והתעללות כלכליתבעיקר מקרים חמורים של פשיעה 

משתתפים בהם סוכנויות ציבוריות )כגון רשויות אכיפת החוק, שירותי ההגנה למבוגר ועוד( ולעתים 

נפגשים  אנשי הצוות ,רובפי -עלהנדל"ן ועוד. הביטוח, אנשי מקצוע מהמגזר הפרטי בתחום המשפט, 

תם אחת לחודש ודנים בכמה מקרים  72.ובהתמודדות א 

המתרחשת בבית  עוסקות בפשיעה ,הן בשלטון המרכזי הן בשלטון המקומי ,רשויות שונותגם בבריטניה 

קבוצת משימה נגד  יותר מארבע שנים פעלה Warwickshire, במחוז 1001. לפי מסמך משנת הקרבן

ומעלה בתמיכה של מועצת המחוז, המשטרה  00מסחר לבני  זמות: קווי פיתחה כמהופשיעת מפתן 

תמורת המקשר בין הלקוחות לאנשי מסחר מקומיים להבטחת השירות שמקבלים  ,וגופים נוספים

  73.ועוד וחות שנה עם עצות להגברת הביטחוןתשלום; לה

זמות להגנה על לקוחות וכמה י פיתחובמחוז  (Trading Standards) תקן הסחר ישירותעל כך, נוסף 

 שירות מכירת מפתןלקשישים  . במסגרת זו ניתןפגיעים, ובהם קשישים, תוך חיזוק הקשר עם המשטרה

(Door Step Selling Service): ע חריג ורעל אי ח מיד לקצין של שירותי תקן הסחרולים לדווהדיירים יכ

מגיע לבית המתלונן,  ירות תקן הסחרש כאשר נציגמערב את המשטרה.  הוא, ו)בכפוף לזמינות הצוות(

אם יש עדות לפגיעה.  ךעל מחיר הגון ומעריעמו הסוחר, מתמקח  עםאת החוזה בשם המתלונן מנהל הוא 

תחומים שקשישים הם קרבנות בובין היתר נותני שירות נותני שירות, כדי לבחון נוסף על כך, 

 1001-1000בשנים  שירותי תקן הסחר ,()למשל, חברות המתקינות מערכות ביטחוןבהם פוטנציאליים 

ואנשי , הציגה עצמה כבעלת הבית קשישהבחלק מן הבדיקות  זימנו לבית מרוהט בעלי מקצוע שונים.

כמו כן, . התשלום שדרשו מבעלת הבית לעומתשל אנשי המקצוע  הסחר העריכו את עבודתםשירותי תקן 

קרבנות  עםלעסוק בפשיעת מפתן, לעבוד  קציני משטרה לתמיכה בקהילה מוכשרים באימונם הבסיסי

 הגברתידי -זמה נועדה להעצים את הקשישים עלוהי .תקן למסחרהאנשי שירות עבוד עם קשישים ול

   74המודעות לפשיעת מפתן בלי להעלות את הפחד ממנה.

                                                 

71
U.S. Government Accountability Office, Elder Justice, May 16, 2013, pp. 2–3, 7, 9–10.  

72
U.S. National Center of Elder Abuse, Financial Abuse Specialist Teams (FAST), Retrieved May 8, 2014;    

  U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, Financial Crimes. 

Against the Elderly, by: Kelly Dedel Johnson, Updated September 8, 2003, p. 30.  
73

 Warwickshire County Council, Ensuring the safety of older people who live independently, June 2007, p. 

17. 
 וכן:  18–11שם, עמ'   74

http://www.gao.gov/assets/660/654663.pdf
http://www.ncea.aoa.gov/Stop_Abuse/Teams/FAST/index.aspx
http://www.popcenter.org/problems/pdfs/crimes_against_elderly.pdf
http://www.popcenter.org/problems/pdfs/crimes_against_elderly.pdf
http://apps.warwickshire.gov.uk/api/documents/WCCC-970-34
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 חובת דיווח על חשד לפשיעה כלכלית נגד קשישים .9.8

לשם זיהוי  ,מנגנוני דיווח, בין השאר לאנשי מקצועמומלץ ליצור בהתמודדות עם פשיעה כלכלית כאמור, 

  75הבעיות, פיתוח תגובות יעילות, עזרה לקרבנות והרשעת הפוגעים.

  דיווח של מוסדות פיננסיים .9.8.5

 טיב יחסיהם עם הלקוחותקשישים בזכות עובדים במוסדות פיננסיים עשויים לזהות פשיעה כלכלית נגד 

גורמים שיש להם רואה במוסדות פיננסיים  , למשל,הברית-ותמשרד האוצר בארצ. לכן, עמם יכרותההו

סימני זיהוי אפשריים  1011-תפקיד מרכזי בטיפול בפשיעה כלכלית נגד קשישים. המשרד פרסם ב

נוסף על הדרישות לפי  76,מיוחדעל כך באופן  ודווחכי ימוסדות פיננסיים מ ביקשלפשיעה כזאת, ו

הברית -המשרד לדין וחשבון של הממשל בארצות 77מקומית.התקנות והחוקים ברמת המדינה וברמה ה

ניצול כלכלי של לזהות להכשרת עובדים  הנוגעתבנקים מהדרישה פדרלית  העלה את העובדה כי אין

 בהתאם להמלצת המשרד, .זיהוי שכזה תפקידם מאפשרהמשרד לדעת אולם , או לדווח עליו קשישים

בוחנים אפשרויות להדרכת  ,בההפועל פול בקשישים לטיוהמשרד  ,להגנה כלכלית של הצרכןהלשכה 

הלשכה מציינת כי מוסדות  ,עם זאת .פשיעה כלכלית נגד קשישים ודיווח עליה בתחוםמוסדות כלכליים 

פרטים אישיים והפרה אפשרית של חוקים  חשיפתבשל  ,פיננסיים הביעו חשש מדיווח על חשדות שכאלה

 78פי החוק.-שישים מפתח אסטרטגיות לדיווח המותר עלפדרליים. לפי הלשכה, המשרד לטיפול בק

בני על חשד להתעללות כלכלית ב , לדווחמוסדות כלכלייםעובדי  מחייבחוק הבמדינת קליפורניה, למשל, 

חוק יש בהוואי  79לשירותי הגנת המבוגר או רשויות אכיפת החוק.ומעלה )ומבוגרים פגיעים נוספים(  00

כלכליים לדווח על חשד לפשיעה כלכלית נגד קשישים למשטרה ולמשרד מחייב מוסדות ה ,1013-דומה מ

חשד לפשיעה כלכלית גילוי לעומת זאת, למשל במדינת ויקטוריה שבאוסטרליה  80לשירותים חברתיים.

בנקאים מעלה כי  1008מחקר משנת , אך של אנשי הכספים על רצונם יםמבוססודיווח עליו קשישים  נגד

  81ל חשדותיהם בשל פחד מהפרה של פרטיות הלקוח.חוששים לדווח עמדינה ב

                                                 

Financial Crimes Against the Elderly, p. 37. 
 הפעולהש, בין Financial Crimes Enforcement Networkתחת משרד האוצר האמריקאי, הפועלת לסוכנות הוא דיווח ה 76

 החשודה חייבת בדיווח ובין אם לא. 
77

U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network, Advisory, February 22, 2011, p. 

 3. 
78

 U.S. Government Accountability Office, ELDER JUSTICE - National Strategy Needed to Effectively 

Combat Elder Financial Exploitation, November 2012, pp. 40, 68–69. 
79

 , וכן: 04–03שם, עמ'  
California Department of Social Services, Report Form of Suspected Dependent Adult/Elder Financial Abuse,  
 
Retrieved May 8, 2014.

 

80
 National Conference of State Legislatures, FINANCIAL CRIMES AGAINST THE ELDERLY | 2013 

LEGISLATION, Retrieved May 8, 2014. 
81

 Fealy, G., Donnelly, N., Bergin, A., Treacy, M.P., Phelan, A Financial Abuse of Older People: A Review, 

NCPOP, University College Dublin, 2012, p. 14. 
שעסקו בהתעללות בקשישים במובן הרחב )דוח של המשרד לדין וחשבון  20-הברית משנות ה-נציין כי משני מסמכים בארצות

חוקים לחובת דיווח על התעללות לא הוכח שטענה שי חובת דיווח באשר להתעללות בקשישים ומחקר באלבמה( עולה על חוק
בהכשרה לזיהוי של  וכן יעילים למניעה, זיהוי ותגובה. עלה צורך בהקצאת משאבים לחקירת כל הדיווחיםהם צעדים כלכלית 

 . ראו לנפגעיםמתן שירותים בפשיעה כלכלית ו
U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, Financial Crimes Against the 

Elderly, by: Kelly Dedel Johnson, Updated September 8, 2003, p. 47. 

http://www.popcenter.org/problems/pdfs/crimes_against_elderly.pdf
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1060YKAL/statutes_regs/guidance/pdf/fin-2011-a003.pdf
http://www.gao.gov/assets/660/650074.pdf
http://www.gao.gov/assets/660/650074.pdf
http://www.dss.cahwnet.gov/cdssweb/entres/forms/English/soc342.pdf
http://www.ncsl.org/research/financial-services-and-commerce/financial-crimes-against-the-elderly-2013-legis.aspx
http://www.ncsl.org/research/financial-services-and-commerce/financial-crimes-against-the-elderly-2013-legis.aspx
http://www.ncpop.ie/userfiles/file/ncpop%20reports/599_NCPOP_proof5%20Final.pdf
http://www.popcenter.org/problems/pdfs/crimes_against_elderly.pdf
http://www.popcenter.org/problems/pdfs/crimes_against_elderly.pdf
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 ידי נותני שירות-זיהוי של פשיעה כלכלית נגד קשישים על .9.8.2

מטפלים הבאים במגע עם לחוק והכניות הכשרה ייעודיות לאנשי רשויות אכיפת ובחלק מן המדינות יש ת

תה. ותפשיעה כלכלית נגדם ולהתמודדלזיהוי קשישים  פשיעה הרואים  ישהברית -בארצותלמשל,  82א 

מורכבותם של בשל ראשית,  .בקרב שוטרים דורש הכשרה מיוחדתהתחום ככלכלית נגד קשישים 

: זיהוי תשאול קשישיםשם נדרשת הכשרה ל שנית, ;מומחיות תדרשנכלכליים כשלעצמם הפשעים ה

יכולה  אף. הכשרה כזאת , ושימוש בטכניקות ריאיון יעילות, כגון בעיות קוגניטיביותבעיות ייחודיות

 יהוי הקשישים שנפלו קרבן להונאותיחסו למשטרה. נוסף על כך, זאת תחושתו של הקרבן ו לשפר את

 83.שנית לאותם קרבנותפונים הפוגעים קרובות שכן לעתים  ,יכול למנוע הישנות המקרה

 Banking andטחונות )יהמשרד לבנקאות ולב , למשל,הברית-במדינת פנסילבניה שבארצות

Securities)84 לכלית והונאות השקעה נגד קשישים. למניעת פשיעה כ למטפליםכנית הכשרה ות מפעיל

)במדינה  לגורמים המתאימיםכנית מכשירה את המטפלים לזהות פשיעה זו ולהפנות את הטיפול בה והת

 .על פשיעה זו( – Healthcare – בריאותיש חוק המחייב דיווח של אנשי 
פרויקט דומה נערך באנגליה 85

לאחר פיילוט מוצלח בשנת  פשיעת מפתן, שלה גם היבטים של פשיעה כלכלית.נגד  (Lincolnshire-ב)

עובדי  300הכשרה )פנים מול פנים( של שונים ל , פתחה המשטרה בפרויקט בשיתוף עם ארגונים1011

ה כי ההבנ לנוכחקשישים ואנשים פגיעים,  3,000יומי עם -שירותי בריאות ורווחה העובדים באופן יום

אם מן הקרבנות של פשיעה כזאת מקבלים שירותי בריאות ורווחה. העובדים מוכשרים לזהות  80%

  86נוכלים ולייעץ להם.מצד לחץ הם נתונים ואם ו הקשישים נפגעו

  כניות העוסקות באלימות נגד קשישיםומדיניות ות .8

אלימות, ובכלל זה פגיעה  בטווח רחב של פשעים הכוללים ותכניות העוסקותמדיניות ובחלק זה נסקור 

 גופנית, פריצה ושוד. נציין כי חלק מן התכנים עוסקים גם בפשיעה כלכלית.

 ענישה מוגברת וחקיקה בתחומים נוספים .8.5

לה פן הצהרתי ופן שיש אחת מדרכי ההתמודדות של מדינות עם פשיעה נגד קשישים היא בחקיקה, 

, 1003-שעסק בפשיעה כלכלית ופורסם בי ניקשל משרד המשפטים האמרסקירה  סמךנציין כי מ מעשי.

כלכלית נגד הפשיעה בתחום ה לשם מיצוי הדיןצורך בהרחבת החקיקה המחקרים עולה מהמצא כי 

                                                 

.National Strategy  -ELDER JUSTICE Government Accountability Office,  U.S –הברית -צותלמשל באר 82

.55–53, pp. Needed to Effectively Combat Elder Financial Exploitation  
83 U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, Financial Crimes 

Against the Elderly, by: Kelly Dedel Johnson, Updated September 8, 2003, pp. 38, 42. 
 ה, רווחה וכלכלה ברמה הארצית והמקומית. ראואוכנית פועלת בשיתוף של גורמי רפוהת 84

 Pennsylvania Department of Banking and Securities, Elder Investment Fraud and Financial Exploitation 

Prevention Program, Retrieved May 8, 2014.  
85 U.S. Government Accountability Office, ELDER JUSTICE - National Strategy Needed to Effectively 

Combat Elder Financial Exploitation, pp. 56–57. 
86 Lincolnshire Police, Operation Repeat, updated January 16, 2014, Retrieved February 13, 2014.  

http://www.gao.gov/assets/660/650074.pdf
http://www.gao.gov/assets/660/650074.pdf
http://www.popcenter.org/problems/pdfs/crimes_against_elderly.pdf
http://www.popcenter.org/problems/pdfs/crimes_against_elderly.pdf
http://www.portal.state.pa.us/portal/server.pt/community/investor_education/21371/programs_offered/1481713
http://www.portal.state.pa.us/portal/server.pt/community/investor_education/21371/programs_offered/1481713
http://www.gao.gov/assets/660/650074.pdf
http://www.gao.gov/assets/660/650074.pdf
http://lincs.police.uk/Advice/Community-Safety-Advice/Operation-Repeat.html
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ענישה מוגברת יכולה להביא להרתעה ספציפית, אבל אין  הענישה בתחום. לפי המסמך,והגברת ישים קש

 87.ולהביא להרתעה כוללתות את שיעור ההרשע לידעדות מחקרית כי חקיקה יכולה להג

תוקפים של להטיל עונש חמור יותר על המשפט -החוק מתיר לבתיהברית -בכמה מדינות בארצות

, ומעלה או אדם תלוי באחר 00תקיפה )ניסיון לפצוע אדם( של בן העונש בגין למשל, בקליפורניה  88קשיש.

דולר ועד  1,000קנס של עד הוא  ,דעת(היה צריך ל ,גילו של הקרבן )או במידה סבירהאת  יודעאם התוקף 

ן קשיש או איתקיפת אדם שאינו זהו עונש הכפול מהעונש הניתן על שנת מאסר אחת בכלא מחוזי. 

בכלא  וריצוי המאסר יהיה משך המאסר יגדל 89)למשל, אינו איש חוק(. בחוקהגדרה מיוחדת של מצבו 

עד . קנסות 10-יותר מעוד יותר אם גיל הקשיש ויגדל , פציעה חמורה או מוותלקשיש אם היו של המדינה 

ידי אדם -)על גנבה ףוא , כגון זיוף, גנבת זהותפשיעה כלכליתמוטלים במקרים מסוימים של דולר  10,000

החוק מאפשר הטלת עונשים מוגדלים בגין  90דולר. 200-שאינו מטפל של הקשיש( אם ערך הפשע גדול מ

 91ומעלה. 00מרמה של בן עקב עסקה לא הוגנת או 

חוק בצפון ה ,דולר 0,000-מוגבלות( בהיקף של יותר מאדם עם במקרים של פשיעה כלכלית נגד קשיש )או 

שם המשפט בבקשה להקפיא את נכסיו של הנאשם ל-מחוז לעתור לביתהקרוליינה מאפשר לפרקליט 

 92מערך הפגיעה. 100%של עד  בסךפיצוי הקרבן 

במדינת פנסילבניה , 1011נובמבר פי מידע מ-עלרק בענישה. באה לידי ביטוי לא בתחום זה חקיקה ה

 93בנק לשם חקירה של ניצול כלכלי של קשישים. לרישומיהחוק מתיר לשירותי הגנת המבוגר גישה 

אנשי  ,רדוובקול 1013-לפי חקיקה בכאמור, יש חוקים המחייבים דיווח על פגיעה בקשישים. למשל, 

וק( חייבים בדיווח לרשות אכיפת חוק על התעללות או חשד סביר טיפול מסוימים )למשל, מרפאים בעיס

 14תוך  הם,( או ניצול כלכלי של00היה הגיל בעבר  ;קשישים בסיכוןנחשבים אלה ומעלה ) 10לה בבני 

 94שעות מגילוי המקרה.

 העלאת הנושא למודעות .8.2

המודעות הגברת שם פרסמים תכנים לרשויות וגורמים שונים מבדומה להתמודדות עם פשיעה כלכלית, 

תה. התכנים מכוונים לציבור כולו, קשישים  אלימות נגדל -קשישים, בנילובפרט והתמודדות א 

עצות וצעדי של פעמים רבות בפרסום משפחותיהם ובעלי מקצוע הבאים במגע עם קשישים כגון מטפלים. 

בשל  ,לכלית לאלימותיש הבחנה בין פשיעה כ ,במדריכים או באתרי האינטרנטבמקרים של פשע, פעולה 

                                                 

87 U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, Financial Crimes 

Against the Elderly, by: Kelly Dedel Johnson, Updated September 8, 2003, p. 41. 
88

 Center for Elders and the Courts, Basics, Criminal Codes, Retrieved May 8, 2014.  
89 California Codes, Penal Code, Sections 240, 241 (a), 243.25; Section 368 (g) 240, Retrieved May 8, 2014.     
90 California Codes, Penal Code, Section 368 (b), (d), Retrieved May 8, 2014; Judicial Council of California 
and university of California, Irvine, ELDER ABUSE Pocket Reference, 2012, p. 78.   
91 ELDER ABUSE Pocket Reference, p. 80. 
92 GENERAL ASSEMBLY OF NORTH CAROLINA SESSION 2013, SESSION LAW 2013-203 HOUSE 

BILL 891, June 26, 2013, Retrieved April 28, 2014. 
93

U.S. Government Accountability Office, ELDER JUSTICE - National Strategy Needed to Effectively 

Combat Elder Financial Exploitation, p. 01 . 
 ,ANCIAL CRIMES FINNational Conference of State Legislatures – 1014חקיקה תיכנס לתוקף ביולי ה 94

., 20148Retrieved May , | 2013 LEGISLATIONAGAINST THE ELDERLY   

http://www.popcenter.org/problems/pdfs/crimes_against_elderly.pdf
http://www.popcenter.org/problems/pdfs/crimes_against_elderly.pdf
http://www.eldersandcourts.org/Elder-Abuse/Basics/Elder-Abuse-Laws.aspx
http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=pen&group=00001-01000&file=240-248
http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=pen&group=00001-01000&file=368-368.5
http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=pen&group=00001-01000&file=368-368.5
http://www.courts.ca.gov/documents/ElderAbusePDoc.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/ElderAbusePDoc.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/ElderAbusePDoc.pdf
http://www.ncga.state.nc.us/Sessions/2013/Bills/House/PDF/H891v4.pdf
http://www.ncga.state.nc.us/Sessions/2013/Bills/House/PDF/H891v4.pdf
http://www.gao.gov/assets/660/650074.pdf
http://www.gao.gov/assets/660/650074.pdf
http://www.ncsl.org/research/financial-services-and-commerce/financial-crimes-against-the-elderly-2013-legis.aspx
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 95ידי המשטרה וגורמי ממשל.-עלרוב פי -עלם מפורסמים ימדריכים כולל. של האירועים השונה םאופיי

בשיתוף  ,מערב אוסטרליה עורכתמשטרת במדינות מסוימות נערכות הסברות בנושא בקהילה. למשל, 

  96קשישים.של הסברות בפני קבוצות  ,גורמים נוספים

במדינת דרום . למשל, בנושא ידי עידוד מעורבותם של קשישים-להיעשות גם על מודעות יכולההגברת 

נכתב כי הממשלה  במסמך המדיניות ;קנהמדיניות אסטרטגיית ז  עוצבה שבאוסטרליה וויילס החדשה 

 ,the Volunteers in Policingכניות שונות למניעת פשיעה בקהילה )ולהשתתף בת קוראת לקשישים

Neighbourhood Watch and Eyewatch programs.)97 כניות וגם בקווינסלנד קשישים משתלבים בת

למשל ) יםפשע למנועכניות נועדו ותחת המשטרה וחלקן רק בליווי שלה. התפועלות חלקן שכאלה, 

לספק תחושת ביטחון למשתתפים בהן ולחברי הקהילה  וכןזיהוי אתרים מועדים לפורענות(,  באמצעות

 98שלהם.

 New) והפיתוח החברתי בקנדה מציע מימון לארגונים לשם פיתוח פרויקטים משרד התעסוקה

Horizons for Seniors Program)פשיעה כלכליתואף  על קשישים מפני התעללות ה, בין השאר להגנ – 

, לנושא המודעותהגברת העוסקות בכניות ו. המימון ניתן לתגם ברמה הארצית וגם ברמה המקומית

פרויקטים מאושרים ברמה הארצית מקבלים מימון של עד  י התמודדות ועוד.פיתוח דרכבהסברה, ב

דולר  10,000לתמיכה של זוכים , ופרויקטים בקהילה לכל היותר דולר קנדי למשך שלוש שנים 100,000

)למשל סדנאות לפשיעה המודעות להגברת המשרד מציין כי מימן פרויקטים  99שנה )לכל ארגון(.ב

   100.להתמודדות עם פשיעה כלכליתותוכניות ור מוגן לקשישים בני מיעוטים( במרכזים לקהילה ובדי

 ושיפורו   בית הקשישב ביטחוןההערכת  .8.9

בבית.  םלידי ביטוי בין השאר בסיוע לקשישים בשיפור ביטחונ הבאזה נושא בהרשויות הפעילות של 

Home Assist Secure (HAS) – משרד הדיור בניהול ה שבאוסטרלי מדינת קווינסלנדכנית במימון ות

מטרתה שיפור הביטחון ש, (Department of Housing and Public Worksוהעבודות הציבוריות )

 00 בני ת זו מיועדת לשתי אוכלוסיות:כניות. מפני פשיעה הן אשר לבטיחות להגנהבבתים הן אשר 

סכם עם שרד מתקשר בההמ .מוגבלויות בכל גיל אנשים עםו או בעלי בתים תמתגוררים בשכירוהומעלה 

לספק לפונה מידע והערכה  יםמחויבו ידי המשטרה-על יםמוכשר ספקי שירות ברחבי המדינה, אלו

הדרכים לעשות את הבית לבטוח יותר מפני פשיעה ולדאוג לבטיחות  בדבר ,בכתב הערכה, לרבות בחינם

לתת ו ברות מידע מוכנותחולחלק במידת הצורך,  ההגנה בביתאמצעי המלצות לשיפור וכן לתת לו  ,בו

                                                 

 ,Queensland  , 2012;Seniors Guidebook to Safety and SecurityRoyal Canadian Mounted Police –ראו למשל  95

, 2013A Handbook on Safety for Seniors, Police Service. 
96

 Western Australia Department for Communities, An Age-friendly WA: The Seniors Strategic Planning 

Framework 2012–2017, December 2012, p. 16. 
97 New South Wales Department of Family and Community Services, NSW AGEING STRATEGY, 2012, p. 

21. 
98

 Queensland Police Service, Senior Wiser Safer, January 2011, pp. 20–23. 
 כניות השונות למתעניינים בהן. ובפרסום זה של משטרת קווינסלנד מופיעים פרטי התקשרות עם הת

99 Employment and Social Development Canada, Pan-Canadian Projects: New Horizons for Seniors Funding 

Program; Funding: Community-Based Projects for Seniors, Retrieved May 8, 2014. 
100 Employment and Social Development Canada, Success Stories: Seniors, Retrieved May 8, 2014. 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/pubs/ccaps-spcca/pdf/seniors-aines-eng.pdf
http://www.police.qld.gov.au/Resources/Internet/programs/cscp/personalSafety/seniors/documents/seniorhandbookenglish2011.pdf
http://www.communities.wa.gov.au/Documents/Seniors/SO68%20Seniors%20Strategic%20Framework%20V3.pdf
http://www.communities.wa.gov.au/Documents/Seniors/SO68%20Seniors%20Strategic%20Framework%20V3.pdf
https://www.adhc.nsw.gov.au/__data/assets/file/0011/257276/1282_ADHC_NSW-AgeingStrategy_WEB.pdf
http://www.police.qld.gov.au/Resources/Internet/programs/cscp/personalSafety/seniors/documents/SeniorWSbook_low-res_English_Version.pdf
http://www.esdc.gc.ca/eng/home.shtml
http://www.esdc.gc.ca/eng/home.shtml
http://www.esdc.gc.ca/eng/seniors/funding/pancanadian/index.shtml
http://www.esdc.gc.ca/eng/seniors/funding/pancanadian/index.shtml
http://www.esdc.gc.ca/eng/seniors/funding/community/index.shtml
http://www.esdc.gc.ca/eng/home.shtml
http://www.esdc.gc.ca/eng/home.shtml
http://www.esdc.gc.ca/eng/seniors/stories/index.shtml
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יהיו כרוכים תיקונים ושיפורים במבנה . לשם שיפור הביטחון והבטיחות בביתבעלי מקצוע מידע על 

בצע את אשר אין באפשרותם ל גמלאילעזרה מסובסדת זכאים מחזיקי כרטיס של הקשיש.  בתשלום

כנית והתתתפות של יש הש םשיפוריבאו לקבל עזרה מגורם אחר. בעדם בעצמם או לשלם  השיפורים

דולר  00 לקבלפעמית -לאדם שמקבל פנסיה מלאה יש זכאות חדבשנה. אוסטרלי דולר  400בעלות של עד 

 101.נוספים למימון חומרי העבודה

 00בית )בני -משקי 01,000-נתנו שירות לשספקי שירות ברחבי קווינסלנד  41היו  1011-1011בשנים 

ערכה חברת ייעוץ חיצונית סקר שביעות רצון  1011. בשנת מוגבלויות בכל גיל( אנשים עםומעלה ו

 4,140כנית בכללותה, ובין המשיבים על שאלת שביעות הרצון מהת כנית באמצעות שאלון.ותמה

מהם  10%כנית בכללותה, והיו מרוצים מאוד משירות הת הםמ 12% 102:ומעלה 00משתתפים היו בני 

השימוש משך שאלת ומעלה שהשיבו על  00-בני ה 4,130בין  103לא היו מרוצים.מהם  1%-היו מרוצים ו

מהם  14%-שנים ו 0-1מהם השתמשו בו  31%השתמשו בו יותר מחמש שנים, מהם  40%בשירות, 

דיווחו כי  1% ,בפעם האחרונה שקיבלו שירותומעלה  00-הבני  4,840פחות משנתיים. בין השתמשו בו 

קשורה לביטחון עבודה הבפעם האחרונה נערכה מהם  14%ובבתיהם של  ,הערכת ביטחוןבבתיהם נערכה 

 104.)בטיחות או אבטחה(

מערב ות דומות פועלות במדינות נוספות באוסטרליה, ואת הערכת הביטחון עורכת המשטרה. בכניות

, ובמידת הצורך המשטרה מספקת ם של קשישים שנפגעו מפשיעהבבתי ההערכה נעשית אוסטרליה

 ניתנים ,ברמה האזורית והעירונית ,בבריטניהנציין כי גם  105.(Personal Alarms) אישיות ותאזעק

ומענקים לשיפורם.  בדיקת בתים ובין היתרשירותים שנועדו להבטיח את ביטחונם של קשישים בביתם, 

ההבנה כי , בשל דיור שאינו עומד בתקן לשיפורפעילות בחשיבות רואות בבריטניה רשויות הדיור 

התחזות סיכוי לפריצה בים את הלידמג( למשל, הזנחה גלויה של המבנה)ה בתחום זסטנדרטים נמוכים 

בניהול שתי מועצות  (The Home Improvement Agency, הסוכנות לשיפור הדיור )למשל. והטעיה

, מבקרת בקביעות קשישים בבתיהם )עובדת באופן ספציפי עם קשישים ובמימונן Warwickshireבמחוז 

נמצא לטיפול של גורמים נוספים אם אותם בתים המתגוררים בביתם(, ומפנה  בעלימוגבלות ואנשים עם 

 106צורך בטיפול.

במדינת מערב אוסטרליה המשרד שיפור הביטחון האישי בא לידי ביטוי גם בסבסוד אביזרים. למשל, 

ומעלה תושבי קבע שאינם עובדים  00)בני גמלאי לממשל מקומי ולקהילות מעניק למחזיקי כרטיס 

מכשירים שרכשו דולר אוסטרלי )לקשיש אחד בבית אחד( לאחר  100מלאה( זיכוי של עד  במשרה

                                                 

, Home Assist Secure: Program Guidelineseensland Department of Housing and Public Works, uQ 
101

 

June 2013, pp. 2–7; Home Assist Secure: Brochure, p. 2.  
 כולל משתתפים בשתי קבוצות מובחנות שנמדדו בנפרד בלי אינושאלות שיוצגו להלן על הומעלה בתשובות  00מספר בני  102

מובחנים מבחינת תרבות ושפה )מספרם בשאלת שביעות הרצון היה הג'ינים ומשתתפים נוספים יהם אבורקשר לגילם, וב
 (. מן הנתונים לגבי כל שאלה הורדו תשובות "לא יודע".121

103
 Qeensland Department of Housing and Public Works,  Home Assist Secure Client Satisfaction Survey – 

Overall Report, June 2012, by: DBM CONSULTANTS, pp. 10, 15, 20. 
 . 31, 34, 31שם, עמ'  104

105 South Australia Police, Home Assist Program, Retrieved May 8, 2014; Western Australia Department for 

Communities, An Age-friendly WA: The Seniors Strategic Planning Framework 2012–2017, December 2012, 

p. 16. 
  – 1001שנת נתונים מ 106

Warwickshire County Council, Ensuring the safety of older people who live independently, June 2007, p. 20. 

http://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/HASProgramGuidelines.pdf
http://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/HASBrochure.pdf
http://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/HASSurveyResults.pdf
http://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/HASSurveyResults.pdf
http://www.sapolice.sa.gov.au/sapol/community_services/joint_community_programs/home_assist_program.jsp
http://www.communities.wa.gov.au/Documents/Seniors/SO68%20Seniors%20Strategic%20Framework%20V3.pdf
http://apps.warwickshire.gov.uk/api/documents/WCCC-970-34
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כגון אינטרקום עם  107דולר אוסטרלי, 00אישיים )לא כולל התקנה( להגנה ולבטיחות שעלותם לפחות 

פרצו לביתו זכאי להוזלה של  1014מסך ומערכות לשיחות חירום. קשיש שקיבל זיכוי בעבר ומאז תחילת 

 נוסף לשיפור האבטחה, כגון מערכת אזעקה נגד פריצות ומנעולי דלתות וחלונות.ציוד דולר ברכישת  100

ההמלצה עובדים המשתייכים לעסקים מורשים בתחום אבטחת בתים ו להתקיןאלו חייבים את 

    108לבדוק כי למתקין רישיון מתאים )אפשר לקבל מידע בנושא במשטרה(. לקשישים היא

 ן רשויות וכוחות משימהשיתופי פעולה בי .8.8

קשישים יש שיתופי פעולה בין רשויות. בין השאר,  כניות רבות המתמודדות עם פשיעה כלפיובת ,כאמור

 Theכוח משימה ) 1000ואף הוקם בשנת  מפתן נגד קשישים תנערכו מבצעים למלחמה בפשיעבבריטניה 

Distraction Burglary Taskforceהיקף פשיעה זו אינו גדול, השפעתו שהבנה שאף , בשל ה( לטיפול בה

 דוגמהלציינו משום שהוא  ראויהמשימה,  אין בידנו מידע רב על פעולות כוחשאף על הקרבנות חמורה. 

 .חלקם באים במגע עם קשישיםשבשלטון המרכזי ובקהילה,  לשיתוף פעולה בין מספר רב של גורמים

שטרה וסוכנויות סטטוטוריות של השלטון שיתוף המבמשרד הפנים הקים גוף זה באנגליה ובוויילס 

ם בקהילה מים וחשמל וארגוני חברות מספקות שירותים כגון גז,עם והמרכזי והשלטון המקומי, 

 שחלקם מתמקדים בקשישים.

 ( Triad) "שלישייה"ת וכניות

-במדינות ברחבי ארצות 1288 ת מאזופועל ,גורמים, מודל של שיתוף פעולה בין "שלישייה"כניות ות

 ךאת הצורכיום מדגיש  (the National Association of Triads – NATI)הארגון הארצי  109הברית.

כניות ברמת ותשירותים קהילתיים.  נותניו של רשויות אכיפת החוק, קשישיםמשולש שיתוף פעולה ב

קנה, שירותי החירום והשירותיםהמכבי  למשל את הקהילה לכלול קנה, הסוכנות לז   אש, המועצה לז 

וכן נגד קשישים,  הפשיעההפחתת כניות היא ומטרת התהחברתיים, ארגונים העובדים עם קשישים ועוד. 

סיוע המציעות גם מניעת פשיעה ויש העוסקות גם בכניות ויש ת .מפני פשיעה להםהפחתת הפחד ש

ויש כמה יישובים או כמה מחוזות( של אזוריות )ויש "שלישיות" מקומיות  110לקשישים לאחר הפגיעה.

 כניות "השלישייה"ובין ת 111המקומיות והאזוריות. ב"שלישיות"ברמת המדינה לתמיכה התארגנויות 

אזורי כניות המיועדות לקשישים החיים בות: האלהכניות ואת התלמנות אפשר המקומיות והאזוריות 

ינא בישיחות גוקיום ות ציוד כגון משרוקיות ופלאפונים לשם כניות הנותנותלמשל, , סיכון בערים

-בימים מסוימים וליוויו עלהסעת הקשיש לקנייה בחנות  –כנית קנייה בטוחה ות ;למשטרה בעת הצורך

קצין מאחת מרשויות החוק מבקר קשיש פגיע )למשל, קשיש  –ידי שוטר שלא בתפקיד; "אמץ גמלאי" 

 קשישים נוער נבחרים ללוות-בני –ליווי קשישים  ; בקשר טלפוני אתוונמצא מבודד( פעם בשבוע 

                                                 

 . ידולר אוסטרל 1,000-מצוין כי מערכות אזעקה יכולות להגיע למחיר של כ 108באתר האינטרנט המקושר בהערה  107
108

 Western Australia Department of Local Government and Communities, Safety and Security Rebate; WA 

Senior Card, Retrieved May 8, 2014. 
: התאחדות 1288משום שיתוף הפעולה בין שלושה ארגונים ארציים בשנת  "שלישייה"ונקראת  1288-לה בכנית החוהת 109

 לאומית של ראשי המשטרה והתאחדות השריפים הלאומית. -ים, ההתאחדות הביןנהגמלאים האמריק
110

 The National Association of Triads, Triad Program Manual, pp. i; The National Association of Triads, 

About Nati, Retrieved May 8, 2014.  
111 The National Association of Triads, Triad Program Manual, pp. i, 15–16. 

http://www.communities.wa.gov.au/Documents/Seniors/SSR%20Scheme%20Terms%20and%20Conditions%20from%201%20January%202014.pdf
http://www.communities.wa.gov.au/seniors-card/Pages/default.aspx
http://www.communities.wa.gov.au/seniors-card/Pages/default.aspx
http://www.nationaltriad.org/tools/NATI%20Manual-2012.pdf
http://www.nationaltriad.org/NATI_Background.htm
http://www.nationaltriad.org/tools/NATI%20Manual-2012.pdf
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המחולקים לקשישים כרטיסים צבעוניים  –; כרטיסי "מקרר" שכיחות גבוהה של פשעשבהם באזורים 

  112.כניותות ועודמספרי חירום ובהם 

 משפטיבהליך ה לקשישים סיוע .1

 והנגשתה של מערכת המשפט הפשיעה נגד קשישים הוא פעילות עםפן נוסף הקשור להתמודדות 

גביר את נכונותם של הנגשה זו עשויה לה גורמי אכיפת החוק.הגשת התלונה למשלב  לקשישים

 ואף להגדיל את מספר ההרשעות. ולא לסגת מהן קשישים להגיש תלונות 

מערכת המשפט באה לידי ביטוי, בין השאר, בהכשרת אנשי משפט לעסוק בתחום זה מצד התמודדות ה

( Docketערכאה משפטית ) ואף אפשר למצוא בקליפורניה 113בהתעללות בקשישים במובנה הרחב,

 זמות מקומיות. ועם זאת דומה כי אלו בעיקר י 114העוסקת רק בהתעללות בקשישים.

כניות ותחמש  ה שלהערכבהטכני של המשפט. קשישים בהליך לליווי כניות ויש מדינות שפועלות בהן ת

טי לקרבנות בהנגשת התהליך המשפסייעו מצא כי אלו נ המכוונות לקשישים הברית-מקומיות בארצות

  115.ואף סיפקו להם תמיכה רגשית

 116מסיימים את ההליך המשפטי.המספר הקשישים את להגדיל שמו להן למטרה שמדינות אפשר למצוא 

שירות של ף מדיניות המקיה מסמךאת להלן נציג של מערכת המשפט עם הסוגיה  דוגמה להתמודדותכ

עים נגד אנגליה ובוויילס אשר לפשב 117(The Crown Prosecution Service) התביעה המלכותי

   118קשישים.

                                                 

112 The National Association of Triads, Triad programs, Retrieved May 8, 2014. 
ELDER ABUSE Pocket il of California and university of California, Irvine, Judicial Councראו למשל,  113

, 2012 Reference.  
114 American Bar Association and University of Kentucky Research Foundation, Final Technical Report to the 

National Institute of Justice on “A Multi-Site Assessment of Five Court-Focused Elder Abuse Initiatives”, 

p. iv.  
 משפטי, אחת מהן לנאשמים קשישים. ראוייעוץ שתיים מן התכניות מספקות תמיכה טכנית בהליך המשפטי ולא  115

American Bar Association and University of Kentucky Research Foundation, Final Technical Report to the 

National Institute of Justice on “A Multi-Site Assessment of Five Court-Focused Elder Abuse Initiatives”, 

June 30, 2011, pp, iv, vivii. 
קנה  למשל, זאת אחת המטרות שהציבה לה מדינת 116  –דרום וויילס החדשה שבאוסטרליה במדיניות הז 

New South Wales Department of Family and Community Services, NSW AGEING STRATEGY, 2012, p. 44. 
 רשות התביעה מאחר שהיא. באנגליה ובוויילסרשות ממשלתית עצמאית האחראית לתביעה בעקבות פשיעה פלילית  117

 המרכזית היא אחראית לבחינת המקרים שמגישה המשטרה )וגופי חקירה נוספים(, לייעץ לה בנוגע לתביעה; להכנת תיקים
 שירות התביעה המלכותי )להלן: השירות( הוא מנהלהמשפט; למתן מידע ועזרה לקרבנות ולעדים. ראש -והצגתם בבתי

 , שר(Attorney General)( ופועל תחת פיקוחו של פרקליט המדינה Director of Public Prosecutionsהתביעה הציבורית )
אזורים ברחבי ויילס ואנגליה, ולכל אזור ראש  41-השירות פועל בבממשלה האחראי על פעילות השירות בפני הפרלמנט. 

: הוא מעניק שירות למשטרה מחוץ לשעות CPS Direct. אזור נוסף, "וירטואלי", הוא (Chief Crown Prosecutor)תביעה 
 . ראו העבודה של היחידות האזוריות

The Crown Prosecution Service (:The CPS), Crimes against older people - prosecution policy, last updated 

December 12, 2013, p. 7.  
 -תובעים(. השירות תובע כרות מש 1,300 ובהןמשרות מלאות ) 0,840כוח העבודה של השירות מנה  1013 סבסוף מר 117

 מיליון לירות שטרלינג.  021, כפי שאושר בפרלמנט, היה 1013 סמר – 1011מקרים בשנה. תקציב השירות לאפריל  800,000
 ראו:

http://www.nationaltriad.org/Triad_Programs.htm
http://www.courts.ca.gov/documents/ElderAbusePDoc.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/ElderAbusePDoc.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/law_aging/2011/2011_aging_ea_multi_assess.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/law_aging/2011/2011_aging_ea_multi_assess.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/law_aging/2011/2011_aging_ea_multi_assess.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/law_aging/2011/2011_aging_ea_multi_assess.authcheckdam.pdf
https://www.adhc.nsw.gov.au/__data/assets/file/0011/257276/1282_ADHC_NSW-AgeingStrategy_WEB.pdf
http://cps.gov.uk/publications/docs/caop_policy.pdf
http://cps.gov.uk/publications/docs/caop_policy.pdf
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פרסם מסמך מדיניות המסביר כיצד השירות הפועל באנגליה ובוויילס שירות התביעה המלכותי 

קרבנות לפשיעה  שהם, בין קשישיםתומך בהוא וכיצד ומעלה(  19)בני מתמודד עם פשעים נגד קשישים 

לפי השירות, אף שאין הגדרה סטטוטורית  2994.119י ביול 54-מדיניות זו בתוקף מה .עדים לה שהםבין ו

  120.אלה( עשויה להיות רקע לפשעים ageismגיָלנּות ) לפשע נגד קשישים,באנגליה ובוויילס 

הבנה שעל קשישים ועל הציבור כולו ה לנוכח היא פורסמה: לפרסום המדיניות היה ממד הצהרתי

פעתם השלילית. נוסף על כך, הפרסום לדעת שהשירות מכיר בחומרת הפשעים נגד קשישים ובהש

הפשיעה נגד קשישים  הפסקתלפי מסמך המדיניות,  121.נועד להסביר לקרבנות את עבודת השירות

בתביעה אפקטיבית של השירות רואה השירות. ולהיות בעדיפות החברה  ותוהבאת התוקפים לדין צריכ

קשישים עלולים שוא מזהה ה. את עיקר תפקידו בהגנה על זכויות האדם של קשישים התוקפים

לשם תמיכה וחקירה דרוש  ;מערכת המשפטשל ולשם יצירת נגישות  עדותמסירת הבלתמיכה להזדקק 

שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע כגון עובדים סוציאליים. לפי השירות, בהיעדר תמיכה לעתים קשישים 

  122יכולים לדווח על פשע. אינם

למשל, אם לקשיש יש בעיות  ניהול התיק.יכול לסייע ב מיכה בקשיש בשלב מוקדםזיהוי הצורך בת

 123תקשורת, הוא יכול להסתייע במתווך )בדרך כלל מטפל בדיבור( בשלב גביית העדות וגם במשפט.

אם  :(the Code for Crown Prosecutors) על סטנדרט העמדה לדיןביניהם ות הסכימו המשטרה והשיר

-להגיש כתבבהחלטה אם  124, הנאשם יועמד לדין.סטנדרטהת עומדים במבחן אינטרס הציבור והראיו

אך ככל שחומרת המעשה גדולה  125בחשבון ההשפעה על הקרבן ומשפחתו, אישום נגד הנאשם מובאת

)למשל, רמת האלימות או האיום הנמשך של התוקף(, גדלה הסבירות שבשל האינטרס הציבורי התביעה 

מקרים מסוימים שבהם הדבר אפשרי התביעה רוצה בכך. ב אינותמשיך בעבודתה אף אם הקרבן 

ובעת  ,התייעצות עם המשטרהבבלי להזדקק לעדות הקרבן. התביעה תשקול ) ,תסתמך על ראיות אחרות

דוגמת מטפלים( אם יש הכרח להשתמש בעדות הקרבן, על השירות להחליט  ,הצורך עם גורמים נוספים

                                                                                                                                                      

 The CPS, Introduction; Facts about the CPS, Alison Saunders introduces the CPS, Retrieved January 12, 

2014; Crown Prosecution Service Annual Report and Accounts 2012-13 (for the period April 2012-March 

2013). 
118

 The CPS, Crimes against older people - prosecution policy, last updated December 12, 2013       
 – נציין כי שירות התביעה בסקוטלנד פרסם אף הוא מסמך מדיניות

The Crown Office and Procurator Fiscal Service (COPFS): Scotland’s prosecution service, Older Persons 

Policy, August 30, 2013. 
119

The CPS, Equality and Diversity Impact Assessment on the policy for prosecuting crimes against older 

people, Retrieved May 8, 2014. 

 תגובות מגורמים 41, והתקבלו לפני פרסום המסמך הסופי הועמדה טיוטה להערות הציבור וגורמים שונים לשלושה חודשים
 קשישים מקהילות מיעוט 11-בעיקר מאזור לונדון ו ,קשישים 11שונים. נוסף על כך, השירות עבד עם שתי קבוצות מיקוד: 

 המדיניות. ראו   מרחבי הארץ. לאור ההערות נערכו שינויים במסמך
  The CPS, CPS response to consultation exercise for the Crimes against the older person policy, Retrieved 

May 8, 2014. 
120 The CPS, Crimes against older people - prosecution policy, pp. 10–11. 

 . 43, 3שם, עמ'  121
 . 2, 0שם, עמ'  122
 . 10–18שם, עמ'  ראו ., על המשטרה והשירות להיות מודעים לטיפול נפשי שנזקק לו העד לפני המשפטנוסף על כך 123
 אם המקרה אינו עומד בקוד, השירות )ובמקרים מסוימים המשטרה( יודיע לקרבן על ההחלטה. 124
 . 41, 11–11שם, עמ'  125

http://www.cps.gov.uk/about/index.html
http://www.cps.gov.uk/about/facts.html
http://www.cps.gov.uk/news/articles/alison_saunders_introduces_the_cps/index.html
http://www.cps.gov.uk/publications/docs/annual_report_2012_13.pdf
http://www.cps.gov.uk/publications/docs/annual_report_2012_13.pdf
http://cps.gov.uk/publications/docs/caop_policy.pdf
http://cps.gov.uk/publications/docs/caop_policy.pdf
http://www.copfs.gov.uk/component/glossary/COPFS-1/C/COPFS-7/
http://www.copfs.gov.uk/images/Documents/Prosecution_Policy_Guidance/Guidelines_and_Policy/Older%20Persons%20Policy%20Oct%2013.pdf
http://www.copfs.gov.uk/images/Documents/Prosecution_Policy_Guidance/Guidelines_and_Policy/Older%20Persons%20Policy%20Oct%2013.pdf
http://www.cps.gov.uk/publications/equality/cop_eia.html#_01
http://www.cps.gov.uk/publications/equality/cop_eia.html#_01
http://www.cps.gov.uk/consultations/cop_response_index.html#_03
http://cps.gov.uk/publications/docs/caop_policy.pdf
http://cps.gov.uk/publications/docs/caop_policy.pdf
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אם להשתמש בתצהיר הקרבן במשטרה או  אם להשתמש באמצעים מיוחדים )למשל שימוש בווידאו(;

  126.להעיד בבית המשפטאותו לחייב 

המשפט, במתן עדות )אם משום -: בהגעה לביתקשיש עלול להתקשות בשלבים שונים של ההליך המשפטי

 לשם התמודדות עם קושי זה הוקמו .(מת דמנציהגחש מאוים ואם משום שסובל ממחלות דוהוא ש

אשר  ,ידי השירות והמשטרה-מופעלות במשותף עלה (,Witness Care Units)יחידות לטיפול בעדים 

טיפול בקשיש והן האחראיות להמשפט, -, במתן העדות הטובה ביותר בביתפי צרכיו-על, לעד עוזרות

מתורגמנים הבאת בהמשפט וממנו, -הסעה לביתבין היתר, הן עוסקות ב. המשפט במהלך)עד או קרבן( 

ביום המשפט ש יבקשתמיכה בהמשפט, -סיור מוקדם של הקשיש בביתבקיום לעדים כבדי שמיעה, 

במקרים מסוימים. השירות נוקט אמצעים מיוחדים  ,עדות בזמן אמת באמצעות מחשבסיוע לו לתת בו

)למשל במשפט  ופינוי הצופים מהאולםנוספים כדי לתמוך בעדים פגיעים או מאוימים, כגון מינוי מתווך 

 (בכך רוצההוא אם  ,יש אפשרות להיפגש עם התובע לפני המשפט )בליוויעל תקיפה מינית(. לקשיש 

קשישים הסובלים מכיר בזכאותם של  השירות 127ולרענן את זיכרונו בעזרת תצהיר העדות שנתן.

ומבקש לדאוג לכך שוויוני, כמו לכל קרבן או עד, לקבל שירות נגיש ואחרות הקשורות לגיל,  מחלותמ

מסוגל להחליט החלטות, ימונה לו נציג. אם  אינו. אם האדם מה שאפשרתהליך עדותם ייתמך עד כש

רית הסיבה לכך )האם העדות המקו תיבדק, או מן התביעה הקרבן חוזר בו מקבלת סיוע התביעה

תצהיר של הקרבן. בהתאם לבדיקה יוחלט על  תרשוםוהמשטרה  אמתית? האם הופעל עליו לחץ?(

  128קרבן.תוך התייחסות לביטחונו של ה ,ההמשך

לפי מדיניותו,  129המשפט.-אם יש ראיה שהפשיעה הושפעה מגילו של הקרבן, התביעה תציג זאת לבית

מדיניות שמירה על מבוגרים פגיעים לפי שם לעבוד עם סוכנויות נוספות ל במחויבותוהשירות מכיר 

ולה עם בייחוד במקרים מורכבים. נוסף על כך, השירות משתף פע 130משרד הפנים ומשרד הבריאות,

  131.בסיוע של סוכנויות אחרות יםאחר יםמתאימגיבוש צעדים קד על ושו, אחרות סוכנויות

שהסתיים הטיפול  . השירות מפרסם נתונים על תביעות1008מסמך המדיניות נכנס לתוקף ביולי  ,כאמור

ה . אף שיש קושי להצביע על מידת ההשפע: אלו שהסתיימו בהרשעה ואלו שהסתיימו בלא הרשעהבהן

 132(00)מעל גיל  התביעות בגין פשעים נגד קשישיםמספר נציג נתונים אלו. , זושל יישום מדיניות 

                                                 

ויצירת סכנה אפשרית לפגיעתו, הסיכוי שהנאשם  בין הגורמים הנשקלים: יכולתו של הקרבן להעיד, חיי הקרבן בבידוד 126
 . 30–30; שם, עמ' יפגע שוב, השפעת התביעה על הקרבן

 . 31–12שם, עמ'  נוסף על כך, ליחידות בטיפול בעדים קשר עם שירותים מיוחדים של הגנה משפטית לקשישים ראו 127
 . 31, 34–33שם, עמ'  128
מדגישים את ש יש מקרי פשיעה , לדעת השירות,הדין בשל כך, אך-גזר המשפט מחויב להחמיר את-אין חוק שלפיו בית 129

 חומרתם בשל היותם מכוונים נגד קשישים )או קרבנות פגיעים אחרים( למשל גנבה, שוד, פריצה והונאה. 
 (. המדריךHome Office, מסמך הדרכה של משרד הבריאות ומשרד הפנים )No Secretsהוצא באנגליה  1000בשנת  130

 להובלה (the local Social Services Authority)קווים מנחים למחלקות השירותים החברתיים ברשויות המקומיות  משרטט
 ומעלה( פגיעים מפני התעללות, ובהם פגיעים על רקע 18סוכנויות ויישומה להגנה על מבוגרים )בני -של פיתוח מדיניות רב

   (. ראוIn Safe Hands)בוויילס הוצא המדריך  גילם
 Rachel Filinson, "'No Secrets' and Beyond: Recent Elder Abuse Policy in England", Journal of Elder Abuse & 

Neglect, 18(1), 2006, pp. 1,2, 6; Department of Health, No secrets: Guidance on developing and 

implementing multi-agency policies and procedures to protect vulnerable adults from abuse, 2000, pp. 8–9. 
131

 The CPS, Crimes against older people - prosecution policy, pp. 31–39. 
 : אםאלהכאמור, אין הגדרה סטטורית באנגליה ובוויילס לפשיעה נגד קשישים. השירות מחשיב פשיעה שכזאת במקרים  132

 תחזותהבפריצה ביש יחסים וצפייה לאמון בין הקשיש לתוקף; אם העבירה כוונה במיוחד בשל תפיסת הקשיש כפגיע )למשל 
 ופך להיות קשור לגיל הקשיש; אם המניע לפשע, אפילו בחלקו, נבע מעוינות על רקע(; אם במהלך אירוע הפשע הוא הוהטעיה

 . גיל הקרבן

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/194272/No_secrets__guidance_on_developing_and_implementing_multi-agency_policies_and_procedures_to_protect_vulnerable_adults_from_abuse.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/194272/No_secrets__guidance_on_developing_and_implementing_multi-agency_policies_and_procedures_to_protect_vulnerable_adults_from_abuse.pdf
http://cps.gov.uk/publications/docs/caop_policy.pdf
http://cps.gov.uk/publications/docs/caop_policy.pdf
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. לא כל התביעות הסתיימו 1013/1011-ב 1,880-ל 1002/1008בשנים  1,004-שהסתיים הטיפול בהן עלה מ

ך בשנים , א81.3% היה 1010/1002ובשנים  18.1%היה  1002/1008שיעור ההרשעות בשנים  :בהרשעה

עקב נסיבות הקשורות לקשיש גדל  לא הסתיימו בהרשעותשיעור המקרים ש .81.1%היה הוא  1013/1011

  1013/1011.133בשנים  10.1%-ל 1002/8בשנים  14%-מ

 סיכום .1

פשיעה כלפי קשישים מצד הן מענים לסוגים שונים להתמודדות עם זה כניות שנסקרו במסמך והת

שיש לה פשיעה ככלית כלפי קשישים מזוהה בחלק מן המדינות הפשיעה הכלאנשים הזרים להם. 

ת פחּו פשיעה נגד קשישים מצד זריםהעיסוק בדומה כי  ,עם זאת להתמודד עמה. ישומאפיינים ייחודיים 

 מאפיינים ייחודיים.לה יש ש  סוגיה – משפחה-מצד מטפלים ובני בהתעללות בקשישים העיסוק לעומת

שבהן מופעלות התוכניות הסוגיה אינה נמצאת בטיפול כוללני של גורם במדינות בדרך כלל דומה כי 

סוג מסוים של פשיעה, אחרות מופעלות ברמה על  כניות נותנות מענהו: רבות מן התאחד ממשלתי

 חלקן מבוססות על שיתוף פעולה של גורמים שונים.ומקומית 

יישומן בפועל ועל מידת יעילותן. כמו כניות לא התפרסם מידע רב, ואין בידנו מידע על ועל רבות מן הת

ועל  בים מידע מקדים על היקף הפשיעה נגד קשישיםכן, דומה כי למדינות עצמן חסר במקרים ר

שמדינות  ותהן בעי קשישיםהן הפשיעה הכלכלית הן האלימות נגד אפשר לומר כי  ,עם זאת. חומרתה

אפשר לחלק לארבעה תחומים ה . את דרכי הפעולבדרכים שונות ןתשונות מבקשות להתמודד א  

 :עיקריים

  בדרכים שונות על הנושא מתן מידע : המודעות לבעיה והקניית כלים להתמודדותהגברת

תם במגע.לקשישים ולציבור כולו, ובפרט ל מסגרות לטיפול גיבוש כמו כן,  אנשי מקצוע הבאים א 

 . למסגרות אלוות ויצירת נגיש ,בפרטנגדם ובפשיעה כלכלית בכלל,  בפשיעה נגד קשישים

 התמודדות לוהכשרת אנשי מקצוע שונים לזיהוי פשיעה נגד קשישים : זיהוי ודיווחשם הכשרה ל

תה,   אנשי מקצוע מסוימים לדווח על חשד לפשיעה.חקיקה המחייבת ואף א 

  מותאמת החקירה קיים הכשרת אנשי חוק ל: ענישה מוגברתותהליך המשפטי הייעול

ואף חקיקה המאפשרת למגבלותיהם והתאמתו  המשפטי בתהליך יםהקשיששל שים, ליווי לקשי

 ענישה מוגברת.

 הערכת מצב האבטחה בבתי ן שלוביטחוהתחושת הגברת שיפור ביטחונו של הקשיש בביתו ו :

 השתתפות בעלות רכישת אמצעי ביטחוןבאמצעות תיקונים ואביזרים וקשישים, שיפורה 

  . יםקשישמגע עם ים קהילתיים ליצירת קשר ווהפעלת פרויקט

                                                 

133  The CPS, Hate crime and crimes against older people report 2012–2013, January 2014, pp. 37–38.  
ידי המשטרה -( ממספר המקרים שהועברו על1,281ידי המשטרה היה גדול )-מספר המקרים שהועברו על 1002/1008בשנים 
(. על אף זאת, כאמור, מספר התביעות שהגיעו לכדי השלמה גדול יותר מפי שניים וחצי בשנים 1,831) 1013/1011בשנים 

  המאוחרות.

http://www.cps.gov.uk/publications/docs/cps_hate_crime_report_2013.pdf
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פשיעה נגד קשישים מצד אנשים הזרים כדי להתמודד עם  שהוצגו במסמך מעלה כיכניות והתבחינת 

בשילוב גורמים ולעצב פתרונות לה  על מאפייניה השוניםלעמוד היקף התופעה,  לאמוד את חשובלהם 

 ושיטות פעולה מגוונות. שונים מתחומים 
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http://www.police.gov.il/doc/mehkarim/haikar_bamehkar_2009.pdf
http://vatikim.gov.il/data/Documents/%D7%93%D7%90%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%A6%D7%9C%20%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94.pdf
http://vatikim.gov.il/data/Documents/%D7%93%D7%90%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%A6%D7%9C%20%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94.pdf
http://vatikim.gov.il/data/Documents/%D7%93%D7%90%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%A6%D7%9C%20%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94.pdf
http://www.ncpop.ie/userfiles/file/ncpop%20reports/599_NCPOP_proof5%20Final.pdf
http://www.ncpop.ie/userfiles/file/ncpop%20reports/599_NCPOP_proof5%20Final.pdf
http://www.knesset.gov.il/MMM/data/pdf/m01902.pdf
http://www.asic.gov.au/asic/pdflib.nsf/LookupByFileName/Submission-Inquiry%20into%20older%20people%20and%20the%20law.pdf/$file/Submission-Inquiry%20into%20older%20people%20and%20the%20law.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/ElderAbusePDoc.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/ElderAbusePDoc.pdf
https://www.adhc.nsw.gov.au/__data/assets/file/0011/257276/1282_ADHC_NSW-AgeingStrategy_WEB.pdf
https://www.adhc.nsw.gov.au/__data/assets/file/0011/257276/1282_ADHC_NSW-AgeingStrategy_WEB.pdf
http://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/HASProgramGuidelines.pdf
http://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/HASProgramGuidelines.pdf
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• Queensland Police Service, A Handbook on Safety for Seniors, 2013. 
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http://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/HASSurveyResults.pdf
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