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מהו? ברוקדייל ג׳וינט-מכון
 האדם התפתחות הזיקנה, בתחומי למחקר ארצי מרכז

.1974ב- שהוקם בישראל, חברתית ורווחה

 הפועל רווח, כוונת ללא עצמאי ארגון
ישראל. וממשלת (AJJDC) העולמי הג׳וינט עם בשיתוף

 עצמם המקדישים מקצוע אנשי של צוות
 חברתיות בסוגיות יישומי למחקר
הלאומי. היום בסדר עליונה קדימות בעלות

 מחויבות עצמה על שנטלה חשיבה קבוצת
 השירותים ולספקי המדיניות לקובעי לסייע

רווחה. תכניות וביישום בתכנון

 בין־תחומית. גישה על מתבסס במכון המחקר
עיקריות: יחידות חמש במכון

זיקנה ♦

בריאות מדיניות ♦

עלייה קליטת ♦

מוגבלות ♦
ולנוער לילדים המרכז ♦



שונות תפקוד ברמות לקשישים דיור סוגי סקירת

קינג רון

 - אשל בסיוע בוצעה הסקירה
בישראל הזקן למען שירותים ולפיתוח לתכנון האגודה

2000 דצמבר רושלים א תשס טבת



 לגרונטולוגיה ברוקדייל ג׳וינט־מכון
 וחברה אדם והתפתחות

 13087 ת״ד
91130 ירושלים

02־6557400 טלפון:
02-5612391 פקס:

www.jdc.org.il/brookdale באינטרנט: כתובת

http://www.jdc.org.il/brookdale


,>כיז

0®*DALE'**

זה .בנושא ברוקדייל גיוינט־מכון של נוספ״ם פרסומים

.99-345דמ- הערכה. תומכת״-מחקר "קהילה הימלבלאו. ויעל מזרחי אילנה

 בדיור קליטתם אחר מעקב לשעבר: מבדית-המועצות מבוגרים עולים נאון. ודניז שטרוסברג נורית
.98-281דמ- .1992-1995 בשנים נוספים ובתחומים

 ומאפיינים הדיירים של וצרכים מאפיינים הציבורי־ממשלתי: המוגן הדיור שטרקשל. ומרים קינג ירון
.97-279דמ- ורצויים. קיימים ותפעוליים ארגוניים

 - המוגן הדיור ותכניות ממושך לטיפול המוסדות דיירי של ארצי מיפקד פקטור. וחיים באר שמואל
.93-89ת- .1990

לאשל. שהוגש עבודה מסמך .1998 לעולים. דיור תכניות על סקר קינג. ירון

 ,02-6557400 טל׳: ,91130 ירושלים ,13087 ת.ד. ברוקדייל, לג׳וינט-מכון לפנות ניתן פרסומים להזמנת
02-5612391 פקס:



תקציר

 בקרב תת־קבוצות של משקלן עולה ובמיוחד, וגדל, הקשישים של מספרם הולך בעולם שונות בארצות
 כלכליים וממניעים אלה דמוגרפיים מתהליכים כתוצאה מוגבלים. וקשישים ישישים כגון זו, אוכלוסייה

 הזמינים הדיור וסוגי הקהילתיים השירותים סוגי את ומרחיבות מפתחות רבות ארצות והומניסטים,
 פתרונות של זמינותם את להגביר היא זה תהליך של המטרות אחת היקפם. ואת הקשישים, לאוכלוסיית

למיסוד. חלופיים

 המיועדים דיור של שונים סוגים על מקיפה תמונה לספק שנועדה ספרות, סקירת על מבוסס זה דוח
 שונות בארצות האחרונות בשנים התפתחו אשר מוגבלים, לקשישים ובמיוחד הקשישים, לאוכלוסיית

 בסיס לספק במטרה זאת, וארצות-הברית. הולנד דנמרק, שוודיה, סקוטלנד, אנגליה, כמו העולם, ברחבי
 לתכנון הקשור בכל אחרות בארצות שהצטבר מהניסיון ללמוד בארץ מדיניות לקובעי שיסייע מידע

לקשישים. דיור תכניות ופיתוח

 כגון לנושאים, ומתייחסת השונות, בארצות שפותחו דיור של שונים סוגים בתיאור מתמקדת הסקירה
 לממצאים האפשר, ובמידת הקיים; האדם כוח מערך לדיירים, המוצע השירותים סל היעד, אוכלוסיית

 סוגי של ההפעלה לעלויות מתייחסת אינה זו סקירה שונים. דיור סוגי בבחינת שהתמקדו מחקרים מתוך
ומעמיקה. נפרדת בדיקה הדורש מורכב נושא השונים, הדיור

 שונות. תפקוד ברמות קשישים למען והופעלו שפותחו דיור סוגי של העשיר המגוון על מצביעה זו סקירה
 מסגרות לבין בקהילה רגיל דיור שבין הרצף על הממוקמות לדיור אופציות מהווים אלה דיור סוגי

 לפתרונות ועד שירותים, סל כולל אינו אך הקשיש לצורכי פיזית המותאם ציבורי מדיור החל מוסדיות,
אחד. באתר טיפול של שונות רמות המספקים רב־תכליתיים דיור

 קהילתיים דיור פתרונות של פיתוחם לעודד היא זו בסקירה שנכללו הארצות בקרב הרווחת המדיניות
 יהוו אלה פתרונות נפשית. ו/או פיזית מבחינה מוגבלים לקשישים גם אלא עצמאים לקשישים רק לא

בקהילה. להזדקן שניתן, כמה עד לקשיש, ויאפשרו למיסוד, אלטרנטיבות

 בתחום ולתכניות למדיניות הקשור בכל שהתפתחו מגמות כמה על להצביע ניתן הספרות סקירת מתוך
:לקשישים דיור של

 למגורים תכניות למשל, קיימים. דיור משאבי ניצול באמצעות לקשישים דיור פתרונות פיתוח ♦
טבעיות. פרישה קהילות במסגרת שירותים מערך ופיתוח משותפים

 של צורכיהם על לענות על-מנת קיימות דיור בתכניות האדם כוח ומערך השירותים סל הרחבת ♦
 סל עם מוגן דיור הסבת למשל, התפקודי-בריאותי. במצבם הידרדרות חלה הזמן שעם דיירים

שירותים. עתיר מוגן לדיור מזערי שירותים



 טיפולי. מוגן דיור למשל, מוגבלים. קשישים המשרתים מוגן דיור של חדשים סוגים פיתוח ♦
 Assisted של המואץ הפיתוח לאחר בארצות-הברית במיוחד בולטת זו מגמה האחרונות, בשנים

Living Facilities
 בארצות ביטוי לידי באה זו מגמה מוגן. דיור של שונים לסוגים והסבתו מוסדיות מסגרות סגירת ♦

 את ניכרת במידה להגביל שמטרתה מדיניות גם קיימת אלה בארצות ושוודיה. דנמרק כמו
קהילתי. בדיור הקשישים של מגורים ולעודד סיעודיים, ובתי-חולים אבות בתי של בנייתם

דמנטיה. לחולי שיתופי דיור למשל, נפש, תשושי לקשישים קהילתי דיור פיתוח ♦
מהקהילה קשישים גם לעתים שמשרת שירותים מרכז בתוכם המשלבים דיור פתרונות פיתוח ♦
 הנכללים שירותים לנצל על-מנת אבות לבית או שירותים למרכז בסמיכות לקשישים דיור בניית ♦

אלה. במסגרות
 על- אחד באתר טיפול של רצף הכוללים (Multi-level Care) רב־תכליתיים דיור פתרונות פיתוח ♦

 היא הכוונה לצרכיו. בהתאם טיפול של שונות רמות ולקבל במקום להזדקן לקשיש לאפשר מנת
(.Continuing Care Retirement Communities) גימלאים לקהילות

 דיור כגון בעולם, אחרות בארצות גם המופעלות לקשישים דיור של שונות אופציות פותחו בישראל
 שפותחו דיור סוגי גם זוהו הספרות בסקירת אך תומכות. וקהילות גימלאים כפרי או קהילות מוגן,

 הטיפולי המוגן הדיור תכניות את כאן להזכיר חשוב למשל, בישראל. קיימים שאינם אחרות בארצות
 שירותים מגוון לספק ערוכות אשר Assisted Living Facilities כגון למיסוד, אלטרנטיבות המהוות

 לא בנוסף, נפש. תשושי ולקשישים סיעודיים לקשישים האישי, הטיפול בתחום המוגבלים לקשישים
 לשקול מקום יש בפרט. דמנטיה ולחולי נפש לתשושי (Small Group Homes) שיתופי דיור בארץ פותח

בארץ. גם כאלה דיור סוגי בפיתוח הצורך את



תודה דברי

 האגודה - לאשל תודה זו. סקירה להכנת ותרמו שסייעו והגופים האנשים לכל להודות היא נעימה חובה
זו. עבודה במימון סייעה אשר בישראל הזקן למען שירותים ופיתוח לתכנון

 אנרסדאט לינה (;Seniors information Service, Australia) אלן קריס :הבאים לאנשים מיוחדת תודה
(Lund University, Malmo, Sweden;) סקוט אן ומרי גוטמן גלוריה (Gerontology Research Center, Simon 

Fraser University, Canada;) מקיי אנדרו (Hanover-Scotland-Housing Association;) מקגיל סטוארט 
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 קוזי סטושי (;SEV, Holland) סינגלנברג ג׳רואן (;Abbeyfield International, England) ניוברי פיטר
Building Research Institute, Japan);) ספנסלי הילרי (Scottish Homes;) פלסיג־ג׳נסן סוזן (Danish 

Gerontological Institute;) קוזי סטושי (Building Research Institute, Japan;) קולינס פיטר (ARV Assisted 

Living , U.S.A;) קלנדנין מייקל .(Sunrise Assisted Living, U.S.A;) קסטרופ ויני (Danish Ministry of 
Housing and Building) ; רודריגז לואיס (.(Canada Mortgage and Housing Corporation

 המועילות, הערותיה על ברוקדייל בג׳וינט-מכון זיקנה תחום ראש ברודסקי, לג׳ני תודה ברכת ולבסוף,
הדוח. עריכת על אלון ולבלהה
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מבוא .1

 לקשישים תומכות דיור תכניות של לפיתוחן הקשור בכל חשובה התפתחות חלה האחרונות בשנים
 דיור פתרונות פיתוח של למגמה קשורה זו התפתחות נפש. תשושי קשישים כולל ומוגבלים, עצמאים
 השפיעו גורמים מספר בקהילה. להזדקן לקשיש ויאפשרו למניעתו, או המיסוד, לדחיית שיתרמו חלופיים

 גידול ומעלה(; 75 )בני ישישים קשישים של במספרם וגידול האוכלוסייה הזדקנות :זו התפתחות על
 דיור לפתרונות ומשפחותיהם מוגבלים קשישים של יותר גדול ביקוש המוגבלים; הקשישים של במספרם

 ומניעים מוסדי; טיפול של בתחום ההוצאות בהפחתת הצורך את שהגבירו כלכליים מניעים קהילתיים;
הקשיש. של חייו. איכות על לשמור הצורך על המצביעים הומניסטים

 אבות בתי של בנייתם את ניכרת במידה להגביל שמטרתה מדיניות קיימת לדוגמה, ובשוודיה, בהולנד
 המוסדיות המסגרות כאשר קהילתי, בדיור הקשישים של מגורים ולעודד סיעודיים, חולים ובתי

 חוק -1987ב נחקק אף בדנמרק במיוחד. גבוהה מוגבלות רמת בעלי לקשישים מיועדות יהיו הקיימות
לקשיש. קהילתי דיור של שונות אופציות של פיתוח ועודד מוסדיות מסגרות של בנייתן את שאסר

 נוספות ארצות כמה של במדיניותן ביטוי מקבל לקשיש דיור של ושונים חדשניים סוגים של פיתוחם
 לבין בקהילה רגיל דיור שבין רצף על הממוקמות דיור של אופציות מהווים אלו דיור סוגי בעולם.

מוסדיות. מסגרות

 לקשישים המיועדים אלה על ובמיוחד בעולם, שהתפתחו לקשישים הדיור סוגי על ללמוד על-מנת
 ברוקדייל לג׳וינט-מכון - בישראל הזקן למען שירותים ולפיתוח לתכנון האגודה ־ אשל פנתה מוגבלים,

זה. בנושא ספרות סקירת לערוך בבקשה

הספרות סקירת מטרת .2

 לקשישים ובמיוחד הקשישים, לאוכלוסיית שונים דיור סוגי של תמונה לספק נועדה הספרות סקירת
 לספק במטרה זאת, בעולם. שונות בארצות התפתחו אשר נפשית(, מוגבלים קשישים )כולל מוגבלים

 האם ולבחון אחרות, בארצות שהצטבר מהניסיון ללמוד בארץ מדיניות לקובעי לסייע שיוכל מידע בסיס
בארץ. המציאות במסגרת דיור של שונים סוגים ליישם ניתן

 כגון לנושאים, ומתייחסת שונות בארצות שפותחו דיור של שונים סוגים בתיאור מתמקדת זו סקירה
 לממצאים - האפשר ובמידת ;הקיים האדם כוח מערך לדיירים, המוצע השירותים סל היעד, אוכלוסיית

שונים. דיור סוגי בבחינת שהתמקדו מחקרים מתוך

1



 ובעיקר בעולם שונות בארצות שפותחו לקשישים השונים הדיור סוגי את מציגה הספרות סקירת
 באוסטרליה, בהולנד, ודנמרק(, )שוודיה סקנדינביה בארצות וסקוטלנד(, ויילס )אנגליה, בבריטניה

ובקנדה. בארצות-הברית

המידע איסוף .3

 באמצעות הן לקשישים, דיור סוגי של בנושא העוסקת כללית ספרות סקירת באמצעות הן נאסף המידע
 בעולם שונים מארגונים שהתקבלו ודוחות חוברות עלונים, סקירת באמצעות והן באינטרנט, גלישה

מסוימים. דיור סוגי על יותר ספציפי מידע שסיפקו

 המוצע השירותים סל היקף על המבוסס ברצף השונים הדיור סוגי את להציג ניסיון נעשה זה בדוח
 ספציפי, דיור סוג של העיקרית היעד אוכלוסיית את משקף השירותים סל הדברים, מטבע לדיירים.
 עצמאים קשישים משרתים הדיור סוגי שמרבית לציין יש אולם, הקשישים. של תפקודם רמת מבחינת

 קהילת שכונתית: ברמה לקשישים דיור של דוגמאות לשתי התייחסות מובאת הדוח בהמשך ומוגבלים.
 הקיימים לקשישים הדיור לסוגי גם נתייחס ובסוף ;בין־דורי שכונתי דיור של ותכנית הטבעית הפרישה
 הקורא לנוחות הדיור, סוגי הצגת סדר לפי מאורגנת הדוח בסוף המובאת הביבליוגרפיה בישראל.

ספציפי. דיור בסוג המתעניין

לקשישים דיור סוגי .4

נספח דיור 4.1
 Brookes 1991;) Granny Flat זה דיור סוג מכונה ובאוסטרליה וסקוטלנד( ויילס )אנגליה, בבריטניה

1990 McKay;) בקנדה Canada Mortgage and Housing Corporation 1988, 1995) Garden Suites;) 
 דיור (.Cox 1993; Golant 1992) (Elder Cottage Housing Opportunity) Echo Housing - ובארצות־הברית

 או במגרש הממוקמת טרומי(, במבנה )על־פי־רוב לקשיש ועצמאית נפרדת דיור מיחידת מורכב זה מעין
 לתמיכה נוחה גישה עת ובאותה פרטיות, לקשיש מאפשר זה פתרון משפחה. קרובי של ביתם ליד בחצר

 דיור יחידת עלות כמו־כן, הבדידות. תחושת להפחתת תורם וכן לכך, זקוק שהוא במידה משפחה מקרובי
יחסית. נמוכה זה מסוג

 יחסית בקלות מתאפשר הנספח הדיור התכנוני. במישור היא זה מודל של נרחב ביישום העיקרית הבעיה
 הצפיפות בהם באזורים אך, נמוכה. בצפיפות הבנויים חד־משפחתיים בתים מצויים שבהם בפרוורים

 כי מדווחת Cox .(Zoning Restrictions) (1993) בקרקע לשימוש הקשור בכל הגבלות קיימות יותר, גבוהה
 בנייה על איסור חל בהם השכונתית, ברמה או המקומית הרשות ברמת בארצות-הברית, מקומות ישנם

נתון. מגרש על אחת דיור מיחידת יותר של
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 המוני בפתרון מדובר לא מקרה, בכל לעיל. שהוזכרו בארצות זה מסוג הדיור היקף על מהימן מידע אין
 באוסטרליה פחות. חשובה התכנונית הבעיה בהם כפריים באזורים בעיקר נפוצה שהתופעה ונראה

 יחידות לקשישים מחכירים וטסמניה, ויקטוריה כגון מדינות, של השיכון משרדי בהן תכניות מופעלות
 וחדר שינה חדר וכוללות מ״ר( 34 כלל )בדרך קטנות אך עצמאיות היחידות להעברה. הניתנות טרומיות
 לב- מוגבלים החכירה דמי שניים. או אחד לאדם ומתאימות מטבחון, וכן ואמבטיה, שירותים מגורים,

(.McKay, 1990) הקשיש של מההכנסה 20%

הקשיש לצורכי פיזית המותאם ציבורי דיור 4.2
 דיור יחידות של הפיזית להתאמתן תכניות קיימות והולנד, סקוטלנד אנגליה, כגון ארצות, במספר
 להמשיך שונות תפקוד ברמות קשישים של יכולתם את להגביר יכולות אלה התאמות קשישים. לצורכי

 בתי או דירות מקבצי או קיימים בתים של הסבה בתים, בניית כולל זה דיור פתרון בבתיהם. ולהתגורר
 מעקים התקנת למשל, הקשישים. לצורכי הפיזית התאמתם על הקפדה תוך דו-קומתיים, או חד- דירות

 מעלית התקנת מוגבה, סף ללא פתחים רחבים, פתחים ואמבטיה, שירותים בחדרי לאחיזה ידיות או
 הצורך, במידת אלה, ביחידות מותקנת לפעמים אך שירותים, סל כולל אינו כזה דיור וכד׳. הצורך במידת
מרכזי. למוקד המחוברת מצוקה לשעת קריאה מערכת

 Age Concern England 1996;) Lifetime Housing או Mobility Housing זה מעין דיור מוגדר באנגליה
1995 Clapham.) זה מסוג דיור מכונה בסקוטלנד Amenity Housing. -17,449 בסקוטלנד היו 1996.ב 

 Adjusted Housing^ זה דיור פתרון ידוע בהולנד (.Scottish Homes 1993,1995) זה מסוג דיור יחידות
(.Bejaardenwoningen) (Coolen, 1993 המקום )ובשפת

שירות דירות 4.3
 (,Lette Kollektivboliger) קולקטיבי דיור או (service flats) שירות דירות של תכניות קיימות בדנמרק

 עצמאים קשישים בעיקר לשרת נועדו אלה תכניות דיור. ואגודות המקומיות הרשויות על-ידי שנבנו
 דירה שכר משלם והוא עצמאית דיור יחידת יש דייר לכל בתפקוד. קלה מהידרדרות הסובלים וקשישים
 למוקד קריאה מערכת באמצעות מחוברת דירה כל מהכנסתו. 15%מ- יותר לא מהווה אשר מסובסד
הצורך בעת הקהילתית השירותים במערכת שימוש עושים והדיירים במקום עובדים צוות אין מקומי.

.(Gottschalk 1995; Danish Institute of Gerontology 1998; Lindstrom 1997; Nijkamp et al. 1990)

משותפי□ מגור■□ 4.4
 Peace &) Shared Housing משותפים מגורים של תכניות מכונות ובאנגליה בקנדה בארצות-הברית,

1984 ,Nusberg) או Thorton, 1995) Homesharing.) נוספות ארצות בכמה פותחו זה מסוג תכניות 
 קרובי שאינם יותר, או אנשים שני גרים בו מגורים הסדר לכל מתייחס זה מושג ספרד. כגון באירופה,
 של משותף שימוש על מבוססים אלו הסדרים (.Peace & Nusberg, 1984) אחת דיור ביחידת משפחה,
 משלו. פרטי חדר יש דייר לכל כאשר ושירותים(, מגורים חדר )מטבח, הדיור מיחידת בחלק הדיירים

 משק־הבית, הרכב מבחינת משותפים מגורים של דפוסים מספר לכלול יכול זה מסוג מגורים הסדר
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מכונה השני ההסדר יותר. צעיר ואדם קשיש של או קשישים שני של משותפים מגורים למשל,
.Intergenerational Homesharing

 אך משנה. לדייר/י הבית בעל על-ידי בודד/ים חדר/ים השכרת על לרוב מבוססים המשותפים המגורים
 בתמורה אך דירה שכר משלם אינו המשנה דייר בהן למשל, באנגליה, משותפים, מגורים של תכניות ישנן

 (.Thorton, 1995) הבית וניקיון הלבשה ארוחות, הכנת כגון בתחומים, הבית לבעל עזרה מספק הוא לדיור
 המשנה דייר לפיו הסדר קיים לעתים וכד׳. חשמל למים, הקשורות בהוצאות גם משתתף המשנה דייר

הבית. בעל לדייר מעניק שהוא טיפול בעבור תשלום מקבל

 בעקבות שנוצרו משותפים מגורים הסדרי ישנם משותפים. מגורים של שונים סוגים על להצביע ניתן
 ארגון בסיוע מתפתח משותפים מגורים של נוסף סוג לדירתו. שותף המחפש אדם של פרטית יוזמה

 על־מנת Housemate Matching Service המכונה בשירות למשל, שימוש, עושה דירה בעל כאשר כלשהו,
 אשר זה, בתחום הפועלות וולונטריות סוכנויות הוקמו ובאנגליה בארצות-הברית מתאים. שותף לאתר

 על מעקב מבצעות וכן הדייר, כניסת לפני ייעוץ המועמדים, התאמת הבית, בדיקת של שירותים מספקות
 Pynoos et)בקליפורניה Match תכנית למשל, המתעוררות. בעיות ולפתור לאתר על-מנת המגורים הסדר

1990 .,al) ותכנית Homeshare בלונדון (1995 ,Thorton.)

 להשכרה, דירה המאתר מסוים ארגון בחסות משותפים מגורים הוא האחרון המשותפים המגורים סוג
 הדירה אחזקת על ואחראי במשותף, בה שיגורו ארבעה( עד דיירים משני כלל )בדרך דיירים מחפש

 ניהול של בתחום בעיקר הדיירים, בעבור שירותים מספר בסידור מסייע הארגון בהם מקרים יש וניהולה.
משק־הבית.

 תוספת :יתרונות בכמה המשכיר את מזכים דיור ביחידת חדר השכרת באמצעות משותפים מגורים
 החסרונות וכו׳. ביטחון הרגשת חברה, חירום, בשעת לעזרה מקור משק-הבית, בניהול תמיכה הכנסה,

 מסוג הסדר המשנה. דייר של אישית התאמה חוסר של ואפשרות פרטיות, של מסוים אובדן בעיקר הם
 בהם במקרים הכנסה תוספת הדיור, בתחום הוצאות הפחתת :יתרונות במספר השוכר את גם מזכה זה

וכו׳. חברה תשלום, בתמורה ומקבל הבית לבעל מסייע הוא

 אלה קשישים נוסף. לדייר בביתם חדר שהשכירו בקליפורניה קשישים בקרב מחקר Pynoos ערך 1990ב-
 מסיבות כתוצאה נעשה שהדבר ציינו 44% זה: בצעד לנקוט אותם שהביאו סיבות מספר על דיווחו

 רק בחברה. הצורך בשל כך שעשו דיווחו מהם ובחמישית הדירה(, מהשכרת נוספת )הכנסה כלכליות
 מהמשכירים כשליש בריאות. בעיות עקב משק־הבית בניהול בעזרה הצורך בשל כך שעשו דיווחו מעטים

 דיווחו מהמרואיינים למחצית קרוב משמעותיות. בריאותיות מגבלות בעלי תשושים, היו והשוכרים
(.Pynoos et al,. 1990) לדירה השותף עם חזקים ידידות קשרי שפיתחו

 אוכלוסיית והן בדירתם חדר שהשכירו קשישים הן רואיינו וושינגטון במדינת שנערך נוסף במחקר
 מגורים בהסדר והחסרונות היתרונות על הקבוצות שתי של דעתן חוות את לקבל על-מנת זאת השוכרים,
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 העיקריים החסרונות והחברתיים. הכלכליים ליתרונות בעיקר התייחסו האוכלוסיות שתי זה. מסוג
 המשנה דייר על הוטלו אשר וההגבלות המשכיר, או השוכר של הפרטיות ברמת ירידה היו דיווחו עליהם
(.Schreter, 1986) בדירה מסוימים באזורים לשימוש באשר

שיתופי דיור 4.5
 ובניהול ביוזמה כלל בדרך שהוקם לא-מוסדי קולקטיבי דיור של סוג הוא (Co-housing) שיתופי דיור

 הדיירים של מלא שיתוף זה: מסוג דיור ובניהול בתכנון מודגשים עקרונות מספר הדיירים. של משותף
 בתחום יזומה ופעילות הדיירים על-ידי מלא ניהול משותפת, לפעילות שטחים הכללת התכנון, בתהליך
ההדדית. העזרה

 שוודיה כגון סקנדינביה, ובארצות בהולנד לראשונה שפותח דיור פתרון הוא (Co-housing) שיתופי דיור
 Lindstrom 1997); דיור. יחידות ומעלה אלפיים הכוללות כאלה תכניות מאה קיימות בהולנד ודנמרק.

1994 Fiji 1991; Schut & van der Zanden.) המכונה זה מעין דיור של הפיתוח בשוודיה Gruppboende החל 
 Johannson & Thorslund) זה מסוג בדיור מתגוררים קשישים 3,000ש- היא וההערכה 70ה- שנות בתחילת

 פותח בארצות־הברית גם (.Lindstrom, 1997) Bofoeiiesskaber השיתופי הדיור מכונה בדנמרק (.1991
(.Cox, 1993; Golant, 1992) Shared Group Housing מכונה והוא זה מסוג דיור

 שטחים של בתוספת להשכרה, עצמאיות דיור יחידות עשרים כוללת שיתופי דיור של טיפוסית תכנית
 התכנית היא שיתופי דיור של אופיינית דוגמה משותפות. ארוחות לארגון או חברתית לפעילות משותפים

^Barda .חדרים שני בנות דירות 14 וכוללת קומות שלוש בעל בבניין ממוקמת זו תכנית שבהולנד 
 ממשלתי. וסיוע הדיירים בשיתוף וולונטרי ארגון על-ידי נבנתה התכנית הקשישים. לצורכי המותאמות

 חדר כביסה, חדר מטבח, או פגישות חדר משותף: לשימוש המיועדים אזורים מספר קיימים בבניין
 גיבשו והדיירים בשכר עובדת על-ידי מתוחזקים המשותפים השטחים לתחביבים. חדרים ושני אורחים

 הדירה שכר המגורים. בדירות ניקיון שירותי להספקת ביתית עזרה למתן ארגון עם קולקטיבי הסכם
(.Singelenberg, 1995) $240 הוא המשולם

 או שקונים צדקה וארגוני וולונטריים ארגונים על-ידי כלל בדרך כאלה תכניות הוקמו בארצות-הברית
 גרים כאלה בתכניות (.Cox, 1993; Golant, 1992) הבית בניהול מסייעים וכן חד-משפחתי בית ששוכרים

 המטבח, כאשר משלו, מגורים חדר יש דייר לכל .80 הממוצע שגילו נשים רובן בממוצע, דיירים עשרה
 הגרה בית אם מעסיק הארגון לפעמים הדיירים. לכל משותפים והסלון השירותיס/האמבטיה חדר

ארוחות. והכנת הבית ניקיון של בתחומים לדיירים ומסייעת (Live-in Housekeeper) במקום

 כדיירים להתקבל יכולים מוגבלים קשישים גם אך עצמאים, קשישים בעיקר לשרת נועד זה מסוג דיור
 מבני או הפורמלית השירותים ממערכת מענה מקבלים האישי הטיפול בתחום שצורכיהם במידה

 של החברתית התאמתו הוא זה מסוג לדיור לקבלה החשובים הקריטריונים אחד לזה, מעבר משפחה.
שיתופי. דיור של החיים בסגנון היטב להשתלב יוכל שהוא והציפייה הדייר
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מוגן דיור 4.6
 פותח לקשיש מוגן דיור לקשישים. שפותחו ביותר הנפוצות הדיור ממסגרות אחת הוא המוגן הדיור

 )אנגליה, בריטניה שוודיה, דנמרק, הולנד, אוסטרליה, קנדה, ארצות-הברית, כגון בעולם, רבות בארצות
 פותח למשל, וסקוטלנד, ויילס באנגליה, (Sheltered Housing) המוגן הדיור וישראל. יפן וסקוטלנד(, ויילס

כגון וולונטריים, וארגונים דיור אגודות אזוריות, מועצות מקומיות, מועצות או רשויות על-ידי
Age Concern England 1996; Abbeyfield Society 1996; Danish Ministry of) Abbeyfield Society 

1997 Housing and Building 1997; Lindstrom 1997; Watson.) דיור של תכניות מאה 1993ב־ היו בהולנד 
 יחידות 4,800 1997ב־ היו בדנמרק (.Singelenberg, 1995) דיור יחידות 8,000 שכללו הסוגים מכל מוגן

 הרשויות על-ידי נבנו והן (Beskytedde Boliger )או Protected Dwellings המכונה מוגן בדיור מגורים
(.Gottschalk, 1995) דיור ואגודות המקומיות

 המוגן לדיור מוסדית. מסגרת לבין בקהילה הקשיש של ביתו בין ברצף הנמצאת מסגרת הנו המוגן הדיור
 והן המשורתת האוכלוסייה מבחינת הן בתפעול, המעורבים הגורמים מבחינת הן שונים, מודלים יש

 בו במינוח הארצות בין הבדלים יש כמו-כן, בתכנית. הנכללים האדם כוח ומערך השירותים סל מבחינת
 בכמה להבחין ניתן כללי, באופן אך, המוגן. הדיור של השונים המודלים את לסווג כדי שימוש נעשה
מוגן. דיור של עיקריים סוגים

(Minimal Service Sheltered Housing) מזערי שירותים סל עם ממן יייר א.
 חיי את בעצמם לנהל המסוגלים עצמאים לקשישים המיועדות מגורים למסגרות מתייחס זה מושג

 חלקן אך מוגן, כדיור הוקמו התכניות מרבית בלבד. בודדים תמיכה לשירותי וזקוקים שלהם, היומיום
 עשרים בין וכוללות כלל בדרך מצומצמות התכניות ציבורי. שיכון של מבנים הסבת על מבוססות
 הגורם היא הקהילתית השירותים ומערכת עצמאית, דיור יחידת דייר לכל דיור. יחידות לארבעים

הצורך. בשעת הדיירים לצורכי מענים המספק העיקרי

 בארצות פותחו חלקם כאשר מזערי שירותים סל הכולל מוגן דיור של הבאים הדגמים קיימים בבריטניה
(:Watson, 1997) אחרות

 כגון משותף, לשימוש חדרים ישנם בית. אב או אם כגון במקום, עובדים צוות קיים לא : ״1 ״קטגוריה א.
אורחים. וחדר כביסה חדר מפגשים, חדרי

 כלל שבדרך בית ואם מצוקה לשעת קריאה מערכת כוללת אך ״,1 ל״קטגוריה דומה : ״1.5 ״קטגוריה ב.
 תכניות השמונים, שנות מאמצע החל פותחו, ביפן גם משותף. לשימוש חדרים אין במקום. גרה אינה

 פיזית המותאמות להשכרה דיור יחידות כוללות והן Silver Housing המכונות זה מסוג מוגן דיור של
 Lifestyle מכונה במקום, גרה שאינה הבית, אם (.Satoshi, 1997) וזוגות בודדים קשישים לצורכי

Support Adviser גורמים לבין בינם ומקשרת שונים חיים בתחומי לדיירים והדרכה ייעוץ ומספקת 
שירותים. המספקים בקהילה

 אם במקום, גרה שלרוב בית אם כוללות אלה תכניות עצמאים. פחות לקשישים נועדה - ״2 ״קטגוריה ג.
 לאם משרד כביסה, חדר )מועדון, משותף לשימוש וחדרים קריאה מערכת מועדון, מרכז משנית, בית
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 ובדנמרק (Singelenberg, 1995) בהולנד מזערי שירותים סל עם מוגן דיור של התכניות מרבית הבית(.
(1990 .,Gottschalk, 1995; Help the Aged, 1997; Nijkamp et al) זו. לקטגוריה שייכות

שירותים עתיר מוגן דיור ב.
 Age) ״2.5 ב״קטגוריה מוגן דיור או Very Sheltered Housing זה מסוג דיור מסגרת מכונה באנגליה

1990 ,Concern Scotland, 1998; Abbeyfield Amersham Society, 1998; Chope.) משתמשים בסקוטלנד גם 
 Bield-Kirk Care-Hanover (Scotland) Housing ] Special Needs Housing^ Supported Housing במונחים

Association 1997; Hanover Scotland Housing Association 1997; Kirk Care Housing Association Ltd. 
 Age Concern Scotland,) 1998) שירותים עתיר מוגן דיור של תכניות 671 בסקוטלנד היו 1996ב- [.1998

 מסוג הדיור מכונה בארצות־הברית, (.Tinker, 1989) ובוויילס באנגליה זה מסוג תכניות 225 היו 1989וב-
 (,Scott, 1997) Supportive Housing בקנדה (,Golant, 1992) Small-scale Congregate Housing זה

(.Senior Information Services, 1998) Serviced Apartments ובאוסטרליה

 של יותר גבוהה לרמה הזקוקים (,Frail Elderly) תשושים קשישים לשרת נועד שירותים עתיר מוגן דיור
 סיבות: ממספר פותח מוגן דיור של זה סוג מזערי. שירותים סל עם מוגן בדיור לקבל שניתן מזו תמיכה

 של תהליך עקב הידרדר תפקודם שמצב מזערי שירותים סל עם מוגן בדיור הדיירים בשיעור גידול
 של רצונם יותר; ומוגבלים מבוגרים קשישים על-ידי מוגן לדיור הביקוש הגברת במקום; הזדקנות
מוסדיות. למסגרות אלטרנטיבות שיהוו דיור פתרונות לפתח וולונטריים ממשלתיים ארגונים

 עתיר מוגן כדיור במיוחד שנבנו תכניות רובן שונות. בדרכים פותחו שירותים עתיר מוגן דיור של התכניות
 סל הרחבת על-ידי הסבה ועברו מזערי שירותים סל עם מוגן דיור תכניות בעבר שהיו כאלה או שירותים,

 הסבה ועברו שנסגרו אבות בתי על גם דווח בספרות (.on-site services) במקום לדיירים הניתן השירותים
 לדיירים המסופקים השירותים רמת את הגבירו מהתכניות שחלק לציין ראוי שירותים. עתיר מוגן לדיור

 בתדירות שירותים להספקת פורמליים הסדרים פיתוח על-יזע אלא נוסף, אדם כוח העסקת על-ידי לא
(.Tinker, 1989) מהקהילה שירותים ספקי באמצעות קבועה

 הגרה בית אם :הם העיקריים המרכיבים לדיירים, המוצע השירותים בסל התכניות בין ההבדלים למרות
 בית לאס אחת עוזרת או (Support Worker) משנית בית אם (;Resident Housekeeper or Warden) במקום

 אחת ארוחה )הספקת במקום ארוחות שירות וכביסה; ניקיון שירות מאחת(; יותר יש בהן תכניות )יש
 של במקרים בלבד קצר לטווח אישי בטיפול עזרה מתן ארוחות(; שלוש המספקות תכניות יש אך לפחות,
 הכולל מגורים חדר דייר לכל יש כלל, בדרך בטיחות. אבזרי מצוקה; לשעת קריאה מערכת זמנית; מחלה
 לעתים סלון, אוכל, חדר כוללים המשותפים השטחים קטן. ומטבחון פרטי שירותים חדר לעתים

ברחצה. סיוע מתן לאפשר במיוחד שתוכנן אמבטיה וחדר משותפים, שירותים

ב שנוסד Abbeyficld ארגון :שירותים עתיר מוגן דיור של המודל להמחשת דוגמאות מספר נביא להלן
 תכניות אלף מקומיים, דיור( )אגודות וולונטריים ארגונים 600 באמצעות ובוויילס, באנגליה מפעיל 1959
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 9,000כ- משרתות אלה תכניות שירותים. עתיר מוגן דיור ותכניות מזערי, שירותים סל עם מוגן דיור
(.Abbeyfield Amersham Society, 1998) קשישים

 של תכניות ארבע כיום מפעיל אשר Abbeyfield Amersham Society Ltd. הוא המקומיים הארגונים אחד
 כולל: בית בכל המועסק הצוות דיירים. 38 בסך־הכל מתגוררים אלה בתכניות שירותים. עתיר מוגן דיור
 של היומיומי הניהול על אחראית אשר (Resident Housekeeper) במקום הגרה מלאה במשרה בית אם

 בחדרם לדיירים והמוגשות במקום ביום ארוחות שלוש של והגשה הכנה ועל הקניות עריכת על המקום,
 שזו בזמן הבית אם תפקיד את הממלאת מלאה במשרה משנית בית אם יש בנוסף, האוכל. בפינת או

 גם כולל הצוות לאתר. מחוץ בסידורים עסוקה או בחופשה נמצאת כשהיא למשל, המגורים, באתר אינה
 ועזרה בריאות שירותי רפואי(. צוות או מט״ביות )כגון טיפולי צוות קיים לא במקום משרה. בחצי מנקה

 יש הבית. אם עם בתיאום הקהילתית הרווחה שירותי מערכת על-ידי מסופקים האישי הטיפול בתחום
 אחת בכל בחודש פעם לפחות המבקרת משרה בחצי אחות מעסיק Abbeyfield Amersham שארגון לציין

 לשעת קריאה מערכת יש בריאותיים. בנושאים והדרכה ייעוץ במתן בעיקר ועוסקת התכניות, מארבע
משותף. וסלון עצמי לשימוש כביסה מכונת וכן מצוקה,

 ($250 עד $170) סטרלינג לירות 150 עד 105 בין נע התשלום הדייר. על-ידי מכוסות השוטפות ההוצאות
 מבחן העוברים דיירים צמודים. שירותים עם חדר בעבור משולם ביותר הגבוה הסכום כאשר לשבוע,
 חלק לכסות על-מנת (,housing benefit) דיור הטבת של בצורה ממשלתי סיוע לקבלת זכאים הכנסה,

 יצטרך שהדייר וייתכן הארוחות, שירות של העלות את מכסה אינה הדיור הטבת כלל בדרך מהתשלום.
זה. מרכיב לכיסוי הכנסה השלמת לקבל כדי בקשה ולהגיש לפנות

 לגבי בקריטריונים לעמוד צורך יש התכניות. של השוטפת ההפעלה על מקומי ממשלתי גוף של פיקוח אין
 מאנשי המורכבת ועדה יש כלל, בדרך הכבאות. מחלקת על-ידי שנקבעו פיזיות והתאמות בטיחות אבזרי
 ארגון הנהלת מטעם ונציג הבית אם הדיירים, מטעם נציג והרווחה, הבריאות מתחום )מתנדבים( מקצוע

Abbeyfield Amersham, במקום. המסופק השירות איכות על השמירה את להבטיח אמורים אשר

 גודלן בסקוטלנד. Hanover דיור אגודות על-ידי המופעל שירותים עתיר מוגן דיור היא נוספת דוגמה
 המועסק מזה יותר רחב במקום המועסק האדם כוח צוות דיור. יחידות 15 הוא התכניות של הממוצע
 שלושה שבועיות(, שעות 37) במקום הגר מנהל כולל הצוות Abbeyfield Amersham ארגון של בתכניות

 שעות 14) טבח עוזר שבועיות(, שעות 35) טבח אחד(, כל שבועיות שעות support workers) (30) עוזרים
(.Hanover Scotland Housing Association, 1997) אחת( כל שבועיות שעות 12) מנקות ושתי שבועיות(

 עד 1985 השנים בין ובוויילס באנגליה נערך שירותים עתיר מוגן דיור על שבוצע היחיד הארצי המחקר
1989 (1989,1993 Tinker.) אלה, במסגרות המסופקים השירותים סוגי על ללמוד היתה המחקר מטרת 

 מפעילי כללי, באופן הדיירים. ואוכלוסיית העובדים צוות התכניות, מנהלי של דעתם חוות את ולקבל
 רוב הדיירים. וצורכי התכניות אפיוני בין טובה התאמה קיימת כי סברו העובדים וצוותי התכניות
 יותר, גבוהה מוגבלות ברמת אלה בעיקר מהם, חלק אך אלה, במסגרות מחייהם שבעי-רצון היו הדיירים
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 פתרון האישי. הטיפול בתחום עזרה להם לספק צריכות המקומיות, הרשויות ולא עצמן, שהתכניות סברו
זה. מסוג לצרכים מענה מעניק - טיפולי מוגן דיור - שפותח נוסף דיור

 באנגליה. שפותח למודל בדומה שירותים עתיר מוגן דיור של תכניות מופעלות בקנדה גם כאמור,
 כמו וולונטריים ארגונים על-ידי בעיקר פותחו הן דיירים. לעשרה שבעה בין ומאכלסות קטנות התכניות
 הכולל חדר בין נעה הדיור יחידת שירותים. וארגוני כנסיות, (,Abbeyfield אגודות )בעיקר דיור אגודות

 והפעלה ארוחות הכנת על המפקחת במקום, הגרה בית אם יש עצמאית. לדירה ועד ומטבחון שירותים
 אך שליטה, מבעיות סובלים שאינם בניידות עצמאים מקשישים מורכבת היעד אוכלוסיית שוטפת.
 שלוש־ גלגלים. לכיסא וגישה מעלית בבית יש אם במיוחד יותר, תשושים דיירים לקבל מגמה קיימת
-1995ל- 1987 השנים בין הבריטית קולומביה במדינת פותחו כאלה תכניות עשרה

 בפיתוח לסייע נועד זה מחקר (.Scott-Clarke, 1997) זה מסוג תכניות 22 שכלל מחקר בקנדה בוצע 1997ב-
 להגברת לתרום וכן זה, דיור מודל של והמימון התכנון הפיתוח, תהליך את ומתעד שמנתח הדרכה ספר

 מכיוון ממשלתי מימון ליותר לזכות ובכך זה מודל של היתרונות לגבי ממשלתיים גורמים של המודעות
 House Coordinator, Housekeeper,) בית אם כולל הצוות במימון. הממשלה של חלקה מוגבל זה שבשלב

Homemaker) שפותח במודל לתפקידה דומה הבית אם של תפקידה שתיים. או אחת משנית בית ואם 
 נועדו מהתכניות חלק אך .$1,35ל־ס $690 בין נעה לדייר החודשית ההחזקה שעלות נמצא באנגליה.

 בית אם של העלות על לפצות על-מנת ממשלה ממשרדי סבסוד מקבלות והן יכולת מעוטי קשישים לשרת
הדירה. שכר בתשלום סיוע לקבל לפנות גם יכולים מהדיירים חלק התומכים. השירותים ושל

טיפולי מוגן דיור ג.
 Abbeyfield) ובוויילס באנגליה Extra Care Sheltered Housing או Extra Care Home מכונה זה דיור סוג

1997 ,Care Housing^ ,(Society, 1996; Clapham, 1995; Elderly Accommodation Counsel בסקוטלנד 
[1997 ,Bield-Kirk Care-Hanover (Scotland) Housing Association.] בארצות גם פותח זה מעין דיור 

Commonwealth) הוסטל מכונה הוא באוסטרליה וארצות-הברית. אוסטרליה דנמרק, הולנד, כגון אחרות,
1997 ,Department of Health and Family Services, 1998; Roberts) ובארצות־הברית Assisted Living 

Lewin-VHI Inc., 1996; Mollica, 1997) Facility).

 יותר. מקיף אישי טיפול מתן המאפשרות קהילתיות דיור מסגרות לפתח הצורך עלה האחרונות בשנים
 יותר האינטנסיבית לעזרה לא אך האישי, הטיפול בתחום לעזרה הזקוקים קשישים משרת זה מעין דיור

 שפותח כפי טיפולי מוגן לדיור התייחסות תינתן זה בחלק אבות. בבתי המסופקת רפואית להשגחה או
ארה״ב. ובעיקר ויילס,אוסטרליה באנגליה,

 (.Abbeyfield Society, 1996) זה מסוג תכניות חמישים Abbey field ארגון כיום מפעיל ובוויילס באנגליה
Abbeyfield Amersham) זה מסוג אחת תכנית מפעיל Abbeyfield לארגון השייך Amersham ארגון למשל,

1998 Society.) בריאותם שמצב או האישי, הטיפול בתחום לעזרה הזקוקים דיירים 19 גרים בתכנית 
 כולל: במקום העובדים צוות ביממה(. שעות 24 של מלאה השגחה )לא השגחה של מסוימת מידה דורש
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 חלקית(; במשרה ואחד מלאה במשרה )אחד מנהל עוזרי שני מלאה; במשרה (Project Coordinator) מנהל
 האישי, הטיפול בתחום עזרה המספק (,Care aides) מלאה במשרה עובדים שלושה הכולל טיפול צוות

 שני מלאה; במשרה טבח חלקית; במשרה אנשים 13 הכולל משני טיפול צוות תרופות; ולקיחת ניידות
 באתר נמצאים 22:00 עד 08:00 השעות בין חלקית. במשרה מנקות ושלוש חלקית; במשרה מטבח עוזרי

 או המנהל, באתר נמצאים הלילה בשעות הטיפול. מצוות אנשים שלושה ולפחות המנהל, עוזר או המנהל,
 גיוס על אחראי המנהל ביממה. שעות 24 של כיסוי שיש כך הטיפול, מצוות לפחות אנשים ושני עוזרו,
 שינה חדר יש דייר לכל שירותים, עתיר מוגן לדיור בדומה וכד׳. תיקון, עבודות הסדרת וניהולו, הצוות
 מיוחד, אמבטיה חדר אוכל, חדר כגון משותפים, שטחים ישנם צמודים. שירותים עם לפעמים משלו,
 כחלק סוציאלית עובדת או אחות רופא, אין בחודש. פעמיים במקום מבקרת אחות כביסה. וחדר סלון,

במקום. האדם כוח ממערך

 מעוטי דיירים אך לשבוע, ($540 עד $500) סטרלינג לירות 330 עד 300 הוא מהדייר הנדרש התשלום
 דיור הטבת של בצורה סיוע לקבל יכולים שירותים, עתיר מוגן בדיור הגרים לאלה בדומה יכולת,

זה. מתשלום ניכר חלק לכסות על-מנת הכנסה והשלמת

 טיפול מתן הכללת אך (,Residential Care Home) לקשישים אבות בית או כמעון רשום אינו זה מעין דיור
 על־ המופעל הטיפולי המוגן הדיור את בעיקר שמאפיין )דבר במקום המועסק טיפולי צוות על־ידי אישי

 רשומות, להיות הללו התכניות את מחייבת (,Abbeyfield כגון וולונטריים, וארגונים דיור אגודות ידי
 הטיפול איכות על לפקח תפקידה אשר רווחה, לשירותי המקומית במחלקה חוזי, הסכם באמצעות

 Abbeyfield Amersham Society 1998; Bield-Kirk Care-J בתכנית כדייר יתקבל מי ולקבוע במקום
1997 Hanover (Scotland) Housing Association.]

 בדרך מעסיקות אינן המקומיות, המועצות או הרשויות על-ידי המופעלות טיפולי, מוגן דיור של תכניות
 (home-care agencies) בית טיפול למתן ארגונים של שירותים שוכרות אלא משלהן, טיפולי צוות כלל

 לשירותי המקומית במחלקה להירשם מחויבת אינה התכנית אלה במקרים לדייריהן. אישי טיפול למתן
 החלטות המקבלת שהיא זו, מחלקה של הפיקוח תחת כבר נמצא בית טיפול למתן שהארגון היות רווחה,

 ברמה הטיפול את לקבל יכול אינו בתכנית דייר כאשר טיפולי. מוגן בדיור מקום לקבלת זכאות לגבי
 מתמדת, רפואית להשגחה או יותר, אינטנסיבי סיעודי לטיפול זקוק והוא במקום, מהצוות לו הדרושה

 נפרד אגף הכוללות טיפולי מוגן דיור תכניות שישנן לציין יש סיעודי. למוסד או אבות לבית יועבר הוא
 Abbeyfield Amersham Society, 1998; Bield-Kirk Care-Hanover (Scotland) ] דמנטיה חולי המשרת

1997 ,Housing Association.]

יותר ניתן מאז אך שירותים עתיר מוגן דיור של במתכונת הוסטלים באוסטרליה הוקמו החמישים בשנות  
Commonwealth Department of) מוגבלים לקשישים פתרון להוות על-מנת וטיפול תמיכה מתן על דגש  
 Health and Family Services, 1998; Roberts, 1997; Seniors Information Services, 1997). בשנים

מספר את להגביל והניסיון ממשלתי מימון הגברת עקב ההוסטלים במספר גידול חל האחרונות  
על מופעלות (88%) רובן מקומות. 63,000 עם תכניות 1,500ל־ קרוב באוסטרליה היו 1998ב- המוסדות. -
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 גופים על־ידי מופעלות מהתכניות קטן חלק צדקה/דתיים(, )ארגוני רווח מטרת ללא ארגונים ידי
 שישה עד חמישה אחד באתר לקבץ מגמה קיימת התכניות, של גודלן מבחינת ומסחריים. ממשלתיים

 הכוללת דיור יחידת דייר לכל יש בית בכל דיירים. עשרה עד שמונה והמאכלסים פיזית המותאמים בתים
 המסופקים השירותים וסלון. מטבח משותפים: שטחים וישנם שירותיס/אמבטיה, וחדר מטבחון
 כביסה שירותי תרופות, לקיחת על פיקוח האישי, הטיפול בתחום עזרה ביום, ארוחות שלוש הם לדיירים
 חלק המכסה סובסידיה באמצעות ממשלתי סיוע מקבלים ההוסטלים קריאה. למערכת וחיבור וניקיון,

 במספר מותנה הסיוע גובה לדיירים. הדרושה העזרה את לספק למפעילים ומסייעת ההפעלה מעלויות
 על לענות חייבות ממשלתי סיוע המקבלות התכניות כל מקבלים. שהם הטיפול ובסוג הדיירים

דמנטיה. חולי לשרת שנועד אגף יש מההוסטלים בחלק טיפול. של סטנדרטים

 בשנים (.ALF) Assisted Living Facility טיפולי מוגן דיור של המודל מכונה בארצות־הברית כאמור,
 ALF תכנית מאפייני של אחידה הגדרה קיימת לא אלו. תכניות במספר משמעותי גידול חל האחרונות

 נמצאו בספרות אלה. למסגרות הניתנים בשמות גם בארצות־הברית השונות המדינות בין שוני יש ולכן
 American Association of Homes and) Sheltered Care Homes או Personal Care כגון שמות, של רב מספר

1996 .,Services for the Aging n.d.; Lewin-vhi inc.) ,בכל האלה המסגרות בין שונות קיימת כמו-כן 
וכד׳. מהדייר שנדרש התשלום גובה הפיזי, המבנה אדם, כוח דפוסי השירותים, לסל הקשור

 מענה לתת שמתוכנן ובריאותיים, אישיים תמיכה ושירותי דיור של שילוב מייצג ALF^ כללי באופן
 אך בביתם, לגור להמשיך יכולים אינם האישי, הטיפול בתחום לעזרה הזקוקים קשישים של לצרכים

 אלה מסגרות .Skilled Nursing Facility כגון במוסדות, המצוי האינטנסיבי הסיעודי לטיפול זקוקים אינם
 במסגרת לקשישים ושירותים טיפול בהספקת הצורך את המדגישה מיוחדת, פילוסופיה על-פי מנוהלות

 לו מאפשרת הדייר, של ואינדיבידואליות כבוד פרטיות, על השומרת ובגישה ביתית; אווירה שוררת בה
 ככל במקום להזדקן לו מאפשרת אישי, טיפול תכנית לו מתאימה עצמאותו, את מעודדת בחירה, חופש

 Coopers & Lybrand, 1993; Kane & Wilson), וחבריו משפחתו בני את פעיל באופן לערב ומשתדלת הניתן,
1993; Lewin-VHI Inc., 1996; Regnier et al., 1995; Senior Living Alternatives n.d.; Senior Resources- 

(.Assisted Living n.d.

 Lewin)- מקיף דוח במסגרת זה. מסוג מסגרות של המדויק מספרן ידוע לא אחידה, הגדרה היעדר בשל
1996 .,VHI inc) הקשישים ושמספר ,65,000ל- 30,000 בין נע זה מסוג תכניות של שמספרן הערכה ניתנה 

 חברות על-ידי לרוב פותחו זה מסוג מסגרות (.Coopers & Lybrand, 1993) לכמיליון מגיע בהן הגרים
 ציבוריים גופים על-ידי רק שפותחו תכניות ישנן זאת, עם ציבוריים. גופים עם בשותפות לעתים פרטיות,

 החברות בין הן Sunrise Assisted Living 1nc־ARV Assisted Living inc 1. רווח. מטרת ללא וגופים
 ו- דיור, יחידות 6,000 הכוללות תכניות 47 מדינות בעשר מפעילה ARV .ALF והפעלת בניהול המובילות

Sunrise 1997); דיור יחידות 5,000 עם תכניות 61 מדינות 13ב- מפעילה .,ARV Assisted Living inc 
1996 .,(.Sunrise Assisted Living Inc
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 (Free-standing Facilities) נפרד באתר ממוקמות חלקו התכניות. בין שונות קיימת הפיזי עיצובן מבחינת
 מוסדית, מסגרת והן עצמאים לקשישים דיור יחידות הן הכולל מקומפלקס חלק מהוות אחרות בעוד
 מבחינת ונופשון. אלצהיימר, לחולי מגורים אגף הכוללות תכניות .ישנן Skilled Nursing Facility כגון

 התכניות ויותר. דיירים מאה הכוללות לתכניות ועד דיירים פחות או 15 בין נע גודלן הדיירים, מספר
 לא אווירה על שמירה המאפשר דבר דיירים, לשבעים שלושים בין לשרת מיועדות לאחרונה שנבנו

 Lewin-vhi inc),. שירותים הספקת מבחינת (Economies of Scale) גודל של יתרונות מקנה וגם מוסדית
 חדר עם פרטיים בחדרים או מטבחונים(, )עם עצמאיות דיור ביחידות גרים הדיירים רוב (.1996

וכד׳. ישיבה אולמות פעילות, חדרי אוכל, חדר כגון משותפים, שטחים גם ישנם פרטי. שירותיס/אמבטיה

 שש שבחן במחקר המוקדמות. 80ה- בשנות בודדות מנשים בעיקר מורכבת ALF^ הדיירים אוכלוסיית
 המוגבלים ששיעור נמצא, הדיירים של המוגבלות רמת מבחינת בארצות־הברית שונות במדינות תכניות
 52%ל- 0% בין נע בשירותים בשימוש לעזרה הזקוקים הדיירים ושיעור ,92%ל- עד 40% בין נע ברחצה

(1995 .,Regnier et al.) פעילויות בשלוש מוגבלים היו הדיירים כי נמצא, תכניות 201 שכלל ארצי במחקר 
 קוגניטיבית מוגבלות של אחרת או זו רמה נמצאה מהם 42%ול- האישי, הטיפול בתחום בממוצע

(1993 ,Coopers & Lybrand.) לשני אלה במסגרות הגרים הדיירים את לסווג ניתן תפקוד רמת מבחינת 
 ודיירים קוגניטיביות, מבעיות הסובלים אך מעטות פיזיות מגבלות בעלי דיירים :עיקריים פרופילים

 American Health Care) האישי הטיפול בתחום לעזרה זקוקים אך זה מסוג בעיות בעלי שאינם
1998 Association.) הגיעו מהדיירים 75%ש- גם נמצא מחקר באותו ^ALF מהם ורבע בקהילה, מביתם 
פרישה. מקהילות או מוסדיות ממסגרות הגיעו

 בעלי קשישים לרוב היא Assisted Living^ תעשיית של היעד אוכלוסיית הכלכלי, המעמד מבחינת
 פרטי באופן משלמים זה מסוג בתכניות מהדיירים 90%ל־ שקרוב היא ההערכה כלכליים. אמצעים

 משפחתם בני כספי באמצעות או (,Long-Term Care insurance Policies) פרטיות ביטוח תכניות באמצעות
(1996 .,ARV Assisted Living Inc., 1997; Lewin-VHI Inc.) מאות כמה בין נעה לדייר החודשית העלות 

 האמריקנית האגודה של דוח לפי (.Lewin-vhi inc,. 1996) ליום( $200 עד $20) $6,000ל- עד דולרים
 Kane )& סיעודי במוסד ליום $125 לעומת ,$70 היא ליום לדייר הממוצעת העלות (,AARP) לפנסיונרים

1993 ,Wilson.)

 הוצאות החזר מתן על־ידי יכולת מעוטי לקשישים התכניות נגישות את להגביר המנסות מדינות ישנן
 קשישים כמו-כן, הניתנים. מהשירותים חלק בעבור (Medicaid waivers) Medicaid תכנית באמצעות

 לכיסוי (Supplemental Security income) הכנסה להשלמת בתכניות שימוש לעשות יכולים יכולת מעוטי
הדיור. הוצאות

 לרשות העומדות באופציות וגם לדיירים, המוצע השירותים בסל התכניות בין הבדלים קיימים כאמור,
 alf^ השירותים סל כללי, באופן לקבל. לבחור יכולים שהם השירותים לחבילת הקשור בכל הדיירים

שהוזכרו. האחרות בארצות שקיים טיפולי מוגן בדיור לדיירים המוצע מהסל יותר מקיף
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 משק-בית, שירות ביום, ארוחות שלוש :הבאים השירותים את הבסיסי השירותים סל כולל כלל, בדרך
 קריאה( למערכת חיבור )כולל אבטחה שירותי הסעות, שירות תרופות, לקיחת אחר מעקב כביסה, שירות

 במידת האישי הטיפול בתחום עזרה מתן של מסוימת ורמה וחינוך, פנאי חברה, פעילויות ותחזוקה,
הצורך.

 :בוחר שהוא החבילה מסוג מושפע מהדייר הנדרש התשלום גובה כאשר שירותים, חבילות כמה קיימות
 בהם עושה שהדייר השימוש למידת קשר ללא קבוע הנשאר חודשי בתשלום כלולים השירותים כל (1)

2) (;All-inclusive rate model)) מסוימת מידה כולל כלל שבדרך בסיסי שירותים סל בעבור חודשי תשלום 
 Combined Basic and) נוספים שירותים קבלת בעבור נוסף ותשלום האישי, הטיפול בתחום עזרה מתן של

3) (;Fee-for Service model) חבילת קבלת בעבור נוסף ותשלום בסיסי שירותים סל בעבור חודשי תשלום 
 Service-level Model) (Coopers & Lybrand, 1993; Kane & Wilson, 1993; Lewin-VHI) נוספת שירותים

1996 .,Inc.)

 אשר בסיסי שירותים סל בעבור חודשי תשלום קיים ARV Assisted Living inc. חברת של בתכניות
 השירותים לסל בנוסף (.Arv Assisted Living inc,. 1997) בממוצע לחודש $1,380 על עמד 1997 בתחילת
 הרמה רמות: לשלוש מחולקות החבילות שירותים. של נוספת בחבילה לבחור יכולים הדיירים הבסיסי,

 ובנוסף הראשונה הרמה שירותי את כוללת השנייה הרמה תרופות. בלקיחת עזרה מתן כוללת הראשונה
 סוגי את כוללת השלישית הרמה צורך. לפי ליווי ושירות אישי, בטיפול עזרה של יותר אינטנסיבית רמה

 לדיירים עזרה ניתנת וכמו-כן קבוע, באופן ניתנת זו עזרה אך הקודמות, הרמות בשתי הניתנים הסיוע
ספיגה(. מוצרי הספקת )כגון הסוגרים על מאי-שליטה הסובלים

 18% הבסיסי, השירותים סל את רק ARV של בתכניות מהדיירים שני-שלישים קיבלו 1997 בתחילת
 ברמה שירותים חבילת קיבלו 4% ורק השנייה ברמה 15% הראשונה, ברמה שירותים חבילת קיבלו

בהתאמה. $1,250ו- $700 ,$375 היה הרמות בשלוש שירותים חבילות בעבור הנוסף התשלום השלישית.

 שלפיו (,Direct-service Model) הישיר השירות מודל שירותים. להספקת עיקריים מודלים שני קיימים
 על המופעלות תכניות במקום. העובדים צוות על-ידי מסופקים אישי( טיפול )כולל השירותים כל כמעט
 הלשכות או הבריאות לשכות של פיקוח תחת ולעמוד מהמדינה רישוי לקבל חייבות זה מודל בסיס

 (Contracted Service Model) חיצוניים מגורמים שירותים שכירת על מבוסס השני המודל רווחה. לשירותי
 או רפואי טיפול למתן ארגון כגון מהקהילה, שירותים ספקי עם חוזה על חותמת התכנית הנהלת כאשר
ברשיון. מחויבות אינן אלה תכניות בבית. אישי טיפול

 מערך דפוסים. מגוון קיים זה בתחום שגם היות אדם כוח מערך מבחינת אחיד מודל להציג קושי קיים
 התכנית האם הדיירים, אוכלוסיית מאפייני התכנית, גודל כגון גורמים, מספר על־ידי מושפע האדם כוח
 התכנית על בפיקוח המדינה של המעורבות מידת דיור, של אופציות מספר הכולל מקומפלקס חלק היא
 שמספר נמצא, תכניות 63ב- שנערך ארצי במחקר (.Kane & Wilson, 1993; Lewin-VHI inc,. 1996) וכד׳
 כוח מערך את חילק זה מחקר (.60 עד 3 של )טווח עשרים על בממוצע עמד בתכניות התפקידים בעלי
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 טיפולי צוות משק-בית; עובדי מטבח, עובדי מזכירה(, מנהל, )כגון מינהלה קבוצות: למספר אדם
(Personal-Care or Nurses Aides,) מהתכניות חלק והדת. החינוך החברה, בתחום פעילויות ורכזי 

 בתחום פעילויות ומקיימת הדיירים של בריאותם מצב על מעקב ביקורי העורכת אחות בנוסף מעסיקות
 רופאים כגון חיצוניים, מקצוע בעלי עם בקשר נמצאות התכניות רוב (.Wellness Program) לבריאות חינוך

וכד׳. מומחים רופאים תזונאית, פיזיותרפיסט, הדיירים, של

 בכל תקנות קיימות מדינות בחמש-עשרה פדראליות. תקנות קיימות לא ALF על לפיקוח הקשור בכל
 שלוש-עשרה כאלה. תקנות של פיתוחן בתהליך נמצאות מדינות ותשע זה, מסוג תכניות להפעלת הקשור
 Mollica, 1995; Mollica & Snow, 1996; Mollica,)זה בתחום המלצות גיבוש של בתהליך נמצאות מדינות

1997.)

 תכניות של שונים להיבטים המתייחסים תיאוריים מחקרים מספר בוצעו alf על המחקרים במסגרת
 גישות עלויות, לקבלה, קריטריונים האדם, כוח ומערך השירותים סוגי הדיירים, מאפייני כגון זה, מסוג

 לא היום עד (.Coopers & Lybrand, 1993; Kane & Wilson, 1993; Mollica & Snow, 1996) וכד׳ לפיקוח
 מבחינת הדיירים על והשפעתן זה מסוג תכניות של ליעילותן הקשור בכל משמעותיים מחקרים בוצעו
מספקות. שהן הטיפול איכות

אבות לבית או שירותים למרכז הנספח מוגן דיור ד.
 השירותים מרכז אבות. לבית או שירותים למרכז הנספח מוגן דיור הוא לקשישים דיור של נוסף מודל

 כגון שונות, בארצות פותח זה מודל יותר. הרחבה מהקהילה לקשישים גם שירותים כלל בדרך מספק
 Living-Care) טיפולי לדיור מרכז מכונה זה מודל בהולנד ואנגליה. דנמרק שוודיה, נורבגיה, הולנד,

Housing) או Coolen, 1993; Pijl, 1991) Woonzorg.) שירותים מספק בית נקרא המודל בשוודיה 
Johannson & Thorslund, 1991; Lundin & Bengt, 1995; Swedish Institute, 1994; Zappolo) (Servicehus) 

1989 ,Sundstrom )& ־ בדנמרק (,Danish Institute of Gerontology n.d.) PeljeboligeM Aeldrebolig 
 Elderly) Close Care Housing ־ ובאנגליה (Lauvli & Guntvedt, 1991) Service boliger - בנורבגיה

1997 ,Accommodation Counsel.) ובדנמרק. בשוודיה בהולנד, שפותחו למודלים נתייחס בהמשך

 המגורים בין וכלכלית, ניהולית מבחינה הפרדה, ישנה בהולנד, שפותח טיפולי לדיור מרכז של במודל
 אלה תכניות קהילתי. שירותים למרכז נספח המוגן הדיור אלו, בתכניות והטיפול. התמיכה שירותי לבין

 דיור ותאגידי והבריאות הרווחה משרד מקומיות, רשויות בין פעולה שיתוף באמצעות כלל בדרך הוקמו
(1991 ,Coolen, 1993; Pijl.) עצמאיות דיור יחידות קשישים לקבוצת מספק טיפולי לדיור המרכז 

 שירותים של גדול מגוון של היצע על־ידי ועזרה תמיכה לקבל לדיירים ומאפשר לצורכיהם, המותאמות
 זה מרכז שירותים. מרכז על-ידי המסופקים וחברתיים, רפואיים ושירותים האישי הטיפול בתחום
 במקום להזדקן הקשיש לדייר מאפשר זה פתרון יותר. הרחבה בקהילה לקשישים שירותים גם מספק
 בהולנד הזמן. במהלך במצבו שינויים חלים כאשר גם הנוכחיים, לצרכיו המותאמת טיפול חבילת ולקבל

זה. מסוג תכניות כמאתיים כיום קיימות
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 24 של קומפלקס כוללת התכנית .De-Rozbum on Saint Philipsland isle היא זה מסוג לתכנית דוגמה
 גרים במקום בקהילה. קשישים גם המשרת קהילתיים לשירותים למרכז נספחת והיא דייר, יחידות

 המקומית הרשות על-ידי מופעלת התכנית תפקודית. מבחינה מוגבלים מחציתם אשר קשישים, ארבעים
 השירותים למרכז גישה יש לדיירים בריאותי. טיפול המספקים מקומיים ארגונים עם פעולה בשיתוף

 לשעת קריאה מערכת באמצעות השירותים למרכז מחוברות הדיור יחידות פנימי. מעבר באמצעות
 לביתם, ארוחות שירות מהמרכז לקבל או במרכז שלהם הארוחות את לאכול יכולים הדיירים מצוקה.
 הגרים הקשישים לדיירים הן (Home-help) ביתית עזרה המספקים עובדים מעסיק המרכז הצורך. במידת
 ועם מחוזיות אחיות עם הדוק פעולה שיתוף קיים לכך. הנזקקים בקהילה הגרים לקשישים והן במרכז
 שיכולים מתנדבים של צוות מפעיל המרכז בנוסף, האישי. הטיפול בתחום עזרה להספקת מקומי ארגון

 אב על-ידי מנוהל הדיור קומפלקס הקרובה. בסביבה ולקשישים במקום הגרים לקשישים סיוע להעניק
 ומתאים הולם טיפול מתן להבטיח על־מנת השירותים, מרכז של המנהל עם פעולה בשיתוף שעובד בית

במקום. לדיירים

 Servicehus) (& Johannson) שירותים מספק בית הוא בשוודיה ביותר הנפוצים דיור של המודלים אחד
1989 Thorslund 1991; Lundin & Bengt 1995; Swedish Institute 1994; Zappolo & Sundstrom.) סך־כל 

 מהדיירים 60% כאשר קשישים, 52,000 המאכלסות דיור יחידות 49,000 כוללים בשוודיה הללו הבתים
ומעלה. 80 בני הם

 של קומפלקס הוא שירותים מספק בית והשמונים. השבעים בשנות נבנו השירותים מספקי הבתים רוב
 לכלול יכול והוא לתכנית מתכנית שונה בקומפלקס הדיור יחידות מספר לזה. זה סמוכים בניינים מספר

 עד חדר של בגודל הן הדיור יחידות יחידות(. חמישים ממוצע: )גודל דיור יחידות מאה עד עשרים בין
 הרשות עם שכירות חוזה יש דייר לכל שירותיס/אמבטיה. ולחדר למטבח בנוסף חדרים שלושה

המקומית.

 כביסה, שירות פעילות, חדרי קפטריה, או מסעדה הכולל שירותים מרכז נמצא הקומפלקס מבנייני באחד
 בעיסוק, מרפאה סוציאלית, עובדת אחות, רופא, כגון מקצוע, אנשי של קבלה וחדרי הסעות, שירות

 מהקהילה. לקשישים יום מרכז משמש וכן הקומפלקס דיירי את משרת זה מרכז וכד׳. פיזיותרפיסטית
 להבטחת אחראי השירותים מרכז צוות במרכז. למוקד קריאה מערכת באמצעות מחוברת דיור יחידת כל

 משק־ ניהול של בתחומים עזרה להם מספק אינו הוא אך שירותים, המספק הבית דיירי של רווחתם
 צוות כאשר הקהילתית, השירותים למערכת לפנות הדיירים יכולים זה לצורך אישי. טיפול או הבית

אלה. בתחומים עזרה בהשגת סיוע להם להעניק יכול המרכז

 על עלתה להם הביקוש רמת אך יותר, ועצמאים יותר "צעירים" לקשישים תחילה נועדו אלו בתים
 מוגבלים לקשישים נועדים הבתים וכיום היעד אוכלוסיית השתנתה האחרונות בשנים לכן, ההיצע.
(.Zappolo & Sundstrom, 1989) האישי הטיפול בתחום
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 עשרים )בין הדיור יחידות היקף מבחינת יותר קטנים האחרונות בשנים שנבנו השירותים מספקי הבתים
 סוגי מהקהילה. קשישים גם המשרת יום מרכז או שירות מרכז כוללים אך דיור(, יחידות ארבעים עד

 הטיפולי המוגן בדיור לדיירים המסופקים לאלה מאוד דומים במקום לדיירים הזמינים השירותים
בהולנד. שפותח טיפולי לדיור ובמרכז ובסקוטלנד, באנגליה שפותח

 הטיפול בתחום העוזר (Home-care Team) טיפולי צוות יש יותר החדשים השירותים מספקי בבתים
 שירות לקבל יכולים הדיירים כמו־כן, המדינה. על-ידי מסובסדת זו עזרה בלבד. הבתים לדיירי האישי

 על אחראית )עירייה( המקומית הרשות של הרווחה שירותי מחלקת השירותים. ממרכז לביתם ארוחות
שירותים. המספק לבית מקומות הקצבת

 (.Danish institute of Gerontology 1998) עיקריים דגמים לשני זה מסוג דיור תכניות מתחלקות בדנמרק
 בדרך כוללות זה מסוג תכניות חדשה. בנייה ברובן הן אלה ותכניות Aeldrebolig מכונה הראשון הדגם

 עד אחד חדר בנות הן היחידות הקשישים. לצורכי המותאמות דיור יחידות של קטנים מקבצים כלל
 קטן מטבחון כוללת דיור יחידת כל בהן תכניות קיימות ואמבטיה. שירותים חדר עם חדרים שלושה
 כגון במקובץ, הדיירים לשימוש משותפים שטחים כוללות מהתכניות וחלק קלה, בוקר ארוחת להכנת

משותף. סלון או מועדונית

 מעניקות אלה מסגרות האבות. לבית או שירות למרכז קריאה מערכת באמצעות מחוברת דיור יחידת כל
 ופרה-רפואי, רפואי )טיפול בכך צורך שיש במידה ביממה, שעות 24 במשך לדיירים העזרה סוגי כל את

 ארוחות לקבל או האבות בבית או השירותים במרכז ארוחות לאכול יכולים הדיירים וכד׳(. אישי טיפול
 Close Care של שהדגם לציין יש אלה. במסגרות הנערכות חברתיות בפעילויות להשתתף וכן לביתם,

Housing דומה. בגישה מופעל באנגליה שפותח

 37 של קומפלקס כוללת היא זה. מסוג לתכנית דוגמה היא שבדנמרק, Dyanaland במחוז ״Dagenparken״
 במסגרת ארוחות שירות המספק שירותים למרכז נספח הקומפלקס מוגבלים. לקשישים דיור יחידות

 ומוקד והרווחה, הבריאות מתחום מקצוע אנשי של צוות חברתי, מועדון חולים, חדרי שישה יום, מרכז
בית. טיפול למתן ארגון של

 פותח זה דגם אך שירותים למרכז הנספח דיור של מודל מהווה הוא וגם Peljeboliger מכונה השני הדגם
 ועבר אבות בית נסגר visenberg הקטנה בעיירה למשל, מוסדית. מסגרת של והסבה סגירה באמצעות

 חדשות דיור יחידות 24 המוסדית למסגרת בסמיכות נבנו הראשון, בשלב זה. מסוג לדיור הסבה
 כל הפכו השני, בשלב אלה. ליחידות הועברו האבות בבית והדיירים מוגבלים, לקשישים המותאמות

 אף חדשים, דיירים על-ידי ואוכלסו חדרים שני של בגודל עצמאיות דיור ליחידות האבות בבית החדרים
 גם המשרתת לקפיטריה האבות בית של האוכל וחדר המטבח הפכו השלישי, בשלב בתפקוד. מוגבלים הם

 הוסבו לשעבר, האבות בית של הקרקע בקומת המשותפים השטחים כל יותר. הרחבה מהקהילה קשישים
 בבית בעבר שעבד הצוות השירותים. במרכז למוקד מחוברת דיור יחידת כל שירותים. למרכז למעשה
בקהילה. הגרים קשישים והן בקומפלקס הדיירים כל את הן כיום משרת האבות,
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לקשישים אומנה בתי 4.7
 Board and או Geriatric Foster Care Home או Adult Foster Homes בארצות־הברית מכונה זה דיור סוג

Care Homes, ובאנגליה Community Care Homes. לטיפול קטנה מגורים מסגרת מהווה זה דיור 
 Cox,)פיזית או נפשית בעיה עקב עצמאי באופן לתפקד יכולתם שנפגעה יכולת, מעוטי רובם בקשישים,

1984 ,1993; Peace & Nusberg.) לספק, ומטרתו ובארצות־הברית, באנגליה במיוחד נפוץ זה מסוג דיור 
 ב- חד־משפחתיים. בתים במסגרת מוגבלים לקשישים ומשפחתית טבעית מגורים סביבת האפשר, במידת

רשיון ללא בתים של דומה ומספר רשיון, בעלי שהיו זה מסוג בתים 41,000 בארצות-הברית היו 1989
.(Cox, 1993)

 קשה, מחלה או אשפוז אחרי החלמה לצורכי במיוחד קצר, לטווח מטרות: לשתי מתאים זה מסוג דיור
 בעיות בעלי לקשישים במיוחד ארוך, לטווח לנופשון(; )בדומה בקשיש המטפלת למשפחה כהפוגה או

סיעודית. לעזרה זקוקים אינם אך לבד, להסתדר המתקשים פיזיות מגבלות או נפשיות

 בדגם התכניות חד-משפחתיים. בתים במסגרת שהוקמו עיקריים דגמים שני קיימים בארצות-הברית
 מטפלות אשר מבוגר עד בינוני בגיל אלמנות, מהן רבות בודדות, נשים על-ידי כלל בדרך מנוהלות הראשון
 כלפי בנות על־ידי כלל בדרך שמבוצע התפקיד את וממלאות דיירים ארבעה עד בשלושה בממוצע

 בני במקום גרים המקרים ברוב כאשר גבר, או אישה על-ידי מנוהל יותר, הנפוץ השני, הדגם אמותיהן.
 מספר עומד זה מסוג בתכניות אומנת. משפחה של סידור מעין הבית, בניהול ועוזרים נוספים משפחה

דיירים. עשרים עד המשרתות תכניות ישנן אך שמונה, על הממוצע הדיירים

 לדייר היומית העלות דיירים. לשני משותף החדר ולעתים משלו חדר לעתים לדייר יש הדגמים, בשני
 ארוחות שלוש כוללים: לדיירים הניתנים השירותים ליום. $15כ- על בממוצע ועומדת יחסית, נמוכה
 בנוסף המספקים מקומות ישנם והשגחה. האישי הטיפול בתחום עזרה וכביסה, ניקיון שירותי ביום,

 תכניות של השירותים בסל כלולים אינם בריאות שירותי אך תרופות, לקיחת על והשגחה הסעות שירות
 התכנית ודיירי מקום, בקרבת הנמצא אבות בית או יום מרכז עם קשר יוצרים מהתכניות בחלק אלה.

הללו. במסגרות הנערכות החברתיות בפעילויות להשתתף יכולים

דמנטיה לחולי (Small Group Homes) שיתופי לדיור בתים 4.8
 בתי-חולים כגון מוסדיות, מסגרות חלקן דמנטיה. חולי מטופלים בהן מסגרות מספר כיום קיימות

 Specialized Alzheimer Care) ממושך לטיפול במוסדות אלצהיימר בחולי לטיפול מיוחדות יחידות יום,
Units,) כגון קהילתיות, מסגרות חלקן וכד׳. גריאטריות מחלקות ופסיכיאטריים, כלליים בתי־חולים 

וכד׳. פסיכו-גריאטריות מרפאות יום, מרכזי החולה, של ביתו

 דמנטיה חולי המשרתים שיתופי לדיור בתים האחרונות בשנים התפתחו אלה, פתרונות על בנוסף
 הולנד (,Gallagher, 1994; Johannson, 1990; Malmberg & Zarit, 1993) שוודיה כגון בעולם, שונות בארצות

(1994 ,Boer, 1995; Van Vliet,) דנמרק (1997 ,Gottschalk, 1995; Lindstrom) וסקוטלנד (1995 ,Foster.) 

17



 אלו. מעין במסגרות מתגוררים דמנטיה חולי 6,700 - בהתמדה מתפתח בשוודיה השיתופי הדיור פתרון
(.Gallagher, 1994) המקומיות והרשויות המדינה על-ידי ניכרת במידה מסובסדת הפעלתן עלות

 תוך ו״ביתית", קטנה מגורים בסביבת שונים מסוגים תראפיות מתן לשלב היא זה מסוג דיור של המטרה
 לגבי למיסוד אלטרנטיבה מהווה שהוא סבורים זה במודל התומכים רגילים". "חיים סגנון על שמירה

 סביבת המחלה. התפתחות של הבינוניים עד הראשונים בשלבים הנמצאים לאלה במיוחד דמנטיה, חולי
 איכות המספקת וכאופציה החולים, לצורכי פיזית מבחינה מותאמת כהומנית, נתפסת זה מסוג מגורים

מסורתי. מוסדי טיפול על כלכליים יתרונות יש זה שלפתרון הסבורים יש גבוהות. טיפול ואיכות חיים

 הטיפול לסוג זקוקים אינם מוסדית במסגרת המטופלים הדמנטיה מחולי גדול שחלק דעה קיימת
 מצביעים השיתופי הדיור מודל בהתפתחות המעורבים הגורמים כזו. במסגרת הניתן והסיעודי הרפואי

 התאמה אי למשל, כמו, המוסדיות. מהמסגרות כמה המאפיינת דמנטיה, בחולי בטיפול הבעייתיות על
 ההכשרה מידת פסיכו-תרפויטיות, בתרופות יתר לשימוש הנטייה החולים, לצורכי הפיזית הסביבה של
 דמנטיה, חולי של המיוחדים הצרכים עם להתמודדות מספקת אינה לעתים אשר המטפלים צוות של

השונים. הדמנטיה ולמצבי השונים לחולים מתאימות אישיות טיפול תכניות לפתח והקושי

 Boer, 1995; Foster, 1995; Gallagher, 1994; Johannson), אלה תכניות מאפיינים הפעלה עקרונות כמה
1994 ,1990; Van vliet.) החדר ציוד ;דייר לכל פרטית דירה או חדר ;ביממה שעות 24 צוות נוכחות :בהם 

 מודל הפעלת ;קפדני משטר ללא רגילים יומיום חיי עידוד הדייר של האישי בריהוט המגורים דירת או
 כגון הבית, חיי של יומיומיות בפעילויות שניתן כמה עד הדיירים שיתוף כלומר, רפואי, ולא חברתי
 לחברים אפשרות ;הדיירים להפעלת לחיקוי מודל משמש הצוות כאשר קניות, ועריכת ארוחות בהכנת

בתרופות. מבוקר שימוש ;נרחבות( ביקור שעות הנהגת )באמצעות הדייר מחיי חלק להיות משפחה ולבני

 נבנו וחלקן שיתופי, כדיור במיוחד נבנו חלקן שונות. בדרכים פותחו דמנטיה לחולי שיתופי דיור תכניות
 ישנן אך נפרד, באתר ממוקמות מהתכניות חלק הסבה. שעברו קטנים במוסדות או רגילים בבתים
מוגן. דיור של למסגרת או מוסדית למסגרת בסמוך שהוקמו תכניות

 אחד מבנה בעלות ישנן מבנים, מספר הכוללות כאלה ישנן הפיזי. עיצובן מבחינת התכניות בין שוני קיים
מעלית. עם קומות מספר בעל מבנה של תכניות וישנן חד-קומתי מבנה הכוללות יש בלבד,

 יחידות מספר הכולל קומפלקס שהן תכניות ישנן הדיור. יחידות תכנון מבחינת שוני על מדווחת הספרות
 דייר לכל כאשר דיירים, מספר מתגוררים דיור יחידת בכל פנימי. מסדרון באמצעות פיזית מחוברות דיור
 וחדר שירותיס/אמבטיה חדר מטבח, אוכל/סלון, חדר : משותפים שטחים דיור יחידת בכל משלו. חדר

 כגון הדיור, ליחידות מחוץ הממוקמים לקומפלקס, השייכים נוספים משותפים שטחים ישנם אורחים.
(.Van vliet, 1994) כביסה וחדר צוות, חדרי ישיבה, אזורי
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 מקלחת. וחדר שירותים מטבחון, (,Bedsitter) שינה סלון/חדר בהן עצמאיות דירות הכוללות תכניות ישנן
 :)שוודיה כביסה חדר צוות, חדר מטבח, אוכל, חדר סלון, הכולל משותף שטח סביב ממוקמות הדירות

1993 ,Malmberg & Zarit.) בלבד. צמודים שירותים הכולל מגורים חדר יש דייר לכל בהן תכניות יש 
 (.Foster, 1995; Johannson, 1990) מיוחד אמבטיה חדר כוללים המשותפים השטחים זה מסוג בתכניות

(.Annerstedt, 1994) ומקלחת שירותים עם מגורים חדר יש דייר לכל שבהן תכניות יש בנוסף,

 בתכניות יותר גדול הדיירים מספר כלל, בדרך דיירים. לשנים־עשר שמונה בין כוללת הטיפוסית התכנית
דיור. יחידות מספר של קומפלקס שהן

 עד קלה ברמה מדמנטיה כסובלים קלינית שאובחנו כאלה כלל בדרך הם לתכניות המתקבלים דיירים
 לדיירים להפריע העלולות פסיכיאטריות בעיות או חריגות או תוקפנית התנהגות דפוסי להם אין בינונית,
מתמשך. או מורכב סיעודי או רפואי בטיפול צורך להם ואין אחרים,

 הטיפול בתחום עזרה )המספקים מטפלות או טיפולי צוות מנהל, כולל טיפוסית בתכנית העובדים צוות
 אנשי או במקום רפואי צוות הכוללות תכניות נמצאו לא שנסקרה בספרות וניקיון. מטבח עובדי האישי(,
פסיכולוג. כמו הנפש בריאות מתחום מקצוע

 1.5-0.25 בין נע זה יחס היום. בשעות לדייר מטפלות מספר בין היחס מבחינת התכניות בין שוני יש
 במחקר (.Foster, 1995; Gallagher, 1994; Johannson, 1990; Malmberg & Zarit, 1993) דייר לכל מטפלות

 Johannson), דייר כל על מטפלות 0.9 הממוצע היחס היה תכניות, חמישים כלל אשר בשוודיה שבוצע
הלילה. בשעות יורד לדייר מטפלות מספר בין היחס כלל, בדרך (.1990

 עם בעבודה קודם וניסיון מקצועית הכשרה בעל הוא טיפולי כצוות המגויס האדם כוח מהתכניות בחלק
 יש אבות. בתי במסגרת למשל קשישים, עם עבודה ניסיון בעל אדם כוח מגויס בחלקן דמנטיה. חולי

 יש אך דמנטיה, חולי עם או קשישים עם בעבודה התנסה שלא מקצועי, לא אדם כוח המגייסות תכניות
פנים־ארגונית. מקצועית הכשרה מקבלים אלה אנשים כאלה. חולים עם לעבוד רב עניין להם

 ממערכות מקצוע בעלי של וסיוע תמיכה על רבה במידה אלה תכניות נשענות במקום, הצוות מלבד
 בעיסוק מרפאים פסיכולוגים, סוציאליים, עובדים אחיות, רופאים, כגון בקהילה, והרווחה הבריאות
 לצוות וייעוץ לדיירים טיפול הצרכים, פי על המספקים, פנאי, בפעילות ריפוי של בתחום ומומחים
(.Gallagher, 1994; Johannson, 1990) העובדים

 בהם מחקרים יש דמנטיה. לחולי שיתופי דיור של במודל שהתמקדו הערכה למחקרי מתייחסת הספרות
 שהיו ואחרים (;Foster, 1995; Johannson, 1990) אחת זמן בנקודת מסוימות תכניות של הערכה נערכה
 מחקרים יש (.Annerstedt et al., 1997; Malmberg & Zarit, 1993) מעקב נקודות מספר וכללו טווח ארוכי
 )חולי ביקורת קבוצת לבין שיתופי( בדיור הגרים דמנטיה )חולי ניסוי קבוצת בין השוואה נערכה בהם
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 לעומת דמנטיה, חולי על שיתופי דיור של ההשפעות את להעריך על-מנת זאת במוסד(, הגרים דמנטיה
(.Annerstedt, 1994) מוסדית במסגרת מגורים

 שיתופי, לדיור בבתים הדיירים של היומיומית בהתנהגות חיוביות השפעות על מצביעים המחקרים
 רוח במצבי ושיפור אי-שליטה, ושל אי-התמצאות של מקרים פחות שינה, בהרגלי לטובה שינויים למשל,

 עם (.Foster, 1995; Johannson, 1990; Malmberg & Zarit, 1993) מדוכאים( ופחות רגועים יותר )דיירים
 שמגורים הוכחה שום ואין טווח קצרות בעיקרן שהן השפעות על הצביעו שהמחקרים לציין יש זאת,

ארוך. לטווח השפעה בעלי הם שיתופי בדיור

Annerstedt דמנטיה בחולי טיפול של האפקטיביות את ולהשוות לבחון שמטרתו בשוודיה מחקר ערכה 
 מבחינת הדומות קבוצות שתי בין השוותה היא מוסדית. במסגרת טיפול לעומת שיתופי, בדיור הגרים

 שנייה וקבוצה שיתופי, בדיור חיה דמנטיה חולי של אחת קבוצה כאשר דמנטיה, רמת אבחון, מין, גיל,
 שנה חודשים, שישה אחרי המחקר, בתחילת בוצעו קליניות הערכות ממושך. לטיפול במוסדות שוהה
 שהתגוררו אלה בקרב פחות בלטו בתפקוד והירידה דמנטיה של שהסימפטומים נמצא, שנים. ושלוש
 השיתופי. הדיור דיירי בקרב מסוימים שיפורים נצפו אז חודשים, שישה לאחר במיוחד השיתופי, בדיור

 שדיור מסכמת Annerstedt הידרדרות. של דומה דפוס הראו הקבוצות שתי שנים, שלוש לאחר אך,
 שבין תקופה למשך דמנטיה חולי של החיים איכות את להעלות יכול למיסוד כאלטרנטיבה שיתופי
 טיפול על דגש פסיכו-תרפויטיות, בתרופות מוגבל משימוש כתוצאה זאת וחצי, שנתיים עד שנתיים

 התפתחות של המתקדמים בשלבים אך להם, שנשארו היכולות להפעלת הדיירים ועידוד אינדיבידואלי,
 מיוחדות יחידות בו שיש במוסד טיפול לדעתה, שיתופי. בדיור טיפול של האפקטיביות מוגבלת המחלה,
 Annerstedt, 1994); המחלה של המתקדמים בשלבים לחולים יותר מתאים דמנטיה בחולי לטיפול

1995 ,Annerstedt & Ahlund.)

 בני ובקרב בתכניות העובדים צוות בקרב כללית שביעות-רצון על מצביעים שנסקרו המחקרים כל
 שיתופי דיור במסגרת דמנטיה בחולי הטיפול עלות לגבי חד-משמעית מסקנה אין החולים. של המשפחה

 שאינם מחקרים יש מעמיקה; בצורה זה נושא שבדק מחקר נמצא ולא מוסדיות, במסגרות לעומת
 על המדווחים מחקרים ויש למדי, יקר זה שפתרון כך על שמדווחים מחקרים יש הבדל, על מצביעים

 (.Johannson, 1990; Malmberg & Zarit, 1993 )שוודיה: המוסדית המסגרת של מזו במקצת פחותה עלות
 הדיור בהתפתחות יותר חשוב גורם היוותה הטיפול איכות של לנושא שהדאגה בספרות, צוין כלל, בדרך

העלות. נושא ולא דמנטיה, לחולי השיתופי

 טיפול כדרך שיתופי לדיור לבתים באשר מכריעה למסקנה להגיע שמוקדם סבורים החוקרים מרבית
 ומחקרים טווח ארוכי מחקרים במיוחד נוספים, במחקרים צורך יש שונים. דמנטיה במצבי בחולים

 בחולי טיפול של עלות-תועלת כגון, לעומק, ספציפיים נושאים לבחון צורך על גם דווח השוואתיים.
 הטיפול, איכות נושא אחרות, במסגרות אלה בחולים לטיפול בהשוואה שיתופי דיור במסגרת דמנטיה

 של יותר מתקדמים לשלבים שהגיעו דמנטיה בחולי והטיפול העובדים, צוות בקרב לשחיקה הסיכון נושא
המחלה.
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(Continuing Care Retirement Community) טיפול רצף ע□ גימלאי□ קהילות 4.9
 American Association of Homes and Services for the Aging, 1998;) ארצות־הברית כמו ארצות במספר

1992 ,Cox, 1993; Golant,) קנדה (1988 ,Canada Mortgage and Housing Corporation,) ואוסטרליה 
(1989 ,Moss,) מכונות אלה קהילות טיפול. רצף בהן שיש גימלאים קהילות פועלות Continuing Care 

Retirement Communities. כאל זה מסוג לקהילה מתייחסים לפעמים Life Care Community שהיא משום 
 אלה קהילות במסגרתה. או הקהילה על־ידי המסופק (Continuum of Care) טיפול של ברצף מאופיינת
 מעריכה (AAHSA) לקשישים ודיור לשירותים האמריקנית והאגודה בארצות-הברית, מאוד פופולריות

 קשישים. 350,כ-ססס מתגוררים שבהן ארצות־הברית ברחבי מדינות 42ב- זה מסוג קהילות 1,200 שישנן
 ונשים (75%) בודדים קשישים הם זה מסוג בקהילות המתגוררים האנשים שרוב גם מדווחת זו אגודה

(.American Association of Homes and Services for the Aging, 1998) שנים 81 הנו הממוצע וגילם (75%)

 דיירים מאות ארבע בסביבות הוא בארצות-הברית זה מסוג בקהילות האוכלוסייה של האופייני גודלה
 בתי טיפול: של שונות רמות הכוללת מגורים סביבת לספק מטרתן ותלות. בריאות של שונות בדרגות
 של מתקן או טיפולי מוגן דיור (;independent Living Units) עצמאים לקשישים קוטג׳ים או דירות

Assisted Living אינם אך תרופות, לקיחת או אישי בטיפול ועזרה מסוימת להשגחה שזקוקים למי 
 סיעודי טיפול או סיעודי לטיפול הזקוקים דיירים המשרת בריאות ומרכז סיעודי; לטיפול זקוקים
 ארגונית מערכת תחת נמצאות והן )קמפוס( מוגדר במתחם לרוב בנויות זה מסוג קהילות מורכב.

 בנוסף, מדמנטיה. הסובלים לקשישים דיור אזורי או אגפים שהקימו קהילות גם יש אחת. וניהולית
 מגוונים ומתקנים אולם ספרייה, אוכל, חדרי כגון הקמפוס, במסגרת שונים משותפים שטחים קיימים
ובנק. דואר סניף חנויות, גם רבים ובמקרים הפנאי, שעות לבילוי

 גם טיפול קבלת בהבטחת הנפשי הצורך הוא הקשיש של מבחינתו כזו למסגרת לכניסה העיקרי המניע
 יכול הקשיש אחר. בגורם או במשפחה תלות מפני החשש בגלל וכן וארוכה, קשה מחלה של במצב

 את לו שתספק הקהילה בתוך אחרת מגורים למסגרת לעבור לצורך, ובהתאם הקהילה, בתוך להישאר
לו. הדרושה הטיפול רמת

 בין נעים הכניסה דמי חודשיים. שירות דמי וכן חד-פעמיים כניסה דמי דורשות האלה הקהילות רוב
 עם שנחתם החוזה ובסוג ובגודלה, הדיור יחידת של בסוג למשל, תלוי, וגובהם $400,ל-ססס $10,000

 הכניסה דמי נפטר. או עוזב כשהוא ליורשיו או לדייר כלל בדרך מוחזרים הכניסה מדמי חלק הדייר.
 $5,000ל- $600 בין נעים החודשיים השירות דמי לטיפול. ערובה רק אלא הנכס על בעלות מקנים אינם

 שירותי וכביסה, ניקיון שירות הסעות, ארוחות, כגון שונים, שירותים של הספקתם לכסות ויכולים
 מוגבלת התשלומים גובה בשל אבטחה. שירות חירום, לקריאות מעקב חברתיות, פעולות בריאות,

(.Craig, 1995) כלכלית מבחינה מבוססת לאוכלוסייה בעיקר כאלו למסגרות ההצטרפות

 או בריאות ביטוח לחוזה מסוימת במידה מקבילה זו מוסדית מסגרת לבין הקשיש בין ההתקשרות
 זאת, עם שונים. ממקורות לרכוש יכולה היא אותם שירותים, הספקת על אחראית המסגרת לפנסיה.
 שלושה קיימים עצמו. במתחם השירותים להספקת העדפה קיימת ונגישות, גודל של מהיתרונות כתוצאה
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 בצורת בעיקר מזה זה הנבדלים הקהילה הנהלת לבין הקשישים בין התקשרות חוזי של עיקריים סוגים
 Goiant), כניסתו עם לשלם הקשיש שעל במחיר גם כן ועל ארוך, לטווח הסיעודי הטיפול של הכיסוי

1992:)
 מורכב סיעודי ולטיפול רפואי לטיפול חייו כל למשך גישה לדייר המספק (Comprehensive) מקיף חוזה א.

(Skilled Nursing Care) דורש זה מסופק. זה מסוג טיפול כאשר החודשיים השירות דמי הגדלת ללא 
 שהדיירים היא ההנחה כאשר אחר חוזה בסוג הבוחר מדייר גבוהים יותר כניסה דמי לשלם מהדייר

רפואי. טיפול של גבוהה יותר ברמה בעתיד שימוש יעשו
 בדרך מראש, המוסכמת לתקופה וסיעודי רפואי טיפול קבלת לדייר המבטיח (Modified) מתוקן חוזה ב.

 לשלם חייב הדייר זו, תקופה לאחר השירות. בדמי העלאה ללא בשנה יום שישים עד שלושים כלל
החודשיים. השירות לדמי תוספת יהווה זה ותשלום טיפול קבלת בעבור

 מכניסתו, החל משלם הדייר זה בהסדר (,Fee-for-Service) שירות בעד תשלום על המבוסס חוזה ג.
 שהוא בריאות שירותי בעבור או לו, זקוק שהוא רפואי טיפול כל על רפואי, ביטוח בעזרת או בעצמו

כניסה. דמי גובים אין זה, מסוג חוזה יש שבהן מהקהילות בחלק בהם. משתמש

 בארצות־הברית. מרילנד במדינת הנמצאת Broadmead היא טיפול רצף עם לקהילה אופיינית דוגמה
 16 מקבצים, 16ב־ עצמאיים לקשישים דיור יחידות 242 הכולל באתר דיירים 415 משרתת זו קהילה
 מיטות. 79 עם סיעודי מרכז או בריאות ומרכז (Assisted Living Units) טיפולי מוגן דיור של דיור יחידות

 השירות ודמי $190,ל-ססס $64,000 בין נעים הכניסה דמי מקיף. חוזה הוא זו בקהילה הקיים החוזה סוג
.$3,600ל- $1,700 בין נעים החודשיים

 טיפול פיזיותרפיה, בבית, רפואי טיפול כגון שירותים, של מגוון לקבל זכאי הדייר אלה תשלומים תמורת
 שירות וכביסה, ניקיון שירות מונע, רפואי לטיפול לתכנית גישה רפואי, ייעוץ אישי, טיפול סיעודי,

 בריכת ספרייה, כגון שונים, למתקנים גישה גם לו יש וכד? אבטחה שירות הסעות, שירות ארוחות,
 רפואית מרפאה מספרה, גם יש במקום באתר. פנאי פעילויות במגוון להשתתף והאפשרות שחייה

 Broadmead - information Pamphlet), נסיעות סוכן של ומשרד דואר, בנק, שיניים, טיפול גם המספקת

1997.)

הטבעית הפרישה קהילת 4.10
 קהילת של המסגרת .N0RC או Naturally Occurring Retirement Community^ ידועה זו מגורים מסגרת

 שכונות, או מגורים בתי של קומפלקסים בניינים, מקבץ כבניין, בספרות מוגדרת הטבעית הפרישה
 (.Administration on Aging, 1995; Franklin, 1998) ומעלה 60 בני הינם מהדיירים ממחצית יותר שבהם

 במקום הזדקנות במשולב: או בנפרד התרחשו אשר שונים מתהליכים כתוצאה נוצרו זה מסוג קהילות
 אחרים; קשישים של נוכחותם בגלל המגורים לאזור חדשים קשישים דיירים של כניסתם הדיירים; של

 אלא מראש, תוכננו לא הטבעית הפרישה קהילות (.Cox, 1993) צעירים על־ידי המגורים אזור ועזיבת
מקומיים. דמוגרפיים משינויים כתוצאה טבעי באופן התפתחו
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 בארצות־הברית מהקשישים AARP,) 27%) לפנסיונרים האמריקנית האגודה של 1992מ- ארצי סקר לפי
 Administration on Aging), ומעלה 60 בני הינם מהדיירים 50%מ- למעלה שבהם בשכונה או בבניין גרים
 תת-אורבניים באזורים מאשר אורבניים באזורים יותר נפוצות הטבעית הפרישה קהילות (.1995

 ובאפיון שכונה(, בניינים, של קומפלקס )בניין, הפיזי במבנה הפיזי, בגודלן הבדלים קיימים וכפריים.
הדיירים. אוכלוסיית של הסוציו־דמוגרפי

 הרווחה גורמי מצד מספקת להתייחסות זוכה אינה הטבעית הפרישה שקהילת מציין aarp^־ ארגון
 אנדרוס מרכז של בדוח (.Administration on Aging, 1995) לקשישים שירותים המספקים והבריאות

 Administration on) הממושך והטיפול הדיור מדיניות על קליפורניה דרום אוניברסיטת של לגרונטולוגיה
1995 ,Aging) ,ביתיים שירותים להספקת האידיאלית הסביבה היא הטבעית הפרישה שקהילת צוין 

 לרכז יכולים אלה בקהילות השירותים ספקי (.Franklin, 1998) לקשישים תומכים קהילתיים ושירותים
 בצורה וכד׳( ארוחות )תחבורה, ספציפיים שירותים ליעד עלויות, בפחות קשישים יותר ולשרת שירותים

 שטח בתוך מרפאה( יום, מרכז )כגון שירותים למקם וכן קשישים, של מרוכזת לאוכלוסייה יותר יעילה
במקום. הקשישים לאוכלוסיית נגישים שירותים הספקת לאפשר על־מנת הקהילה

 שירותים מערכת כוללות אינן ורובן קשישים, למען מראש תוכננו לא זה מסוג קהילות כאמור,
 )ניו-יורק, בארצות-הברית מדינות במספר פותחו האחרונות שבשנים נמצא בספרות אך לקשישים,
 תכניות בין דמיון קיים טבעית. פרישה בקהילות הגרים לקשישים תומכים לשירותים תכניות וושינגטון(

בארץ. שפותחה תומכת קהילה לתכנית אלה

 ארוחות שירות בריאותי, מעקב כגון שירותים, מגוון לדייריהן המספקות טבעית פרישה קהילות ישנן
 רחב ומגוון הסעות שירות משפטי, ייעוץ ביתי, טיפול שירות וליווי, קניות שירותי סוציאלי, שירות לבית,

 בדרך מסופקים השירותים אך לתכנית, מתכנית שונה השירותים סל חינוך. ופעילויות פנאי פעילויות של
 הרחבה והקהילה הדיירים מקרב מתנדבים וקבוצות קהילתיים שירות ארגוני עם פעולה שיתוף תוך כלל

לדחותה. או מוסדית, למסגרת כניסתם את למנוע ובכך עצמאיים, חיים לחיות לדיירים המסייעים יותר,

 של זיקנה על למדיניות המרכז - Heller School על-ידי שבוצע ארצי מחקר על מדווח בספרות
 קיים הכתובה שבספרות לציין יש זה. מחקר אודות על פרטים נמצאו לא אך ברנדייס, אוניברסיטת

 גם אך באינטרנט, שונים באתרים נמצאות שאותרו הספציפיות והתכניות זה בנושא כללי מידע בעיקר
התכניות. על מפורט מידע חסר כאן

 חלקי מימון שסיפקה הראשונה המדינה היתה אשר ניו־יורק במדינת פותחו שאותרו התכניות מרבית
 פרישה קהילות במסגרת תומכים לשירותים הדגמה לתכניות State Office for the Agings באמצעות

טבעית.

 של שירותים הספקת בתחום ניו-יורק בעיר הגדולים אחד הוא Self-Help Community Services inc. ארגון
United ב- חבר הארגון (.Self-Help Community Services inc,. 1997) חברתיים ושירותים בית טיפול
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Jewish Appeal Federation and United Way, חלק כאשר טבעית, פרישה קהילות לכמה שירותים ומספק 
 שירותים מספק זה ארגון .New York State Office for the Agingמה־ מענקים בצורת ניתן מהמימון

ומעלה. שישים בני הם מתוכם 75% דיירים, 6,200 גרים בה מנהטן של השכונות באחת דיור לקומפלקס

 בלונג- לדיור בקומפלקסים נוספות תכניות שתי לפיתוח נוספים מענקים שני הארגון קיבל מזמן, לא
 לאלפיים דיור יחידות 726 הכוללים בניינים 14 כוללת הטבעית הפרישה קהילות משתי אחת איילנד.
 מאות תשע עם בניינים שבעה של קומפלקס מהווה והשנייה ומעלה, 60 בני הם 60% כאשר דיירים,
 מתן למימון נוספות דרכים לגבי מידע נמצא לא ומעלה. 60 בני הם מתוכם 43% כאשר דיירים,

השירותים. סל של מפורטת הגדרה או תכנית, בכל השירותים

 בארצות טבעית פרישה לקהילות שירותים להספקת תכניות על מידע נמצא לא הספרות סקירת במסגרת
 תכניות פותחו בסינגפור נוספות. בארצות פותחו כאלו שתכניות ייתכן, אך, בסינגפור. מלבד אחרות,

 מזמן. זה במקום הקיימים דיור באתרי הנמצאים מגורים במבני הגרים לדיירים תומכים שירותים למתן
 משרד חדר. בנות בדירות לבדם הגרים יכולת מעוטי קשישים של גדול ריכוז קיים אלה דיור באתרי
 במערכת וציודן לקשישים, הדירות של הפיזית להתאמתן תכנית הפעיל הקהילתי והפיתוח השיכון
 אלה דיור באתרי הקשישים לדיירים תמיכה שירותי לספק מנסה המשרד חירום. לשעת קריאה

 לספק על-מנת מרכזים באתרים שיפעילו חברתיים לשירותים ארגונים של ומימון איתור באמצעות
אלה אתרים לכנות כוונה יש נוספים. תמיכה ושירותי החברתי בתחום פעילויות במקום הגרים לקשישים

.(Tsao, 1997) Elder Care Blocks

בין־דורית שכונתית ברמה לקשישים דיור 4.11
 בהזדקנות והצורך הבין־דורית האינטגרציה תפיסת על ומבוסס 70ה־ בשנות בשוודיה פותח זה מודל
 לקומפלקסים המחולקת שכונה של ברמה בתכנון מדובר (Henning, 1993) לקשיש המוכר ובמקום בבית

שונות. ברמות ושירותים דיור יחידות של

 בכל כאשר רגילות, דיור יחידות מספר של לקומפלקסים המחולקת שכונה תוכננה Linkoping בעיירה
 יום. מרכז עם מוגבלים, עד עצמאים לקשישים המיועדות דיור יחידות 35 של מקבץ משולב קומפלקס

 אשר הקשישים את וכן והצהריים, הבוקר לארוחות הגן ילדי את המשמש אוכל חדר נמצא היום במרכז
 הערב בשעות שכונתית כמסעדה גם משמש האוכל חדר בדירתם. לבשל יכולים אינם או מעוניינים אינם

בשכונה. הציבור לכלל ופתוח

 הגרים הילדים של לשימושם ויועדו הותאמו אשר מועדוניות קומפלקס בכל שולבו הללו הדירות עם יחד
 ביו־ פעילות השבוע. ובסופי הערב בשעות הקשישים של ולשימושם הבוקר, בשעות ובשכונה בקומפלקס

 למען טיפולי לצוות המחולק צוות מועסק בקומפלקס המועדוניות. במסגרת גם מאורגנת דורית
השכונה. לילדי הדואגות ומטפלות גננות של וצוות ;מטפלות אחיות, סוציאליות, עובדות ־ הקשישים
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 נעוצה Linkoping מודל של חדשנותו מתקנים, באותם משותף שימוש של האפשרות על בנוסף
 עם ובראיונות רבה, הצלחה נחל זה מודל קהילתו. בקרב הקשיש והשארת הבין־דורית באינטגרציה

 מהקהילה המגורים, מתנאי שביעות־רצון ככולם רובם הביעו השכונה, תושבי שאר ועם הקשישים
לתושבים. המסופקים ומהשירותים

בישראל לקשישים דיור סוגי .5

 ביטוי לידי בא זה דבר הקשישים. למען דיור של אופציות מגוון לפתח שיש לכך מודעות קיימת בישראל,
 לקשישים מוגן לדיור תכניות 147 בארץ היו 1998 שנת בסוף מוגן. לדיור שונות תכניות של מואץ בפיתוח

 שישים .75+ בני לאלף יחידות 67 או ,65+ בני לאלף דיור יחידות 29 כלומר דיור, יחידות 15,95כ-ס ובהם
 היו 19% הממשלתי, המגזר על-ידי המופעלות בתכניות נמצאו שנה באותה הדיור מיחידות אחוזים

 המגזר על־ידי המופעלות בתכניות נמצאו 21%ו- הוולונטרי המגזר על-ידי המופעלות בתכניות ממוקמות
 הממשלתי, המגזר על-ידי המופעלות הדיור יחידות של שיעורן היה זאת, לעומת ,1990 בשנת הפרטי.

 תכניות מספר גדל 1998ל־ 1990 שבין בתקופה כלומר, בהתאמה. 16%ו־ 40% ,44% והפרטי הוולונטרי
 ושיעור (,15,950ל־ 6,170)מ- 159%ב- הדיור יחידות מספר תכניות(, 147ל־ 52)מ- 110%ב- המוגן הדיור

 ;1993 ופקטור )באר (.65+ בני לאלף דיור יחידות 29ל- 15)מ- 94%ב- 65+ בני לאלף הדיור יחידות
 מוגן לדיור תכניות 9 עוד נוספו 1999 שנת שבמהלך לציין יש להתפרסם(. עומד ובאר, שנור ברודסקי,
דיור. יחידות 1,003 הכוללות

 המגזר על-ידי המופעל המוגן הדיור לפיתוח באשר התפתחויות למספר עדים אנו האחרונות בשנים
 תכניות ובניית בעבר נהוג שהיה מזה יותר רחב שירותים סל הכוללות תכניות בניית הממשלתי:

 בתכניות השירותים סל את להרחיב האפשרות נבדקת בנוסף, יום. למרכזי או אבות לבתי בסמיכות
הוותיקות.

 לפיתוח הסיבות אחת הממשלתי. המגזר על-ידי המופעלות תכניות 30 הוקמו בלבד, 1997שב- לציין, יש
 העולים למען דיור פתרונות לפתח הצורך היה הממשלתי המגזר על-ידי מוגן לדיור תכניות של המואץ

 שבשנים לציין, כדאי .1989 שנת מסוף החל לישראל שעלו לשעבר, מברית-המועצות המבוגרים
 שיתופי דיור או משותף דיור של תכניות הקמת :העולים של הדיור לבעיות פתרון עוד התפתח האחרונות
 בסקר לדייריהן. ארוחות שירות מספקות האלה מהתכניות חלק עצמם. החדשים העולים של ביוזמתם

(.1998 )קינג, כאלה תכניות 11 אותרו ברוקדייל ג׳וינט-מכון על־ידי שבוצע

 פעלו 1999 שנת בסוף למשל, קיימים. דיור במשאבי שימוש על המבוססים דיור פתרונות פותחו בנוסף,
 ובאר, שנור )ברודסקי, ומעלה 65 בני קשישים 6,562 חברים שבהן תומכת קהילה של תכניות 36 בארץ
 היא תומכת קהילה תכנית .60ל־ להגיע אלה תכניות של מספרן צפוי ,2001 תחילת עד להתפרסם(. עומד

 לתכנון האגודה - אשל שותפים בהפעלתה בקהילה. הגרים לקשישים המיועדת בארץ, חדשנית תכנית
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 רשויות עיריות, הזקן, למען עמותות והרווחה, העבודה משרד בישראל, הזקן למען שירותים ולפיתוח
מסחריות. וחברות מקומיות

 )ביקור רפואיים שירותים היממה, שעות בכל לבתיהם מצוקה מוקד שירותי לקשישים מספקת התכנית
 מגוון להם ומציעה שכונה, אב בידי וסיוע תמיכה בבית, בתיקונים סיוע אמבולנס(, שירות רופא, של בית

 האפשר, במידת מהם, למנוע וכדי קהילה ומחיי אישי מביטחון ליהנות להמשיך שיוכלו כדי פעילויות,
 וכדי התכנית של התפתחותה כיווני את לבחון על־מנת לקשישים. מיוחדות דיור למסגרות המעבר את

 המחקר הערכה. מחקר לבצע בבקשה ברוקדייל לג׳וינט-מכון אשל פנה מטרותיה, את השיגה האם לבדוק
 ג׳וינט- כיום, (.1999 והימלבלאו, )מזרחי תכניות בארבע התמקד 1998 מחצית עד 1997 מסוף שבוצע

תומכת. קהילה בנושא יותר מקיף מחקר מצבע ברוקדייל מכון

סיכום .6

 אנגליה, כמו העולם ברחבי שונות בארצות שפותחו לקשישים דיור של שונים סוגים נסקרו זה בדוח
 דיור סוגי של העשיר המגוון על מצביעה זו סקירה וארצות־הברית. הולנד דנמרק, שוודיה, סקוטלנד,

 דיור של אופציות מהווים אלה דיור סוגי שונות. תפקוד ברמות קשישים למען והופעלו שפותחו
 ועד שירותים, סל כולל אינו אך הקשיש לצורכי פיזית המותאם רגיל דיור שבין רצף פני על הממוקמות

טיפול(. רצף עם גימלאים קהילות )כגון טיפול של שונות רמות המספקים רב-תכליתיים דיור לפתרונות

 קהילתיים דיור פתרונות של פיתוחם לעודד היא זו בסקירה שנכללו הארצות בקרב הרווחת המדיניות
 יהוו אלה פתרונות נפשית. ו/או פיזית מבחינה מוגבלים לקשישים גם אלא עצמאים לקשישים רק לא

בקהילה. להזדקן שניתן, כמה עד לקשיש, ויאפשרו למיסוד, אלטרנטיבות

 בתחום ולתכניות למדיניות הקשור בכל שהתפתחו מגמות כמה על להצביע ניתן הספרות סקירת מתוך
והן: לקשישים, דיור של

הקשישים. לצורכי דיור יחידות של פיזית התאמה ♦
 למגורים תכניות למשל, קיימים. דיור משאבי ניצול באמצעות לקשישים דיור פתרונות פיתוח ♦

טבעיות. פרישה קהילות במסגרת שירותים מערך ופיתוח משותפים
 של צורכיהם על לענות על-מנת קיימות דיור בתכניות האדם כוח ומערך השירותים סל הרחבת ♦

 סל עם מוגן דיור הסבת למשל, התפקודי־בריאותי. במצבם הידרדרות חלה הזמן שעם דיירים
שירותים. עתיר מוגן לדיור מזערי שירותים

 בשנים טיפולי. מוגן דיור למשל, מוגבלים. קשישים המשרתים מוגן דיור של חדשים סוגים פיתוח ♦
 Assisted Living של המואץ הפיתוח לאחר הברית בארצות במיוחד בולטת זו מגמה האחרונות,

Facilities.
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 כמו בארצות ביטוי לידי באה זו מגמה מוגן. דיור של שונים לסוגים והסבתן מוסדיות מסגרות סגירת ♦
 של בנייתם את ניכרת במידה להגביל שמטרתה מדיניות גם קיימת אלה, בארצות ושוודיה. דנמרק

קהילתי. בדיור הקשישים של מגורים ולעודד סיעודיים, ובתי-חולים אבות בתי
דמנטיה. לחולי שיתופי דיור למשל, נפש, תשושי לקשישים קהילתי דיור פיתוח ♦
מהקהילה. קשישים גם לעתים שמשרת שירותים מרכז בתוכם המשלבים דיור פתרונות פיתוח ♦
 הנכללים שירותים לנצל על-מנת אבות לבית או שירותים למרכז בסמיכות לקשישים דיור בניית ♦

אלה. במסגרות
 על-מנת אחד באתר טיפול של רצף הכוללים (Multi-level Care) רב־תכליתיים דיור פתרונות פיתוח ♦

 לקהילות היא הכוונה לצרכיו. בהתאם טיפול של שונות רמות ולקבל במקום להזדקן לקשיש לאפשר
(.Continuing Care Retirement Communities) גימלאים

 כגון בעולם, אחרות בארצות גם המופעלות לקשישים דיור של שונות אופציות פותחו בישראל כאמור,
 שפותחו דיור סוגי גם זוהו הספרות בסקירת אך תומכות. וקהילות גימלאים כפרי או קהילות מוגן, דיור

 הטיפולי המוגן הדיור תכניות את כאן להזכיר חשוב למשל, בישראל. קיימים שאינם אחרות בארצות
 שירותים מגוון לספק ערוכות אשר ,Assisted Living Facilities כגון למיסוד, אלטרנטיבות המהוות

 לא בנוסף, נפש. תשושי ולקשישים סיעודיים לקשישים האישי, הטיפול בתחום המוגבלים לקשישים
 את לשקול מקום יש בפרט. דמנטיה ולחולי נפש לתשושי (Small Group Homes) שיתופי דיור בארץ פותח

בארץ. גם כאלה דיור סוגי בפיתוח הצורך
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with time. This includes the transition of minimal service sheltered housing to very 
sheltered housing.

♦ The development of new types of sheltered housing that serve the elderly with disabilities. 
This includes extra care sheltered housing. In recent years, this trend is especially dominant 
in the United States with the dramatic shift to the development of Assisted living facilities.

♦ The closing down of institutional frameworks and their conversion to sheltered housing. 
This trend finds expression in countries such as Denmark and Sweden. The policy of these 
countries is to limit to a considerable extent the construction of old-age and nursing homes, 
and to encourage the development of community housing options for the elderly.

♦ The development of community housing for the mentally frail. This includes group homes 
for elderly who suffer from dementia.

♦ The development of housing solutions with a service center that is often accessible to 
elderly from the community at large.

♦ The construction of housing for the elderly adjacent to a service center or old-age home in 
order to take advantage of the services offered in such frameworks.

♦ The development of multi-level care housing solutions that include a broad spectrum of on- 
site care in order to allow the resident to age and still receive the level of care he needs. 
These types of solutions find expression in continuing care retirement communities.

In Israel, different housing options for the elderly have been developed which also can be found in 
one form or another in other countries. These include sheltered housing, retirement communities or 
villages and the supportive community program. However, within the literature review, a number 
of housing types were identified that have been developed in other countries but do not exist in 
Israel. For instance, it is important to mention here the extra-care sheltered housing programs which 
represent an alternative to institutionalization, such as Assisted living facilities which provide a 
wide range of services to elderly who are disabled in personal care activities, to elderly requiring 
some nursing care and to mentally frail elderly. In addition, small group homes for the mentally 
frail, and in particular for elderly suffering from dementia have not been developed. There is a need 
to contemplate the possibility of developing these types of housing solutions in Israel.
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Abstract

In various countries throughout the world, the number of elderly is steadily increasing. In particular, 
this increase is being felt in the relative weight of sub-populations such as the oldest-old and 
disabled elderly. As a result of these demographic processes, as well as economic factors, many 
countries are developing and expanding the scope and type of community services and housing 
solutions that are available to the elderly. One of the goals of this process is to increase the 
availability of alternatives to institutionalization.

This report is based on a literature review, whose goal is to provide a comprehensive picture of 
different housing types for the elderly, and in particular for disabled elderly, which have been 
developed in recent years in different countries throughout the world such as England, Scotland, 
Sweden, Denmark, Holland and the United States. The information presented within this report 
serves as an important basis for Israeli policymakers to learn about existing trends in other countries 
with respect to the planning and development of housing programs for the elderly.

This review focuses on providing a description of the different types of housing developed in 
different countries and addresses subjects such as target population, basket of services, manpower 
structure; and when possible - presents findings from studies which have focused on specific 
housing types. This review does not address the issue of operational costs of the different housing 
types, a subject which requires a separate and in-depth examination.

This review points to the rich variety of housing types developed for elderly of varying functional 
capacity. These housing types represent options situated on the continuum between regular housing 
in the community and institutional frameworks - from public housing that is physically adapted to 
the needs of the elderly, but which does not include a service package, to housing solutions 
providing multiple levels of on-site care.

Among those countries included in this review, the dominant policy is to encourage the 
development of community housing solutions not only for independent elderly but for physically 
and/or mentally frail elderly as well. These solutions represent alternatives to institutionalization 
and can enable the elderly, as much as possible, to age in place in the community.

The content of the literature review points to a number of trends that have developed with regards to 
policy and programs related to housing for the elderly:

♦ The development of housing solutions that utilize existing housing resources. These include 
shared housing programs and the development of a service system within the framework of 
naturally occurring retirement communities.

♦ The enlargement of the basket of services and manpower array for existing housing 
programs in order to answer the needs of residents whose functional-health has declined
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