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בזמן כתיבת שורות אלה הושפעו מהתפרצות הקורונה או בשמה המדעי203 ,COVID-19 ,
מדינות וטריטוריות ( .)Worldometer, 2020bאין ספק שגיל מבוגר הוא גורם סיכון לתמותה
מקורונה .יחד עם זאת ,יש דיווחים על אנשים בני מאה ,פחות או יותר ,שהחלימו מהמחלה
וע ל מבוגרים צעירים יותר שלא .יתר על כן ,קבוצות הגיל החולות במחלה מורכבות מרוב
של מבוגרים צעירים יותר ולא מזקנים .לכן גיל בלבד אינו קריטריון מספק לחיזוי ההשפעה
הרפואית הישירה של ההתפרצות (.)Worldometer, 2020a
עם זאת ,גיל כרונולוגי הוא גורם מרכזי בתגובה החברתית להתפרצות הקורונה ברחבי
העולם .התפרצות הקורונה הוצגה ,הן בקרב אנשי מדיניות והן בתקשורת ובחברה בכלל,
כ"בעיית הזקנים" ,ובשיח הציבורי קודמה חלוקה ברורה של גילאים ,המפרידה בין צעירים
לזקנים ( .)Ayalon et al., 2020בישראל הצהיר שר הביטחון ,נפתלי בנט ,ש"התובנה
החשובה ביותר [ ]...היא להפריד בין זקנים לצעירים .קוקטייל השילוב הקטלני ביותר הוא
כאשר סבתא פוגשת את נכדה ומחבקת אותו" .הצהרה זו הבהירה במפורש שיש להפריד
בין הדורות ,והציגה את הקשר הבין-דורי כבעיה הכבדה ביותר .לאור אותו בידול הייתה
התגובה הראשונה של בוריס ג'ונסון ,ראש ממשלת בריטניה להתפרצות הקורונה" :עסקים
כרגיל" .באותה נשימה הוא הציע לזקנים בני  70ומעלה לבודד את עצמם במשך ארבעה
חודשים ,בעוד כל האחרים ימשיכו בשגרת החיים .גם מדינות אחרות נקטו גישה דומה,
והדגישו את חשיבות הבידוד החברתי של הזקנים ,ולא של כלל האוכלוסייה .גישה זו
קיפלה בתוכה את המחשבה שזקנים חיים על כספי הפנסיה שלהם ,ולכן נמוך הסיכוי שיחוו
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בית הספר לעבודה סוציאלית על שם לואיס וגבי וויספלד ,מרכז האימפקט לחקר הזקנה והגילנות,
אוניברסיטת בר אילן.
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השלכות כלכליות מרחיקות לכת בעקבות הבידוד החברתי .יתר על כן ,זקנים כבר "חיו את
חייהם" ,ועכשיו הגיע זמנם לפרוש.
אלה הם מסרים גילניים ,מכיוון שהעדשה היחידה שהם מתבוננים דרכה היא הגיל
הכרונולוגי ,ואוטומטית הם מייחסים לגיל מבוגר פגיעּות ,תלות ותרומה מוגבלת .ראייה זו
מתעלמת מהמגוון המאפיין במיוחד את הגיל מבוגר ,ומשטחת לקבוצה הומוגנית את כל
האנשים מעל גיל מסוים .ממחקרים קודמים אנו יודעים שכשאומרים לאנשים שהם
פגיעים ,חסרי יכולת ,לא כשירים ,זה פוגע בביצועיהם ומשפיע על בריאותם ועל רווחתם
( .)Levy, 2003יתרה מזאת ,לאופן חשיבתם של אנשים על הזדקנותם יש זיקה הדוקה
לסיכויי התחלואה והתמותה שלהם – אנשים הרואים את הזדקנותם במבט שלילי נוטים
לסבול ממגוון ליקויי בריאות ונפש ואף למות מוקדם יותר מאלה שמבטם על הזדקנותם
חיובי יותר (.)Levy & Myers, 2005
ההבחנה בין צעירים לזקנים וההצגה ש ל זקנים כקבוצת הסיכון העיקרית השרו על
הצעירים את התחושה שהם חסינים מ פני המחלה ,ש"זו לא המחלה שלהם" .בארצות
הברית ,בגרמניה ובמדינות אחרות חגגו צעירים את התפרצות הקורונה במסיבות קורונה.
במדינות אלה הפך פופולרי ההאשטאג  ,#Boomerremoverוהדגיש את המרחק ההולך וגדל
בין הדורות ,המתבטא בין היתר במספר הטוויטים הגילניים ( Garfin, Silver, & Holman,
.)2020
המעבר מתיוג הזקנים והצעירים כשתי קבוצות נפרדות להקרבת הזקנים לטובת החברה
היה מהיר .בישראל הצהיר מנכ"ל משרד הבריאות בעבר ש"עבור מעט מאוד אנשים,
שתוחלת החיים הצפויה שלהם אינה גבוהה במיוחד ,לא הורסים מדינה" .וכדי לחדד הוא
אמר שעל המדינה "להקריב את האנשים האלה" .מסרים דומים הושמעו באזורים אחרים
בעולם .בארצות הברית ,למשל ,אמר סגן מושל טקסס ,דן פטריק ,שהוא מעדיף למות
מאשר לפגוע בכלכלה האמריקנית והוסיף ש"הרבה סבים וסבתות יסכימו איתי" .הצהרות
אלה מתיישבות עם מחקרים קודמים שגילו שמצפים מזקנים לוותר על מקומם לטובת
הדורות הצעירים (.)North & Fiske, 2013
איומים המייצגים מחלוקות בנוגע לנכסים חומריים קורים ,כשהמשאבים מצטמצמים
( .)Stephan & Stephan, 2017עם ההשפעה ההולכת והגוברת של המגפה ,הפך היקף הטיפול
הרפואי לסוגיה המרכזית שמדינות מסוימות ,כמו איטליה למשל ,מתמודדות עימה .אלה
רואות בגיל הכרונולוגי קריטריון להקצאת הטיפול .לדוגמה :המכללה האיטלקית להרדמה
פרסמה הצהרה שייתכן שיידרש להשית מגבלת גיל על קבלת טיפול נמרץ ,כדי לחסוך
משאבים לטובת אנשים שהסיכוי שלהם לשרוד גבוה יותר או שנותרו להם יותר שנות חיים
( .)Vergano et al., 2020בדומה ,בספרד ,שנפגעה קשה מהנגיף ,ננטשו מספר זקנים למות
לבדם במיטותיהם ,אחרי שצוות הטיפול שלהם ברח .גם זו תוצאה ישירה של הקצאת
הטיפול הרפואי לפי גיל והתפיסה של זקנים כפחותי ערך וכנטל על הכלכלה ועל מערכת
הבריאות.
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מה אפשר לעשות אחרת?
אין להשתמש בגיל הכרונולוגי להקצאת מוצרים ושירותים ,וגיל לא אמור להיות קריטריון
יחיד לקביעת פגיעּות ,פרוגנוזה או אפשרויות הטיפול באנשים .בגיל הזקנה יש שונות
גבוהה ,וככל שמזדקנים ,היא הולכת וגדלה .יש להכיר בכך ולהנחות בהתאם את התגובה
להתפרצות הקורונה .אין לבסס את ההחלטות הנוגעות להקצאת טיפול רפואי על גיל
כרונולוגי בלבדּ ,וודאי אין לזהות אוטומטית את הזקנה עם פגיעּות ותלות.
השפה המפלגת של "אנחנו" ו"הם" או צעירים וזקנים מפצלת חברות ומשפיעה באופן
זדוני ,לא רק על זקנים ,אלא גם על צעירים ועל המרקם החברתי השברירי שלנו .עלינו
להימנע משימוש במונח כמו "התרחקות חברתית" ולהחליפו במונח הנייטרלי יותר
"התרחקות פיזית" .זה האחרון אומר שאף שלטובת ביטחוננו יש להימנע ככל האפשר
ממגע גופני ,הרי לטובת אותו ביטחון חשוב לשמור על קשר חברתי ואף לחזק אותו .למעשה
הון חברתי ,ובתוכו קשר בין-דורי ,הוא נכס מרכזי במצבי חירום ,והיעדרו הופך אנשים
זקנים לפגיעים במיוחד.
לבסוף ,האנשים הפגיעים ביותר בחברה שלנו ,ובהם זקנים במוסדות סיעודיים ואנשים עם
לקויות פיזיות וקוגניטיביות קשות ,מתמודדים עם איומים כבדי משקל על האוטונומיה
שלהם ,לא רק בשל ההתפרצות הנוכחית .חובתנו להבטיח שלא תיפגע האוטונומיה של
הפגיעים ביותר בחברה ושקולם יישמע .אין לפגוע בזכויותיהם של אנשים זקנים ,ואין
להקצות זכויות אדם באופן דיפרנציאלי על בסיס גיל כרונולוגי ( United Nations Human
.)Rights-Office of the High Cmmissioner, 2020
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