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 סביבה ידידותית לרווחת הזקןאתיות בפיתוח דילמות 

 האפוטרופוס
האפוטרופוס 

נחשף למקרים  

רבים בהם קיים 

קונפליקט בין 

הנרטיב של הזקן 

לבין סדר  

החברתי  

 . המקובל
 

 

איך נתייחס  

 ?אליה
נורמות אלו מהוות עבורנו 

מורה דרך להתנהגות  

ומשימות כפי שהן מוגדרות  

והן אלה , לכל שלב בחיינו

שמרכיבות את האתיקה  

 .היישומית עבורנו

לעתים כדי להתמודד עם 

החברה מציגה , הקונפליקט

  ככזוירידה קוגניטיבית 

שמעידה על סך יכולותיו של  

 .הקשיש
 

מהי הזדקנות  

 ?עבורנו
תפיסת עולמנו 

כלפי ההזדקנות  

מושפעת מניסיון 

אישי ונורמות  

כמו  , חברתיות

בכל תהליך בו 

 .  קיימת מוגבלות
 

 



 :תפקיד האפוטרופוס•
 ,כדי להגביר את תחושת הרווחה הסובייקטיבית של הקשיש

 ושאיפותיומחויבויותיו , האפוטרופוס להכיר את הקשיש בבחינת ערכיועל 
 (.  על פי הגישה הנרטיבית)

  .הכרה זו ניתן לפעול ליצירת סביבת חיים בקונטקסט חברתי ואישי כאחדמתוך 

 דילמות אתיות בפיתוח סביבה ידידותית לרווחת הזקן

 ל "ז. י.המטופל א
 (ערירי, פרופסור למדעים)

.  טיפול רפואי ואישיכל להבין וללמוד מבקש . זקוק לתחושת שליטה והובלה בכל הליך האפוטרופסות
מטפלים בעלי אינטליגנציה גבוהה  איתור . שליטה בניהול עצמאי של כספים תוך צמצום סיכוןהשארת 

 .ומפגשי הסברה יזומים עם אנשי מקצוע בכירים בכל שלב

 . ש.המטופלת ש
 (עקרת בית בעלת משפחה ברוכה)

להמשיך להעלים עין מהעברת מסכימה ... ורכישות בסיסיות, צביעתה, כספים על חימום דירתה בחורף' בזבוז'מתנגדת ל

וקבלת אורח החיים שלה תוך התאמה חלקית של תנאי  כיבוד . ומסרבת לדווח על כספים שנעלמו, כספה לבני המשפחה

הגשת תלונה במשטרה נגד בני המשפחה החשודים עד שאכן מביעה תרעומת על  עיכוב . החיים בצורה בלתי הפיכה

 .התנהגותם



 .בתא המשפחתי מתחנך על ערכי ונורמות ההוריםהפרט 
 . ברבות השנים נחשף לשינויים תרבותיים וסביבתיים המעצבים את תפיסת עולמואך 

מהאפוטרופוס שאינו מחיל נורמות ותפיסות עולם אלא פועל מתוך מיקוד להבדיל 

 .במאפייני הפרט הנלמדים מתוך הנרטיב האישי
יש יותר  , עתירת השינויים וערכים אמביוולנטיים, דווקא בחברה הישראלית, כך

מתוך תחושת  , מתמיד מקום לעין אובייקטיבית שתפעל לפיתוח סביבה ידידותית

 . הרווחה הסובייקטיבית שלו
 

 דילמות אתיות בפיתוח סביבה ידידותית לרווחת הזקן


