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  תקציר
  

לצורך תכנון של שירותים מוסדיים בארץ קיים צורך בנתונים עדכניים על הדיירים במוסדות לטיפול 

שיתוף פעולה עם משרד תוך  ,מכון ברוקדייל ואשל-וינט'יזמו ג, כדי לענות על הצורך הזה במידע. ממושך

מפקד ארצי של , המוסד לביטוח לאומים וע )משרד העבודה והרווחה דאז (משרד הרווחהעם , הבריאות

ספק תשובות למגוון של שאלות המעסיקות את קובעי  נועד למפקדה. דיירי המוסדות לטיפול ממושך

  .האזורית והמקומית, המדיניות ומתכנני השירותים ברמה הארצית

  

 1983שנת ב: מכון ברוקדייל ביצע בעבר שני מפקדים של אוכלוסיית המוסדות לטיפול ממושך-וינט'ג

וכתוצאה הם היוו כלי יעיל , מפקדים אלה נערכו תוך שיתוף פעולה מלא עם המוסדות. 1990ובשנת 

  : מטרות עיקריותלושלששימשו נתוני המפקדים . ושימושי בידי קובעי המדיניות

 ; תומוסדבהכרת המאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה  .א
 ;בחינת השינויים שחלו לאורך זמן  .ב
 באמצעות עדכון דפוסי המיסוד של לחיזוי הצרכים העתידיים בתחום המוסדימידע יצירת בסיס   .ג

  .קבוצות אוכלוסייה שונות

  

,  מיטות חדשות לטיפול ממושךולהקמה שלבשנים האחרונות הועלו שאלות שונות הקשורות לתכנון 

ש להם השפעה  חלו מספר שינויים משמעותיים שסביר להניח שי1990מאז . בעיקר לאוכלוסייה המוגבלת

את ההתפתחות המואצת של למנות  ניתן השינויים הללובין . על הביקוש לשירותים המוסדיים

 ושהשפעתו על אוכלוסיית 1988-ב ובמיוחד חוק ביטוח סיעוד שהתחיל לפעול ,השירותים הקהילתיים

מעל צה  לשעבר שהעלתה ארברית המועצותהעלייה המסיבית מאת  ;1990-הקשישים עדיין לא ניכרה ב

במגזר במיוחד  ,ההתפתחות המואצת של היצע הדיור המוגןאת ו; 1990-1999 קשישים בתקופה 100,000

יש לציין גם את הגידול הניכר ,  בנוסף לכל אלה.)ממשלתי(הציבורי  גם במגזר ובשנים האחרונות ,הפרטי

 שיעורי המיסוד לאור כל זאת היה חשוב לעדכן את. בהיקף המערכת המוסדית עצמה בשנות התשעים

שיעורים אלה מאפשרים לבנות את אומדני הצורך למיטות מוסדיות לשנים . בקרב אוכלוסיות שונות

  .הבאות

  

מוסדות אלו .  מהמוסדות אליהם פנינו השתתפו במפקד95%: שיעור ההיענות למפקד היה גבוה במיוחד

וסדות שלא השתתפו באופן פעיל נתוני היסוד לגבי המ. אי המיטות הארצי באותה תקופה ממַצ97%כללו 

יחד עם הנתונים שנאספו במסגרת המפקד ונתוני האוכלוסייה , נתונים אלה. במפקד הושלמו בטלפון

יצרו את הבסיס לחישוב שיעורי המיסוד של האוכלוסייה , שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  .2000הקשישה בתחילת 

  

וקדייל היו אנונימיים ולא כללו כל פרט מזהה על הדיירים מכון ברגיעו להחשוב לציין שכל הנתונים ש

כך הובטחה שמירה על צנעת הפרט וסודיות רפואית של דיירי המוסדות . אלא את מאפייניהם בלבד

  .במהלך המפקד
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ממצאי המפקד הוצגו בפני כל המשרדים העוסקים בתכנון ובפיתוח שירותים מוסדיים לקשישים ובפני 

כמו כן נעשה בהם שימוש בהכנת תחזיות צרכים לשירותים מוסדיים לשנים . תועדות ציבוריות שונו

  .2010- ו2005

  

  2000המצב בתחילת שנת 
  קרוב , תקופת ביצוע המפקד, 2000פי נתוני משרד הרווחה ומשרד הבריאות פעלו בתחילת שנת -על 

ם ומחלקות סיעודיות בתי חולים לחולים כרוניי, )מעונות(בתי אבות : מוסדות לטיפול ממושך 370-ל

 .בקיבוצים ובדיור מוגן, בבתי חולים כלליים
 -מיטות בפיקוח משרד הרווחה ) 46% (12,460מהן , 27,130-במוסדות אלו הגיע למספר מיטות התקן  

 12,190 -מיטות בפיקוח משרד הבריאות ) 54% (14,680- ו- לתשושים 6,440- לעצמאיים ו6,010

 מיטות 45 עמד על 2000שיעור המיטות לטיפול ממושך בתחילת . פש לתשושי נ2,480-לסיעודיים ו

 . לסיעודיים ולתשושי נפש24- לעצמאיים ולתשושים ו21:  ומעלה באוכלוסייה65לאלף בני 
שיעור זה זהה . 94%עמד על , המבטא את מספר הדיירים ביחס למספר המיטות, התפוסה שיעור 

עור התפוסה לפי סוג מחלקה מתייחס לאחוז המיטות שי. 1983 ובמפקד 1990לשיעור שנמצא במפקד 

שיעור זה במחלקות . התפוסות על ידי דיירים שמצבם התפקודי מתאים לסוג המיטות באותה מחלקה

 .96% ובמחלקות לסיעודיים ותשושי נפש הוא עמד על 93%לעצמאיים ותשושים עמד על 
כלומר הנטייה של , כלוסייה הוא אחוז הקשישים השוהים במוסדות מתוך האושיעור המיסוד 

מממצאי המפקד עולה כי שיעור המיסוד הכולל של בני . האוכלוסייה להשתמש בשירותים המוסדיים

שיעור המיסוד מתפלג לפי המצב התפקודי של הקשישים . 4.1%- ל2000 ומעלה הגיע בתחילת 65

, לשם השוואה. פש תשושי נ0.4%- סיעודיים ו1.8%,  תשושים1.0%,  עצמאיים0.9%: באופן הבא

 1.1%,  תשושים10.8%,  עצמאיים1.5%:  והתפלג באופן הבא3.6% היה 1983שיעור המיסוד של 

 . תשושי נפש0.2%-סיעודיים ו
, 2.7%- ו5.1%:  הקשישיםהגברים הקשישות כמעט כפול מזה של הנשיםשיעור המיסוד של  

 ומעלה 75שיעור המיסוד של בני וכך , בגילשיעור המיסוד עולה בצורה חדה עם העלייה . בהתאמה

   בקרב בני 19.7%-שיעור זה מגיע ל. בהתאמה, 0.8%- ו8.3%: 65-74 מהשיעור בקרב בני 10גבוה פי 

+85. 
שיעור המיסוד של הקשישים .  העיקריותקבוצות האוכלוסייהאין אחידות בשיעור המיסוד בין  

שיעור . 4.9%עומד על )  ואילך1990נת ללא עולי ברית המועצות לשעבר שעלו מש(היהודים הוותיקים 

בקרב . 0.7% על - ושל הקשישים הערבים 2.1%המיסוד של עולי ברית המועצות לשעבר עומד על 

- אמריקה כפול מזה של ילידי אסיה-שיעור המיסוד של ילידי אירופה, הקשישים היהודים הוותיקים

 .2.4% -אל נמוך במיוחד שיעור המיסוד של ילידי ישר. בהתאמה, 3.2%- ו6.3%: אפריקה
שיעורי : נשואים נוטים להשתמש בשירותים המוסדיים פי שישה מקשישים שאינם נשואיםקשישים  

 סיכוי גבוה פי ארבעה להיכנס למוסד הגרים לבדלקשישים . בהתאמה, 1.3%- ו7.8%מיסוד של 

 ).בהתאמה, 2.2%- ו8.2%שיעורי מיסוד של (מאשר קשישים שאינם גרים בגפם 
 72%: אוכלוסיית הקשישים בארץשונה במאפייניה מכלל ) 65+בני  (דיירי המוסדותלוסיית אוכ 

דיירי המוסדות מבוגרים ;  באוכלוסייה הכללית של הקשישים57%לעומת , מדיירי המוסדות הן נשים

 . בהתאמה, 73- ו84הגיל החציוני של שתי אוכלוסיות אלה הוא : מכלל הקשישים
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 89%: בקרב דיירי המוסדות שונה מזו של כלל האוכלוסייה הקשישהסייה קבוצות האוכלוהתפלגות  

ההתפלגות המקבילה .  הם ערבים1%- הם עולי ברית המועצות לשעבר ו10%, הם יהודים ותיקים

אחוז הקשישים הנשואים בקרב . בהתאמה, 6%- ו19%, 75%: בקרב האוכלוסייה הקשישה בארץ היא

, 57%- ו18%: המקביל באוכלוסייה הכללית של הקשישיםדיירי המוסדות הנו שליש מהאחוז 

לעומת רבע מכלל הקשישים , גרו לבד לפני המיסוד) 56%(למעלה ממחצית דיירי המוסדות . בהתאמה

 .באוכלוסייה
. בה שוהה הדיירסוג המחלקה בזמן ביצוע המפקד לבין המצב התפקודי  בין התאמהלרוב קיימת  

עצמאיים (ם ששהו במחלקות למוגבלים קל אמנם הוגדרו ככאלה  מהדיירי94%מהנתונים מתברר כי 

סיעודיים או ( מהדיירים ששהו במחלקות למוגבלים קשה אמנם הוגדרו ככאלה 95%-ו) או תשושים

 מהדיירים שם הוגדרו כסיעודיים 9%(ההתאמה נמצאה בעיקר במחלקות לתשושים -אי). תשושי נפש

 ). מהדיירים שם הוגדרו כתשושים4%(ובמחלקות לסיעודיים ) או תשושי נפש
לסיעודיים (נצפית ירידה באחוז הדיירים השוהים במחלקות למוגבלים קשה , בגילעם העלייה  

ועלייה מקבילה באחוז הדיירים השוהים במחלקות למוגבלים קל , מתוך כלל הדיירים, )ותשושי נפש

בכל קבוצות , למוגבלים קשהאם כי עדיין רוב הדיירים שוהים במחלקות , )לעצמאיים ולתשושים(

על רקע , הצעירים נוטים הרבה יותר להשתמש בפונקציות מוסדיות בעלות אופי אשפוזי, כלומר. הגיל

בפונקציות מוסדיות בעלות אופי ) יחסית לצעירים(ואילו המבוגרים משתמשים יותר , בעיות בתפקוד

. שתמשים בשירות המוסדיסביבתי שבעקבותיו הם מ-וזאת על רקע חברתי, של סביבת מגורים

   89%(דיירי המחלקות למוגבלים קל מבוגרים יותר מדיירי המחלקות למוגבלים קשה , כתוצאה

 ).75+ בהתאמה של בני 82%-ו
ישנה , ) ואילך1990שעלו משנת  (האוכלוסייה הערבית ואוכלוסיית עולי ברית המועצות לשעברבקרב  

זאת ,  כפתרון לקשישים במצב תפקודי קשה יותרנטייה יותר חזקה להשתמש בשירותים המוסדיים

בקרב . במחלקות לעצמאיים, באופן יחסי, שהשתמשו יותרהיהודים הוותיקים יחסית לאוכלוסיית 

אפריקה שהו במחלקות לסיעודיים יחסית -היהודים הוותיקים אחוז גבוה של דיירים ילידי אסיה

אמריקה וילידי -ילידי אירופה, מנגד. אמריקה-לאחוז הנמוך יותר בקרב ילידי ישראל וילידי אירופה

 .אפריקה במחלקות לעצמאיים-ישראל משתמשים יותר מילידי אסיה
עם או בלי (מתהלכים לבד ) 48%( מתברר כי כמחצית מכלל דיירי המוסדות רמת הניידותבנוגע ל 

נמצאו , ויכצפ. זקוקים לעזרת הזולת בניידות) 52%(והמחצית השנייה של הדיירים ) מכשיר הליכה

במחלקות . הבדלים ניכרים בין המחלקות השונות בנוגע לרמת הניידות של הדיירים השוהים בהן

של הדיירים מסוגלים להתהלך לבד אם כי ) 86%(הרוב המכריע ) עצמאיים ותשושים(למוגבלים קל 

  זקוקים לעזרת הזולת91%, במחלקות לסיעודיים. נזקקים למכשיר הליכה) 31%(קרוב לשליש 

בקרב המחלקות . רובם הגדול זקוקים לעזרה מלאה או שהם מרותקים לכיסא גלגלים, בניידות

  . מתהלכים לבד) 55%(לתשושי נפש למעלה ממחצית הדיירים 

.  אין בעיה קוגניטיבית39%- של הדיירים עולה כי להמצב הקוגניטיבימהדיווח שהתקבל במפקד לגבי  

ארבעים ושלושה אחוזים . הפרעה קלה בהתמצאות מהדיירים דווח שהם סובלים מ18%לגבי 

מהדיירים סובלים מהפרעה ניכרת בהתמצאות או סובלים מדמנטיה עם הפרעה בדיבור ובתפקוד 

גם לגבי הממד הקוגניטיבי יש הבדלים בולטים בין סוגי המחלקות ). בהתאמה, 23%- ו20%(היומיומי 

הפרעה (לים ממצב קוגניטיבי ירוד במיוחד אחוז הדיירים שהצוות המטפל אבחן כסוב, כך. השונות
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 במחלקות המיועדות 10%לעומת ,  במחלקות האשפוז70%עומד על ) ניכרת בהתמצאות או דמנטיה

 .לתשושים ועצמאיים
היתר הגיעו מבתי חולים או . הגיעו אל המוסד מביתםלמעלה משני שלישים של דיירי המוסדות  

קיים קשר ברור בין סוג המחלקה בה שוהים הדיירים לבין מתברר ש, כמו כן. ממסגרות דיור חלופיות

, 86%אחוז הדיירים במחלקות למוגבלים קל שהגיעו מהבית עמד על . המסגרת שממנה הגיעו למוסד

  . 55% -ואילו בקרב הדיירים במחלקות למוגבלים קשה אחוז אלה שהגיעו למוסד מהבית נמוך יותר 

הגיעו למוסד , שלא הגיעו למוסד מהבית, וגבלים קשהשישים ואחד אחוזים מדיירי המחלקות למ 

 של 34%שיעור זה עומד על ). 21%(שיקומי /או מבית חולים גריאטרי) 40%(מבית חולים כללי 

). שיקומי/ מבית חולים גריאטרי10%- מבית חולים כללי ו24%(הדיירים במחלקות למוגבלים קל 

 .ור מוגן או ממוסדות לבריאות הנפשמדי, שאר החולים הגיעו ממוסד אחר לטיפול ממושך
.  מדיירי המוסדות גרו לבד לפני המיסוד56% של הדיירים מתברר כי בממוצע צורת המגוריםבאשר ל 

) 64%(קרוב לשני שלישים  מהדיירים במחלקות למוגבלים קל : שיעור זה משתנה לפי רמת המוגבלות

גבלים קשה עמד שיעור זה על פחות גרו בגפם לפני המיסוד בעוד שבקרב הדיירים במחלקות למו

 ).47%(ממחצית 
העלות של השהות במלוא , יחד עם משפחותיהם,  מהדיירים נושאים42%מנתוני המפקד מתברר כי  

ולכן במקביל אנו , כך עלות השהות המוסדית שלו גבוהה יותר, ככל שהדייר מוגבל יותר. המוסדית

, כך. גלים לממן בעצמם את העלות המוסדיתמוצאים ירידה בשיעור הדיירים ומשפחותיהם המסו

 מהדיירים 23%- מהדיירים במחלקות לתשושים ו39%,  מהדיירים במחלקות לעצמאיים87%

משרד הרווחה . במחלקות לסיעודיים ותשושי נפש מממנים בעצמם את מלוא העלות המוסדית

  לקות לעצמאיים  מהדיירים במח10%( מהדיירים במחלקות למוגבלים קל 31%משתתף במימון של 

משרד הבריאות משתתף במימון של כשני שלישים של ; ) מהדיירים במחלקות לתשושים53%-ו

 .הדיירים במחלקות למוגבלים קשה
דיירי המחלקות .  חודשים43 מזמן הכניסה למוסד ועד למועד ביצוע המפקד הייתה השהות הממוצעת 

   50: מחלקות לסיעודיים ותשושי נפשלעצמאיים ותשושים שהו בממוצע שנה אחת יותר מדיירי ה

 . בהתאמה,  חודשים38-ו
שיעורים גבוהים יחסית . לאוכלוסייה הקשישהלגבי היצע המיטות  הבדלים בין אזורי הארץנמצאו  

שיעורים נמוכים יחסית ; חדרה וירושלים, עכו, של מיטות לעצמאיים ולתשושים נמצאו בנפות השרון

. צפת וכינרת, יזרעאל, ובנפות רמלה, )במיוחד בנפת אשקלון(ם של מיטות אלו נמצאו במחוז הדרו

חדרה , כינרת, צפת, לגבי המיטות המיועדות לסיעודיים ולתשושי נפש מתברר כי בנפות פתח תקווה

במיוחד בנפת (בעוד שבמחוז הדרום , והשרון נרשמו באותה עת שיעורים גבוהים יחסית של מיטות

  .ביב נרשמו שיעורים נמוכים יחסית של מיטות מסוגים אלהא-בנפת עכו ובמחוז תל, )אשקלון

יישוב  מצאו פתרון כזה ב24%; פתרון מוסדי ביישוב מגוריהםמצאו ) 47%(קרוב למחצית הדיירים  

 בין יישוב המרחק, בממוצע. מחוץ לנפת מגוריהם מוסדו ביישוב 30%- ונפת מגוריהם השייך לאחר

קו (מ " ק22עמד על , ן היישוב של המוסד שבו הם שוהיםהמגורים של הדיירים לפני המיסוד לבי

מהנתונים מסתבר כי אם המוסד נמצא ביישוב המשתייך לנפה אחרת מזו של נפת המגורים ). אווירי

אזי המרחק הממוצע גבוה פי ארבעה מאשר במקרה שהמוסד נמצא ביישוב המשתייך , של הדייר

 .מ בהתאמה" ק8- ו33: לאותה נפה
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שיעור התפוסה .  מיטות1,000 ובהן סיעוד מורכב מחלקות תקניות ל25 פעלו בארץ 2000בתחילת שנת  

 15%-מספר החולים שהוגדרו כסיעודיים מורכבים היה גדול ב, כלומר, 115%במחלקות אלו עמד על 

הפרופיל הדמוגרפי של החולים במחלקות לסיעוד מורכב שונה . ממספר מיטות התקן המיועדות להם

יש , החולים במחלקות לסיעוד מורכב יותר צעירים: ם במחלקות הסיעודיות הרגילותמזה של החולי

אחוז הנשואים גבוה יחסית ושהותם , אפריקה-יותר ילידי ישראל וילידי אסיה, בהם יותר גברים

 .נמוכה באופן יחסי ועומדת על שנה) מהכניסה ועד לביצוע המפקד(הממוצעת במוסד 
.  מיטות965 ובהן היו שיקום-גריאטרייה מחלקות תקניות ל11 פעלו בארץ 2000בתחילת שנת  

אך מסגרת המפקד אפשרה , מחלקות אלה אינן נחשבות חלק מהשירותים המוסדיים לטיפול ממושך

מספר , כלומר, 83%שיקום עמד על -שיעור התפוסה במחלקות לגריאטרייה. התייחסות גם אליהן

 . 17%-מיטות התקן בעבורם בהחולים שהוגדרו כשיקומיים היה נמוך ממספר 
  

  1983-2000מגמות בדפוסי המיסוד של האוכלוסייה הקשישה 
בחינת האוכלוסייה לפי רמת . 25,800- ל12,700- מ,מספר דיירי המוסדות הוכפל 2000- ל1983בין  

) סיעודיים ותשושי נפש(המוגבלות מעלה כי האוכלוסייה המוסדית של דיירים ברמת מוגבלות גבוהה 

פי ): עצמאיים ותשושים(בקצב כפול מהאוכלוסייה המוסדית של דיירים ברמת מוגבלות נמוכה גדלה 

ישנו קשר בין שיעור הגידול של אוכלוסיות מוסדיות לבין רמת התפקוד , כלומר. בהתאמה, 1.5 ופי 2.9

 מספר, מספר הדיירים העצמאיים במוסדות נשאר יציב למדי, כך. שלהן בנקודות הזמן הרלוונטיות

  .3.8 ומספר הדיירים תשושי הנפש גדל פי 2.8מספר הסיעודיים גדל פי , 2.3התשושים גדל פי 

בהרכב האוכלוסייה המוסדית לפי כתוצאה משיעורי הגידול הדיפרנציאליים האלה חלו שינויים  

   1983- ב41%-מ: אחוז הדיירים שהוגדרו כעצמאיים ירד בכמחצית. מצבם התפקודי של הדיירים

אחוז הדיירים הסיעודיים : עצמאיים-נרשמה עלייה באחוז הדיירים הלא, במקביל. 2000- ב22%-ל

אחוז הדיירים . 10%- ל5%- ואחוז הדיירים שהוגדרו כתשושי נפש הוכפל מ45%- ל33%-עלה מ

 .בהתאמה, 23%- ו20%: התשושים כמעט שלא השתנה
עם השנים עבר הדגש . ובמערכת המוסדית בתקופה זהמגמות שינויים אלה מבטאים היטב את  

ובמקביל פותח מגוון של שירותים חלופיים בקהילה בעבור , לטיפול בקשישים יותר מוגבלים

  .מרכזי יום ועוד, קהילות תומכות, שירותים אלה כוללים דיור מוגן. הקשישים הפחות מוגבלים

ואילו , )2000- ב24,700- ל1983- ב12,100-מ( הוכפל מספר דיירי המוסדות היהודים 2000- ל1983בין  

 -התוצאה ). 2000- ב573,000- ל1983- ב338,000-מ (70%-אוכלוסיית הקשישים היהודית גדלה ב

   4.3%- ל1983- ב3.6%-מ:  של האוכלוסייה היהודית הקשישהשיעור המיסוד ב20%עלייה של 

 באוכלוסייה  מעבר לגידול20%-מספר דיירי המוסדות לטיפול ממושך גדל ב, במילים אחרות. 2000-ב

 1990ללא עולי ברית המועצות לשעבר שעלו משנת (באשר לאוכלוסייה היהודית הוותיקה . בתקופה זו

יש לציין . 2000 בשנת 4.9%-והוא הגיע ל, 35% -נמצא ששיעור המיסוד גדל בשיעור גבוה יותר , )ואילך

  ן לנו נתונים להשוואה אי, לגבי האוכלוסייה הערבית. 1990- ל1983שעיקר השינויים התרחשו בין 

 .אך יש לציין שבמהלך שנות התשעים לא השתנה שיעור המיסוד בקרבה, 1983-ל
מעלה כי הנטייה , )1983-2000( בתקופה הנסקרת גילבחינת התפתחות שיעורי המיסוד בארץ לפי  

   1983- ב1.1%- מ-) 65-74בני (להשתמש בשירותים המוסדיים ירדה בקרב הקשישים הצעירים 

, )75+בני (בקרב הקשישים המבוגרים , לעומת זאת).  בשיעור המיסוד18%ירידה של  (2000- ב0.9%-ל
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, ) ואילך1990ללא עולי ברית המועצות לשעבר שעלו משנת , כלומר(ובמיוחד בקרב הוותיקים שבהם 

ול גיד (2000-ב)  בקרב הוותיקים9.6% (8.7%- ל1983- ב8.3%-מ: ישנה מגמת עלייה בשימוש במוסדות

נעשתה האוכלוסייה , כתוצאה מכך).  בקרב הוותיקים שבהם16% בקרב כלל היהודים ושל 5%של 

, 2000- ב89%- ל1983- ב81%- מכלל הדיירים עלה מ75+חלקם של בני : המוסדית מבוגרת יותר

 .73%- ל58%- עלה מ80+וחלקם של בני 
עם . בכל נקודות הזמן שנבדקו הקשישים הגברים הקשישות כפול מזה של הנשיםשיעור המיסוד של  

   נמוך יחסית לגידול המקביל בקרב הגברים 2000- ל1983הגידול בשיעור המיסוד של הנשים בין , זאת

  ).בהתאמה בקרב הוותיקים, 37%- ו31%; בהתאמה, 23%- ו14%(

-  נמצא כי שיעור המיסוד של הקשישים הלאהמצב המשפחתיבאשר למגמת שיעורי המיסוד לפי  

עם השנים הצטמצם פער . בכל אחת מנקודות הזמן,  מזה של הקשישים הנשואים6-7נו פי נשואים ה

   1.0%-מ( בתקופה הנדונה 37%-זה במקצת כיוון ששיעור המיסוד של הקשישים הנשואים גדל ב

 1983- ב7.4%-מ( בלבד 6%-נשואים גדל ב-בעוד ששיעור המיסוד בקרב הלא) 2000- ב1.4%- ל1983-ב

מהעובדה שמספר הדיירים , לפחות בחלקו, ניתן להניח שהצמצום בפער נובע). 2000- ב7.9%-ל

גדל בקצב מהיר יותר ממספר , שאחוז הנשואים בקרבם גבוה יחסית, הסיעודיים ותשושי הנפש

 .הדיירים העצמאיים והתשושים
  עולה כי שיעור השימוש בשירותים המוסדייםמקום הלידהבבחינת התפתחות דפוסי המיסוד לפי  

   1983- ב3.9%-מ (63% גידול של -אמריקה -עלה במיוחד בקרב הקשישים הוותיקים ילידי אירופה

   1983- ב2.6%-מ (24%-אפריקה גדל ב-שיעור המיסוד של הקשישים ילידי אסיה). 2000- ב6.3%-ל

מתברר כי בתקופה הנדונה שיעור המיסוד שלהם ירד , באשר לקשישים ילידי ישראל). 2000- ב3.3%-ל

  ).2000- ב2.4%- ל1983- ב4.6%-מ(במחצית 

  

כגון הגידול בשיעורי המוגבלות בקרב הקשישים , גורמים רבים משפיעים על השינויים בדפוסי המיסוד

, )הנובעים בעיקר משינויים בהרכב אוכלוסיית הקשישים כמו הזדקנות האוכלוסייה הקשישה עצמה(

 לאיכלוסן והפיתוח של שירותים בקהילה כמו חוק השינויים בהיצע המיטות והסדרי המימון הציבורי

  .ביטוח סיעוד ומרכזי יום

  

יש להניח שהפיתוח המואץ של השירותים הקהילתיים בתקופה הנסקרת תרם לכך ששיעורי המיסוד לא 

לשילוב של השינויים הדמוגרפיים ושל קווי מדיניות שיונהגו בנוגע . גדלו מעבר למה שנמצא במפקד

  . בקהילה ושירותים מוסדיים יהיו השלכות על דפוסי המיסוד בעתידלפיתוח שירותים

  

מפקד זה הנו חוליה בשרשרת של איסוף מידע שיטתי על המערכות המספקות שירותים לקשישים בכלל 

והוא מספק נתונים על דפוסי השימוש של האוכלוסייה הקשישה במערכת , ושירותים מוסדיים בפרט

ם המפקד הופצו הנתונים הרלוונטיים לגורמים שונים במערכות הרווחה מסיו. המוסדית לטיפול ממושך

הוצגו הממצאים העיקריים בפני ועדות ציבוריות שונות ונעשה בהם שימוש לצורכי , כמו כן. והבריאות

  .הוחלט להוציא מהדורה מסכמת יותר של מכלול ממצאי המפקד, לאור ההתעניינות הרבה בנושא. תכנון
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  דברי תודה
  

החל , ד דיירי המוסדות לא היה יכול לצאת אל הפועל ללא השותפות עם מספר אנשים שליוו אותומפק

אחראית ארצית על , ר שרה לוי"ד: משלב גיבוש השאלונים ועד לשלבים הסופיים של עבודת השדה

המפקחת הארצית על המעונות בשירות לזקן של , פאני יוז; הסיעוד באגף לגריאטרייה במשרד הבריאות

, ציונה חקלאי; מנהלת האגף לפיתוח שירותים במוסד לביטוח לאומי, ברנדה מורגנשטיין; שרד הרווחהמ

מנהל תחום , יעקב קבילו; מנהלת תחום מידע באגף לשירותי מידע ומחשוב של משרד הבריאות

  .השירותים המוסדיים באשל

  

מנהלת השירות , גיורא-ברראש האגף לגריאטרייה במשרד הבריאות ולמרים , ר אהרון כהן"תודה לד

  .לזקן במשרד הרווחה על הגיבוי המקצועי שלהם

  

  .תודה לכל מנהלי המוסדות על שיתוף הפעולה הפורה

  

. על הערותיה ועל התמיכה לאורך כל הדרך, מנהלת תכנית המחקר בזיקנה במכון, ני ברודסקי'תודה לג

  .על הערותיו החשובות, מנהל המכון, ק חביב'ג' תודה לפרופ

  

למירב אביטל ולשולי יחזקאלי על ; תודה לדנה ברודסקי על העזרה היעילה בשלבי תכנון וגיבוש המפקד

  .המסירות וההתמדה שלהן בביצוע עבודת השדה של המפקד ולמאגי מוהר על ההקלדה של הנתונים

  

יינמן על ללסלי קל, ני רוזנפלד על הערותיה המועילות'לג, תודה למטי מויאל על עריכת הדוח, ולבסוף
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  מבוא. 1
  

. צורך בנתונים עדכניים על הדיירים במוסדות לטיפול ממושךיש  תכנון של שירותים מוסדיים בארץ שםל

משרד ,  בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות,מכון ברוקדייל ואשל-וינט'יזמו ג, לצורך זה במידעכמענה 

מפקד ארצי של דיירי המוסדות לטיפול ,  לאומיהמוסד לביטוחו )משרד העבודה והרווחה דאז (הרווחה

גוון שאלות המעסיקות את קובעי המדיניות ומתכנני השירותים ספק תשובות לִמ נועד למפקדה. ממושך

  .המקומיתברמה האזורית וברמה , ברמה הארצית

  

 1983בשנת : מכון ברוקדייל ביצע בעבר שני מפקדים של אוכלוסיית המוסדות לטיפול ממושך-וינט'ג

והיוו כלי יעיל ושימושי בידי , מפקדים אלה נערכו תוך שיתוף פעולה מלא עם המוסדות. 1990ובשנת 

  :  מטרות עיקריותלושנתוני המפקדים נועדו לש. קובעי המדיניות

 ; הכרת המאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה המוסדית .א

  ;בחינת השינויים שחלו לאורך זמן  .ב

 באמצעות עדכון דפוסי המיסוד של קבוצות עתידיים בתחום המוסדייצירת בסיס לחיזוי הצרכים ה  .ג

  .אוכלוסייה שונות

  

, מיטות חדשות לטיפול ממושךולהוספה של בשנים האחרונות הועלו שאלות שונות הקשורות לתכנון 

,  וכן מרבית התשובות לשאלות העיקריות שהועלו,אומדני הצרכים. בעיקר לאוכלוסייה המוגבלת

אינם משקפים בהכרח את מצב אלה שיעורים , אולם. 1990-ב על מידע מהמפקד שנערך התבססו בעיקר

 חלו מספר שינויים משמעותיים שסביר להניח 1990 שנתמשמשום , בתחילת שנות האלפייםהמערכת 

ההתפתחות המואצת של השירותים : וביניהם, שיש להם השפעה על הביקוש לשירותים המוסדיים

 ושהשפעתו על אוכלוסיית הקשישים 1988-בוק ביטוח סיעוד שהתחיל לפעול  ובמיוחד ח,הקהילתיים

 100,000ובִקרבה מעל , בשנות התשעים לשעבר ת המועצותמבריהגדולה  העלייה ;1990-עדיין לא ניכרה ב

 גם בשנים האחרונותההתפתחות המואצת של היצע הדיור המוגן במיוחד במגזר הפרטי ו; קשישים

יש לציין גם את השינויים במערכת המוסדית עצמה שבשנות ,  בנוסף לכל אלה.)לתיממש(הציבורי במגזר 

  .1התשעים גדלה בשיעור ניכר

  

, וכדי לקבל תמונה מעודכנת של מאפייני המערכת המוסדית והמשתמשים בה, הללולאור הדברים 

  :םדוח זה יציג את הממצאים שנאספו בהתייחסות למספר ממדי. מפקד חדשעריכת הוחלט על 

   במישור הארצי2000 בתחילת 2דמוגרפיים ותפקודיים של דיירי המוסדות-ינים סוציוימאפ .א

  דפוסים אזוריים של שימוש בשירותים המוסדיים  .ב

                                                   
מספר המיטות גדל ; ) מוסדות367-  ל192- מ (91%- גדל מספר המוסדות לטיפול ממושך ב1990-2000 בין השנים  1

  ).ות מיט27,130-  ל19,040- מ (42%-בתקופה זו ב
  . ומעלה65 הכוונה היא לדיירים בני 24-28, 4, 3בלוחות . במרבית הלוחות הכוונה היא לדיירים בני כל הגילים  2
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 מתחילת שנות - על פני זמן 3בדיקת המגמות שחלו בשיעורי המיסוד של האוכלוסייה הקשישה  .ג

צעות השוואה בין נתוני שלושת בדיקה זו מתאפשרת באמ. השמונים ועד לתחילת שנות האלפיים

 .ידי מכון ברוקדייל-המפקדים של האוכלוסייה המוסדית שבוצעו על
  

  שיטת המחקר. 2
  

המוסד לביטוח , משרד הרווחה,  מנציגי משרד הבריאותהורכבה ועדת היגוי שמהוקהלצורך המפקד 

נות לבעיות שונות  פתרוהציעהמפקד והדורשות התייחסות ב את הסוגיות הועדה קבעו ה. ואשללאומי

כדי להקל על . למילוי עצמי,  שאלוני המפקד נשלחו לכל המוסדות בדואר.ביצועה מהלך בושהתעורר

טופס המפקד באופן כזה שמילויו יהיה פשוט ככל נבנה , מילוי השאלון וכדי להשיג היענות מרבית

בחלק לפחות ם ניצול מידע שכבר קיים בכרטסת המוסד וקבלת מידע ממוחשב שקייתוך  ,האפשר

, שנת עלייה, ארץ לידה, מין, שנת לידה, דת(דמוגרפיים - הדיווח בטופס כלל מאפיינים סוציו.ותדסומהמ

מאפייני ; )צורת המגורים לפני המיסוד, המסגרת שממנה הגיע הדייר, יישוב מגורים, מצב משפחתי

דפוסי השימוש ; )הניידותמידת , מצב קוגניטיבי, מצב תפקודי בכניסה למוסד ובזמן המפקד(תפקוד 

במסגרת ). הגורם המממן, תאריך הכניסה למוסד, סוג המחלקה שבה שוהה הדייר(בשירות המוסדי 

לתשושי נפש ולסיעוד , לסיעודיים, לתשושים, לעצמאיים: המפקד נכללו כל המחלקות לטיפול ממושך

על אף שמחלקות , יקוםש-נאסף בעת המפקד מידע על החולים במחלקות לגריאטרייה, בנוסף. מורכב

  .אלה אינן נחשבות חלק מהטיפול הממושך

  

משרד (אשר קיבלנו מהשירות לזקן , רשימות המוסדות שבפיקוח משרד הרווחה ומשרד הבריאות

שמשו בסיס למפקד ואפשרו לנו ללמוד על מאפייני ) משרד הבריאות(ומשירותי מידע ומחשוב ) הרווחה

חשוב לציין כי המוסדות ). הבעלות על המוסד ועוד,  המיטותמספר, סוג המוסד, כתובת(המוסדות 

  .לא נכללו במפקד") פיראטיים"מוסדות (שאינם בפיקוח 

  

מקורות המידע בתוך כל מוסד היו המידע המנהלי המופיע בתיקים של הדיירים וכן מידע הנמצא ברשות 

דבר שהיה עשוי , רים עצמםבאופן זה נמנע הצורך לראיין את הדיי. אחות המחלקה או איש צוות אחר

מפקד מסוג זה שונה מסקר שלרוב מבוסס על מדגם ושנועד . לסרבל ולהקשות מאוד על ביצוע המפקד

ולא (האוכלוסייה הנחקרת  כלהמפקד מיועד לספק מידע בסיסי בלבד לגבי . לחקור לעומק סוגיות שונות

  ).מדגם בלבד

  

במוסדות . 4וסדות אליהם פנינו השתתפו במפקד מהמ95%: שיעור ההיענות למפקד היה גבוה במיוחד

, לגבי המוסדות שלא השתתפו באופן פעיל במפקד. אי המיטות הארצי באותה תקופה ממַצ97%אלו היו 

יחד עם הנתונים שנאספו במסגרת המפקד ונתוני , נתונים אלה. הושלמו בטלפון נתוני יסוד הנוגעים להם

                                                   
  . ומעלה בישראל65במונח זה הכוונה לאוכלוסיית בני   3
ו עד מהמוסדות דיווח) 64%(קרוב לשני שלישים . 2000 ועד יוני 1999מיולי : תקופת איסוף הנתונים נמשכה שנה  4

 1999תקופת הדיווח הממוצעת הייתה סוף נובמבר . 2000דיווחו במהלך שנת ) 36%( והשאר 1999סוף שנת 
  ).כלומר ארבעה חודשים לאחר היציאה לשדה(
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היוו בסיס לחישוב שיעורי המיסוד של , טיסטיקההאוכלוסייה שמפרסמת הלשכה המרכזית לסט

  .2000האוכלוסייה הקשישה בתחילת 

  
, הנתונים שהגיעו למכון ברוקדייל היו אנונימיים ולא כללו כל פרט מזהה של הדייריםחשוב לציין שכל 

כך הובטחה שמירה על צנעת הפרט וסודיות רפואית של דיירי המוסדות . אלא את מאפייניהם בלבד

  . המפקדבמהלך

  

  2000המצב בתחילת שנת . 3
  

   המערכת המוסדית לטיפול ממושך 3.1
- קרוב ל, תקופת ביצוע המפקד, 2000פעלו בתחילת שנת , פי נתוני משרד הרווחה ומשרד הבריאות-על

שבהם מחלקה (רגילים ) מעונות( בתי אבות 107מוסדות אלו כוללים ). 1לוח ( מוסדות לטיפול ממושך 370

 בתי 83; )עם מחלקה סיעודית( בתי אבות משולבים 74; )או לעצמאיים ללא מחלקה סיעודית/לתשושים ו

בקיבוצים , )8(בבתי חולים כלליים :  מחלקות סיעודיות במסגרות שונות103חולים לחולים כרוניים ועוד 

גזר  מהם משתייכים למ154, )185(מחצית המוסדות משתייכים למגזר הפרטי ). 24(ובדיור מוגן ) 71(

 מוסדות הנם 10- מוסדות מופעלים בידי עמותות מקומיות למען הזקן מיסודה של אשל ו18, הוולונטרי

  .בבעלות ממשלתית

  
  קרוב למחציתן נמצאות בבתי האבות המשולבים . 27,130-מספר מיטות התקן במוסדות אלו הגיע ל

 ממיטות התקן נמצאות בבתי אבות 18%עוד ). 6,930(וכרבע מהן בבתי החולים לחולים כרוניים ) 12,930(

).  בכל אחד1,085-כ( בדיור המוגן 4%- במחלקות סיעודיות בקיבוצים ו4%, )4,860(רגילים ) מעונות(

  .2000 מיטות בתחילת 250-במחלקות הסיעודיות בבתי חולים כלליים נמצאו כ

  
  2000 תחילת, מוסדות ומיטות לטיפול ממושך לפי סוג מוסד ומגזר: 1 לוח

 מחלקה סיעודית    )מעונות(תי אבות ב  
  

 מגזר
  

 כ"סה
  

 רגילים
  

משולבים
  בתי חולים 

 לחולים כרוניים
  בבית חולים 

 כללי
  

 בקיבוץ
  בדיור
 מוגן

                  מוסדות
  24  71  8   83   74  107  367  כ"סה

      3   3   3  1  10  ממשלתי
         1   16  1  18  אשל

  14  71  5   11   32  21  154  וולונטרי
  10       68   23  84  185  פרטי

                  
                  מיטות
  1,072  1,098  247   6,931   12,926  4,859  27,133  כ"סה

      96   144   1,841  105  2,186  ממשלתי
         195   2,894  198  3,287  אשל

  617  1,098  151   1,272   5,455  1,211  9,804  וולונטרי
  455       5,320   2,736  3,345  11,856  פרטי
  לזקןהשירות ,  הרווחהמשרד; שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות: תמקורו
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הגדרות המצבים (המיטות לטיפול ממושך נחלקות לארבעה סוגים בהתאם למצב התפקודי של הדיירים 

 גם לפי המשרד המפקח על המחלקות שבהן נמצאות מיטות -ובהתאם לכך , )התפקודיים מופיעות בנספח

 6,010מהן )  מכלל המיטות46%( מיטות 12,460היו בפיקוח משרד הרווחה  2000בתחילת שנת . אלו

 מיטות בפיקוח 14,680באותה עת היו ). 2לוח (לתשושים ) 24%( מיטות 6,440-לעצמאיים ו) 22%(מיטות 

 מיטות המיועדות 2,480-המיועדות לסיעודיים ו) 45%( מיטות 12,190מהן , )54%(משרד הבריאות 

  ).9%(לתשושי נפש 

  
אחד המדדים שבהם נהוג להשתמש בהקשר של מערכות אשפוז בכלל ושל המערכת המוסדית בפרט הוא 

שיעור התפוסה הכללית במערכת . המבטא את מספר הדיירים ביחס למספר המיטות, שיעור התפוסה

כאשר מדובר על . 1983 והן במפקד 1990 שיעור זהה לשיעור שנמצא הן במפקד - 94%המוסדית עמד על 

הכוונה היא לאחוז המיטות התפוסות על ידי דיירים שמצבם התפקודי , יעור התפוסה לפי סוג מיטהש

 מהמיטות 94%כך למשל נמצא כי . פי הגדרת המשרד המפקח-על, מתאים לסוג המיטות באותה מחלקה

ות וכך גם לגבי המיטות במחלק, ידי דיירים עצמאיים-במחלקות המיועדות לעצמאיים תפוסות בפועל על

לגבי תשושי הנפש נמצא כי . 92%לגבי המיטות במחלקות לתשושים שיעור זה עומד על . לסיעודיים

  ).2לוח ( ממספר המיטות המיועדות להם 5%-מספר הדיירים הכללי במערכת גבוה ב

  
  2000 תחילת, משרד מפקח ומגזר, מיטות לטיפול ממושך לפי סוג מיטה: 2 לוח

  מיטות בפיקוח  
 משרד הרווחה

  מיטות בפיקוח 
 משרד הבריאות

  
 מגזר

  כ"סה
 מיטות

  
 כ"סה

  
 לעצמאיים

  
לתשושים

   
 כ"סה

  
 לסיעודיים

  לתשושי
 נפש

                 מספרים מוחלטים
  2,482  12,194 14,676   6,443  6,014 12,457  27,133  כ מיטות"סה

  289  903  1,192   748  246  994  2,186  ממשלתי
  583  1,428  2,011   1,218  58  1,276  3,287  אשל

  336  4,284  4,620   1,552  3,632  5,184  9,804  וולונטרי
  1,274  5,579  6,853   2,925  2,078  5,003  11,856  פרטי

                 
  105  94  96   92  94  93  94  *אחוז התפוסה

                 
      )אחוזים(התפלגות המיטות לפי סוג המיטה 

  9  45  54   24  22  46  100  כ"סה
  13  41  55   34  11  45  100  ממשלתי

  18  43  61   37  2  39  100  אשל
  3  44  47   16  37  53  100  וולונטרי
  11  47  58   25  18  42  100  פרטי

                 
      )אחוזים(התפלגות המיטות לפי מגזר 

  100  100  100   100  100  100  100  כ"סה
  12  7  8   12  4  8  8  ממשלתי

  23  12  14   19  1  10  12  אשל
  14  35  31   24  60  42  36  וולונטרי
  51  46  47   45  35  40  44  פרטי

  לזקןהשירות ,  הרווחהמשרד; שירותי מידע ומחשוב, הבריאותמשרד : מקורות
   דיירים שמצבם התפקודי תואם את סוג המיטה באותה מחלקהיביד התפוסות המיטותאחוז * 
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המגזר הוולונטרי כך למשל ). 2לוח (מהנתונים עולה קשר בין סוג המיטה לבין המגזר של המוסד 

 מהמיטות 60%- מהמיטות במגזר זה מיועדות לקשישים אלה ו37%: במיטות לעצמאיים" מתמחה"

שיעור המיטות לתשושי נפש במוסדות אשל כפול מהשיעור . לעצמאיים משתייכות למגזר הוולונטרי

ציין שלמעלה יש ל. מהמיטות הללו) 23%(במוסדות אשל פעלו קרוב לרבע ).  בהתאמה9%- ו18%(הארצי 

 מכלל המיטות 44%המפעיל , משתייכות למגזר הפרטי) 51%(ממחצית המיטות המיועדות לתשושי נפש 

  .לטיפול ממושך

  

   שיעור המיסוד3.2
דהיינו אחוז השוהים , אחד המדדים השימושיים ביותר המתבסס על נתוני המפקד הוא שיעור המיסוד

שיעור . הנטייה להשתמש בשירותים המוסדיים: או במילים אחרות, 5במוסדות מתוך האוכלוסייה

שיעור זה מתפלג לפי המצב ). 3לוח  (4.1%- ל2000 ומעלה הגיע בתחילת 65המיסוד הכללי של בני 

 תשושי 0.4%- סיעודיים ו1.8%,  תשושים1.0%,  עצמאיים0.9%: התפקודי של הקשישים באופן הבא

 0.8%,  עצמאיים1.5%:  והתפלג באופן הבא3.6% היה שיעור המיסוד 1983-ב, לשם השוואה. נפש

נמצאו הבדלים בין הקבוצות השונות המרכיבות את .  תשושי נפש0.2%- סיעודיים ו1.1%, תשושים

שיעור המיסוד של הנשים הקשישות כמעט כפול מזה , כך למשל. האוכלוסייה הקשישה ביחס לשיעור זה

יסוד עולה בצורה ברורה מאוד עם העלייה שיעור המ.  בהתאמה2.7%- ו5.1%: של הגברים הקשישים

   65-74 בני - מהשיעור בקרב הקשישים הצעירים יותר 10 ומעלה גבוה פי 75השיעור בקרב בני : בגיל

 שיעור זה 85+ובקרב בני , 13.7%- ומעלה מגיע שיעור המיסוד ל80בקרב בני ). בהתאמה, 0.8%- ו8.3%(

תים המוסדיים בקרב קבוצות הגיל הקיצוניות של אם נבדוק את השימוש בשירו. 19.7%עומד על 

. 65-69 בלבד מבני 0.5%לעומת ,  ומעלה שוהים במוסד90מבני ) 31%(הקשישים נמצא שקרוב לשליש 

ולמעשה עיקר , מעניין לציין שהפער בין נשים לגברים ביחס לשיעור המיסוד הולך וגדל עם העלייה בגיל

  . בקבוצות הגיל הגבוהות יותרהפער בין הגברים לנשים נובע מהפערים 

  

שאינם בין עולי (ממצאי המפקד מצביעים על כך ששיעור המיסוד של הקשישים היהודים הוותיקים 

 בקרב עולי ברית המועצות 2.1%על , 4.9%עמד על )  ואילך1990ברית המועצות לשעבר שעלו משנת 

 מהשיעור 17%(ם הערבים  בקרב הקשישי0.7%ועל ) מחצית השיעור הכללי של הקשישים(לשעבר 

בבדיקת שיעור המיסוד של היהודים הוותיקים לפי יבשת הלידה שלהם עולה כי שיעור זה בקרב ). הכללי

שיעור . בהתאמה, 3.2%- ו6.3%: אפריקה-אמריקה כפול מהשיעור בקרב ילידי אסיה-ילידי אירופה

  .2.4%המיסוד של ילידי ישראל נמוך יחסית ועומד על 

  

פי שישה משיעור , 7.8%-ד מתברר כי שיעור המיסוד של קשישים לא נשואים מגיע למנתוני המפק

כמו ). 12.3%(שיעור המיסוד גבוה במיוחד בקרב קשישים רווקים ). 1.3%(המיסוד של קשישים נשואים 

נמצא כי קשישים הגרים לבד נוטים להשתמש בשירותים המוסדיים פי ארבעה לערך מהקשישים , כן

  ).3לוח (בהתאמה , 2.2%- ו8.2%: בדשאינם גרים ל

                                                   
 שהתקבלו מהלשכה המרכזית 1999נתוני האוכלוסייה לקוחים מתוך קבצי האוכלוסייה של סוף   5

  .לסטטיסטיקה
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דמוגרפיים - סוציומאפיינים לפי  במוסדות לטיפול ממושך ובאוכלוסייה הכללית65+בני  :3 לוח
  )אחוזים (2000 תחילת ,נבחרים

  *המיסוד אחוז  באוכלוסייה 65 +בני  במוסדות 65 +בני 
 4.1 607,700  24,900  ים מוחלט מספרים- כ"סה
         100 100  כ "הס
     מין

 2.7 43 28  גברים
         5.1 57 72  נשים
     גיל

65-69 4 30 0.5 
70-74 8 27 1.2 
75-79 16 22 3.0 
80-84 21 11 7.9 
85-89 29 8 15.5 

+90 22 3 31.1         
     קבוצות גיל

65-74 11 56 0.8 
+75 89 44 8.3 

+80 72 22 13.7 
+85 51 11 19.7         

      לפי גילגברים
65-69 6 31 0.5 
70-74 10 27 1.0 
75-79 17 22 2.1 

+80 67 20 9.0         
      לפי גילנשים
65-69 3 28 0.5 
70-74 7 27 1.3 
75-79 16 22 3.7 

+80 74 23 16.9         
     אוכלוסייה קבוצת
 4.3 94 99  **ואחרים יהודים

 4.9 75 89  ***ותיקים יהודים
 2.1 19 10  ****שעבר ברית המועצות לעולי

         0.7 6 1  ערבית אוכלוסייה
      של יהודים ותיקים לידהמקום
 2.4 11 5  ישראל
 3.2 33 22  אפריקה-אסיה

         6.3 56 73  אמריקה-אירופה
        מצב משפחתי

  1.3  57  18  נשואים
  7.8  43  82  לא נשואים

  7.9  37  72  אלמנים
  4.6  4  4  גרושים
          12.3  2  5  רווקים

        צורת מגורים לפני המיסוד
  8.2  25  56  גרו לבד

  2.2  75  44  לא גרו לבד
   הכללית מתוך האוכלוסייהבמוסדותאחוז הגרים * 

  נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת, כולל יהודים** 
   ואילך1990 ללא עולי ברית המועצות לשעבר שעלו משנת ואחריםיהודים * **

   ואילך1990שעלו משנת ** **
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יש עניין לבדוק באיזה מקום עומדת ישראל בנושא המיסוד ביחס למדינות , בהקשר של שיעור המיסוד

אחוז המיסוד ברוב מדינות מערב , מהנתונים עולה כי במחצית הראשונה של שנות התשעים. אחרות

 על 1990-עמד בש(ביפן ובארצות הברית היה גבוה מאחוז המיסוד בישראל , בקנדה, באוסטרליה, אירופה

, לעומת זאת). 4לוח ) (בהולנד ובשוודיה (9%-ל) אירלנד ובריטניה, באוסטריה (5%ונע בין , )4.4%

אף -על. 3.9%- ל0.2%אחוז המיסוד נמוך מזה שבישראל ונע בין , פורטוגל וטורקיה, ספרד, באיטליה

 מיסוד או להפחית המאמצים במדינות המערב להגדיל את היצע השירותים הקהילתיים לשם מניעת

ההשפעה המשולבת של מספר גורמים הביאה לעלייה במספר הקשישים המשתמשים , אותו באופן ניכר

, שכיחות גבוהה יותר של מחלות כרוניות, הזדקנות האוכלוסייה: גורמים אלה הם. בשירותים המוסדיים

יתר ניידות בין אזורים , )פורמלית מצד הילדים-ומכאן ירידה בזמינות של עזרה בלתי(ירידה בפריון 

ההבדלים באחוז ). Kinsella & Velkoff, 2001(גאוגרפיים וההתקדמות המהירה של הטכנולוגיה הרפואית 

המשפיעים , כלכליים ותרבותיים-חברתיים, המיסוד בין המדינות השונות משקפים הבדלים דמוגרפיים

ילה לעומת פיתוחם של שירותים על התמהיל שנוצר בכל מדינה לגבי פיתוח שירותים בבית ובקה

  ).Morginstin, 1989(מוסדיים 

  

  )סדר יורד, אחוזים(עד אמצען שנות התשעים  תחילת מ קשישים בארצות נבחרותמיסוד: 4 לוח
  המיסוד אחוז   מדינה
8.8  הולנד
8.7  שוודיה
7.0  דנמרק

6.8  אוסטרליה
6.8  קנדה

6.8  גרמניה
6.8  לוקסמבורג

6.7   זילנדניו
6.6  נורווגיה
6.5  צרפת
6.4  בלגיה
6.4  פינלנד
6.0  יפן
5.7  צות הבריתאר

5.1  בריטניה
5.0  אירלנד

4.9  אוסטריה
4.4  *ישראל
3.9  איטליה
2.9  ספרד

2.0  פורטוגל
0.2  טורקיה
 Kinsella & Velkoff, 2001 :מקור

   24הנתון על ישראל לקוח מלוח * 
  

  מוסדות לעומת מאפייני כלל הקשישים מאפייני הדיירים ב3.3
שיעורי המיסוד השונים של קבוצות שונות באוכלוסיית הקשישים יוצרים הבדלים בין התפלגות דיירי 

הקבוצות . וזאת ביחס למאפיינים שבדקנו במפקד, המוסדות לבין התפלגות הקשישים באוכלוסייה
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, כך למשל. קרב דיירי המוסדות בולט יותרשנמצאו בהן שיעורי מיסוד גבוהים יחסית הן אלה שמשקלן ב

 90%-קרוב ל). 3לוח ( באוכלוסיית הקשישים הכללית 57% לעומת 72%אחוז הנשים במוסדות עומד על 

). 44%( כאשר באוכלוסייה הכללית שיעורם עומד על מחצית מאחוז זה 75+מדיירי המוסדות הנם בני 

בעוד שחלקם באוכלוסייה ) 51%(במוסדות  מהווים למעלה ממחצית הדיירים 85+הקשישים בני 

  .11%-הכללית מגיע ל

  

). 5לוח (בהתייחס לנושא גיל הדיירים נשתמש בחציון המשמש מדד מקובל להשוואה בין אוכלוסיות 

 11-דיירי המוסדות לטיפול ממושך גבוה ב)  ומעלה65בני (מהנתונים עולה כי הגיל החציוני של הקשישים 

  .  בהתאמה73- ו84: 6ם באוכלוסייהשנה מזה של כלל הקשישי

  

 לפי מאפיינים , לטיפול ממושךהמוסדות דיירי  החציוני של אוכלוסיית הקשישים ושלהגיל :5 לוח
  נבחרים

  נשים  גברים  כ"סה  
72.872.473.0  65+בני כלל 
84.283.684.4  65 +המוסדות בני דיירי
83.982.884.2  המוסדות דיירי כלל

  
      אוכלוסייהקבוצות
83.982.984.2  ואחרים יהודים

84.183.184.4  ותיקים יהודים     
82.179.682.7   לשעברת המועצותברי עולי     

75.770.876.7  ערבית אוכלוסייה

     ותיקים  יהודים לידה שלאזור
79.076.280.7  ישראל
80.177.781.0  אפריקה-אסיה

85.284.985.3  אמריקה-אירופה

      משפחתימצב
79.880.878.9  נשואים

84.683.984.7   נשואיםלא

      במוסד מחלקהסוג
84.284.384.2  קל למוגבלים

84.284.684.0  לעצמאיים
84.383.784.5  לתשושים
83.580.984.2  קשה למוגבלים

83.981.584.5  לסיעודיים
81.678.982.5  נפש לתשושי

  

 מהאוכלוסייה הכללית 6%מנתוני האוכלוסייה ומממצאי המפקד עולה כי הקשישים הערבים מהווים 

הדיירים הערבים הנם ). 3לוח ( בלבד 1%ואילו בקרב דיירי המוסדות חלקם עומד על , של הקשישים

   76: דיירי המוסדות הגיל החציוני שלהם נמוך בשמונה שנים מזה של כלל -צעירים מאוד באופן יחסי 

: התפלגות הדיירים הערבים במוסדות לפי דת שונה במקצת מהתפלגותם באוכלוסייה. בהתאמה, 84-ו

                                                   
  ).65 מהדיירים מתחת לגיל 4%בגלל (הגיל החציוני יורד במקצת , ותבמבט על כלל דיירי המוסד  6
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 2%- נוצרים ו- 20% לעומת 32%,  מכלל האוכלוסייה הם מוסלמים68% מדיירי המוסדות לעומת 66%

  .ת בקרב דיירי המוסדותערבית יש משקל רב יחסי-לאוכלוסייה הנוצרית, כלומר.  דרוזים- 11%לעומת 

  
באוכלוסייה הכללית כפול מהאחוז )  ואילך1990משנת (אחוז הקשישים שעלו מברית המועצות לשעבר 

 והם צעירים במקצת מהקשישים היהודים - בהתאמה 10%- ו19% -שלהם בקרב דיירי המוסדות 

של הקשישים היהודים " ייצוג"ה, לעומת שתי קבוצות אלה). בהתאמה, 84- ו82גיל חציוני (הוותיקים 

  ).3לוח (בהתאמה , 75%- ו89% -הוותיקים במוסדות גבוה יחסית לחלקם באוכלוסייה הכללית 

  
אמריקה -מתברר כי ילידי אירופה, באשר להתפלגות האוכלוסייה היהודית הוותיקה לפי מקום הלידה

נמצא כי , לעומתם.  מתוך דיירי המוסדות73%מהווים , 56%שמשקלם באוכלוסייה הכללית עומד על 

 מדיירי 22%מהווים ,  מהאוכלוסייה היהודית הוותיקה בארץ33%שהם , אפריקה-הקשישים ילידי אסיה

  שיעורם של הקשישים ילידי ישראל במוסדות עומד על מחצית ממשקלם בכלל האוכלוסייה . המוסדות

 גיל חציוני -רי המוסדות אמריקה הנם המבוגרים ביותר בקרב דיי-ילידי אירופה).  בהתאמה5%- ו11%(

  . בהתאמה80- ו79אפריקה הנו -הגיל החציוני של הדיירים ילידי ישראל וילידי אסיה. 85של 

  
ההבדל בין התפלגות האוכלוסייה הכללית לבין התפלגות דיירי המוסדות בא לידי ביטוי גם במצב 

הרי בקרב דיירי , נשואים מהקשישים הם 57%בעוד שבאוכלוסייה הכללית . המשפחתי ובצורת המגורים

נשואים מבוגרים -הדיירים הלא.  מהדיירים18%ועומד על , המוסדות שיעור זה נמוך פי שלושה

שיעור האלמנים בקרב דיירי המוסדות הנו כפול ). בהתאמה, 80- ו85גיל חציוני (מהדיירים הנשואים 

שיעור הקשישים דיירי . הבהתאמ, 37%- ו72% -מהשיעור המקביל באוכלוסייה הכללית של הקשישים 

המוסדות שגרו לבד לפני הכניסה למוסד הנו יותר מכפול מהשיעור המקביל בקרב כלל האוכלוסייה 

  ).3לוח (בהתאמה , 25%- ו56% -הקשישה הגרה בקהילה 

  
כאשר בודקים שילוב של המאפיינים הדמוגרפיים הבסיסיים מתברר כי הנשים היותר מבוגרות הן 

 51%- ו62% מהוות 80+ ובנות 75+נשים בנות , כך. ותר בקרב דיירי המוסדותהקבוצה הגדולה בי

, בנוסף. אמריקה- מהנשים הללו הן ילידות אירופה80%-עוד נמצא כי כ. בהתאמה מכלל דיירי המוסדות

הדבר בולט במיוחד . כמעט בכל החתכים שנבדקו בקרב הדיירים נמצא שהנשים יותר מבוגרות מהגברים

בקרב היהודים הוותיקים , )פער של שש שנים בגיל החציוני בין נשים לגברים( הערבים בקרב הדיירים

  ).5לוח (אפריקה וברית המועצות לשעבר -וכן בקרב ילידי אסיה)  שנים4.5(ילידי ישראל 

  

   מאפייני הדיירים לפי סוג המחלקה שבה הם שוהים3.4
  סוג המחלקה שבה שוהים הדיירים והמצב התפקודי שלהם

ק זה נדון במאפיינים תפקודיים של דיירי המוסדות ובקשר בין מאפיינים אלה למאפיינים נוספים בפר

במשרדים המפקחים על המערכת המוסדית לטיפול ממושך נהוג למיין את דיירי המוסדות לפי . שלהם

משרד ). ההגדרות מופיעות בנספח(סיעודיים ותשושי נפש , תשושים, עצמאיים: ארבע רמות תפקוד

דהיינו המחלקות , )מוגבלים קל(רווחה מפקח על המחלקות המיועדות לדיירים ברמת מוגבלות נמוכה ה

משרד הבריאות מפקח על המחלקות המיועדות לדיירים ברמת מוגבלות גבוהה . לעצמאיים ולתשושים

  .כלומר המחלקות לסיעודיים ולתשושי נפש, )מוגבלים קשה(

כדי שהדייר אמנם יגיע למסגרת המתאימה לו , הליך המיסודלמיון לפי מצב תפקודי יש חשיבות בת

ההבדלים . ויש לו השלכה על הסדרי מימון העלות הכרוכה בשהות במסגרת המוסדית, מבחינה תפקודית
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סיבות שונות ומגוונות לשימוש בשירותים , בין השאר, מבטאים, בין דיירים במצבים תפקודיים שונים

, קהילתית-סביבתיות של קשישים בעלי מוגבלות סביבתית-חברתיותמן הצד האחד סיבות : המוסדיים

מגורים , מגורים לבד, המחפשים בעיקר מסגרת מגורים מוגנת מפאת קשיים הנובעים מהתאלמנות

רפואיות הרלוונטיות בעיקר לקשישים יותר -ומן הצד האחר סיבות תפקודיות; בקומה גבוהה וכדומה

  .מוגבלים הזקוקים למסגרת אשפוז

  
במציאות הקיימת , בפועל, כאן המקום לציין שמול ההגדרות הרשמיות של המשרדים המפקחים

אמנם לגבי השאלות . משמעית בין המצבים התפקודיים-לא תמיד ניתן להפריד בצורה חד, "בשטח"

ידי אחיות -הנוגעות למצב התפקודי של הדיירים ההנחיה בשאלון המפקד הייתה שהן ימולאו על

פי -אך סביר להניח שהן השיבו על, ם להגדרות הרשמיות של המשרדים המפקחיםהמוסדות בהתא

  . הפרשנות שניתנת בכל מוסד להגדרות אלו

  
מנתוני המפקד עולה כי התפלגות הדיירים לפי סוג המחלקה בה הם שוהים כמעט זהה להתפלגות שלהם 

 11,670 (45%: הם מתפלגים כךו,  דיירים25,730בארבעה סוגי המחלקות התגוררו . לפי מצבם התפקודי

)  דיירים5,700 (22%-במחלקות לעצמאיים ו)  דיירים5,970 (23% -שהו במחלקות למוגבלים קל ) דיירים

)  דיירים11,580 (45% -שהו במחלקות למוגבלים קשה )  דיירים14,060 (55%; במחלקות לתשושים

ממצאי המפקד מאפשרים ). 6לוח (נפש במחלקות לתשושי )  דיירים2,480 (10%-במחלקות לסיעודיים ו

תואם את סוג , פי הגדרת הצוות המטפל-על, לנו לבדוק באיזה מידה המצב התפקודי של הדיירים

 94%עולה כי ) רווחה או בריאות(בבחינת הנתונים לפי המשרד המפקח . המחלקה שבה הם שוהים

 מהדיירים 95%-ו) או תשושיםעצמאיים (מהדיירים ששהו במחלקות למוגבלים קל אמנם הוגדרו כך 

  ).סיעודיים או תשושי נפש(ששהו במחלקות למוגבלים קשה אמנם הוגדרו כך 

  
  )אחוזים (בה שוהים הדיירים ומצבם התפקודישסוג המחלקה : 6 לוח

   בה שוהים הדייריםש המחלקה סוג
     למוגבלים קלמחלקות   קשה למוגבלים מחלקות

שושי תל
   כ"סה  עצמאייםל תשושיםל    כ"סה  סיעודייםל  נפש

כ "סה
  הדייריםשלהמצב התפקודי   מחלקות

  מספרים מוחלטים-כ "סה 25,730  11,670 5,970 5,700  14,060 11,580 2,480
  אחוזים -כ "הס 100  45 23 22  55 45 10
          

  כ"סה 100  100 100 100  100 100 100
   קלמוגבלים דיירים 45  94 98 91  4 5 2
  עצמאיים   22  47 87 7  1 1 1
  תשושים   23  47 12 84  3 4 1

   קשהמוגבלים דיירים 54  6 2 9  95 95 98
  סיעודיים   44  4 1 7  78 92 9

   נפשתשושי   10  1 1 2  17 2 89
  *אחרים 1   - - 0   1 1 -

  סיעודיים מורכבים ושיקומיים* 
. ניין לבדוק זאת גם לפי מה שקורה בכל סוג מחלקהיש ע, מעבר לבחינת הנושא לפי המשרד המפקח

במפקד . הממצאים מעידים על תופעה ידועה שבמחלקות לתשושים שוהים דיירים המוגדרים כסיעודיים

 4%מנגד נמצא כי .  מהדיירים במחלקות לתשושים הוגדרו כסיעודיים או כתשושי נפש9%-נמצא ש
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סיבות שונות עשויות להסביר תופעה זו . כתשושיםמהדיירים שנמצאו במחלקות לסיעודיים הוגדרו 

  :בנקודת זמן נתונה

  אבחנה שגויה של מצבו התפקודי של הדייר בזמן הכניסה למוסד .א

  הידרדרות שחלה במצבו התפקודי של הדייר  .ב

  שמונעים העברת הדייר למחלקה המתאימה ") מכסות"או ב" קודים"מחסור ב(אילוצים תקציביים   .ג

  לעומת מחסור במיטות פנויות במחלקה אחרת,  במחלקה ספציפיתמצאי של מיטות פנויות  .ד

שיקולים הומניטריים שבגללם נמנע הצוות המטפל מלהעביר את הדייר מהמחלקה שבה הוא רגיל   .ה

  .לשהות

  

מנתוני המפקד עולה כי חלו שינויים במצב התפקודי של הדיירים מאז כניסתם למוסד ועד לזמן ביצוע 

לוח ( הפכו להיות סיעודיים 10%- שנכנסו כעצמאיים הפכו להיות תשושים ו מהדיירים19%, כך. המפקד

 מהם הוגדרו בזמן המפקד 4%- הפכו להיות סיעודיים ו22%, מבין הדיירים שנכנסו למוסד כתשושים). 7

עשרים ושניים אחוזים מהדיירים שהוגדרו כתשושי נפש בעת כניסתם למוסד הפכו להיות . כתשושי נפש

  . סיעודיים

  

  )אחוזים (המפקד ובעת למוסד  של הדיירים בזמן הכניסההתפקודיהמצב : 7 לוח
    בזמן הכניסה למוסדהתפקודי המצב

   המפקדבעתהמצב התפקודי   עצמאיים  תשושים  סיעודיים   נפשתשושי
  כ"סה 100 100 100 100

  עצמאיים 70 2 0 0
  תשושים 19 72 2 1

  סיעודיים 10 22 97 22
  פש נתשושי 2 4 1 77

 
  מאפיינים דמוגרפיים

את הקשר בין סוג המחלקה שבה שוהים הדיירים לבין המאפיינים הדמוגרפיים שלהם ניתן להציג בשני 

  : אופנים המשלימים זה את זה

 נתונים אלה יכולים להצביע על -) א8לוח (התפלגות סוג המחלקה בכל אחד מהמאפיינים הדמוגרפיים  .א

  .דמוגרפיות שונות בקרב הדיירים בסוג המחלקה שבה הם שוהיםהשימוש הדיפרנציאלי של קבוצות 

 באופן זה ניתן ללמוד על -) ב8לוח (התפלגות המאפיינים הדמוגרפיים בכל אחד מסוגי המחלקה   .ב

  . ההבדלים בין סוגי המחלקות השונות לגבי המאפיינים הדמוגרפיים של הדיירים השוהים בהם

  .באופן משולבבהמשך הניתוח יוצגו שתי הגישות הללו 
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  )אחוזים( דמוגרפי מאפייןלפי התפלגות סוג המחלקה  - *דיירי המוסדות לטיפול ממושך :א8 לוח

       למוגבלים קלמחלקות    קשה למוגבלים מחלקות
שושי לת
   כ"סה  לעצמאיים לתשושים    כ"סה  לסיעודיים  נפש

כ "סה
   דיירים

  כ"סה 100  45 23 22  55 45 10
  מין         

  גברים 100  44 23 21  56 45 11
  נשים 100  46 23 22  54 45 9

                  
  גיל         

  64 עד 100  21 7 14  79 65 14
12 49 62  22 17 38  100 65-74

9 44 53  22 25 47  100 +75
  80+ :מזה    100  48 25 23  52 44 8

                  
   אוכלוסייהקבוצת         

  ואחרים יהודים 100  46 23 22  54 45 10
  ותיקים יהודים      100  46 25 21  54 44 9

   לשעברת המועצות בריעולי      100  38 8 30  62 48 14
  ערבית אוכלוסייה 100  26 11 15  74 73 2

                  
  ותיקים לידה של יהודים מקום         
  ישראל 100  47 26 21  53 43 9
  אפריקה-אסיה 100  34 11 23  66 57 9
  אמריקה-אירופה 100  51 30 21  49 40 9

                  
   משפחתימצב         

  נשואים 100  35 22 13  65 52 12
   נשואיםלא 100   48 24 24   52 43 9

  . מדיירי המוסדות96%וים ו מה65+ בני ; כל הגיליםבנידיירים * 
  

  מין

כמו ). א8לוח (נראה כי ההבדלים בין גברים לנשים הם קטנים ביותר , באשר להתפלגות של סוג המחלקה

פרט למחלקה של , ואין כמעט הבדלים בין סוגי המחלקות,  מדיירי המוסדות71%הנשים מהוות , כן

  ). ב8לוח ) (67%( שם נמצא אחוז נמוך במקצת -תשושי נפש 

  

  גיל

עם העלייה בגיל הדיירים . ת גיל שונותנמצאו הבדלים משמעותיים בהתפלגות סוג המחלקה בין קבוצו

מתוך כלל ) לסיעודיים ותשושי נפש(יש ירידה באחוז הדיירים השוהים במחלקות למוגבלים קשה 

אם , )לעצמאיים ולתשושים(עלייה באחוז הדיירים השוהים במחלקות למוגבלים קל , ומקביל, הדיירים

דפוס השימוש בשירותים , כלומר. גבלים קשהכי בכל קבוצות הגיל נשמר רוב של דיירים במחלקות למו

בגילים הצעירים יש נטייה יותר להשתמש בפונקציות מוסדיות : המוסדיים משתנה עם העלייה בגיל

ואילו בגילים המבוגרים אנו מוצאים שימוש רב יותר , בעלות אופי אשפוזי על רקע בעיות בתפקוד

סביבתי שבעקבותיו הם משתמשים -ל רקע חברתיבפונקציות מוסדיות בעלות אופי של סביבת מגורים ע
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שהו במחלקות ) 64עד גיל " (צעירים"נמצא כי הרוב הגדול של הדיירים ה, לכן. בשירות המוסדי

הדיירים , לעומת זאת). 21%(וחלק קטן מהם שהו במחלקות למוגבלים קל ) 79%(למוגבלים קשה 

לבין ) 53%(וה בין המחלקות למוגבלים קשה מתחלקים כמעט שווה בשו,  ומעלה75בני , המבוגרים יותר

כך נמצא שאוכלוסיית הדיירים במחלקות למוגבלים קשה ). א8לוח ) (47%(המחלקות למוגבלים קל 

 ומעלה 75הדבר מתבטא באחוז בני . צעירה יחסית לאוכלוסיית הדיירים במחלקות למוגבלים קל

). ב8לוח (בהתאמה , 74%- ו67%עלה שהוא  ומ80ובאחוז בני , בהתאמה, 89%- ו82%: באוכלוסיות אלה

 במחלקות 84.2- במחלקות למוגבלים קשה ו83.5מתבטא הדבר בגיל החציוני שעמד על , כמו כן

  ).5לוח (למוגבלים קל 

  

סוג מחלקה לפי  הדמוגרפייםהתפלגות המאפיינים  -* המוסדות לטיפול ממושך דיירי :ב8 לוח
  )אחוזים(

       למוגבלים קלותמחלק    קשה למוגבלים מחלקות
לתשושי 

   כ"סה  לעצמאיים  לתשושים    כ"סה  לסיעודיים  נפש
כ "סה

   דיירים
  כ"סה 100  100 100 100  100 100 100

  מין         
  גברים 29  28 29 28  30 29 33
  נשים 71  72 71 72  70 71 67
                  
  גיל         
  64 עד 4  2 1 2  5 5 5

14 12 12  11 8 9  11 65-74
80 83 82  87 91 89  85 75+
  80: +מזה   70  74 75 72  67 68 60
                  
   אוכלוסייהקבוצת         

  ואחרים יהודים 99  99 99 99  98 98 100
  ותיקים יהודים      89  91 96 86  87 88 85
   לשעברת המועצות בריעולי      10  8 3 13  11 11 15

  ערבית אוכלוסייה 1  1 1 1  2 2 0
                  
 ותיקים לידה של יהודים מקום         
  ישראל 6  6 6 6  6 6 6

  אפריקה-אסיה 23  17 10 25  29 30 24
  אמריקה-אירופה 71  77 84 70  66 65 70
                  
   משפחתימצב         

  נשואים 19  15 18 11  22 22 24
   נשואיםלא 81   85 82 89   78 78 76

  . מדיירי המוסדות96%וים ו מה65+ בני ; כל הגיליםבנידיירים * 
  

  קבוצת אוכלוסייה

מבדיקת הקשר בין סוג המחלקה לבין הקבוצות המרכיבות את האוכלוסייה הקשישה עולה כי אחוז 

וה דיירי המחלקות למוגבלים קשה מקרב הדיירים הערבים והדיירים עולי ברית המועצות לשעבר גב

). א8לוח (בהתאמה , 54%- ו62%, 74%: משמעותית מהאחוז המקביל בקרב הדיירים היהודים הוותיקים
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הדבר מצביע על נטייה חזקה יחסית בקרב האוכלוסייה הערבית ובקרב אוכלוסיית עולי ברית המועצות 

בולט , כןכמו . לשעבר להשתמש בשירותים המוסדיים בעיקר כפתרון לקשישים במצב תפקודי קשה יותר

והאחוז הגבוה של ) 3%(במיוחד האחוז הנמוך של עולי ברית המועצות לשעבר במחלקות לעצמאיים 

לוח ) (10%(זאת לעומת משקלם בקרב כלל הדיירים , )15%(קבוצת אוכלוסייה זו במחלקות לתשושי נפש 

  ).ב8

  

  מקום לידה

של יהודים ותיקים לפי מקום הנתונים מצביעים על הבדלים בדפוסי השימוש בשירותים המוסדיים 

, )57%(אפריקה שהו במחלקות לסיעודיים -אחוז גבוה יחסית של הדיירים ילידי אסיה. הלידה שלהם

). א8לוח ) (40%(אמריקה -ובקרב ילידי אירופה) 43%(לעומת אחוזים נמוכים יותר בקרב ילידי ישראל 

  הו במחלקות לעצמאיים נמוך יחסית אפריקה שש-מן העבר השני נמצא כי אחוז הדיירים ילידי אסיה

הדברים באים ). בהתאמה, 30%- ו26%(אמריקה -לאחוז המקביל בקרב ילידי ישראל ואירופה) 11%(

" ייצוג"לעומת ה, 23%אפריקה מתוך כלל הדיירים שהוא -לידי ביטוי גם באחוז הדיירים ילידי אסיה

  ). ב8לוח ) (10%(ולעצמאיים ) 30%(שלהם במחלקות לסיעודיים 

  

  מצב משפחתי

) 65%(קרוב לשני שלישים . נשואים-מצבם של הדיירים הנשואים הנו קשה יותר מזה של הדיירים הלא

בעוד שבקרב ,  הם דיירי מחלקות לתשושים13%-מהנשואים הנם דיירי המחלקות למוגבלים קשה ו

 דיירי מחלקות  הם24%-הנם דיירי המחלקות למוגבלים קשה ו) 52%(נשואים כמחצית -הדיירים הלא

 מדיירי 15%לעומת ,  מדיירי המחלקות למוגבלים קשה הנם נשואים22%, כיוון שכך). א8לוח (לתשושים 

  ).ב8לוח (המחלקות למוגבלים קל 

  

  רמת הניידות והמצב הקוגניטיבי
בדקנו , )6לוח (מעבר לבדיקת הקשר בין המצב התפקודי של הדיירים לבין המחלקה שבה הם שוהים 

הדבר נועד לזהות את . המפקד גם את רמת הניידות ואת המצב הקוגניטיבי של הדייריםבמסגרת 

כדי , הדפוסים השכיחים ואת הדפוסים החריגים בסוגי המחלקות השונות שבהם שוהים דיירי המוסדות

דפוסים אלה . לתת אינדיקציה לרמת התפקוד של הדיירים מעבר להגדרה הרשמית של המצב התפקודי

ות חלק מההסבר של רמת הקושי אתו צריך הצוות המטפל להתמודד במסגרת המחלקות עשויים להי

  .השונות הקיימות במוסדות

  

  ) עם או בלי מכשיר הליכה(מתברר כי כמחצית כלל דיירי המוסדות מתהלכים לבד , בנוגע לרמת הניידות

נמצאו , כצפוי). 9 לוח(זקוקים לעזרת הזולת בניידות ) 52%(והמחצית השנייה של הדיירים ) 48%(

במחלקות . הבדלים ניכרים בין המחלקות השונות בנוגע לרמת הניידות של הדיירים השוהים בהן

   במחלקות לעצמאיים 95%: של הדיירים מסוגלים להתהלך לבד) 86%(הרוב המכריע , למוגבלים קל

במחלקה  22%(נזקקים למכשיר הליכה ) 31%(אם כי קרוב לשליש ,  במחלקות לתשושים76%-ו

רובם ,  זקוקים לעזרת הזולת בניידות91%במחלקות לסיעודיים ).  במחלקה לתשושים40%-לעצמאיים ו

למעלה ממחצית , במחלקות לתשושי נפש. הגדול זקוק לעזרה מלאה או שהם מרותקים לכיסא גלגלים

  . מתהלכים לבד) 55%(הדיירים 
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שבה שוהה הדייר לבין מצבו התפקודי מהנתונים בולטת העובדה שאין בהכרח הלימה בין המחלקה 

כאן .  מדיירי המחלקות לעצמאיים זקוקים לעזרת הזולת בניידות5%, כך למשל. בפועל בזמן נתון

העולות מהלוח נובע מהשמה לא מתאימה של דיירים " החריגות"המקום לציין שחלק מההסבר לתופעות 

 לעצמאיים הזקוקים לעזרת הזולת שני שלישים מהדיירים במחלקות, כך למשל. במחלקות השונות

מחצית הדיירים במחלקות לתשושים הזקוקים לעזרה מלאה , בניידות הוגדרו כתשושים או כסיעודיים

שליש מהדיירים ; בניידות או שהם מרותקים לכיסא גלגלים הוגדרו כסיעודיים או כתשושי נפש

  .צמאייםבמחלקות לסיעודיים המסוגלים להתהלך לבד הוגדרו כתשושים או כע

  

  )אחוזים(בה הם שוהים ש הניידות של הדיירים לפי סוג המחלקה יכולת:9 לוח
       למוגבלים קלמחלקות     קשהלמוגבלים מחלקות

שושי לת
    כ"סה  לעצמאיים  לתשושים    כ"סה  לסיעודיים  נפש

כ "סה
  הניידותיכולת  דיירים

  כ"סה 100  100 100 100  100 100 100
                  
  לבד מתהלכים 48  86 95 76  17 9 55
   מכשיר הליכהללא 31  55 73 36  10 3 44
  הליכה מכשיר עם 18  31 22 40  7 6 10
                  
   לעזרת הזולתזקוקים 52  14 5 24  83 91 45
  או השגחה/ חלקית ולעזרה 12  9 3 15  14 12 24
  

21 
  

79 
  

69   
  

10 
  
1 

  
5  

  
40 

 יסא מלאה או מרותק לכלעזרה
  גלגלים

  

 אין בעיה קוגניטיבית 39%-מהדיווח שהתקבל במפקד לגבי המצב הקוגניטיבי של הדיירים עולה כי ל

ארבעים ושלושה אחוזים .  מהדיירים דווח שהם סובלים מהפרעה קלה בהתמצאות18%לגבי ). 10לוח (

בתפקוד מהדיירים סובלים מהפרעה ניכרת בהתמצאות או סובלים מדמנטיה עם הפרעה בדיבור ו

יש הבדלים בולטים בין סוגי המחלקות , גם לגבי הממד הקוגניטיבי). בהתאמה, 23%- ו20%(היומיומי 

הפרעה ניכרת (אחוז הדיירים שהצוות המטפל אבחן כסובלים ממצב קוגניטיבי ירוד במיוחד , כך. השונות

 90%-עודיים וכ במחלקות לסי66%:  במחלקות למוגבלים קשה70%עומד על ) בהתמצאות או דמנטיה

לנתונים . 4% - ועצמאיים 16% -תשושים :  במחלקות למוגבלים קל 10%ועל , במחלקות לתשושי נפש

תופעה חריגה . אלה השלכות ברורות על ההיקף וההרכב של צוותי המחלקות המטפלים בדיירי המוסד

וגניטיבית קלה  מהחולים סובלים מהפרעה ק9% שם דווח כי -במיוחד נמצאה במחלקות לתשושי נפש 

ייתכן שהדבר נובע מאבחנה מוטעית או לא מדויקת בזמן .  אינם סובלים מכל בעיה קוגניטיבית2%וכי 

תימוכין לדבר ניתן למצוא במאפיינים של הדיירים האלה . הקבלה למוסד או בעת מילוי שאלון המפקד

 מאלה של החולים שסווגו מאפיינים השונים, )שסווגו כסובלים לכל היותר מהפרעה קוגניטיבית קלה(

מתברר כי הקבוצה הראשונה הרבה יותר . כסובלים מהפרעה קוגניטיבית קשה או שהוגדרו כדמנטיים

ייתכן , כמו כן. ניידת ובעלת מאפיינים נוספים של דיירים פחות מוגבלים מאשר הקבוצה השנייה

נחיה המפורשת הייתה שרק על אף שהה, שבמספר מקומות מולאו השאלות בידי אנשי צוות לא מיומנים

  .אחות תשיב לשאלות הנוגעות למצב התפקודי של הדיירים
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  )אחוזים(בה הם שוהים שהמצב הקוגניטיבי של הדיירים לפי סוג המחלקה : 10 לוח
       למוגבלים קלמחלקות     קשהלמוגבלים מחלקות

שושי לת
    כ"סה  לעצמאיים  לתשושים    כ"סה  לסיעודיים  נפש

כ "סה
  המצב הקוגניטיבי דיירים

  כ"סה 100  100 100 100  100 100 100
                  
  מצב תקין או הפרעה קלה 57  90 96 84  30 34 11

  מתמצאים במקום ובזמן 39  70 85 53  14 16 2
  הפרעה קלה בהתמצאות 18  21 11 31  16 17 9

                  
  הפרעה ניכרת או דמנטיה 43  10 4 16  70 66 89
  הפרעה ניכרת בהתמצאות 20  7 3 12  30 31 27
  

62 
  

36 
  

40   
  
4 

  
1 

  
3  

  
23 

 עם הפרעה בדיבור -דמנטיה 
  ובתפקוד היומי

  

  המסגרת ממנה הגיעו הדיירים למוסד וצורת המגורים לפני המיסוד
מתברר , כמו כן.  עולה כי למעלה משני שלישים מדיירי המוסדות הגיעו אל המוסד מביתם11מלוח 

אחוז . קשר ברור בין סוג המחלקה שבה שוהים הדיירים לבין המסגרת שממנה הגיעו למוסדשקיים 

 79%- במחלקות לעצמאיים ו93% (86%הדיירים במחלקות למוגבלים קל שהגיעו מהבית עומד על 

ואילו בקרב הדיירים במחלקות למוגבלים קשה אחוז אלה שהגיעו למוסד מהבית , )ת לתשושיםבמחלקו

  ).  במחלקות לתשושי הנפש64%- במחלקות לסיעודיים ו53% (55%נמוך יותר ועומד על 

  

וממנה הגיעו הדיירים למוסד ממחישה אף היא את ההבדלים בין רמות שאינה הבית בדיקת המסגרת 

 מהדיירים במחלקות למוגבלים קשה הגיעו למוסד מבתי חולים שאינם 61%: ריםהמוגבלות של הדיי

במחלקות . 21% -שיקומי / או בית חולים גריאטרי40% -בית חולים כללי : מוסדות לטיפול ממושך

 מבית חולים 10%- מבית חולים כללי ו24%:  מהדיירים34%למוגבלים קל שיעור זה עומד על 

אחוז הדיירים במחלקות למוגבלים קל שהגיעו למוסד מתכנית של דיור , אתלעומת ז. שיקומי/גריאטרי

:  מהאחוז המקביל בקרב הדיירים במחלקות למוגבלים קשה2.5מוגן או ממוסד לבריאות הנפש גבוה פי 

, בהתאמה, 4%- ו10%-ו, הגיעו מדיור מוגן, בהתאמה, 5%- ו12%: וביתר פירוט. בהתאמה, 9%- ו22%

הגיעו אליהם , שלושים אחוזים מדיירי המוסדות אשר לא הגיעו מהבית. אות הנפשהגיעו ממוסד לברי

פרט למחלקות לתשושי , ללא הבדלים משמעותיים בין סוגי המחלקות, ממוסד אחר לטיפול ממושך

עשירית מהדיירים במחלקות למוגבלים קל הגיעו למוסד ). 38%(הנפש שאצלם אחוז זה גבוה יחסית 

. עולים חדשים שהתקבלו למוסד בקליטה ישירה מנמל התעופה בן גוריוןמרביתם , ממקום אחר

  .במחלקות למוגבלים קשה יש אחוז אחד של דיירים אלו
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  )אחוזים(בה הם שוהים שממנה הגיעו הדיירים אל המוסד לפי סוג המחלקה שהמסגרת  :11 לוח
    למוגבלים קלמחלקות     קשהלמוגבלים מחלקות

 תשושיל
   כ"סה עצמאייםל תשושיםל    כ"סה  סיעודייםל  נפש

  כ"סה
 דיירים

  ממנה הגיעוש המסגרת
   המוסדאלהדיירים 

  כ"סה 100  100 100 100  100 100 100
  הבית 69  86 93 79  55 53 64
   אחרמקום 31  14 8 21  45 47 36
          

  כ"סה - אחר מקום 100  100 100 100  100 100 100
  כללי חולים בית 36  24 20 25  40 43 21

   מוגןדיור 7  12 16 11  5 5 9
   ממושךלטיפול מוסד 30  33 32 34  29 27 38
  שיקומי/גריאטרי ת חוליםבי 19  10 5 12  21 22 15
   הנפשלבריאות מוסד 5  10 16 8  4 2 15

  *אחר 3   10 11 10   1 1 1
  מל התעופה בן גוריוןו למוסד בקליטה ישירה מנ בקטגוריה זו הם עולים חדשים שהתקבלהדייריםמרבית  *
  

בדקנו מה הייתה צורת המגורים , מדיור מוגן או מבית חולים כללי, לגבי הדיירים שהגיעו למוסד מהבית

 מדיירי המוסדות גרו לבד לפני 56%מהנתונים מתברר כי בממוצע ). 12לוח  (7שלהם לפני המיסוד

מהדיירים במחלקות ) 64%(קרוב לשני שלישים : בלותשיעור זה משתנה לפי רמת המוג. המיסוד

בעוד שבקרב הדיירים במחלקות למוגבלים קשה שיעור זה עמד על , למוגבלים קל גרו בגפם לפני המיסוד

) ללא בן זוג(אחוז הדיירים במחלקות למוגבלים קל שגרו עם ילדים בלבד , כמו כן). 47%(פחות ממחצית 

. 17% -ל בקרב הדיירים במחלקות למוגבלים קשה שהיה יותר מכפול לעומת האחוז המקבי, 8%עמד על 

. ממצאים אלה אינם מפתיעים כיוון שיש להניח שקשישים שהנם יותר מוגבלים מתקשים יותר לגור לבד

. לגבי הסדרי המגורים האחרים לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין הדיירים השוהים במחלקות השונות

אצל הדיירים במחלקות לתשושים אחוז זה נמוך (דיירים גרו עם בן הזוג בלבד עשרים ושניים אחוזים מה

 גרו 5% מהדיירים גרו עם מטפל בשכר ועוד 3%;  גרו עם בן זוג ועם ילדים2%ועוד ) 15%יותר ועומד על 

  .בהסדר מגורים אחר

  

  )חוזיםא(בה הם שוהים שלפני המיסוד לפי סוג המחלקה * צורת המגורים של הדיירים: 12 לוח
    למוגבלים קלמחלקות     קשהלמוגבלים מחלקות

   כ"סה עצמאייםל  תשושיםל    כ"סה  סיעודייםל   נפשתשושיל
  כ"סה

  דיירים
    המגוריםצורת
   המיסודלפני

  כ"סה 100  100 100 100  100 100 100
  לבד 56  64 67 61  47 48 43
  בלבד בן זוג עם 22  21 26 15  23 23 24

   בן זוג וילדיםעם 2  1 1 1  3 4 3
   בן זוגללא ילדים עם 13  8 4 12  17 17 20

  בשכר מטפל עם 3  2 1 3  4 4 4
  אחר 5   5 2 8   5 5 6

  מדיור מוגן או מבית חולים כללי,  מהביתותדיירים שהגיעו למוסד* 

                                                   
 בקרב 75%;  בקרב המחלקות למוגבלים קל91% (82%-אחוז הדיירים האלה מתוך כלל הדיירים מגיע ל  7

  ).המחלקות למוגבלים קשה
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פני המיסוד ניתן לשער כי ההבדלים במסגרת שממנה הגיעו דיירי המוסדות ובצורת המגורים שלהם ל

משקפים את העובדה שקשישים ברמת מוגבלות נמוכה מתייחסים למוסד בעיקר כמסגרת מגורים 

לעומת קשישים ברמת מוגבלות גבוהה המגיעים למוסד יותר מסיבות , חלופית עקב בעיות כגון בדידות

  .ומכאן שבעבורם מדובר בראש ובראשונה במסגרת אשפוז תומכת, הקשורות במצבם התפקודי

  

  הסדרי המימון של השהות המוסדית
במלוא העלות של השהות , יחד עם משפחותיהם,  מהדיירים נושאים42%מנתוני המפקד מתברר כי 

כפי שמתבטאת בסוג , מהנתונים עולה כי ישנו קשר ברור בין רמת המוגבלות). 13לוח (המוסדית 

, ככל שהדייר מוגבל יותר. יתהמחלקה שבה שוהים הדיירים לבין הגורמים המממנים את שהותם המוסד

ולכן במקביל אנו מוצאים ירידה בשיעור הדיירים ובני , כך עלות השהות המוסדית שלו גבוהה יותר

,  מהדיירים במחלקות לעצמאיים87%, וכך. משפחותיהם המסוגלים לממן בעצמם את העלות המוסדית

יים ובמחלקות לתשושי נפש  מהדיירים במחלקות לסיעוד23%- מהדיירים במחלקות לתשושים ו39%

  . מממנים בעצמם את מלוא העלות המוסדית

  

 31%משתתף במימון העלות המוסדית של , המפקח על מחלקות לעצמאיים ולתשושים, משרד הרווחה

יש .  מדיירי המחלקות לתשושים53%- מדיירי המחלקות לעצמאיים ו10%: מהדיירים השוהים בהן

וגם הרשויות המקומיות שבהן גרו ) פי מבחן הכנסות-על( המשפחות לציין כי משתתפים במימון גם בני

, המפקח על המחלקות לסיעודיים ולתשושי נפש, משרד הבריאות. הדיירים לפני הסידור המוסדי

, ) מדיירי המחלקות לתשושי נפש76%(משתתף במימון של שני שלישים מהדיירים במחלקות שבפיקוחו 

יש לציין כי ישנם הבדלים בין המשרדים בנוגע .  לפי מבחן הכנסותזאת יחד עם הדיירים ומשפחותיהם

גורמים נוספים ). מבחני הכנסות שונים(לקריטריונים הנוגעים להשתתפות במימון העלות המוסדית 

  .הם משרד הביטחון וגופים וולונטריים שונים,  מהדיירים4%המממנים את השהות המוסדית של 

  

  )אחוזים(בה הם שוהים ש של הדיירים לפי סוג המחלקה השהות המוסדית מממני :13 לוח
     למוגבלים קלמחלקות     קשהלמוגבלים מחלקות

    כ"סה עצמאייםל תשושיםל    כ"סה  סיעודייםל   נפשתשושיל
  כ"סה

 דיירים
  

  מממןה

  כ"סה 100  100 100 100  100 100 100
   בלבדומשפחתו הדייר 42  64 87 39  23 24 19

  * הרווחהמשרד 16  31 10 53  4 4 4
  **הבריאות משרד 39  3 1 5  68 67 76

  אחר 4   2 2 3   5 5 2
 קודם הדיירבה היה גר ש הדייר ומשפחתו לפי מבחן הכנסות וכן השתתפות של הרשות המקומית השתתפותכולל * 

  מיסודו
   הדייר ומשפחתו לפי מבחן הכנסותהשתתפותכולל ** 
  

  משך השהות במוסד
לא ניתן במסגרת המפקד , לכן. נבדק המתרחש במוסד בעת מפקד בנקודת זמן מסוימת, בריםמטבע הד

אלא רק את משך הזמן שעבר מהכניסה למוסד ועד לביצוע , לבדוק את משך השהות של כל דייר במוסד

ופחות בהקשר ) השוואה בין סוגי מחלקות שונות(שהות זו מעניינת יותר בהקשר היחסי , אי לכך. המפקד
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). 14לוח ( חודשים 43מהנתונים עולה כי השהות הממוצעת מהכניסה ועד לביצוע המפקד היא . מוחלטה

דיירי המחלקות לעצמאיים ולתשושים שוהים בממוצע שנה אחת יותר מדיירי המחלקות לסיעודיים 

כך מתקצרת , ככל שישנה החמרה במצב התפקודי, ככלל. בהתאמה,  חודשים38- ו50: ותשושי נפש

 בקרב דיירי המחלקות 44,  חודשים בממוצע בקרב דיירי המחלקות לעצמאיים55: ת המוסדיתהשהו

.  חודשים בקרב הדיירים במחלקות לתשושי נפש33- בקרב דיירי המחלקות לסיעודיים ו39, לתשושים

סביר . נמצא קשר בין משך הזמן שהדיירים שוהים במוסד לבין שינויים במצב התפקודי, בהקשר לכך

מן , ואמנם.  כי לדיירים ששוהים זמן רב יחסית במוסד סיכוי גדול יותר לשנות את מצבם התפקודילהניח

 יותר זמן מאשר הדיירים שלא 80%הנתונים עולה כי הדיירים שמצבם התפקודי הוחמר שהו במוסד 

  . שינו את מצבם התפקודי

  

מתברר כי . ות של שהות זודרך נוספת להתייחס למשך השהות שנבדקה במפקד היא לבחון את ההתפלג

 בקרב דיירי המחלקות 38%(שהו שם עד שנתיים ,  מהדיירים שנמצאו בזמן המפקד במוסדות44%

בקצה השני של ).  בקרב דיירי המחלקות לסיעודיים ולתשושי נפש50%-לעצמאיים ולתשושים וכ

מחלקות לעצמאיים  מדיירי ה30%(התפלגות זו נמצא כי רבע מהדיירים שהו במוסד חמש שנים ויותר 

משך השהות שיכולנו לבדוק , כאמור).  מדיירי המחלקות לסיעודיים ולתשושי נפש20%-ולתשושים ו

כמו כן ניתן להניח . במסגרת המפקד אינה משקפת את משך השהות האמיתית של דיירי המוסדות

 דיירים עם שלדיירים עם משך שהות קצרה יחסית הייתה הסתברות נמוכה יותר להיכלל במפקד מאשר

  .משך שהות ארוכה יותר

  

 בה המחלקה סוג לפי משך השהות של הדיירים מזמן הכניסה למוסד ועד זמן ביצוע המפקד :14 לוח
  )אחוזים(הם שוהים 

       למוגבלים קלמחלקות    קשה למוגבלים מחלקות
    כ"סה עצמאייםל  תשושיםל    כ"סה סיעודייםל   נפשתשושיל

  כ"סה
    דיירים

  כ"סה 100  100 100 100  100 100 100
   שנהעד 26  22 20 24  29 28 34
  לשנתיים שנה בין 18  16 13 19  20 20 21
   שנים3 עד 2 14  13 14 13  14 14 14

   שנים4 עד 3 10  10 10 10  9 9 9
   שנים5 עד 4 8  8 8 8  7 7 7
   שנים6 עד 5 6  7 8 6  5 5 6

  ם ויותר שני6 19  23 27 20  15 16 10
          

  )חודשים (ממוצע 43  50 55 44  38 39 33
  )חודשים (חציון 29  35 39 30   25 26 21

  

נראה כי עם הזמן יש נטייה של דיירי המוסדות לשהות בהם זמן , 19838-בהשוואה למפקד שנערך ב

מהדיירים במפקד ) 26%(זאת לעומת כרבע ,  מהדיירים במוסד עד שנה40% שהו 1983-ב. ממושך יותר

                                                   
  . מדובר על משך השהות מזמן הכניסה למוסד ועד למועד ביצוע המפקד1983-גם ב  8
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מהדיירים שהו במוסד ארבע ) 26%( כרבע 1983-בקצה השני של ההתפלגות נמצא כי ב. 2000של שנת 

  .שנים ויותר בעוד הנתון המקביל במפקד הנוכחי עומד על שליש מהדיירים

  

  הקשר בין מאפייני הדיירים לבין מגזר המוסד
לבין המגזר שאליו משתייך המוסד בו הם מנתוני המפקד מתברר כי יש קשר בין מאפייני הדיירים 

, לעומת זאת). 15לוח (הדיירים במגזר הוולונטרי הם המבוגרים ביותר מבין כל המגזרים , כך. שוהים

שיעור גבוה של עולים נמצאים במגזר . מגזר זה לא קלט כמעט עולים חדשים מברית המועצות לשעבר

במוסדות המופעלים בידי עמותות מקומיות למען . כרבע מהדיירים במחלקות למוגבלים קל: הממשלתי

הדבר קשור . אפריקה-נמצא שיעור גבוה של דיירים ילידי אסיה, )להלן אשל(הזקן מיסודה של אשל 

, כמו כן. שם יש ריכוז גבוה יחסית של אוכלוסייה זו, לעובדה שרבים ממוסדות אלו נמצאים בפריפריה

  ).60%(תר של דיירים שמצאו פתרון ביישוב מגוריהם נמצא שבמוסדות אשל נמצא האחוז הגבוה ביו

  

במוסדות אשל כמעט . במגזר הפרטי נמצא אחוז נמוך יחסית של דיירים שהגיעו למוסד ישירות מביתם

קרוב לשני שלישים , לעומתם. שלא נמצאו דיירים שמימנו בעצמם את מלוא העלות של השהות המוסדית

 מדיירי המחלקות למוגבלים 38%-רי המחלקות למוגבלים קל ו מדיי83%(מהדיירים במגזר הוולונטרי 

לשונות בין המגזרים סיבות . את מלוא עלות השהות במוסד) בעזרת המשפחה(מימנו בעצמם ) קשה

- הרמה החברתית, )כאמור לגבי מוסדות אשל(מיקום המוסד , )2לוח (הרכב המיטות בכל מגזר : מגוונות

  . של המוסדות ועודיחסי הציבור , כלכלית של הדיירים
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 הדייריםבה שוהים ש המחלקה וסוג  לפי מגזר המוסד,מאפיינים נבחרים של דיירי המוסדות :15 לוח
  )אחוז מתוך התא(

      המוסד מגזר
    כ"סה ממשלתי  אשל  וולונטרי  פרטי

  80 +בני     
  דיירים כ"סה 70 62 66 77 66
   קללמוגבלים במחלקות 74 65 70 77 71
   למוגבלים קשהבמחלקות 67 60 64 76 63
  )שנים( ממוצע גיל     

  דיירים כ"סה 82.8 81.6 82.5 84.3 81.8
   קללמוגבלים במחלקות 83.6 81.9 83.1 84.3 83.1
   למוגבלים קשהבמחלקות 82.1 81.5 82.1 84.2 81.0

  * לשעברת המועצותברי עולי     
  דיירים כ"סה 10 20 16 5 11
   קללמוגבלים במחלקות 8 26 18 3 10
   למוגבלים קשהבמחלקות 11 17 15 7 12
  ** אסיה או אפריקהילידי     

  כ דיירים"סה 23 33 38 14 26
   קללמוגבלים במחלקות 17 29 36 11 18
   למוגבלים קשהבמחלקות 29 35 39 18 31
   מהביתלמוסד הגיעו     

  דיירים כ"הס 69 67 72 80 60
   קללמוגבלים חלקותבמ 86 78 86 94 77
   למוגבלים קשהבמחלקות 55 60 64 59 49
  *** לבד לפני המיסודגרו     

  דייריםכ "סה 56 51 47 62 53
   קללמוגבלים במחלקות 64 59 59 67 62
   למוגבלים קשהבמחלקות 47 47 39 53 45
   הדייר ומשפחתושל מלא מימון     

  דיירים כ"סה 42 6 3 64 38
   קללמוגבלים במחלקות 64 0 1 83 63
   למוגבלים קשהבמחלקות 23 9 4 38 21
   המגוריםביישוב נמצא המוסד     

  דיירים כ"סה 47 34 60 43 42
   קללמוגבלים במחלקות 45 32 58 38 43
   למוגבלים קשהבמחלקות 48 35 61 49 41
  )חודשים( ממוצעת עד המפקד שהות     

  דיירים כ"סה 43 52 39 53 35
   קללמוגבלים במחלקות 50 55 40 62 36
   למוגבלים קשהבמחלקות 38 50 38 41 34

   ואילך1990שעלו משנת * 
  מתוך היהודים הוותיקים** 

  ח כללי"מדיור מוגן או מבי, מתוך הדיירים שהגיעו למוסדות מהבית* **

 
  הממד האזורי של דפוסי המיסוד

כדי לבדוק את מידת השוויוניות בהיצע , מוסדייםחשוב לבדוק את הפיזור הגאוגרפי של השירותים ה

רק מפקד מהסוג המתואר . שירותים אלה בין אזורי הארץ ואת ההבדלים בדפוסי השימוש בין האזורים

דבר שבדרך כלל לא ניתן לעשות במסגרת סקרי , בדוח זה מאפשר את הניתוח האזורי של דפוסי המיסוד
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פי החלוקה המינהלית הרשמית של המדינה לנפות -עלהנתונים בהקשר זה נערכו . דגימה ארציים

המסופקים לאוכלוסייה , כגון מרכזי יום או קהילה תומכת, להבדיל משירותים קהילתיים. ולמחוזות

מעצם טבעם , הרי השירותים המוסדיים, כמו יישוב או שכונה, המתגוררת באזור יעד קטן יחסית

מיועדים לשרת , יבת המגורים הקודמת שלוכמסגרת מגורים חלופית המרחיקה את הקשיש מסב

  .אוכלוסיות המגיעות מרדיוס גאוגרפי גדול יחסית

  
כי אין אחידות בזמינות המיטות המוסדיות בין אזורי , מנתוני המשרדים המפקחים על המערכת עולה

ות נמצאו הבדלים בין זמינות המיטות לעצמאיים ולתשושים לבין זמינות המיט, כמו כן. הארץ השונים

שהם , הבדלים אלה פחות משמעותיים כאשר בוחנים אותם לפי מחוזות. לסיעודיים ולתשושי נפש

   9.ויותר בולטים כאשר בוחנים אותם לפי נפות, אזורים גדולים יחסית

  
:  באוכלוסייה65+ מיטות לאלף בני 45 עמד על 2000השיעור הארצי של המיטות לטיפול ממושך בתחילת 

שיעורים גבוהים של ). 16לוח ( מיטות לסיעודיים ולתשושי נפש 24-ולתשושים ו מיטות לעצמאיים 21

 במחוז -ושיעורים נמוכים , חדרה וירושלים, עכו, מיטות לעצמאיים ולתשושים נמצאו בנפות השרון

לגבי המיטות המיועדות לסיעודיים . צפת וכנרת, יזרעאל, ובנפות רמלה, )במיוחד בנפת אשקלון(הדרום 

 2000חדרה והשרון נרשמו בתחילת שנת , כנרת, צפת, נפש מתברר כי בנפות פתח תקווהולתשושי 

בנפת עכו ובמחוז תל אביב , )במיוחד בנפת אשקלון(בעוד שבמחוז הדרום , שיעורים גבוהים של מיטות

  .נרשמו שיעורים נמוכים

  
 65+לאלף בני שיעור  (2000תחילת , )נפות ומחוזות( אזור גאוגרפי לפימיטות לטיפול ממושך  :16 לוח

  )באוכלוסייה
  מיטות לסיעודיים 

   נפשתשושילו
  מיטות לעצמאיים 

  ונפהמחוז   מיטותכ "סה  תשושיםלו
   ארציכ"סה 45 21 24
        
   ירושליםמחוז 51 26 24
   הצפוןמחוז 43 18 24
   צפת והגולןנפות 51 12 39
   כנרתנפת 52 12 40
   יזרעאלנפת 35 8 27
   עכונפת 45 31 14
   חיפהמחוז 48 23 25
   חיפהנפת 45 22 23
   חדרהנפת 62 27 34
   המרכזמחוז 64 23 41
   השרוןנפת 68 34 35
  והו תקפתח נפת 81 21 60
   רמלהנפת 34 5 29
   רחובותנפת 52 25 28
   תל אביבמחוז 39 23 17
   תל אביב+  המרכזמחוזות 50 23 27
   הדרוםמחוז 18 6 12
  אשקלון נפת 15 4 11
   באר שבענפת 22 8 13

  לזקןהשירות ,  הרווחהמשרד ;שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות: מקורות

                                                   
  . להבדלים בין הנפות0.14-  להבדלים בין המחוזות ו0.54 הוא Spearmanאם הדרגות של מקדם מת  9
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, הלוח מציג.  מציג את דפוסי המעבר של הדיירים ממחוז מגוריהם אל המחוז בו נמצא המוסד17לוח 

א המוסד שבו הם את התפלגות הדיירים בין המחוזות שבהם נמצ) לפני המיסוד(לגבי כל מחוז מגורים 

  מהלוח עולה כי אחוז נמוך יחסית של תושבי מחוז הדרום מצאו פתרון מוסדי במחוז מגוריהם . שוהים

ראוי לבחון , אך בגלל הסמיכות הגאוגרפית שלו למחוז המרכז, שיעור זהה נמצא במחוז תל אביב). 65%(

י האזור המאוחד השוהים  מתושב95%כאשר עושים זאת מתברר כי , ואמנם. שני אזורים אלה ביחד

  שיעור גבוה של תושבי מחוז ירושלים מצאו פתרון במחוז . מצאו פתרון באזור המגורים שלהם, במוסד

)89% .(  

  

  )אחוזים(דפוסי המעבר של הדיירים ממחוז המגורים למחוז המוסד : 17 לוח
     המגורים לפני המיסודמחוז

  הדרום
  +המרכז

  ירושלים צפוןה חיפה *המרכז   אביבתל   אביבתל
  כ"סה

  המוסדמחוז   ארצי
 כ"סה 100 100 100 100 100 100 100 100

                  
כלל הדיירים 

  ירושלים 10 89 0 1 2 1 2 3
  הצפון 11 1 81 10 1 1 1 2
  חיפה 17 1 14 79 3 2 2 1

  המרכז 30 4 2 6 81 31 49 23
   אביבתל 27 4 2 4 13 65 46 5

  אביבתל +רכזהמ 57 8 4 10 93 95 95 29
  הדרום 5 0 0 0 0 0 0 65
                  

   במחלקות למוגבלים קלדיירים 
  ירושלים 12 86 1 2 3 2 2 3
  הצפון 11 2 78 14 2 1 1 4
  חיפה 17 1 15 72 3 2 2 2

  המרכז 24 4 2 5 69 25 38 17
   אביבתל 34 6 3 7 24 69 56 9

  אביבתל +המרכז 57 10 6 12 92 95 94 26
  הדרום 4 0 0 0 0 0 0 65
                  

   למוגבלים קשהבמחלקות דיירים 
  ירושלים 9 91 0 0 2 1 1 3
  הצפון 11 1 82 6 1 1 1 1
  חיפה 17 1 14 86 3 2 2 1

  המרכז 35 4 2 6 88 36 58 26
   אביבתל 21 2 1 1 6 60 38 4

  אביבתל +המרכז 56 7 3 7 94 96 95 30
  הדרום 6 1 0 0 0 0 0 65

  ע"ישאזורי כולל * 
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ג מתארים מאפיינים נוספים של דפוסי המעבר של דיירי המוסדות מיישוב מגוריהם לפני - א18לוחות 

מצאו פתרון ) 47%(מהנתונים עולה כי קרוב למחצית הדיירים . המיסוד אל היישוב בו נמצא המוסד

 מוסדו ביישוב 30%- ו מצאו פתרון כזה ביישוב אחר השייך לנפת מגוריהם24%; מוסדי ביישוב מגוריהם

  במחוז ירושלים נרשם האחוז הגבוה ביותר של דיירים שמוסדו ביישוב מגוריהם . מחוץ לנפת מגוריהם

ובמידה , )60%(וחיפה ) 66%(השרון , )66%(שיעורים גבוהים נוספים נמצאו גם בנפות כנרת ). 83%(

בנפת רמלה ובמחוז תל , ומת זאתלע).  בממוצע53%(אשקלון ובאר שבע , פחותה גם בנפות צפת והגולן

ובשיעורים מעט , ) בהתאמה29%- ו27%(אחוז הדיירים שמוסדו ביישוב מגוריהם נמוך במיוחד , אביב

חדרה ובמחוז תל אביב נמצאו שיעורים , בנפות עכו). 40%-כ(יותר גבוהים גם בנפות חדרה ורחובות 

במחוז ).  בממוצע36%(מחוץ ליישובם אך , גבוהים של דיירים שמצאו פתרון מוסדי בנפת מגוריהם

ירושלים ובנפת אשקלון נרשמו שיעורים נמוכים במיוחד של דיירים שמוסדו ביישוב אחר בנפת מגוריהם 

  שיעורים גבוהים של דיירים שעברו לנפה אחרת כדי להתמסד נמצאו בנפת רמלה ).  בהתאמה8%- ו6%(

ולכן כל הדיירים שהגיעו , ועזה לא קיימים מוסדותבאזורי יהודה שומרון ). 41%(ובנפת אשקלון ) 48%(

ישנו קשר חיובי בין שיעור המיטות בנפה לבין אחוז הדיירים . מאזורים אלה מוסדו באזורים אחרים

  ).0.48מקדם הִמתאם עמד על (שמצאו פתרון מוסדי בנפת מגוריהם 

  

 המגורים של הדיירים סוגיה נוספת הקשורה לדפוסי המעבר מהבית למוסד היא המרחק בין יישוב

הנתונים מתייחסים לדיירים שמוסדו מחוץ ליישוב מגוריהם והמרחק נמדד בקו אווירי . ליישוב המוסד

המרחק בין יישוב המגורים של הדיירים לפני המיסוד לבין היישוב של המוסד שבו , בממוצע). א18לוח (

 ביישוב המשתייך לנפה אחרת מזו מהנתונים מסתבר כי אם המוסד נמצא. מ" ק22עמד על , הם שוהים

אזי המרחק הממוצע גבוה פי ארבעה מאשר המרחק בין יישוב מגורי הדייר , של נפת המגורים של הדייר

מהלוח עולה כי את ). בהתאמה, מ"מ ושמונה ק" ק33(ליישוב המוסד אם זה משתייך לאותה נפה 

כלומר פי ארבעה מהשיעור , מ" ק85: המרחק הגדול ביותר עוברים הדיירים שהגיעו מנפת באר שבע

 פי שלושה לערך מהשיעור הארצי -מ " ק106כאשר הם עוברים לנפה אחרת הם עוברים בממוצע (הארצי 

הדיירים שהגיעו ממחוז ירושלים ומנפות צפת והגולן עוברים אף הם כברת דרך ארוכה יחסית ). המקביל

, אם כי אף הוא גבוה מהשיעור הארצי, ותרמרחק קצר י). מ בממוצע" ק49(אל המוסד שבו הם שוהים 

מן העבר השני נמצאים תושבי מרכז הארץ ). מ" ק33(עושים הדיירים שהגיעו מנפות חיפה וכנרת 

מ מיישוב מגוריהם " ק14שהפתרון המוסדי שלהם נמצא במרחק ממוצע של ) מחוזות המרכז ותל אביב(

  ).ליישוב המגורים שלהםנתונים אלה מתייחסים לדיירים שמוסדו מחוץ , כאמור(
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  כל הדיירים ,  מיקום ומרחק- ביחס ליישוב המגורים של הדיירים יישוב המוסד: א18 לוח
 ליישוב  בין יישוב המגוריםהממוצע המרחק

 ליישוב מחוץ לדיירים שמוסדו -המוסד 
   )ויריוקו א, מ"ק(מגוריהם 

  ליישוב ביחסהמוסד מיקום
   )אחוזים(המגורים 

      אחרביישוב     נמצאהמוסד יישוב
בנפה 
  אחרת

בנפת 
  המגורים

כל הדיירים שמוסדו 
   ליישובםמחוץ 

בנפה 
  אחרת

בנפת 
 המגורים

באותו 
  כ"סה  יישוב

  אזור המגורים 
  המיסודלפני 

 ארצי כ"סה 100 47 24 30   22 8 33
                 
 ירושלים מחוז 100 83 6 11   49 13 69
                 
  הצפוןמחוז 100 47 26 27   29 12 45
 והגולן צפת נפות 100 52 25 23   48 16 82
  כנרתנפת 100 66 10 24   34 11 44
  יזרעאלנפת 100 42 26 32   25 10 36
  עכונפת 100 43 33 24   26 13 43
                 
  חיפהמחוז 100 56 18 25   30 9 46
  חיפהנפת 100 60 15 25   33 9 48
  חדרהנפת 100 40 34 25   20 8 36
                 
  המרכזמחוז 100 48 22 30   16 7 22
  השרוןנפת 100 66 13 21   21 8 29
 והותק פתח נפת 100 46 22 32   14 6 20
  רמלהנפת 100 27 25 48   14 5 18
  רחובותנפת 100 39 29 32   16 8 24
                 
 אביב תל מחוז 100 29 36 35   13 6 21
          

 אביבתל +המרכז מחוז 100 36 31 33   14 6 21
          

  הדרוםמחוז 100 53 11 36   57 29 66
  אשקלוןנפת 100 51 8 41   34 18 38

 שבע באר נפת 100 55 14 31   85 36 106
          

עזהשומרון ו, הודהי אזורי 100 0 0 100    24 * 24
   חוסר מקריםבגלללא רלוונטי * 
  

ג אינה מעלה הבדלים משמעותיים בין הדיירים השוהים במחלקות למוגבלים קל ובין - ב18חינת לוחות ב

  .הדיירים השוהים במחלקות למוגבלים קשה

  



  

  26

 במחלקותדיירים ,  מיקום ומרחק- ביחס ליישוב המגורים של הדיירים יישוב המוסד: ב18 לוח
   )עצמאיים ותשושים(למוגבלים קל 

 ליישוב ן יישוב המגורים ביהממוצע המרחק
 ליישוב מחוץ לדיירים שמוסדו -המוסד 

   )ויריוקו א, מ"ק(מגוריהם 
  ליישוב ביחסהמוסד מיקום

   )אחוזים(המגורים 
      אחרביישוב     נמצאהמוסד יישוב

בנפה 
  אחרת

בנפת 
  המגורים

כל הדיירים שמוסדו 
   ליישובםמחוץ 

בנפה 
  אחרת

בנפת 
 המגורים

באותו 
  כ"סה  יישוב

  אזור המגורים 
  המיסודלפני 

  ארצי כ"סה 100 45 24 31  24 7 36
                 
  ירושלים מחוז 100 83 4 14  57 9 70
                 
   הצפוןמחוז 100 48 20 32  35 13 49
  והגולן צפת נפות 100 47 14 39  65 24 79
   כנרתנפת 100 67 9 24  45 8 58
   יזרעאלנפת 100 33 18 49  29 10 35
   עכונפת 100 54 27 19  30 14 54
                 
   חיפהמחוז 100 57 13 30  36 11 47
   חיפהנפת 100 61 10 29  40 12 49
   חדרהנפת 100 29 33 38  24 8 37
                 
   המרכזמחוז 100 43 15 42  19 7 23
   השרוןנפת 100 63 9 28  27 9 33
  והותק פתח נפת 100 37 15 49  14 6 16
   רמלהנפת 100 1 1 98  19 10 19
   רחובותנפת 100 43 25 32  21 7 31
                 
  אביב תל מחוז 100 27 42 31  13 6 24
                 
  אביבתל +המרכז מחוז 100 32 34 34  15 6 24
                 
   הדרוםמחוז 100 56 8 35  71 25 82
   אשקלוןנפת 100 50 9 41  45 19 51

  שבע באר נפת 100 62 7 30  103 32 121
                 
 עזהשומרון ו, הודהי אזורי 100 0 0 100   30 * 30

   חוסר מקריםבגלללא רלוונטי * 
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דיירים במחלקות ,  מיקום ומרחק- ביחס ליישוב המגורים של הדיירים יישוב המוסד: ג18 לוח
  ) סיעודיים ותשושי נפש(למוגבלים קשה 

 ליישוב ים בין יישוב המגורהממוצע המרחק
 ליישוב מחוץ לדיירים שמוסדו -המוסד 

   )ויריוקו א, מ"ק(מגוריהם 
  ליישוב ביחסהמוסד מיקום

   )אחוזים(המגורים 
      אחרביישוב     נמצאהמוסד יישוב

בנפה 
  אחרת

בנפת 
  המגורים

כל הדיירים שמוסדו 
   ליישובםמחוץ 

בנפה 
  אחרת

בנפת 
 המגורים

באותו 
  כ"סה  יישוב

   אזור המגורים
  המיסודלפני 

  ארצי כ"סה 100 48 24 28  20 9 30
                 
  ירושלים מחוז 100 83 8 9  42 15 66
                 
   הצפוןמחוז 100 47 29 24  25 12 42
  והגולן צפת נפות 100 55 30 15  39 15 86
   כנרתנפת 100 66 10 24  30 13 37
   יזרעאלנפת 100 47 30 24  22 10 38
   עכונפת 100 31 39 30  22 13 35
                 
   חיפהמחוז 100 56 24 20  24 8 43
   חיפהנפת 100 59 21 21  27 8 46
   חדרהנפת 100 47 35 18  17 8 34
                 
   המרכזמחוז 100 50 26 24  14 6 22
   השרוןנפת 100 68 16 16  16 7 25
  והותק פתח נפת 100 53 27 20  14 5 25
   רמלהנפת 100 34 32 34  11 5 17
   רחובותנפת 100 37 32 32  14 8 19
                 
  אביב תל מחוז 100 31 29 40  13 6 18
                 
  אביבתל +המרכז מחוז 100 39 28 33  13 6 19
                 
   הדרוםמחוז 100 52 12 36  51 30 59
   אשקלוןנפת 100 51 8 41  29 18 32
  שבע באר נפת 100 52 17 31  77 37 98
                 
 עזהשומרון ו, הודהי אזורי 100 0 0 100   19 * 19

   חוסר מקריםבגלללא רלוונטי * 
  

חשוב לציין שסוגיית המעבר של הדיירים מיישוב המגורים אל יישוב המוסד נדונה בהקשר העובדתי 

 בין יישוב המגורים כגון הקביעה שמרחק קצר, ואין הכוונה להתייחס לנתונים אלה בהקשר הערכי, בלבד

ברור שלעתים ישנם מצבים שהקשיש ומשפחתו עשויים . ליישוב המוסד הוא דבר רצוי בכל מקרה

במסגרת . איכות המוסד וכדומה, קרבה לבני משפחה, להעדיף מוסד מרוחק יותר בשל התאמה חברתית

יפי שבו שוהה המפקד לא יכולנו להתייחס לשיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה לבחור את המוסד הספצ

  .הקשיש
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  מאפייני החולים במחלקות לסיעוד מורכב
.  מיטות1,000ובהן היו " סיעודית מורכבת" מחלקות תקניות של 25 פעלו בארץ 2000בתחילת שנת 

 למגזר הוולונטרי ולמכבי שירותי - 29%, מהמיטות השתייכו למוסדות בבעלות פרטית) 36%(כשליש 

 מהמיטות השתייכו למגזר 17%- לשירותי בריאות כללית ו- 18%, בריאות וקופת חולים מאוחדת

מספר , כלומר, 115% על 2000שיעור התפוסה במחלקות לסיעוד מורכב עמד בתחילת . הממשלתי

בבדיקת אפיון .  ממספר מיטות התקן בעבורם15%-החולים שהוגדרו כסיעודיים מורכבים היה גדול ב

 מהחולים הוגדרו בידי הצוות המטפל כסיעודיים 89%רר כי החולים בתוך המחלקות לסיעוד מורכב מתב

עוד עולה . 10 הוגדרו כשיקומיים2%- בעיקר סיעודיים רגילים ו- הוגדרו כחולים אחרים 9%, מורכבים

 מהחולים שהוגדרו כסיעודיים מורכבים בזמן הכניסה למוסד הפכו במשך הזמן 19%מהמפקד כי 

  .וכך גם היו בעת המפקד, לסיעודיים

  

תוך השוואה למאפיינים , בהמשך נסקור את המאפיינים של החולים שאושפזו במחלקות לסיעוד מורכב

  ".הרגילות"המקבילים של החולים במחלקות הסיעודיות 

  

בבחינת המאפיינים הדמוגרפיים מתברר כי הפרופיל הדמוגרפי של החולים במחלקות הסיעוד המורכב 

אחוז הגברים בקרב החולים במחלקות לסיעוד . ת הרגילותשונה מזה של החולים במחלקות הסיעודיו

החולים במחלקות , כמו כן). א19לוח ( בקרב החולים הסיעודיים 29%לעומת , 36%: מורכב גבוה יחסית

 של 83.9לעומת , 78.7והדבר בא לידי ביטוי בגיל החציוני שלהם שהוא , לסיעוד מורכב צעירים יותר

גם הרכב קבוצות ). בהתאמה, 83%- ו68%( ומעלה 75ובאחוז בני , ילותהחולים במחלקות הסיעודיות הרג

עולי ברית : האוכלוסייה במחלקות לסיעוד מורכב שונה מזה של המחלקות הסיעודיות הרגילות

וילידי ; בהתאמה, 6% לעומת 11% -ילידי ישראל ; בהתאמה, 11% לעומת 16% -המועצות לשעבר 

מתברר כי בקרב החולים במחלקות לסיעוד מורכב , כמו כן. תאמהבה, 30% לעומת 36% -אפריקה /אסיה

, בנוסף. בהתאמה, 22%- ו37%: יש יותר נשואים מאשר בקרב החולים במחלקות הסיעודיות הרגילות

ולעומתם במחלקות , גרו לבד לפני האשפוז) 48%(קרוב למחצית החולים במחלקות הסיעודיות הרגילות 

  .37%ל לסיעוד מורכב עמד שיעור זה ע

  

                                                   
 מהם אושפזו 84%מצביעה על כך שרק , התפלגות כל החולים שהוגדרו כסיעודיים מורכבים במסגרת המפקד  10

ות  מהם אושפזו במחלק10%- שיקום ו- אושפזו במחלקות של גריאטרייה6%, במחלקות של סיעודית מורכבת
  .בעיקר במחלקות סיעודיות, אחרות" ממושכות"
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  )אחוזים (מורכב  לסיעודבמחלקות החולים השוהים שלנבחרים דמוגרפיים -סוציומאפיינים : א19 לוח
  דמוגרפיים-מאפיינים סוציו  אחוזים

  יםמוחלטמספרים  -כ "סה 1,080
  אחוזים - כ"הס 100

  מין 
  גברים 36
  נשים 64
    
  גיל 

  64 עד 13
19 65-74 
68 75+ 
  +80: מזה 49

  חציוני גיל 78.7
    
  אוכלוסייה קבוצת 

  ואחרים יהודים 98
  ותיקים יהודים       82
  * לשעברת המועצות בריעולי       16

  ערבית אוכלוסייה 2
    
  **ותיקים יהודים של  לידהמקום 

  ישראל 11
  אפריקה-אסיה 36
  אמריקה-אירופה 54
    
   משפחתימצב 

  נשואים 37
   נשואיםלא 63
    

  *** מגורים לפני האשפוזתצור
  לבד 37
  בלבד בן זוג עם 29

   בן זוג וילדיםעם 7
   בן זוגללא ילדים עם 16

  בשכר מטפל עם 2
  אחר 9

   ואילך1990שעלו משנת * 
  ך ואיל1990 לשעבר שעלו משנת ת המועצות היהודים ללא עולי בריכלל** 

  או מדיור מוגןמבית חולים כללי ,  את הדיירים שהגיעו מהביתכולל*** 
  

עולה כי משך השהות של החולים ) ב19לוח (מהנתונים לגבי מאפיינים תפקודיים ודפוסי שימוש 

 חודשים בממוצע והחציון היה 12במחלקות לסיעוד מורכב מזמן הכניסה ועד לזמן המפקד עמד על 

 39ות עמד על משך הזמן הממוצע של חולים במחלקות הסיעודיות הרגיל, לשם השוואה. ארבעה חודשים

בבדיקת רמת הניידות של החולים מסתבר כי היא די דומה לזו של .  חודשים26והחציון היה , חודשים

 86%-או להשגחה ו/שמונה אחוזים זקוקים לעזרה חלקית ו: החולים במחלקות הסיעודיות הרגילות

  .בהתאמה, 79%- ו12%לעומת , זקוקים לעזרה מלאה או מרותקים לכיסא גלגלים
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  )אחוזים (מורכב  לסיעודבמחלקות החולים השוהים שלתפקודיים ודפוסי שימוש מאפיינים : ב19 חלו

  מאפיינים תפקודיים ודפוסי שימוש  אחוזים
  מספרים מוחלטים-כ "סה 1,080

   אחוזים-כ "סה 100
    
   משך השהות במוסדהתפלגות 

   חודשעד 16
   חודש לחודשייםבין 23

   חודשים3 עד 2 7
   חודשים6עד  3 15
   חודשים12 עד 6 13
   חודשים24 עד 12 12
   חודשים24 מעל 14

  )חודשים (ממוצע 12.0
  )חודשים (חציון 4.0
    
  הניידות מידת 
  לבד מתהלכים 6
   מכשיר הליכהללא      2
  הליכה מכשיר עם      4

   לעזרת הזולתזקוקים 94
  או השגחה/ חלקית ולעזרה      8

  יסא גלגלים מלאה או מרותק לכרהלעז      86
    
   הקוגניטיביהמצב 

   הפרעה קלהאו תקין מצב 29
   במקום ובזמןמתמצאים      18
  בהתמצאות קלה הפרעה      11
  יהט ניכרת או דמנהפרעה 71
   ניכרת בהתמצאותהפרעה      20
   היומיובתפקוד עם הפרעה בדיבור - יהטדמנ      51
    

  יעו אל המוסדממנו הגש המקום
  הבית 22
  כללי חולים בית 62
   ממושךלטיפול מוסד 11

  *אחר 5
  מוסד לבריאות הנפש, שיקומי/בית חולים גריאטרי, דיור מוגן: כולל* 
  

 מהם מתמצאים במקום 18%בדיקת המצב הקוגניטיבי של החולים במחלקות לסיעוד מורכב מעלה כי 

במחלקות .  סובלים מהפרעה ניכרת בהתמצאות20%- ו סובלים מהפרעה קלה בהתמצאות11%, ובזמן

דהיינו חולים במצב , במצב החמור ביותר. בהתאמה, 31%- ו17%, 16%הסיעודיות הרגילות מדובר על 

 בקרב החולים 36%זאת לעומת , נמצאים כמחצית החולים, דמנטי עם הפרעה בדיבור ובתפקוד היומיומי

  .במחלקות הסיעודיות הרגילות

  

ג מציגים את המאפיינים האזוריים של דפוסי האשפוז של החולים במחלקות לסיעוד - א20לוחות 

באשר להיבט האזורי מתברר כי תפרוסת המיטות של סיעודית מורכבת ביחס לאוכלוסייה . מורכב

 1.6 עמד על 2000בעוד שהשיעור הארצי בתחילת . אינה שווה כלל בין אזורי הארץ השונים, הקשישה

הרי במחוז הצפון השיעור הזה נמוך ,  ומעלה באוכלוסייה65וד מורכב לכל אלף בני מיטות של סיע
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. במחוזות חיפה והדרום השיעורים האלה עומדים על כמחצית מהשיעור הארצי). א20לוח ) (0.2(בהרבה 

במחוז המרכז . במחוזות ירושלים ותל אביב שיעור המיטות של סיעוד מורכב דומים לשיעור הארצי

  ). מהשיעור הארצי2.5פי  (4.0: יטות ביחס לאוכלוסייה הקשישה הוא הגבוה ביותרשיעור המ

  
  *) באוכלוסייה65+לאלף בני שיעור  (2000תחילת , מורכב לפי מחוז סיעודל במחלקות מיטות :א20לוח 

  מחוז  שיעור המיטות
  כ ארצי"סה 1.6
  ירושלים  1.5
  הצפון  0.2
  חיפה  0.9
  המרכז  4.0
  תל אביב  1.3
  תל אביב+ המרכז   2.5
  הדרום  0.8

  שירותי מידע ומחשוב , הבריאותמשרד : מקור* 
  

  )אחוזים(ממחוז המגורים למחוז המוסד במחלקות לסיעוד מורכב  של החולים המעברדפוסי : ב20לוח 
     המגורים לפני המיסודמחוז

  הדרום
  +המרכז

  ירושלים  הצפון  חיפה  *המרכז   אביבתל   אביבתל
  ה"ס

  מוסד הוזמח  ארצי
  ארצי ה"ס 100 100 100 100 100 100 100 100

  ירושלים 10 94 3 1 1 1 1 0
  הצפון 4 0 57 0 0 0 0 0
  חיפה 12 0 32 87 1 1 1 1

  המרכז 56 6 6 10  96 51 75 65
   אביבתל 14 0 3 2 1 47 22 2

  אביבתל  + המרכז 70 6 9 12 97 98 97 67
  הדרום 4 0 0 0 0 0 0 32

  ע"זורי ישכולל א* 
  

 מיקום ומרחק -של החולים במחלקות לסיעוד מורכב  ביחס ליישוב המגורים המוסדישוב י: ג20לוח 
  ממוצע

 בין יישוב הממוצע המרחק
 - המוסד  ליישובהמגורים

 ליישוב מחוץ דיירים שמוסדו
  מגוריהם 

  )ויריוקו א, מ"ק(

    ביחסהמוסד מיקום
   המגורים ליישוב

 )אחוזים(
יישוב המוסד 

  ביישוב אחר  נמצא
 במחוז
  אחר

 במחוז
 המגורים

כל הדיירים 
  מחוץשמוסדו
  ליישובם

 במחוז
  אחר

 במחוז
 המגורים

 באותו
כ"סה  יישוב

   
   המיסודלפניים מחוז המגור

  ארצי כ"סה 100 33 37 30 16 10 25
  ירושלים 100 82 12 6 25 22 32
  הצפון 100 12 45 43 32 11 55
  חיפה 100 46 41 13 21 9 60
  המרכז 100 27 70 3 9 8 39
   אביבתל 100 29 18 53 11 6 13
  אביבתל  + המרכז 100 28 46 26 10 8 14
  הדרום 100 22 10 68 29 37 28
  עזהשומרון ו, הודהי אזורי 100 0 0 100 19 * 19

  שירותי מידע ומחשוב , הבריאותמשרד : מקור* 
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 של החולים במחלקות לסיעוד מורכב ממחוז מגוריהם אל ג מתארים את התפלגות המעבר-ב20לוחות 

את מיקום היישוב של המחלקה ביחס ליישוב המגורים ואת המרחק , המחוז של המחלקה שבה אושפזו

הנתונים מראים כי החולים הגרים באזור מרכז . הממוצע שעברו כדי להגיע ליישוב שבו נמצאת המחלקה

חולים הגרים במחוז ירושלים ובמחוז חיפה מצאו לרוב .  המרכזהארץ ודרומה מצאו פתרון בעיקר במחוז

מהנתונים עולה גם כי . פתרון במחוז מגוריהם ותושבי מחוז הצפון מצאו בחלקם פתרון במחוז חיפה

  קצת למעלה משליש .  מהחולים במחלקות לסיעוד מורכב אושפזו במוסד הנמצא ביישוב מגוריהם33%

וקצת פחות משליש מצאו , חוץ למחוז מגוריהם אך באותו מחוזאושפזו במחלקה הנמצאת מ) 37%(

במחוז ירושלים נמצא שיעור גבוה של חולים שמוסדו ביישוב . פתרון מחוץ למחוז מגוריהם הקודם

  . 12% -זאת לעומת שיעור נמוך במחוז הצפון , )82%(מגוריהם 

  

קו (מ " ק16עמד על ,  לעבורהמרחק הממוצע שחולים שלא מצאו פתרון ביישוב מגוריהם היו צריכים

 25 -מ וחולים שאושפזו ביישוב במחוז אחר " ק10 -חולים שאושפזו ביישוב אחר באותו מחוז ): אווירי

החולים שגרו קודם אשפוזם באזורי הפריפריה ובמחוז ירושלים עברו מרחקים גדולים יחסית כדי . מ"ק

  .להגיע למחלקה שבה הם מאושפזים

  

  שיקום-קות לגריאטרייהמאפייני החולים במחל
גם את מאפייניהם של החולים , לראשונה במפקד זה, בנוסף למחלקות לטיפול ממושך בדקנו

חולים אלה אינם נחשבים לחלק מדיירי המוסדות לטיפול . שיקום-המאושפזים במחלקות לגריאטרייה

ה לנו במסגרת אך ההזדמנות שניתנ, ממושך כיוון שהשהות שלהם במוסד קצרה יותר באופן משמעותי

  . המפקד אפשרה לנו לבדוק גם את החולים במחלקות אלו

  

קרוב .  מיטות965ובהן היו , שיקום- מחלקות תקניות לגריאטרייה11 פעלו בארץ 2000בתחילת שנת 

 השתייכו למגזר הממשלתי והשאר 44%, המיטות השתייכו לשירותי בריאות כללית) 47%(למחצית 

, 83% על 2000שיקום עמד בתחילת -יעור התפוסה במחלקות לגריאטרייהש. במגזר הוולונטרי והפרטי

בבדיקת . 17%-מספר החולים שהוגדרו כשיקומיים היה נמוך ממספר מיטות התקן בעבורם ב, כלומר

ידי הצוות המטפל - הוגדרו על79%שיקום מתברר כי -אפיון החולים בתוך המחלקות לגריאטרייה

עוד . 11 הוגדרו כסיעודיים מורכבים7%- בעיקר סיעודיים ו-אחרים  הוגדרו כחולים 14%, כשיקומיים

  הפכו להיות סיעודיים , בזמן הכניסה למוסד,  מהחולים שהוגדרו כשיקומיים18%עולה מהמפקד כי 

  ).נכון לזמן המפקד( הפכו להיות סיעודיים מורכבים 8%-ו

  

   הם גברים 42%יקום עולה כי ש-מבדיקת המאפיינים הדמוגרפיים של החולים במחלקות לגריאטרייה

 ומעלה 75 מהם בני 66%,  ומעלה65תשעים אחוזים מהחולים האלה הם בני ). א21לוח ( הן נשים 58%-ו

שמונים ושישה אחוזים של החולים הם .  שנה78-הגיל החציוני של החולים הנו כ.  ומעלה80 בני 45%-ו

בקרב היהודים .  הם ערבים2%-ו)  ואילך1990משנת ( עלו מברית המועצות לשעבר 12%, יהודים ותיקים

                                                   
 מהם אושפזו במחלקות 97%-מצביעה על כך ש, התפלגות כל החולים שהוגדרו כשיקומיים במסגרת המפקד  11

,  מהם אושפזו במחלקות לטיפול ממושך1%- אושפזו במחלקות לסיעוד מורכב ו2%, שיקום-של גריאטרייה
  .בעיקר במחלקות סיעודיות
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 7%- ילידי אסיה או אפריקה ו- 36%, אמריקה-נולדו באירופה) 56%(הוותיקים למעלה ממחצית החולים 

  .שיקום הנם נשואים- מהחולים במחלקות לגריאטרייה43%מתברר כי , כמו כן. הנם ילידי ישראל

  

  )אחוזים (שיקום- לגריאטרייהבמחלקותהשוהים  החולים של דמוגרפיים-סוציואפיינים  מ:א21 לוח
אחוזים   דמוגרפיים-מאפיינים סוציו

   מספרים מוחלטים-כ "סה 980
  אחוזים -כ "הס 100

  מין 
  גברים 42
  נשים 58
    
  גיל 

  64 עד 10
24 65-74
66 75+
 +80: מזה 45

  חציוני גיל 77.9
    
  אוכלוסייה קבוצת 

  ואחרים יהודים 98
  ותיקים יהודים      86
  * לשעברת המועצות בריעולי      12

  ערבית אוכלוסייה 2
    
  ** של יהודים ותיקים לידהמקום 
  ישראל 7

  אפריקה-אסיה 36
  אמריקה-אירופה 56
    
   משפחתימצב 

  נשואים 43
   נשואיםלא 57
    

  *** מגורים לפני האשפוזצורת
  לבד 51
  בלבד בן זוג עם 36

   וילדיםוג בן זעם 3
   בן זוגללא ילדים עם 6
  בשכר מטפל עם 1
  אחר 2

   ואילך1990שעלו משנת * 
   ואילך1990 לשעבר שעלו משנת ת המועצות היהודים ללא עולי בריכלל** 

  מבית חולים כללי או מדיור מוגן,  הדיירים שהגיעו מהביתכולל*** 
  

שיקום מזמן הכניסה -לקות לגריאטרייהב עולה כי משך השהות של החולים המאושפזים במח21מלוח 

בבדיקת רמת הניידות של . ועד לזמן המפקד עמד על חמישה חודשים בממוצע והחציון היה חודש אחד

חמישית .  עם מכשיר16%- ללא מכשיר הליכה ו4%: החולים מסתבר כי כחמישית מהם מתהלכים לבד

 זקוקים לעזרה מלאה או שהם 60%-ונוספת של החולים זקוקים לעזרה חלקית או להשגחה בניידות 

) 45%(בדיקת המצב הקוגניטיבי של החולים מעלה כי קרוב למחציתם . מרותקים לכיסא גלגלים

 צוינו כסובלים מהפרעה 17%; סובלים מהפרעה קלה בהתמצאות) 27%(כרבע ; מתמצאים במקום ובזמן
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מצב דמנטי עם הפרעה בדיבור דהיינו חולים ב,  נמצאו במצב החמור ביותר11%-ניכרת בהתמצאות ו

  .ובתפקוד היומיומי

  

שבעים וחמישה אחוזים . ממצא נוסף מתייחס למקום ממנו הגיעו החולים אל המחלקה שבה הם שוהים

 הגיעו לשם ממוסד לטיפול 4%- הגיעו מהבית ו21%, מהחולים הגיעו אל המחלקה מבית חולים כללי

  . ממושך

  

שיקום -י שימוש של החולים השוהים במחלקות לגריאטרייהמאפיינים תפקודיים ודפוס: ב21לוח 
  )אחוזים(

  מאפיינים תפקודיים ודפוסי שימוש  אחוזים
   מספרים מוחלטים-כ "סה 980
   אחוזים-כ "סה 100

  חלקה משך השהות במהתפלגות 
   חודשעד 40
   חודש לחודשייםבין 40

   חודשים3 עד 2 6
   חודשים6 עד 3 4
   חודשים12 עד 6 2
   חודשים24 עד 12 2
   חודשים24 מעל 5

  )חודשים (ממוצע 5.3
  )חודשים (חציון 1.0
    
  הניידות מידת 

  לבד מתהלכים 19
   מכשיר הליכהללא      4

  הליכה מכשיר עם      16
   לעזרת הזולתזקוקים 81
  או השגחה/ חלקית ולעזרה      21
  יסא גלגלים מלאה או מרותק לכלעזרה      60
    
   הקוגניטיביהמצב 

   הפרעה קלהאו תקין מצב 73
   במקום ובזמןמתמצאים      45
  בהתמצאות קלה הפרעה      27
  יהט ניכרת או דמנהפרעה 27
   ניכרת בהתמצאותהפרעה      17
   היומיובתפקוד עם הפרעה בדיבור - יהטדמנ      11
    

  חלקה ממנו הגיעו אל המהמקום
  הבית 21
  כלליולים  חבית 75

   ממושךלטיפול מוסד 4
  *אחר 1

  מוסד לבריאות הנפש, שיקומי/בית חולים גריאטרי, דיור מוגן: כולל* 
  

בעוד שהשיעור הארצי . שיקום-א מציג את ההיבט האזורי של האשפוז במחלקות של גריאטרייה22לוח 

הרי שבמחוז , ה באוכלוסייה ומעל65 מיטות לכל אלף בני 1.6 עמד על 2000של המיטות מסוג זה בתחילת 
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במחוז הצפון לא היו כל מיטות , לעומת זאת. 4.0: המרכז נרשם שיעור גבוה במיוחד של מיטות אלה

במחוזות ירושלים והדרום שיעור המיטות עומד על רבע מהשיעור הארצי . מסוג זה באותה תקופה

ב שיעור המיטות נמוך במקצת במחוז תל אבי. ובמחוז חיפה שיעור המיטות מעט גבוה מהשיעור הארצי

שיעור המיטות גבוה , )מחוז המרכז ומחוז תל אביב(אך במבט על כל אזור מרכז הארץ , מהשיעור הארצי

  .  לאלף קשישים באוכלוסייה2.4 ועומד על 50%-מהשיעור הארצי ב

  

ורים שוויונית של המיטות ישנה כמובן השלכה על דפוסי המעבר של החולים מאזור המג-לפריסה הלא

ההיצע הגבוה של מיטות במחוז המרכז . שיקום שבה הם אושפזו-אל האזור של המחלקה של גריאטרייה

 מכלל החולים 45%ב עולה כי 22מלוח . חולים גם ממחוזות אחרים, מטבע הדברים, מושך אליו

ם נרש, בנוסף). מחוזות המרכז ותל אביב(במחלקות האלה מאושפזים במחלקות הנמצאות במרכז הארץ 

גם במקרה זה בולט במחוז הדרום השיעור . גם במחוז חיפה שיעור גבוה של מאושפזים תושבי האזור

  . שליש מהחולים תושבי מחוז הצפון אושפז במחוז חיפה. של המאושפזים תושבי האזור) שליש(הנמוך 

  

 שיקום אושפזו במוסד הנמצא ביישוב- מהחולים במחלקות לגריאטרייה29%ג עולה כי 22מלוח 

 אושפזו במוסד מחוץ 37%- אושפזו במוסד הנמצא באותו מחוז אך לא ביישוב מגוריהם ו34%, מגוריהם

נמצא שבמחוז ירושלים ובמחוז חיפה שיעור החולים שמצאו פתרון ביישוב המגורים שלהם היה . למחוז

ב המרחק הממוצע שחולים שלא מצאו פתרון ביישו. בהתאמה, 46%- ו74%: גבוה מהשיעור הארצי

מ " ק10 -המאושפזים ביישוב אחר באותו מחוז ): קו אווירי(מ " ק16מגוריהם היו צריכים לעבור עמד על 

החולים שגרו קודם אשפוזם במחוז ירושלים ובאזורי . מ" ק22 -ומאושפזים ביישוב הנמצא במחוז אחר 

שה ופי שניים פי שלו(הפריפריה עברו מרחקים גדולים יחסית כדי להגיע למוסד בו הם מאושפזים 

  ).בהתאמה, מהשיעור הארצי

  

  *) באוכלוסייה65+לאלף בני שיעור  (2000תחילת , שיקום לפי מחוז- מיטות של גריאטריה:א22 לוח
  מחוז  שיעור המיטות

  כ ארצי"סה 1.6
  ירושלים  0.4

  הצפון  0
  חיפה  1.8
  המרכז  4.0
  תל אביב  1.2
  תל אביב+ המרכז   2.4
  הדרום  0.5
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ממחוז המגורים למחוז המוסד שיקום -במחלקות לגריאטרייה של חולים המעבר דפוסי :ב22לוח 
  )אחוזים(

     המגורים לפני המיסודמחוז

  הדרום
  +המרכז

  ירושלים  הצפון  חיפה  *המרכז   אביבתל   אביבתל
  כ"סה

  המוסד מחוז  ארצי
  ארצי כ"סה 100 100 100 100 100 100 100 100

  ירושלים 0 74 0 0  0 0 0
  הצפון 6 0 64 0 1 0 0 0
  חיפה 26 3 33 93 1 1 1 1

  המרכז 45 24 2 7 79 56 65 61
   אביבתל 19 0 1 0 20 43 34 4

  אביבתל  + המרכז 64 24 3 7 99 99 99 65
  הדרום 4 0 0 0 0 0 0 34

  ע"כולל אזורי יש* 
  

 מיקום -שיקום -של חולים במחלקות לגריאטריה ביחס ליישוב המגורים המוסדיישוב : ג22לוח 
  ומרחק ממוצע

  בין יישוב המגוריםהממוצע המרחק
  עבור הדיירים שמוסדו- המוסד ליישוב
 )ויריוקו א, מ"ק( מגוריהם ליישוב מחוץ

  מיקום המוסד ביחס ליישוב
  )אחוזים(המגורים 

    ר אחביישוב  נמצאהמוסד יישוב
 במחוז
  אחר

 במחוז
  המגורים

כל הדיירים 
  מחוץשמוסדו
  ליישובם

 במחוז
  אחר

 במחוז
 המגורים

 באותו
כ"סה  יישוב

   
  מחוז המגורים לפני המיסוד

22 10 16 37 34 29 100   ארצי כ"סה
49 * 49 26 0 74 100   ירושלים
38 20 30 36 27 36 99   הצפון
81 9 18 7 47 46 100   חיפה
17 11 13 21 62 17 100   המרכז
11 4 9 57 24 19 100    אביבתל
12 8 10 44 38 18 100   אביבתל  + המרכז
31 37 32 66 11 23 100   הדרום
31 * 31 100 0 0 100   עזהשומרון ו, יהודה אזורי

  שירותי מידע ומחשוב, הבריאותמשרד : מקור* 
  

  1983-2000, מגמות בדפוסי המיסוד של האוכלוסייה הקשישה. 4
  

 17במהלך , ממושך בשלוש נקודות הזמןבפרק זה תיערך השוואה של מאפייני דיירי המוסדות לטיפול 

השוואה זו . 2000- ו1990, 1983: מכון ברוקדייל-וינט'ידי ג-שבהן נערכו מפקדי דיירים על, השנים

, מאפשרת לבדוק האם חלו שינויים בדפוסי השימוש של האוכלוסייה הקשישה בשירותים המוסדיים

מצב משפחתי ומקום , מין, גיל: סיסייםתוך התייחסות למצב התפקודי ולמאפיינים הדמוגרפיים הב

  .הלידה
  

   המצב התפקודי של הדיירים4.1
מבט על ). 23לוח  (25,800- ל12,700- הוכפל מספר דיירי המוסדות מ2000- ל1983נמצא שבין , ראשית

סיעודיים (רמת המוגבלות מצביע על גידול באוכלוסייה המוסדית של דיירים ברמת מוגבלות גבוהה 

עצמאיים (בקצב כפול מהאוכלוסייה המוסדית של דיירים ברמת מוגבלות נמוכה ) ותשושי נפש
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יש קשר בין שיעור הגידול של אוכלוסיות מוסדיות לבין רמת , כלומר.  בהתאמה1.5 ופי 2.9פי ): ותשושים

, מספר הדיירים העצמאיים במוסדות נשאר יציב למדי, כך. התפקוד שלהן בנקודות הזמן הרלוונטיות

  . 3.8 ומספר הדיירים תשושי הנפש גדל פי 2.8מספר הסיעודיים גדל פי , 2.3התשושים גדל פי מספר 
  

. כתוצאה משיעורי הגידול הדיפרנציאליים האלה חלו שינויים בהתפלגות הדיירים לפי המצב התפקודי

   1990- ב68%- ל1983- ב59%-עלה מ) סיעודיים ותשושי נפש, תשושים(עצמאיים -אחוז הדיירים הלא

   1990- ב32%- ל1983- ב41%-ובמקביל ירד אחוז הדיירים שהוגדרו כעצמאיים מ, 2000- ב78%-ול

) 2000- ב45%- ל1983- ב33%-מ(בולט במיוחד הגידול באחוז הדיירים הסיעודיים . 2000- ב22%-ול

עבר שינויים אלה מבטאים היטב את המ). 2000- ב10%- ל1983- ב5%-מ(ובאחוז הדיירים תשושי הנפש 

ובמקביל , עם השנים עבר הדגש לטיפול בקשישים יותר מוגבלים: שעשתה המערכת המוסדית בתקופה זו

קהילות , ובכלל זה דיור מוגן, פותח ִמגוון של שירותים חלופיים בקהילה לקשישים פחות מוגבלים

  .תומכות ומרכזי יום
  

  2000- ו1990 ,1983 ,התפקודי  המוסדות לטיפול ממושך לפי המצבדיירי: 23 לוח
  שיעור הגידול 

  1983-2000בין השנים 
  

2000 
  

1990 
  

1983 
  

  תפקודימצב 
  לפיםא

  דיירים כ"הס 12.7 17.9 25.8  2.0
 עצמאיים 5.2 5.7 5.6 1.1 
 1.5  

 תשושים 2.6 4.3 6.0 2.3
 סיעודיים 4.2 6.4 11.6 2.8

 2.9  
  נפשתשושי 0.7 1.5 2.6  3.8 

            * לא עצמאייםכ"הס 7.5 12.2 20.2 2.7
  אחוזים 
  דיירים כ"סה 100 100 100 
  עצמאיים 41 32 22 
  תשושים 20 24 23 
  סיעודיים 33 36 45 
   נפשתשושי 5 8 10 
  * לא עצמאייםכ"הס 59 68 78  

  סיעודיים ותשושי נפש, תשושים: כולל* 
  

  דיירי המוסדות ושיעור המיסוד,  אוכלוסייה4.2
 כיוון שעליה יש לנו נתונים זמינים מכל 12תוח ההיסטורי נתייחס לאוכלוסייה היהודיתבהמשך הני

 2000התייחסנו בשנת , עקב גל העלייה הגדול של שנות התשעים מברית המועצות לשעבר. 13המפקדים

היהודים הוותיקים ללא עולי ברית המועצות לשעבר שעלו ) ב(; כלל היהודים) א: (לשני סוגי אוכלוסיות

,  לשתי אוכלוסיות אלו2000-בבחינת נתוני המיסוד לאורך זמן יש עניין להתייחס ב.  ואילך1990נת מש

 10%שהיוו אז , בשל שיעור המיסוד הנמוך יחסית בקרב העולים הקשישים מברית המועצות לשעבר

                                                   
והיא כוללת גם נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא " יהודים ואחרים"אוכלוסייה זו מוגדרת כ, 2000שנת לגבי   12

  .סיווג דת
. אין בידינו נתונים מספריים על השימוש שעשתה האוכלוסייה הערבית בשירותים המוסדיים, 1983לגבי שנת   13

בשתי נקודות . 0.7% ועמד על 2000זה של שיעור המיסוד של האוכלוסייה הערבית היה זהה ל, 1990לגבי שנת 
  . מדיירי המוסדות1%זמן אלה הם היוו 
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יש משמעות להתייחס הן לכלל , אי לכך). 3לוח ( מהאוכלוסייה היהודית 20%-מדיירי המוסדות ו

והן לאוכלוסייה היהודית הוותיקה ) המושפעת מדפוסי המיסוד של העולים(האוכלוסייה היהודית 

שהיא הצרכנית העיקרית של השירותים המוסדיים , )שאינה מושפעת מדפוסי המיסוד של העולים(

  . לקשישים

  

ונים בלוחות הוצגו הנת, כיוון שאת הנתונים ההיסטוריים המופיעים בפרק זה ניתן לנתח בצורות שונות

  .בדיון זה נתמקד במספר נקודות מרכזיות, אולם. בחתכים מפורטים

  

   דיירים 24,700- ל1983- דיירים ב12,100-מ:  הוכפל מספר דיירי המוסדות היהודים 2000- ל1983בין 

   573,000- ל1983- ב338,000-מ: 70%- ומעלה גדלה ב65ואילו האוכלוסייה היהודית של בני , 2000-ב

   1983- ב3.6%-מ: 20%-גדל שיעור המיסוד של האוכלוסייה היהודית ב, כתוצאה). 24לוח  (2000-ב

לגידול מעבר  20%-מספר דיירי המוסדות לטיפול ממושך גדל ב, פירוש הדבר. 2000- ב4.3%-ל

 - נמצא גידול גבוה יותר בשיעור המיסוד , באשר לאוכלוסייה היהודית הוותיקה. באוכלוסייה בתקופה זו

  .1990- ל1983מהנתונים עולה כי הגידול העיקרי התרחש בין . 2000 בשנת 4.9%-והוא הגיע ל, 35%

  

   1990, 1983, )יהודים( בארץ 65+ ואוכלוסיית בני 65+דיירי המוסדות לטיפול ממושך בני  :24 לוח
  2000-ו

   בין השניםהגידול שיעור
   )אחוזים (1983-2000

 כלל
   * ותיקהת יהודיאוכלוסייה **היהודים

  1983 1990 2000 2000   *ותיקים  ** היהודיםכלל
103 83  24.7 22.2 17.3 12.1   )אלפים( המוסדות דיירי

       
70 35  572.7 456.2 392.6 337.8   )אלפים( בארץ האוכלוסייה
               
20 35   4.3 4.9 4.4 3.6   ***)אחוזים ( המיסודשיעור

   ואילך1990 לשעבר שעלו משנת ת המועצות ברי ללא עוליהיהודיםכלל * 
   ואילך1990 לשעבר שעלו משנת ת המועצותבריכולל עולי ** 

   האוכלוסייה בארץמתוךאחוז הגרים במוסדות *** 
  

   שיעורי המיסוד לפי מאפיינים דמוגרפיים4.3
נטייה מעלה כי ה) 1983-2000( בתקופה הנסקרת גילבחינת התפתחות שיעורי המיסוד בארץ לפי 

   0.9%- ל1983- ב1.1%-מ): 65-74בני (להשתמש בשירותים המוסדיים ירדה בקרב הקשישים הצעירים 

בקרב , לעומת זאת). 25לוח ( בשיעור המיסוד 18%כלומר ירידה של ,  בקרב כלל היהודים2000-ב

  : ותנראית מגמת עלייה בשימוש במוסד, ובמיוחד בקרב הוותיקים, )75+בני (הקשישים המבוגרים 

 16% בקרב כלל היהודים ושל 5%גידול של  (2000-ב) בקרב הוותיקים (9.6%- ול8.7%- ל1983- ב8.3%-מ

  . גדל הפער בין קבוצות הגיל ביחס לשיעור המיסוד, כתוצאה מכך). בקרב הוותיקים שבהם
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, 1983): םיהודי (גיל לפי בארץ 65+ ואוכלוסיית בני 65+דיירי המוסדות לטיפול ממושך בני  :25 לוח
  2000- ו1990

שיעור הגידול בין השנים 
 )אחוזים (1983-2000

כלל  
 **היהודים

   
 *אוכלוסייה יהודית ותיקה

 

 גיל 1983 1990 2000  2000  *ותיקים **כלל היהודים
  דיירי המוסדות              
  אלפים              

  כ"סה  12.1  17.3  22.2   24.7   83  103
20  4   2.8   2.4  2.1  2.3  65-74  

123  102   21.9   19.8  15.1  9.8  75+  
  +80: מזה  7.0  11.7  16.3   17.9   132  155

                
  אחוזים              
  כ"סה  100  100  100   100     
     11   11  12  19  65-74  
     89   89  88  81  75+  
  +80: מזה  58  68  73   73     
                
  65+אוכלוסיית בני               
  אלפים              
  כ"סה  337.8  392.6  456.2   572.7   35  70
46  14   320.2   250.3  226.0  219.1  65-74  

113  74   252.5   206.0  166.7  118.7  75+  
  +80: מזה  51.9  80.7  103.8   125.4   100  141

                
  אחוזים              
  כ"סה  100  100  100   100     
     56   55  58  65  65-74  
     44   45  42  35  75+  
  +80: מזה  15  21  23   22     
                
  ***שיעור המיסוד              
  כ"סה  3.6  4.4  4.9   4.3   35  20
18-  9-   0.9   1.0  0.9  1.1  65-74  

5  16   8.7   9.6  9.1  8.3  75+  
  +80: מזה  13.5  14.5  15.7   14.3   16  6

   ואילך1990 לשעבר שעלו משנת ת המועצות ללא עולי בריהיהודיםכלל * 
   ואילך1990 לשעבר שעלו משנת ת המועצותריבכולל עולי ** 

  בארץ האוכלוסייה מתוךאחוז הגרים במוסדות *** 
  

חלו שינויים בהתפלגות , עקב דפוסי הגידול הדיפרנציאליים של הקשישים בני קבוצות גיל שונות, כמו כן

היוו ) 75 +בני(הקשישים המבוגרים . הן של דיירי המוסדות והן של כלל האוכלוסייה הקשישה, הגילית

לאורך כל התקופה .  מכלל הקשישים באוכלוסייה35%-ו) 65+בני ( מדיירי המוסדות 81% 1983-ב

 2000-ב, כך. הנבדקת אנו עדים להזדקנות של האוכלוסייה הקשישה בכלל ושל דיירי המוסדות בפרט

יש . 90%- כובקרב דיירי המוסדות הם היוו,  מהאוכלוסייה הקשישה45% ומעלה 75היה חלקם של בני 

 מהגידול המספרי שלהם באוכלוסייה 55%- ומעלה במוסדות ו75 מהגידול המספרי של בני 90%לציין כי 

  .  ומעלה80נובעים מהגידול במספר בני 
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   1983בין . דרך נוספת לראות את הזדקנות האוכלוסייה המוסדית היא בחינת השינוי בגיל הממוצע

יצוין שבמהלך . 82.8- ל79.6-מ:  שנים3.2- ומעלה ב65מוסדות בני  עלה הגיל הממוצע של דיירי ה2000-ל

  .תקופה זו גדלה תוחלת החיים בארץ בארבע שנים לערך

  

 הן הגדילו במעט את משקלן 1983-2000ובין השנים ,  מהוות רוב באוכלוסיית הקשישים בארץהנשים

יירי המוסדות מהוות הנשים רוב בקרב ד). 26לוח ) ( בקרב כלל היהודים2000- ב58%- ל1983- ב53%-מ(

שיעור המיסוד של הנשים , בכל נקודות הזמן שנבדקו).  בתקופה הנסקרת72%- ל70%בין (עוד יותר גדול 

   1983הגידול בשיעור המיסוד של הנשים בין , עם זאת. הקשישות כפול מזה של הגברים הקשישים

   31%; בהתאמה בקרב כלל היהודים, 23%- ו14%( נמוך יחסית לגידול המקביל בקרב הגברים 2000-ל

  ). בהתאמה בקרב הוותיקים37%-ו

  

נשואים - נמצא כי שיעור המיסוד של הקשישים הלאהמצב המשפחתיבאשר למגמת שיעורי המיסוד לפי 

עם השנים הצטמצם פער זה ). 27לוח (בכל אחת מנקודות הזמן ,  מזה של הקשישים הנשואים6-7גבוה פי 

 2000- ב1.4%- ל1983- ב1.0%-מ (37%-ר המיסוד של הקשישים הנשואים גדל בבמקצת כיוון ששיעו

   1983- ב7.4%-מ( בלבד 6%-נשואים גדל ב-בעוד ששיעור המיסוד בקרב הלא, )מקרב כלל היהודים

התפלגות דיירי המוסדות לפי המצב המשפחתי נותרה יציבה ).  מקרב כלל היהודים2000- ב7.9%-ל

בקרב האוכלוסייה הכללית .  מכלל דיירי המוסדות82%-נשואים מהווים כ-הלאהדיירים . לאורך השנים

 1983- ב40%-מ(נשואים - עלה במקצת אחוז הקשישים הלא2000- ל1983של הקשישים בארץ נמצא שבין 

הן באוכלוסייה הכללית והן בקרב , נשואים- מהקשישים הלא90%-יש לציין שקרוב ל). 2000- ב44%-ל

  .נם אלמניםה, דיירי המוסדות
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, 1983 ,)יהודים( לפי מין בארץ 65+ ואוכלוסיית בני 65+דיירי המוסדות לטיפול ממושך בני  :26 לוח
  2000- ו1990

  שיעור הגידול בין השנים
 )אחוזים (1983-2000

   
 **כלל היהודים

   
 *אוכלוסייה יהודית ותיקה

 

 מין 1983 1990 2000  2000  *ותיקים **כלל היהודים
  דיירי המוסדות              
  אלפים              

  כ"סה  12.1  17.3  22.2   24.7   83  103
  גברים  3.7  5.0  6.3   7.0   72  90

  נשים  8.5  12.3  15.9   17.7   87  109
                
  אחוזים              
  כ"סה  100  100  100   100     
  גברים  30  29  29   28     
  נשים  70  71  71   72     
                
  65+ת בני אוכלוסיי              
  אלפים              
  כ"סה  337.8  392.6  456.2   572.7   35  70
  גברים  157.6  176.7  198.3   242.7   26  54
  נשים  180.2  215.9  257.9   330.1   43  83
                
  אחוזים              
  כ"סה  100  100  100   100     
  גברים  47  45  43   42     
  נשים  53  55  57   58     
                
  ***שיעור המיסוד              
  כ"סה  3.6  4.4  4.9   4.3   35  20
  גברים  2.3  2.8  3.2   2.9   37  23
  נשים  4.7  5.7  6.2   5.4   31  14

   ואילך1990 לשעבר שעלו משנת ברית המועצות ללא עולי היהודיםכלל * 
   ואילך1990 לשעבר שעלו משנת ברית המועצותכולל עולי ** 

  לוסייה בארץ האוכמתוךאחוז הגרים במוסדות *** 
  

 נמצא כי שיעור השימוש בשירותים המוסדיים עלה מקום הלידהבבחינת התפתחות דפוסי המיסוד לפי 

   6.3%- ל1983- ב3.9%-מ (63% גידול של -אמריקה -במיוחד בקרב הקשישים הוותיקים ילידי אירופה

) ברית המועצות לשעברעולי + ותיקים (אמריקה -לגבי כלל הקשישים ילידי אירופה). 28לוח ) (2000-ב

הסיבה לכך היא . 29%-מתברר כי שיעור המיסוד גדל רק במחצית מהגידול בקרב הוותיקים והגיע ל

". אירופה"הנכללים במקום הלידה , כאמור שיעור המיסוד הנמוך יחסית של עולי ברית המועצות לשעבר

ל אחת מנקודות הזמן שאליהן אמריקה מהווים קרוב לשלושה רבעים מדיירי המוסדות בכ-ילידי אירופה

 הם היוו 2000-בקרב האוכלוסייה הכללית של הקשישים ירד משקלם במהלך השנים וב. אנו מתייחסים

  . מכלל היהודים הוותיקים56%-ו) כולל העולים(קרוב לשני שלישים מהקשישים היהודים 
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 משפחתי מצב לפי בארץ 65+ ואוכלוסיית בני 65+דיירי המוסדות לטיפול ממושך בני  :27 לוח

  2000- ו1990, 1983 ,)יהודים(

  שיעור הגידול בין השנים
 )אחוזים (1983-2000

   
 **כלל היהודים

   
 *אוכלוסייה יהודית ותיקה

 

 מצב משפחתי 1983 1990 2000  2000  *ותיקים **כלל היהודים
  דיירי המוסדות              
  אלפים              

  כ"סה  12.1  17.3  22.2   24.7   83  103
  נשואים  2.1  3.3  4.1   4.5   96  115
  לא נשואים  10.0  14.0  18.1   20.1   80  101

  אלמנים: מזה  9.0  12.7  16.0   17.8   79  98
                
  אחוזים              
  כ"סה  100  100  100   100     
  נשואים  17  19  19   18     
  לא נשואים  83  81  81   82     
  אלמנים: מזה  74  73  72   72     
                
  65+אוכלוסיית בני               
  אלפים              
  כ"סה  337.8  392.6  456.2   572.7   35  70
  נשואים  203.3  240.6  261.4   318.8   29  57
  לא נשואים  134.6  152.0  194.8   253.9   45  89
  אלמנים: מזה  118.7  135.8  166.9   212.5   41  79
                
  אחוזים              
  כ"סה  100  100  100   100     
  נשואים  60  61  57   56     
  לא נשואים  40  39  43   44     
  אלמנים: מזה  35  35  37   37     
                
  ***שיעור המיסוד              
  כ"סה  3.6  4.4  4.9   4.3   35  20
  נשואים  1.0  1.4  1.6   1.4   52  37

  לא נשואים  7.4  9.2  9.3   7.9   24  6
  אלמנים: מזה  7.5  9.4  9.6   8.4   27  11

   ואילך1990לשעבר שעלו משנת ברית המועצות  ללא עולי היהודיםכלל * 
   ואילך1990לשעבר שעלו משנת ברית המועצות כולל עולי ** 

   האוכלוסייה בארץמתוךאחוז הגרים במוסדות *** 
  

אחוז ). 2000- ב3.3%- ל1983- ב2.6%-מ (24%-אפריקה גדל ב-שיעור המיסוד של הקשישים ילידי אסיה

 הן בקרב דיירי המוסדות והן באוכלוסייה 1983-2000אפריקה עלה בשנים -לידי אסיההקשישים י

). 2000- לשליש מהקשישים ב1983-באוכלוסייה הוותיקה עלה משקלם מרבע מהקשישים ב(הכללית 

 4.6%-מ(מתברר כי בתקופה הנדונה שיעור המיסוד שלהם ירד במחצית , באשר לקשישים ילידי ישראל

הדבר נובע מכך שמספרם באוכלוסייה הכללית גדל פי ארבעה לערך בעוד ). 2000-ב 2.4%- ל1983-ב

   4%-מ(הוכפל חלקם באוכלוסייה הכללית ויותר , כתוצאה. הכפיל את עצמו" רק"שמספרם במוסדות 
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ואילו בקרב דיירי המוסדות , )2000 בקרב הוותיקים בשנת 11%- בקרב כלל היהודים ול8%- ל1983-ב

  ).5%(י חלקם נשאר סטט

  

 ,)יהודים( לידה מקום לפי בארץ 65+ ואוכלוסיית בני 65+דיירי המוסדות לטיפול ממושך בני  :28 לוח
  2000- ו1990, 1983

  שיעור הגידול בין השנים
 )אחוזים (1983-2000

   
 **כלל היהודים

   
 *אוכלוסייה יהודית ותיקה

 

 המקום ליד 1983 1990 2000  2000  *ותיקים **כלל היהודים
  דיירי המוסדות              
  אלפים              

  כ"סה  12.1  17.3  22.2   24.7   83  103
  אפריקה-אסיה  2.2  2.5  5.0   5.0   128  128

  אירופה אמריקה  9.4  13.9  16.1   18.5   71  98
  ישראל  0.6  0.9  1.1   1.1   98  98
                
  אחוזים              
  כ"סה  100  100  100   100     
  אפריקה-אסיה  18  15  22   20     
  אירופה אמריקה  77  80  72   75     
  ישראל  5  5  5   5     
                
  65+אוכלוסיית בני               
  אלפים              
  כ"סה  337.8  392.6  456.2   572.7   35  70
  אפריקה-אסיה  82.8  108.0  152.5   152.5   84  84
  אירופה אמריקה  242.6  265.7  255.2   371.7   5  53

  ישראל  12.5  19.0  48.5   48.5   288  288
                
  אחוזים              
  כ"סה  100  100  100   100     
  אפריקה-אסיה  25  27  33   27     
  אירופה אמריקה  72  68  56   65     
  ישראל  4  5  11   8     
                
  ***שיעור המיסוד              
  כ"סה  3.6  4.4  4.9   4.3   35  20
  אפריקה-אסיה  2.6  2.3  3.3   3.3   24  24
  אירופה אמריקה  3.9  5.2  6.3   5.0   63  29
  ישראל  4.6  4.8  2.4   2.4   -49  -49

   ואילך1990לשעבר שעלו משנת ברית המועצות  ללא עולי היהודיםכלל * 
   ואילך1990לשעבר שעלו משנת ברית המועצות כולל עולי ** 

   האוכלוסייה בארץמתוךאחוז הגרים במוסדות *** 
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  סיכום. 5
  

 2000-2000י נועד לתאר את ממצאי מפקד דיירי המוסדות לטיפול ממושך שנערך בשנים הדוח הנוכח

.  מאגר המידע הארצי לתכנון בתחום הזיקנה-" משאב"מכון ברוקדייל ואשל במסגרת -וינט'מטעם ג

מפקד זה הנו חוליה בשרשרת של איסוף מידע שיטתי על המערכות המספקות שירותים לקשישים בכלל 

מכון ברוקדייל לאחר -וינט'ידי ג-מפקד זה הנו השלישי בסדרה שבוצע על. סדיים בפרטושירותים מו

בזכות עובדה זו התאפשרה השוואה בין נתוני שלושת . 1990- ו1983מפקדים קודמים שנערכו בשנים 

ששפכה אור על המגמות בדפוסי המיסוד של האוכלוסייה הקשישה בישראל מתחילת שנות , המפקדים

סיכום הממצאים העיקריים הוצג בתקציר של .  סוף שנות התשעים של המאה שעברההשמונים ועד

  .הדוח

  

קדמו לו שני פרסומים שבהם נעשה שימוש . הדוח הנוכחי אינו מהווה פרסום ראשון של נתוני המפקד

הפרסום הראשון הנו מאמר שהוכן בעבור תכנית החומש השביעי של . בנתונים שנאספו במהלך המפקד

במאמר זה השתמשנו בנתונים על שיעורי המיסוד של האוכלוסייה ). 2001, ר וברודסקיבא(אשל 

כדי לאמוד את הצרכים העתידיים בתחום השירותים המוסדיים לקשישים במישור הארצי , הקשישה

, שנור ובאר, ברודסקי" (2001 שנתון סטטיסטי -קשישים בישראל "בשנתון , כמו כן. ובמישור האזורי

הוצגו , בנוסף. ואשר עשויים לעניין ציבור רחב של קוראים, עו נתוני יסוד שהתקבלו מהמפקדהופי) 2001

ממצאי המפקד בפני כל המשרדים העוסקים בתכנון ובפיתוח שירותים מוסדיים לקשישים ובפני ועדות 

 והוא, הדוח הנוכחי מציג את מכלול הנושאים שנבדקו במהלך המפקד וביתר העמקה. ציבוריות שונות

  .מיועד בעיקר לאנשי המקצוע העוסקים בתחום השירותים המוסדיים לקשישים

  

מספק נתונים מעודכנים על דפוסי השימוש של האוכלוסייה , המתבצע אחת למספר שנים, מפקד מסוג זה

וכך הוא מהווה מקור מידע חשוב לקובעי המדיניות , הקשישה במערכת המוסדית לטיפול ממושך

יתרונו של מפקד כזה הוא בכוללניות שלו ובאפשרות להתייחס גם לחתכים . ולמתכנני השירותים

יש לזכור כי כל מפקד הוא מוגבל מעצם טבעו בהיקף הנושאים , עם זאת. דמוגרפיים וגאוגרפיים קטנים

ולמעשה הוא אינו יכול להוות תחליף למחקרים שנועדו לבדוק לעומק סוגיות שונות , הניתנים לבדיקה

 .עצבי המדיניותהמעסיקות את מ
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  פי הגדרות משרד הרווחה ומשרד הבריאות- מצב תפקודי על: נספח
  

  . זקן אשר מבחינת תפקודו מסוגל לבצע את פעולות היומיום ללא עזרה- עצמאי

  . זקן אשר מפאת תפקודו הירוד זקוק לעזרה חלקית בפעולות היומיום- תשוש

,  אדם שמצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע גופני או מנטלי- סיעודי

הסובל מבעיות רפואיות הדורשות מעקב רפואי מיומן במסגרת בעלת אופי רפואי לתקופה 

  :ממושכת ושנתקיים בו אחד או יותר מהמצבים להלן

  .הוא מרותק למיטה או לעגלת נכים. א

                 .ו שליטה על הסוגרים או אחד מהםאין ל. ב

  .הוא מתהלך בקושי רב עקב פתולוגיה או סיבוכים של מחלות שונות. ג

        ) ירידה קוגניטיבית( חולה מתהלך הסובל מירידה בתפקוד המוח - תשוש נפש

לעזרה מלאה בפעילות  במידה שהוא זקוק, אינטלקט, התמצאות, שיפוט, כרוןיז: במישורים

הכוונה , )שליטה על הסוגרים-אי(בשירותים  שימוש, אכילה, הלבשה, רחצה: יום לרבותהיומ

  .בניידות והשגחה

  :ובנוסף,  כמפורט לגבי חולה סיעודי- סיעודי מורכב

  )כולל רקמה נכרוטית, מעבר לשפשוף שטחי(פצעי לחץ  .א

  זונדה לקיבה  .ב

שיכוך כאבים , ליאטיבייםפ, ופרנטרליים מחלת סרטן מפושטת אשר דורשת טיפולים אנטרליים  .ג

  .אופיאטיים ואחרים באמצעות משככי כאב

  ורידיים ממושכים-עירויים תוך  .ד

 חולים אשר מקבלים טיפול בדיאליזה  .ה
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