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המכון
נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בנרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (וער האמריקאי הגיוינט במסגרת ופועל ב*197 י

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של

בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
של הפעולה שיתוח להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות
לבין מחקר בין לגשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש
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תקציר

בחברה מרכזיים תחומים על השלכותיה את לנתח הצורך גובר בעלייה, הגידול עם
שנערך מחקר על מבוססים שלפנינו בפרסום המופיעים המאמרים שני הישראלית.
העלייה קליטת על ספיר פורום של פרוייקט במסגרת ברוקדייל, בגיוינטמכון
מספר לגבי העלייה השלכות של שונים היבטים בוחנים המאמרים ההמונית.

הרווחה. בשירותי נבחרים תחומים

מרכזיות: סוגיות בשתי עסק המפורט המחקר דו"ח
הזכאות לתנאי באשר הן העולים, של לצרכים מענים למתן ההיערכות א.
לבין בינם השוואה תוך הספקתם, לצורת באשר והן שונים לשירותים

הוותיקה. האוכלוסייה לגבי הקיימים ההסדרים
מכך, כתוצאה הנדרשים התקציבים ועל בשירותים הצורך על העלייה השלכות ב.

שונים. וגורמים רשויות בין התקציבי והנטל האחריות וחלוקת

מתמקד הוותיקים" לזכויות והשוואתם רווחה לשירותי העולים "זכויות המאמר
לצורכי מענים למתן ההיערכות את מפורטת בצורה בוחן המאמר הראשון. בנושא
לצורת באשר והן שונים שירותים לקבלת הזכאות לתנאי באשר הן העולים,
הוותיקים. התושבים לזכויות אלה זכויות כין השוואה נערכת כמוכן הספקתם.
שירותי קליטה; סל כולל: עיקריים, רווחה שירותי למספר מתייחס הניתוח
עלידי (הניתנים סוציאליים שירותים הכנסה; הבטחת קיצבאות בריאות;
המקומיות); והרשויות והרווחה העבודה משרד הקליטה, משרד היהודית, הסוכנות
בסיס מקנה המאמר למפגרים. ושירותים לנכים שירותים לקשישים, שירותים
עלידי כהן, בשינויים והצורך הקיימות הזכויות לבחינת וכוללני עובדתי
ובין הוותיקים לזכויות העולים זכויות בין המשווה מסודרת כמסגרת הצבתן
מסגרת העמדת עלידי הציבורי לדיון לתרום ניסינו בנוסף, השונים. התחומים
ותנאי ביטוי הזכויות, (רמת הזכויות של שונים מרכיבים בין המפרידה מושגית
לבין ובחוקים בתקנות המוגדרות הזכויות בין להפריד והמאפשרת השתתפות),
התקציב בין היחס (כגון בפועל אלה שירותים נגישות את הקובעים התנאים

לצרכים).

שבכל מראה, לוותיקים בהשוואה העולים לצורכי מענה למתן ההסדרים ניתוח
לחלוקת כללים קיימים לעולים, ובריאות רווחה שירותי ולהספקת למימון הנוגע
שחלקן זכויות של מוגדרת מערכת קיימת כמוכן השונים. הגורמים בין תפקידים
זכויות התחומים במרבית הכנסות. במבחני מותנות האחרות בעוד אוניברסליות
של מאלה וברמתן במהותן שונות אינן ובחוקים, בתקנות המוגדרות העולה,
להספקת המסגרות בין חפיפה המקרים, במרבית קיימת, כמוכן הוותיק. התושב
זאת, עם הוותיקים. לתושבים שירותים המספקות המסגרות לבין לעולה שירותים
העיקרי ההבדל לעולה. ייחודי הוא המספק הגורם שבהם חשוכים תחומים מספר יש



מתקיים והוא המימון, במקור מתבטא הוותיקה האוכלוסייה לבין העולים בין
מוגבלת. זמן לתקופת

המממן, או המספק בגורם ואם בזכויות אם הקיימים, ההבדלים לכל שכמעט מצאנו
או שרירותית, נקבעו כאילו נראים הם ואין כלשהו, הגיוני הסבר למצוא ניתן
לייחס ניתן הייחודיות הזכויות עיקר את היסטוריים. מתהליכים רק שהושפעו

הקליטה. תהליך מעצם הנובעים העולים, של המיוחדים לצרכים

הרווחה" שירותי של נבחרים היבטים על בעלייה הגידול של "השלכות המאמר
ההיענות לנושא מעבר אף היריעה את מרחיב אך מושגית, מסגרת אותה על מתבסס
הכללי הצורך לגבי העלייה השלכות על לעמוד מנסה המאמר העולים. לצורכי
האחריות חלוקת את ולנתח בכך, הכרוך התקציבי הנטל את לאמוד בשירותים,

השונים. הגורמים בין התקציבית

חברתיים שירותים של רחבה קשת כוללים הרווחה שירותי כי לציין יש זה בהקשר
הללו מהגורמים אחד כל אלה. שירותים על אחראים שונים וגורמים ובריאותיים,
להגיע ניסינו העלייה. של הצפויות ההשלכות בדיקת של שונים בשלבים נמצא
של השלכותיה את לבחון יהיה שניתן כך השונים, התחומים של משולבת לראייה
לגבי אחידה הנחות מערכת בסיס על השונים, לשירותים ההזדקקות על העלייה
במסגרת מפתחים אנו בנוסף, אחידה. בדיקה בשיטת שימוש ותוך העלייה אופי
העולים של הדמוגרפי ההרכב בין לקשור כדי הדרושה המידע תשתית את זו עבודה
לעקוב מהגורמים אחד לכל לסייע גם יוכל זה מידע לשירותים. ההזדקקות לבין

העלייה. השלכנת אחר בהמשך

התרחשו מאז .1990 בדצמבר כתוקף שהיתה הזכויות מערכת על מבוססים המאמרים
הטיפול את להעביר ההחלטה כולל בעולים הטיפול במערך לכת מרחיקי שינויים
ממענק הקליטה מסל חלק והמרת לממשלה היהודית מהסוכנות בעולים הסוציאלי
הספקתם, את השירותים, מימון מסגרות את לשנות עשויות אלה החלטות להלוואה.
התיאורים את לראות יש כן על ניצולם. מידת ואת השונים השירותים נגישות את
השירותים מערך על ביניים כתצפית אלה מאמרים בשני המוצגים והניתוחים
שלא בהיקף לעלייה עצמו את להתאים ניסיון מתוך שינוי, של בתהליך הנמצא
בסיס יוצרים והניתוח המסגרת כן, על יתר החמישים. שנות מאז כמותו ידענו

יותר. כוללת בצורה השינויים משמעות את לבחון המאפשר
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נבחרים היבסים על בעלייה הגידול של השלכות
הרווחה שירותי של

פקסור** וחיים חביב* .עקב

מבוא .1

הישראלית. בחברה מרכזיים תחומים על השלכותיה את לנתח הצורך גובר בעלייה הגידול עם
העלייה קליטת על ספיר פורום של פרוייקט במסגרת ברוקדייל. בג'וינטמכון נערך ש במחקר
מבוסס זה מאמר הרווחה. בשירותי נבחרים תחומים מספר לגבי העלייה השלכות נבחנו ההמונית,

מרכזיות: סוגיות בשתי עסק אשר המפורט הדוח על

והן שונים לשירותים הזכאות לתנאי באשר הן העולים, של לצרכים מענים למתן ההיערכות .1

בניתוח הוותיקה. האוכלוסיה לגבי הקיימים להסדרים השוואה תוך הספקתם. לצורת באשר
שאלות: למספר מתייחסים אנו לשירותים הזכויות

של משמעותם ומה הוותיקה האוכלוסיה של לאלה העולים זכויות משתוות כיצד 
אלה? בזכויות שהתרחשו השינויים

לעולים השירותים את והמממנים המספקים הגורמים ביניהם נבדלים מידה באיזו 
ולוותיקים?

לתחום? תחום בין ובהבדלים הקיימות הזכויות במערך הגיון יש האם 
מידה ובאיזו יידרש, כזה שקיצוץ במידה העולים, בזכויות קיצוץ לביצוע האופציות מהן 

הוותיקים? לזכויות העולים זכויות בין זה בעניין להפריד ניתן
לסדרי בהתאם קיצוץ לבצע האפשרות על המשפיעים המכניים הגורמים מהם 

העדיפויות?

וחלוקת מכך, כתוצאה הנדרשים התקציבים ועל בשירותים, הצורך על העלייה השלכות .2
שונים. וגורמים רשויות בין התקציבי והנטל האחריות

חברתיים שירותים של רחבה קשת כוללים הרווחה שירותי כי לציין יש זה בהקקר
נמצא הללו מהגורמים אחר כל אלה. שירותים על אחראים שונים גורמים וכי ובריאותיים,
פורסם כבר הללו מההערכות חלק העלייה. של הצפויות ההשלכות בדיקת של שונים בשלבים
.(1990 אפריל ישראל בנק ;1990 מאי הבריאות משרד ;1990 מאי האוצר משרד לדוגמא, (ראה,
ולהרכבה, העלייה להיקף באשר שונות הנחות סמך על אלה הערכות נעשות הדברים, מטבע

השירותים. על להשלכות העלייה הרכב בין לקשור כרי שונות בשיטות שימוש ונעשה
לבחון יהיה שניתן כך השונים, התחומים של משולבת לראייה להגיע ניסינו שלפנינו בעבורה
אחידה הנחות מערכת בסיס על השונים, לשירותים ההזדקקות על העלייה של השלכותיה את
את העבודה במסגרת מפתחים אנו בנוסף, אחידה. בדיקה בשיטת שימוש ותוך העלייה אופי לגבי

לגתנטולוגיה. ברוקר"ל וגזינטמטן מרושלים העברית האוניברסיטה י00

לגרונטולוגיה. ברוקדייל ג'דנטממן
בסוכנות הקליטה, במשרד מקבוע אנשי העבודה; בביגוע לנו שסייעו במערכת רבים לאנשים להורות ברגוננו
מכון ו1וות אשל ישראל, בגוינט לאומי, לביטוח במוסד הבריאות, במשרד לסטטיסטיקה. המרכדת בלשכה היהודית,

בחקרייל.
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ההזדקקות לבין העולים של הדמוגרפי ההרכב בין לקשור כדי הדרושה המידע תשתית
העלייה. השלכות אחר בהמשך לעקוב מהגורמים אחר לכל לסייע גם יוכל זה מידע לשירותים.
השירותים נבחרים. לשירותים רק אלא הרווחה שירותי לכל זה, רוח במסגרת מתייחסים, איננו

הם: נתרכז בהם
בריאות טוריים. אמבולא שירותים , אישפוז שירותי הכוללים בריאות שירותי א)

מונעת. ורפואה הנפש
הקליטה משרד לאומי, לביטוח המוסר קיצבאות הכנסה הבטחת קיצבאות ב)
קיצבאות אבטלה), אלמנות, נכים, (קשישים, הכנסה להבטחת קיצבאות כולל: היהודית והסוכנות

ניירות. וקיצבאות ילדים
והרווחה העבודה משרד היהודית, הסוכנות עלירי הניתנים סוציאליים שירותים ג)

המקומיות. והרשויות
ועריריים. מוגבלים לקשישים וקהילתיים מוסדיים שירותים  לקשישים שירותים 

ומועדונים). מוגן (דיור יותר עצמאיים לקשישים שירותים
נכה, ילד קיצבת לנכים, מיוחדים ושירותים לאקשישים) (פיסיים לנכים שירותים 

וקהילתיים. מוסדיים אחזקתיים שירותים שיקום, שירותי
וקהילתיים. מוסדיים אחזקתיים, שירותים שיקום, למפגריםשירותי שירותים 

מיוחדים ושירותים טיפוליים סוגיאליים שירותים  אחרים סוציאליים שירותים 
חומריים.

שירותים והכוונה, מידע שירותי הקליטה: בתחום נבחרים מוניציפליים שירותים ד)
חריגות. באוכלוסיות לטיפול ושירותים והחברה התרבות בתחום קהילתיים

הקליטה: בתחום וולונטאריים ארגונים עלירי הניתנים שירותים ר.)

מתנדבים. להפעלת ושירותים מיוחדים מידע שירותי משלימים, חומריים שירותים

1990 בשנת העולים אוכלוסיית הרכב .2

עולים (כולל עולים 24,050 לארץ עלו 1989 שנת כל במשך הקליטה, משרד נתוני לפי
סוף עד לישראל שהגיעו העולים סךכל מבריתהמועצות. עלו מתוכם 12,859 כאשר בכוח),

כ200,000. הוא 1990
משפחתי, ומצב (בבריהמ) מוצא רפובליקות מין, גיל, לפי העולים הרכב את נבחון בהמשך
בהתאם שונות, מתקופות נלקחים איפיון כל לגבי הנתונים הישראלית. לאוכלוסיה בהשוואה
גל של רובו שרוב מאחר מבריהמ, העולים באוכלוסיית האפשר, במידת נתרכז, לזמינותם.

זו. מארץ יגיע הקרובות בשנים הצפוי העלייה
כ*52 בארץ: הוותיקה האוכלוסיה של מזו במקצת שונה מין לפי העולים התפלגות
הגיל, קבוצות ברוב בארץ. כ5070 לעומת נשים, הן 1990 ינואריוני בתקופה שעלו מהעולים
מספר בקרב משמעותי פער קיים אך והעולים, הוותיקה האוכלוסיה בקרב הנשים שיעור דומה
בארץ; באוכלוסיה 553 לעומת נשים, הן מהעולים 61'£ ,+65 בגילאי לדוגמא, גיל: קבוצות

בארץ. $49 לעומת נשים הם מהעולים 54'* בה 3419 גיל ובקבוצת
בריהמ. וממרכז המזרחיות מהרפובליקות באים 1990 במהלך שהגיעו העולים מכלל כ*17

כ*11. הקשישים, בקרב יותר נמוך זה אחוז
העיקריים המנבאים אחד הינו זה משתנה גיל. לפי העולים להתפלגות נודעת מיוחדת חשיבות
בשנים מבריהמ העולים התפלגות את מציג 1 לוח ובריאות. חינוך רווחה, בשירותי הצורך של

"^י^י
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.1990 לשנת בארץ האוכלוסיה תחזית ואת ו1990 1989
בארץ לאוכלוסיר. יחסית גבוה היה ומעלה 65 בני העולים אחוז 1989 שבשנת עולה, מהלוח
לכ הקשישים שיעור ירר 1990 יוני וער 1989 מדצמבר החל .(8.93 לעומת 13.7*)
לכן סופיים. אינם אלה נתונים אבל הקשישים באחוז עלייה מגמת יש מכן לאחר .10.9*10.4*
יותר העולים בקרב נמוך ומעלה 75 בני שיעור .1990 יוני עד לנתונים מתייחסים אנו בהמשך
בקרב 41>x< לעומת ומעלה, 75 בני הם הקשישים מהעולים כ*30 בארץ. באוכלוסיה מאשר

בארץ. הקשישים

והתסלגות שונות. בתקופות גיל למי מבריה'מ העולים התמלגות 11 לוח
(באחוזים) ב1990 בארץ האוכלוסיה תחזית

מבריה"מי עולים תחזית2
מ1/90 מ1/90 מ12/89 ישראל

10/90 ער 6/90 עד 3/90 ער 1989 כל 1990 גיל קבוצות
100.0 100.0 100.0 1000 100.0 ס7כ
7.9 9.9 84 84 1Z8 50
7.1 £7 74 7.7 8.3 96
7.9 10 .11 15 10.0 1410
5.5 S3 54 S.7 7.6 1815
64 64 6S 60 10.1 2419
17.3 18.9 19.2 174 14.5 3425
18.4 18.8 18.4 1M 13.2 4435
17.4 167 15.7 134 14.5 6545
1Z1 10.9 10.4 13.7 8.9 ♦65

2Z9 23.6 24.0 24J 31.1 140
11.9 11.7 12.4 11.7 17.7 2415
53.1 53.8 53.2 494 4Z3 6425
12.1 10.9 10.4 13.9 8.9 ♦65

נתונים אין עדיין 1990 אוקטובר לגבי רומים. מהלמס הנתונים 1990 יוני עד הקליטה. ממשרד נתונים .1 מקורותו
.2010 ער בישראל אוכלוסיה תחזיות למס. .2 סוס"ם.

בהשוואה משמעותית נמוך העולים בקרב 2415 בני ושיעור 14 גיל עד הילדים שיעור
בארץ. מהאוכלוסיה 49* לעומת מהעולים, כ*35 מהווות הקבוצות שתי בארץ, לאוכלוסיה
זאת השונות; בתקופות ל>5ל54 5096 בין יחסית, גבוה 6425 בגילאי העולים ששיעור מכאן.

הישראלית. האוכלוסיה בקרב 42* לעומת
הנתמכת האוכלוסיה בין התלות יחס באמצעות היא הגילים התפלגות על אחרת הסתכלות
באוכלוסיה התלות יחס .(6419) העבודה בגיל האוכלוסיה לבין (18 גיל עד וילדים (קשישים
נמוך העולים בקרב התלות יחס העבודה. בגיל לאוכלוסיה נתמכים 0.91 על עומד הישראלית
ילדים הם מהנתמכים 0!<$ר  העולים בקרב שונה הנתמכים הרכב ל0.66. רק ומגיע בהרבה

הוותיקה. הישראלית באוכלוסיה 8196 לעומת (18 גיל (ער
עם ומין גיל לפי העולים של המשפחתי המצב התפלגות להשוואת הזמינים הנתונים
אלה מנתונים .1986 לשנת כוחאדם וסקרי 1989 לשנת העלייה נתוני הם בארץ האוכלוסיה
של מזה נמוך העולים בקרב הנשואים שיעור (2415 לגילאי (פרט הגילים שבכל עולה,
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בקרב .(6445) הביניים בגילאי במיוחד בולטת זו תופעה .(2 לוח (ראה בארץ האוכלוסיה
ל>!ל61. 6455 ובגילאי ל"'739 מגיע 5445 בגילאי הנשואות הנשים שיעור לדוגמא, העולים,
בקרב בהתאמה. ו>*74, ל8696 מגיע הישראלית האוכלוסיה בקרב הנשואות שיעור לעומתן,

משמעותיים. אינם ההבדלים הקשישים

העולים בקרב ומין גיל לסי ומעלה) 15 (בני הנשואים הת0לגות :2 לוח
(באחוזים) בארץ האוכלוסיה לעומת

1989 בשנת עולים ישראל אוכלוסיית
נשים גברים נשים גברים גיל קטנות
566462 64 סהכ
27 12 19 6 2415
70 67 81 72 3425
79 87 87 94 4435
73 86 86 95 5445
61 88 74 92 6455
38 78 42 82 < M

מבוססים בארץ, האוכלוסיה לגבי tnvun .2 aw.) כשנת העולים לכלל מתייחסים עולים לגבי הנתונים .1 מקורות!
.1916 כוחארם סקרי על

העולים זכויות לניתוח המושגית המסגרת .3
העולים צורכי עם להתמודדות המוסדי והרקע

את הבאים בחלקים ננתח שלפיה המושגית המסגרת את מציגים אנו המאמר של זה בחלק
עם המתמודדת המושגית המסגרת את סוקרים אנו כמוכן העולים. לצורכי להיענות ההסדרים

הללו. הצרכים

העולים של הצרכים .1

בחוק, מעוגנים שניהם כאשר אזרח על החלה וחובות זכויות מערכת קיימת חברה בכל
של לצרכים או האוכלוסיה כלל של לצרכים לענות באה הזכויות מערכת בתקנות. או בנוהלים

מוגדרות. קבוצות
לעולה, ספציפיים שאינם הבסיסיים הצרכים קטיגוריות: לשלוש לחלק ניתן העולים צורכי את

מצוקה. מארצות עולים המאפיינים הספציפיים והצרכים המהגר מסטאטוס הנובעים הצרכים

לעולה ספציפיים שאינם כלליים צרכים א.

בריאות, לשירותי שוטף, קיום להבטחת לדיור, העולים נזקקים ארצה עלייתם עם מיד
אלה צרכים העולה שלגבי הוא, הוותיקים לבין העולים בין העיקרי ההבדל ועור. חינוך לשירותי
הוותיקים התושבים לגבי ואילו בבתאחת, הצרכים לכל העונים מיידיים פיתרונות דורשים

שונות. זמן בנקודות ונענים חייהם במהלך עולים אלו צרכים
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לעולים הספציפיים הצרכים כלומר המהגר, מסטאטוס הנובעים הצרכים ב.

בעקבותיו לגרור עלול אשר וממושך, קשה מורכב, תהליך הקליטה כתהליך לראות מקובל
חיים הרגלי תרבות, סביבה, שפה, עם להתמודד צריך הסתגלותו, בתקופת העולה. משברים.
העבודה. בשוק להיקלט לו שיאפשרו חדשות מיומנויות לרכוש עליו חרשים. התנהגות וכללי

הללו. הבעיות כל עם ולהתמודד מחרש להתארגן לו שיאפשר לזמן זקוק הוא

מצוקה מארץ לעולה הספציפיים הצרכים ג.
על להשפיע עשוי זר. מאפיין למעשה, רבה. חשיבות יש מצוקה מארץ מוצא של לאיפיון
העולה של מוצאו בין קשר יש המקרים ברוב נוספים. צרכים וליצור קורם שהגדרנו הצרכים
מגיע מצוקה מארץ העולה בארץ. שלו הכלכליים הקשיים לבין רווחה) מארץ או מצוקה (מארץ
הספיקו שכבר הוותיקים התושבים או הרווחה מארצות העולים כמו שלא פנסיה, וללא תן ללא

וזכויות. רכוש לצבור

מושגית מסגרת .2

ער קיים שהיה למצב הן מתייחסים אנו העולים, לצורכי מענה למתן ההיערכות בניתוח
בהיערכות שחלו לשינויים והן השירותים, להספקת והאסטרטגיות הזכויות מבחינת לאחרונה

הצפויה. העלייה לקראת
על משפיעים אשר מרכיבים מספר בין להפריד יש לצרכים, ההיענות אופי על לעמוד בניסיון
מקור השירות, את המספק הגורם למימושן, והתנאים בנוהלים המוגדרות הזכויות זו: היענות

הזמן. וממד ומסגרתו, המימון
עלירי החוק, עלירי המוגדרים פורמאליים לתנאים מתחלקים הזכאות לקביעת התנאים
רבה במידה הקשורים בפועל, הנוהלים יישום את הקובעים ולתנאים נוהלים, עלירי או תקנות
בהתנהגות גם וקשורים השירותים להקצאת הנוגע בכל המקצוע אנשי של דעתם לשיקול
הצרכים להיקף התקציב בין היחס נמנים החשובים התנאים בין שירותים. של כצרכן הזכאי
למידע גישה כגון ארגוניים, גורמים כלולים בנוסף. המטופלים. היקף לבין כוחהאדם בין והיחס
השימוש על משפיעים אשר שפה, בעיות כגון הצרכן, של שונים ואיפיונים השירות על
העולים בין שווים הפורמאליים התנאים כל כאשר גם קיימים אלה גורמים בפועל. בשירותים
הזכאות תנאי כלומר הפורמאליים, לתנאים בעיקר מתייחסים אנו זו בעבודה לוותיקים.
מחייבת בפועל הנוהלים יישום את הקובעים התנאים שבדיקת מאחר ובתקנות, בחוק המעוגנים

בשדה. השורר המצב של מעמיקה חקירה
לתושב הניתן השירות עם משולב או נפרד, זהה, להיות יכול השירות את המספק הגורם
האם כלומר המימון, סוג ומהו הזכות את מממן למי מתייחסים ומסגרתו המימון מקור הוותיק.
אחד, מצר הפנייה לתקופת מתייחס הזמן ממר כללי. מיסוי בסיס על תקציב או מיועד מימון הוא
לפרק שני ומצד השירות, את לקבל זכאי העולה לארץ עלייתו מיום זמן כמה במשך כלומר

מיוחדים. בתנאים השירות את לקבל יכול שהוא הזמן
ממרים למספר להתייחס יש באוכלוסיה, אחרת קבוצה כל זכויות או העולים, זכויות בניתוח
השירות, רמת הזכות, אופי הם: אלה ממדים לאזרח. הניתן השירות מהות את בפועל המגדירים
טראקציה האינ מ מושפעים אלה ממדים בהמשך, שנראה כפי והכיסוי. הצרכן על המוטל המחיר
ממסגרת המימון, ממסגרת הנוהלים, יישום את הקובעים התנאים לבין הפורמאליים התנאים בין

לשירות. משירות משתנה השונים הגורמים של חשיבותם הזמן. ומממר האספקה
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הצורך. על העונה השירות ולאופי בעזרה הצורך לאופי מתייחס זה ממר  הזכות אופי
הרמה הכנסה, הבטחת בתחום לדוגמא, השירות. לאיכות מתייחס זה ממר  השירות רמת
הרמה מפגר, בילד מוסדי טיפול כמו בעין, שירות של במקרה התמיכה. בגובה מתבטאת
טיפול של במקרה ליום. העלות על גם משפיעים אשר במוסר, הקיימים בתנאים מתבטאת

כוחהאדם. ובאיכות בית לטיפול המוקצבות השעות במספר מתבטאת הרמה בזקן, קהילתי
השירות, קבלת עבור לשלם הפונה שעל המחיר מהו  הצרכן על המוטל המחיר
המשפחתי. ההרכב כגון אחרים, מאיפיונים או הפונה של הכלכלית מהרמה מושפע המחיר ואיך
לראותו מקום יש אך הכיסוי, מידת ע גם משפיע בוודאי והוא הזכאות, מתנאי חלק הוא המחיר
כגון השירות. קבלת בזמן בתשלום מתבטא המחיר לפעמים עגמו. בפני נפרד כמרכיב גם

בריאות. ביטוח לדוגמא ביטוחי, בסיס על מראש בתשלום ולפעמים תרופות, עבור תשלום
המקבלת האוכלוסיה היקף על המשפיעה העזרה, נגישות למידת מתייחס זה ממר  כיסוי
ממספר מושפע הכיסוי לשירות. הנזקקת האוכלוסיה של הכיסוי אחוז ועל בפועל העזרה את
ההש מידת ואת עזרה לקבל ניתן שלפיהם התנאים את המגדירים זכאות מתנאי א. גורמים:
או אבטלה, ברמי לזכות כדי הדרוש העבודה ימי מספר כמו הזכות, במימון הגרכן של תתפות
האם כלומר, התקציב. מגבלת מאופי ב. מוסדי; בסידור לזכות כרי הדרושה המוגבלות רמת
השירותים. זמינות של פיסיות ג.ממגבלות לצרכים; ביחס עומדת היא ואיך תקציב מגבלת קיימת
למתן כוחאדם וזמינות יום במרכזי מקומות זמינות במוסר, או מוגן בדיור המיטות זמינות כמו
השירותים על מידע שבה המירה על המשפיעים הארגוניים, מההסדרים ד. קהילתיים; טיפולים

לעזרה. מפנייה מרתיע או מעורר השירות קבלת תהליך בה והמירה האוכלוסיה בקרב מופץ
התושבים של לצרכים ההיענות תנאי את תחילה להבין יש העולים, זכויות להבנת כרקע
זכויות יש כאשר גם הוותיקים. לבין העולים בין השוואה זה בדוח תיערך לכן, הוותיקים.
משמעותן את להבין ויש האוכלוסיה לכלל הניתנים מהתנאים מושפעות הן לעולים, ייחודיות

משווה. בפרספקטיבה
הפור בתנאים שציינו המרכיבים בכל שונים להיות יכולים העולים לצורכי ההיענות תנאי
המימון במקור בפועל, הנוהלים יישום את הקובעים בתנאים הזכות; את המגדירים מאליים
ברמת אם שונות, עצמן הפורמאליות הזכויות בהם מצבים יש השירות. את המספק ובגורם
שבהם מצבים יש זאת, לעומת הצרכן. של ההשתתפות באופי או הזכאות, בתנאי או העזרה,
לבסוף, אחר. מינהלי מנגנון דרך עובר ולכן ארור, מגורם אותן מקבל העולה אך שוות, הזכויות
כל המממן. הגורם הוא אחר תושב כל לבין העולה בין שמבדיל מה כל שבהם מצבים, קיימים
לדוגמא, מתוכנן. איננו הדבר כאשר גם בפועל, העזרה על להשפיע יכול הללו מההבדלים אחד
ומשרר היהודית הסוכנות (כמו ייחודיים גורמים בין שונות זכויות של המימון לחלוקת ההסדרים
שאין מערכתיים שיקולים עלירי מונחים להיות יכולים הממשלה, משרדי לבין הקליטה),
הבדלים ליצור בהחלט יכולים הנפרדים ההסדרים אך העזרה, בנגישות הבדל ליצור בכוונתם
כמו הביצוע. ביעילות או כוחארם של בזמינות התקציב, במגבלות הבדלים רקע על בנגישות
בא המימון כאשר העולים, את לשרת יותר חיובית וגישה יותר רבה נכונות לספקים יש כן,
של הכללי התקציב חשבון על או אחרים לקוחות חשבון על בא ואינו לארגון, מחוץ מגורם
הכל לאוכלוסיה מהמימון העולים לאוכלוסיית המימון הפרדת שבפועל לציין, גם יש הארגון.
יכולות הקבוצות. לשתי שירותים מספק הגורם אותו כאשר בעיקר חרמשמעית, איננה לית
בתקציבים להסתייע מעוניינים רבים גורמים כאשר תקציבית בריחה של תופעות להיווצר
בשירותים גרעונות עם להתמודד כרי או השירותים את להרחיב כדי לעולים המיוחדים

האוכלוסיה. לכלל המיוערים
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כאשר הזמן. ממר הוא משמעותם על הייחודיים ההסדרים אופי על המשפיע נוסף גורם
מתייחסת הפנייה תקופת הזכאות. ותקופת הפנייה תקופה בין להפריד יש זה, לממד מתייחסים
רגיל. כאזרח ולא כעולה לעזרה לפנות יכול ארם שבו העלייה, מיום המתחיל הזמן פרק לאותו
לקבל ממשיך כעולה, עזרה לקבל שהתחיל אדם שבו הזמן, לפרק מתייחסת הזכאות תקופת
הקליטה ממשרד עובר הבריאות ביטוח מימון שבהם מקרים. יש לדוגמא, ייחודי. באופן אותה
ולעתים רב זמן נמשך המיוחד המימון שבהם מקרים, ויש זמן, תקופת לאחר הרגילות למסגרות
את מעביר לשנייה אחת ממסגרת המעבר רבות. משמעויות אלה להסדרים כלל. נפסק אינו אף
התחיל שהעולה שירותים להפסקת להביא שיכול דבר לשנייה, אחת תקציבית ממסגרת הנטל
לענות היכולת נפגעת המעבר, בהשלכות תקציבית התחשבות אין ואם מכך, כתוצאה לקבל.
יותר רחבה גישה מתן כמוכן, האוכלוסיה. כלל צורכי על לענות היכולת או העולה צורכי על
מחוייבות יוצרת מועד, קצרות שאינן עזרה של שונות לצורות האוכלוסיה, לכלל מאשר לעולים 1
לעמוד ננסה בניתוח הרגילות. התקציב במסגרות יותר רחב בהיקף אלה שירותים בעתיד לספק
עזרה במתן ייחודיות היוצרים הגורמים ארבעת בין לעתים הקיימים המורכבים הגומלין יחסי על

השונים. בשירותים ביטוי לירי באים האלה הדברים שבה הצורה ועל לעולים,
להפריד צורך יש הוותיקים, התושבים של לאלה העולים זכויות בין להפריד לצורך במקביל ■

מוצאם, ארצות לפי העולים חלוקת רקע על משתנה הזכויות אופי עולים. של שונות קבוצות בין
מיוחדים הסדרים גם יש זו קבוצה ובתוך מצוקה, לארצות רווחה ארצות בין הבחנה יש כאשר

אתיופיה. כמו מארצות לעולים
מספר מתעוררות העולים, לאוכלוסיית זכאויות מערכת לקבוע באים כאשר כללי, באופן

הנוכחי. העלייה גל של הממדים רקע על מחרש אותן לבחון שיש סוגיות
מתנגשים כאן הכללית? לאוכלוסיה המוקנות לאלה זהות זכויות לעולים להקנות יש האם 
לנצל שלהם היכולת בחוסר להתחשב העולים, על להקל הרצון אחר, מצר שיקולים: שני
של מהזכויות חלק שני, מצד שלהם. המיוחדים בקשיים ולהתחשב בעבר שצברו משאבים
לשאול יש שכך, כיוון שנים. במהלך שבוצעו תשלומים באמצעות נרכשו המקומית האוכלוסיה
לא ואשר הרגילים הזכאות תנאי את מילאו טרם אשר לעולים גם אלו זכויות להקנות יש אם

הזכויות? את רכשו
או זמן לאורך מוקנות אלו זכויות האם המיוחדות. הזכויות מתן תקופת היא שנייה סוגיה 
שונות? זכויות לגבי זהה להיות עליו והאם התקופה, אורך להיות צריך מה מוגבלת? לתקופה

האוכלוסיה לגבי לפחות תקציב, למגבלת נתון רווחה לשירותי מהזכאויות חלק של מימושן 
תקציב במגבלות העולים זכויות את גם להתנות יש כמה ער השאלה, עולה לכן הכללית.

אחרים? ולאזרחים לעולים שונה או לכולם אחת כוללת תקציב מגבלת יש והאם שונות,
ברמת זאת לבצע יש האם כן. אם סטנדרטים? הורדת 'מחייב החרש העלייה גל האם 
איך השאלה נשאלת כמוכן העולה? על המוטל המחיר בהגדלת או הצורך בכיסוי השירות,
או ומחודשת, מחושבת היערכות מתוכנית כתוצאה כלומר במכוון, האם אלו? שינויים יתבצעו

המציאות. מכורח כתוצאה כלומר מקרי, באופן שמא

העלייה בקליטת המטפלים המוסדות של ההיסטורי הרקע .3

מכל העולים ולקליטת לעלייה הבלעדית האחראית היהודית הסוכנות היתר. ,1968 עד
העולים לקליטת האחריות את עצמו על לקחת במטרה הקליטה משרד נוסד ב1968, הארצות.
הקים כך לשם לארץ. העלייה לתהליך אחריותה על שומרת הסוכנות כאשר לארץ, בואם עם
העולים אלו בלשכות עולים. הקולטת עיירה או עיר בכל קליטה לשכות הקליטה משרד
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בין החלוקה אולם. קליטתם. לתהליך הקשורות הבעיות בכל וטיפול ייעוץ הדרכה. מקבלים
הסוכנות היום. שער מאחר וברורה. פשוטה כה איננה היהודית והסוכנות הקליטה משרד
ולתת המסגרות באותן עולים בקליטת לטפל המעבר, מסגרות את לקיים ממשיכה היהודית
(הכוללות בסיכון מקבוצות לעולים הקליטה, משרד מטעם הניתן הרגיל לטיפול תוספת
חברתיים תפקודיים, ליקויים בעלות משפחות ונכים. מוגבלים חדהוריות, משפחות קשישים.
הורים). ללא וילדים ילדים ברוכות משפחות וטכנולוגי, תרבותי פער בעלות משפחות ואישיים,
באח נמצאים ובמשפחה בפרט לטיפול הקשורים בנושאים היהודית הסוכנות במסגרת הטיפול
סוציאליים עוברים עלידי מיוצג האגף (אשר). הסוכנות של רווחה לשירותי האגף של ריותו
הסטודנטים. מינהל ובמשרדי המעבר במסגרות הקליטה, משרד של הקליטה בלשכות הממוקמים
היהודית הסוכנות של הסוציאליים השירותים לאגף יש הקליטה, משרד של הנוחלים על נוסף
משרד כשנוסד האגף. מטפל בהן לקבוצות ייחודית בצורה המתייחסים משלימים נוהלים
ולא בעולה הטיפול בתחום בעיקר  רבים שינויים עברו שבינתיים עמדה נוהלי גובשו הקליטה,
או המשרד, במדיניות שינויים בעקבות הוכנסו אלו שינויים הכללית. המסגרת ברמת כך כל

העולים. אוכלוסיית באופי שינויים עקב או הישראלית. במציאות שחלו משינויים כתוצאה

בעולים בטיפול היהודית והסוכנות הקליטה משרד מדעיות .4

הוא זו, תקופה במשך עלייתו. מיום שנים שלוש של לתקופה זכויות יש לעולה כללי, באופן
על משפיעים מרכזיים איפיונים שני היהודית. הסוכנות ושל הקליטה משרד של בטיפולם נמצא
הארצות את הכוללות רווחה, ארצות בין הבחנה יש הקליטה. ומסלול המוצא ארץ העולה: זכויות
אתיופיה, ארגנטינה, כגון ארצות ומספר אוייב ארצות הכוללות המצוקה לארצות החופשיות,
הרווחה בתחום המצוקה מארצות העולים לרשות העומר הסיוע מזרחאירופה. וארצות בריה'מ

בהמשך. שיפורט כפי יותר, רחב הוא והבריאות
מסלולים ארבעה קיימים היום הקליטה. מסלול הוא העולה זכויות על המשפיע השני הגורם

העולים. לקליטת
העלייה ורוב קליטה, מרכזי כ20 בארץ היו ,1989 בשנה קליטה. מרכזי מסלול 
התוכנית שלפי למרות .(1990 לשנת הסוכנות של תקציב (הצעת אליהם הופנתה ה80 בשנות
המרכזי את עוזבים מהעולים 2095 רק במציאות בלבד, חורשים לשישה היא במרכזים השהייה
בין של תקופה לאחר עוזבים 4095< הראשונה, השנה בתום עוזבים נוספים 25* זו, תקופה בתום
קליטה, מרכזי של המועט המספר ולאור זו תמונה לפי שנתיים. לאחר  ו>*15 לשנתיים שנה
רק הולכים היום ההמונית. העלייה לבעיית חלקית, לא אפילו תשובה, מהווה זה מסלול אין

קליטה. למרכזי מהעולים 10*
עליית של פנימיות סטודנטים. מעונות ישיבות, הוסטלים, כגון מעבר במסגרות קליטה

ועור. קיבוצים הנוער,
זה למסלול רשמיים. קליטה לגורמי הזדקקות ללא פרטיים סידורים
ישראלים, עם מתחתנים אשר רווקים עולים בעיקר העולים, מאוכלוסיית קטן שיעור פונה
פונות אינן ואשר רווחה מארצות המגיעות מבוססות משפחות או חוזרים תושבים של משפחות

קליטתם. בתהליך למוסרות
מארצות העולים כאשר בעבר כבר קיים היה דומה מסלול הישירה. הקליטה ל ו ל ס מ 
1978 משנת אך הקליטה. משרד עלירי לרשותם שהועמדה לדירה ישירות הופנו המצוקה
חורש ב1987 קליטה. למרכזי הופנו והעולים לעולים דירות של הציבורית הבנייה הופסקה
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החופשי. בשוק רירה בעצמו לחפש העולה על בה שונה, בשיטה אך ישירה, קליטה של הרעיון
העלייה גל עם .(1989 (דמיאן ומרומניה מאיראן מבריהמ, שעלו משפחות כאלף על ניסוי נערך
הללו העולים רוב ואכן מצוקה, מארץ המגיע עולה לכל זו שיטה מוצעת צפוי והבלתי ההמוני

קליטה. במרכזי במקום ישירה בקליטה בוחרים
איפיונים: מספר זה למסלול

מגוריו. במקום העולה של בחירה חופש 
הבוחרים העולים בהם. להשתמש איך להחליט ועליו העולה בידי נמצאים המשאבים 
הנפשות מספר עלפי הנקבע שנתי תקציב היינו קליטה, סל מקבלים זה במסלול
מורכב והוא נפשות שלוש בת למשפחה שח 22,500 של לסך כיום מגיע זה סל במשפחה.
תיווך. רמי הדירה, החזקת דירה, שכר ראשונית, לקליטה סיוע מענק חרפעמיים, כיס מרמי
לימוד ושכר ראשוני ציוד לאולפן, נסיעות דמי הראשונים, החודשים לששת קיום רמי

בלבד. הראשונה לשנה ניתן זה קליטה סל באולפן.
מקום מבחינת הן הבחירה, חופש של העיקרון עומר זו שיטה שמאחורי להרגיש יש 
לתוקף ייכנסו בקרוב העולה. לרשות העומרים המשאבים ניצול מבחינת והן המגורים,
היתרונות בצר הבחירה. חופש את יותר עור ירחיבו אשר הסל, מתן בצורת נוספים שינויים
מחופש הנובעים והבריאות, הרווחה שירותי אצל קשיים גם עולים הישירה, הקליטה של
התשתית את מראש להכין קשה העולים. של הלאמתוכנן הפיזור בגלל הניתן. הבחירה
השונים. באיזורים הקיימת התשתית של הלימותה את נכונה להעריך או השירותים, למתן

ההסדרים לבין לעולים ההסדרים בין ההבדלים סיכום .4
אלה להבדלים הסיבות וניתוח לוותיקים

העולים זכויות לקביעת הנוגעות ההחלטות מאחורי העומדים בשיקולים נעסוק זה כסעיף
נפרדת להתייחסות בהצדקה נתמקד במיוחד אותן. ולממן הללו הזכויות את לספק ובדרכים
המספק הגורם הזכויות, היקף בין הבחנה תוך נערך הניתוח ולוותיקים. לעולים ודיפרנציאלית
להתייחסות האפשריות הסיבות על נצביע הללו מהמרכיבים אחר כל לגבי המממן. והגורם

ההבדלים. מאחורי העומד ההיגיון את ונבחן הקיימים ההבדלים את נסכם דיפרנציאלית,

בזכויות הבדלים .1

הצרכן. על המוטל במחיר או בכיסוי ברמה, בהבדלים להתבטא יכולים בזכויות הבדלים
העולה האם או ולוותיקים, לעולים שווה רווחה להבטיח יש האם השאלה, נשאלת בתחילה
להבטיח יש אכן אם שוות? זכויות לו ניתנות עור כל יותר נמוכה רווחה רמת עם להשלים צריך
של לאלה שווים סיכויים להם להבטיח כדי יותר, להם לסייע יש אזי שווה, רווחה לעולים
התייחסות להצדיק שיכולות אפשריות סיבות מספר נציין זה רקע על הוותיק. התושב

העולים. לזכויות דיפרנציאלית

ייחודיים צרכים קיום (1

נובעים אלה צרכים דיפרציאליות. זכויות להצדיק יכולים אשר ייחודיים, צרכים לעולים
ומהצורך החדש העבודה בשוק להיקלט כרי לו הדרושות מיומנויות לרכוש העולה של מהצורך
גם אלה צרכים התחומים. בכל משפחתו צורכי על לענות כדי כללית להתארגנות בזמן שלו
ומהעובדה אחרת, התארגנות המחייבת והמשפחתית, החברתית הרשת מהצטמצמות נובעים
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מוצאם. בארצות שנצברו הסוציאליות הזכויות ואת הרכוש את אחריהם השאירו רבים שעולים

הגרפים מילוי של והחשיבות הדחיפות (2

מילוי של הדחיפות או החשיבות דומים, צרכים ולוותיקים לעולים שבהם בתחומים גם
בין אינטראקציה שקיימת משום זאת יותר. גבוהות להיות יכולות העולים אצל הצרכים
הקליטה. של המיוחדות הבעיות עם ההתמודדות לבין האוניברסליות הבעיות עם התמודדות
יותר קריטית להיות יכולה בילד לטיפול סיוע קבלת נכה, ילד עם עולים משפחת לגבי לדוגמא:
ומקום דירה השגת של בעיות עם גם אחת ובעונה בעת להתמודד צריכה המשפחה כאשר
אם יותר, דחוף להיות יכול מוסדי בסידור מוגבל קשיש של הצורך לכך. ברומה עבורה.
קליטה בתהליכי עסוקה המשפחה אם או הרעת, על מתקבל דיור פיתרון אין עדיין למשפחתו

בקשיש. לטפל פנויה ופחות

תלות של היווצרות מניעת (3

משברים למנוע מאוד רצוי מניעתית. משמעות הקליטה של הראשונים בשלבים להתערבות
מהם. להיחלץ יהיה קשה אשר תלות דפוסי להיווצרות ויביאו העולה, הסתגלות על יקשו אשר

מוצאם בארצות העולים של מצבם (4

אחה מצר עלייתם. לפני העולים של במצבם התחשבות בסיס על גם קיימים בזכויות הבדלים
לפני שדרתה לזו הדומה חיים רמת על לשמור רצון יש רווחה, מארצות בעולים כשמדובר
מסוימת רווחה לרמת המצוקה מארצות העולים את להביא השאיפה קיימת שני, מצד העלייה.

בארץ. המקובל לפי בסיסיים, לצרכים היענות המבטיחה

העלייה את לעודד הרצון (5

באמצעות לבצעה הנכונות ומן עלייה, עידוד ממדיניות לנבוע יכולים הזכויות ברמת הבדלים
העולים בין אפלייה ליצור עלולים אלה תמריצים הוותיקים. פני על לעולים עדיפות זכויות מתן

לוותיקים.

העולים של הזכויות היקף בחינת .2

הניתנות זכויות כלומר ייחודיות, זכויות הוא אחר סוג זכאויות. של סוגים שני למעשה קיימים
לעתים כי אם האוכלוסיות, לשתי הניתנות זכויות הוא השני הסוג לוותיקים. רק או לעולים רק

שונה. במידה
חודשים: שישה של לתקופה הניתן הקליטה בסל כלולות לעולים רק הניתנות הזכויות
הדירה, להחזקת הוצאות דירה, שכר עבודה), להשיג העולה ליכולת קשר (ללא הכנסה הבטחת
לעבוד לעולה אסור פורמאלי, באופן חורשים. לשישה חינם בריאות וביטוח כאולפן לימור שכר
גם ניתנות אלו זכויות בפועל אך הזכויות, מלוא על לשמור רוצה הוא אם הזו התקופה במשך
החלים ובתנאים ברמה הכנסה להבטחת זכאי העולה חורשים שישה לארור הכנסות. מבחני ללא
יש אולם, בזכאויות, הבדל אין וילדים) נכות (זיקנה, הקיצבאות יתר לגבי הוותיקים. על גם
לא הוא זאת, עם לקיצבה. הזכות לרכישת ביטוח דמי מתשלום בעצם, פטור, העולה כי להדגיש
הקיצבה. מגובה ל'509 להגיע שיכולה מקבל, שהוותיק הזיקנה לקיצבת הוותק לתוספת זכאי
של קיצור יש העולים לגבי אולם, כאחר, והעולה הוותיק עלידי נרכשת אבטלה לרמי זכאות

הנדרשת. העבודה תקופת
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להחזקת ומהוצאות דירה משכר המורכב לדיור. הסיוע כלול הקליטה סל במסגרת כאמור,
הינן רירה להחזקת ההוצאות הכנסה. מבחן וללא הראשונה לשנה ניתנות אלה זכויות הדירה.
לוותיקים, גם ניתנת רירה בשכר להשתתפות הזכות זאת לעומת בלבד. לעולים הניתנת זכות
למחוסרי דירה בשכר השתתפות במסגרת ואם המשכנות מהחברות מסובסד דיור במסגרת אם
ועלפי הכנסה מבחן עלפי ניתנת לוותיקים הסובסידיה השיכון. משרד עלירי הניתנת דיור
בלן העיקרי שההבדל מכאן המשפחה. ראש של המשפחתי ומצבו המשפחה הרכב כגון איפיונים
לרמת הקשורים מגבילים תנאים ובהיעדר הראשונה בשנה העזרה בגובה נעוץ לוותיקים העולים
במשך הדירה בשכר להשתתפות זכאים הראשונה השנה לאחר עולים המשפחה. והרכב ההכנסה
המגורים מצב של הסופית ההערכה ויורד. הולך ההשתתפות גובה כאשר נוספות, שנים ארבע
העולה אם למשל. ועולה. עולה לכל שניתן הדיור בפיתרון תלוי הוותיק לעומת העולה של
את משקפות אלה זכויות הוותיק. התושב של לזה דומה מצבו משכנת, מחברה דירה קיבל
של היווצרות ולמנוע העלייה את לעודד הרצון ואת העולה של הייחודיים בצרכים ההכרה

העולים. בקרב ממושכת תלות
בטיב הכרוכים בקשיים בהתחשב יותר גבוהה ברמה סוציאלי שירות ליצור ניסיון קיים בנוסף,
של יותר גבוהה נגישות ליצור ניסיון גם היה הרגילה. במסגרת הקיימים והיקפו, י השירות
שנראה כפי הצרכים. ובדחיפות בקריטיות בהתחשב מיוחדים, לצרכים מענה הנותנים שירותים
ולממן האספקה את להפריד ההחלטות על השפיע יותר גבוהה לנגישות להביא הניסיון בהמשך,

מיוחד. מתקציב אותה
ככלל, הסיעוד. חוק במסגרת בבית, לשירותים המימון את מקבלים מוגבלים וותיקים קשישים
חוק במסגרת ניתנות ולמוגבלים, לקשישים כמו בבית, לשירותים לנזקקים הניתנות הזכויות רוב
הסוכנות עלידי לעולה הניתן השירות של מזו יותר גבוהה הממוצעת הרמה זו במסגרת סיעוד.
עלפי הרווחה ממשרד סיוע מקבלים הסיעוד לחוק זכאים שאינם ותיקים קשישים שנה. במשך
עם יחד לציין יש הסוכנות. במסגרת לעולים הניתנת לזו שווה ברמה ניתן זה סיוע הכנסה. מבחן

לוותיקים. ריווחה משרד שירותי מנגישות יותר גדולה לעולה השירות נגישות כי זאת,
מועדונים חמות, ארוחות איבחון, שירותי מוסרות. (כגון לביתו מחוץ לעולה הניתנים השירותים
לעמוד קשה לוותיקים. הניתנים לשירותים השווה ברמה לעולה ניתנים לקשישים) יום ומרכזי
ועוד, רפואיים מכשירים שיניים. טיפולי כגון מיוחדים, לטיפולים הזכויות ברמת ההבדלים על

בפועל. הנעשה של יותר מעמיקה בריקה מחייבת זו שהשוואה מאחר
ומיוחדים בסיסיים מחייה לצורכי מענה הנותנות הזכויות בעיקר הן החריגות הזכויות לסיכום,

הראשונים. החורשים שישה של בתקופה ובעיקר העולים של

ההמונית? העלייה עם משתנה מה

שהיה הפער את המקטין העולים, של הפורמאליות בזכויות צימצום של ברור תהליך קיים (1

ההמוני. העלייה גל לפני הוותיקים לזכויות העולים זכויות בין קיים
שירות המקבלים המטופלים מספר לעומת כוחהאדם של היחס את משנה העלייה היקף (2

הוותיקים. לטובת אותו הופך אף ואולי היתרון את משנה ובכך נפרדת, במסגרת
כך השונים. השירותים נגישות על להשפיע מתחיל הצרכים לעומת התקציב בהגדלת הפיגור (3

לצרכים. היענות להבטיח הנפרד התקציב של היכולת יורדת גם
ומשנה דירה, שכר במחירי עלייה למשל השירותים, בעלויות לשינוי מביאה המונית עלייה (4

בהתאם. העזרה הוגדלה לא כאשר הניתנת העזרה של המשמעות את
שכר בגובה לשינוי בתוספת בניקיימא, למוצרים ממכס פטור עבור הפיצוי בשיטת השינוי (5
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ריאלי, באופן מהסיוע יותר להפיק מהעולים לחלק איפשרו הקליטה, סל במסגרת הניתן הדירה
במשאבים. השימוש את הגמישו שהשינויים משום

המספק בגורם הבדלים .3

או לוותיקים, שירותים המעניקים הגורמים אותם עלידי להינתן יכולים לעולים השירותים
גורם של שילוב גם קיים לעתים העולים. עבור נפרדות מינהליות מסגרות ליגור שאפשר
יצירת להגדיק היכולות הסיבות של פירוט להלן מסוים. שירות באספקת ייחורי וגורם משותף

ייחודיות. מסגרות

לעולה מועדפות זכויות להעניק הרצון (1

בגורם הפרדה המגריק גורם להיות יכול עגמו בשירות או בזכויות הבדל ליגור הרגון
נובע הדבר משותפת. במסגרת זכויות של שונות רמות להפעיל קושי שקיים מאחר המספק,
מערכות שתי ליישם העוברים ומקשיי שונה טיפול במתן הבדלים עם להשלים הגרכנים מקשיי

ולוותיק. לעולה שונה שירות למתן קריטריונים

השירות במתן לרעה העולה לאפליית חשש (2

עמדות או קדומות דעות רקע על לאפלייה קורבן להיות העולה עלול משותפת במסגרת
להקדיש אפשרות שאין בגלל או העולים), לפני לוותיקים לתת יש (כמו עוברים של אישיות
הוותיק התושב גם נוספים. והכוונה הסברים לקבל כרי לו זקוק אולי שהוא נוסף זמן לעולה

מהמקובל. רב זמן לעולה נקדיש אם לאפלייה קורבן להיות עלול

סטיגמאטית במסגרת שירות לקבל הגורן מניעת (3

סטיגמה אותה לה שאין במסגרת שירות לקבל יוכל שהעולה כדי גם נעשה נפרד שירות מתן
כאשר במיוחד חשוב זה דבר הוותיקה. האוכלוסיה את המשרתות מהמערכות חלק המאפיינת
תהליך של זמנית תוצאה היא ושההזדקקות זמן לאורך לעזרה תזדקק שלא באוכלוסיה מדובר
היותר בקבוצות המטפלות למסגרות לפנייה במיוחד רגישה להיות יכולה זו אוכלוסיה ההגירה.

הוותיקים. בקרב חלשות

העולים בקרב תלות מיגירת חשש (4

לאוכלוסיות ממושך טיפול למתן בעיקר הערוכות טיפול, למסגרות עולים להפנות חשש קיים
בקרב גם ממושכת תלות לעורר עלול שהדבר בגלל כרונית, ותלות מתמשכים צרכים עם

העולים.

העלייה בהיקף לשינויים המערכות בהתאמת 5)גמישות
המערכות של בהתאמה צורך יש השונות בתקופות העלייה של הגודל בסדרי השינויים בגלל
הקמת לכן, הוותיקות. האוכלוסיות צורכי עם המתמודדות מהמערכות לדרוש שניתן למה מעבר
גמישות. של יותר גבוהה מירר. קיימת שבה מערכת ליצור ניסיון להוות יכולה נפרדת מערכת

שונים לצרכים אחת כתובת יצירת (6

משותפת אחת כתובת ליגור האפשרויות על מקלה בעולה לטיפול נפרדת מסגרת הקמת
שונים משירותים פקידים להזמין היה שניתן כמובן נגישותם. על להקל כדי שירותים למספר
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יותר קשה הוא זה דבר אך לעולים, ייחודית במסגרת מדובר אין כאשר גם משותף במקום לשבת
לביצוע.

לעולים השירותים אספקת לגבי הקיימים ההסדרים בחינת .4

קיצבת ולוותיקים: לעולים משותפת היא השירותים אספקת שבהם תחומים מספר קיימים
הביטוח במסגרת ניתנים אשר אבטלה וקיצבת ילדים קיצבת ניירות, קיצבת ושאירים, זיקנה
בתחום חמות. וארוחות מועדונים כגון נבחרים קהילתיים ושירותים בריאות שירותי וכן הלאומי,
משותפת. ובחלקה ייחודית בחלקה  משולבת היא האספקה יום ומרכזי מוסריים שירותים של
במשך והתארגנות קיום המאפשר הקליטה, סל של בתחום קיימת נפרדת שירותים אספקת
כללית נכות וחצי; שנה של לתקופה בהמשך הכנסה הבטחת הראשונים; החודשים ששת

שונות. לתקופות מיוחדים לצרכים סיוע ומתן שנים; לשלוש סוציאלי טיפול לשנתיים;
אלה. להסדרים האפשריות הסיבות את עכשיו נבחן

הקיצבאות משותפות. וקיצבאות נפרדות קיצבאות שיש ראינו ההכנסה הבטחת בתחום
וקשורה זמנית להיות עשוייה העולים בקרב להם ההזדקקות אשר אלה בעיקר הן הנפרדות
הערכת שבהם בתחומים קיצבאות או לעלייתם, הראשונה בתקופה תגלות ההס בצורכי
להסיק, ניתן מכאן רעת. שיקול של הפעלה המחייב אובייקטיבי, פחות בסיס על היא הנזקקות
בעיקר העוסקות במסגרות עולים של השתלבות מניעת (א) סיבות: למספר קשורה זו שהפרדה
שלא וכרי סטיגמטית פחות תהיה העזרה שקבלת כרי נחשלות, לאוכלוסיות קבוע טיפול במתן
אותה במסגרת ההכנסה הבטחת לצורכי להתייחס עניין שיש גם ייתכן (ב) תלות. יחסי ייווצרו
אמנם, נכונים, אלו שיקולים העולים. של הסוציאליות לבעיות כוללת אחריות לה שיש יחידה
הסיבות ברורות לא נכות. לקיצבת כלכך רלוואנטיים אינם אך הרגילה, ההכנסה הבטחת לגבי
בהבטחת הטיפול את להעביר תוכנית מתגבשת ואמנם זו; קיצבה במתן רדה להפ שהביאו

הלאומי. לביטוח עולים לנכים הכנסה
קיים לעיל, שצוין כפי סיבות. ממספר לנבוע יכולה לעולים הסוציאלי השירות של ההפרדה
השירותים במערכת השוררת זו מאשר לעולים יותר גבוהה ונגישות שירותים רמת להבטיח רצון
וגם עצמו הסוציאלי הטיפול לגבי גם נכון הדבר מהתחומים. בחלק לפחות הרגילים, הסוציאליים
ליצור עניין כנראה יש כאן גם לכך, מעבר המיוחדים. השירותים של נבחרים היבטים לגבי
בפרט סטיגמאטיות למסגרות לפנות הצורך את למנוע ובכך העולים בבעיות המתמחה טיפול
שתזדקק באוכלוסיה לרוב מדובר ואין זמניים קרובות לעתים הם העולים שצורכי העובדה לאור

הסוציאליים.1 לשירותים קבוע באופן
פועלת שם אשר מוגבלות, באוכלוסיות המוסרי הטיפול כגון נושאים, מספר יש שציינו, כפי
הוותיקה. האוכלוסיה את המשרת הגורם לבין הייחודי הגורם בין המשלבת אספקה מערכת
בנפרר. כאמור, הניתנים, המיוחדים, השירותים מיתר שונה הוא זה תחום מרוע השאלה נשאלת
שיהיו מוסדות או מתקנים של נפרדת מערכת לקיים ניתן שלא לעוברה קשור שהדבר נראה
תמיר שלא משום הארץ; בכל גיאוגרפית מפוזרים שהעולים משום וזאת בלבד, לעולים מיוערים
את ליצור רצוי שלא תפיסה שקיימת משום גם ואולי מתקנים; למלא כרי מקרים מספיק יש
שנקרא מה קיים מתקנים, באספקת קשור השירות מתן שבו שבתחום אומר, הווה הזו. ההפרדה
באספקת הפרדה לקיים אפשרות פחות יש כלומר, אינדביזיביליות; המקצועית הכלכלית בלשון

משרר לאחריות בעולים הסוגיאלי הטיפול את להעביר עקרונית החלטה לאחרונה קיבלה שהסוכנות לגיין v 1

והרווחה. העטרה
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להניח, וסביר זמן, לאורך נמשכת לו שההזדקקות הוא הזה השירות של נוסף איפיון השירות.
עולה בתור למוסר אדם להכניס ההחלטה כלומר, העולה. של הזכאות לתקופת מעבר שתימשך
על הוותיקים. את המשרתות המסגרות כאחריות נמצא בלאוהכי אשר טיפול המשך גם מחייבת
בסינון מעורבים הייחודיים הסוציאליים השירותים לפיו הקיים, השילוב נוצר אלה שיקולים רקע
בידי נמצאת השונים, למוסרות להתקבל בתור מקומם וקביעת בפועל ההשמה אך ההפניות,

האוכלוסיה. לכלל השירות במסגרת והבריאות הרווחה משרדי

המממן בגורם הבדלים .5

העלייה בהשלכות בהתחשב לשירות שניתן תקציב בין להבחין יש המימון, הסדרי בניתוח
אחרות, במלים לעולים. הניתנים השירותים של נפרד מימון לבין לשירות, הפונים היקף לגבי
צורכיהם, עלפי ביניהם המתחלק ולוותיקים, לעולים משותף תקציב יצירת בין מבחינים אנו

נפרדים. תקציבים שני יצירת לבין
נפרד: מימון לקיום סיבות מספר למנות ניתן

לעולה מועדפות זכויות להעניק 1)ר.רצון
כאשר לעולים, יותר טובה ונגישות רמה לתת הרצון את ליישם ניתן לא המקרים ברוב
מתן מאפשר נפרד מממן גורם אחרות, במילים ולוותיקים. לעולים משותפת המימון מסגרת

בכך. עניין יש אם שונות, ובנגישות ברמה טיפול

נפרדת במסגרת השירות את לספק 2<הרצון
התומכת נפרדת, מימון מסגרת הקמת מחייב הדבר נפרד אספקה גורם על שמחליטים ברגע

גורם. באותו

העולים לצורכי התייחסות הבטחת (3
גורם להיות הנפרד המימון יכול המשותף, המימון במסגרת לרעה לאפלייה חשש יש כאשר

העולים. לצורכי התייחסות המבטיח

לוותיקים הניתנת השירותים רמת על הגנה (4

לאוכ השירותים מימון על עומס למנוע יכולה לעולים לשירותים נפרד מימון מקור יצירת
רק כמובן, נכון, הדבר שלהם. לצרכים בהתייחסות לצימצום להביא עלול אשר הוותיקה, לוסיה
המיועד זמן", כפסק אותו לראות יש כן ועל מסתיים, הנפרד שהמימון ועד מוגבלת, לתקופה
במסגרת העולים צורכי עם התמודדות לקראת המשותפים השירותים של להתארגנות

הרגילים. תקציביהם

ותיקות לאוכלוסיות השירות לשיפור לעולים הניתן המימון ניצול מניעת (5

השירות רמת את לשפר כרי לעולים המיוערים תקציבים ניצול מונע נפרד מימון של קיומו
תוספות ינוצלו החרשים, הלקוחות של לצרכים להתייחס שבמקום סכנה קיימת כלומר, לוותיק.

הוותיקה. לאוכלוסיה השירותים לשיפור המשותף המימון במסגרות תקציב
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השירותים מימון לגבי הקיימים ההסרריס בחינת .6

אורך מסוימת. לתקופה לפחות לעולים השירותים של נפרד מימון יש השירותים ברוב
הניתנות נכה, ילד וקיצבת ילדים קיצבת תחומים, בשני רק לתחום. מתחום משתנה התקופה
כי להניח סביר ארגה. מגיעים שהעולים מהרגע משותף מימון יש הלאומי, הביטוח במסגרת
לגביהן קיימת שלא וגם ביטוחי, בסיס על משולמות אינן אלו שקיצבאות היא לכך הסיבה

בעולים. או בוותיקים לפגוע חשש אין ולכן תקציב הגבלת
 מקרים שני למעט נפרדת, אספקה למסגרת או נפרדות לזכויות תמיר גמור הנפרד המימון
משותפים, המספק והגורם הזכויות שם בריאות, וביטוח לאומי בביטוח והילדים הרקנה קיצבאות
בסיס על רוכש שהאזרח בזכויות שמדובר היא, לכך הסיבה כי נראה נפרד. זאת בכל והמימון

חלופית. מימון מסגרת דרושה ולכן ביטוחי
מקנה העולה מעמר המיוחד. המימון של התקופה באורך הוא השירותים בין ההבדל עיקר
זמן לפרקי ניתנות השונות הזכויות זו תקופה כמשך העלייה. מיום שנים לשלוש נפרדות זכויות
לזקנים מוסריים שירותים שנה; לחצי ניתן חינם בריאות ביטוח שנים: שלוש ער שנה מחצי שונים,
שיקום ומכשירי הלאומי מהביטוח סיעוד חוק קבלת ער אישי וטיפול ביתית עזרה ולמוגבלים,
עבורה מחוסרי לעולים הכנסה הבטחת אחת. שנה של לתקופה מוענקים אלה כל  רפואיים
שירותי במסגרת או הקליטה לשכות במסגרת לטיפול זכאי והעולה שנתיים; עד ניתנת ולנכים
ההבדלים את מסביר מה השאלה כן, אם נשאלת. שנים. שלוש במשך הסוכנות של הרווחה
מעוניינים שלגביה בתקופה בעיקר קשורה לכך התשובה הנפרד. המימון של הזמן בתקופות
לתקופה הסוציאליים השירותים את להפריד שצריכים חושבים אם לדוגמא, נפרד. שירות במתן
היא דופן היוצאת היחידה הדוגמא זו. בתקופה נפרד מימון גורר הדבר אזי שנים, שלוש של

לצמיתות. בנפרד הממומנת זיקנה, קיצבת
אין הקיימים, ההסדרים רוב את שיסבירו סיבות למצוא שניתן שלמרות לציין חשוב לסיכום,
שקילת על מבוססת להפריד ההחלטה הללו. הסיבות עם להסכים בהכרח שיש אומר הדבר
יכולה העלייה הגברת עליהן. לערער שניתן עובדתיות הערכות ועל והחסרונות היתרונות
את וכן ואיהפרדה, הפרדה של המעשיות ההשלכות ואת ההנחות אמיתות את לשנות

השונים. והחסרונות היתרונות של היחסית החשיבות
השיקולים על ולעמוד ההפרדה, לנושא המתייחסת חשיבה מסגרת להציג כאן שנעשה הניסיון
הקיימים להסדרים בהצדקה יותר ממוקד לדיון לתרום יכול הקיימים, ההסדרים מאתרי העומרים

בשינוי. הצורך ובבחינת

רווחה בשירותי הצורך על העלייה של ההשלכות .5
אלה צרכים על לענות כדי הדרושים והתקציבים

מבוא .1

לפני והבריאות. הרווחה בשירותי הצורך על העלייה השלכות את בוחנים אנו זה בסעיף
מרכזיים: ואבחנות מושגים מספר על תחילה נעמוד המתודולוגיים, הצעדים להגדרת שניגש

לדוגמא, הגידול. בקצב שינוי לבין באוכלוסיה חדפעמי גידול של ההשפעה בין להבחין יש .1
להגברה ויגרום האוכלוסיה, סךכל את במירתמה ישנה ב1990 עולים אלף מאה של בואם
קצב יתייצב שנים, מספר יימשך העלייה שהיקף במידה ב1990. הגידול קצב של דראסטית
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לאחר יימשך ולא חרפעמי הוא השינוי אם זאת. לעומת גבוהה. רמה על האוכלוסיה גידול
מוחלט שינוי יישאר עדיין כי אם הגודל, סדרי מבחינת לקדמותו הגידול קצב יחזור ,1990

שגדל. האוכלוסיה בסיס בשל בצרכים
וכוחארם מתקנים ושל שירות יחידות של במונחים הפיסיות ההשלכות בין להבחין יש .2
הנתונים סוגי שני הכספיות. ההשלכות לבין השירותים, אותם את לספק כרי הדרושים
כוח גיוס צורכי על הבנייה, צורכי על הארגונית, ההיערכות על מצביע הראשון רלוואנטיים.
הבעיות על מצביע השני הסוג השירותים. למתן להיערכות הדרוש הזמן ועל והכשרתו האדם

השירותים. במימון הקשורות התקציביות
באופן שירותים למתן הדרושים המקורות ולגבי העלות לגבי ההשלכות בין להבחין יש .3

ולעלות המבנים לעלות קשורה הפיתוח עלות הפיתוח. צורכי לגבי ההשלכות לבין שוטף
וכוי. כוחהאדם הכשרת

שונים. גורמים בין העלות חלוקת לבין השירות אספקת עלות סךכול בין להבחין יש .4

שנושאות הנטל לעומת בעצמו נושא העולה, זה ובמקרה שהאזרח, הנטל את כוללת זו חלוקה
לעומת הסוכנות  שונות ציבוריות רשויות בין מתחלק הנטל כמוכן, הציבוריות. הרשויות בו
החלוקה וכד'. הוולונטארי המגזר המקומי, השלטון השונים, הממשלה משרדי ובין הממשלה,
קבלת לצורך כעולה מוכר האדם שבה לתקופה העולים הוצאות למימון מההסדרים פעת מוש
הנכנסים האזרחים, לכלל השירותים למימון מההסדרים שני, ומצר אחר. מצר מסוימות זכויות

כעולה. הזכאות תקופת סיום עם לתוקף
תקציב מסגרות על זמן לאורך ההשפעות ובין המיידי בטווח ההשפעות בין להבחין יש .5

הצרכים אופי השונים, הגורמים בין האחריות חלוקת מרכיבים: מספר משתנים הזמן עם שונות.
ירידה תמותה. תהליכי עקב הדמוגרפי בהרכב ושינויים העבודה, בשוק העולים השתלבות לאור

והזדקנות.

האומדן ושיטת צרכים להערכת גישות 1.1

והערכה ראיון על המבוסס ישיר מידע עלידי האחת צרכים; לאומרן גישות שתי קיימות
לקשיש יש האם או מכך, כתוצאה נדרשים שירותים ואילו מום עם ילד יש האם כגון: מקצועית.
יש הללו והצרכים הרצונות את בעזרה. מעוניינת המשפחה והאם יומיומי בתפקוד מגבלות

וכמותן. שירותים יחידות לסוגי לתרגם
על אומדנים ולערוך הצרכים. עם המותאמים באינדיקטורים להשתמש היא השנייה הגישה

קשישים. בקרב למוגבלות מותאמים ומוצא מין גיל, לדוגמא: אלה. אינדיקטורים בסיס
על ההערכות את לבסס לנו יאפשרו אשר נתונים לקבל מעוניינים היינו אידיאלי באופן
בואם טרם מראש, תחזיות עריכת מאפשרת אינה זו גישה הדברים, מטבע אך, בפועל. הצרכים
צורך יש לכן, מעשה. לאחר רק בפועל הצרכים על נתונים לאסוף יהיה וניתן העולים. של
התרגום משוואת על מידע מחייבת זאת גישה האינדיקטורים. שיטת  השנייה בגישה להשתמש

לצרכים. מהאינדיקטורים
אפשריים, אינדיקטורים איתור הצרכים, ממרי הגדרת שלבים: מספר יש המשוואה בבניית
בין המקשר מודל התאמת וצורך, אינדיקטורים בין קישור המאפשר נתונים בסיס מציאת
ליחידות הצרכים תרגום ולבסוף, המורל של הפארמטרים ואמירת הצרכים לבין האינדיקטורים

ולעלויות. שירות
בשירות או בעזרה הצורך לגבי שונים, מחקרים על המבוסס מידע, קיים מהתחומים בחלק
בהזדקקות מוגדר להיות יכול זה במקרה הצורך המודלים. להגדרת בו להשתמש וניתן מסוים
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רק או המשפחה). או פורמאליים (גופים אותו המספק לגורם קשר ללא הרחב, במובן לעזרה
לפעמים, בלבד. מהצרכים לחלק מענה נותנים אשר פורמאליים מגופים לעזרה בהזדקקות
משתמשים להגדירו, ניתן לא כאשר או בשירות האמיתי הצורך על זמינים נתונים אין כאשר

השירות. של בפועל השימוש בדפוסי המודלים לבניית כבסיס
אין אך העולים, לאוכלוסיית ספציפיים שהם נתונים על המשוואה בניית את לבסס רצוי היה
האוכלוסיה צורכי עם השוואה עורכים אשר העולים של המיוחדים הצרכים על מחקרים כמעט
הכללית, הישראלית האוכלוסיה מן נתונים על להתבסס נצטרך זו, אפשרות בהעדר הוותיקה.
אנו ועלותם, הדרושים השירותים היקף בחישוב כמוכן, דומים. הם הצרכים שדפוסי ולהניח

האוכלוסיה. לכלל היום הקיימים הסטנדרטים לפי השירותים רמת על מתבססים
מסודרת תשתית רקעהיערר על מתבצע העלייה השלכות את לאמוד הניסיון יתרעלכן,
השירותים. רוב לגבי בישראל האוכלוסיה הרכב של ההשלכות את האומרות תחזיות עריכת של
את לבנות אלא העולים. לאוכלוסיית התחזית שיטות את להתאים רק לא צורך יש כן, אם
ומשתמשת האוכלוסיה, בסךכול רק מתחשבת ביותר הפשוטה התחזית היסוד. מן השיטות
החברתיים מהשירותים ברבים חסרים אלה בסיסיים נתונים אפילו ממוצע. הזדקקות בשיעור
אשר יותר מתוחכמות תחזיות לערוך יתאפשר, שהדבר ככל מעוניינים, אנו והבריאותיים.
מין, גיל. כגון: שונות, תכונות לפי בהרכבה גם אלא האוכלוסיה, בסךכול רק לא מתחשבות

וכר. משפחתי מצב מוצא,
בין המקשרים אחרת, או זו העמקה במידת שפותחו מודלים, קיימים השירותים מקצת לגבי
בשירותים הצורך לבין מוצא) או מין גם מסוימים ובמקרים גיל, (כגון בסיסיות דמוגרפיות תכונות
בפיתוח צורך יש עדיין אך נתונים, בסיס קיים אחרים לגבי בפועל. השימוש דפוסי לבין או
נתונים בסיס לקשישים. וקהילתיים מוסדיים שירותים לגבי פותחו זה מסוג מודלים המודלים.
וחלק אמבולאטוריים בריאות שירותי הנפש, בריאות שירותי כללי, אישפוז לגבי קיים רחב
להרכיבו ניתן אך אחיד, נתונים בסיס אין מבוגרים נכים לגבי לאומי. לביטוח המוסד מקיצבאות

שונים. מסוגים נכים על מידע מקורות מספר מתוך
שימוש שיעורי על מתבססות השירותים רוב על העלייה של ההשלכות לגבי ההערכות
הוספנו הצרכים של קירוב לקבל כרי צרכים. הערכת על ולא בארץ האוכלוסיה של בפועל
כיום, הקיימת שירותים לקבלת ההמתנה היקף של אומדנים גם השימוש שיעורי של לאומדנים
השימוש שיעורי על הנתונים מהשירותים, בחלק המתאימים. הנתונים בידינו שהיו במידה
הסגוליים השימוש שיעורי את התאמנו אלה במקרים שנים, 53 שלפני לתקופות מתייחסים
שמשמעות להרגיש, יש מקרה בכל היום. הניתנות השירות לרמות עדתי) ומוצא מין גיל, (לפי
העולים צורכי של הכיסוי שרמת מניחים שאנו היא, בפועל השימוש שיעור על ההסתמכות

רומה. יהיה ההמתנה היקף גם וכמוכן, הוותיקה שבאוכלוסיה לזו דומה תהיה
אילכך, חרשים. לעולים ולאורווקא בארץ האוכלוסיה לכלל מתייחסים שציינו המודלים
מידה ובאיזו העולים, לאוכלוסיית מתאימים מודלים אותם האם לבדוק, דרך למצוא בעתיד רצוי

זו. אוכלוסיה לגבי שימוש בהם לעשות ניתן
השונים הגורמים בין העלות וחלוקת הצפוי המקבלים היקף והרווחה, הבריאות משירותי בחלק
העולים. בקרב הכנסה הבטחת קיצבאות ומקבלי האבטלה שיעורי לגבי בהנחות תלוי במערכת,
הצורך בגלל כלל, עובדים אינם העולים לעלייתם, הראשונה שבשנה הנחנו המחקר במסגרת
והכשרה השתלמויות של קורסים לעבור נדרשים מהם ניכר שחלק ובגלל באולפן בלימודים
בקרב לזה זהה יהיה העולים בקרב האבטלה ששיעור הנחנו ואילך, השנייה השנה למן מקצועית.
רלוואנטי שהדבר שירותים באותם הכנסה. הבטחת קיצבאות מקבלי שיעור גם וכן הוותיקים
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רגישות כמבחן עובד, אינו עולה אף לפיה קיצונית הנחה על המבוססים אומדנים בנוסף, הצגנו,
האומדנים. של

מידע. של סוגים במספר השתמשנו העולים, צורכי על לענות הדרושה העלות את לאמור כרי
התקצוב בהם שירותים באותם שירות. יחידת לכל העלות את לקבל היה ניתן השירותים ברוב
או התקציב סך בנתוני השתמשנו גלובאלית, בצורה אלא שירות יחידות לפי נערכו לא והמימון
במונחים הם הכספיים האומדנים כל השירות. יחידות מספר של באומרן המחולקים ההוצאה

.1990 אפריל של דולריים
נתרכז בהם השירותים נבחרים. ורווחה בריאות שירותי על העלייה השלכות את נציג בהמשך

הם:
בריאות שירותי א.

המסופקים מונעת, ורפואה הנפש בריאות ושירותי אמבולאטוריים, שירותים אישפוז, שירותי
הבריאות. ומשרד קופותהחולים עלירי

הכנסה הבטחת ב
וסל קיום דמי כולל הקליטה; ומשרד היהודית הסוכנות לאומי, לביטוח המוסר קיצבאות 
ילדים קיצבאות ואלמנות, לקשישים קיצבאות ניירות, קיצבאות לנכים, קיצבאות הקליטה,

הכנסה. להבטחת וקיצבאות
סוציאליים ג.שירותים

המוסד הבריאות, משרד והרווחה, העבודה משרד היהודית, הסוכנות עלירי הניתנים שירותים
הכוללים: המקומיות, והרשויות לאומי לביטוח

חוק (כולל ועריריים מוגבלים לקשישים וקהילתיים מוסדיים שירותים לקשישים: שירותים 
ומועדונים. מוגן דיור הכוללים יותר עצמאיים לקשישים שירותים הסיעוד),

ומוסריים קהילתיים אחזקתיים שירותים קשישים): לא  ושכליים (פיסיים לנכים שירותים 
לנכים. מיוחדים ושירותים

חלק לגבי אומדנים. נערכו לא שלגביהם והרווחה הבריאות שירותי של תחומים מספר היו
הצרכים. לאמידת הדרושים בסיסיים נתונים של זמין מקור היעדר היתה העיקרית הסיבה מהם
שיניים); רפואת רפואיים, (מכשירים הרפואי בתחום מסוימים מרכיבים למנות: ניתן ביניהם
עלירי הניתנים מיוחדת) חומרית ועזרה לעולה פרטני (טיפול מיוחדים סוציאליים שירותים
לגבי וולונטאריים. ארגונים עלידי הניתנים שירותים והרווחה; העבודה ומשרד היהודית הסוכנות
ביטוח דמי תשלום תוך העובדת לאוכלוסיה רק הניתנים שירותים בהיותם נעוצה הסיבה אחרים
כגון: לאומי לביטוח המוסד עלידי המשולמות קיצכאות נמנים אלה שירותים על מלאים.
וקיצבאות קיום) ורמי הכנסה מהבטחת (להבדיל אבטלה דמי לידה, דמי עבורה, נפגעי קיצבאות
ההשתתפות בשיעורי תלוי הזכאות היקף אלה, שירותים לגבי בארץ. שהתאלמנו לאלה שאירים
כיום הגימלאות. בקבלת אותם שתזכה לצבור, יצליחו שהם ההכשרה ובתקופת בכוחהעבורה

אלה. לשירותים הצרכים את לאמור מידע מספיק אין
הן: זה בסעיף נתייחס שאליהן העיקריות השאלות

תחום, בכל הצרכים על העלייה השלכות 
אלו, צרכים של הכוללת העלות 

השונים. הגורמים בין והתקציבים המימון נטל חלוקת 
בכל הממצאים את ונציג השתמשנו בהם הנתונים ולמקורות למתודולוגיה נתייחס תחילה
שנסקרו ורווחה בריאות שירותי אותם על העלייה השלכות את נסכם מכן לאחר ותחום. תחום
במערכת. השונים הגורמים בין המימון חלוקת ואת שירותים אותם של העלות כל סך את ונציג
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העולים אוכלוסיית הרכב על הנחות 1.2

עלייה שהיקף צפוי בהם שירותים באותם עולים. 100,000 לכל נערכו הצורך אומדני ככלל. 
במפורש. הדבר יצוין הצרכים, על שונה בצורה ישפיע יותר גדול

בחודשים לארץ שהגיעו מבריהמ העולים של נתונים על מבוסס ומין גיל לפי העולים הרכב 
חשוב אלה. נתונים על מבוסס מוצא רפובליקות לפי העולים הרכב גם .1990 1989יוני דצמבר

.1990 ספטמבר ער השתנה שלא וכמעט למרי יציב הינו ומין גיל לפי העולים שרזכב לציין,
בהתפלגות השתמשנו אלה, עולים של גיל לפי המשפחתי מצבם על זמינים נתונים בהיעדר 

.1989 בשנת העולים כלל של
למספר אומדנים הוצגו הזמן, עלפני המימון בחלוקת או בזכויות שינויים יש בהם בתחומים 
הראשונות. השנים בשלוש קבוע נשאר העולים של הרמוגרפן שההרכב הנחנו כלל בדרך שנים.
אוכלוסיית של ההזדקנות תהליך השפעת נבדקה לקשישים מהשירותים בחלק לכך, בנוסף

ועלותם. הגרכים היקף על העולים
הקשישים העולים של הדמוגרפי במבנה השנים עם שיחולו התמורות את לבחון כדי 
בסיס על ומעלה, 45 בגיל האוכלוסיה של ראשוניות תחזיות ערכנו .1990 בשנת המגיעים

.1987 בשנת המקומית האוכלוסיה של ומוצא מין גיל, לפי תמותה שיעורי
כללה הצורך, אומדני בעריכת אותנו שימשה אשר העולים, הרכב על הנתונים מערכת
מוצא. וארץ מין ,(+85 גיל ער שנים חמש של קבוצות (לפי גיל של משותפות התפלגויות
הקליטה. וממשרד לסטטיסטיקה המרכזית מהלשכה שוטף באופן מתקבלות אלה התפלגויות
לעדכן המאפשרת בצורה בנויה ועלותם, השונים בשירותים הצורך לאמירת שנבנתה המערכת
חלים כאשר או העולים על חרשים דמוגרפיים נתונים שמתקבלים אימת כל האומדנים את

הזכאויות. במערכת שינויים

בריאות שירותי .2

להערכת הדרושים הנתונים השגת על מקשה בארץ הבריאות מערכת של מורכבותה
ומקיף שוטף לאיסוף מערכת בהיעדר בעיקר נעוצים הקשיים העלייה. של הכמותיות ההשלכות
על במידע קשורים הזמינים הנתונים עלפירוכ, הבריאות. שירותי אספקת על נתונים של

הלאומיים. החשבונות במסגרת השירותים ומימון ההוצאות
האוכלוסיה תכונות לבין בריאות בשירותי השימוש דפוסי בין הקושרים נתונים של זמינותם
גיל, לפי נתונים יש ופסיכיאטרי) שיקומי (אקוטי, אישפוז שירותי לגבי השירות. סוג לפי שונה 
נתונים כמעט אין אישפוזיים) (לא טוריים א?>בולא שירותים לגבי מעודכנים. אינם הם אך
לרפואה הקשורים שירותים בין להפריד שיסייע מידע לקבל אף קשר. סדיר. באופן הנאספים
ושירותים ראשונית רפואה של שירותים לבין הממשלה) עלידי כלל בדרך (הממומנת מונעת
ההערכות לכן, קופותהחולים). של השירותים בסל כלל בדרך (הכלולים אחרים אמבולאטוריים

מיוחדים. סקרים על להישען חייבות אלה בשירותים השימוש דפוסי לגבי
אמבולא שירותים ושיקומיים, כלליים אישפוז שירותי הבאים. הבריאות בשירותי נתמקד
רנטגן). ומכוני מעברה, בדיקות אחיות. רופאים, אצל (ביקורים ראשונית רפואה של טוריים
רפואיים. ומכשירים מונעת רפואה טורי), אמבולא וטיפול (אישפוז הנפש בריאות שירותי
הדן נפרד בסעיף ינותחו סיעודיים) (קשישים ממושכות למחלות במחלקות אישפוז שירותי

לקשישים. בשירותים
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נטל חלוקת אך שירות, סוג כל לגבי בנפרד ינותחו בריאות שירותי בתחום והעלויות הצרכים
לבורר ניתן שלא מאחר אגרגאטיבית, בצורה תיעשה במערכת השונים הגורמים בין המימון

שירות. סוג לכל המימון את חרמשמעית בצורה

הצורך אומדן  ושיקומיים כלליים אישפוז שירותי 2.1

למחלקות קבלות שיעור הוא הכללי האישפוז בתחום הצרכים להערכת אותנו המשמש המדד
אחת. שנה במשך גיל לפי תושבים, לאלף האישפוז וימי בבתיחולים

פורסמו בארץ בתיהחולים כל את שכוללים גיל לפי אישפוז ימי מספר על היחידים הנתונים
הקבלות שיעורי לכן, .(1990 (הלמס 1983 שנת לגבי לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה עלידי
האישפוז ימי לסךכול התאמתם תוך ,1983 של הנתונים עלסמך חושבו גיל לפי האישפוז וימי
אלה שיעורים .(1989 בישראל יום לטיפול ויחידות אישפוז מוסרות הבריאות, (משרד ב1988
לשנה הצפויים האישפוז ימי סך את לקבל כרי גיל, לפי הצפויה העולים התפלגות על הופעלו
של לאלה זהים יהיו העולים של והאישפוז התחלואה ששיעורי בהנחה, זאת כאמור, אחת.
אישפוז (ימי האישפוז בשיטות שינויים יחולו שלא היא, נוספת סמויה תחר. המקומית. האוכלוסיה

וכר'). לאישפוז ההמתנה אורך טיפול, סוג לכל
אישפוז ימי אלף כ86 של תוספת צפויה עולים, 100,000 כל עבור אלה, אומדנים לפי
.(3 לוח (ראה הנוכחי העלייה גל לפני קיים שהיה המצב לעומת $2.3. של גידול המהווים לשנה,
אלה צרכים על לענות כרי והשיקומיים הכלליים בבתיהחולים הדרושות המיטות מספר
מיטה על ב1988 עמד זה יחס האישפוז. ימי לבין המיטות מספר בין היום הקיים היחס לפי חושב
ל286 מגיע העלייה צורכי על לענות כרי הדרושות המיטות תוספת אישפוז. ימי 300 לכל אחת

והשיקומיים. הכלליים בבתיהחולים מיטות
הבריאות בהערכת ההערכה לכ*84, מגיע הכלליים בבתיהחולים התפוסה שאחוז מאחר
בבניית צורך ללא עולים 100,000 של הראשון הגל את לספוג מסוגל בתיהחולים שמערך היא,
100 עבור רק בבנייה צורך יהיה לכ^869. מכך כתוצאה יעלה, התפוסה ואחוז נוספות, מיטות

.(1990 הבריאות במערכת עולים לקליטת הערכות הבריאות, (משרד הנוספים העולים אלף
קיימים חוץ. במרפאות ביקורים גם נכללים הכלליים החולים בבתי האישפוז שירותי במסגרת
וביהח הממשלתיים בתיהחולים לגבי רק גיל לפי חוץ במרפאות ביקורים על זמינים נתונים
את אמרנו חוץ, במרפאות הביקורים של הכולל השיעור את לקבל כדי .1988/89 לשנים הרסה,
החולים בבתי הקיים היחס לפי כללית קופתחולים של החוץ במרפאות הביקורים מספר
הכולל הביקורים שיעור חוץ. במרפאות הביקורים מספר לבין אישפוז ימי מספר בין הממשלתיים
כ77 של תוספת צפוייה אלה אומדנים לפי גיל. לפי העולים התפלגות על הופעל גיל לפי

עולים. 100,000 כל על לשנה ביקורים אלף

העלות אומדן

העלות את לשקף אמור זר. תעריף שח. 426 על היום עומד אישפוז יום של התעריף
בין ההתחשבנויות לכל בסיס משמש והוא בתיהחולים הפעלת של האמיתית הממוצעת
בצורכי לטיפול הנדרשת האישפוז שירותי של העלות הבריאות. במערכת השונים הגורמים
בכ18.1 נאמדת העלות הצפויים. האישפוז ימי במספר התעריף הכפלת עלירי חושבה העולים

לשנה. דולר מיליון
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עולים 100.000 לכל ועלותם הבריאות בתחום נבחרים בשירותים הצורך 13 לוח

שנתית עלות שירות יחידות
$ באלפי לשנה

* 49933 סהכ*  שוטפים שירותים .1

24,603$ ושיקומיים כלליים אישפוז שירותי (א)

18,159$ אישפוז ימי 86,107 בבתיוזלים אישפוז
$ 6,444 ביקורים 76.594 בבתיחולים חוץ מרפאות

* 19928 סהכ  אמבולאטוריים שיחתים (ב)

ביקורים 749,818 תפא א1ל ביקורים מזה:
ביקורים 33.176 מיון בחדר ביקורים
ביקורים 122,001 אחות אגל ביקורים
בדיקות 124,124 מעבדה בדיקות
ביקורים 48,953 רנטגן צילומי

$ 1000 מונעת רפואה (ג)

* 4404 הנפש בריאות 0)
$ 3,967 אישפוז ימי 60,703 אנשים) 187) פסיכיאטרי אישפוז
$ 228 ביקורים 6,984 יום טיפול
$ 209 ביקורים 23,693 לשבוע) אנשים 351) אמבולאטורי טיפול

נבחרים) (שירותים שירותים פיתוח .2

11,440$ מיטות) 286) כלל"ם בבתיהולים מיטות
$ 4.200 מיטות) 105) פסיכיאטריים בבתיחולים מיטות
$ 1,080 מיטות) (ל2 יום טיפול מיטות

ר8וא"ם. שיקום ומבקרת כוחאדם הכשרת כגון מסוימים הו1אה סעי0י כולל לא *

כרבע מהוות חוץ במרפאות ביקורים על שההוצאות עולה, הבריאות משרד של מנתונים
בימי הכרוכות להוצאות לשייך ניתן 75*< יתר הממשלתיים. החולים בתי של ההוצאה מסךכל
ש'ח. 170 הינד. במרפאותחוץ ביקור של הממוצעת שהעלות חישבנו זו חלוקה לפי אישפוז.

לשנה. דולר מיליון לכ6.5 תגיע במרפאותחוץ ביקורים על השנתית העלות תוספת
אלף 100 לכל במרפאותחוץ) וביקורים אישפוז (ימי האישפוז שירותי של העלות כל סך

.(3 לוח (ראה לשנה דולר מיליון בכ24.6 תסתכם עולים
הבריאות (משרד למיטה 40,000$ של מחיר לפי חושבה חדשות מיטות של הבנייה עלות

דולר. מיליון כ11.4 תעלה חדשות מיטות 286 של הבנייה עלות .(1990

הצורך אומדן  ראשונית) (רפואה אמבולאטוריים שירותים 2.2

בסוגי בפועל השימוש שיעורי על נתונים של שיטתי איסוף נעשה לא הבריאות במערכת
הסקר בעבר. שנערכו קהילתיים סקרים על להסתמך הכרח יש לכן, גיל. לפי שונים. שירותים
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה עלירי נערך הבריאות בשירותי השימוש על האחרון המקיף

ב1981. הבריאות ומשרד
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לגבי השימוש שיעורי חושבו בריאות, בשירותי שימוש סקר של מיוחד עיבוד סמך על
החולה בבית ומומחה; (כללי רופא אצל ביקור האמבולאטוריים: השירותים של הבאים המרכיבים
ומכוני מעברה בדיקות החולים, בתי של מיון בחדרי ביקורים אחות, אגל ביקור ובמרפאות),
טיפולים פיסיקליים, במכונים שימוש בתרופות, שימוש על נתונים בסקר אין רנטגן.

מונעת. רפואה של ושירותים פארהרפואיים
של יחידות של אומדן לקבל כרי העולים התפלגות על הופעלו גיל לפי השימוש שיעורי
הצפויה השירותים שתוספת עולה, 3 מלוח אחת. שנה במשך נבחרים טוריים אמבולא שירותים
החולה), ובבית (במרפאות רופא אצל ביקורים אלף 750 כדלקמן: תהיה עולים, אלף 100 לכל
פניות אלף 124 במרפאות, אחיות אצל ביקורים 122 החולים, בבתי מיון בחדרי ביקורים אלף 33

רנטגן. למכוני פניות אלף ו49 מעברה לבדיקות

העלות אומרן
הרפואי הטיפול של המרכיבים כל של פירוט אין הבריאות בשירותי שימוש בסקר כאמור,
הכוללת העלות לגבי הערכות קיימות לא השירותים תקצוב במערכת כמוכן, האמבולאטורי.
להת המשמשים תעריפים או טיפול, ליחידת או למבוטח האמבולאטורי הרפואי הטיפול של

זה. בתחום הארגונים בין חשבנות
בדרך השתמשנו ישיר, כאופן הראשונית הרפואה עלות את לאמור אפשרות היעדר בגלל
לפי הלאומיים. החשבונות של נתונים על מבוססת העלות לאמירת נקטנו בה הגישה עקיפה.
מונעת) רפואה (ללא האמבולאטוריים הבריאות שירותי על ההוצאה ,1986/87 לשנת נתונים
האישפוז שירותי על ההוצאה תקופה באותה .(1986/87 (במחירי שח מיליון בכ897 הסתכמה
האמבולאאטוריים השירותים על ההוצאה אלה, נתונים לפי שח. מיליון בכ1,104 הסתכמה
האמבו השירותים ועלות יישמר, זה שאחוז מניחים אנו האישפוז. על מההוצאה כ*<81 מהווה
זו גישה הצפויים. האישפוז ימי של העלות מסך 819' לפי לכך, בהתאם תחושב, לאטוריים
לבין ומין גיל בין לקשר זהה האמבולאטורי השירות עלות לבין ומין גיל בין שהקשר מניחה,

האישפוז. עלות
בכ20 מסתכמת עולים 100,000 לכל האמבולאטוריים השירותים כל של הצפויה העלות

.(3 (לוח לשנה דולר מיליון

הצורך אומרן  הנפש בריאות שירותי 2.3

בבתיחולים אישפוז עיקריים: שירותים סוגי בשלושה מבחינים אנו הנפש בריאות של בתחום
בקהילה. אמבולאטורי וטיפול יום, טיפולי במסגרת שירותים נפש, למחלות

לאישפוז קבלות בשיעור השתמשנו נפש למחלות בבתיחולים באישפוז הצורך באמידת
ומין גיל לפי הקבלות מספר על הנתונים אחת. שנה במשך ומין גיל לפי תושבים אלף לכל
נתונים הבריאות. משרד של הנפש לבריאות הארצית המידע ממערכת התקבלו 1988 לשנת
לפי אישפוז ימי על נתונים בהיעדר ומין. גיל לפי נפש לאלף שיעורים לחשב מאפשרים אלה
ימי סך את לקבל כדי המאושפזים כלל של האישפוז ימי בממוצע להשתמש נאלצנו ומין, גיל
גיל לפי מהבדלים מתעלמים שאנו היא המשמעות לשנה. יום 182 על עומד זה ממוצע האישפוז.

הממוצעת. בשהות ומין
השנה במשך מאושפזים 1987 בממוצע יהיו עולים, אלף 100 מכל אלה, הנחות לפי

.(3 (לוח לשנה אישפוז ימי אלף בכ61 ישתמשו אשר נפש, למחלות בבתיחולים
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לפי חושב אלה, צרכים על לענות כרי נפש למחלות בבתיחולים הדרושות המיטות מספר
מיטה על 1988 בשנת עמד זה יחס האישפוז. ימי מספר לבין המיטות מספר בין היום הקיים היחס
לאישפוז בדומה מיטות. ל105 תגיע הדרושה המיטות שתוספת מכאן אישפוז. ימי 325 לכל
גל את לפחות לקלוט יוכל הקיים האישפוז שמערך הן הבריאות במשרד ההערכות כללי,

.(1990 הבריאות (משרד חדשות מיטות בבניית צורך ללא הראשון, העלייה
רק אלא הנפש, בבריאות היום טיפולי לגבי גיל לפי הביקור על.ימי נתונים קיימים לא
בטיפולי ומין גיל לפי שההתפלגות הנחנו הקיימים. המקומות ומספר טיפול ימי סך על נתונים
בבית אישפוז של כתחליף נתפס היום שטיפול מאחר זאת האישפוזים, להתפלגות זהה יום
צפויים בסהכ, ומין. גיל לפי נפש אלף לכל ביקור ימי שיעורי חושבו זו, הנחה עלפי החולים.
לפי חושב יום בטיפול הדרושים המקומות מספר שנה. במשך יום בטיפול ביקורים אלפים כ7
כל על ביקורים כ258 על העומד יום, לטיפול המקומות לבין הביקורים מספר בין הקיים היחס

עולים. אלף 100 לכל יום בטיפול מקומות 27 להוסיף יש זו. הנחה לפי מקום.
האמבו הטיפול של המסגרות כל את שהקיף מעמיק סקר הבריאות משרד ערך ב1986
בשירותים המשתמשים של לאלף השיעור את לקבל ניתן מהסקר הנפש. בריאות בתחום לאטורי
לטיפול הזקוקים העולים מספר לשבוע. ביקורים ומספר ומין גיל לפי בשבוע, אמבולאטוריים
אלף לכ24 זקוקים יהיו אשר לשבוע, איש ל350 יגיע הנפש בריאות בתחום אמבולאטורי

לשנה. הנפש לבריאות במרפאות ביקורים

העלות אומדן
עלסמך נאמרה היום וטיפול האישפוז בתחומי העולים צורכי על לענות כרי הצפויה העלות
ו66 נפש למחלות בביתחולים אישפוז ליום שח 132 הבריאות: משרד של הקיימים התעריפים
בבתיחולים העולים של שוטפת לאחזקה השנתית העלות היום. טיפולי במסגרת ליום שח
.(3 (לוח לשנה דולר אלף בכ220  יום בטיפול והעלות דולר מיליון בכ4 נאמרת נפש למחלות
יום בטיפול מקומות 27 ושל דולר מיליון 11.4 היא נפש לחולי מיטות 286 של הבנייה עלות

דולר. מיליון 1.1

סך את חילקנו הנפש, לבריאות במרפאות האמבולאטוריים הטיפולים עלות את לחשב כרי
הטיפול ימי מסך (כמחצית הממשלתי במיגזר הטיפול ימי במספר 1990 לשנת זה לסעיף התקציב
העלות תוספת שח. בכ18 נאמדת טיפול לכל העלות זה, חישוב לפי המערכת). כלל של

עולים. אלף 100 לכל לשנה דולר אלף בכ210 תסתכם הנפש לבריאות במרפאות

רפואיים ומכשירים מונעת רפואה 2.4

הבריאות ביטוח במסגרת לאוכלוסיה ניתנת האישית המונעת הרפואה של מסוימים מרכיבים
הרפואה על הריון במסגרת כבר נאמדו מהצרכים חלק ולכן, קופותהחולים, באמצעות

הראשונית.
מקצועיות ופעילויות מעבדתיות בדיקות חיסונים, כולל הבריאות משרד שבאחריות החלק
כ1.3 של משאבים דרושים יהיו זה שבנושא מעריך הבריאות משרד המניעה. בתחום אחרות
במסמך .(1990 מאי הבריאות, (משרד עולים 100,000 לצורכי מענה לתת כרי לשנה דולר מיליון
ל100 המונע הטיפול של העלות הערכת מגיעה ,(1990 יולי הבריאות, (משרד יותר מאוחר

דולר. מיליון ל2.1 מבריהמ עולים אלף
הבריאות משרד תקציב לפי לנפש, הממוצעת ההוצאה בסיס על העלות את הערכנו אנו

לשנה. דולר למיליון מגיעה הצפויה העלות זה, לפי .1990 לשנת
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והעלות. הצרכים היקף לגבי הערכות לנו אין עדיין רפואיים מכשירים של בתחום

הבריאות במערכת השונים הגורמים בין המימון נטל חלוקת 2.5

הכללים לפי נעשית חדשים לעולים הבריאות שירותי של המימון נטל חלוקת כללי, באופן
הבאים: המנחים

הבאים: השירותים עלות את ישיר באופן מממן הבריאות משרד
וכד'). המים מערכת וילד, לאם תחנות (חיסונים, מונעת לרפואה הקשורות ההוצאות כל (א)

הראשונים החודשים ששת לאחר נפש למחלות בבתיחולים אישפוז של האחזקה הוצאות (ב)
כמחצית מממן המשרד כמוכן, נפש. במחלות חולים של יום לטיפולי והוצאות העלייה ממועד

הנפ*. בבריאות האמבולאטורי הטיפול של העלות
לנכים. רפואיים מכשירים (ג)

המוסר באמצעות הכנסה הבטחת קיצבאות המקבלים משקיהבית של הבריאות ביטוח (ד)
לקופות מעביר הבריאות משרד אחרים). הכנסה הבטחת ומקבלי נכים (קשישים, לאומי לביטוח
מנכה הלאומי הביטוח אלה. קבוצות של הבריאות הוצאות לכיסוי לחורש שח 206 החולים
הבריאות למשרד מעביר הוא אותם לחודש, שח כ30 מלא מביטוח הנהנים אנשים מאותם
של עלייתם ממועד חורשים שישה לאחר בתוקף הינם אלה הסדרים ההטבה. מקבל כהשתתפות
היקף בהמשך). (ראה אותם מממן הקליטה משרד הראשונים החודשים בששת כאשר העולים,
של המשפחתיות היחידות מספר עלפי נאמד הראשונים, החורשים ששת לאחר ההוצאה,
הבטחת וקיצבאות יחידות) 2,144) כללית נכות קיצבאות מקבלי יחידות), 9,165) הקשישים
הבטחת קיצבת מקבלי אומדן הכנסה, בהבטחת הרן בסעיף שמוסבר כפי יחידות). 1,084) הכנסה
יותר, גבוהים יהיו העולים בקרב האבטלה שיעורי אם היום. הקיימים שיעורים על מבוסס הכנסה
בביטוח הבריאות משרד של ההשתתפות היקף גם ויגדל הקיצבה מקבלי של מספרם יגדל אזי

הבריאות.
מס אחיד, (מס מבוטחיהן בעבור גובות שהן הכספים בעזרת מממנות, קופותהחולים 

הבאים: השירותים את והקליטה) הבריאות ממשרדי והעברות מקביל
ושיקומי. כללי אישפוז שירותי (א)

הראשונית. הרפואה במסגרת אמבולאטוריים שירותים (ב)

הנפש. בריאות במסגרת אטורי האמבולא הטיפול של מהעלות %40d (ג)

הבאים: הסעיפים את מממן הקליטה משרד
מאתיופיה (לעולים לעלייתם הראשונים החורשים בששת העולים של מלא רפואי ביטוח (א)
לקופת החודשים לששת המימון את מראש מעביר הקליטה משרד חודשים). 12 במשך
שח 370 חורשים, שישה עבור למשפחה שח 550 הבאים: התעריפים לפי הכללית חולים
25* של תוספת מקבלות האחרות חולים ה קופות עולה. לנוער שח ו288 ליחיד

מראש. התשלום את מקבלות אינן שהן מכיוון
הזקוקים או ממאירות, ממחלות הסובלים או לריאליזה, הזקוקים עולים של אישפוז כל (ב)
משרד על חל אלה בעיות עם לארץ מגיעים אשר לעולים האישפוז הוצאות כיסוי להשתלות.
עובר המימון לאחרמכן שנים. שלוש תום וער העלייה לאחר חודשים משישה החל הקליטה
בידינו אין (כיום הקליטה. משרד של הבריאות בוועדת נדון מקרה כל הבריאות. למשרד

זה). בסעיף הצפויה ההוצאה לאמירת הערכות
העלייה. ממועד הראשונים החורשים בששת נפש למחלות חולים בבתי אישפוז (ג)
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מהעלייה הצפויות הבריאות הוגאות כלל של השונים הגורמים בין המימון נטל חלוקת
סעיפי לפי גורם כל של ההשתתפות את מראה 4 לוח לעיל. הכללים לפי נערכה ההמונית

ואילך. השנייה השנה ומן העלייה לאחר הראשונה בשנה זמן: נקודות בשתי הוצאה
דולר. מיליון בכ50 מסתכמות השוטפים הבריאות שירותי על הצפויות השנתיות ההוצאות
של הרפואי בביטוח בהשתתפות ההוצאה, מכלל 2596 הראשונה בשנה יממן הקליטה משרד
לסוכנות או למשרד אין השנייה מהשנה החל אך נפש, במחלות חולים ובאישפוז העולים
משרד באומדנים). שנכללו אלה (בין השוטפות הרפואיות בהוצאות השתתפות כל היהודית
נובע הגידול .3696  מכן שלאחר ובשנים מההוצאה 2096 הראשונה בשנה מממן הבריאות
של האישפוז ומעלות נתמכים של הרפואי בביטוח הקליטה משרד מהשתתפות חלק מהעברת
לקופותהחולים ומעבידיהם העובדים העולים של התשלומים הבריאות. למשרד נפש חולי
החל ו6496 הראשונה השנה של ההוצאות מסהכ 5596 מקביל, ומס החבר מסי באמצעות יממנו,
עלירי למימון הקליטה משרד של ההשתתפות מהעברת נובע הגידול כאן גם השנייה. מהשנה
בקרב הכנסה הבטחת גמלת מקבלי ששיעור בהנחה נאמדה המימון חלוקת עצמם. המבוטחים
הבטחת מקבלי ששיעור במידה הישראלית. באוכלוסיה היום הקיים לשיעור רומה יהיה העולים
והמימון לנתמכים תשלום בגין הבריאות משרד של ההשתתפותו תגדל יותר, גבוה יהיה הכנסה
וכולם עובר אינו עולה שאף הקיצוני במקרה יצטמצם. לקופותהחולים מקביל ומס חבר ממס
תעלה לנתמכים הבריאות בהוצאות הבריאות משרד של ההשתתפות הכנסה, הבטחת מקבלים

בשנה. דולר מיליון לכ43 לשנה דולר מיליון מ13

הבריאות במערכת השונים הגורמים בין המימון חלוקת :4 לוח
עולים* 100,000 לכל נבחרים) (שירותים

שנים מספר לפי במימון השתתפות
ואילך שנייה שנר, ראשונה שנה
$ $ באלפי 90 $ באלפי מממן גורם

100 49,853 100 49.935 שוטפים שירותים  ההוצאה סה'כ
37 18.277 20 9.819 הבריאות משרד

1.000 1,000 מונעת רפואה
3,967 1,984 אישפוז  הנפש בריאות
288 228 יום טיפול  תפש בריאות
125 125 (6096) אמבולאטורי  הנפש בריאות

11957 6.479 לנתמכים בריאות ביטוח
  25 11494 הקליטה משרד

7,571 (27,808) משפחות ביטוח
 1940 (16.052) טרדים ביטוח

1,983 אישפוז  הנפש בריאות
63 31,658 55 27,625 קופותתלים

21603 24.603 אישפוז שירותי
19,928 19,928 אמבולאטוריים שירותים

84 84 >40>*) אמטלאטורי הנפש בריאות
(12,957) (16,990) הקליטה ומשרד נתמכים פתת

.1990 של קבועים במחירים ,3 בלוח ש8ורטו לעלויות מתייחסת המימון 'חלוקת



<י

לכלכלה רבעון It

או גבוהות יהיו העולים מתשלומי קופותהחולים של ההכנסות אם מראש לרעת אפשר אי
העולים של משקיהבית של הממוצעת בהכנסה תלוי הדבר בגינם. הקופה מהוצאות נמוכות

בריאותם. ומצב המשפחה גורל העולים, לגיל הקשורה הממוצעת העלות לעומת

הכנסה הבטחת .3

(שנה בארץ הראשונה בתקופה לעולים מינימאלית הכנסה הבטחת של בתחום נדון זה בסעיף
מצב המשפחתי. מצבם גילם, מפאת אשר עולים קבוצות אותן של ההכנסה ובהבטחת ראשונה)
הקליטה בסל המדובר זמן. לאורך הכנסה להשלמת זקוקים העבודה, בשוק קשיים או בריאותם
ובקיצבה ילדים בקיצבאות וניידות, כללית נכות בקיצבאות ושאירים, זיקנה בקיצבאות הראשוני,

הכנסה. להבטחת
הראשונה לשנה מעבר לעולים אבטלה רמי של בנושא טיפלנו לא הנוכחית, העבודה במסגרת
בין תלויה, הכנסה) להבטחת לקיצבאות גם מסוימת (ובמידה אבטלה לדמי ההזדקקות לעלייתם.
מניחים אנו האלה. ההתפתחויות את לצפות מאוד וקשה העבודה בשוק בהזדמנויות היתר.
שהעולים מכיוון יחסית, קטנים יהיו לעולים ישולמו אשר האבטלה דמי הראשונות שבשנתיים
מובטלים יהיו אם אבטלה. לרמי זכאים להיות כרי עבורה חורשי מספיק לצבור יספיקו לא
ההעברה, תשלומי כלל מבחינת הקליטה. ממשרד קיום דמי יקבלו שהעולים צפוי זו, בתקופה
סךכול יעלה העלייה בעקבות האם היא השאלה המובטלים, בין עולים יהיו אם אפילו

במשק. הכוללת המאקרוכלכלית בהתפתחות תלוי הדבר במשק. המובטלים

הראשונה בשנה הקיום ורמי הקליטה סל 3.1

הקליטה) ומשרד היהודית (הסוכנות
הקיום הוצאות את הראשוניות, ההוצאות את לכסות מיועד עולה לכל המוענק הקליטה סל
הכרוכות וההוצאות בסיסי ביתי ציור שנה, במשך ואחזקתה דירה שכירת חודשים, לשישה

נסיעה). והוצאות לימוד (שכר באולפן
משרד עלידי מוענקים הראשונה). השנה של שנייה (מחצית נוספים חורשים לשישה קיום דמי
זיקנה קיצבאות המקבלים קשישים עוברים. אינם אשר לבוררים או עולים משפחת לכל הקליטה

אלה. קיום לרמי זכאים אינם לאומי לביטוח מהמוסד ושאירים
מסלול במסגרת עולה לכל המגיעים קיום ורמי הקליטה סל של הסכומים קביעת לצורך
העולים אוכלוסיית את הקליטה ומשרד היהודית הסוכנות מחלקים הישירה, הקליטה
ולפי התמיכות סוגי לשני הסיוע סכומי הסיוע. סכום נקבע מהן אחת לכל כאשר לקטיגוריות,

.5 בלוח מפורטים קטיגוריות
השת המשפחה, בני וגיל משפחתי הרכב לפי העולים התפלגות על זמינים נתונים בהיעדר
הקבוצות של היקפן את לאמוד כרי משפחתי ומצב מין גיל, של משותפת בהתפלגות משנו
.1990 1989יוני דצמבר בתקופה ומין גיל של המשותפת ההתפלגות על לעיל. שהוגדרו

.1989 שנת בכל העולים גיל לפי משפחתי מצב על הנתונים את הפעלנו
בעלות העולים מספר הכפלת עלירי נאמד הנוספים הקיום ורמי הקליטה סל של העלות סך
הקליטה מסלול במסגרת ייקלטו העולים שכל הנחנו שלנו באומדנים קטיגורית. בכל הסל
נראית זאת הנחה השנה. של השנייה המחצית עבור גם הקיום דמי את יקבלו ושכולם הישירה
ניכר שחלק העובדה, ובגלל בפרט העולים ושל בכלל במשק התעסוקה מצב לאור סבירה
לעלייתם. הראשונה בשנה מקצועית והכשרה השתלמויות של קורסים לעבור נדרשים מהעולים
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היהודית: והסוכנות הקליטה משרד של קיום ודמי קליטה סל !5 לוח
עולים 100.000 לכל צפויה והוצאה מקבלים מססר

המימון חלוקת אומרן
p (באלפי עלות עלות אומרן

משרד. הסוכנות שנתית ליחידה מספר
הקליטה היהודית ($ (באלפי (שח) יחידות אוכלוסיה קבוצות
286,986 91,172 378,138 סה'כ
211.723 91,172 302,895 סהכ*  בסיסי קליטה סל
103.723 44,670 148,079 14,546 20,564 קשישים) (לא זוגות
47,054 21,530 68,590 11,730 11,812 קשישים) (לא בודדים
9,218 4.599 13,817 9,050 3.084 קשישים זוג
15,014 8,017 23,031 7.650 6.081 בודי קשיש
6.902 1298 9.200 2,858 6.502 (40) פעוטות

21,711 1249 28,960 1541 23,022 (185) ילדים
8.415 1304 11,219 4129 5,488 (2519) בן/בת

75,263  75,263 סהכ  שנה** לחצי קיום דמי
40,680  40,680 3!996 20,564 קשישים) (לא זוגות
19.472  19,472 3,330 11,812 קשישים) (לא בוררים
2.144  1144 666 6,502 (40) פעוטות
7,590  7,590 666 23.022 (185) ילדים
5.377  5.377 1.979 5,488 (2519) בן/בת

הראשונה. השנה לועי קיום דמי כולל
זו. בתקופה עוברים אינם העולים שכל בהנחה הראשונה, השנה של השנייה למועית קיום רמי **

לעלייתם הראשונה בשנה דולר מיליון לכ378 להגיע צפויה האלה הסעיפים של העלות סך
מיליון (כ303 הקליטה סל לכיסוי מיוערת ההוצאה רוב .(5 לוח (ראה עולים 100,000 כל של
השנייה מהשנה ההל דולר). מיליון (כ75 הנוספת השנה לחצי הקיום דמי לכיסוי והיתר דולר)
המוקטנים התעריפים לפי חושבו הקליטה סל של העלויות אלה. בסעיפים הוצאות יותר אין
שהסתכם קיצוץ בוצע זה בתאריך ממשלה. החלטת עלפי 1990 בדצמבר לתוקף נכנסו אשר

עולים. 100,000 לכל דולר מיליון בכ^6
ההשתתפות שיעורי לפי נעשית היהודית הסוכנות לבין הקליטה משרד בין המימון חלוקת
בסל חלקה את לכסות המיוערים דולר, מיליון 91 מממנת היהודית הסוכנות כיום. הנהוגים
דולר מיליון 75 ועוד הקליטה סל לכיסוי מיליון 212 מממן הקליטה ומשרד הבסיסי הקליטה

נוספת. השנה לחצי הקיום דמי לכיסוי

לאומי) לביטוח (המוסד ושאירים זיקנה קיצבאות 3.2

החל (60 מגיל נשים ,65 מגיל (גברים קשישים לעולים משולמות והשאירים הרקנה קיצבאות
והממשלה. היהודית הסוכנות של מלא במימון לאומי לביטוח המוסד עלידי הראשון מהחודש

הלאומי. הביטוח חוק לפי לא "גימלאות נקראות לעולים הקיצבאות
משפחתי. ומצב מין גיל, לפי העולים התפלגות בסיס על נעשה המקבלים מספר אומדן
לזוג; לקיצבה הזכאים ומעלה, 65 בני נשואים גברים (א) קבוצות: לשלוש חולקה האוכלוסיה
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בנות נשואות לא נשים ו(ג) ליחיד לקיצבה הזכאים ומעלה, 65 בני נשואים לא גברים (ב)
ליחיד. לקיצבה הזכאיות ומעלה, 60

משקיבית. 9,165 ושאירים זיקנה לקיצבאות זכאים יהיו עולים, 100,000 לכל בסךהכול,
סדרי על מושג לקבל כדי .(6 לוח (ראה לזוג קיצבה ו3.084 לבורר קיצבה יקבלו 6,081 מהם
100,000 כל בגין למערכת התוספת מהי לבחון רצוי המערכת, על המוטל העומס של הגורל
היום אלה קיצבאות המקבלים מסך 2*< מהווה גימלה המקבלים העולים מספר עולים.

המקבלים. מספר של הרגילה השנתית התוספת מסך וכ>8498 הוותיקה באוכלוסיה
של נתונים לפי קשישים. שאינם שאירים קיצבת מקבלי מספר לגבי אומדנים נערכו לא
הביטוח חוק לפי לא גימלאות מקבלי כל מסך מ196 פחות מהווים אלה לאומי, לביטוח המוסד
שאירים לקיצבאות ההוצאות בחשבון נלקחו לא כמוכן. חדשים). לעולים (המיוערות הלאומי

בארץ. יתאלמנו אשר העולים של
הכנסה, השלמת הכוללת לקיצבה זכאים יהיו העולים שכל הנחנו, הקיצבאות עלות בחישוב
לפי לא ושאירים זיקנה קיצבאות מקבלי מכלל 953. כיום אחרות. הכנסות חסרי שיהיו מאחר
לתוספת זכאים יהיו לא שהעולים הנחנו כמוכן, הכנסה. השלמת מקבלים הלאומי, הביטוח חוק
על היום עומדת הכנסה) השלמת (כולל ליחיד זיקנה קיצבת הזוג. בן עבור מלבד תלויים, עבור
לעלייה הראשונה בשנה והשאירים הזיקנה קיצבאות עלות שח. 832 על  ולזוג שח, 555
והשאירים הזיקנה קיצבאות לסך 2.4'*< של תוספת מהווה זה סכום דולר. מיליון בכ35 תסתכם
היהודית הסוכנות עלירי כולו ממומן זה סכום כאמור, הלאומי. הביטוח עלירי היום המשולמות

ישראל. וממשלת

ב1990 עולים 100,000 לכל הצפויה והעלות המקבלים מספר  ושארים זיקנה קיגבאות .6 לוח
אומדן עלות ~ 

שנתית עלות (קדח ליחידה מספר אומדן
($ (אלפי לחורש) ר&קבלים אוכלוסיה קבוצות

לעלייה הראשונה בשנה קיצבאות
35.293 9.165 מקבלים סה'כ
20.050 555 6.081 לבודד קיצבה
15.243 132 3,084 לזוג קיצבה
2.4* 21* כיום המקבלים מסהכ *

1333* 83.8* השנתית מהתוספת >*,

לעלייה החמישית בשנה קיצבאות
41.141 10,586 מקבלים סהכ
22.402 555 4795 לבודד קיצבה
18,739 832 3.791 לזוג קיצבה

לנןהזוג. מלבר תלויים תוספת אץ (1 הנחות:
הכנסה. הבטחת תוספת מקבלים הקשישים כל (2

.60 לגיל מתחת שארים קיגבאות מקבלי כולל לא (3

מתמיד גידול צפוי ,1990 בשנת המגיעים עולים 100,000 אותם של ההזדקנות תהליך בגלל
ערכנו הקיימים, התמותה לוחות בעזרת זמן. לאורך ושאירים זיקנה קיצבאות מקבלי במספר
100.000 כל לגבי שנים חמש כעבור הצפויים המטלה מקבלי ומספר הקשישים מספר של תחזית
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מקבלי 10,596 יהיו 1995 בשנת אלה, חישובים לפי ירידה. שאין בהנחה ב1990, שעלו העולים
האומדנים לעומת 1795 של גידול המהווה מספר לשנה, דולר מיליון כ41 של בעלות גימלאות

.(6 לוח (ראה 1990 לשנת

הצורך היהודיתאומדן והסוכנות לאומי לביטוח (המוסד נכות אות ב ג קי 3.3

את להעריך כרי ומין, גיל לפי הלאומי בביטוח נכות קיצבאות מקבלי בשיעור השתמשנו
נלקחו המקבלים, שיעור בחישוב כללית. נכות לקיצבאות זכאים יהיו אשר העולים מספר
הנחנו, עבודה. נפגעי גימלאות ומקבלי נכה ילד קיצבת כללית, נכות קיצבת מקבלי בחשבון
כרי כללית. נכות קיצבת בארץ יקבלו לנכים והפכו בחרל עבודה בתאונות שנפגעו שאנשים
ומין. גיל לפי כיום, המקבלים בשיעור השתמשנו הניידות קיצבת מקבלי מספר את לאמוד
המחקר במינהל עבורנו שנערך מיוחד עיבור על מבוססים כיום המקבלים מספר על הנתונים

לאומי. לביטוח המוסד של והתכנון
ב נאמד עולים, 100,000 לכל כללית, נכות קיצבאות המקבלים מספר לעיל, ההנחות לפי
לוח (ראה 183 בגילאי נכים ילדים ו94 (6419 (בגילאי מבוגרים 2,144 מהם לחודש. 2,238
במספר הצפוייה התוספת לחורש. עולים ב291 נאמד ניירות קיצבאות מקבלי מספר .(7

למבוגרים נכות קיצבאות לגבי בכ^39 נאמרת עולים, 100,000 של עלייתם בשל המקבלים
נכים. לילדים קיצבאות לגבי ובכ*2 וניירות

העלות אומרן
לחשב כרי בו. התלויים ומספר המקבל של הנכות אחוז של פונקציה הינו הנכות קיצבת גובה
הממוצעת לקיצבה שווה תהיה הממוצעת שהקיצבה הנחנו העולים, של הקיצבאות עלות את
(נכון גימלה סוג לכל והממוצעת הבסיסית הקיצבה ערך להלן הוותיקים. המקבלים של בפועל

:(1990 לאפריל

ממוצעת קיצבה בסיסית קיצבה

שח 586 שח 555 כללית נכות
שח 451 שח 555 נכה ילד
שח 340 הרכב) גודל (לפי ניירות קיצבת

המקבלים מספר כפול הממוצעת הקיצבה ערך לפי חושבה אחת לשנה קיצבה כל של העלות
לא החודשית. הקיצבה ערך את רק בחשבון לקחנו הניירות קיצבאות בחישוב הצפוי. העולים
זה שפטור מאחר הרכב, על החלים המסים לתשלום העומדת ההלוואה עלות בחשבון נלקחה

ממילא. עולה לכל מגיע
מיליון 7.7 מהם לשנה. דולר מיליון ל8.3 להגיע צפוי הנכות קיצבאות של העלות כל סך

ניידות. לקיצבאות דולר מליון ו0.3 וילדים) (מבוגרים כללית נכות לקיצבאות דולר
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עולים 100.000 לכל ועלותם המקבלים מססר  נכות קיגבאות 7נ לוח
לחתש) (קדח ליחידה עלות

שנתית עלות קיצבה קיצבה מספר אומק
($ (באלפי ממוצעת בסיסית מקבלים

^111 נמת קי1באות סה'כ
7.726 1238 כללית נכות
7,469 587 555 1144 *(6419) מבוגרים נכים
257 461 555 94 (183) נכים ילדים
518 340 גורל לפי 291 ניירות קיגבאות

הרכב

כיום המקבליס מסך >ד

*.** 6י19 נכיםמטגרים
*<0* 2xwt נכים ילדים
*?* 29* ניירות קיגבאות

.5 בלוח באומדנים נכללו שכבר קיום רמי מבוגרים נכים מקבלים לעלייתם הראשונה בשנה י

המימון חלוקת
רק הלאומי הביטוח עלירי לעולה משולמת ומעלה), 19 מגיל (לעולים כללית נכות קיגבת
הסוכנות עלידי משולם הגימלה סכום הראשונות בשנתיים עלייתו. מיום שנתיים לאחר

היהודית.
הראשון בחורש כבר הלאומי הביטוח עלירי משולמות ניירות וקיגבאות נכה לילד קיגבאות

לעלייה.
לעיל הכללים לפי נעשית השונים הגורמים בין הנכות קיגבאות עלות של המימון חלוקת
845 רק יממן לאומי לביטוח המוסר לשנה, דולר מיליון 8.3 של העלות כל מסך .8 בלוח ומוגגת
הסוכנות העלות. כל את יממן השלישית מהשנה והחל לעלייה הראשונות בשנתיים דולר אלף
לשנה. דולר מיליון 7.5 בסך הראשונות, בשנתיים הכללית הנכות קיצבאות את תממן היהודית
נוספים קיום ורמי בסיסי קליטה סל של בסעיפים נכללת זו הוגאה הראשונה השנה לגבי אך

כאן. נכללה לא ולכן קורם שהוצגו

ילדים קיצבאות 3.4

ערך לאומי. לביטוח המוסד עלידי עלייתם עם מיד לעולים משולמות ילדים קיגבאות
הוותיקה לאוכלוסיה משולמת לא כיום שח. 68 הוא השלישי) הילד (עד ילד לכל הקיגבה
ממינימום נמוכות המשפחה ראש של מעבודה ההכנסות אם אלא ושני, ראשון לילד קיגבה
מ נמוכה והכנסה ראשון ילד עבור בקיגבה מזכה לחודש שח ל2,335 מתחת (הכנסה מסוים

שני). לילד בקיצבה מזכה לחורש שח 3,687
בכל הילדים שמספר הנחנו קיצבאות, ישולמו בעבורם אשר הילדים מספר אמידת לגורך
כל לעלייתם, הראשונות בשנים שלפחות הנחנו כמוכן, שלושה. על יעלה לא העולים משפחות
על תעלה לא החודשית שהכנסתם מאחר והשני, הראשון הילד עבור החזר יקבלו המשפחות
לפי חושב קיצבה, מקבלים בעבורם הילדים מספר אלה, הנחות לפי בחוק. הקבוע המינימום
שח 68 לפי חושבה הקיצבאות עלות ב28.100. הנאמד (170 (בגילים העולים הילדים מספר
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.(9 לוח (ראה דולר מיליון כ11.3 של שנתית עלות דהיינו ילד. לכל לחודש
משולמות בעבורם הילדים מספר על 2* של תוספת מהוות עולים 100,000 לכל הקיצבאות

הקיימת. השנתית מהעלות ו*1.4 כיום קיצבאות

שנים מספר לפי השונים הגורמים בין הנכות קינבאות של המימון חלוקת :8 לוח
עולים 100.000 לכל העלייה לאחר

שנים מספר לפי נמימוז השתתפות
ואילך שלישית שנה שנייה" שנה ראשונה שנה

* באלפיו * $ באלפי * באלפיו . מממן גורם
100 8314 100 81314 100 845 י. £57
100 8.314 10 845 100 845 לאומי לביטוח המוסד

7<469  מבוגרים נכים
257 257 257 נכים ילדים
588 588 3*8 ניירות קיצבאות

90 7,469   היהודית הסוכנות
  7.469  * מבוגרים נכים

עובר. שאינו עולה כל כמו ראשונה, לשנה קיום ורמי קליטה בסל כלול *

קטע. נשאר הגיל שהרכב בהנחה **

עולים 100,000 לכל והעלות מקבלים מספר  ילדים קיצבאות .9 לוח
שנתית עלות ליחידה עלות מקבלים מספר

($ (באלפי בקדח לחודש לשנה

11,365 68 28.133 ילדים קיצבאות
1.4* ^0* ■ כיום המקבלים מסך ,3

מתחת הינד. שהכנסתם מאחר והשני הראשון הילר ענור קיננה העולים כל יקבלו הראשונות נשנים לפחות הנחה:
למינימום.

לאומי) לביטוח (המוסד הכנסה להבטחת קיצבאות 3.5

לאחר רק לאומי לביטוח המוסד עלירי המשולמות הכנסה הבטחת לקיצבאות זכאים העולים
מיועדת הגימלה הוותיקה. האוכלוסיה על החלים כללים אותם ולפי העלייה מיום שנתיים
מינימאלית, לרמה מגיעה אינה שהכנסתם או קיום מקור החסרים ומעלה 18 בני ישראל לתושבי
הבטחת דמי הראשונה בשנה .(10 לוח (ראה משפחה גורל לפי הכנסה הבטחת קיצבת של בגובה
קיצבאות משולמות השנייה ובשנה הנוספים הקיום ובדמי הבסיסי הקליטה בסל כלולים ההכנסה

לאומי. בביטוח כמו שיעורים באותם הקליטה משרד עלירי אלה
ומין, גיל לפי הוותיקה האוכלוסיה של הכנסה הבטחת קיצבאות מקבלי בשיעור השתמשנו
הגיע 1989 התקציב בשנת אלה. לקיצבאות זכאים יהיו אשר העולים מספר את להעריך כדי
ששיעור בהנחה .6419 בגילאי בארץ האוכלוסיה מכלל ל*1.8 הכנסה הבטחת מקבלי שיעור
הכנסה הבטחת לקיצבת זכאים יהיו עולים ש1,084 צפוי זהה. יהיה העולים בקרב המקבלים
של מאלה גבוהים יהיו העולים בקרב האבטלה ששיעורי במידה .(10 לוח (ראה חורש בכל
של שהכנסתם בתנאי זאת  יותר גבוה להיות עשוי המקבלים שיעור גם הוותיקה, האוכלוסיה

המזכה. מההכנסה נמוכה תהיה הזוג בני שני
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עולים 100,000 לכל והעלות מקבלים מסםר  הכנסה* להבטחת קיננה 110 לוח
השנייה) מהשנה (החל

לחחש ש"ח ליחידה, עלות
שנתית עלות קיצבה קיגבה מספר

($ (באלפי ממוצעת בסיסית לשנה מקבלים

*4396$ 613 "1,084 לאומי) (ביטוח הכנסה הבטחת סה'כ
קי1באות! שיעורי

444 . ללאילדים יחיר
714 עםילרק

666 ללאילדים זוג
888 ילדים עם :

ומשרד הסוכנות עלירי הממומנים רגילים, קיוס ברמי כלולות הכנסה להבטחת הקיגבאות הראשונה נשנה *

המוסר עלירי ממומנות הן ואילך השלישית ומהשנה הקליטה, משרד עלירי ממומנות הן השנייה בשנה הקליטה.
לאוני. לביטוח

ומין. גיל ל0י הוותיקה, באוכלוסיה המקבלים שיעור לסי **

יחיד (עבור לחודש שח 444 בין נעה והיא המשפחה בגורל תלוי למשפחה הקיצבה שיעור
1990 באפריל למשפחה הממוצעת הקיצבה ילדים). שני עם זוג (עבור שח 888 לבין ילדים) ללא
עלירי חושבה אשר ההכנסה, הבטחת קיצכאות של העלות סך לחודש. שח ל613 הגיעה

לשנה. דולר מיליון ל4.4 תגיע הממוצעת, הקיצבה בגובה הזכאים מספר הכפלת
המקסימלית העלות עלייתו, לאחר השנייה בשנה גם יעבור לא עולה שאף הקיצוני במקרה
הזכאות שמבחן לזכור חשוב לשנה. דולר מיליון ל138 תעלה הכנסה הבטחת קיצבאות של
בנפרד. מפרנס כל של הכנסה על ולא משפחתית הכנסה על מבוסס הכנסה הבטחת לקיצבת
הבטחת מקבלי מספר העולים, בקרב גבוהים אבטלה בשיעורי אפילו לפיו מצב, ייתכן מכאן
ויכולתם במשק התעסוקה מצב אחד. מפרנס יהיה המשפחות שברוב זמן כל נמוך, יהיה ההכנסה
להבטחת הקיצבאות היקף את דבר של בסופו יקבעו העבודה, בשוק להשתלב העולים של

הכנסה.

סוציאליים שירותים .4

כגון מיוחדות, בעיות עם לאוכלוסיות הניתנים 'בעין" שירותים באותם נתמקד זר. בסעיף
אלה שירותים כלל, בדרך מורכבות. סוציאליות בעיות עם ומשפחות מפגרים נכים, קשישים,
והבריאות, הרווחה (משרדי הוותיקה באוכלוסיה המטפלות מסגרות אותן עלידי לעולים ניתנים
חל בארץ העולה של הראשונה לתקופה המימון אך המקומיות), הרשויות לאומי, לביטוח המוסד

היהודית. הסוכנות על
לקשישים הקהילתיים לשירותים המוסדיים השירותים בין חליפין ויחסי גומלין יחסי קיימים
הרכבם ולגבי בקהילה שיישארו והנכים הקשישים העולים מספר לגבי ההערכה ולנכים.
מספר לגבי בהערכות תלויה קהילתיים, לשירותים הזקוקים מספר לגבי גם ומכאן הדמוגרפי,
סימולטאנית. נקבע השירותים סוגי בשני הצורך לכן, למוסרות. ייכנסו אשר והנכים הקשישים
בשירותים מחסור והארוך: הקצר בטווח המערכת היערכות על השלכות יש אלה גומלין ליחסי

ולהיפך. קהילתיים, בשירותים הצורך לגידול יגרום מוסדיים
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לקשישים שירותים 4.1

הן מושפעים אלה שירותים של ועלותם העולים הקשישים בקרב בשירותים הצורך היקף
מראים, מחקרים הדמוגרפי. ומהרכבה הקשישים אוכלוסיית של מהיקפה והן הזכויות מאופי
של הדמוגרפיות התכונות לבין וקהילתיים מוסדיים לשירותים ההזדקקות בין הרוק קשר שקיים
ששיעור עולה, ואחרים אלה ממחקרים .(1987 ואחרים חביב ;1986 ואחרים (ברגמן הקשישים
שנשים הקשישים, בגיל העלייה עם תלולה בצורה עולה בשירותים בפועל והשימוש ההזדקקות
קהילתיים שירותים ליותר זקוקים המזרח מעדות ושקשישים מגברים לשירותים יותר זקוקות
יש העולים הקשישים של הדמוגרפי ההרכב על שלהנחות מכאן, מערבי. ממוצא מקשישים

ועלותם. הצרכים היקף אומדני על מכרעת השפעה
לכלל בהשוואה העולים של הדמוגרפי להרכב באשר הבסיסיות ההנחות מובאות 11 בלוח
זהה (+65) העולים בקרב הקשישים ששיעור עולה, מהלוח היהודים. ולקשישים בארץ הקשישים
(75 גיל (מעל העולים בקרב הישישים שיעור אך בארץ, היהודית האוכלוסיה בקרב לשיעור
אסיאניות (רפובליקות המזרח ערות ואחוז העולים בקרב יותר גבוה הנשים שיעור יותר. נמוך

בישראל. המזרח ערות לאחוז בהשוואה נמוך בבריהמ)
לקשישים. קהילתיים ובשירותים מוסריים בשירותים בנפרד נדון אנו

הוותיקה האוכלוסיה לעומת העולים הקשישים אוכלוסיית הרכב לגבי הנחות :11 לוח
ותיקה אוכלוסיה חדשים עולים

יתרים סולכ מבריה'מ

10.3 8.9 10.4 +65 בני אחוז
41.5 41.0 30.0 הקשישים 75+מסך בני אחוז
19.6 18.3 13.2 הקשישים 80+מסך בני אחוז
55.0 540 610 הקשישים מסך הנשים אחוז
29.0  (13.0) הקשישים מסך המזרח ערות יוגאי אחוז

לאלה דומים 1900 ינואריוני לתקופה הנתונים .1990 מר'ן ער 1989 דגמבר בחורשים לארץ שהגיעו עולים
כאן. המתגים

הצורך אומדן  לקשישים מוגן ודיור מוסדיים שירותים 4.1.1

בבתיאבות, למוגבלים (מחלקות מוגבלים לקשישים מסגרות כוללים אלה שירותים
עצמאיים ולקשישים כלליים) בבתיחולים סיעודיות ומחלקות כרוניים בתיחוליםלחולים
אחד כשלכל שונים, מיטה סוגי מוגדרים אלה מחלקות עלפי מוגן). ודיור לעצמאים (מחלקות
מצבו עלפי ורק אך נקבע אינו לקשישים מוסריים בשירותים בפועל השימוש שונה. עלות מהם
קהילתיים שירותים ושל המשפחתית העזרה של הזמינות עלפי גם אלא הקשיש, של התפקודי
בשירותים הצורך את לאמוד קשה כך, בשל והקשיש. המשפחה העדפות ועלפי תומכים
של בפועל השימוש דפוסי על אלה, בשירותים הצורך בהערכת להתבסס, ומקובל מוסדיים
ופקטור באר ;1986 ואחרים (ברגמן ומוצא מין גיל, של דמוגרפיות תכונות לפי האוכלוסיה
משתמשים אנו בפועל) (שימוש מענים לבין צרכים בין הפער על מושג לקבל כרי .(1990

שירותים. לקבלת המתנה על בנתונים
מפקד על מבוססים ומוצא), מין (גיל, דמוגרפיות תכונות לפי השימוש דפוסי לגבי הנתונים
מיטה סוג על נתונים יש במפקד ב1983. שנערך המוגן הדיור ומסגרות המוסדות דיירי כל של
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הותאם מיטה סוג לפי הדיירים הרכב דייר. כל של והדמוגרפי™ התפקודיות התכונות ועל
הנחנו כלומר. ו1989. 1983 השנים בין מיטה, סוג לפי השימוש בשיעורי שחלו לשינויים
האוכלוסיה לגבי ב1989 בארץ קיים שהיה לשיעור זהה יהיה העולים של המיסוד ששיעור
הסטנדרט לגבי הסכמה אין המתכננים שכין לציין, חשוב התחומים. ביתר שנעשה כפי הוותיקה,
להת שיש הטוענים יש כאשר הותיקה, האוכלוסיה לגבי גם הבאות לשנים לתכנון הרלוואנטי
.1989 של יותר הגבוה בסטנדרט ולא קודמות, בשנים קיימים שהיו הנמוכים הסטנדרטים על בסס
שיעורי הפעלת עלידי נעשה במוסדות להיות הצפויים העולים הקשישים מספר חישוב
לעלייתם. הראשונה בשנה העולים אוכלוסיית הרכב על מיטה סוג לפי הסגוליים השימוש
עולים אלף 100 כל של הצרכים במבנה השנים עם שיחולו התמורות את לבחון כדי כאמור,
בסיס על ,1995 לשנת והרכבם הקשישים מספר של תחזיות נערכו ב1990, המגיעים קשישים

.1987 בשנת סגוליים תמותה שיעורי
מספר לפי נעשה אלו, צרכים על לענות כדי הדרושות סוג מכל המיטות מספר חישוב
כדי זאת .127" בתוספת מוגן), דיור של למסגרות (פרט במוסדות להיות הצפויים הקשישים

לקשישים. במוסרות 65 לגיל מתחת מבוגרים של ובאישפוז חיכוכית באיתפוסה להתחשב
ויתווספו למוסר מיד "כנסו לא למיסוד הזקוקים מהעולים שחלק הנחנו, הצרכים באמידת
אותו לפי מיטה. סוג לכל נעשה, העולים הממתינים מספר חישוב הקיימות. ההמתנה לרשימות

הכללית. באוכלוסיה היום הקיים ממתינים לבין מאושפזים בין יחס
מתוכם עולים. 100.000 לכל ב445 נאמר במוסרות שיהיו שצפוי העולים הקשישים מספר
על לענות כדי .(12 לוח (ראה עצמאים ו137 תשושים 125 נפש, תשושי או סיעודים 183
מיטות 183 מתוכם ממושך, לטיפול במוסרות מיטות 477 לבנות צורך יהיה אלה, צרכים
הזקוקים מהקשישים שחלק מניח, זה מספר לתשושים. מיטות ו140 נפש ותשושי לסיעודים
ב41 נאמד הממתינים מספר פנויה. מיטה שתימצא עד חודשים מספר להמתין ייאלצו למיסוד

ותשושים. סיעודיים רובם עולים,
וכ>*87 מיטות של הקיים למלאי 2.69' של תוספת מהוות העולים עבור הדרושות המיטות
הדמו מהשינויים הנובע הרגיל הגידול על לענות כדי הדרושה הרגילה השנתית מהתוספת

.(12 לוח (ראה הוותיקה האוכלוסיה של גרפיים
לא שנה, במשך המגיעים עולים 100,000 לכל לעיל, שפורט כפי במיטות שהצורך ייתכן
קשה, במצב קשישים אם יקרה כך וחצי. כשנה במשך הדרגתית בצורה אלא מיידי באופן יתבטא
הכניסה קצב מכך. כתוצאה ארצה. יעלו לא בבריה'מ, בבתיחולים או במוסרות המאושפזים
לפי ולא במוסרות הטבעית התחלופה לקצב מקביל יהיה הראשונה בשנה למוסדות החודשית
הקשישים של החיים שתוחלת מאחר תקופה. בכל מהאכלוסייה כאחוז מאושפזים של השכיחות
1/12 יהיה ,(incidence) בחודש המתאשפזים העולים אחוז כשנה, היא סיעודיים במוסרות
וחצי שנה כעבור שרק לצפות יש לכן תשושים. לגבי ו1/36 סיעודיים לגבי הקיימת מהשכיחות
נמצא, שערכנו בבדיקה ואמנם זה. במחקר אותם שאמרנו כפי אישפוז לרמות נגיע עלייתם לאחר
אושפזו ל100,000, הגיע השנה מהתחלת העולים מספר כאשר ,1990 אוגוסט חורש שעד
המוצגים מהאומדנים הנמוך מספר סיעודיים), (מרביתם קשישים 80 רק היהודית הסוכנות במימון
חודש בכל החרשים המאושפזים ששיעור ההנחה, את תואם בפועל מאושפזים של זה מספר כאן.
מיסוד שצריכים שאלה ייתכן כלומר, שלנו. באומדנים השתמשנו בה השכיחות של 1/12 הוא
הצפוי לקצב בהתאם להתאשפז מתחילים שעלו הקשישים אך העולים, יתר עם ר(ג,ען ^א מיידי
התחשבנו לא כאן המוצגים באומדנים הוותיקה. האוכלוסיה של הכניסה שיעורי לפי

שנה. בחצי האומדנים את להזיז שיש ייתכן יתרחשו, אכן אלו אם אלה. בהתפתחויות
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קגרה תהיה האומדנים מימוש תקופת יותר. קצר זמן בפרק יגיעו העולים ש100.000 ככל
יותר.

עולים' 100.000 לכל לקשישים מוסריים לשירותים הצרכים !12 לוח

~יי מוסדיים שירותים
דיור סיעודיים סהכ
מוגן ותשושינפש תשושים עצמאיים מיטות
171 206 14F 139 486 ועורך סהכ
171 113 125 137 445 במוסדות קשישים מספר
 23 16 2 41 ממתינים מספר

171 113 140 154 477 דרושות מיטות מספר
ביחס: לעולים דרושות מיטות

2.7 23 3.5 23 26 (*) הקיימות המיטות לסך
230.8 88.1 533 2047 87.4 (>*<) השנתית התוספת לסך

.1989 בשנת ותיקים של המיסוד לדפוס* זהים העולים של המיסוד שר0וסי בהנחה, *

והרכבו היקפו במוסרות. המועסק לכוחארם הביקוש להגדלת תגרום המיטות מספר הגדלת
שתיבנה המיטות תוספת של חלקה (א) עיקריים: גורמים בשני תלוי הנוסף כוחהארם של
תוספת בניית והציבורי. הפרטי המיגזרים של היחסי חלקם (ב) חרשים, ובמוסדות קיימים במוסרות
במגזר מיטות הוספת וברופאים. מינהליים עובדים בתוספת תחסוך קיימים במוסרות מיטות
בתקינה הבדלים בגלל הפרטי, במיגזר מאשר יותר גדולה כוחאדם בתוספת הציבורי;כרוכה
477 להפעיל כדי הדרוש המישרות מספר את מפרט 13 לוח הפיקוח. רשויות עלירי הנדרשת
כל אם הנוספות. המיטות מיקום של שונות אלטרנטיבות ועלפי כוחאדם סוגי לפי מיטות,
המדובר אם  שונים מסוגים מישרות ב276 צורך יהיר. אז הציבורי, המגזר עלידי ייבנו המיטות
במידה קיימים. מוסרות של הרחבות אלה יהיו אם  מישרות ב223 או חרשים, במוסרות

מישרות. ב219 צורך יהיה חרשים, מוסרות יבנה הפרטי שהמיגזר
מוגן. לריור בתוכניות מקומות בכ170 צורך יהיה ממושך, לטיפול במוסרות לפיתרונות בנוסף
שונים גורמים ב1989. הוותיקה האוכלוסיה של בפועל השימוש שיעור על מבוסס זה אומרן
העולים לקשישים העדיפים הדיור מפיתרונות שאחד סבורים, קשישים עולים בקליטת המטפלים
הדרושים המקומות מספר אזי רגיל, לריור תחליף יהווה מוגן דיור אם המוגן. דיור במסגרות יהיר.
בדיור הדרושים המקומות מספר היהודית, הסוכנות של הערכות לפי בהרבה. גבוה להיות יצטרך
זה, בשלב מניחים, אנו והבנייה האחזקה עלויות בחישוב אך לכ2,000. להגיע יכול המוגן
הוותיקה. האוכלוסיה של בפועל השימוש לרמת בהתאם מקומות, 170 יהיה מוגן בדיור שהצורך

העלות אומדן

של התפקודית הרמה לפי משתנות מוגן ובדיור במוסדות קשישים של האחזקה עלויות
את מראה 14 לוח אושפז. בו המוסד ובעלות סוג ולפי עצמאי) או תשוש (סיעודי, הקשיש
במימון הממשלה, משרדי עלידי למוסד הופנה אשר קשיש אחזקת לגבי הנהוגים התעריפים
אלטרנטיבות, במספר העולים הקשישים אחזקת עלות חושבה אלה תעריפים לפי חלקי. או מלא

מופנים. להיות יכולים אליהם המוסר סוג לפי
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שונות) הנחות (לפי ממושך לטיפול במוסדות הדרושה כוחהאדם תוססת :13 לוח

.3 מיטות תוספת
מוסרות מוסדות מוסרות
צינוריים פרטיים ציבוריים
חרשים חרשים קיימים
477 477 477 מיטות תוספת סודכ

2741 2218 219.1 כוודאדם תוספת סודכ
200 18.0 . מינהלי
866 78.7 61.6 אחזקה
169.5 1261 157^ טיפולי
60 40  רופאים
11 5.4 11 וחברה תעסוקה עוברי
48 3.6 4.8 סוציאליים עוברים
5*2 41.8 55.2 אודות
89.5 67.1 89.5 עזר כוח
5.9 42 *9 פארהירפואיים

ממושך. לטיפול במוסר קשיש לאחזקת הממוגע הממשלתי התעריף 114 לוח
($) 1989 מאי ומחלקה, בעלות לפי

סיעודיים
נפש ותשושי תשושים עגמא"ם סהכ

1.546 818 556 1,272 סהכ
1534 876 602 1,627 ממשלתי/עירוני
1.418 817 524 1.134 אשל
1483 669 469 1.163 וולונטארי
1.206 812 631 1,124 פרטי

זמן. לאורך וההתפתחויות ב1989 המגב מוגן: דיור ותוכניות ממושך לטיפול מוסרות ח. פקטור ש.; באר, הסקור>

.1990 ברוקדייל, מכון

המיטות אם במוסדות. העולים הקשישים אחזקת של הצפויה השנתית העלות מוצגת 15 בלוח
הקיימת. לתפרוסת דומה ביחס וולונטאארי) או ממשלתי (פרטי, המגזרים בין יחולקו לעולים
ו מוגבלים לקשישים דולר מיליון 4.3 מזה לשנה, דולר מיליון בכ5.2 תהיה השוטפת העלות
העלות הפרטי, במיגזר יהיו לעולים המיטות כל אם במוסדות. עצמאיים לקשישים מיליון 0.9

לשנה. דולר מיליון בכ4.6 ותסתכם יותר, נמוכה תהיה
הגורם לפי שוטפת, לאחזקה החודשיים בתעריפים משמעותיים הבדלים יש מוגן בדיור גם
החודשי התעריף ועמיגור היהודית הסוכנות עלידי המופעלות במסגרות התוכנית. את המפעיל
הזקן למען שירותים ולפיתוח לתכנון האגודה  אשל של מיסודה ובמסגרות דולר כ150 הוא
בתוכניות קשישים לאחזקת השוטפת העלות לחודש. דולר ל381 מגיע התעריף בישראל,
עלידי המופעלות במסגרות יהיו הקשישים כל אם לשנה, דולר אלף לכ300 תגיע מוגן לדיור
מיסודה במסגרות יהיו הקשישים כל אם לשנה, דולר אלף ולכ780 ועמיגור, היהודית הסוכנות

אשל. של
הוספת למיטה. בכ40,000$ אשל עלירי נאמרת חדש בבניין/מוסד מיטה של הבנייה עלות
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במוסרות המיטות סוגי לכל זהה הבנייה עלות כ25,000$. עולה קיים במוסר חדשה מיטה
מיליון לכ19 תגיע חדשים במוסרות מיטות 477 של בנייתן עלות מוגן. דיור של ובתוכניות
יחידות 177 של הבנייה עלות דולר. מיליון לכ12 הרחבתם) (עלירי קיימים ובמוסדות דולר
והאיכלוס הבנייה לסטנדרטי מתייחסות אלה עלויות דולר. מיליון בכ7 נאמרת מוגן לדיור
יש הנוכחית, העלייה עקב הצפויים הצרכים לנוכח אשל. עלידי ציבורית לבנייה המומלצים
אך ציבורי. במימון שייבנו מיטות לגבי לפחות הסטנדרטים את הקרובות בשנים להוריד מחשבות

כאן. המוצגים באומדנים בחשבון הובאה לא זו אפשרות בינתיים

עולים* 100.000 לכל לקשישים מוסריים בשירותים הצורך עלות !15 לוח
מוסדיים שירותים י

חזר סיעודיים סהכ
ביגן ותשושינפש תשושים עצמאים מיטות

($ (באלמי מימות בניית עלות
4831 7.327 5.585 4140 19.053 חרשה** בנייה

4,579 3.491 3,838 11,908 הרחבות***

($ (באלסי שנתית אחזקה עלות
781 2,783 1,222 862 4.867 (אשל) וולונטאריים במוסרות

(סוטות) 307 2.367 1,215 1.038 4,620 פרטיים במוסרות
3,034 1,224 915 5,173 המוסדות כלל

ביחס שנתית אחזקה עלות
(*) הממשלתית העלות לסך

3.0 5.4 23.2 41 המוסדות ממוצע

ב1989. הק"מיס מיסוד רםוסי לסי
.40.000$ חרש במוסד מיטה עלות **

.25.000$ (הרחבה) קיים במוסר מיטה עלות ***

המימון נטל חלוקת
ותשושי סיעודיים קשישים של אחזקתם את מממן הבריאות משרד האוכלוסים, כלל לגבי
שהופנו ותשושים עצמאיים קשישים של אחזקתם את המקומיות והרשויות הרווחה ומשרד נפש
הקשיש של הכנסות מיבחן לפי במימון משתתפים ומשפחותיהם הקשישים עלידם. למוסרות
המטפל למשרד ישירות מעביר הלאומי הביטוח במוסד, הנמצא קשיש עבור מקרה, בכל וילדיו.
גובה הרווחה משרד כיום הכנסה. השלמת הכוללת הקשיש, של הזיקנה מקיצבת 80*
במוסר. האחזקה מדמי בממוצע כ*45 לאומי) מביטוח העברה (כולל וממשפחותיהם מהקשישים

בממוצע. כ*25 גובה הבריאות משרד
עלירה, למוסר שהופנו הקשישים כל של האחזקה דמי את משלמת הסוכנות העולים, לגבי
משתתף הקשיש העלייה. מיום שנים שלוש תוך התרחשה למוסר הכניסה אם אחת, שנה למשך
שנה, לאחר והבריאות. הרווחה במשרדי הנהוגים קריטריונים אותם עפי האישפוז הוצאות במימון
ששיעור הנחנו, הגורמים בין הנטל חלוקת בחישוב היעוריים. המשרדים עלירי נעשה המימון
שמשלם והשאירים הזיקנה מקיצבת 809'" על יעלה לא במוסדות העולים של ההשתתפות
הקשישים על נופל השוטפת האחזקה של המימון נטל המוגן, הדיור בתוכניות הלאומי. הביטוח

רגילים. כמגורים נתפסת מוגן בריור השהות כי כלשהי, ציבורית תמיכה ללא ומשפחותיהם
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הגורמים בין במוסרות השוטפת האחזקה של המימון נטל חלוקת את לראות ניתן 16 בלוח
בעובדה מתחשבים ואינם לעיל שפורטו ההנחות על מתבססים החישובים הזמן. פני על השונים
השנים. במשך בהתמדה יעלה במוסרות הקשישים מספר העולים, אוכלוסיית הזדקנות שבשל
השנתית ההוצאה סך כאמור, העולים. של ההזדקנות בהשלכות בהרחבה נדון הבא בסעיף
דולר מיליון 1.1 יממנו ומשפחותיהם עצמם הקשישים דולר. מיליון ל5.2 תגיע שוטפת לאחזקה
שיעורה ,(789!<) הראשונה בשנה העלות יתר כל את תממן היהודית הסוכנות .(22'£) שנה בכל
במימון תשתתף לא הרביעית מהשנה והחל והשלישית השנייה בשנה ל0'479 ירד בהשתתפות
החל %50V השנייה בשנה מ'109 יעלה הבריאות משרד של חלקו לעולים. מוסריים שירותים
בשנה המוסרית מהעלות 2198< יממנו המקומיות והרשויות הרווחה משרד הרביעית. מהשנה

ל*28. כך אחר יעלה וחלקם והשלישית השנייה

לקשישים מוסדיים בשירותים השוניס הגורמים בין המימון חלוקת :16 לוח
ב1990 עולים 100,000 לכל

שנייה שנה
רביעית* שנה ושלישית* ראשונה שנה
* $ באלפי * $ באלפי ~90 $ באלפי מממן גורם

100 5,173 100 5,173 100 5.173 במוסרות אחזקה עלות סהכ
22 1,122 22 1,122 22 1,122 םה'כ  ומשפחתו הקשיש

362 362 362 עצמאים
329 329 329 תשושים
431 431 431 נפש ותשושי סיעורים

47 1443 78 4,051 סה'כ  היהודית הסוכנות
138 553 עצמאים
223 895 תשושים

1082 1603 נפש ותשושי סיעודים
50 2,603 10 521   סהכ  הבריאות משרד

1603 521   נפש ותשושי סיעודים
21 1,086 16 215   סהכ  הרווחה משרד

418 311 עצמאים
671 504 תשושים

7 362 5 272  מקומיות רשויות
134 104 עצמאים
224 168 תשושים

הזדקנות. כשל הקשישים מספר כגידול /arwuvi מלל לא *

העולים אוכלוסיית הזדקנות בגין הנדרשת השנתית התוספת
100,000 אותם (בקרב הקשישים מספר יגדל האוכלוסיה, הזדקנות של טבעי תהליך בגלל
בחמש 2w< של (גידול 1995 בשנת ל12,900 ב1990 מ10,400 ב1990) המגיעים עולים
הקיימים לאלה זהים ומוצא מין גיל, לפי העולים של התמותה ששיעורי בהנחה זאת שנים).
נוסף גידול מוסריים. בשירותים הצורך של מתמיד לגידול יביא הקשישים במספר גידול בארץ.
מסך ומעלה 75 בני של משקלם הקשישים. בקרב הישישים בשיעור העלייה בגלל צפוי בצרכים
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5%V(1ראה מ*13 ומעלה 80 בני של ומשקלם ל$2נ מ307 יגדל העולים הקשישים כל
.(17 לוח

המגיעים הקשישים העולים הרכב של 1995 עד 1990 לשנים תחזית 117 לוח
עולים 100,000 לכל ב1990

1995 1990

12,884 10.400 קשישים סה'כ ■

32* 30* +75 בני *
is* 13* +80 בני *
62* 62* %נשים
nib 13* מזרח ערות *

אלה, דמוגרפיים משינויים הנובע בצרכים הגידול על לענות כדי הממוצעת, השנתית התוספת
(תשושים, מוגבלים לקשישים מיוערות מהן שלישים שני כאשר לשנה, מיטות ב36 נאמרת
(ראה שנה דולר אלף לכ380 תגיע אלה מיטות של השוטפת העלות נפש). ותשושי סיעורים
המימון נטל ברוב ישאו עצמם והקשישים היהודית הסוכנות הראשונות, השנים בשלוש .(18 לוח
ולרשויות והבריאות הרווחה למשרדי יועבר הנטל מכן לאחר האחזקה. לעלות התוספת של
אם מיליון ול0.9 חרשה בבנייה דולר מיליון ל1.4 תגיע שנה בכל הבנייה עלות המקומיות.
12 של ממוצעת תוספת תידרש במוסדות, למיטות בנוסף קיימים. במוסדות תיעשה התוספת

לשנה. דולר אלף לכ500 תגיע בנייתם עלות לשנה. מוגן בדיור מקומות

השנים בחמש לקשישים מוסריים לשירותים ממוצעת שנתית תוססת :18 לוח
עולים 100,000 לכל הראשונה) בשנה לנדרש (מעבר לעלייתם הראשונות
מוסדיים שירותים

דיור סיעודיים סודכ
מוגן נפש ותשושי תשושים עצמאים מיטות
12 14 u n 36 צורך סהכ
12 12 10 11 33 במוסרות קשישים מס'
 213 ממתינים מס
12 13 11 12 36 דרושות מיטות מס

ביחס לעולים דרושות מיטות
9 6 4 16 7 .(96) שנתית מיטות תוססת לסהכ

($ (באלפי מיטות בניית עלות
480 520 440 483 1,440 חדשה בנייה
300 325 275 300 900 הרחבות

שנתית אחזקה עלות תוספת סך
217 94 70 381 ($ (באלפי המוסרות ממוצע

הצורך אומדן  קהילתיים שירותים 4.1.2

בניהול עזרה אישי, בטיפול (עזרה הקשיש בבית הניתנים שירותים כוללים אלה שירותים
מועדונים). יום, (מרכזי בקהילה במתקנים הניתנים ושירותים מוכנות) ארוחות משקהבית,
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מידת נאמרה הראשון, בשלב שלבים. בשני תיעשה קהילתיים לשירותים הצורך אמידת
בשירותים הצורך נאמר השני, בשלב שלהם. הדמוגרפיות התכונות לפי הקשישים של המוגבלות

מוגבלים. קשישים אותם בקרב לאומי הביטוח של סיעוד ביטוח לחוק והזכאות ביתיים
גיל, (לפי הסגוליים המוגבלות שיעורי הוא המוגבלים מספר לאמירת אותנו המשמש המרד
מוגבלות שיעורי של האומדנים משקהבית. ניהול ושל אישי טיפול של בתחומים ומוצא) מין
שנערך ומעלה 60 בני של ארצי מסקר נתונים עלסמך שנבנו רבמשתניים מודלים על מבוססים
המוגבלים מספר .(1990 ופרימק, (פקטור ב1985 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה עלירי
הקשישים העולים התפלגות על המוגבלות שיעורי הפעלת עלירי התקבל אלה בתחומים
עלירי התקבל הדמוגרפי והרכבם בקהילה הקשישים העולים מספר בקהילה. שיתגוררו שצפוי
ב הקשישים. מהתפלגות דמוגרפיות) תכונות (לפי במוסרות הקשישים מספר אומרן הפחתת
.(19 לוח (ראה עולים 100,000 כל מתוך בקהילה, יתגוררו עולים קשישים ש9.975 צפוי 1990
של מהפעילויות יותר או באחת הזולת לעזרת (הזקוקים יומיומיות בפעילויות המוגבלים מספר
מכלל 6.6* המהווה מספר קשישים, בכ660 נאמר ואכילה) הלבשה רחצה, אישי: טיפול
האוכלוסיה לגבי נאמד אשר מהשיעור נמוך זה שיעור בקהילה. הגרים העולים הקשישים
ופרימק (פקטור הלאיהורים הקשישים בקרב ו>!22.49 היהודים הקשישים בקרב 89* הוותיקה:
של הגיל שהרכב מהעובדה, נובע העולים בקרב יחסית הנמוך המוגבלות אומדן .(1990

הוותיקים. הקשישים הרכב מאשר יותר צעיר הינו העולים הקשישים
וכביסה), קניות ארוחות, הכנת (ניקיון, משקהבית בניהול לעזרה הזקוקים העולים מספר
מהשיעור נמוך הואי גם משקהבית בניהול לעזרה הזקוקים שיעור קשישים. בכ3,600 נאמר /י:

לא ממסגרות עזרה יקבלו קשישים מאותם חלק .(39* לעומת 3695<) הוותיקים בקרב שנמצא /
כ האומדנים, לפי פורמאליים. מגורמים לעזרה יזדקקו חלקם אך שכנים) (משפחה, פורמאליות
של הפונקציות את למלא כרי חלקית, לפחות פורמאלית, לעזרה יזדקקו עולים קשישים 2.150

משקהבית. ניהול
מתוך קשישים, 12,300 בקהילה יהיו 1995 שבשנת צפוי, העולים של ההזדקנות תהליך בגלל
יגדל יומיומיות בפעילויות המוגבלים מספר .1990 בשנת לארץ שהגיעו עולים 100,000 אותם

פורמאלית. לעזרה שיזדקקו 2,750 מתוכם ל4,580, משקהבית ובניהול קשישים ל850
הדרושה העזרה כל סך את ספציפי שירות לכל לקבוע הינו הצרכים באומרן השני השלב
בין הצפויה החלוקה ואת הדרושות) העזרה שעות מספר כפול לפיתכונות המוגבלים (מספר
מסוגלים יהיו הפורמאליים שהשירותים העזרה לבין המשפחה עלידי להינתן שיכולה העזרה
Factor ראה בנושא המתודולוגית הגישה (לפירוט היום המקובלים סטנדרטים אותם לפי לספק,
והן נבחרים לשירותים הנזקקים מספר על הן האומדנים, מוצגים 20 בלוח .(and Habib, 1986
הצפויות הטיפול יחידות מספר מוצגות כמוכן, קיימים. סטנדרטים לפי המקבלים מספר על

ביקורים). (שעות,
המבוסס רבמשתני מודל לפי נעשה אישי בטיפול עזרה המקבלים מספר לגבי האומדן
סקר נתוני על ומסתמך לעיל, שהוסבר כפי יומימיות, בפעילויות המוגבלים של מעמיק ניתוח על
שיהיו קשה, המוגבלים קשישים בין מבחינים אנו במורל .(1985 (הלמס, הקשישים של ארצי
קשים, פחות מוגבלים לבין הזכויות), של מלא מיצוי של (בהנחה סיעוד ביטוח לחוק זכאים
שעות אלף לכ329 יזדקקו קשישים ש675 צפוי בסהכ החוק. במסגרת לעזרה זכאים שאינם
חוק במסגרת יקבלו מתוכם, מלא. באופן הצרכים על לענות כרי לשנה, אישי בטיפול עזרה
נשים (כולל לשנה שעות אלף כ161 של סך קשישים 271 לאומי, הביטוח של סיעוד ביטוח
שעות אלף 168 בסך עזרה קשישים 404 יקבלו בנוסף, החוק). לפי הן גם הזכאיות 6460 בגיל
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הרווחה. מלשכות מכן ולאיור היהודית מהסוכנות הראשונות בשנתיים לשנה,

לכל בה. המוגבלים והיקף בקהילה הקשישים אוכלוסיית אומדן 119 לוח
ו1995* 1990 בשנים ב1990. עולים 100.000

שנתית תוספת
ממוצעת 1995 1990

497 12.884 10,400 קשישים סה'כ
465 12300 ..9,975 בקהילה קשישים

אישי בטיפול מוגבלים
3s S53 661 מספר

6.9* .e%6 הקשישים העולים מכלל שיעור
1.9* 1.6* בארץ המוגבלק מכלל שיעיד

משקבית בניהול מוגבלים
200 4,580 3,382 מספר

37.2* 35.9* הקשישים מכלל שיעוד
17* 2.3* בארץ המוגבלים מכלל שיעור

120 1748 2,149 פורמאלית לעזרה הזקוקים מספר
22.3* 21.3* פורמאלית לעזרה הזקוקים שיעור

האוכלוסית בהזרקנות התחשבנו 1995 לגבי

עולים 100.000 לכל והעלות בקהילה ממושך לטימול נבחרים שירותים מקבלי מסטר אומדן 120 לוח
סהכעלות עלות מספר מספר אומדן

שנתית יחידות סודכ ליחידה יחידות ונזקקים מקבלים
($ (באלפי לשנה טיפול (שיח) לשמע לשירות הקדרות

2415 328,713 675 סהכ  איש? סימול (א)
980 151350 13.00 שש 11.4 257 (+65) סיעוד חוק מקבלי
53 8.299 13.00 שש 11.4 14 (6460) סיעוד ויק מקבל

1.082 168,064 13.00 שש 8.0 404 סיעוד חוק מקבלי לא
משקבית בניהול עזרה 0)

1.936 391,118 10.00 ש'ש 3.5 1149 פורמאליים צרכים סהכ לפי
137 27.664 10.00 שש 2.8 190 ביום מקבלים ממוגע לפי
309 154156 4.00 7 429 מוכנות ארוחות (ג)

יום מרכזי (ד)
270 15,600 35.00 ביקורים 3 100 ביום מבקרים ממוצע לפי
721 41.600 35.00 ביקורים 4 200 מהקשישים 2* של ביקורים לפי
480 315.880 3.07 ביקורים 3 1025 מועדונים (ה)

מוכנות, ולארוחות משקהבית בניהול לעזרה הזקוקים הקשישים שיעור
בשירותים הצורך אמידת הלמס. של הארצי הסקר בסיס על רבמשתני מניתוח התקבל
הפורמאליים השירותים לבין המשפחה בין הרצויה החלוקה על התבססה זה, בתחום פורמאליים
ואחרים, חביב ;1981 (זילברשטיין, שירותים מקבלי של ומסקר מקומיים מסקרים שעולה כפי

^
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2,150 הינו משקהבית בניהול פורמאליים לשירותים הנזקקים מספר לגבי האומדן .(1986
השיעור כיום אולם שבועיות. עזרה שעות לכ3.5 הזקוקים הקשישים), מכלל 21.9') קשישים
שעות 2.8 המקבלים .x%9 (רק בהרבה נמוך הוותיקה האוכלוסיה בקרב המקבלים של הממוצע
נאמר משקהבית, בניהול מעזרה שיתו העולים מספר הקיים, המקבלים שיעור לפי שבועיות).
הזקוקים מספר מוכנות ארוחות לגבי לשנה. עזרה שעות אלף כ28 יקבלו אשר קשישים ב190

בשנה. מנות אלף כ156 יקבלו אשר קשישים ב430 נאמר לשירות
לפי הלמס, של ומעלה 60 בני סקר על התבססו במועדונים שימוש דפוסי על הנתונים
מהקשישים), (כ"'209 עולים קשישים ש.2,025 צפוי הקיים, המבקרים שיעור לפי ומין. גיל

: בשבוע. פעמים כשלוש במועדונים יבקרו
מסגרות בכל בפועל השימוש שיעורי עלפי נעשו יום במרכזי הצורך לגבי הערכות
הנחות ועלידי ברוקדייל מכון עלידי המנוהל במאגר הנמצאים נתונים עלפי בארץ היום מרכזי
/$ יום במרכזי מבקרים כיום יום. במרכזי שימוש של הרצויה לרמה באשר שונות חלופיות
שיעורים לפי בממוצע. שלושה על עומר בשבוע הביקורים ומספר בקהילה הגרים מהקשישים
בשנה. ביקורים 15,600 כלומר בשבוע, פעמים שלוש יום במרכזי יבקרו עולים ש100 צפוי אלה,
הדרושה הרמה לגבי מוסכמת דעה אין עדיין יחסית, חדש הוא היום מרכזי של שהשירות מכיוון
אכן אם הקיים. ההיקף את להכפיל יש הפחות, שלכל הטוענים יש הצרכים. על לענות כרי
יעלה אזי בשבוע, פעמים ארבע יבקרו אשר מהקשישים %2b ויגיע יוכפל, השימוש סטנדרט

לשנה. ל41,600 יעלה הביקורים ומספר ל200 המבקרים מספר

העלות אומדן
תיפקור רמות לפי הזכאים שהתפלגות הנחנו, הסיעוד חוק לפי הגימלאות עלות בחישוב
מלאה לגימלה זכאים 707 דהיינו. האוכלוסיה, בכלל הקיימת להתפלגות זהה העולים בקרב

.15096 של לגימלה זכאים ו>3095 לחודש) שח 555)
בטיפול עזרה הציבורי: במיגזר המקובלים ובתעריפים במחירים השתמשנו השירותים ביתר
לשעה שח 10 של תעריף לפי משקהבית בניהול עזרה לשער.; שח 13 של תעריף לפי אישי
(עלות הקשיש לבית המובאת לארוחה שח 4 לפי מוכנות ארוחות ש'ח); 9 ציבורית (עלות
ועלות שח) 32 ציבורית (עלות ליום שח 35 לפי יום במרכזי טיפול יום שח); 2 ציבורית

לביקור. ש'ח בכ3 נאמרת במועדונים הביקור
הוותיקה, האוכלוסיה לגבי למקובל דומה יהיה השירותים בכל המקבלים ששיעור בהנחה,
בלבד) נבחרים שירותים (אותם עולים לקשישים הקהילתיים השירותים של השנתית העלות
בניהול עזרה דולר, מיליון 2.1 אישי טיפול הבא: הפירוט לפי לשנה דולר מיליון לכ3.3 תגיע
יום ומרכזי דולר אלף 480 מועדונים דולר, אלף 309 מוכנות ארוחות דולר, אלף 137 משקהבית

.(20 לוח (ראה דולר אלף 270

המימון נטל חלוקת
אישי טיפול של המלאה העלות את מממנת היהודית הסוכנות לעלייה, הראשונה בשנה
בשנה .(21 לוח (ראה העלות מסך 68* כלומר דולר, מיליון 2.3 כסך משקהבית בניהול ועזרה
את רק מממנת היא סיעוד, ביטוח לחוק מאוד המוגבלים הקשישים של זכאותם עם השנייה,
מיליון 1.2 של בעלות הביתית העזרה כל ואת מוגבלים הפחות הקשישים של האישי הטיפול
במימון משתתפת הסוכנות אין השלישית מהשנה החל העלות). מסך 37*) לשנה דולר

הממלכתיות. לרשויות עובר הנטל וכל הקהילתיים השירותים
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מהשנה החל סיעוד ביטוח לחוק לזכאים האישי הטיפול את מממן לאומי לביטוח המוסד
של העלות מסך 379' המהווים לשנה דולר מיליון כ1 יממן החוק הכל בסך לעלייה. השנייה

הקהילתיים. השירותים
שהם השירותים במימון מתחלקים המקומיות והרשויות הרווחה משרד הקיים, ההסדר לפי
בהתאמה. ו257 75'*> של בשיעורים העירוניות, הרווחה לשכות באמצעות לקשישים מספקים
ארוחות במתן הכרוכה הציבורית העלות כל את הראשונה, מהשנה כבר מממנות, אלה רשויות
הרווחה משרד השלישית מהשנה החל כמוכן, יום. במרכזי וביקור במועדונים ביקור מוכנות,
השירותים כל ואת מוגבלים הפחות בקשישים האישי הטיפול את מממנים המקומיות והרשויות
לשנה דולר אלף מ890 לגדול צפויה אלה לגופים העלות משקהבית. בניהול העזרה של
מ יעלה המימון בסך וחלקם השלישית, מהשנה החל דולר מיליון ל2.1 הראשונות בשנתיים

ל'*<64. 277"

המוכנות הארוחות עלות מחצית את הראשונה. מהשנה כבר מממנים, ומשפחותיהם הקשישים
לשנה. דולר אלף 170 הקשישים יממנו הכל בסך היום. במרכזי הביקור מעלות %10di

עולים 100,000 לכל בקהילה ממושך לטיפול נבחרים שירותים של המימון חלוקת :21 לוח

שנים מספר לפי במימון השתתפות
ואילך' שלישית שנה " שנייה' שנה ראשונה שנה
z s באלפי *. $ <x<'באלפי sבאלפי שירות מממן גורם

100 3,311 100 3,311 100 3,311 נבחרים שירותים עלות סה'כ
5 170 3 170 5 170 ומשפחתו הקשיש

155 155 155 מוכנות ארוחות
15 15 15 יום" מרכזי

31 1.033 31 1,033   לאומי לביטוח המוסר
1,033 1,033   סיעוד) (חוק אישי טיפול

37 1,219 68 2,252 היהודית הסוכנות
 1.082 1115 אישי טיפול

137 137 משקהבית"* בניהול עזרה
48 1,582 20 667 20 667 הרווחה משרד

812   אישי טיפול
103   משקהבית בניהול עזרה
116 116 116 מוכנות ארוחות
191 191 191 יוסי" מרכזי
360 360 360 מועדונים

16 326 7 222 7 222 מקומיות רשויות
270   אישי טיפול
34 משקהבית בניהול עזרה
38 38 38 מוכנות ארוחות
64 64 64 יום*** מרכזי
120 120 120 מועדונים

הזדקנות. בשל הקשישים במספר גיחל של חישוב ללא #|
הארוחה. במחיר רק משתתפים שהקשישים בהנחה ^

הוותיקה. באוכלוסיה המקבלים שיעור ל6י שיחתים מקבלים שהעולים בהנחה ***



לכלגלה רבעון 116

הצורך אומרן  ושכליים פיסיים לנכים שירותים 4.2

ובמסגרות מוסדיות במסגרות רק עוסקים אנו ושכליים, פיסיים לנכים שירותים של בתחום
גורמים עלירי הניתנים בקהילה השיקומיים השירותים את כוללים אנו אין בקהילה. טיפוליות

שונים.
בתחום המידע כמו מפותח אינו לנכים בשירותים השימוש ודפוסי הצרכים על הקיים המירע

לקשישים. השירותים
(בנדל ישראל ג'וינט עלירי שנערך מיוחד, סקר קיים ,7 גיל ער הילדים אוכלוסיית לגבי
לפי בארץ ושכלית פיסית המוגבלים לגבישיעור להערכות בסיס משמש זה סקר .(1990 ואחרים,
כדי אולם, העולים. בקרב והיקפם המוגבלות סוגי את להעריך ניתן שעלפיהן מוגבלות, סוגי
על התבססנו לעולים, לספק תצטרך השירותים שמערכת בפועל בשירותים הצורך את להעריך

ולמפגרים. לנכים בשירותים האוכלוסיר, כלל של בפועל, השימוש שיעורי
הזקוקים הנכות, קיצבאות מקבלי מכלל כ*8 לאומי, לביטוח המוסר של נתונים לפי
לקיצבת בנוסף מיוחדים לשירותים לגמלה זכאים יומיומיות, פעילויות לביצוע אדם לעזרת
מהביטוח זו לקיצבה זכאים נכים עולים הנכות. מידת של פונקצייה הינו הקיצבה גובה הנכות.
זו עזרה מקבלים הם הראשונות, השנתיים במשך עלייתם. מיום שנתיים לאחר רק הלאומי
לאוכלוסיה זהר. יהיה זו, קיצבה המקבלים העולים, הנכים ששיעור בהנחה היהודית. מהסוכנות

.(22 לוח (ראה לחורש עולים בכ190 המקבלים מספר נאמר בארץ,
חוץביתי בטיפול כיום נמצאים והרווחה, העבודה במשרד למפגר השירות של נתונים עלפי
1.69 של שיעור ,50 ער 6 מגיל מפגרים 5,336 אומנה) ומשפחות משפחתיות מסגרות (פנימיות,
זקוקים בסהכ לאלף). 0.25) לסידור ממתינים כ800 עוד אלה. בגילים תושבים אלף לכל
(מעשים, קהילתי בטיפול .(50 עד 6 בגילאי לאלף 1.94) מפגרים כ6,130 חוץביתי לטיפול
אלף לכל 0.91) מפגרים כ4,200 כיום נמצאים ופעוטונים) יום ומעונות טיפוליים יום מעונות
ש צפוי הוותיקה, באוכלוסיה לשיעור זהה יהיה העולים בקרב המפגרים שיעור אם תושבים).

קהילתית. במסגרת לטיפול עולים 91 ועוד חוץביתיות למסגרות זקוקים יהיו עולים 133

עולים 100.000 לכל והעלות ומפגרים לנכים מיוחדים שירותים מקבלי מספר אומדן :22 לוח
אומדן עלות אומרן
עלות ליחידה מספר

שנתית (שח מקבלי
(אלפי$) לחורש) שירות השירות

431 388 187 מיוחדים שירותים (א)

141 1591 19 לנכים שירותים (ב)
120 1241 9 ביתיות חוץ במסגרות נכים
21 350 10 וביס) (גנים לנכים יום מסגרות

1,575 1066 224 למסגדים שירותים (ג)

125 231 91 קהילתי טיפול
1,450 1,835 133 אומנות) משפחות (מעונות, חוץביתי טיפול

חוץביתי בטיפול כיום נמצאים והרווחה, העבודה במשרד השיקום אגף של נתונים עלפי
אלה בגילים תושבים לאלף כ0.2 המהווים ,35 ער 6 בגילאי קשים נכים כ430 (פנימיות)
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עם ביחד נכלל לגביהם והאומדן ממושכות למחלות בבתיחולים מאושפזים יותר מבוגרים (נכים
תושבים לאלף (כ0.5 מטופלים ילדים כ600 ישנם יום במסגרות קשישים). לגבי האומדן
עולים ו10 חוץביתי לטיפול זקוקים יהיו נכים עולים 9 אלה, שיעורים לפי .(120 בגילאי

בקהילה. יום למסגרות

המימון נטל וחלוקת העלות אומדן
היום, הממוצעת הקיצבה גובה לפי נערך מיוחדת לשירותים הקיצבאות של העלות אומדן
את מממנת הסוכנות לשנה. דולר אלף ב431 נאמרת העלות סך לחורש. שח 388 על העומדת

השלישית. מהשנה החל  הלאומי והביטוח הראשונות בשנתיים המיוחדים השירותים

עולים 100,000 לכל ומפגרים לנכים בשירותים השונים הגורמים בין המימון חלוקת 123 לוח

ואי7ןך שלישית שנה שנייה שנה ~ ראשונה שנה
* $ באלפי 6ל~ $ באלפי * $ באלפי השירות,

100 1147 100 1147 100 1147 ומסגדים נכים שירותים סה"כ
19 407 19 407 19 407 המשפחות

25 25 25 חוץביתיות* מסגרות  נכים
2 2 . 2 יום מסגרות  נכים

367 367 367 חוץביתי* טיפול  מפגרים
13 13 13 קהילתי טיפול  מפגרים

  20 431 81 1.740 היהודית הסוכנות
95 חוץביתיות מסגרות  נכים
19 יום מסגרות  נכים
112 חוץביתי טיפול  מפגרים

1,083 קהילתי טיפול  מפגרים
431 431 מיוחדים שירותים

20 431    לאומי לביטוח המוסר
431 . מיוחדים שירותים

46 981 46 981   הרווחה משדר
71 71 חוץביתיות מסגרות  נכים
14 14 . יום מסגרות  נכים
84 84 חוץביתי טיפול  מפגרים
812 812 קהילתי טיפול  מפגרים

13 328 15 328   מקומיות רשויות
24 24 חוץביתיות מסגרות  נכים
5 5 יום מסגרות  נכים
28, 28 חוץביתי טיפול  מפגרים
271 271 קהילתי טיפול  מפגרים

לחודש). שיח 464) חודשים נכות מקיגבת 80* לסי "

משרד שקבע התעריפים לפי נעשה העלות אומדן ולמפגרים, לנכים השירותים כל לגבי
לנכים, השירותים של העלות סך הספקים. לכל המשרד משלם שעלפיהם ורווחה, העבודה
בכ1.6 למפגרים השירותים של והעלות לשנה דולר אלף בכ140 נאמד עולים, 100.000 לכל
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במשך חוץביתיות במסגרות האחזקה עלות את משלמת היהודית הסוכנות לשנה. דולר מיליון
ו 753< לפי המקומיות והרשויות הרווחה משרד בין מתחלק המימון מכן ולאחר הראשונה השנה
מועברת ממנה 803. כאשר נכות, קיצבת מתוך באה המשפחות השתתפות בהתאמה. 25*
היהודית הסוכנות קהילתיים, שירותים לגבי העולים. על גם חל זר. סידור הרווחה. למשרד
מכן. לאחר אותם מממנות והרשויות הרווחה ומשרד הראשונה השנה במשך אותם מממנת

בתקנונים. המפורטת זכאות טבלת לפי נקבעת המשפחות השתתפות
דולר מיליון בכ2.2 נאמרת לעיל, שפורטו ומפגרים, פיסיים לנכים השירותים של העלות סך
והיתרה (81*) היהודית הסוכנות עלידי ממומנת העלות רוב לעלייה הראשונה בשנה לשנה.
חלקה יורד השנייה בשנה .(19*) הנכות קיצבאות מתוך המשפחות השתתפות עלירי מכוסה
לרשויות ,(46^) והרווחה העבודה למשרד עובר המימון ויתר ל*20 במימון הסוכנות של
שירותים מממנת אינה הסוכנות השלישית, מהשנה החל .(19*) ולמשפחות (15*) המקומיות

ו23). 22 לוח (ראה הנותרים 20* אותם את מממן הלאומי והביטוח כלל אלה

תקציביהם ועל הרווחה שירותי על העלייה של ההשלכות סיכום .5

התמקדות תוך ובריאות, רווחה שירותי רוב על לעלייה שיש ההשלכות את סקרנו זה בסעיף
המימון נטל ובחלוקת אלה צרכים של הכוללת בעלות תחום. בכל העולים של הצרכים בהיקף
על התבסס מהתחומים אחר בכל הצרכים ואמירת הניתוח הזמן. פני על השונים הגורמים בין
הממצאים של אינטגרציה לאפשר כדי אחידים דמוגרפיים נתונים ועל אחת מתודולוגיה
להציג בא זה סיכום התחומים. בין השוואה לאפשר וכרי כוללת, לתמונה תחום בכל הספציפים
שהיא כפי והבריאות, הרווחה משירותי ניכר חלק על העלייה השפעת של הכוללת התמונה את
הגיעם עם מייד הן בעולים, בטיפול המעורבים הארגונים כל של בתקציביהם להתבטא צפויה

האוכלוסיה. כלל את המשרתות הרגילות במערכות השתלבותם לאחר והן
והתפלגות לצרכים, ההיענות עלות העולים, של הצרכים היקף לאמירת מסגרת לבנות ניסינו
הם בתחזית שנכללו השירותים הקיימת. האחריות לחלוקת בהתאם מממנים גורמים לפי העלות
הוצאות את לכסות ומיוער ישירה בקליטה עולה לכל המוענק הבסיסי הקליטה סל א.
והוצאות לשנה הדירה ואחזקת דירה שכר הראשוניות, הקליטה הוצאות חורשים, לששה הקיום

האולפן.
אמבולא ושירותים ושיקומיים כלליים אישפוז שירותי הכוללים: בריאות שירותי ב.

מונעת. ורפואה הנפש בריאות טורים,
קיצבאות הראשונה, השנה של השנייה למחצית קיום רמי כולל: הכנסה, הבטחת ג.

הכנסה. להבטחת וקיצבאות ילדים קיצבאות וניידות, נכות קיצבאות ושאירים, זיקנה
וקהי מוסריים שירותים וביניהם. מיוחדות לאוכלוסיות הניתנים סוציאליים השירותים
קשים. לנכים מיוחדים ושירותים לקשישים; הסיעוד חוק לפי גימלאות ולנכים; לקשישים לתיים
בגלל מהם חלק לגבי והרווחה. הבריאות שירותי של תחומים מספר לגבי אומדנים נערכו לא
טיפול שיניים, רפואת רפואים, (מכשירים הצרכים לאמידת הדרושים בסיסיים נתונים היעדר
רק הניתנות כספיות לקיצבאות קשור אומדנים, נערכו לא שלגביו נוסף תחום לעולה). סוציאלי
לגבי וכד'). אבטלה דמי לידה, דמי עבודה, נפגעי (קיצבאות ביטוחי בסיס על העובדת לאוכלוסיה
ההכשרה ובתקופת  בכוחהעבודה ההשתתפות בשיעורי תלוי הזכאות היקף אלה, שירותים
הצרכים את לאמור מידע מספיק אין כיום הגימלאות. בקבלת אותם המזכה לצבור, יצליחו שהם

אלה. לשירותים
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האומדנים: בעריכת אותנו הינחו יסוד הנחות מספר
האוכלוסיה לצורכי זהים העולים שצורכי הנחנו, השירותים, כל לגבי הצרכים באמירת א.

עדתי. ומוצא מין לפי גם ולפעמים גיל לפי המוגדרת אוכלוסיה קבוצת בכל הוותיקה,
זהה ואיכותם, השירותים כמות מבחינה העולים, לצורכי המערכות של שההיענות הנחנו, ב.

לעולה. הבסיסי הקליטה לסל פרט האוכלוסיה, לכלל המוענקת לזו
הדבר היה כאשר השוטפות. ההוצאות לגבי עלות חישובי נערכו שנסקרו, השירותים בכל ג.

הפיסיות. הפיתוח הוצאות גם בחשבון הובאו רלוואנטי,
הדמוגראפי ההרכב לפי נפש, 100,000 של עלייה היקף על מבוססים הצרכים אומדני כל ד. ;

.1990 ליוני 1989 דצמבר בין לארץ שהגיעו מבריהמ העולים של
ה.

רק הראשונות. השנים בשלוש העולים של קבוע דמוגרפי הרכב הנחנו כלל בדרך שנים. למספר
ההזדקנות. מתהליך הנובעות ההשלכות של בדיקה נעשתה לקשישים מהשירותים בחלק

לגבי כלל. עובדים אינם העולים לעלייתם, הראשונה שבשנה הנחנו, המחקר במסגרת ו.

הוותיקים. של לזה זהה יהיה העולים בקרב התעסוקה ששיעור הנחנו ואילך, השנייה השנה
שאף קיצונית הנחה לפי האומדנים של רגישות מבחן הצגנו רלוואנטי, שהדבר שירותים באותם

העלייה. לארור השנייה בשנה גם עובד אינו עולה
את כוללות הן כלומר, .1990 בדצמבר שבתוקף הזכויות רמת על מבוססות הזכויות ז.

הממשלה. החליטה עליהם האחרונים השינויים

נבחרים, ורווחה בריאות שירותי של השוטפת העלות :24 לוח
עולים* 100.000 לכל העלייה מתאריך שנים מספר לפי

ההוצאה מסך כאחוז s באלפי
ואילך ב שנה אי שנר, ואילך ב שנה א שנר,

שירות
י

100 100 119,934 486.227 שוטפים שירותים סהיכ
 67  302,895 בסיסי קליטה סל
42 10 49,935 49.935 בריאות שירותי

44.531 44.531 כלליים בריאות שירותי
1,000 1.000 מונעת רפואה
4,404 4.404 הנפש בריאות

49 25 59,368 122.766 הכנסה הבטחת
75,263 ראשונה שנה חצי  קיים דמי

35,293 35.293 זיקנה קיצבאות
8,314 845 נכות קיצבאות
11.365 11,365 ילדים קיצבאות
4.396 .♦ הכנסה הבטחת קיצבת

9 2 10,631 10,631 סוציאליים שירותים
5,173 5,173 לקשישים מוסריים שירותים
3,311 3,311 לקשישים קהילתיים שירותים
2,147 2,147 ומפגרים לנכים מיוחדים שירותים

האוכלוסיה. בהרכב זמן פני על אפשריים שינויים כולל לא ^
במלואם). או (בחלקם קיום ברמי כלול
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לפירוט השונים. בתחומים השוטפת העלות לגבי התוצאות את מסכמים אנו 24 בלוח
.(1990 ופקטור, (חביב המלא לדוח מופנה הקורא תחום, בכל האומדנים

הדרושים והרווחה הבריאות שירותי של השוטפת העלות תסתכם לעלייה, הראשונה בשנה
סל עולים. 100,000 לכל (1990 אפריל (במונחי דולר מיליון ב486 לעיל. צויינו אשר לעולים,
הקיצבאות דולר). מיליון 303) הראשונה בשנה העלות מסך שנישלישים מהווה הבסיסי הקליטה
לדמי מיוער הזה מהסכום חצי דולר). מיליון 123) העלות מכלל 2596 מהוות הכנסה להבטחת
השתתפות בגלל הראשונה, בשנה כלל עוברים שאינם בהנחה העולים, משפחות של קיום
והשירותים העולים לכלל הבריאות שירותי עלות מקצועית. והכשרה להסבה ובתוכניות באולפן

דולר). מיליון (כ60 %12d מהווה מיוחדות לקטצות הסוציאלים
מתקנים, של חדפעמי פיתוח של עלות גם צפויה השוטפים, השירותים של לעלות בנוסף

.(25 לוח (ראה דולר מיליון כ48 של בהיקף הביקוש, תוספת את לקלוט שיאפשרו
כמחצית כאשר לשנה, דולר מיליון ל120 יורד השוטפת העלות סך השנייה, מהשנה החל
ו"'99 כלליים בריאות לשירותי 423, הכנסה, להבטחת השונות לתוכניות מיוערת מההוצאה
הינה הראשונה, לשנה בהשוואה בעלות הירידה ומפגרים. נכים לקשישים, סוציאליים לשירותים
זאת העולים. אוכלוסיית לכלל הקיום ורמי הקליטה סל של התשלומים הפסקת של תוצאה
גם לכך ובהתאם הוותיקים לשיעור דומה אבטלה דמי ומקבלי המועסקים ששיעור בהנחה.
הלאומי מהביטוח הכנסה הבטחת המקבלים ששיעור ובהנחה, עבורה, למצוא הקשיים שיעור
לפי .(6419 בגילאי האוכלסייה של x.%%) הוותיקה באוכלוסיה למקובל דומה העולים בקרב
במקרה לשנה. דולר מיליון כ4.4 יהיר. הכנסה להבטחת הקיצבאות של העלות סך זו, הנחה
ל תעלה הכנסה להבטחת הקיצבאות עלות השנייה. בשנה גם יעבוד לא עולה הקיצוני'שאף
תעלה לנתמכים ביטוח בדמי הבריאות משרד של ההשתתפות כמוכן לשנה. דולר מיליון 139
מיליון ל254 תגיע השוטפת העלות סך כזה במקרה דולר. מיליון לכ43 דולר מיליון מ13

, , לשנה. דולר
תהליך בגלל הזמן במשך לגדול צפוי לקשישים, שירותים בעיקר מסויימים, בשירותים הצורך
העולים מתוך הקשישים מספר שערכנו, תחזיות לפי העולים. אוכלוסיית של הטבעי ההזדקנות
בני של משקלם יגדל כמוכן ב*24. 1995 שנת עד לגדול צפוי .1990 בשנת לארץ שהגיעו
המוסריים השירותים של השוטפת העלות מכך כתוצאה העולים. הקשישים בקרב ומעלה 75

בכ*37. הבאות השנים בחמש תגדל והקהילתיים
המטפלים גורמים אותם על נופל לעולים השירותים מימון רוב לעלייה, הראשונה בשנה
ההוצאה) מכלל 207) דולר מיליון 99 תממן היהודית הסוכנות בעולים ובלעדי ישיר באופן
דראסטית ירידה ישנה השנייה, מהשנה החל .(61>*) דולר מיליון 299 יממן הקליטה ומשרד
מיליון ו2.4 השנייה בשנה דולר מיליון כ16 יממנו הם וביחד אלה, ארגונים של בהשתתפותם
הוותיקים של לזה זהר. העולים של התעסוקה ששיעור בהנחה השלישית, בשנה בלבד דולר
לביטוח המוסד לעולים. השירותים במימון כלל משתתפים הם אין מכן לאחר .(26 לוח (ראה
ל61 לגדול צפוי והמימון ההוצאה) מכלל 103.) הראשונה בשנה דולר מיליון 47 מממן לאומי
הראשונה בשנה יגיע הבריאות משרד של המימון ואילך. השלישית מהשנה החל דולר מיליון
והרשויות הרווחה משרד השנייה. מהשנה החל דולר מיליון לכ19 ויגדל דולר מיליון לכ10
דולר מליון 3.3 הראשונה, בשנה דולר מיליון 0.9 של בהיקף שירותים לממן יידרשו המקומיות

השלישית. מהשנה החל דולר מיליון ו4.5 השנייה בשנה
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הדרושים נבחרים ורווחה בריאות שירותי של סיתוח עלויות .25 לוח
עולים 100.000 לכל העולים. גורכי על לענות

ע^ת מספר ~
$ באלפי יחידות שירות
48.292 מיתוח עלויות סהכ
16.720 כלליים בריאות שירותי
11.440 286 כלליים בבתיוווליס מיטות
4,200 10s פסיכיאטריים בבתיחולים מיטות
1.080 27 פסיכיאטרי יום טיפול מיטות

25,892 לקשישים שירותים
6,840 171 מוגן בדיור מיטות
6,140 154 במוסרות לעצמאיים מיטות
5,585 . 140 לתשושים מיטות
7.327 183 נפש ותשושי לסיעודיים מיטות
5,680 ומפגרים לנכים שירותים
360 9 נסם

5,320 133 מפגרים

גופים בין המימון וחלוקת רווחה שירותי על ההוצאות ברמת התמקדנו המאמר במסגרת
משירותי נהנים רק לא הם העבודה למעגל נכנסים העולים שכאשר לזכור יש אך שונים.
הכנסה, מס תשלומי באמצעות השירותים של המימון מקורות להגדלת תורמים גם אלא הרווחה

הבריאות. למערכת ביטוח ורמי לאומי ביטוח דמי
(1990) ישראל בבנק נערכו העולים של לאומי ביטוח ודמי הכנסה מס תשלומי לגבי אומדנים
ההכנסה ברמת תלוי המיסים תשלומי היקף אלה באומדנים .(1991 (תמיר לאומי לביטוח ובמוסר
בהנחה לדוגמא, לוותיקים. ביחס העולים של בכוחהעבודה ההשתתפות ושיעור הממונעת
בקרב האבטלה ושיעורי במשק הממוצע לשכר שווה יהיה העולים שכר השנייה השנה שלאחר
שסך מראים הלאומי הביטוח של האומדנים הוותיקה, האוכלוסיה של לאלה זהים יהיו העולים
(תמיר לקבל צפויים שהעולים הגימלאות סך על יעלו העולים עלידי המשולמים הביטוח רמי
המאמר בראשית שהצגנו לנתונים ומתקשר העולים של הדמוגרפי מההרכב נובע זה דבר .(1991

לוותיקים. בהשוואה העולים של הנמוך התלות יחס על
כרי הנדרשים והתקציבים השירותים היקף לגבי והאומדנים ההערכות כי ולומר, לסכם ניתן .
עלייה. גלי קליטת לקראת ולתיקצוב לתכנון כמותי בסיס נותנים העולים צורכי על לענות
אך, השירותים. של בפועל התקצוב מידת אחר מעקב המאפשר מסוים בסיס מעמידים הם כמוכן
לציין, חשוב לכן לצרכים. ההיענות מידת לגבי ההחלטות מן יושפע זה תקצוב כמובן,
תאפשר הנוכחי. המחקר לצורך שהוקמה העולים, של הצרכים אומדני לעריכת שהתשתית
ושל השונים לשירותים בזכאויות השינויים של התקציביות ההשלכות את לבחון בעתיד

הבאות. בשנים שיגיעו העולים בהרכב השינויים
העולים בין דמיון שקיים ההנחה, על מבוססים שהאומדנים להרגיש, יש זאת עם יחד
במיבחן זו הנחה להעמיד חשוב השירותים. ניצול לדפוסי ובאשר לצרכים באשר והוותיקים
אחר ויעקבו בפועל. העולים של הצרכים את יבדקו אשר המשך, מחקרי באמצעות שוב המעשה,
התפתחות של ההשלכות ארור לעקוב חשוב כמוכן השונים. לשירותים שלהם הפנייה דפוסי
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ומימונם תיקגובם לגבי ההשלכות על לעמוד יהיה שניתן כרי בכוחהעבודה, העולים השתתפות
הצלחנו לא אותם בתחומים לאומדנים בסיס ולפתח לנסות גם חשוב לבסוף, ועווחה. שירותי של

זה. בריח לכלול
נבחרים, ובריאות רוווןה בשירותי השוגים הגורמים בין המימון חלוקת סיכום <2ו לוח

עולים 100.000 לכל ושירותים מממן גוף למי
ההונאה מסר * $ נאלפי 

ג שנה ב שנה א' שנה ג שנה ב שנה א שנה

?*" יאילי ■ ושירות מממן גורם
m 121 m 119.934u9.934 486.227 העלות סה'כ

1 1 (0) 1.699 1.699 1.699 mnortin
1.292 1,292 1,292 לקשישים שירותים
407 407 407 ונטגרים לנכים שיחתים

2 10 20 2,443 11.562 99.215 היהודית הסוכנות
9^172 בסיסי קליטה סל 7.469  קיצבאותנכות

2.443 2,443 4,051 לקשישים םוסד"ם שירותים
1,219 2,252 לקשישים קהילתיים שירותים

1.309 ונטגרים לנכים שיחתים
431 431 לנכים מיוחדים שירותים

4 62 4.396 299.481 הקליטה משרד
10,512 כלל"ם בריאות שירותי
1,983 אישפוז  הנפש בריאות

  211,723 בסיסי קליטה 0ל
  7^263 שנ"ה שנה חגי  קיום רמי

*.396  הכנסה הבטחת ק1בת
16 16 2 18.798 18,798 9.816 הבריאות משרד

18.277 18,277 9,816 כלל"ם בריאות שירותי
521 521  לקשישים מוסריים שיחתים

26 26 6 31.658 31.658 27,625 קופותהחולים
31.658 31.658 27.625 כלליים בריאות שירותי

51 40 10 60.832 48.536 47,503 לאומי לביטוח המוסר
35,293 35.293 35.293 קיגבאותזיקנה
8,314 845 845 קיגבאותנכות
11,365 11.365 11.365 ילדים קיגנאות
4.396   הכנסה הבטחת קיגבאות
1,033 1.033  סיעוד ביטוח חוק
431   לנכים מיוחדים שירותים

3 2 (0) 3.378 2,463 667 והרווחה העבודה משרד
815 815  לקשישים מוסדיים שיחתים

1.582 667 667 לקשישים קהילתיים שיחתים
981 981  ומפגרים לנכים שיחתים

1 1 (0) 1.126 822 222 מקומיות רשויות
272 272  לקשישים מוסדיים שיחתים
526 222 222 לקשישים קהילתיים שיחתים
328 328  ומפגרים לנכים שיחתים

הבטחת ומקבלים המובטלים העולים ששיעור ובהנחה האוכלוסיר. הזדקנות בשל זמן עלפני שינו"ם כולל לא *

הוותיקים. ה^ב לשיעור זהה ו3נ0ה
קליטה. בסל כלול

ו
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והבריאות הרווחה שירותי בתחום בעלייה הגידול עם להתמודדות אסטרטגיות .6

הגורף לגבי שאלות מעלה המימון, מערכות על הגובר והלחץ העלייה, בהיקף הגידול
לקצץ, האם כגון בסוגיות עוסקות השאלות מן חלק החדש. למצב העולים זכויות בהתאמת
השתתפות), נגישות, (רמה, לקצץ השירות של ממד באיזה לקצץ, תחומים באילו לקצץ, בכמה
אלה, בנקודות הציבורי לדיון לתרום ינסה זה סעיף הקיצוצים. למימוש באסטרטגיה עוסק וחלקן
לקצץ הצורך בעצם כאן נדון לא השונות. האופציות על והצבעה השאלות הבהרת עלידי
ואיננה העלייה קליטת תיקצוב של הכוללת המסגרת לניתוח קשורה התשובה כי בזכויות.

בלבד. הרווחה שירותי של ניתוח על להתבסס יכולה

העלייה להגברת העולים זכויות בהתאמת סוגיות

רצוי ויחריף. ש"לך ציבורי בדיון אלה בימים הנתון נושא היא העלייה בקליטת ההשקעה רמת
בתחום לשינויים בנוגע המדיניות קובעי בפני העומדות השונות האופציות את לנתח כן על
היתרונות ומהם הזכויות את לצמצם העיקריים האמצעים מהם והבריאות. הרווחה שירותי

מהם7 אחר כל של והחסרונות
את לסווג ניתן העולים. בזכויות שינויים האחרונה השנה במהלך נעשו זה, ברוח שראינו כפי

כדלהלן: הללו השינויים
לסיוע. ובנגישות הזכויות ברמת שינויים (1

דירה לשכירת הסיוע (כמו בעין תמיכות בהעברת הקשורה הסיוע, מימוש בצורת שינויים (2
יותר רבה תועלת להפיק לעולה מאפשרים אלו שינויים כספיות. לתמיכות ממכס) ופטורים

למשל). (לדיור, הביקושים להקטנת תמריצים ליצור וגם מקבל, שהוא מהסיוע
של דעת שיקול עלפי הניתנות זכויות לאותן בפרט יותר, ברורים קריטריונים הגדרת (3

בפניות. המטפלים מקצוע אנשי
את המגדירים בנוהלים שינוי היא אחת שיטה בזכויות לשינוי להביא שיטות שתי לזהות ניתן
מימוש על המשפיעים התנאים את לשנות היא שנייה שיטה בחוק. ואם בתקנות אם הזכויות,
לגידול התקציב, של או המטפל כוחהאדם היקף של מלאה איהתאמה כמו בפועל, הזכויות'
הזכאות, סוג לפי משתנות ומשמעותן השיטות שתי של ההפעלה אפשרויות העולים. בהיקף
מובטח המימון שבהן מסגרות בין להפריד חשוב ראשית להלן. כמוסבר גורמים, במספר ותלויות
ברמה לפחות שבהן, מסגרות לבין הלאומי) הביטוח מסגרות (כמו הצורך להיקף בהתאם מראש
שכן חרמשמעית, אינה זו הבחנה אולם, תקציב. במגבלות ה מותנ הזכויות מימוש העקרונית,
גרעון של היווצרות עלולה בחוק, ומעוגן לחובה, נחשב הזכויות מימוש שבהן במסגרות אפילו
הרחבת של נורמה לעתים יש תקציב מגבלת עם במסגרות במקביל, החוקים. לשינוי לחץ ליצור
גם יש גרעון. יצירת אפילו או התקציב, שנת במהלך גם בצרכים לגידול בהוגאם התקציב
קושי קיים זאת בכל אולם התקציב, במגבלות מותנית כן שירות לקבל הזכות שבהן מסגרות
שונות רמות מתן עלירי או מהפונים חלק של דחייה עלירי בפועל, השירות קבלת את להגביל
יותר מוגדרים יותר, חדמשמעיים הם השירות למתן שהקריטריונים ככל כללי, באופן עזרה. של
באמצעות קיצוץ ולבצע השירות במתן דיפרנציאציה ליצור יותר קשה כך לעין, יותר ובולטים
הבטחת של בתחום הסיוע מתן את להגביל יותר קשה לדוגמא, בלבד. התקציב במגבלת שינוי
לקשישים וקהילתיים מוסדיים לשירותים למשל, בעין. שירותים של בתחום מאשר הכנסה

שירות. רמת של או זכאות של חדמשמעית הגדרה אין האחרונים שלאלה משום ולנכים,
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העובדים של תשלומים בגין אוטומטית גדל שלהם שהמימון שירותים בין להפריד יש שנית,
הבטחת משירותי וחלק הבריאות שירותי למשל, כמו, העבודה) בשוק משתלב שהעולה (בהנחה
החלטות דרושות התקציב את להגדיל וכדי אוטומטי גידול אין שבהם שירותים לבין הכנסה,
השימוש באפשרות השירותים סוגי שני בין הבדל שיש כמובן הכללי, התיקצוב של ברמה

הזכויות, לצימצום כבסיס התיקצוב בתהליך
השיטה שהגדרנו. השיטות שתי את להפעיל באפשרויות יותר מעמיק לעיון עכשיו נפנה
ההפעלה במסגרת ובחוקים. בתקנות מוגדרות שהן כפי הזכויות של לשינוי מתייחסת הראשונה
השינויים הצרכן. ובהשתתפות בכיסוי הקירות, ברמת שינויים בין מבחינים אנו זו, שיטה של
ברמת קיצוץ השירות. ברמת בשינויים התמקדו האחרונה, בתקופה המוגדרות בזכויות שנעשו
יותר לתת לבין אנשים ליותר פחות לתת בין בחירה משקף בכיסוי קיצוץ לעומת השירות
ובמחיר הכיסוי את לצמצם בפועל באפשרויות קשורה זאת בחירה לכך, מעבר אנשים. לפחות
קריטריונים של הפעלה יחייב הכיסוי צימצום לפעמים, האלו. האמצעים הפעלת בעצם הכרוך
הרצויה התקופה אורך היא המרכזיות השאלות אחת לדוגמא, להפעילם. קל תמיר שלא למיון
עומדת זו תקופה העבודה. לשוק מחוץ להישאר לעולה שתאפשר בסיסית תמיכה הבטחת של
זו בתקופה צימצום באולפן. הלימוד סיבסוד של התקופה את וחופפת חודשים ששה על היום
על המבוססות תמיכות של במערכת תלויים הם שבו למצב יותר מהר יגיעו שהעולים משמעותו
התמיכה תקופת את שמצמצמים ככל בפועל. הכנסותיהם ועל עבורה להשיג שלהם היכולת
ומספר יותר, קטן להיות עשוי כספית תמיכה המקבלים בהיקף בפועל ההבדל הראשונית,
גם יש יותר. גדול יהיה והעבודה ההכנסה מיבחני את עליהם להפעיל צורך שיהיה האנשים
העולה של התמריץ את מצמצמת יותר מוקדם בשלב הכנסות מיבחן שהנהגת בחשבון להביא

לעבור.
מיבחני קיימים כבר צעירים), או (קשישים למוגבלים מיוחדים שירותים כגון אחרים, בתחומים
כלל על המופעלים לאלה יותר, או פחות מקבילים, אלה מבחנים הכיסוי. את המקטינים הכנסה
של כלשהו בקריטריון להשתמש צורך יש יותר, עור הכיסוי את לצמצם עלמנת האוכלוסיה.
על לדבר ניתן לא אלה שבתחומים מכיוון דעת, שיקול הפעלת מחייב הדבר הנזקקות. רמת
גם אלא עצמו האדם של במוגבלות רק לא תלויה הנזקקות מידת לדוגמא, אובייקטיבי. בסיס
יותר להפעיל צורך יש הכיסוי, את לצמצם עלמנן; לכן, לו. לסייע המשפחה של ביכולת
כאשר יותר עוד נכון הדבר שליליים. היבטים גם בו שיש דבר העזרה, בחלוקת דעת שיקול
הצרכים להכרת להקדיש שניתן הזמן וכאשר אנשים, של גדולים מספרים של בקליטה מדובר
גורמים הכיסוי להגבלת הקריטריונים בהפעלת אלה קשיים ומצטמצם. הולך עולה כל של
העולים של ההשתתפות את להגביר האפשרויות כמוכן השירות. ברמת יותר להתמקד לנטייה
קריטריוני בפני עומרים כבר העולים השירותים תחומי ברוב שכן גדולות, כה אינן עצמם

גבוהות. אינן וכה כה בין והכנסותיהם האוכלוסיה, כלל של לאלה הדומים השתתפות
מימוש את המאפשרים בתנאים שינוי באמצעות היא העזרה היקף את לצמצם השנייה השיטה
מחייבת אינה זו שיטה כוחהאדם. ובתקני התקציב במגבלות להחמרה בעיקר הכוונה הזכויות.
המשאבים היקף מעירכון הימנעות פשוט אלא בכוחהאדם, או בתקציבים ממש של ירידה
נראה העניין, את להוכיח קשה שדי עלאף מהעלייה. הנובע בצרכים הגידול למלוא בהתאם
קלה היא יתרונות. מספר זו לשיטה רחבה. בצורה אלה בימים למעשה מתרחשת זו שתופעה
מחייבת איננה כלל בדרך ולכן ובנוהלים בתקנות בחוק, שינויים מחייבת איננה כי לביצוע,
שהיא הוא, השיטה של נוסף יתרון אחרות. בוועדות או בכנסת דיונים או ממשלה החלטות
הספציפי למקרה הסיוע את להתאים הדעת שיקול מירב את בשרה המקצוע אנשי בידי משאירה
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רמת את לצמצם ומתי הכיסוי את להגביל (מתי הצרכים לחומרת בהתאם עדיפויות ולקבוע
חסרונות. מספר גם זו בשיטה יש אבל, ולמי). הסיוע

צדק איקיום כלומר לעולה. עולה בין אפליה של מקרים ליותר לגרוס יכולה היא ראשית,
כמוכן, ובהערכתם. הנרכים בלימור יותר אינטנסיבית השקעה מחייבת היא ושנית, אופקי,
לצמצמן המדיניות קובעי בכוונת ושאין ויגדלו, שילכו לשירותים המתנה רשימות תיצור זו שיטה

הנוחלים. לפי המגיעות הזכויות אימימוש מעצם תסכול יוצר זה דבר הזמן. במשך

השירותים. בכל אותן להפעיל ניתן שלא תא, התקציב במגבלות השימוש של נוסף חיסרון
מחו"בות יש שבמסגרתם הלאומי, הביטוח של אלה כמו שירותים, ישנם קורם, שהסברנו כפי
לנוהלים ישירה התייחסות מחייב הזה בתחום קיצוץ כל לכן שזכאי. מי לכל השירות את לספק
קשה בפועל אבל תקציב, למגבלת נתונים פורמאלי שבאופן שירותים יש כמוכן ולתקנות.
הקליטה. משרד עלידי לעולים הניתנת הכנסה הבטחת לדוגמא, הקיים. מהנוהל לחרוג מאור
נשען השירות שבהם בתחומים וכן חרמשמעיים, פחות הקריטריונים שבהם בתחומים כללית,
הרמה ואת הכיסוי את לשנות יותר קל טיפולי), סוציאלי שירות (כמו כוחארם תקני על
לקיצוץ, כבסיס תקציב מגבלות על נשענים שאם היא, הדבר משמעות תקציב. מגבלת באמצעות

עדיפויות. שיקולי עלפי לבצעו במקום מסוימים בשירותים הקיצוץ את לבצע נטייה יש

השירו בין החפיפה מידת על גם לעמוד יש העולים, זכויות התאמת של האפשרויות בניתוח
בשירותים בפועל. הקיימות האפשרויות על והשפעתה לוותיקים השירותים לבין לעולים תים
הבריאות, ושירותי לאומי לביטוח המוסד משירותי בחלק כמו משותפת. היא ההספקה שבהם
האוכ לכלל בשירותים שינוי עם אותו לקשור מבלי לעולים בשירותים קיצוץ על לדבר קשה
לקופותהחולים או ילדים, קיצבאות של רמות שתי לתת הלאומי לביטוח יהיה קשה לוסיה.
במסגרות אף קיימת מסוימת שדיפרנציאציר. אמנם, נכון ראשונית. רפואה של רמות שתי לתת
הזיקנר,; קיצבת במסגרת ותק לתוספת זכאי אינו העולה הלאומי בביטוח לדוגמא, כאלו.
על איננה העולים באו שאיתן מסוימות במחלות הטיפול עלות הבריאות, מערכות ובמסגרת
גם משלים. לסיוע הבריאות ולמשרד הקליטה לגורמי לפנות צריך העולה זה במקרה הקופות.
העולה הטיפול. ברמת הבדלים ליצור קשה מוגבלות באוכלוסיות המוסדי הטיפול בתחום
של מקומו את לרחוק קשה ויהיה השמה, מערכת אותה עלידי למוסרות מופנים והוותיק
קריטריונים להפעיל במקום יותר נמוכה ברמה למוסרות דווקא אותו להפנות או בתור .העולה
המקשה נוסף גורם מהווה מהשירותים חלק להספקת משותפת מערכת של קיום כן, אם אחידים.
שבהם התחומים באותם יותר לצמצם נטייה ותהיה לעריפויות, בהתאם קיצוצים הפעלת 57ל
בסל היו הקיצוצים עיקר האחרונה בתקופה ואמנם נפרדות. מערכות במסגרת משורת העולה
דווקא העומס של ניכרת להחמרה עדים ואנו לעולים הייחודיים הסוציאליים ובשירותים הקליטה

הקליטה. לשכות במסגרת השירותים את המספק כוחהאדם על

מובילים כאן, מהניתוח הנובעים קיצוץ, של שונות ושיטות צורות בהפעלת בקשיים ההבדלים
איזון חוסר של סכנה וישנה שונים, בתחומים בפועל הקיצוץ במידת גם הבדלים שיהיו למסקנה,
של כוללת ראייה שהיא איזו משקף שהדבר מבלי השונים, בשירותים הנעשים בקיצוצים
שבו תהליך לבין לקצץ, קל שבהם בתחומים לקצץ נוטים שבו תהליך בין להבחין יש העדיפויות.
עם יחד התחומים. בין נכונה והקצאה עדיפויות של יותר כוללת ראייה עלירי מכוון הקיצוץ
כה דבר אינה בשירותים קיצוצים על החלטות לקבלת נאות תהליך שיצירת לזכור יש זאת,

בהתאם. החלטות לקבלת המערכת של התארגנות מחייבת והיא פשוט,
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הוותיקים לעומת העולים זכויות

האוכלוסיה של בזכויות קיצונים לעומת העולים בזכויות הקיצוצים על הדיון את עתה נרחיב
את לבצע יש האם או העולים, של אלה על הותיקים בזכויות קיצוץ להעדיף יש האם הוותיקה,
שיכולים נימוקים מספר יש קודם, שראינו כפי המערכות? בשתי מקביל באופן ההתאמה
שרוצים ברגש תלוי הדבר מוגבלת. לתקופה לפחות לעולה עדיפות זכויות של מערכת להצדיק
היווצרות למנוע וברצון בארץ, להישאר אותו לעורר ברצון העולה, של הייחודיות לבעיות לתת
המטרה העלייה בהיקף המשמעותי הגידול עם הקליטה. בשלב סיוע עלירי בחברה תלות של
יכולה התלות היווצרות מניעת של המטרה אך משקל, פחות לקבל יכולה העלייה עידור של
העולים זכויות זו. בתקופה לעולים הצפויים המיוחדים הקשיים לאור נוסף משקל לקבל
יתרונות בנוסף, דומות. מאוד הן שראינו, כפי ובפועל, הוותיקים של הזכויות מרמת מושפעות

האחרונה. השנה במהלך הוקטנו כבר לעולים שהיו מסוימים
שתי על לחול צריך הקיצוץ אם לקבוע חרמשמעי מידה קנה אין עניין, של לגופו
אחידות מידה אמות להפעיל קשה יהיה שבהם תחומים יש כמוכן. מידה. ובאיזו האוכלוסיות
להגדרה ניתן שאינו דבר לצרכים. התקציב בין היחס עלירי נקבע שהשירות מכיוון לקיצוץ,

מדוייקת. ומרידה
הספקת בהם בתחומים הקיצוצים הגבלת יחייב לוותיקים בשירותים מקיצוץ להימנע הרצון
הוא ובאחרים נפרד הוא הסיוע מהשירותים שבחלק העובדה אחרות, במילים נפרדת. היא העזרה
העדיפויות מן בנפרד האוכלוסיות לגבי העדיפויות את לקבוע ניתן לא שט מצב יוצרת משותף,
בתחומים הפיתרונות ברמת שינוי היא הפרק על העומדת אקטואלית שאלה השירותים. לגבי
בתחום קהילתיים. ומתקנים מוגן דיור בתיאבות, כגון פיסיים, בסטנדרטים גם מדובר שבהם
של בתחום לומים עקרונות להפעיל לחץ גם ויש בסטנדרטים שינויים חלו כבר דיור פיתרונות
לחסוך מהרצון רק לא נובע זה בתחום לקיצוצים המיוחד הלחץ והבריאות. הרווחה שירותי
קצב עם להתמודד כדי נתון, זמן בפרק פיתרונות יותר יצירת לאפשר גם אלא בהוצאות
בתחומים הוא לעולים והרווחה הבריאות שירותי של העלות עיקר דבר, של בסופו העלייה.
זו, תקופה לאחר הראשונה. השגה במהלך הבסיסים הקיום צורכי עם להתמודד המאפשרים
מסתכמות שאינן ייחודיות זכויות מספר למעט האוכלוסיה, ככלל זכויות מקבלים העולים
השירות שרמת לכך לגרום מבלי העולים, בזכויות לקצץ ניתן לא לכן, משמעותיים. בסכומים
במיוחד קשה יהיה שהבהרנו, כפי והדבר, הוותיקים, שמקבלים מזו נמוכה יותר תהיה שיקבלו
האספקה הראשונית, התקופה שאחרי לזכור ויש משותף, הוא האספקה גורם שבהם בתחומים
בסכום חסכון להשיג שכרי לציין, יש כמוכן להפריד. מעשית אפשרות ואין משותפת תמיר היא
בזכויות הקיצוץ שיעור מאשר גדול יותר הרבה הוא העולים בזכויות הדרוש הקיצוץ שיעור נתון,
מוכנים נהיה אם אלא כי כן, אם נראה הקבוצות. בגורל ההבדלים בגלל וזאת האוכלוסיה כלל
לקצץ (כלומר, הראשונית בתקופה להסתגל להם לאפשר המיוער לעולים בסיוע מאוד להחמיר

הרווחה. שירותי בכלל משותפים לקיצוצים מכוון להיות צריך המאמץ עיקר הקליטה), בסל
תוכל אשר החלטות לקבלת מסגרת יצירת של חשיבותה את מדגיש כאן הניתוח לסיכום,
זאת עם יחד יותר. כוללנית בצורה המשתנים לתנאים העולים של הזכויות להתאמת להתייחס
עליהם. להתגבר קל יהיה ושלא ההחלטות כיוון את להטות עשויים אשר הגורמים על הצבענו

המדיניות. קובעי בפני העומדות מהבדידות חלק על לעמוד ניסינו לבסוף,
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רווחה לשירותי העולים זכויות
הוותיקים לזכויות והשוואתן
בניטה" ואסתר פקטור חיים חביב,* ג'ק פרופ' מאת

יחול לא אם גם העולים. מזכויות חלק גם 
שיחול ספק אין הפורמליים, בתנאים שינוי
כמוכן השונים. לשירותים בנגישות שינוי
המרת של האפשרות על רציני דיון מתקיים מעריכים, בעלייה המטפלים הגורמים
העשויה עובדה להלוואה, ממענק הקליטה סל לעלות צפויים הקרובות השנים חמש שבמשך
העולים. בידי השירותים ניצול על להשפיע אלה בממדים עלייה גל עולים. כמיליון PkV
המוצגים ובניתוח בתיאור אפוא לראות יש על השלכותיו של מעמיקה בחינה מחייב
הנמצא היערכות מערך של ביניים תצפית כאן תעסוקה, הישראלית: בחברה שונים תחומים
בהיקף לעלייה והתאמה שינוי של בתהליך וכוי. רווחה שירותי דיור,

החמישים. שנות מאז כמוהו היה שלא של מפורטת בבחינה עוסק זה מאמר
המושגית המסגרת תוצג המאמר בפתח השונים הרווחה לשירותי העולים זכויות
לבדיקת הניתוח בהמשך ייעשה שלפיה המאמר הוותיקים***. לזכויות והשוואתן
אופי העולים. לצורכי להיענות ההסדרים בתוקף שהיתה הזכויות מערכת על מבוסס
מרכיבים: מספר עלפי ייבדק ההיענות המאמר פרסום בעת .1990 בדצמבר
והתנאים בנהלים המוגדרות הזכויות במערך לכת מרחיקי שינויים מתרחשים
מקור השירות, את המספק הגורם למימושן, שהתקבלה החלטה עלפי בעולים. הטיפול

הזמן. ומימד ומסגרתו המימון להעביר הוסכם ובממשלה היהודית בסוכנות
לכל מתייחסים איננו זה מאמר במסגרת הסוציאלי הטיפול את הממשלה למשרדי
שירותים למספר רק אלא הרווחה, שירותי מימון מסגרת את תשנה זו החלטה בעולים.

הכוללים: נבחרים, תשנה שהיא ואפשר  והספקתם השירותים

ירושלים. לגרונטולוגיה ברוקדייל וג'וינטמכון בירושלים העברית האוניברסיטה *

ירושלים. לגרונטולוגיה כרוקדייל ג'וינטמכון ..
הרווחה שירותי של נבחרים היבטים על בעלייה הגידול של ההשלכות על מפורט דו''ח על מבוסס המאמר ..♦
קליטה על פרויקט במסגרת ספיר פנחס שם על כלכלית למדיניות הפורום עכור שהונן ,(1990 ופקטור, (חביב

.1990 המונית
בסוכנות הקליטה, במשרד מקצוע אנשי העבודה: בביצוע לנו שסייעו במערכת רבים לאנשיס להודות רצוננו
ובאשל, םנ'וינטישראל לאומי, לביטוח במוסד הבריאות, במשרד לסטטיסטיקה, המרכזית בלשכה היהודית.

ברוקדייל. ג'וינטמכק ולצוות
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שחלו לשינויים וגם השירותים להספקת אשפוז, שירותי כולל  בריאות שירותי
הצפויה. העלייה לקראת בהיערכות הנפש בריאות אמבולטוריים, שירותים

לצרכים ההיענות אופי על לעמוד בניסיון מונעת. ורפואה
המשפיעים מרכיבים מספר בין להפריד יש קצבאות  הכנסה הבטחת קצבאות
בנהלים המוגדרות הזכויות זו: היענות על הקליטה משרד לאומי, לביטוח המוסד
את המספק הגורם למימושן? והתנאים להבטחת קצבאות כולל! היהודית, והסוכנות
הזמן. ומסגרתו;מימד המימון מקור השירות? אבטלה), אלמנות, נכים, (קשישים, הכנסה
לתנאים נחלקים הזכאות לקביעת התנאים ניידות. וקצבאות ילדים קצבאות
או בתקנות בחוק, המוגדרים פורמליים עלידי הניתנים  סוציאליים שירותים
הנהלים יישום את הקובעים ולתנאים בנהלים, והרווחה העבודה משרד היהודית, הסוכנות
דעתם לשיקול רבה במידה הקשורים בפועל, המקומיות. והרשויות
להקצאת הנוגע בכל המקצוע אנשי של מוסדיים שירותים  לקשישים שירותים
הזכאי בהתנהגות גם והקשורים השירותים וערירים, מוגבלים לקשישים וקהילתיים
החשובים התנאים עם שירותים. של כצרכן מוגן (דיור יותר עצמאיים לקשישים שירותים
הצרכים להיקף התקציב בין היחס נמנים ומועדונים).
המטופלים. להיקף כוחהאדם בין והיחס קשישים) לא  (פיזיים לנכים שירותים
כגון ארגוניים, גורמים גם כלולים אלה מלבד נכה, ילד קצבת לנכים, מיוחדים ושירותים
שונים ואיפיונים השירות על למידע גישה במוסד  אחזקה שירותי שיקום, שירותי
המשפיעים שפה, בעיות כגון הצרכן, של ובקהילה.
אלה גורמים בפועל. בשירותים השימוש על שיקום, שירותי  למפגרים שירותים
הפורמליים התנאים כל כאשר גם קיימים ובקהילה. במוסד  אחזקה שירותי
אנו זו בעבודה ולוותיקים. לעולים שווים  אחרים סוציאליים שירותים
כלומר הפורמליים, לתנאים בעיקר מתייחסים ושירותים טיפוליים סוציאליים שירותים
ובתקנות, בחוק המעוגנים הזכאות תנאי מיוחדים. חומריים
יישום את הקובעים התנאים שבדיקת מאחר לשירותים נתייחס לא זה במאמר
של מעמיקה חקירה מחייבת בפועל הנהלים וולונטריים ארגונים עלידי הניתנים

בשדה. השורר המצב הציוני והפורום המתנ''סים חברת כמו:
להיות יכול השירות את המספק הגורם הארגונים ועדת בחסות וולונטריים וארגונים
נפרד או הוותיק, לתושב הניתן לשירות זהה רווחה לשירותי (האיגודים המתנדבים
ומסגרתו המימון מקור עמו. משולב או ממנו, והתנדבות).
סוג ומהו הזכות את שמממן למי מתייחסים
או מיועד מימון הוא האם כלומר, המימון;
הזמן מימד כללי. מיסוי בסיס על תקציב לניתוח מושגית מסגרת ב.
כלומר אחד, מצד הפנייה לתקופת מתייחס הזכויות
העולה לאח עלייתו מיום זמן כמה במשך 
לפרק שני ומצד השירות, את לקבל זכאי
השירות את לקבל יכול הוא שבו הזמן לצורכי מענה למתן ההיערכות בניתוח

מיוחדים. בתנאים קיים שהיה למצב הן מתייחסים אנו העולים
כל זכויות או העולים, זכויות בניתוח והאסטרטגיות הזכויות מבחינת לאחרונה עד
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של ההשתתפות מידת ואת עזרה לקבל להתייחס יש באוכלוסייה, אחרת קבוצה
ימי מספר כמו הזכות, במימון הצרכן מהות את בפועל המגדירים ממדים למספר
או אבטלה, בדמי לזכות כדי הדרוש העבודה אופי הם: אלה ממדים לאזרח. הניתן השירות
בסידור לזכות כדי הדרושה המוגבלות רמת על המוטל המחיר השירות, רמת הזכות,
התקציב? מגבלת של אופייה (ב) מוסדי; בהמשך, שנראה כפי הכיסוי. ואחוז הצרכן
ואיך תקציב מגבלת קיימת האם כלומר, בין גומלין מיחסי מושפעים אלה ממדים
מגבלות (ג) לצרכים; ביחס עומדת היא הקובעים התנאים ובין הפורמליים התנאים
זמינות כמו השירותים, זמינות של פיזיות ממסגרת המימון, ממסגרת הנהלים, יישום את
של זמינות במוסד, או מוגן בדיור המיטות של חשיבותם הזמן. וממימד ההספקה
כוחאדם של וזמינות יום במרכזי מקומות לשירות: משירות משתנה השונים הגורמים
ההסדרים 0) קהילתיים; טיפולים למתן לאופי מתייחס זה מימד הזכות. אופי
שבה המידה על המשפיעים הארגוניים, על העונה השירות ולאופי בעזרה הצורך
האוכלוסייה בקרב מופץ השירותים על מידע הצורך.
מעודד השירות קבלת תהליך שבה והמידה לאיכות מתייחס זה מימד השירות. רמת

לעזרה. מפנייה מרתיע או הכנסה, הבטחת בתחום לדוגמה, השירות.
להבין יש העולים זכויות להבנת כרקע של במקרה התמיכה; בגובה מתבטאת הרמה
של לצרכים ההיענות תנאי את תחילה מפגר, בילד מוסדי טיפול כמו בעין, שירות
זה בדו"ח תיערך לפיכך הוותיקים. התושבים במוסד, הקיימים בתנאים מתבטאת הרמה
כאשר גם הוותיקים. ובין העולים בין השוואה של במקרה ליום; העלות על גם המשפיעים
מושפעות הן לעולים, ייחודיות זכויות יש במספר מתבטאת הרמה בזקן, קהילתי טיפול
ויש האוכלוסייה לכלל הניתנים התנאים מן ובאיכות בית לטיפול המוקצבות השעות
משווה. בפרספקטיבה משמעותן את להבין כוחהאדם.
יכולים העולים לצורכי ההיענות תנאי המחיר מהו הצרכן. על המוטל המחיר
בתנאים שציינו: המרכיבים בכל שונים להיות השירות, קבלת עבור לשלם הפונה שעל
בתנאים הזכות; את המגדירים הפורמליים של הכלכלית הרמה מן מושפע המחיר ואיך.
במקור בפועל; הנהלים יישום את הקובעים ההרכב כגון אחרים, מאיפיונים או הפונה
יש השירות. את המספק בגורם המימון; הזכאות מתנאי חלק הוא המחיר המשפחתי.
עצמן הפורמליות הזכויות שבהם מצבים הכיסוי, מידת על גם משפיע בוודאי והוא
הזכאות, בתנאי או העזרה, ברמת אם שונות, העומד מרכיב גם בו לראות מקום יש אך
לעומת הצרכן. של ההשתתפות באופי או בתשלום מתבטא המחיר לפעמים עצמו. בפני
אבל שוות, הזכויות שבהם מצבים יש זאת, עבור תשלום למשל, השירות, קבלת בזמן
עובר ולפיכך אחר מגורם אותן מקבל העולה בסיס על מראש בתשלום ולפעמים תרופות,
אחרון, ואחרון אחר. מינהלי מנגנון דרך בריאות. ביטוח לדוגמה ביטוחי,
בין שמבדיל מה כל שבהם מצבים, קיימים הנגישות למידת מתייחס זה מימד כיסוי.
הגורם הוא אחר תושב כל ובץ העולה האוכלוסייה היקף על המשפיעה לעזרה,
יכול הללו ההבדלים מן אחד כל המממן. אחוז ועל בפועל העזרה את המקבלת
הדבר כאשר גם בפועל, העזרה על להשפיע לשירות. הנזקקת האוכלוסייה של הכיסוי
לחלוקת ההסדרים לדוגמה, מתוכנן. איננו תנאי (א) גורמים: ממספר מושפע הכיסוי
ייחודיים גורמים בין שונות זכויות של המימון ניתן שלפיהם התנאים את המגדירים זכאות
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בהשלכות תקציבית התחשבות אין ואם מכך, ובין הקליטה) ומשרד היהודית הסוכנות (כמו
צורכי על לענות היכולת נפגעת המעבר, על מונחים להיות יכולים הממשלה משרדי
כלל צורכי על לענות היכולת או העולה ליצור בכוונתם שאין מערכתיים שיקולים פי
יותר רחבה גישה מתן כמוכן, האוכלוסייה. הנפרדים ההסדרים אך לעזרה, בנגישות הבדל
לצורות האוכלוסייה, לכלל מאשר לעולים על בנגישות הבדלים ליצור בהחלט יכולים
יוצרת מועד, קצרות שאינן עזרה של שונות בזמינות התקציב, במגבלות הבדלים רקע
בהיקף אלה שירותים בעתיד לספק מחויבות כמוכן, הביצוע. ביעילות או כוחאדם של
בניתוח הרגילות. התקציב במסגרות יותר רחב חיובית וגישה יותר רבה נכונות יש לספקים
המורכבים הגומלין יחסי על לעמוד ננסה בא המימון כאשר העולים, את לשרת יותר
היוצרים הגורמים ארבעת בין לעתים הקיימים חשבון על בא ואינו לארגון שמחק מגורם
שבה הצורה ועל לעולים עזרה במתן ייחודיות הכללי התקציב חשבון על או אחרים לקוחות
בשירותים ביטוי לידי באים האלה הדברים הפרדת שבפועל לציין, גם יש הארגון. של

השונים. המימון מן העולים לאוכלוסיית המימון
העולים זכויות בין להפריד לצורך במקביל חדמשמעית, איננה הכללית לאוכלוסייה
צורך יש הוותיקים, התושבים של לאלה שירותים מספק גורם אותו כאשר בעיקר
אופי עולים. של שונות קבוצות בין להפריד תופעות להיווצר יכולות הקבוצות. לשתי
לפי העולים חלוקת רקע על משתנה הזכויות רבים גורמים כאשר תקציבית בריחה של
ארצות בין הבחנה יש כאשר מוצאם, ארצות המיוחדים בתקציבים להסתייע מעוניינים
יש זו קבוצה ובתוך מצוקה, לארצות רווחה כדי או השירותים את להרחיב כדי לעולים,
כמו מארצות לעולים מיוחדים הסדרים גם המיועדים בשירותים גירעונות עם להתמודד

אתיופיה. האוכלוסייה. לכלל
מערכת לקבוע באים כאשר כללי, באופן ההסדרים אופי על המשפיע נוסף גורם
מתעוררות העולים, לאוכלוסיית זכאויות הזמן. מימד הוא משמעותם ועל הייחודיים
על מחדש אותן לבחון שיש סוגיות מספר להפריד יש זה, למימד מתייחסים כאשר

הנוכחי. העלייה גל של הממדים רקע תקופת הזכאות. לתקופת הפנייה תקופת בין
זכויות לעולים להקנות יש האם  המתחיל זמן פרק לאותו מתייחסת הפנייה
הכללית? לאוכלוסייה המוקנות לאלה זהות לעזרה לפנות יכול אדם שבו העלייה, ביום
אחד, מצד שיקולים: שני מתנגשים כאן הזכאות תקופת רגיל. כאזרח ולא כעולה,
בחוסר להתחשב העולים, על להקל הרצון שהתחיל אדם שבו הזמן, לפרק מתייחסת
בעבר שצברו משאבים לנצל שלהם היכולת אותה לקבל ממשיך כעולה, עזרה לקבל
מצד שלהם. המיוחדים בקשיים ולהתחשב שבהם מקרים, יש לדוגמה, ייחודי. באופן
האוכלוסייה של הזכויות מן חלק שני, הקליטה ממשרד עובר הבריאות ביטוח מימון
תשלומים באמצעות נרכשו המקומית ויש זמן, תקופת לאחר הרגילות למסגרות
לשאול, יש שכך כיוון שנים. במהלך שבוצעו רב זמן נמשך המיוחד המימון שבהם מקרים,
לעולים גם אלה זכויות להקנות יש האם אלה להסדרים כלל. נפסק אינו אף ולעתים
הרגילים הזכאות תנאי את מילאו שטרם אחת ממסגרת המעבר רבות. משמעויות יש

הזכויות? את רכשו לא ואשר תקציבית ממסגרת הנטל את מעביר לשנייה
הזכויות מתן תקופת היא שנייה סוגיה  להפסקת להביא שיכול דבר לשנייה, אחת
לאורך מוקנות אלה זכויות האם המיוחדות. כתוצאה לקבל. התחיל שהעולה שירותים
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אלה נהלים הושגו כאשר גם זמינים. היו להיות צריך מה מוגבלת? לתקופה או זמן
גם כך ומשום מעודכנים היו תמיד לא הם זהה להיות צריך הוא והאם התקופה משך
על יתר בשטח. הנעשה את תאמו תמיד לא שונות? זכויות לגבי
שינויים חלו הנוכחי המחקר עריכת בזמן כן. לשירותי הזכאויות מן חלק של מימושן 
לפי הן הזכויות את נתאר ובהמשך בנהלים לגבי לפחות תקציב. למגבלת נתון רווחה

החדשים. לפי והן הישנים הנהלים השאלה. עולה לפיכך הכללית. האוכלוסייה
העולים זכויות את גם להתנות יש כמה עד

הבריאות בשירותי הזכויות מגבלת יש והאם שונות תקציב במגבלות
הקופות קופותהחולים של התקנונים עלפי לעולים שונה או לכולם אחת כוללת תקציב
זאת, עם יחד ישראל. תושבי לכל פתוחות אחרים? ולאזרחים
לעתים קשורה אחדות לקופות ההצטרפות הורדת מחייב החדש העלייה גל האם 
קופתחולים כגון מקצועי, בארגון לחברות זאת לבצע יש האם כן, ואם סטנדרטים?
קופת כגון במפלגה, לחברות או כללית. בהגדלת או הצורך בכיסוי השירות. ברמת
להסכמים או לאומיים, לעובדים חולים נשאלת כמוכן העולה? על המוטל המחיר
קופותהחולים עם ההסכם כגון מיוחדים, האם אלה? שינויים יתבצעו איך השאלה,
לביטוח המוסד מן גמלאות מקבלי בעניין היערכות מתוכנית כתוצאה כלומר במכוון.
על הגבלות הנהיגו הקופות כל לאומי. מקרי, באופן שמא או ומחודשת, מחושבת
אחדים בריאות במצבי חברים הצטרפות המציאות. מכורח כתוצאה כלומר
על נוסף נרקומנים). או כרוניים חולים (כגון
גיל על הגבלה קיימת בקופותהחולים כך,
בקופת  ומלא רגיל לביטוח ההצטרפות 
בקופותהחול,ם 62 מגיל החל כללית חןלים מענים למתן ההיערכות ג.
מגיל ובמאוחדת 60 מגיל _ והלאומית מכבי באשר הן העולים, לצורכי
להצטרפות הסדרים קיימים הקופות בכל .65 לשירותים הזכאות לתנאי
עומדים שאינם מבוטחים עבור חלקי לביטוח לצורת באשר והן השונים
ומצב גיל (כגון מלא לביטוח בקריטריונים הספקתם
על הגבלות יש החלקיים בהסדרים בריאות). 
אשפוזים, כגון אחדים, לשירותים הזכאות
שונה. התשלום וגם ותרופות יקרים טיפולים למתן ההסדרים של ניתוח יובא זה בסעיף
159'0 של האשפוז בהוצאות השתתפות יש בהשוואה וזאת העולים צורכי על מענה
חלקיים. בביטוחים המבוטחים מן בערך הוותיקה. האוכלוסייה נהנית שמהם להסדרים
חלה החדשים המצטרפים על לכך, בנוסף של תחום כל לגבי נעשה הזכויות ניתוח
מכסה אינה הקופה כלומר, ''המתנה"; תקופת שהצגנו לחלוקה בהתאם בנפרד, שירותים
שהמבוטח במחלה הכרוכות אשפוז הוצאות אחיד במבנה משתמשים אנו כמוכן. במבוא.
לאחר רק אלא הצטרפותו. לפני בה חלה בפרק עליה שעמדנו המושגית המסגרת לפי
בקופה). (תלוי חודשים 4 או 3 של תקופה ב'.
לאומית ובקופתחולים כללית בקופתחולים לציין, עלינו הזכויות לניתוח שנעבור לפני
הורים" "ביטוח נקראים החלקיים ההסדרים השונים המשרדים של העבודה שנוהלי
בסיס על נעשים והם פנסיונרים" ו"ביטוח תמיד לא לעולים הזכויות את המתאמים
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כרוני סיעודי אשפוז רפואיים, מכשירים ;בקופותהחולים חברות בסיס על ולא הסכם,
הבריאות משרד מספק פסיכיאטרי, ואשפוז "ביטוח בשם נקרא ההסדר והמאוחדת מכבי

במימונם. משתתפות והמשפחות חלקי".
בקופותהחולים לחבתת התשלום

מימושן ודרכי העולים זכויות המבוטח אחד בחלק חלקים. בשני מתבצע
הנוגעים הסוכנות של החדשים בנהלים עלפי המחושב חודשי, אחיד מס משלם
חשובים שינויים חלו הבריאות לתחום קופה כל של לתקנות בהתאם שכרו גובה
הסיוע היקף רמות: בשלוש המתבטאים הרפואי הביטוח תעריפי בין פער קיים וקופה.
היעד אוכלוסיות וגובהו), הסיוע (תחום המכונה השני, החלק את הקופות. ארבע של
צמצום פירושם אלה שינויים הסיוע. ותקופת המבוטח של המעסיק משלם מקביל, מס
בנושא נותנת שהסוכנות הסיוע מידת של אותו מחלק והמוסד לאומי לביטוח למוסד

בריאות. בחוק. הקבועים קריטריונים לפי הקופות בין
מס לחלוקת הקריטריונים 1991 שנת עד

המסמל, והגורם המימון הזכות, אוסי קופה בכל המבוטחים מספר היו מקביל
ביטוח ארצה עלייתו עם מקבל עולה כל כל של המבוטחים של התשלום והיקף
חודשים שישה של לתקופה חינם בריאות המבוטחים של ההכנסה לרמת הקשור קופה
חודשים). ל12 זכאים מאתיופיה (עולים השכר מן 596 בערך הוא מקביל מס (כיום
הביטוח את המממן הוא הקליטה משרד הקופות בין לחלוקה המפתח העובד). של
בקופת מבוטח העולה זו. בתקופה הרפואי מפקדים עלפי המבוטחים, מצבת לפי נקבע
בקופה נרשם שהוא עד כללית חולים מצב יצרה זו שיטה מבוטחים. של תקופתיים
החודשים ששת תום לפני בחירתו. לפי מבוטחים למשוך מעוניינות היו שהקופות
באחת להירשם העולה על הראשונים ובעלי צעירים גבוהה, הכנסה רמת בעלי
ששת תום ועד ההרשמה מיום הקופות. החוק, שונה 1991 בשנת קטנות. משפחות
על מבוטחים העולים הראשונים, החודשים בעיקר מחולקים המקביל המס כספי והיום
ובין השונות הקופות בין מיוחד הסכם פי מתוקנן המבוטחות הנפשות מספר עלפי
הקופה היהודית. והסוכנות הקליטה משרד צומצם בבד ובד המבוטחים של הגיל במבנה
חייבת ביטוח ממנה לקבל בוחר שהעולה המבוטחים. הכנסות של משקלן
השירותים כל את לו ולתת אותו לקבל עבור המימון חובת חלה לא הקופות על
חשבונה. על והאשפוזיים האמבולטוריים בשירות פגיעה עקב ואשפוזים טיפולים

כללית, בקופתחולים בוחר העולה אם פגיעה או דרכים תאונת עקב צבאי,
מראש שקיבלה המימון על שומרת הקופה גם פלילית. פעילות עקב או בעבודה,
5 עולה אותו עבור חודשים שישה של לתקופה רפואה שירותי שיניים, טיפול כמו שירותים
האחרות, הקופות באחת נרשם הוא אם אך בחוץ וניתוחים איברים השתלת מונעת,
זו לקופה המימון את מעביר הקליטה משרד ואשפוז רפואיים מכשירים רכישת לא^,
את הכללית מקופתהחולים גובה או ומנכה הבסיסי. בביטוח מכוסים אינם כרוני סיעודי
עלפי עולה. אותו עבור קיבלה שזו הסכום מן חלק מממנות הקופות זאת, בכל
לקופת להעביר הקליטה משרד על ההסכם, ובסיוע הדין משורת לפנים הללו השירותים
העולים של שמית רשימה כללית חולים וחלק חובה מהם שחלק משלימים, ביטוחים
זו רשימה לפי הקודם. בחודש שהגיעו מונעת, רפואה של השירותים את רשות. 
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והבטחת זיקנה מקצבת המתקיים הקשיש לכיסוי הכספים את מעביר הקליטה משרד
זו השתתפות ש''ח. 206 כלומר, הכנסה, 550 שלהלן: התעריף לפי הביטוח, הוצאות
יבוטח העולה הזכאות ובתום ויורדת, הולכת חודשים, שישה של לתקופה למשפחה ש''ח
הנהוגות העצמאיות בתוכניות קופה באותה עולה, לנוער ש''ח ו288 ליחיד, ש''ח 370.55
אחרות, עולים קבוצות לקשישים. בקופה יש האחרות בקופות .1990 מרס לחודש נכון
יכולים שאינם הכנסה, הבטחת מקבלי בעיקר בערך. 2596 של תוספת
יבוטחו בריאות, לביטוח בתשלום לעמוד הראשונים החודשים ששת בתום
תמורת לאומי לביטוח המוסד באמצעות על חל המקרים ברוב המימון לעלייתם,
זה סכום הקצבה. מן שינוכה סמלי סכום הקופה של התעריף לפי נקבע והוא העולה,
לקופת יעביר וזה הבריאות למשרד יועבר שינויים חלו לאחרונה בה. נרשם שהוא
למבוטח, לחודש ש"ח 206 של סך החולים הנחות לעולים נתנו והקופות אלה בתעריפים
המדובר לאומי. לביטוח המוסד באמצעות אלה הנחות נוספים. חודשים שישה למשך

בקשישים. בעיקר לקופה. בהתאם ל5096, 2096 בין נעות
וטיפולים אשפוז הוצאות של המימון העולה, את לדחות עלולה הקופה אולם,
חל נפש למחלות הקשורים אמבולטוריים המעוגנים קריטריונים יסוד על לעיל, כאמור
הראשונה, השנה בחצי הקליטה משרד על כלפי הנהוגים לאלה והזהים שלה בנהלים
עלפי המשפחה על חל הוא מכן לאחר אך הסדרים קיימים כך משום ותיקים. אזרחים
התושבים לגבי שנהוג כפי הכנסות, מבחן כגון עולים, של לקבוצות תשובה הנותנים
בתושב מטפלים מוסדות אותם הוותיקים. אשר חדהוריות, ומשפחות נכים מוגבלים,

כאחד. ובעולה הוותיק לפי קבלתם את דחו השונות קופותהחולים
הסוכנות מימנה 1990 אוגוסט חודש עד שהסדרים הבעיות אחת הרגילים. התנאים
רפואיים שירותים על ההוצאות את גם מימון של הבעיה היא לפתור באים אלה
רגיל, רפואי בביטוח כלולים שאינם אחרים הגיע שהעולה למחלה הקשורים אשפוזים
ואבזרים וחירום שמרני שיניים טיפול כגון (כגון הראשונים החודשים ששת לאחר אתה
תותבות גפיים (משקפיים, שונים רפואיים סרטן חולי לדיאליזה, הנזקקים כליות חולי
עולים "קבוצות עבור שמיעה) ומכשירי במקרה איברים). להשתלת הזקוקים וחולים
זיקנה, קצבאות מקבלי (כלומר בסיכון" האחראי הגוף להיות ממשיכה הקופה זה,
הרווחה שירותי מאגף לקיום סיוע מקבלי הקליטה ומשרד לעולה טיפול מתן להבטחת
חדהוריות, משפחות (אש"ר), הסוכנות של התשלום את ישירות לבתיחולים מעביר
להינתן יכול השיניים טיפול ופליטים). נכים בתום שנים. שלוש במשך האשפוז עבוד
פרטי. רופא בידי או קופתחולים במרפאות לאותה לאשפוזים המימון זו, זכאות תקופת
שנים. לשלוש היא זה לסיוע הזכאות תקופת הבריאות. משרד על חל עולים קבוצת
הוגבל הסוכנות בנוהלי שחלו השינויים עם באים אלה שהסדרים השנייה הבעיה
שמרני לטיפול השיניים לטיפול הסיוע מתן קשישים עולים של הבעיה היא לפתור
ממשפחות וילדים אתיופים עבור ורק בלבד לגבי גילם. מפאת שנדחו הרווחה מארצות
הענקת חודשים. 24 עד באגף, המטופלות בתשלום משתתף הקליטה משרד אלה עולים
גם תיעשה רפואיים אבזרים לרכישת סיוע לפי וחצי, שנתיים במשך לקופה הביטוח
והרכישה רפואית המלצה סמך על להבא הוא המירבי התשלום וגובה זכאות, טבלת
לפי הוא המימון פרטי. ספק אצל תתבצע עבור משלם הבריאות שמשרד התשלום



לסו הוותיקים לזכויות והשוואתן רווחה לשירותי העוליס זכויות

בתשלום שיש המשיכה ומידת יכולת למעוטי תקופת הספק. של המחיר הצעת גובה
בעניין במערכת ויכוח קיים לקופות. זה למכשירים גם צומצמה ורמתה הזכאות
את מכסה הוא והאם זה תשלום של גובהו סוג לפי דיפרנציאלית היא וכעת הרפואיים
להפריד גם צריך אלה. מטופלים של העלות וילדים אתיופים זכאים למשקפיים המכשיר.
שיקולים ובין הקצר לטווח שיקולים בין יינתן זה סיוע באגף. המטופלות משפחות של
הקופות הקצר שבטווח אפשר הארוך. לטווח ההוצאה עלות כאשר ורק הראשונה כשנה רק
ארוך בטווח אך העולים, מהצטרפות יפסידו שמיעה למכשירי ש"ח. 100 על עולה
למבוטחים ייהפכו העולים כאשר יותר, כלומר, וילדים; העבודה בגיל עולים זכאים
שלהם הקבועות בעמדות וישתלבו רגילים למכשירי אשר לקשישים. הסיוע בוטל
בינתיים ירוויחו. הקופות התעסוקה, במערך מכשירי מיוחדות, נעליים (כגון שיקום
רבה התעניינות על השטח מן עדויות יש וכיסאות הליכונים קביים, תותבות, הליכה,
יכולים אלה שיקולים העולים. אחרי וחיזור או מכשיר לקבלת זכאים העולים גלגלים)
בפועל המוצעת השירות רמת על להשפיע הבריאות לשכות באמצעות וזאת לתיקונו,

לעולה. במשך תקפה זו זכאות אך האזוריות,
שירותי לנזקקי הניתנת השירות רמת למכשירים הזכאות בלבד. הראשונה השנה
קבוצות לשתי שווה הנפש בריאות פרוטזות כמו לאשיקומיים, אחרים רפואיים
מסופקים אלה שירותים שכן האוכלוסייה, אלסטיות גרביים אורתופדיות, חגורות שד,
בתחומים אולם, גורמים. אותם עלידי העולה של הכלכלי במצב מותנית וכדומה,
השירות רמת שונים, הספקים שבהם יותר עולה שהמכשיר במקרה רק וניתנת
בתחום לדוגמה, כך, זהה. בהכרח אינה ש"ח. מ200
משקפיים, (כגון הרפואיים המכשירים
רצף ועוד), פיאות אורתופדיות, חגורות השירות רמת
שמשרד המכשירים וטיב האפשרויות שירותים המספק שהגורם מאחר
לפני מציגים הרווחה לשכת או הבריאות כלליים אשפוז שירותי אמבולטוריים,
שווה בהכרח אינו הוותיקים התושבים לעולים אחד הוא פסיכיאטריים ושירותים
אש"ר במסגרת לעולה הניתנות לאפשרויות מקבלות הקבוצות ששתי נראה ולוותיקים,
האפשרות ובגלל לתקציבים הגישה בגלל עם יחד פורמלי. באופן לפחות שווה, שירות
אולם בספק. לבחור העולה לפני הפתוחה מהתייחסותם השירות יושפע בפועל זאת,
היקרים השיקום מכשירי שבתחום לציין, יש לעומת לעולים, השירותים ספקי של
תנאי את לאחרונה אש''ר הישווה יותר, הנתון דבר הוותיקים, לתושבים התייחסותם
לתושבים שנקבעו לאלה למכשיר הזכאות המטפלים. המקצוע אנשי של דעתם לשיקול
מוגשת העולה שבקשת מאחר הוותיקים, של העניין ממידת גם מושפעת התנהגותם
משרד של הרפואית הוועדה של לאישורה בכלל חדשים חברים למשוך קופותהחולים
לפי פועל אש"ר זאת, לאור הבריאות. אפשר בפרט. הספציפי העולה את ולמשוך
למרות זה, במקרה ועדה. אותה של המלצתה הכלכלי המצב ומן הגיל מן גם תושפע שהיא
הניתן השירות שונים, השירות ספקי ששני התמריצים לאור העולה, של הפוטנציאלי

זהה. הוא ביטוח של השוטף המימון ממסגרת הנובעים
המבוטחים והעולה, הוותיק התושב המשפיע נוסף גורם קודם. שהזכתו הבריאות
שייכים ושאינם כללית, בקופתחולים המיוחד התשלום גובה הוא זה תמריץ על
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וזוג לחודש ש"ח 19 ישלם יחיד הכנסה יכולים, לעיל, שהוגדרו חלשות לקבוצות
כאשר .(1990 דצמבר (במחירי ש''ח 28 ישלם לקבל שיניים, לטיפול זקוקים הם כאשר
החודשים ששת לאחר עובד אינו העולה לפי הקופה של השיניים במרפאות אותו
מינימלי אחיד מס לשלם עליו הראשונים, שירות של הפורמלית הנגישות מוזל. תעריף
התושב כאשר זאת, לעומת הקופה. שקבעה מסגרות גם קיימות הקבוצות. לשתי שווה זה
אינו המעביד כך ומשום עובד אינו הוותיק לוותיקים מסובסד שיניים טיפול הנותנות
מחויב התושב מקביל, מס עבורו משלם קבוע לא סידור זהו אך הכנסה, מעוטי
בנוסף מוקטן בשיעור מקביל מס בתשלום יש לפיכך ארצי. בהסדר מעוגן שאינו
שעליו קובעת שהקופה המינימלי האחיד למס קלה היתה זה לטיפול שהגישה להניח,
זה מתשלום פטורים העולים כאמור, לשלם. מאשר אש"ר, בידי שנתמכו לעולים יותר

הראשונה. השנה במשך דומה. הסוציואקונומי שמצבם לוותיקים
יעמדו מיוחדות בריאות הוצאות לכיסוי ההנחה העולים, בזכאות השינוי מאז אולם,
על החלים לאלה שווים בתנאים העולים רוב העולים לגבי מאשר חוץ נכונה אינה שוב הזו
למרפאות לפנות רצונם אם קופה, חבר כל מצוקה. ממשפחות ילדים ולגבי מאתיופיה
מעוטי עולים נדרשו בעבר קופותהחולים. היום עומדים שהעולים אפוא, לומר אפשר
רפואיים מכשירים ברכישת להשתתף יכולת ועליהם הוותיקים של לזה דומה במצב
בעלות ולהשתתף ממחירם 109cf של בשיעור קופות למרפאות או פרטיות למרפאות לפנות
פרט ,209'0 של בשיעור שיניים טיפול כל כמו שיניים, טיפול לקבל כדי החולים
כלל להשתתף חייבים היו שלא לפליטים אחר. תושב
לפי חושב שיניים לטיפול המימון בהוצאה.
אותם לפי וחושב קופתחולים של המחירון הצרכן על המוטל המחיר
המטופלים הוותיקים על החלים הקריטריונים בתשלום הנחות לעולים ניתנות לאחרונה
אולם, העירוניות. הרווחה לשכות באמצעות השנה של השנייה למחצית הביטוח דמי
הזכאים העולים 1990 ספטמבר מחורש (2596 של (בגובה אלה הנחות הראשונה.
זה לסיוע יזכו שמרני שיניים בטיפול לסיוע אוטומטי, באופן עולה לכל לעתים ניתנות
של החלטה לפי מענק, או הלוואה בצורת עלפי או כללית, בקופתחולים כמו
סיוע יינתן לא מקרה בכל הרפואית. הוועדה לאומית. בקופתחולים כמו זכאות, טבלת
ש"ח. מ200 יותר עולה הטיפול אם אלא ובין העולים בין זו בהשתתפות ההבדלים

המבוטחים העולים לגבי גם קיימים הוותיקים
כיסוי משרד או לאומי לביטוח המוסד באמצעות

מכוסות: אוכלוסיות אילו יקבעו גורמים שני משלמים הקליטה משרד מבוטחי הקליטה.
ותורי תקציב מגבלת (כמו הגבלות יש האם המקסימלית וההשתתפות הכנסתם גובה לפי
לו, זכאי שהאדם שירות קבלת על המתנה) עבורם הקליטה משרד שמשלם לסכום מגיעה

מכוסים. שאינם שירותים סוגי יש והאם מקצבתם הראשונים. החודשים ששת במשך
משרד של בהתייחסותו הבדל יש לביטוח המוסד מן הכנסה הבטחת מקבלי של
המגיעים בעולים מדובר כאשר הקליטה סוג לפי המחושב סכום מחסרים לאומי
או המערב) (ארצות הרווחה מארצות מקבל לדוגמה, הנפשות. ומספר הקצבה
מצוקה מארצות באים העולים כאשר וזוג לחודש ש"ח 23 ישלם יחיד זיקנה קצבת
וארצות המזרחי הגוש ארצות אויב, (ארצות הבטחת קצבת מקבל ואילו ש"ח, 35 ישלם
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הכיסוי על העולה במידה האלה הצרכים הסוציו איפיוניה בגלל כך שהוגדרו
כמוכן הקופות. של המבוטחים כלל של היהודית, האוכלוסייה של הדלים אקונומיים
ושל המתנה תורי של השפעה פחות יש שהעלייה מאחר וקולומביה). ארגנטינה כגון
זכויות אולי יש זאת, לעומת אחרים. עיכובים פירוש מתוכננת, עלייה היא הרווחה מארצות

 ביטוחים כגון מהן, נהנים אינם שעולים מכירים היהודית הסוכנות ששליחי הדבר,
בקופתחולים "שתיל" (דוגמת משלימים באח עוד לעלייה המועמדת המשפחה את
משרד בתשלומי מכוסים שאינם כללית), היתר, בין מאפשרת, זו היכרות מוצאה.

לעלייתם. הראשונה בתקופה הקליטה נכות ונפשי, גופני חולי של מקרים לאתר
לכיסוי הקשורים הגורמים עם משיחות . אפוא יודעת כזאת משפחה מוגבלות. או
לא עתה שלעת עולה, הבריאות הוצאות הכרוכות שההוצאות ארצה הגיעה לפני עוד
העולים תקציב. הגבלת של הבעיה התעוררה החולה המשפחה לבן רפואיים בטיפולים
הטיפול את מקבלים בקריטריונים העומדים המשפחה כאלה במקרים עליה. לחול עלולות
בנוגע תקציב בעיות יש אולם, הסיוע. ואת עמה לגרור לאח, להגיע לא לבחור יכולה
בגלל רפואיים ומכשירים שיניים לטיפול להשתתף או המוצא, באח לה שיש ביטוח
של הגל החל מאז להם העצומה הדרישה החולי. במצב הכרוכות בהוצאות
הזכאות את צמצמה הסוכנות המונים. עליית המגיעים בעולים כשמדובר שונה המצב
הנהלים פרסום לפני עוד טיפולים לאותם קיימות לא שם שכן מצוקה, מארצות
בעבר זכאים שהיו העולים, לפיכך, החדשים. משרד אפשרויות. אותן המקרים ברוב
לגורמים לפנות היום נאלצים זה, לסיוע מארצות העולה על דבר יודע אינו הקליטה

ותיק. תושב כל כמו אחרים מארצות העולה עלייתו. יום עד המצוקה
את הראשון הרגע מן יקבל המצוקה

לעתיד בהיערכות שינויים שירותי ואת האמבולטוריים השירותים כל
אינה המצוקה מארצות העלייה לעיל, כאמור מגיע הוא כאשר גם לו, הדרושים האשפוז
לקליטת הכנה אין כך משום מתוכננת. ממאירה, או כרונית מחלה עם ארצה
הדורשות בריאות בעיות עם המגיעים העולים תקופת חלה שעליו הוותיק, לתושב בניגוד
ואשפוזים דיאליזה כגון מידי, טיפול חודשים ארבעה ער שלושה של המתנה
הכין זה מצב עם להתמודד כדי דחופים. שקדמה במחלה טיפול לשם האשפוז למימון
פקידי בידי שימולא שאלון הקליטה משרד לקופה. להצטרפותו
המועצות בברית ישראל של הקונסוליות הכיסוי על להשפיע היכול נוסף, גורם
ממחלות הסובלים עולים לאתר מנת על שהמימון העובדה, הוא העולה, צורכי של
דחוף. רפואי לטיפול והזקוקים ממושכות ממחלות הנובעות המיוחדות, ההוצאות של
העולים של בואם לפני לאח יועבר זה שאלון הקליטה משרד על חל העולה, אתן שהגיע
הקליטה עובדי יהיו התעופה בנמל ועוד כללי באופן הבריאות. משרד על מכן ולאחר
רפואי. לטיפול הזקוק העולה לקבלת ערוכים המבוטחים מן קטן שיעור שלעתים ידוע,
שנעשה לפני עוד הרגשה, יש זו כוונה למרות במערכות העלויות של גבוה שיעור גורמים
יוכל לא הקליטה שמשרד בשאלון. שימוש כך, משום מוגבל. בלתי זמן לאורך הבריאות,
העולה, של קליטתו את ולתכנן לפיו לפעול חשוב מרכיב הוא האלה המקרים של הכיסוי
כוונה יש כך משום הרב. העומס בגלל וזאת מקור שיש כיוון הבריאות. הוצאות במימון
עיבודים לצורך רק זה בשאלח להשתמש לכיסוי זוכה שהעולה אפשר מיוחד, מימון
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כעבור רק  הכנסה והבטחת כללית יש במערכת אולם, ורישומים. סטטיסטיים
הממשלה באמצעות נעשה המימון שנתיים. המועצות בברית שנאסף שהמידע חששות
זיקנה לקצבת פרט לאומי, לביטוח והמוסד מצבם ואת הבריאות מצב את נכון ישקף לא

הסוכנות. גם משתתפת שבמימונה העולים. של הנפשי
אינו העולה כאשר הראשונה, בתקופה
ומשרד הסוכנות הקצבאות, לרוב זכאי הכנסה להבטחת קצבאות
ההכנסה הבטחת את המממנים הם הקליטה השונות, לקצבאות נתייחס זה בפרק
מארצות העולים לה. האחראים והם הנתונות לקבוצות חיים רמת המבטיחות
החודשים לששת קיום דמי מקבלים המצוקה אבטלה, זיקנה, קצבאות למשל, בסיכון,
ששת לאחר הכנסות. מבחן ללא הראשונים עבודה) ונפגעי כללית (נכות נכות שאירים,
ללשכת מופנים העולים הראשונים, החודשים ילדים, לקצבאות גם נתייחס הכנסה. והבטחת
זכאים הם עבודה, מקבלים אינם אם העבודה. אלה תמיכות האוכלוסייה. לכל הניתנות
שיתחילו עד הקליטה ממשרד קיום" ל"דמי לתושבים הלאומי הביטוח במסגרת ניתנות
לאחר שנתיים בערך יימשך זה הסדר לעבוד. ותיקים.
לקבל זכאים העולים שבו מועד העלייה, בסיס על היא התוכניות לרוב הזכאות
מוגבלים עולים הלאומי. הביטוח מן קצבה תשלום בתקופת כרוכה היא ולפיכך ביטוחי
שירות של המוגבלים בוועדת שהוגדרו הזאת התקופה משך לאומי; לביטוח למוסד
או (זמנית לעבודה כשירים בלתי התעסוקה אבטלה, דמי לקבלת חודשים שישה הוא
במשך הסוכנות, מן לקבל זכאים לצמיתות) ובהבטחת כללית בנכות כשמדובר שנתיים
דמי עלייתם, שלאחר הראשונות השנתיים זיקנה. בקצבת כשמדובר שנים ועשר הכנסה,
הניתנים הכנסה הבטחת דמי בגובה קיום ילדים וקצבאות עבודה לנפגעי קצבאות
ההטבות כל לאומי. לביטוח המוסד באמצעות התשלום. בתקופת תלות ללא ניתנות
ישירה בקליטה העולים על הן חלות הללו

מעבר. במסגרות הנקלטים אלה על והן מספק וגורם מימון הזכויות, אופי
עלידי המשולמים אבטלה לדמי אשר לאומי ביטוח דמי מתשלום פטורים עולים
כאן נהנה העולה לאומי, לביטוח המוסד אינם אם לעלייתם, הראשונה השנה במשך
העולה הוותיק. הישראלי לעומת מהקלה צריך העולה זו תקופה לאחר עובדים.
ימים 75 כשכיר עבד אם אבטלה לדמי זכאי לעבוד, הפסיק אם עצמו, את ולבטח להמשיך
במשך עבודה ימי 125 או שנה, במשך הלאומי. הביטוח מן אבטלה דמי מקבל והוא
ותיק תושב למובטל. היותו לפני וחצי, שנה הקליטה, ממשרד קיום דמי מקבל העולה אם
של מאלה כפולות זמן תקופות לעבוד נדרש אלה, ביטוח דמי מתשלום פטור יהיה הוא
תנאים אחר ממלא אינו העולה אם העולה. הוא אם  פטור הוותיק שהתושב כמו
ממשרד אבטלה לדמי זכאי יהיה הוא אלה, השכר מן 5590 על עולה שאינה הכנסה בעל
רק הלאומי. הביטוח מן במקום הקליטה, הוא התשלום זאת, לעומת במשק. הממוצע
העולה על יחולו עלייתו מיום שנתיים לאחר עובד. שהעולה ברגע וניתן אוטומטי
המבוטח על החלים לאלה זהים תנאים של השונות לקצבאות העולה של זכאותו

ההקלה. מן ייהנה לא ושוב הוותיק במועדים מתחילה לאומי לביטוח המוסד
שאינם לעולים הניתנת לתמיכה מעבר לנכים ניידות ילדים, זיקנה, קצבאות שונים.
עם בשיתוף הקליטה, משרד עובדים, נכות קצבאות ואילו מיד, מתחילות ואבטלה
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להם מלאו לא אך שנה. 60 להם מלאו ארצה התעסוקה, שירות ועם השונים המשרדים
הגבר בהגיע לקצבה זכאים יהיו שנה, 65 במקום העסקתו בתהליך בעולה תומך
להבטחת זכאים הם זה מועד עד .65 לגיל לעבודה הכשרתו בתהליך או מתאים עבודה
נשוי, זוג הכנסה. הבטחת חוק עלפי הכנסה פועל הקליטה משרד כך לשם מתאימה.
60 לאשה מלאו לא עדיין העלייה שביום רמות: בכמה
מלאו לא עדיין אך 60 מעל גילו והבעל שנה תוכניות גובשו העסקה: לקראת הכנה .1

לגיל האשה בהגיע לקצבה זכאי יהיה ,65 לו השלמה לקבל יכול העולה שבהן שונות,
עולים הבעל. עבור קצבה תוספת עם ,60 את להסב או בו, שעבד במקצוע והכשרה
לא אם אכשרה, מתקופת פטורים חדשים לכישוריו המתאים אחר למקצוע מקצועו
דהיינו, אותה, לצבור אפשרות להם היתה או בישראל; העבודה שוק ולדרישות
יקבל מ60, למטה כשגילו ארצה שעלה גבר רישוי לבחינות הכנה בקורסי להשתלב
צבר לא אם גם 65 לגיל בהגיעו הקצבה את דרישות לפי במקצוע לעסוק רישיון להשגת
הוא בחוק. הקבועה האכשרה תקופת את בקורסים הלימוד בתקופת ישראל. מדינת
ארצה שעלתה נשואה לא אשה לגבי הדין דמי את לעולה משלם הקליטה משרד הללו
זה במקרה הזכאות .60 לגיל הגיעה וטרם במשרד. המקובלים הקיום

.60 לגיל בהגיעה לה תוקנה במקום העולה העסקת בזמן חלקית תמיכה .2
ניתנת הקצבה ותיק, לתושב בדומה בתשלום משתתף הקליטה משרד עבודה:
6560 בנות ולנשים 7065 בני לגברים לכל חודשים 6 במשך העולה של משכורתו
השכר מן 55>70 מעל משתכרים אינם אם רק עבודה במקום נקלט העולה אם היותר,
70 גיל לאחר פרישה). (מבחן במשק הממוצע התעשייתי, או העסקי הפרטי, למגזר השייך
מותנית אינה הזכאות לאשה, 65 וגיל לגבר נקלט הוא אם  היותר לכל שנה ובמשך
יהיה הקשיש כמוכן, מעבודה. בהכנסות עוד את להשלים המעסיק על הציבורי. במגזר
אינן הכנסותיו אם הכנסה להשלמת זכאי העובד. לזכויות ולדאוג המשכורת

הזיקנה. קצבת גובה על עולות העולה של העסקתו בזמן מלאה תמיכה .3
חדשה לעולה משולמת שאירים גימלת את משלם הקליטה משרד עבודה: במקום
px< עלה בעלה אם ולילדיה, שהתאלמנה שנה במשך בשלמותה העולה של משכורתו
לארץ עלה הבעל אם ומעלה. 60 בן בהיותו ממשלתי. במשרד נקלט הוא אם היותר, לכל
הגימלה את תקבל האשה יותר, צעיר בגיל המשכורת את משלים המעסיק זה, במקרה גם
אחר ותיק תושב (ככל מבוטח היה הוא אם הסוציאליות. הזכויות כל את לעובד ומעניק
לביטוח במוסד תשלום שנות 10 שצבר אינה אלה בתוכניות להשתתפות הזכאות

לאומי). ועדה. באישור מותנית והיא אוניברסלית
לגברים רגליים, לנכי ניתנת ניידות קצבת השנים שלוש במשך אפשרי הזכות מימוש
,60 עד 3 מגיל ולנשים 65 עד 3 מגיל הוא אך העולה, של לעלייתו הראשונות
ניידות קצבת (א) הטבות: מספר כוללת והיא אחד לקורס זכאי העולה כלומר, חדפעמי.
החזקתו, למימון רכב לבעלי הן חודשית עבודה במקום מסובסדת ולמשכורת בלבד
לכיסוי עומדת הלוואה (ב) רכב; לחסרי והן סיוע לו יאושר מאוד בודדים במקרים אחד.
ראשון רכב לרכישת הרכב על החלים המסים  נוסף.
לסיוע מיוחדת מקק הלוואה (ג) והחלפתו; ושאירים זיקנה לקצבאות באשר המצב
לנכים המיועדת ראשון, רכב ברכישת נוסף עלותם שביום נשואים עולים יותר. מורכב
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הקיום דמי במסגרת כמו הנתמכות, הגפשות עובדים. וגם בעצמם הנוהגים בלבד קשים
הקליטה. משרד של ומעלה, 4070 של נכות בדרגת רגליים נכה

דירה שכר מקבלים העולים זאת מלכד עומדת להלוואה זכאי תקף, רישיון בידו שיש
יוני לחודש (נכון לחודש ש''ח 575 בסך לנכי גם ניתנת זו הלוואה מסים. לכיסוי
ש"ח 150 בסך דירה החזקת ודמי (1990 כעלי ושאינם 6070 נכותם שדרגת רגליים
העולים הראשונה, השנה לאחר לחודש. לגבי רלוונטי אינו זה סיוע נהיגה. רישיון
4 במשך דירה בשכר להשתתפות זכאים ממסים פטורים העולים שכל מאחר עולים,
הולך ההשתתפות גובה אך נוספות, שנים רכב. רכישת על
השנייה, בשנה לחודש ש"ח ל325 ויורד,
עד השלישית השנה מן לחודש ש''ח ול250 השירות רמת
הדירה בשכר ההשתתפות מימון החמישית. בין השירות קבלת בדרך הבדלים אין
השיכון. ממשרד בא הראשונה השנה לאחר החדשה, לאוכלוסייה הוותיקה האוכלוסייה
שקיבל לסיוע תחליף זה בסיוע לראות יש את מספק לאומי לביטוח המוסד כאשר
היה ולא קליטה במרכז שהה כאשר העולה קצבת ילדים, קצבת זיקנה, (קצבת השירותים

דירה. שכר לשלם חייב שאירים קצבת אבטלה, קצבת נכים, ילדים
סיוע. סוגי שני קיימים הוותיקים עבור עלידי הניתנות הקצבאות ניידות). וקצבת
החברות באמצעות מסובסד דיור האחד, אותם לפי מחושבות לאומי לביטוח המוסד
במסגרת וכו'). עמיגור (עמידר, המשכנות הוותיק. לתושב והן לעולה הן קריטריונים
מזכה הכנסתן שגובה משפחות, זאת, בגובה אחדים הבדלים יש זאת, לעומת
בדירות והמתגוררות הכנסה בהשלמת אותן לביטוח למוסד הקליטה משרד בין התמיכה
שכר בתשלום סיוע יקבלו מסובסדות, משרד במסגרת הקיום דמי גובה לאומי.
הסיוע סוג והרווחה. העבודה ממשרד הדירה הכנסה הבטחת של לאלה זהים הקליטה
באמצעות הדירה שכר סבסוד הוא השני במסגרת נכים אך הלאומי, הביטוח במסגרת
(זוגות מיוחדות לאוכלוסיות השיכון משרד יותר גבוהה תמיכה מקבלים הלאומי הביטוח
חדהוריות, משפחות גבוה, ניקוד עם צעירים בערך. %30n
של אחת קיום מקצבת המתקיימות משפחות בסך הוא קיום לדמי התשלומים גובה
לפי ניתן הסבסוד גובה הלאומי). הביטוח דצמבר (במחירי לזוג לחודש ש"ח 666
260 לחודש; ש"ח 190 עד רמות: שלוש 111 ילד כל עבור מקבלת משפחה .(1990
נכבד חלק לחודש. ש"ח ו325 לחודש, ש"ח ש"ח ו330 18 לגיל מתחת הוא אם ש"ח
הכנסה להשלמת הזקוקים הוותיקים מבין התעופה בנמל כבר ל25. 18 בין גילו אם
לשלם צריכים אינם ולפיכך דירה, בעלי הם לחודש הקיום דמי על נוסף מקבלים, העולים

דירה. שכר ש"ח 250 בסך חדפעמיים כיס דמי הראשון,
שאין ותיקים על יתרון יש לעולה לכאורה העולה כאשר ילד. כל עבור ש"ח ו100 לזוג,
דירה בשכר דירה מקבלים ושאינם דירה להם תום עם הסבה או הכשרה בקורס משתלב
הראשונה בשנה הסבסוד בגובה הן מסובסד, את מממן הקליטה משרד באולפן, לימודיו
לרמת הקשורים מגבילים תנאים בהעדר והן מקבל המשתתף לכך ובנוסף הלימוד שכר
לזכור, יש אבל המשפחה. ולהרכב ההכנסה אם לחודש. ש"ח 444 של בסך לקיום סיוע
נמצא קליטה למרכז מגיע שאינו שהעולה היא עובדת, אינה והאשה משפחה בעל הוא
קצר זמן תוך להשיג צריך הוא מיוחד; במצב מספר לפי המחושבת קיום לקצבת זכאית
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השנתיים במשך מצב, בכל מינימום, למשאבים מיד זקוק הוא כך ומשום דירה,
באמצעות מכוסים הם מכן לאחר הראשונות.  : יותר. רבים
כלל את המשרתות הכלליות המסגרות משרד על והן העולה על הן להקל כדי
הוא לציינו שחשוב אחד, הבדל התושבים. של התשלומים מערכת נעשתה הקליטה,
אלה תוכניות מעבודה. לפנסיות הנגישות האחרים התשלומים רוב וגם הקליטה סל
תשלום שנות 10 של מינימום מחייבות צריך עולה כל היה עתה עד יותר. פשוטה
יהיו לא המבוגרים העולים רוב ולפיכך ארצה הגיעו עם מיד הקליטה למשרד לפנות
יתרון יש לעולה זאת, לעומת להן. זכאים הראשון. לחודש הקיום דמי את לבקש כדי

האבטלה. לדמי הזכאות בתנאי במשך הקיום דמי את לקבל להמשיך כדי
השתתפות על תקציבית הגבלה קיימת לא להציג עליו היה הבאים החודשים חמשת
מסובסדת, עבודה בתוכניות או בקורסים לאולפן. הרשמה אישור הקליטה עוכר לפני
המטופלים העולים מספר ההערכה, לפי אולם לקבל כדי עידוד לבנק העולה הופנה אז רק
הצרכים לעומת קטן הוא אלה בתוכניות היה זה תהליך החודשיים. הקיום דמי את
קשורות לכך הסיבות לפתרונות. והדרישה והן העולה של הן רב זמן בבזבוז כרוך
שהן העבודה, שוק לדרישות כנראה השנה יולי מחודש החל הקליטה. מערכת של
מקצועית להסבה תוכניות היום. מצומצמות רבע (בערך הקליטה מסל נכבד חלק ניתן
התושבים עבור גם קיימות ולהכשרה העולה מעכשיו התעופה. בנמל כבר ממנו)
למצוא הקושי בפני העומדים הוותיקים מגוריו באחור הקליטה ללשכת להגיע צריך
סוגי שמגוון נראה, אך במקצועם. תעסוקה שלו; הבנק חשבון מספר את שם ולמסור
יותר רחב הוא לעולים המוצעים הקורסים ישירות חודש מדי מועברים התשלומים שאר
עבודה רישיון לקבלת הכנה קורסי כולל והוא צריך העולה זה הסדר בעקבות לחשבונו.
המאפשרים ועדכון רענון וקורסי לרופאים נזקק הוא כאשר רק הקליטה ללשכת לפנות
הטכנולוגית ברמה וניסיון ידע לרכוש לעולים מיוחדים. תשלומים ולקבלת לייעק
קורס אותו כאשר גם אך מקצועם. של , ,

י , הצרכן על המוטל המחיר
בנפרד מועבר הוא האוכלוסיות, לשתי ניתן
כל של המיןחדים הצףכים בגלל כלל תושבי כל את מחייב הלאומי הביטוח ףוק
בתחןם mn" ןרמןת שפה כדמי מהכנסותיהם חלק להפריש ישראל
שןןן. לתמיכן. ןכאים הטכנןלןגיה) ם המבוטחי אלה תשלומים מכוח ביטוח.
ןכאים "אעם בכל לעןל^ הניתנת לןן העולה כאשר גמלאות. לקבל הזכות את קונים

הלאןמי< הביטןח אבטלן. לדמי הלאומי הביטוח דמי את משלם הוא עובד.
אין אזרח. לכל קובע שהמוסד התעריפים לפי

סוציאלוים שוףןןזים אך הביטוח. תשלום בגובה הקלות לעולים
השירןתים את חיל בשלב נרכשות הזכויות עובד, אינו העולה כאשר

) 7yt לפי הסןציאלים שעלה עולה הראשונה. השנה במהלך עבורו
סןג לפי השני ןבשלב ןמפגריס) נכים מבוטח ומעלה, 60 בן בהיותו לראשונה
אן (בבית קהילתי אן מןסדי שיףןת: בתשלום חייב ואינו ושאירים בביטוח^זיקנה

טיפול לשירותי גם התייחסנו בשכונה). הביטוח. דמי
סוציאליים עובדים עלידי המוענקים וייעוץ כיסוי
מיוחדים, לצרכים מיוחדת חומרית ולעזרה הכנסת מובטחת מצוקה מארצות לעולים
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לגיל יום מסגרות כוללים השירותים מיוחדים רפואיים צרכים בסיסי, ציוד כמו
משחקיות, תרבות, לפעולות מסגרות הרך, חמש יש וכדומה). משקפיים (הסעות,
טיפול ומסגרות מתנדבים שירותי אולפנים, את לקבל יכול העולה שבהן מסגרות
לעזרה קבוצות כמו חריגות, באוכלוסיות הללו: השירותים
חדהוריות. ומשפחות לקשישים הדדית
עובדות פועלות האזוריות הרווחה בלשכות היהודית הסוכנות של רווחה שירותי .1

המיועדות פעולות המקיימות קהילתיות הגוף היא היהודית הסוכנות כאמור,
לשכות יש כאחד. ולעוליפ לוותיקים ברמת בסיכון בעולים המטפל המרכזי
לפעולות קהילתיות עובדות המממנות הגדרת החדשים, (בנהלים והמשפחה הפרט
תוכניות עלפי בלבד. לעולים המיועדות כוללת היא במקצת; שונתה אלה אוכלוסיות
הניתנים השירותים מן נהנים העולים אלה מוגבלים חדהוריות, משפחות קשישים,

ארצה. עלייתם עם מיד במסגרתן תפקודיים, ליקויים בעלות משפחות ונכים,
פער בעלות משפחות ואישיים, חברתיים

ובמסגרת בריאות במסגרות רווחה שירותי .4 ילדים ברוכות משפחות וטכנולוגי, תרבותי
אחרים שירותים אחריות לממש עלמנת הורים). ללא וילדים

רווחה לשירותי לפנות גם יכול העולה מקצועי שירות היהודית הסוכנות הקימה זו
של במסגרות או בריאות במסגרות הפועלים המגישים סוציאליים עובדים עלידי הניתן
בבית סוציאלי עובד (כגץ אחרים שירותים שלוש עד לעולה ונפשית חומרית עזרה
בפתרון לעזרה זקוק הוא כאשר הספר), בשימוש צורך יש כאשר עלייתו. מיום שנים

חברתיות. בעיות טיפול מסגרות כמו ספציפיים, בשירותים
הסוציאלי העובד לנכה, או לקשיש מיוחדות

לאומי לביטוח המוסד שירותי .5 העבודה משרד למשל ממשלתי, לגורם פונה
באמצעות הניתנים בפרט הטיפול שירותי לגורם או הבריאות, ולמשרד והרווחה
חוק עלפי ניתנים לאומי לביטוח המוסד ואקי''ם. אילץ מוסדות כגון וולונטרי,
לקשישים הניתן הסיעוד חוק את וכוללים
כגון לנכים, המיוחדים השירותים ואת בלבד והרווחה העבודה משרד של רווחה שירותי .2

לנכים. שיקום שירותי והרווחה העבודה משרד של הרווחה שירותי
שעברו לאחר רק אלא בעולה, מטפלים אינם

לקשישים מוסדיים שירותים כאמור, אך, עלייתו. מיום שנים שלוש
כאשר אלה לשירותים המגיעים מקרים יש

מססק וגורם מימון הזכות, אוסי טיפול דרוש או מוסדית מסגרת דרושה
קטיגוריות למספר מופרדים המיסוד שירותי קשיש (סידור המשרד של בתחומו הנמצא

הקשיש: של התפקודית הרמה לפי אבחון או מפגרים אבחון במוסד, מוגבל או
ומיטות מוגן דיור עצמאיים. קשישים למוגבל). תעסוקתי
לאנשים מיועדים עצמאיים לקשישים
ולהתלבש (להתרחץ בעצמם לטפל המסוגלים הרשויות באמצעות הניתנים קהילתיים שירותים .3
בניהול מתקשים הם אך עצמם), בכוחות המקומיות
מבדידות סובלים שהם או שלהם, משקהבית הגיל קבוצות לכל ניתנים אלה שירותים

עצמאיים. חיים לנהל הנעה ומהעדר המשתמשים. של מגוריהם מקום ובקרבת
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למקומות העולים הפניית של במדיניות תלוי ונשים גברים שייכים זו לקבוצה תשושים.
הבדלים יש מידע. לנו אין כך ועל השונים הקשורה אחת בפעילות לפחות מוגבלים שהם
המחיר, מבחינת גם השונים המוסדות בין מקשיי לעתים סובלים וגם האישי בתפקודם
לתעריף בהתאם כנראה, משלמת, והסוכנות  ניידות.
והבריאות והרווחה העבודה משרדי שקבעו ונשים גברים הם אלה נפש. תשושי

מוסד. לכל ומקשיים קוגניטיבית מירידה . הסובלים
ניידים. עדיין הם זה עם ויחד אישי, בטיפול

הצרכן על המוטל המחיר ונשים גברים שייכים זו לקבוצה סיעודיים.
או פרטי למוסד הסוכנות של התשלום זקוקים והקוגניטיבי הפיזי מצבם שעקב
המקובלים המחירים לפי יהיה ממשלתי כלל בדרך האישי. בטיפול מלאה לעזרה
העולה והבריאות. והרווחה העבודה במשרדי של מבעיות וסובלים למיטה מרותקים הם
מינימלי בשיעור ההחזקה בעלות ישתתף הסוגרים. על שליטה אי
שנהוג כפי שלו הזיקנה מקצבת 8096 של של לתקופה מממנת היהודית הסוכנות
השתתפות את ותיקים. אזרחים עבור גם לעולה המוסדיות המסגרות כל את שנה
כאשר הבריאות, משרד יקבע העולה משפחת שנים שלוש עברו שטרם מצוקה Pkjd
העבודה ומשרד סיעודי, בקשיש מדובר נפסקת השנים שלוש בתום עלייתו. מיום
גובה תשוש. בקשיש מדובר כאשר והרווחה, העזרה את קיבל לא העולה אם גם הזכאות
זכאות טבלת סמך על נקבע ההשתתפות רק ניתן זה סיוע שלמה. שנה במשך
טבלה הקשיש. ילדי של ההכנסה רמת ולפי הבריאות משרד של התחייבות קיימת אם
הקצבה מן 8070 ולוותיקים. לעולים זהה זו להמשך והרווחה העבודה משרד של או
החזקת של הממוצעת העלות מן 4096 מכסים הזכאות שקביעת נובע, מכאן המימון.
הממוצעת העלות מן 90ר2 עצמאי, קשיש של משולבת החלטה היא העזרה לקבלת
של הממוצעת העלות מן ו1496 תשוש של הנוגעים המשרדים ושל היהודית הסוכנות

נפש. תשוש או סיעודי קשיש באמצעות היא השירות הספקת בדבר.
אתם העובדים והמוסדות אלה משרדים

כיסוי יש היהודית לסוכנות אמנם כלל. בדרך
המתנה, תקופת יש הוותיקה לאוכלוסייה אך עצמאיים, לקשישים מוסדות מספר
חצי עד הסיעודיים לגבי להימשך העלולה מאוד. קטנה בהם והתחלופה מלאים הם
שנתיים. עד והתשושים העצמאיים ולגבי שנה להכניס נכונות קיימת דופן יוצאי במקרים
מגבלות גורמים: בשני קשורה ההמתנה המתאימה למסגרת בדחיפות הקשיש את
יש המקומות. וזמינות המשרדים של התקציב תיווך ללא חודשחודשיים, של לתקופה
האלה הגורמים שני של בחשיבותם הבדלים על להתגבר עלמנת הממשלה, משרדי של
משמעות שונות. בתקופות או שונים באזורים ההמתנה. בעיות
המקומות לבעיית שהפתרון היא, הדבר
בפתרון הנוכחית, במערכת משולב, לעולים השירות רמת
אפוא, לומר אפשר הוותיקים. של הבעיות הוותיק ולתושב לעולה יינתן שהשירות נראה,
של למצבו הדומה במצב נמצא שהעולה אותם הם שהספקים מאחר שווה, באופן
מסגרות למציאת הנוגע בכל אחר אזרח כל בין גדולים הבדלים שיש ביתן ספקים.
מוסדות לאותם לפנות יצטרך הוא מוגנות; בפועל השירות האיכות, מבחינת המוסדות
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אך בעצמו, חמות ארוחות יממן העולה אין במדינה. האזרחים כל לרשות העומדים
והרווחה העבודה שמשרד אפשרות קיימת האם, השאלה על לענות כדי מידע בידינו
קריטריונים לפי השירות עלות את יסבסד נטייה קיימת במקומות, מחסור קיים כאשר
אם דהיינו, הוותיקים; לתושבים שנקבעו או העולה של צרכיו על לענות יותר רבה
הביטוח מן הכנסה השלמת מקבל הקשיש הוותיק. התושב של אלה על
הארוחה. מעלות 5096 רק ישלם הוא הלאומי

בהשגת תסייע מאש"י הסיציאלית העובדת בבית הניתנים לקשישים שירותים
v זי". שייית הקשיש

השירות רמת כללי
בעזרה לעולה הסיוע ניתן 1989 אוגוסט עד הניתנים השירותים את כוללים אלה שירותים
30 על עלה לא והוא לצרכיו בהתאם ביתית הניתנים השירותים ובקהילה. בביתו לקשיש
חודשים שישה למשך וניתן בחודש שעות עזרה לשניים: נחלקים הקשיש של בביתו
שש עד היה הסיוע גובה היותר. לכל משק בניהול ועזרה בקשיש אישי בטיפול
אחת זיכוי (נקודת בחודש זיכוי נקודות שירותי חמות, ארוחות הספקת הכוללת ביתו,
עלידי המשולמת הילדים קצבת לגובה שווה אלה שירותים מימון בית. ועוזרות כביסה
הראשון, הילד עבור לאומי לביטוח המוסד מקורות. משלושה היום בא הוותיק לתושב
מארצות בעולים כשמדובר ש"ח). 68 כלומר החל הסיעוד חוק הוא המרכזי המקור
רמת את מגדירים החדשים הנהלים הרווחה, קשישים על לאומי לביטוח המוסד במסגרת
ארבע ולפי הכנסה מבחן לפי ההשתתפות פחות מוגבלים קשישים מאוד. מוגבלים
הקשישים את כוללת הראשונה יעד: קבוצות קופות הרווחה. ממשרד עזרה לקבל יכולים
(מדובר במשקכיתם לטפל מסוגלים שאינם אישי, לטיפול משלים סיוע מעניקות החולים
בגפם. והמתגוררים הבית) בניקיון בעיקר מיוחד. כשירות אלא כזכות לא
בגובה מהשתתפות ייהנו זו בקבוצה הנכללים
ש"ח 120 של סכום (עד לשבוע שעות 3 של מססק וגורם מימון הזכות, אומי
את כוללת השנייה היעד קבוצת לחודש). עבור הביתית העזרה את מממנת הסוכנות
והזקוקים לבדם הגרים התשושים הקשישים לטפל מסוגלים שאינם מוגבלים קשישים
הכולל לסיוע וכן משקביתם בטיפול לסיוע שנתיים של תקופה למשך במשקביתם
בסיוע מהשתתפות ייהנו הם וקניות. בישול ספק את בעצמו למצוא צריך העולה בלבד.
של סכום (עד לשבוע שעות 4 עד של השירות.
קבלת עד שנה למשך לחודש) ש"ח 160 הסיעוד חוק עלפי לסיוע זכאי העולה
שנתיים. עד או הסיעוד, לחוק הזכאות העזרה את מממנת הסוכנות שנה. לאחר רק
קבוצת את מהווים הסיעודיים הקשישים בהלבשה, ברחצה, (סיוע לעולה אישי בטיפול
ניתן, זו בקבוצה לנכללים השלישית. היעד הזכאות למימוש עד הבית) בתוך בניידות
בטיפול סיוע גם במשקבית, לסיוע בנוסף היותר, לכל חודשים 24 עד או סיעוד בחוק
של סכום (עד לשבוע שעות 6 עד אישי היקף הסיעוד. מחוק ליהנות זכאי אינו אם
כוללת האחרונה הקבוצה לחודש). ש"ח 240 ומחיר פורמלי באופן מוגבל אינו הסיוע
לטיפול הזקוקים הסיעודיים הקשישים את הציבוריים בארגונים כמקובל הוא השירות
מרותקים קשישים כלומר, סיעודי, מקצועי מט''ב). (דוגמת
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* מגבלת אין הסיעוד חוק במסגרת גם הוותיק, הסוגרים. על שליטה להם שאין למיטותיהם,
■ מקבל הקריטריונים על שעונה מי וכל תקציב. עד של לסיוע זכאים זו בקבוצה הנכללים
, עזרה. ש''רו 320 של סכום (עד לשבוע שעות 8

החודשים 12 על תעלה שלא לתקופה לחודש)
המתבל ל הניתנימ השי"תיט באח. לשהייתם הראשונים

קהילתיות nvuwa היה האחרונים השינויים שהונהגו לפני
הסיוע רמת את מדויק באופן להשוות קשה

\ .^ היה הדבר הוותיקים. של לזו העולים של
י אישי בטיפול הסיוע בהיקף בחלקו תלוי
1 באמצעות ניתנים במועדונים השירותים 1r, r

, , שהיקף נראה, אש''ר. במסגרת בפועל אדםהניתנת לכל פתוחים והם גורמים מספר . , ,

! , ותיקים לתושבים הניתן זה על עלה הסיוע
י שמגדירה כפי הקריטריונים על העונה Y י ,gm מיכזי אי, המ'1ילה mlm m וכנראה הסיעוד לחוק זכאים שאינם מוגבלים
: נלל מפעילי. מיגנל,ם ל למבוטחי הניח, הסיוע על גם עלה שהו..

ברורה קביעה יש היום אולם. הסיעוד. מקןמיןתחוק אגןן.ןת בשיתןף המקןמית הףשןת גרורה *ה _1p * ט הו .*ו7ט, *ור הס חו?
r ' r . . לערוך וניתן לשבוע שעות של ממומןבמונחים במרכזים הביקור ואחרים. אש"ל של ' 1

, במסגרת שניתן מה בין יותר מדויקת העבודההשוואה משרד בידי המקרים מן בחלק ' ' r
, הסוכנות שנותנת מה ובין הסיעוד חוק

הסיעוד, חוק באמצעות ובחלק והרווחה , ' rr , ,, r שהעולה מתברר, זו השוואה מתוך היהודית.
הזכויות מן חלק לממש מחליט הקשיש כאשר , 1 ,

י י , הוותיק. התושב שמקבל ממה פחות זו.מקבל בצורה החוק במסגרת שלו י r r

הצרכן על המוטל המחיר
מספק וגורם מימון הזכות, אומי , , , , , ,

שמספק למי התשלום את לשלם העולה על
בפני גם פתוחים המועדונים עקרוני באופן r ,

, , האישי. הטיפול את או הביתית העזרה את
קשורה ההצטרפות כן אם אלא העולה, , , ,

r , על חודש מדי הסיוע בקבלת להמשיך כדי
; ניסיונות נעשים כלשהו. בארגון 'r,בחברות ,

, י , , קבלה. להמציא מימוןהעולה בנפרד. עולים קבוצות להפעיל r

הארגון על כלל בדרך חל המועדונים
דמי בתשלום משתתפים והחברים המפעיל כיסוי
גם פתוחים למוגבלים יום מרכזי השתתפות. ובטיפול משקבית בניהול לעזרה הגישה
הסדר היה לא 1.9.90 לפני העולים. לפני שההחלטה כיוון מהירה, היא בקשיש אישי
במסגרות העולה במימון להשתתפות כללי בשדה העובדים עלירי נעשית זו עזרה למתן
ההשתתפות את מימנה הסוכנות אך אלה, כמו מסובכים. אישור בתהליכי צורך ללא
אולם, למקרה. בהתאם העולה, מן הנדרשת השונות המוגבלות ברמות העולים כל כן,
להשתלב המעוניינים עולים זה, תאריך לאחר בניגוד מקור, מאותו העזרה את מקבלים
השתתפותם את לממן יוכלו יום במרכזי הוותיק. התושב לגבי באחריות הקיים לפיצול
עבור להם מעניקה שהסוכנות הקצבה מן תקציביות מסיבות הגבלות היו לא כה עד
רצונו אם יחליט העולה כלומר, ביתית. עזרה במשרדים שקורה למה בניגוד זכאות, על
אחדים ימים יום, בכל במרכזיום לשהות העולה החמות, הארוחות לגבי הממשלתיים.

כלל. בו לשהות לא או בשבוע התושב של לזו דומה נגישות מרמת ייהנה
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מוסדיות במסגרות לנכים שירותים השירות רמת
כללי ובין העולים בין הבדל שיהיה לצפות אין

. הוותיקה. בהיבטיםהאוכלוסייה המטפלים גורמים מספר יש r
לביטוח למוסד בנכה. הטיפול של שונים הצרכן על המוטל המחיר
המעניקות מיוחדות מסגרות יש לאומי במועדון ההשתתפות מחיר היה 1.9.90 לפני
בית, לטיפול הקשור בכל לנכים סיוע הספציפית במסגרת שנקבע למה בהתאם
לילד וקצבה מיוחדים לשירותים קצבאות ההכנסה לרמת בהתאם  ובמרכזייום
זה בתחום הפועלים נוספים גופים נכה. כוסתה זו השתתפות כאמור, הקשיש. של
לביטוח המוסד של השיקום אגף הם המסגרות שגם להניח ויש מיוחדים במקרים
הפועלים הילד להתפתחות המרכזים לאומי, אך העולה, של במצבו התחשבו המפעילות
ממושכות למחלות האגף בריאות, במסגרות מקרה, בכל כך. על מפורט מידע לנו אין
משרד של השיקום אגף הבריאות, משרד של לפי ביתית לעזרה הקצבה את יקבל העולה
הרווחה לשכות באמצעות והרווחה העבודה עבור זו מקצבה לשלם יהיה ועליו צרכיו
השירותים למיניהם. וולונטריים וארגונים שניהם, עבור או היום מרכז עבור או העוזרת,
שיקום פרטני, טיפול אבחון, כוללים לנכים ותיקים קשישים זאת, לעומת בחירתו. לפי
אישי טיפול בית, שירותי מקצועית, והשמה בוזמנית. סיוע סוגי שני לקבל יכולים
כמו בקהילה הניתנים שירותים ביתית, ועזרה

r , והשמהכיסוי מוגן לדיור מסגרות יום, מסגרות , .
. קשור זה בתחום העולים של הצרכים ביןכיסוי האחריות חלוקת מוסדיות. במסגרות Y ,

מקום. בקרבת המסגרות בקיום כל בתחוםקודם בפרט חדמשמעית, אינה הגורמים , Y r f,, ואילו ביותר, רחב פיזור יש הסוכנותלמועדונים כללי, באופן והשיקום. האבחון
. . . . מצומצם. יותר הרבה הפיזור יום עוליםבמרכזי של במשפחות לטיפול אחראית

, יחייב במרכזיום שהביקור שהעובדה, לגורמיםייתכן מפנה אך המצוקה מארצות נכים . . .
. . שלו, הביתית העזרה את לצמצם העולה ישאת כאשר השירותים להפעלת האחראיים , ,,

, גם ייתכן אך למרכזייום, ללכת ממנו תמנע
הסוכנות אחרות. במסגרות להשתמש צורך י י

. . ממנו ייחסך במרכזהיום הביקור שבעקבות
השירותים מימון את עצמה על מקבלת ' Yr ,
, . . גם בבית. לה זקוק שהוא העזרה מן עלחלק הסכם יש אם רק הרווחה מארצות לעולים .Y Y 1 r

, . ליידע המקומית ברמה הנעשים יוצאיהמאמצים במקרים ורק העלייה הכנת בתהליך כך r , , ,,/r המסגרות לתוך אותם ולמשוך העולים את
לגבי העולים, זכויות את נפרט בהמשך דופן. ' , ' .

, רשויות יש הכיסוי. על ישפיעו שירות.הקהילתיות כל , , ,,, , עולים לקלוט כדי במח הפועלות מוגןמקומיות דיור כוללים לבית שמחוץ המוסדות ' ' , rי,, , שהן אחרות ויש שלהן הקהילתיות מעונותבמסגרות ועצמאיים, מבוגרים לנכים בקהילה ' ' r .
, , , הסתם מן המשפיע נוסף גורם פחות. מוגבלויותפעילות בעלי לנכים אומנה ומשפחות י י

לבתי_חןלים מןפנים הסיעןדיים הנכים לצורכי המסגרת של ההתאמה מידת הוא
ממןשכןת> למחלןת במיוחד המאפיינים שפה ולקשיי העולה

מיוחדים חוגים הקשישה. האוכלוסייה את
מסטק וגורם מימון הזכויות, אופי קלה בעברית' או הרוסית בשפה לעולים

סיעודי לנכה ניתנים המוסדיים השירותים מתקיימים שלהם התעניינות בתחומי וחוגים
צורות שאר הבריאות. משרד באחריות המועדונים. מן בחלק
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הקשישים. בקרב השורר למצב בדומה העבודה משרד באחריות הן המוסדי הטיפול
כיום ממתינים אינם הנכים הידוע, ככל לתקופה מממנת היהודית הסוכנות והרווחה.
הפועלים המיוחדים למוסדות ממושך זמן לנכה המוסדיות המסגרות כל את שנה של
והנתמכים הוולונטריים הארגונים במסגרת שנים שלוש עברו שטרם מצוקה מאח עולה

והרווחה. העבודה משרד בידי תיפסק השנים שלוש כתום עלייתו. מיום
העזרה את קיבל לא העולה אם גם הזכאות

במסגףת לנכים הנותנים שי"תים אם רק יינתן זה סיוע שלמה. שנה במשך
jyfiran של או הבריאות משרד של התחייבות קיימת

המימון. להמשך והרווחה העבודה משרד
פללי העזרה לקבלת הזכאות שקביעת נובע, מכאן

שירותים רצף יש לעיל, שתואר כפי ושל הסוכנות של משולבת החלטה היא
במסגרות או הנכה של בביתו הניתנים השירות הספקת בדבר. הנוגעים המשרדים
אלה למסגרות האחריות חלוקת קהילתיות. והמוסדות אלה משרדים באמצעות נעשית
ננסה ולא מורכבת השונים המשרדים בין 1.9.90 לפני כלל. בדרך עובדים הם שעמם

מרכיביה. כל את כאן לפרט לסדר דופן יוצאי במקרים נכונות גם היתה
דחוף באופן המתאימות במסגרות הנכה את

הנכה בבית שירותים משרדי של תיווך ללא חודשחודשיים למשך
הניתנים השירותים את כוללים אלה שירותים בעיות על להתגבר עלמנת הממשלה,
העזרה לשניים: נחלקים והם בביתו לנכה יכול היה הסיוע מיוחדים במקרים המתנה.
משקבית בניהול והעזרה אישי בטיפול לא המשרדים אם לשנה, מעבר גם להימשך
שירותי חמות. ארוחות הספקת (הכוללת באמצע האחריות את עצמם על לקחת יכלו
מקורות שלושה בית). ועוזרות כביסה השינויים הנהגת עם אולם, תקציב. שנת
לתושב הללו השירותים את היום מממנים אינם שוב אלה מיוחדים הסדרים בנהלים,
זכאים וילדים מבוגרים נכים, הוותיק: אחת לשנה מתחייבת הסוכנות כיום תקפים.
המיוחדים השירותים הוצאות במימון לסיוע של התחייבות קיימת כאשר ורק כלבד
לאומי. לביטוח המוסד של תוכניות במסגרת במימון. להמשיך המשרד
הביטוח מן לקצבה זכאי קשיש שאינו נכה
ניתנת זו קצבה מיוחדים. לשירותים הלאומי הצרכן על המוטל והמחיר הכיסוי השירות, רמת
ללא עצמם את לשרת מסוגלים שאינם לנכים לצפות אין הקשישים, של במקרה כמו
שירותים. לקניית נועדה והיא הזולת עזרת בין לנכים הניתן השירות ברמת להבדלים
ועדה באישור מותנית זו לקצבה הזכאות בנוגע גם נכון הדבר ותיקים. לתושבים עולים
ובזכאות לאומי לביטוח המוסד של רפואית והתושב העולה ולכיסוי. הנכה להשתתפות
עבודה. נפגעי לגמלת או כללית לנכות המתנה, תקופת אותה בפני עומדים הוותיק
הסיעוד חוק במסגרת הניתן לסיוע בניגוד הספציפי המצב פורמלי. באופן לפחות
ולילדים מבוגרים לנכים הסיוע לקשישים, ההזדקקות במצב תלוי לנכים המיטות לגבי
אינו והמקבל כספית קצבה של כצורה ניתן או הבריאות במשרד ההמתנה ובמצב למיטות
על לדווח או שירותים בו לקנות חייב הבריאות למשרד והרווחה. העבודה במשרד
שהעזרה במקרה לדוגמה, ככסף. השימוש קיימת לפיכך, לנכים; מיוחדים מוסדות אין
לשמש יכול הכסף המשפחה, בידי ניתנת אלה, למוסדות הזקוקים נכים של המתנה
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ביתהספר. של או המורה של המלצתו פי צרכים על לענות עלמנת משאבים תוספת
סיוע נכים לעולים מממנת הסוכנות כמוכן. קצבת היא נוספת מסגרת הנכה. של כלליים
אינם אם בדירתם, שינויים לביצוע מיוחד משולמת היא .18 עד 3 מגיל נכה ילד
נכותם. בגלל רגילה בדירה לגור יכולים הפעולות ברוב הזולת בעזרת התלוי לילד
נתונה וגובהו הסיוע פרטי לאישור הסמכות הן אף מעניקות קופותהחולים היומיומיות.
משרד של בריאות לענייני הארצי הרכז בידי אלא כזכות לא אישי, בטיפול משלים סיוע

. הקליטה. עזרה מעניק הבריאות משרד מיוחד. כשירות
* בשיפוץ  כאחד ועולים ותיקים  לנכים

הדירה את להתאים צורך יש כאשר דירתם,
השירות ימח לצורכיהם.

ילד עבור משלם לאומי לביטוח המוסד
מסכום 120963096 של חודשית קצבה נכה מספק וגורם מימון הזכות, אופי
נכון ש"ח, 555 (כלומר, ליחיד הנכות קצבת מיום נכה ילד עבור קצבה לקבל זכאי העולה
מיוחדים לשירותים הקצבה .(1990 ליוני מיוחדים שירותים לגמלת הזכאות אך עלייתו.
נכה של התלות דרגת עלפי משולמת עם יחד מתחילה, לאומי לביטוח המוסד מן
ל או %100V ,50%'V להגיע יכולה ורמתה שנתיים. לאחר לנכים, לקצבאות הזכאות
משולמת והיא הכללית הנכות מקצבת 15096 אישי בטיפול הסיוע את מממנת הסוכנות
בסוכנות, הכללית. הנכות קצבת על נוסף בניידות בהלבשה, ברחצה, (סיוע לעולה
מוגבל היה לא הסיוע היקף זאת, לעומת משקהבית, בניהול העזרה ואת הבית) בתוך
המחיר הוא השירות ומחיר פורמלי באופן מיוחדים. לשירותים הזכאות למימוש עד
אין (מט''ב). הציבוריים בארגונים המקובל החלים קריטריונים אותם לפי ניתן המימון
הנכה קיבל חודשיים סכומים אילו מידע לנו שעות 8 עד כלומר הסיעודיים, הקשישים על
להשוות קשה כך משום בממוצע. העולה אך לחודש), ש"ח 320 של סכום (עד לשבוע
החדשים בנהלים הוותיק. התושב ובין בינו דהיינו, חודש; 24 על תעלה שלא לתקופה
לתשלום מגיעה לסיוע הנכה העולה זכאות בנוסף, מיוחדים. שירותים קצבת קבלת עד
58^0 כלומר לחודש, ש''ח 320 של מקסימלי משק את לנהל היכולים מבוגרים נכים עבור
שהוא הכללית, הנכות קצבת מגובה בערך הדרכה מממנת הסוכנות חלקי, באופן ביתם
שמשלם המקסימלית הרמה מן בהרבה נמוך החדשים הנהלים עלפי משקבית. לניהול

לאומי. לביטוח המוסד הסיוע את צמצמה הסוכנות ,1.9.90 מיום
שיפוצים בביצוע שהסיוע לכך, לצפות יש חודשים. 3 של לתקופה הזה
לתושב מאשר לעולה יותר נגיש יהיה בדירה  נכותם בגלל אשר ומבוגרים, ילדים
זה בתחום תקציב מגבלות עקב הוותיק להשתתף מסוגלים אינם  נפשית או פחית
תהליכי בגלל וגם הבריאות במשרד הקיימות הקליטה, משרד מטעם הניתנים עזר בשיעורי
אולם, בסוכנות. הקיימים יותר פשוטים הפניה עזר שיעורי לקבלת הסוכנות מן סיוע יקבלו
זה סיוע צומצם החדשים הנהלים הפעלת עם תקופה במשך יינתן זה סיוע אינדיווידואליים.
דלת הרחבת כגון בלבד, קטנים לשינויים מ יותר ולא חודשים שישה על תעלה שלא
צורך יש כאשר באמבטיה. ידיות הוספת או בעצמו למצוא העולה על לשבוע. שעות 20
מופנה העולה הדירה, במבנה שינויים לבצע להאריך אפשרות קיימת מ1.9.90 מורה.

הבריאות. למשרד על חודשים, בשלושה הסיוע תקופת את



21ו הוותיקים לזכרות והשוואתן רווחה לשירותי העולים זכרות

להשתלב יכולים שאינם ילדים הנכות. אבחון הצרכן על המוטל המחיר
יום למסגרות מופנים רגילות, חינוך במסגרות את המספק לגורם בעצמו לשלם העולה על
בדרך וולונטריים, ארגונים שמפעילים ארוך והוא האישי הטיפול את או הביתית העזרה
יום מעונות כוללות אלה מסגרות אילץ. כלל סמך על רק הסוכנות מן החזר לקבל יוכל
ובתיספר 53 לגילאי ילדים גני ,30 לבני גובה על עולה שהכנסתן משפחות קבלות.

החינוך). משרד (בשיתוף 126 לגילאי כ1096 השתתפו קיום בדמי המזכה הכנסה
מ1.9.90 אבל, הזה. הסיוע של ממחירו

מספק וגורם מימון הזכות, אופי העולה, מן נדרשת איננה כבר זו השתתפות
נכות לקצבאות זכאי העולה שבו המועד מן . תלוי הסוכנות של ההשתתפות שגובה מאחר
במסגרת שיקום לשירותי גם זכאי הוא שהסוכנות הסיוע הכנסה. במבחן ממילא
שנתיים). אחרי (כלומר, הלאומי הביטוח אם רק ניתן בדירה שינויים לצורך נותנת
והרווחה העבודה משרד במסגרת הזכאות ש''ח. 200 על עולה הוא
שלוש לאחר רק כאמור, בפועל, מתחילה
שירותי כל את מממנת הסוכנות שנים. כיסוי
במסגרת מקצועית הכשרה הכוללים השיקום, העזרה רוב ניתנת הוותיקים לתושבים
בשוק אינדיווידואלית הכשרה או מוגנת וללא הלאומי, הביטוח במסגרת זה בתחום
12 של לתקופה יינתן זה סיוע העבודה. כה עד רחב. הכיסוי לפיכך תקציב, מגבלת
לאחר שנים שלוש במשך היותר לכל חודשים על אפקטיבית תקציב מגבלת היתה לא
והוצאות לימוד שכר כולל הסיוע העלייה. הקריטריונים הסוכנות. מטעם הניתנת העזרה
העולה כך, על נוסף יום. למסגרות נסיעה על מבוססים לאומי לביטוח ובמוסד בסוכנות
התפקוד לשיפור עזר לאבזרי הזקוק הנכה התלות מידת ועל הנכה של צרכים הערכת
יכול ברייל) מכונת רשמקול, (למשל האישי בזולת. הנכה של

הסוכנות. במימון אותם לקבל

השירות ימת בקהילה הניתנים שירותים
השיקום אגף לשירותי זכאי אינו העולה
מפנה והסוכנות לאומי לביטוח המוסד של ג^,
לקבלת והרווחה העבודה למשרד הנכה את כוללים בקהילה הניתנים שיקום שירותי
העולה מכך שכתוצאה אפשר השירותים. בגיל לאנשים המיועדים שיקום מרכזי
הרחב הפתרונות לרצף זוכה אינו הנכה הכוונה אבחון, שירותי ומעניקים העבודה
בביטוח לנצל יכול הוותיק שהתושב יותר השמתו היא המטרה קדםמקצועית; והכשרה
בין להשוות בסיס לנו אין למעשה, לאומי. לנכים החופשי. העבודה בשוק הנכה של
זו ובין בפועל לעולה הניתנת השירות רמת ניתנת שבהם שיקום מפעלי קיימים קשים

ממנה. נהנה הוותיק שהתושב נכה יותר. וממושכת אינטנסיבית הכשרה
העבודה בשוק להשתלב מסוגל שאינו

הצרכן על המוטל המחיר (מפעלים מוגנת למסגרת מופנה החופשי
והכשרה אבחון עבור משלם אינו העולה תעסוקה). מועדוני או המשקם כגק מוגנים,
והוא הסוכנות על כולו חל המימון מקצועית. ילדים מקבלים הילד להתפתחות מרכזים
האבחון תחנת שיגישו חשבונות לפי מתבצע לצורך הסתכלות גן ומשמשים 0 מגיל



מיטה אסתר פקטור, חיים הכיב, ג'ק ו 22

לרבים, ידוע אינו זה שחוק מתברר, אולם ותיק תושב שהוא נכה המשקם. והמוסד
המטפלים המקצוע אנשי בקרב ואפילו שהוא השירות במימון כלל משתתף אינו
קיומו. על יודעים הכל לא סיכון באוכלוסיות התעסוקה ובמסגרות השיקום במרכזי מקבל
אחרים, לנכים בדומה זכאים, המפגרים העבודה משרד על חל המימון האחרות.
מיוחדים לשירותים לקצבה הנכות, לקצבת הרשות ועל העלות) ממחיר 7596) והרווחה
במפגרים הטיפול אבל נכה. ילד ולקצבת במסגרות השתתפות יש .(2596) המקומית
העבודה במשרד מיוחד אגף באחריות הוא שבפועל כנראה הכנסה. רמת לפי לילדים, יום
שירותים של מערכת וקיימת והרווחה על כלל. בדרך מאוד נמוכה זו השתתפות
ארגונים קיימים כמוכן, למפגר. מיוחדים על החלים קריטריונים אותם חלים העולים
זה. בשטח הפועלים מיוחדים וולונטריים הוותיק. התושב
דומות הסוכנות במסגרת הניתנות הזכויות
אפוא נתמקד בהמשך הנכים. של לאלה כיסוי
ונעמוד והרווחה העבודה משרד בשירותי המוסד במסגרת הניתנים השירותים על
המפגרים של מעמדם בין השוני נקודות על יש אך תקציב, מגבלת אין לאומי למטות

האחרים. לנכים בהשוואה את המגבילות מוגדרות זכאויות של מערכת
המספק ^ המממן ^ הןכית> אןפי העבודה במשרד זאת, לעומת הסיוע. היקף

מעןנןת כןללןת מפגרים לן?שמת המסגרןת אפשר כך משום תקציב. הגבלת יש והרווחה
בתנאי ופרטיים ציבוריים ממשלת"ם> יהיה העולה לרשות שיעמוד המימח שהיקף
משפחתיים> מעןנןת רשת פנימיין. השירותים מן בחלק כך, על נוסף יותר. רחב
קהילת>. ןדיור הןסטלים 1!UBW משפחןת בוודאי ישפיעו ואלה המתנה תורי קיימים
במפגר מדובר כאשר <Dnnvn במקוים אולם אלה. לשירותים העולה נגישות על גם
העבודה משרד |WM קשה שמצבן מדויקת השוואה לערוך באפשרותנו אין
כרןניים> לחןלים בבתיחולים נעןר ןהרןןחה בפועל. למתרחש הנוגע בכל המסגרות בין
מממנת הסןכנןת לנכינ£1 למןסדןת בךןמה חד הגדרות עלפי פועלת שהסוכנות כיוון
לכלעןלה ^ המןסדי הסידןן. עלןת את קבלת לצורך נכות של פחות משמעיות
לארץ) לעלייתן שנים שלןש מלאן שטרם רחב יהיה האוכלוסייה שכיסוי אפשר עזרה,
לאחר זאת משלם ןהרןןחה ^ ןמשרך סובלים שהעולים אפשר זאת, לעומת יותר.
של התעריף לפי משלמת הסןכנןת בפני מכשול המעמידות מיוחדות מבעיות
הןא המספק הגןרם ןהרןוחה> ^ משרד שקיבלו הטיפול אופי כגון הצרכים. כיסוי
הןןתיק התןשב לרשןת הע"". גןרם אןתן נכונות או יכולת ואי שפה, קשיי בעבר.

אלה. קשיים עם להתמודד
הצרכן על המוטל והמחיר הכיסוי השירות, רמת
הנכים של לזה זהה המצב עקרונית, מבחינה ~..~~.~ .... ,
. , r מוסדיות במסגרות למפגרים שירותים
הבדל יש שבפועל אפשר אך האחרים
קיימת אלה למסגרות לשירותים. בנגישות כללי
נראה, ממתינים. ב900 מוערך והתור המתנה (בן אדם כל המחייב חוק קיים בישראל
יצטרך מוסדית למסגרת הזקוק שהעולה לדווח אחר) אדם וכל מקצוע בעל משפחה,
הזקוק ותיק תושב כמו ממש בתור, לחכות הידוע מפגר על והרווחה העבודה למשרד

למפגרים. למסגרת הולם. טיפול למפגר לתת לאפשר מנת על לו,
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כיסוי למפגרים הניתנים שירותים
המימון מקורות בין שההפרדה אפשר קהילתיות במסגרות
באשר יתרון לעולה מעניקה אלה לשירותים פיגור רמת בעלי למפגרים יום מעונות קיימים
שירותים במספר השירות. של לנגישותו פעוטונים ;176 לגילאי המיועדים בינונית
רמת על המשפיעים המתנה תורי קיימים עד מפגרים לילדים טיפוליים יום ומעונות

כאחד. ולוותיקים לעולים הנגישות הגילים; בכל קשה פיגור בעלי ולילדים 6 גיל
העומדים שיקומיים) עבודה (מפעלי מע''שים
לפעילות ומועדונים ומעלה, 17 בני לרשות

אחרים סוציאליים שירותים הצהריים. אחר בשעות
סוציאליים שירותים נזכיר זה בפרק

סיציאליים יביים 'לייי* הניתנים ל"יליים המספק "*ורמ המימון הזכות. א"י
השירותים ולמערכת העולים קבוצות ,לכל . , , .

r לפי אלה קהילתיים לשירותים זכאי העולה
בקייטנות, סידור כגון המיוחדים, החומריים , r,

r , ' , לגבי המוגדרים קבלה קריטריוני וכדומה,אותם לבתיחולים הסעות והנעלה, rביגוד '
, , , , כל את מממנת הסוכנות הוותיק. המפגר

דעתם שיקול לפי נזקקים לעולים הניתנים ,. Y^^/ " עןבדים של מקצועית הכשרה הכוללים השיקום, ^שירותי ^ לאןכלןסי; ^ הללן שכר הכולל למפגרים, הסיוע מוגנת. במסגרת
ך ^ כמן במקרה כמו יינתן, נסיעה והוצאות לימוד

r, , \ לכל חודשים 12 של לתקופה הנכים, שירותיםשל נוספות. לאוכלוסיות  pbm , /
, , , העלייה. מיום שנים שלוש במשך מטעםהיותר, הוותיקה לאוכלוסייה מסופקים אלה י 1

לשכות באמצעות והרווחה העבודה משרד
המחלקות באמצעות משלים ובאופן הרווחה השירות רמת
לביטוח במוסד השיקום אגף של הסוציאליות למשרד המפגר העולה את מפנה הסוכנות

הבר,אות. מערכות ושל לאומ, אולם, שירותים. לקבלת והרווחה העבודה
השיקום למדור לפנות יכול אינו שהוא מכיוון

?B0sn 0m71 המימון הזכות> אופ, לא שהוא אפשר לאומי, לביטוח המוסד של
שירותים ומפעילה מממנת היהודית הסוכנות בפני הפתוחים הפתרונות קשת לכל חכה
באמצעות שנים שלוש במשך לעולים אלה הוותיק. התושב
לקליטת במחלקה רווחה לשירותי האגף
בכל מטפלים הסוציאליים העובדים עלייה. הצרכן על המוטל המחיר
סוציאליות נפשיות, מבעיות הסובל עולה ומשולם הסוכנות על כולו חל המימק
העולה את מפנים העובדים והתנהגותיות. האבחון תחנת שמגישים חשבונות עלפי
הנפש, בריאות שירותי במערכת לטיפול הוותיק, התושב לגבי גם המשקם. והמוסד

לצורך. בהתאם והרווחה העבודה משרד על חל המימון
לעולים מוענק ייעוץ על נוסף כאמור, ילדים השתתפות המקומית. הרשות ועל
יום, מעונות קייטנות, כגון מיוחד, סיוע הכנסה מבחן עלפי נקבעת יום במסגרות
בדיקות והנעלה, לביגוד סיוע בסיסי, ציוד לעולים. וגם ותיקות למשפחות גם הניתן
חירום הסעות ופסיכיאטריות, פסיכולוגיות היא הזאת ההשתתפות כלל שבדרך נראה,
סיוע ניתוח. לאחר לחולים הבראה לחולים, מאוד. נמוכה
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כיסוי ובין השירותים רמת בין להפריד העובד של דעתו שיקול לפי ניתן זה
לפנות יכול עולה כל זה. בתחום הצרכים הסוציאלי.
עזרה, ולבקש הקליטה) עובדי (באמצעות
מגורמים תושפע בצרכיו ההתעמקות אך השירות רמת
לצרכים. התקינה בין היחס כולל רבים, יחסית התקנים להיקף קשורה השירות רמת
כה שעד להניח יש לעיל, שנאמר כפי התחלופה ולמידת העובדים לרמת לצרכים,
נוסף גורם יותר. מלא מכיסוי נהנו העולים שיטתית בדיקה נערכה לא העובדים. של
של הנטייה מידת הוא הכיסוי על המשפיע הרמה לעומת בסוכנות השירותים רמת של
גם מושפעת זו לעזרה. לפנות האוכלוסייה הבדלים שקיימים ידוע אך הרווחה, בלשכות
של הארגוני האקלים מן התרבות, מדפוסי לטובת התחלופה ובמידת העבודה בתנאי
לפנייה. הקשורה הסטיגמה וממידת השירות התקינה מצב גם הסוכנות. של השירותים
סוציאלי לעובד שהפנייה הרושם, מתקבל החומרי הסית בתחום יותר. נוח היה בסוכנות
סטיגמה. בפחות קשורה הסוכנות של באש''ר על מענים למתן שהאפשרויות ססק אץ
היום שעד להניח, יש החומרי הסיוע בתחום לגבי יותר רבות עכשיו עד היו צרכים
רחבה. בצורה מכוסים העולים של צורכיהם הוותיקים. התושבים לגבי מאשר העולים

הסכומים על הגבלה יש התחומים מן בחלק
נבחרים מוניציפליים שירותים ניתנים ובאחרים הסוכנות מן לקבל שניתן

ברשויות לנעשה כללי באופן נתייחס זה בפרק העובדים של דעתם שיקול עלפי הסכומים
של גדול מספר הקולטות המוניציפליות הרווחה לשכות זאת, לעומת הסוציאליים.
הרשויות הישירה הקליטה מן כתוצאה עולים. זכאות טבלת בסיס על חומרי סיוע מעניקות
על אחראיות עצמן את רואות המקומיות לשכות סבלו זאת מלבד מאוד. מוגדרת
הקהילתי לתחום הנוגע בכל בעולה הטיפול ואלה חמורות תקציב ממגבלות הרווחה
צורכי על מענים לתת דרכים לחפש החלו והן בפועל. הניתנת העזרה את הגבילו
הרשויות הפכו כך אליהן. המגיעים העולים היחס השתנה העלייה היקף הרחבת עם
העולה בקליטת מרכזי גורם להיות המקומיות יש היהודית. בסוכנות לצרכים התקנים בין
לקליטתם נערכות הרשויות מן חלק ביישוב. הסיוע. תקציבי על כבר יותר הרבה לחץ גם
וחלק תחומים של רחב במספר העולים של השירות, רמת על השלכות יהיו אלה לשינויים
כוללים התחומים יותר. מצומצם באופן המידי. בטווח לפחות
הדרכה, חינוך, תרבות, חברה, דיור, תעסוקה,
לצורך ועוד. מידע הפצת מתנדבים, הפעלת הצרכן על המוטל המחיר
ועדת עולים הקולט יישוב בכל מוקמת זה חדמשמעיים כללים אין היהודית בסוכנות
או הרשות ראש עומד שבראשה קליטה, והתנאים ההשתתפות העזרה, היקף לגבי
רכז משתתפים זו בוועדה מטעמו. בכיר איש והרווחה העבודה במשרד הסיוע. ניתן שבהם
המקומית), הרשות (עובד ביישוב הקליטה גובה עלפי נקבעת הנזקק השתתפות
מחלקות ראשי ביישוב, הקליטה משרד נציג הכנסותיו.
ונציג המשכנת החברה נציג והרווחה, החינוך
בה משתתפים כמוכן התעסוקה. שירות כיסוי
מתנדבים. וארגוני העולים התאחדויות נציגי כיסוי של ברורה הגדרה אין הדברים מטבע
עוצמה באותה פועלת ועדה כל לא אולם, גם קשה וההכוונה. הייעוץ בתחום הצרכים
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ההתארגנות תהליך את ולהשלים השפה הוועדות בידי יש תמיד לא יעילות. וכאותה
התנאים האחרים, התחומים במרבית מחדש. אחת על פתרונות, למציאת הדרוש המידע
שונים אינם לעולה הסית למתן הפורמליים רווחה. בבעיות מדובר כאשר וכמה כמה
לתושב הניתן הסיוע מן וברמתם במהותם תוכניות שפרסמו רשויות יש לכך, בנוסף

הוותיק. עיריית לדוגמה עלייה, לקליטת היערכות
המסגרת בין חפיפה קיימת המקרים ברוב .3 מעוניינת העירייה זו, תוכנית לפי נתניה.
המסגרות ובין לעולה שירותים להספקת מתנדבים הפעלת מישורים: בחמישה לפעול
יחד הוותיקים. לתושבים שירותים המספקות פעילות הראשוניים; בסידורים העולה לליור
הגורם חשובים תחומים במספר זאת, עם תיווך ולמבוגרים; לילדים ותרבותית חברתית
נכללים אלה בין לעולה. ייחודי הוא המספק לאוכלוסיות התייחסות לממסד; העולה בין
בשירותי מרכיבים הראשוני. הקליטה סל במסגרת עולים לילדי עזרה מתן חריגות;
אשר הסוציאליים. והשירותים הכנסה הבטחת סיפור''. ו''שעות ספרים השאלת משחקיות,
סף על נמצאים אנו הסוציאליים, לשירותים גם מאורגנות אלה פעילרות במסגרת
הסוכנות שהחליטה לאחר ההפרדה, ביטול משפחת את יאמצו אשר ותיקות משפחות
לממשלה. הסוציאלי הטיפול את להעביר הישראלית החברה עם קשר ליצור כדי העולה
ההספקה שבהם שירותים, קיימים זאת מלבד מלבד הקליטה. שלבי בכל הדרכה ולתת
ייחודית מסגרת באמצעות במשולב מתבצעת בעולים ישירות המטפלים במוסדות זאת.
לעולים מיסוד שירותי כגון משותפת. ומסגרת מתורגמנים. המשמשים מתנדבים משולבים

מוגבלים.
ובין העולים בין העיקרי ההבדל .4 ^
המימון במקור מתבטא הוותיקה האוכלוסייה העיקריים הממצאים סיכום ד.
קיים זה הבדל השירותים. מן רבים של 
שנים שלוש כלל בדרך מוגבלת, זמן לתקופת
יש אבל שנים, חמש  אחד חריג ובמקרה זכויות של מוגדרת מערכת קיימת .1

מסתיים השירותים מתן שבהם מקרים גם בנוגע תפקידים לחלוקת כללים * ושל
ושנתיים. שנה חודשים, שישה לאחר לעולים והבריאות הרווחה שירותי למימון

של והרווחה הבריאות בצורכי הטיפול .5 בחלקן, אוניברסליות הן הזכויות ולהספקתם.
בהשוואה להם ההיענות ומידת העולה לגבי הכנסה. במבחני מותנות אחרות בעוד
של בסופו מושפעים, הוותיקים, לתושבים לגודל בהתאם מראש מובטח המימון חלקן,
מימוש את הקובעים תנאים ממספר דבר, הזכויות מימוש אחרות, לגבי ואילו הצורך,
היחס הוא בהם החשוב בפועל. הזכויות ברמה לפחות תקציב, במגבלות מותנה
הייחודיות במסגרות לצרכים המשאבים בין בפועל. תמיד לא גם אם העקרונית,

המשותפות. ובמסגרות והכלליות העולים זכויות בין גדולים הבדלים אין .2
בזכויות אם הקיימים, ההבדלים לכל כמעט .6 לסיוע פרט הוותיקים, התושבים של לאלה
ניתן המממן, בגורם או ההספקה בגורם ואם הראשונים החודשים בששת מקבל שהעולה
קיבלנו לא כלשהו; הגיוני הסבר למצוא מאפשר זה סיוע ארצה. עלייתו שלאחר
שרירותי, באופן נקבעו שהם הרושם את ללא מינימלית ברמה קיום של תקופה לו
את היסטוריים. מתהליכים רק שהושפעו או המעבר על להקל כדי לעבודה, לצאת צורך
לצרכים לייחס ניתן הייחודיות הזכויות עיקר את ללמוד לו ולאפשר העבודה, לשוק
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שהתרחשו השינויים על גם עמדנו .8 מעצם הנובעים העולים. של המיוחדים
עד האחרונה. השנה כמהלך בזכויות בפועל ההספקה בגורם ההבדלים הקליטה. תהליך
התרכזו הפורמליים בתנאים השינויים כה הדעה שלטת שבהם בתחומים בעיקר קיימים
שינויים התבצעו טרם לעולים? בשירותים שקיים או בעולים בטיפול התמחות שדרושה

; המשפיעים בגורמים אבל. הוותיקים. בזכויות הדבר לעולים. שונים נגישות תנאי ליצור רצון
! היחס כמו בפועל, הזכויות מימוש על של ובעיות תקציב הגבלות רקע על מתקיים

עם שינויים. חלים לכוחאדס, תקצוב בין חלק המאפיינים ואיכותו, כוחאדם היקף
מסגרות על לחץ נוצר העלייה היקף הגברת הוותיקים. לתושבים הניתנים השירותים מן
הייחודי כוחהאדם ועל הייחודיות המימון כיסוי דומה, הזכאויות רמת אם גם כלומר,
לשנות מתחיל והדבר העולים את המשרת השונים. בתחומים שונה בפועל הצרכים
השונים. השירותים של הנגישות תנאי את ההתייחסות תקופת שלאחר להדגיש, יש
לממשלה להעביר הסוכנות החלטת ואמנם, במסגרות לטיפול עובר העולה המיוחדת
להתבצע תתחיל אשר הסוציאלי, הטיפול את כאשר הוותיקה. האוכלוסייה את המשרתות
זה. ללחץ תגובה תהווה זה, דו''ח פרסום עם מושפע לעולים הניתן הסיוע קורה, זה דבר
השירותים על ממש של לחץ מורגש לא עדיין פונים לעומת עולים לפונים ההתייחסות מן
אפשר השירותים ברוב אך האוכלוסייה, לכלל לשיקול המסגרות, מן בחלק הנתונה, אחרים,
עולים כאשר שינוי, סף על נמצאים שאנו מסגרות בין ההפרדה העובדים. של דעתם
לטיפול להגיע יתחילו גדולים במספרים של משיקולים רק לא לנבוע יכולה המימון
הדיון יתרחב וכאשר הכלליות במסגרות משיקולים דווקא לעתים אלא העולים, טובת
לקליטת הדרושים התקציביים הקיצוצים על מסגרות של קיומן הוותיקים. טובת של
הממשלה, הצעות במסגרת בפועל, העלייה. לעולים השירותים מן חלק למימון נפרדות
בזכויות; קיצוצים מספר הפרק על עומרים לתושבים התקציבים על מעמסה למנוע מכחץ
הניתנות בקצבאות הוא ביותר הרציני הקיצק על לענות ביכולתם פגיעה ולמנוע הוותיקים

השני. הילד עבור לפחות העולים, צורכי בשל שלהם הצרכים
השירותים מערכות על שייווצר הלחץ .9 המיוחד. המימון לתקופת
משתנה הכללית האוכלוסייה את המשרתות בעיית את תמיד פותר אינו הנפרד המימון .7
(א) גורמים: לשני בהתאם לתחום מתחום רבים, שירותים לגבי העולה. של הנגישות
על העלייה של הדיפרנציאליות ההשלכות הפתרונות בזמינות תלוי הזכויות מימוש
הייחודיים המימון הסדרי (ב) הצרכים; היקף אלה לפתרונות ההמתנה כלל בדרך הפיזיים.
המימון בעיות תחום. בכל המתקיימים כמו ותיקים. ולתושבים לעולים משותפת
העולים של ההשתלבות מקצב גם יושפעו להם ההזדקקות אשר שירותים לגבי כן,
את להעריך מקשה זו עובדה העבודה. בשוק כרוניים, בחולים טיפול כמו ממושכת, היא
לצורכי ההיענות בפועל. שיהיו ההשלכות בנכונות מותנית לעולה המיוחד הסיוע קבלת
כאחד הוותיקים התושבים וצורכי העולה הכללית באוכלוסייה המטפלים הגורמים
של התקצוב ברמת רבה, במידה תלויה, בפועל ההתייחסות המימץ. להמשך להתחייב
שירותים, יש הכלליות. המימון מסגרות לא אלה, במקרים תלויה, העולה לצורכי
עם אוטומטית בצורה גדל שלהם שהמימץ של בהחלטות אלא פורמליים, בהסדרים
כאלה העבודה; בשוק העולה של השתלבותו ומקרה מקרה כל לגבי בשדה המקצוע אנשי
הבטחת משירותי וחלק הבריאות שירותי הם לגיפי*
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שינויים מתרחשים העלייה, היקף הגברת אין אחרים בשירותים זאת, לעומת ההכנסה.
כך לשם אלה. בתנאים דווקא חשובים של ברמה החלטות ודרושות אוטומטי גידול
את שיבדוק מחקר מערך לפתח חשוב המימון. את להרחיב כדי הכללי התקציב
הקצבת תהליכי ואת בפועל לצרכים ההיענות התקציבים יעודכנו מידה באיזו ברור לא עדיין

השדה. ברמת לאוכלוסיות המשאבים להיזהר ויש העלייה השלכות עלפי הכלליים
מתרחשים המאמר פרסום עם שציינו, כפי מהתפתחויות או השירותים בין איזון מחוסר
הטיפול במערך לכת מרחיקי שינויים מתהליכי כתוצאה מתוכננות ובלתי מקריות
היהודית הסוכנות שקיבלו ההחלטה בעולים. השונים. המימון
את הממשלה למשרדי להעביר והממשלה . צורך יש העלייה היקף הגברת עם .10
מסגרת את תשנה בעולים הסוציאלי הטיפול ואת הכיסוי היקף את במשולב לבחון
שהיא אפשר והספקתם. השירותים מימון הוותיקים ושל העולים של הזכאויות רמת
לא אם גם העולים. מזכויות חלק גם תשנה בהיקף שינויים על שיוחלט במידה כאחד.
ספק אין הפורמליים, בתנאים שינוי יחול האסטרטגיות את לבחון יש לצרכים, ההיענות
השונים. לשירותים בנגישות שינוי שיחול היתרונות את לבחון ביותר; המתאימות
להמיר באפשרות רציני דיון מתקיים כמוכן הפורמליות בזכויות השינויים של והחסרונות
עובדה להלוואה, ממענק הקליטה סל את את הקובעים התקציב בתנאי השינויים לעומת
בידי השירותים ניצול על להשפיע העשויה היתרונות את לבחון בפועל; הזכויות מימוש

העולים. השונים בהיבטים השינויים של והחסרונות
שהוצגו ובניתוח בתיאור אפוא לראות יש כיסוי רמה, זה: בדו''ח שניתחנו הזכויות של
הנמצא היערכות מערך של תצפיתביניים כאן הצרכן. והשתתפות
בהיקף לעלייה והתאמה שינוי של בתהליך לצרכים ההיענות מידת דבר, של בסופו .11

החמישים. שנות מאז כמוהו ידענו שלא בגורמים תלויה הוותיקים ושל העולים של
עם הזכויות. מילוי על בפועל המשפיעים

ביבליוגרפיה

.1990 ירושלים. מפרה''מ, זקנים עולים לקליטת תוכנית הצעת יו''ח: אשל.

.1990 סופית. טיוטה ותחזיות", נתונים  מברהמ זקנים "עולים נ', בלס,
ג'וינט ארצי, מדגם  שבע בגיל ילדים בקרכ מוגבלויות של שכיחות סקר א', נוי, אור ש', וינטר, ח', פלטי, י', בנדל,

.1989 ירושלים, ,3 מס' מונוגרפים סדרת  ישראל
.1990 ירושלים, המחקר, מחלקת עלייה, בתקופת הכלכלית המדיניות ישראל, בנק

תפקודית רמה אוכלוסייה. היקף :1983 כישראל ממושך לטיפול מוסדות מפקד א', קפלן, ח', פקטור, ש', ברגמן,
.1986 ירושלים, ברוקדייל, מכון מ8626, מיוחד: פרסום ומימון,

.1989 ירושלים, עלייה. לקליטת המשרד ולמחקר, לתכנון האגף בו, והנקלטימ הישירה הקליטה מסלול נ', דמיאן,
עלייה. לקליטת המשרד א'. שלב  הישירה הקליטה במסלול הנקלטים אחר מעקב י'. רחנבאוםתמרי, נ', דמיאן,

.1990 ירושלים,
.1989 ירושלים, ,846 מס' מיוחדים פרסומים סידרת ,19701983 כרה''מ עולי לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה

.1989 ירושלים, ,858 מס' מיוחדים פרסומים סידרת ,1988 לישראל העלייה לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה
ירושלים, ,717 מס' מיוחדים פרסומים סידרת ,1981 בריאות בשירותי שימוש סקר לסטטיסטיקה. המרכדת הלשכה

תשמ'ג.



מיטה אסתר פקטור, חיים חכיב, ג'ק 128

ירושלים, ,828 מס' מיוחדים פרסומים סידרת ,2010 עד כישראל האוכלוסייה תחזית לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה
תשמ''ט.

סידרת ומעלה. 60 בגי של נבחריס מאפיינים ג.  1915 במשקיבית ומעלה 60 בגי סקי לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה
תשמ''ט. ירושלים, ,840 מס' מיוחדים 0ר0וסים

.1990 ירושלים, ,1990  1991 תק*יכ ה*עת ישראל, pwV היהודית הסוכנות
הבריאות משרד עלייה, לקליטת המשרד והרווחה, העבודה משרד התקציב. עיקרי ,1990 הכססים לשנת תקציב הגעת

.1990 ירושלים, השיכק. ומשרד
דיון! דפי למיסוד, הממתינים והקשישים בקהילה שירותים המקבלים בקשישים הטיפול הלימות ואחרים, גי חביב,

.1986 ירושלים, ,V'npra pDVnnr. ג'וינט ד33ו86,
.1988 ירושלים, המתגייסים, חברת .19761907 קהילתיים במרכזים שנתי נתונים סקר ממצאי א', ינאי,

.1990 ירושלים, התקגיבים, אגף עלייה, לקליטת תכנית האתר. משרד
.1990 ירושלים, ,1990 יגואר  העלייה לקליטת היערכות תכנית והתרבות, החינוך משרד

ירושלים. ,1990 מאי ועד ב1989 העלייה היקף העלייה* היקף על חודשיים יו"חות הקליטה, משרד
בישראל כלכלי לחקר המכק בישראל, ברהמ עולי של כלכלית ותרומה קליטה י', ברחיים, א', וינוקור, ג', עופר,

.1980 ירושלים, פאלק, מוייס ע*ש
נתניה. אב. תכנית .1990  נתניה כעיר עלייה קליטת נתניה, עיריית

Altshuler, M., "Soviet Jewry Since the Second World War". Population and Social Structure,
Greenwood Press, 1987.

The Center for Social Policy Studies in Israel, The Jewish Agency DepartmentofImmigration
and Absorption. Optionsfor Change, Jerusalem, 1987.



™71u>jm7 נרוקד"7 /do
כישראל וחנוה אדם Jiinnsjini
JOINr(J.DC) ISR4EL
BR©KD4LE INSTITUrEOF GERONOTLOGY
AND ADUU HUMAN DEVELOPMENf IN ISR4EL

Implicaitons of the Increase in Immigraiton for
Selected Health and Social Services in Israel

JackHabib
Haim Facotr
Esther Benita

R6692

iQCHLL, ROB. 13O67, JERUSALEM o D7VJJTT ,13087.T.Jl ,U*QJ1y^



THE INSTITUTE
is a national center devoted to research, experimentation and education in
gerontology and adult human development. It was founded and is funded by the
American Jewish joint Distribution Committee (AjDC) with the assistance of the
Brookdale Foundation and the support of the Government of the State of Israel.
*■ 1 ' " iry and, primarily, of

הספריה ברוקדייל: מכון . .r ' and to recommend
. rvices and policies. It

עד להחזיר יש הספר nK ■rts and other public
heir implementation.

תאריך תאריך תאריך

i



[. . .

j Implications of the Increase in Immigration for
■ Selected Health and Social Services in Israel

! Jack HabibHaim FactorEsther BeniU

1 r nscn 7

P The article Implications of the Increase in Immigration on Selected Aspects of
/ the Social Services, is reprinted from Financial Quarterly, 148, July 1991.

The article New Immigrants Rights to Social Secuirty as Compared to the
Rights of Veteran Israelis, is reprinted from Social Secority, 37, December
1991.

/

I

i

it
1: 1



Abstract
with the increase in immigration, there is a growing need to
analyze the implications of masB immigration for leading areas
of Israeli society. The two articles in this publication are
based upon a research study conducted by the JDCBrookdale
Institute, in the framework of a project organized by the Sapir
Forum on the absorption of mass immigration. The articles
examine the implications of immigration for selected areas of
the social services.

The detailed report of the study focused on two main topics:
(a) the measures taken to meet the needs of the immigrants,

with regard to both eligibility criteria for different
services and service delivery and how these compare to
existing arrangements for veteran Israelis;

(b) the implications of immigration for the need for services
and for the funding this requires, and the division of
responsibility and of the financial burden among the
different authorities.

The article "New Immigrants' RightB to Social Security as
Compared to the Rights of Veteran Israelis" addresses the first
topic. It examines in detail the measures taken to meet the
needs of the immigrants, as regards the eligibility criteria for
different services and service delivery, and compares the social
security rights of immigrants to those of veteran Israelis. The
analysis considers a number of principal welfare services,
including the benefits package for immigrants, health services,
income support benefits, and social services (provided by the
Jewish Agency, the Ministry of Absorption, the Ministry of Labor
and Social Affairs, and local authorities), as well ae services
for the elderly, the disabled, and the mentally handicapped.
The article provides a comprehensive factual basis with which to
examine existing rights and proposed amendments, and offers an
organized framework for comparing the rights of immigrants in
different areas of welfare to those of veteran Israelis. In
addition, the article contributes to the public debate by
constructing a conceptual framework that distinguishes between
different aspects of social security rights (level of
entitlement, coverage and eligibility criteria), and by
clarifying the distinction between the mandating of rights in
law, and the conditions that determine their availability in
practice (for example, it discusses the relationship between
funding and needs).
The analysis of immigrants' rights reveals that rules governing
the roles of the various authorities affect every aspect of the
funding and delivery of social and health services for
immigrants. Similarly, there is a defined system of rights,
whereby some are universal and some dependent upon a means test.
in most areas, immigrant rights, as defined in regulations and
laws, are no different in quantity and level of entitlement from
those of other Israeli citizens, and while there are a number of
important areas in which immigrants have a separate service
provider, the two systems often overlap. The principal
difference lies in the source of funding, and this will last for
a limited period only.
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