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חמכון
נוסד הוא וחברה. ארצי מכון הוא
בעזרתן אמריקה), ב974וופועלב

ברוקד" קרן של

בשירותי חילופיים מנסה בפעולתו
של הפעולה ייתיח והשי! הבריאות
לביו מחקר ביו <י מהאקד מומחים

■  ^"__ מסקנות מימוש

דיון דפי
ומתמחים מקצוע אנשי של להתייחסותם ומתפרסמים המכון מצוות חברים עלידי נכתבים
המדיניות של בעיצובם המשתתפים ציבור, ונבחרי ציבור עובדי וההתנהגות, החברה במדעי

החברתיים. והשירותים

העשרת לשם לאומית חשיבות בעלות חברתיות לסוגיות לב תשומת להפנות היא הכוונה
החברתיים. והשירותים ההסדרים המדיניות, של לקידומם הציבורי הדיון

את ליצג כוונה וללא המחברים או המחבר של הם בדפים המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של אלה
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תקציר

טבלת (א) מרכיבים: משני בנוי המודל יום. מרכז של העלות לחישוב מודל לבנות ניסיון נעשה זו בעבודה
.(1990 (אשל יום מרכזי של ולהפעלה לניהול אשל של הנחיות (ב) עלויות;

דומים, שירותים של עלות לחישוב לקום, שעתידים יום מרכזי של ולתקצוב לתמחור לשמש נועד המודל
בין להשוות יוכלו שמנהליהם כיום, פועלים שכבר מרכזים של ולבדיקה לזקן, המשפחתון שירות כגון
השירות. את לייעל וכך מהמודל, הנגזרות העלויות לבין בפועל השונים הסעיפים ועלות העלות סךכל

המודל. של שונים ליישומים דוגמאות מובאות הדו''ח במהלך
והסעות, ארוחות לרכישת הקיימות החלופוונ עלות לבדיקת שוק סקר נערך העלויות, טבלת בניית לשם
כוחאדם,  חלקים לארבעה מחולקת העלויות טבלת שונים. ממקורות שכר עלויות על נתונים ועובדו
ואזור במרכז גדולה עיר שדה, עיר  יישובים סוגי לשלושה ומתייחסת ותפעול, הסעות ארוחות,

התיישבותי.

שהמרכז ככל יותר גבוה שהוא המנהל, שכר להוציא המרכז, מגודל מושפעת אינה השכר עלות כי נמצא
לידי באו לא אלה אך בארץ, שונים יישובים סוגי בין בשכר הבדלים קיימים כי אמנם, ידוע, יותר. גדול

השכר. עלויות לגבי שוק סקר נערך שלא משום בטבלה ביטוי
היישוב. לסוג בהתאם משתנה היא אולם המרכז, מגודל מושפעת אינה מוכנה צהריים ארוחת עלות גם
להביא היה שיכול דבר קטנים, יום מרכזי של מזה יותר גדול מיקוח מכוח נהנים אינם גדולים יום מרכזי
על להשפיע כדי הצורך די גדולים אינם הגדולים היום מרכזי גם שלמעשה משום זאת, עלויות. להוזלת
הנסיעה. ממשך מושפעת וכן היישוב, ולסוג הרכב כלי לסוג בהתאם משתנה ההסעות עלות המחירים.

הכוללת. מהעלות כ150/0100/0 מהווה התפעול עלות

העלות לבין הטבלה לפי לביקור הצפויה העלות בין השוואה נערכה העלויות, טבלת את לתקף עלמנת
הסיבות ועל האפשרית הסטייה שיעור על אינדיקציה לקבל היתה הכוונה יום. מרכזי בשני בפועל
והסעות, ארוחות שכר, כגון הספציפיים, בסעיפים הבדלים נמצאו כי שאם העלתה הבדיקה זו. לסטייה
בפועל. לעלויות טוב כמנבא לשמש יכול המודל כי נראה לכן העלות. בסךכל משמעותי הבדל נמצא לא

לדו''ח. בנספח מובא והסעות ארוחות שירותי לרכישת שוק סקר לביצוע מדריך



תו1ה דברי

זה. דו"ח להכנת ותרמו שסייעו האנשים לכל להודות היא נעימה חובה
אותו. ומימנה המחקר את יזמה אשר בישראל, הזקן למען שירותים ופיתוח לתכנון האגודה  לאשל

וכן המחיר, הצעות את לרשותי והעמידו היקר מזמנם שהקדישו וההסעה ההסעדה חברות למנהלי
והבריאות, הרווחה משרדי לחשבי כוחהאדם: עלויות על המידע את לרשותי שהעמידו הארגונים לכל

לאומי. לביטוח ולמוסד למתנ"סים החברה לאנשי מט"ב, למנהלת
המחקר. של טוב לביצוע הדרושים האמצעים את והעמידו אוהדת בצורה שסייעו היום מרכזי למנהלות
התפריט בנית על הבריאות במשרד ממושכות ומחלות לזיקנה באגף התזונה על המפקחת אלטמן לחוה
על מאשל משה בן וליוספה הבריאות במשרד לתזונה המחלקה מנהל רשף לד"ר המועילות. עצותיה ועל

מוכנות. ארוחות לרכישת שוק סקר לעריכת מדריך בכתיבת הסיוע

המועילות. העצות ועל שסיפק הנתונים על טירתכרמל יום מרכז ומנהל ההיגוי ועדת חבר ברגר לאלי
יעקב פריצקי, חנן פינטון, נעמי לודריקס, פטר כהן, דוד ברגיורא, מרים האחרים: ההיגוי ועדת לחברי

שלו. ואלי רותם דרור רייס, אסתר קבילו,
המועילות. וההארות ההערות ועל המקצועי הליווי על פקטור לחיים

בהדפסתו. העזרה על אלון ולבלהה הדו"ח עריכת על רוזנפלד לג'ני
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מבוא .1

בקהילה. החיים מוגבלים לקשישים תמיכה לספק שנועד יחסית חדש שירות הוא לזקן היום מרכז
הוקמו היום מרכזי כיום. גם להתרחב ממשיך והוא השמונים, בשנות ניכרת פיתוח לתנופת זכה השירות
הולמת חיים איכות להבטיח ונועדו מוגבלים, לקשישים הקהילתיים השירותים אתמערד לעבות במטרה

שניתן. ככל סדירים בחיים להמשיך ולמשפחתו לו ולסייע המוגבל לזקן
קבועים ימים מספר ביום, שעות כשש שוהה הוא בה ומאורגנת מובנית מסגרת לקשיש מספק המרכז
גם ולעתים אישי, טיפול חברתית, מסגרת למגבלותיו, המותאמת תעסוקה לו מוצעים כאן בשבוע.
ואת המרכז שירותי את להתאים ניסיון היה המרכזים בפיתוח המנחה הקו וסיעוד. שיקום שירותי
באזור. הקיימים השירותים ולמארג המשורתת האוכלוסייה של המיוחדים לצרכים הפעלתו מתכונת
בסלי המטופלת, האוכלוסייה בסוגי מאלה אלה הנבדלים יום מרכזי של שונים דגמים נוצרו זה, לאור
9 היום במרכזי יש כיום ועוד. הניהול בדפוסי ממוקמים, הם בהם במבנים המסופקים, השירותים

בהם. מבקרים קשישים כ4,500 כי היא וההערכה באוכלוסייה קשישים אלף לכל מקומות
הזקן למען שירותים ולפיתוח לתכנון האגודה אשל, הוא היום מרכזי בפיתוח העוסק המרכזי הגוף
בישראל. היום הקיימים המרכזים רוב של ובהפעלתם בבנייתם בתכנונם, שותפה אשל בישראל.
העבודה משרד ובהם ומקומיים ממלכתיים גורמים השוטפת ובהפעלה בפיתוח מעורבים לאשל, בנוסף
המקומיות העמותות הבריאות, משרד חברתיים, לשירותים האגפים לאומי, לביטוח המוסד והרווחה,

וקופותהחולים. לזקן

מרכזי על מקיף הערכה מחקר אשל יזמה ובהפעלתם, המרכזים בפיתוח שהצטבר הניסיון בעקבות
המרכזים בין השונות מוקדי את לאתר היתה מטרתו .(1990 ואחרים (כורזים ב1987 בישראל היום
מחקר במסגרת בעתיד. האפשריים הפיתוח כיווני על והן הקיימים הדגמים על הן זו משונות וללמוד
היום במרכזי מרכיביה, על לביקור, העלות את לבדוק ,(1990 ופקטור (פרימק ראשון ניסיון נעשה זח
המרכיבים בעלות והן לביקור העלות בסךכל הן גדולה שונות על הצביעו המחקר תוצאות השונים.
פנאי, פעילויות ארוחות, הסעות, בכולם: אלא מסוים, אחד במרכיב נמצאו לא בעלות הפערים השונים.
להסביר ניתן לא בעלויות השונות את כי גם נמצא ותפעול. ומשק מינהל טיפולייםמקצועיים, שירותים
אוכלוסייה, מאפייני מקומיים, במחירים הבדלים גורמים: של מגוון עלידי אלא אחד, גורם עלידי
היא העלות כי נראה השירותים. ואיכות מתנדבים העסקת השירותים, סל מיקום, תפוסה, המרכז, גודל

רבים. גורמים של משילוב נובעים בעלות והפערים רבים, מרכיבים של שילוב

שקבעה ועדה הוקמה המקיף, ההערכה מחקר תוצאות ובעקבות השירות, של הפיתוח תנופת לאור
והגדרת יעד אוכלוסיית הגדרת אדם, כוח לתקני אותם ותרגמה יום מרכזי של ולהפעלה לניהול הנחיות

.(1990 (אשל שירותים סל
מודל ביצירת צורך שיש התברר יום. מרכזי של ההפעלה עלויות נושא הוא בדיקה טעון שנותר הנושא
המחקר מן להפיק היה ניתן לא כזה מודל העלות. על המידע את שיספק הקיימות, להנחיות משלים
לבנות מנסה הנוכחי המחקר אחרות. שאלות על לענות המחקר נבנה מתודולוגית מבחינה כי הקודם,
המאופיינים יום מרכזי של שונים בדגמים לביקור הצפוייה העלות את לגזור יהיה ניתן שממנו כזה, מודל
בנוי המודל השירותים. וסל היעד, אוכלוסיית המבקרים, מספר היישוב, סוג פרמטרים: מספר עלידי
סל והגדרת כוחאדם תקני הוא והשני ושירותים לתשומות עלויות טבלת הוא האחד מרכיבים. משני

שירותים.
מרכזי להפעלת הנדרשים והשירותים התשומות עלות על נתונים נאספו העלויות, טבלת בניית לשם
ומצדה ומהשירותים, מהתשומות האחד, מצדה הבנויה, בטבלה, רוכזו אלה בארץ. שונים באזורים יום
לשמש יכול המודל יום. מרכזי של שונים דגמים על העלויות טבלת את להפעיל ניתן היישוב. מסוג השני,
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מנהלי את והן במרכז, קשיש החזקת של הצפוייה העלות על מידע מספק שהוא בכך המתכננים את הן
השונים הסעיפים ועלות העלות סךכל בין להשוות להם מאפשר שהוא בכך הקיימים, היום מרכזי
לאמוד גם יאפשר המודל בנוסף, השירות. את לייעל וכך המודל, לפי המחושבות העלויות לבין בפועל,

לזקנים). משפחתונים (כגון יום למרכזי הדומים אחרים שירותים של עלויות
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המחקר שיטת ,2

של התקציב את המרכיבות ההוצאות כל של העלויות נבדקו הראשון בשלב שלבים: שלושה כלל המחקר
נתונים ועובדו והסעות, ארוחות לרכישת הקיימות החלופות עלות לבדיקת שוק סקר נערך יום. מרכז
ניתן שבעזרתה עלויות, טבלת השני בשלב נבנתה הזה המידע עלסמך שונים. ממקורות שכר עלויות על
הטבלה של תקפותה את לבדוק ניסיון נעשה האחרון בשלב ביקור. ליום הצפויה העלות את לאמוד
הטבלה. לפי הצפויה העלות לבין בינה והשוואה קיימים יום מרכזי בשני בפועל העלות בדיקת עלידי

מזון. שירותי להספקת חברות של ומנהלים הסעה חברות של מנהלים רואיינו השוק סקר במסגרת
בשלושה הסקר נערד המקומיים, וההיצע הביקוש מן מושפעת להיות עשויה התשומות שעלות מכיוון
וסביבותיה אשקלון מרכזית), גדולה (עיר דן וגוש תלאביב שונים: יישובים סוגי המייצגים בארץ אזורים

התיישבותי). (אזור חפר ועמק שדה) (עיר

מספקים שאינם ספקים וגם יום למרכזי ארוחות בהספקת בפועל המעורבים מזון ספקי כלל הסקר
שכללו שונים, מזון ספקי 16 אצל צהריים ארוחות תעריפי נבדקו בסךהכל למרכזים. שירותים כיום
עלות גם נבדקה גריאטרי. במוסד ציבורי ומטבח ציבוריות הסעדה חברות פרטיות, הסעדה חברות
ומשווקת המייצרת ארצית בחברה הארוחות ועלות עצמם, המרכזים במטבחי המבושלות הארוחות
להרכב המלצה עלסמך מחיר הצעות להגיש התבקשו הספקים כל הארץ. חלקי לכל מוכנות ארוחות
(ראה הבריאות במשרד ממושכות ולמחלות לזיקנה באגף התזונה על המפקחת עבורנו שהכינה תפריט

נספח).

מבקרים, 35 עד מבקרים1, 10 עד מרכזים: של גדלים לארבעה מחיר הצעות להגיש התבקשו המזון ספקי
אפשרויות בפניו עומדות כד יותר, גדול שהמרכז שככל בהנחה זאת מבקרים. 90 ועד מבקרים 65 עד
יום מרכז שישיג מאלה יותר נמוכים מחירים ולהשיג התשומות, ברכישת שלו המיקוח כוח את להגביר

יותר. קטן

יום. מרכזי עם עובדות עכשיו שכבר חברות לרבות שונות, הסעה חברות 17 אצל נבדקו הסעה תעריפי
אוטובוס, שונים: רכב בכלי הסעה לגבי ואף שונים, בגדלים נוסעים קבוצות לגבי התעריפים נבדקו

גלגלים. בכסא מוגבלים להסעת מעלון עם מיוחד רכב מיניבוס, מונית,

בקופתהחולים והרווחה, העבודה הבריאות, משרדי חשבי אצל נבדקה זו השכר. עלות את גם בדק המחקר
התקבלו מהמשרות חלק לגבי לאשל. היום מרכזי של ובדיווחים למתנ"סים, בחברה במט"ב, הכללית,

כוחאדם. להשמת מחברות גם נתונים
שנאספו והשירותים התשומות מוצגים שלה אחד בצד אשר עלויות מטבלת בנוי העלות לחישוב המודל
יום מרכז להפעלת הנדרשים והשירותים התשומות בהגדרת היישובים. סוגי השני ובצד לעיל, כמתואר
בטווחים השתמשנו הטבלה, בבניית .(1990 (אשל היום מרכזי של והפעלה לניהול בהנחיות הסתייענו
בחרנו השכר עלויות ולגבי השוק, סקר מתוך שעלו כפי והארוחות, ההסעות מרכיבי לגבי מחירים של

יום. למרכזי ביותר הרלוונטי המקור עלידי שדווח כפי השכר את תפקיד כל עבור

בפועל. העלות לבין הטבלה, מן עולה שהיא כפי הצפוייה, העלות בין השוואה נעשתה האחרון בשלב
ההתיישבותי, במגזר היום מרכזי קבוצת את המייצג אחד ■. יום מרכזי שני נבדקו זו, השוואה לצורך

זה. במגזר יום מרכזי בהקמת המעודכנת המגמה את המייצג גדול עירוני מרכז והשני
מוסף. ערך מס וכוללים 1991 נובמבר לחודש נכונים בהמשך, מוצגים שהם כפי המחירים,

הוא משפחתון לקשישים. משפחתון של הצפויה העלות את גס לברר כדי בבדיקה נכלל מבקרים 10 עד המשרת מרכז 1
יותר. קטן אנשים מספר משרת אך יום, למרכז מאוד דומה והוא כשנתיים לפני בטבריה שהופעל ניסיוני שירות
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ונוחיאדם הסעות ארוחות, עלות 3

עלויות ולגבי בארץ מקומות בשלושה והסעות ארוחות עלות לגבי השוק סקר ממצאי מובאים זה בפרק
השכר.

ארוחות עלות 3.1

במטבח הארוחה את לבשל נוהגים מהם בחלק חמה. צהריים ארוחת מוגשת בארץ היום מרכזי בכל
קפואות. מנות חימום עם בישול משלבים ובחלקם חמות מוכנות ארוחות לקנות נוהגים בחלקם המרכז,
קפואים, במרכיבים משולבות ארוחות של והן חמות מוכנות ארוחות של הן העלות נבדקה השוק בסקר

במקום. המבשלים יום ממרכזי המרכז במטבח בישול עלות לגבי נתונים ונתקבלו
וערוכות למפעלים ארוחות המספקות גדולות הסעדה חברות שכללו ארוחות ספקי של למגוון פנינו
הרשויות של רווחה למחלקות ארוחות המספקות וציבוריות פרטיות חברות לקשישים, גם מזון לספק
נבחרו הספקים במקום. המבשלים יום ומרכזי יום, למרכזי ארוחות המספקים בתיאבות המקומיות,
מועדוני לקשישים, מוסדות כמו רלבנטיים ללקוחות ארוחות בהספקת בהווה ו/או בעבר ניסיונם עלסמד
לא עדיין שאמינותן וחדשות קטנות מחברות מחיר הצעות מלקבל נמנענו וכר. רווחה, לשכות קשישים,

שנים. מספר בענף פועלים שבדקנו הספקים רוב הוכחה;
ספרי ומנהלים כשרות, ובתעודת הבריאות ממשרד מתאימים ברשיונות מצויידים פנינו אליהם הספקים
וחברה קפואות ארוחות לספק ומוכנות חמות, מוכנות ארוחות מספקות החברות ככלל, כחוק. חשבונות
החברות רוב עם מיוחדת. בטכנולוגיה וצינון בישול של תהליך שעברו מצוננות ארוחות מספקת אחת

שנה. כל שמתחדש הספקה חוזה לחתום ניתן

באגף התזונה על המפקחת עבורנו שהכינה תפריט להרכב המלצה עלסמך כאמור, ניתנו, המחיר הצעות
מנה ממרק, צהריים ארוחת מורכבת להמלצה, בהתאם הבריאות. במשרד ממושכות ולמחלות לזיקנה
אחרונה מנת חי, סלט תוספת מבושל, ירק תוספת פחמימות, עשירת תוספת חלבון, עשירת עיקרית
ושוטפת יומית הספקה המזון, הספקת במועדי דיוק הבאות: הדרישות הוצגו הספקים לכל ולחם.
תקלה של במקרה חלופיות ארוחות הספקת אחרת, יסוכם אם אלא  היום למרכז עד חמות) (ארוחות
המזון, גיוון הבטחת המרכז, לדרישות בהתאם המזון ובכמויות דושבועי בתפריט עמידה שסופק, במזון
אפשרות מראש, הזמנה עלפי מיוחדות דיאטטיות או צמחוניות ארוחות הספקת ואיכותו, טריותו
של במקרה השירות לשיפור ונכונות מראש, שייקבע למועד עד ארוחות תוספת או ביטול על להודיע

תלונות.

הסעדה בחברות ארוחות על1ת 3.1.1
הבאות: הנקודות עלו הסקר מן

מורכבות הן שלמעשה למרות זאת, הארוחות, סוגי לכל אחיד בתעריף נוקבות החברות כלל, בדרך א.
נעשה הדבר זהים. אינם שמחיריהן ממולאים), בקר, עוף, צמחונית, מנה (דג, שונות עיקריות ממנות
המורכבות צהריים ארוחות עלות של משוקלל ממוצע הוא שננקב והמחיר נוחיות מטעמי בעיקר

שונות. עיקריות ממנות
לבדיקה הרלוונטיות הכמויות לגבי אך ליום, ארוחות מכ500 החל התעריף על הנחה לקבל ניתן ב.
יתרונות רוב פי על אין זה, לשירות הנוגע בכל ולכן, אחיד הוא המחיר ליום), ארוחות 90 (עד שלנו

גדולים. יום למרכזי כלכליים
מארוחות יותר יקרות אישיות במנות ארוזות ארוחות דהיינו, המחיר, על משפיע המזון אריזת אופן ג.
חום שומרי גדולים בכלים החמות הארוחות נארזות כלל, בדרך גדולים. בכלים בתפזורת הנארזות
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כי2096 מאבדים זה זמן (בפרק שעות כ12 במשך גבוה חום על לשמור המסוגלים  גסטרונום 
אך חשמליות, פלטות כמו יחסית, פשוטים חימום אמצעי נדרשים זה אריזה לסוג הראשוני). מהחום
כאמור, היא, אחרת אפשרות ופו'. המטבח לניקיון הכלים, לרחיצת לפינוי, להגשה, כוחאדם נדרש
מאפשרת היא אחד מצד וחסרונות: יתרונות יש זו הספקה לשיטת אישיות. במנות המזון את לארוז
במשך (נשברים) שמתכלים כלים ברכישת חיסכון המטבח, של מהיר ניקיון הכלים, של מהיר פינוי
ש"ח. ב1.501.00 בערך מנה כל מייקרת אישית אריזה שני, מצד כוחאדם. פחות ודורשת הזמן,
הניסיון ואכן אסתטיים מטעמים התנגדות לעורר עלול ארוזות בארוחות היומיומי השימוש בנוסף,
גם אישית אריזה רגילים. בכלים לאכול מעדיפים הקשישים כי הראה, היום במרכזי שהצטבר
באריזה ארוחות כזו. באריזה המזון סוגי כל את לארוז ניתן שלא מכיוון המזון, מגוון את מצמצמת

היום. במרכז מבקר אינו שהקשיש בימים בבית לשימוש יותר להתאים עשויות אישית
או שבועי חד אלא יומי הובלה מרכיב כולל אינו כי המחיר את מוזיל קפוא שמזון ציינו, החברות ד.
כוח ספק אחסון, מקום דורש קפוא מזון ברם, חלוקה. שעות על הקפדה מצריך ואינו מכך, פחות
הקירור או החימום אמצעי את להשאיל מוכנות מהחברות חלק מתאימים. קירור ואמצעי (חשמל)

המחיר. על משפיע האריזה אופן כאן גם החוזה). בהיקף (תלוי הנדרשים
הרלוונטיות. בכמויות ליום מרבי או מינימלי מנות מספר של מגבלות הטילו לא שנסקרו החברות רוב ה.
של קטנות ובחברות יומית מינימלית כמות של מגבלה להיות עלולה במיוחד גדולות בחברות אך

יומית. מרבית כמות

לחם ירקות, סלט חלבון, תוספת מגבינה, מורכבת הארוחה ש"ח. כ2.50 היא בוקר ארוחת עלות ו.
מתבססת הבוקר ארוחת הבריאות). משרד של תפריט להרכב להמלצה (בהתאם חלב עם/בלי ושתייה

היישוב. סוגי בכל זהה עלותן ולכן פיקוח, תחת נמצאים שמחיריהם יסוד מצרכי על

.1 בלוח מוצג הממצאים סיכום חפר. ובעמק בתלאביב באשקלון, העלות ממצאי של פירוט מובא להלן

הספקים משלושת מחיר הצעות ונתקבלו ביותר קטן הוא אשקלון באזור הספקים מבחר אשקלון:
ש"ח וכ15.30 בתפזורת למנה ש"ח כ14.0 הוא הובלה) (כולל חמה לארוחה הממוצע התעריף הקיימים.
אחרים. לאזורים יחסית גבוהים למחירים גורם זה בשוק התחרות העדר כי ייתכן אישית. באריזה למנה
שבועיים, + שוטף הם האשראי תנאי חודש. כל ומתעדכנים לצרכן המחירים למדד צמודים המחירים
שניתן שהאשראי מכאו הגשתו, לאחר שבועיים מתבצע והתשלום חשבון מוגש חודש כל בסוף כלומר
של במחיר באזור שנמצא בביתאבות חמות ארוחות לרכוש גם ניתן בממוצע. שבועות לחמישה הוא
את מייקרת ק"מ 20 של למרחק הובלה מע"מ. גובה אינו ביתהאבות הובלה). כולל (לא ש"ח כ5.50

ש"ח. כ8.00 מביתהאבות זה במרחק מנה תעלה ובסה"כ ש''ח בכ2.50 המנה

הובלה). כולל (בתפזורת ש"ח 16.50 לבין ש"ח 10.50 בין אפוא, נעה, וצהריים בוקר ארוחת עלות

על התעריף, על משפיעה בענף התחרות מהם. לשמונה ופנינו גדול ספקים מבחר יש זה באזור תלאב>ב:
הובלה כולל ש"ח כ9.0 הוא חמה צהריים לארוחת הממוצע התעריף האשראי. תנאי ועל עדכונו מועדי
לצרכן המחירים למדד צמודים המחירים אישית. באריזה למנה ש"ח וכ10.0 בתפזורת, למנה דן) (בגוש
שבועיים + שוטף דהיינו, אשקלון, באזור לאלה דומים האשראי תנאי חודשים. שלושה כל ומתעדכנים

חודש. עד

ש"ח. כ11.50 היא (בתפזורת) וצהריים בוקר ארוחת עלות

7.25 בין נעה צהריים ארוחת עלות מהם. לחמישה ופנינו סביר ספקים מבחר יש זח באזור חפר* עמק
מע"מ. גובה שאינה לחברה מתייחסת הנמוכה העלות הובלה). (כולל ש"ח 10.00 לבין הובלה) (ללא ש"ח
המחירים אישית. למנה ש"ח וכ11.00 ש"ח כ9.00 הוא: בתפזורת צהריים לארוחת הממוצע התעריף
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חודשים. שלושה עד חודש כל ומתעדכנים המזון) מחירי למדד (ו/או לצרכן המחירים למדד צמודים
שבועיים. + שוטף הם האשראי תנאי

ש"ח. 12.50 לבין ש"ח 9.75 בין נעה (בתפזורת) וצהריים בוקר ארוחת עלות

מעי'מ) כולל ,1991 נובמבר לחודש (בש"ח, בתפזורת ארוחות עלות :1 לוח

חפר עמק תלאביב אשקלון

10.007.25 9.00 14.008.00 ארוחתצהריים
2.50 2.50 2.50 בוקר ארוחת

12.509.75 11.50 16.5010.50 לארוחות סה"כ
חודשים 13 מדי חודשים 3 מדי חודש מדי עדכון'
שוטף+שבועים שוטף+שבועיים/חודש שוטף+שבועיים אשראי תנאי

המזון. מחירי מדד או לצרכן המחירים מדד לפי .

ש"ח כ9.00  חפר עמק ובאזור דן גוש באזור מאוד דומה הצהריים ארוחת עלות כי נראה לסיכום,
ייתכן ש"ח. 14.008.00 אשקלון באזור יותר גבוהה העלות הובלה. כולל בתפזורת, צהריים לארוחת
מבושלות ארוחות קניית לשקול כדאי קטן, הוא המוכנות הארוחות היצע בהן אשקלון, כגון שדה שבערי

המקומות. בכל ש"ח כ2.50 היא בוקר ארוחת עלות ארצית. חברה עלידי המיוצרות ומצוננות
חיום במרכז בישול עלות 3.1.2

(כורזים הקודם המחקר ממצאי המרכז. במטבח הצהריים ארוחות את לבשל נוהגים היום ממרכזי בחלק
במרכז. המבושלות מארוחות יותר מרוצים הקשישים כי הראו (1991 ופקטור פרימק ;1990 וטרכטנברג

ארוחה. מעלות כ0/"50 מהווה המצרכים עלות כי עוד עלה הקודם המחקר מן
ממרכזים התקבלו והערכות טירתכרמל יום ממרכז התקבל יום במרכז הבישול עלות לגבי תחשיב
ל ש"ח 5.75 בין נעה צהריים לארוחת בתשתית) השקעה (ללא השוטפת העלות כי היא ההערכה נוספים.
שטיפת השולחנות פינוי הארוחות, בהגשת שעוסקים המטבח עובדי את כוללת אינה זו עלות ש"ח. 7.75
כוחהאדם בתקן נכלל זה מרכיב שכן מוכנות, ארוחות של בתחשיב כלולים אינם שאלה כשם וכוי כלים
כוללת ואינה הובלה של מרכיב כמובן, כוללת, אינה העצמי הבישול עלות המקרים. בשני המרכז של
50 שנים, 8 למשך (כ15,000$, ההשקעה במרכיב מתחשבים אם מטבח. בהקמת השקעה של מרכיב
סך להוסיף יש מוכנות, ארוחות של בתעריף כלול אשר הון) להחזר שנתית ריבית 4.50/0 ביום, ארוחות

ש"ח. 8.20 לבין ש"ח 6.20 בין תהיה צהריים ארוחת שעלות כך ש"ח 0.45 של

לגבי 1 בלוח (ראה אחדים במקומות מוכנות ארוחות של לעלות דומה במרכז הבישול עלות כי נראה
רכישת לעומת במרכז הארוחות בישול של והחסרונות היתרונות את לשקול יש ולכן חפר) ועמק אשקלון
היא העצמי הבישול עלות שבהם במקומות במיוחד נכון הדבר חיצוני. ממקור לאכילה מוכנות ארוחות

מוכנות. ארוחות של מזו נמוכה
ארצית בחברת עלות 3.1.3

ארוחות המייצרת לחברה גם פנינו היום, מרכזי ומתוך הנ"ל האזורים בשלושת המידע לאיסוף בנוסף
נארז המזון מרחק. הבדל ללא תעריף באותו בארץ, שונים באזורים המופצות ומצוננות מבושלות
ארוחות מספקת החברה אחסון. מקום דורש אך פשוטים, באמצעים לחימום וניתן אישיות, באריזות
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הובלה, כולל צהריים לארוחת ש"ח 8.75 הוא למנה התעריף בארץ. שונים במקומות קשישים לארגוני
ש"ח. כ11.25 היא וצהריים בוקר ארוחת עלות (לכן

הסעות עלות 3.2

רכב בכלי המרכז עלידי המאורגנת בהסעה ממנו ולשוב היום מרכז אל להגיע נוהגים המבקרים רוב
הרכב כלי זמינות על מהמרכז, הקשישים ומרחק הגיאוגרפי הפיזור על מתבסס ההסעות ארגון שונים.
20 של מיניבוס מקומות, 10 של טרנזיט ■. הבאים הרכב בכלי היום מרכזי משתמשים כלל בדרך וכו'.
בכיסאות קשישים להסעת מעלון עם ורכב אזוריות) (במועצות אוטובוס אנשים, ל54 מונית מקומות,
המלצות עלפי .(1989 (כהן, עצמי רכב גם יש ולחלקם הסעה שירותי שוכרים היום מרכזי רוב גלגלים.
כי היתר, בין מומלץ, ,(1990) והפעלה" לניהול הנחיות  לזקן יום "מרכז יום למרכזי הסטנדרטים ועדת
להבטיח ורצוי דקות, 60 עד 45 על יעלה לא לרכב) שעולה הראשון הקשיש (של אחד לכיוון הנסיעה זמן
הרצויה ההסעות שמתכונת נראה, עלכן גלגלים. בכיסא אנשים להסעת מיוחד רכב כלי של זמינותו
עליו שמורכב רכב עם מלאה, בתפוסה ישיבה מקומות 10 בעלי רכב כלי של שילוב תהיה עירוני, באזור
מספר כפול לנוסע שהעלות במידה כלכלית מבחינה כדאי במונית השימוש מונית. הצורך ובמידת מעלון,

מקומות. 10 של ברכב סבב לעלות שווה או נמוכה היא הנוסעים,
החברות רוב נכים. ו/או קשישים בהסעת ניסיון בעלות חברות של למגוון פנינו ההסעות בתחום גם
קטנות מחברות מחיר הצעות מלבקש נמנענו כאן גם מאוד. ותיקות וחלקן שנים מספר בענף נמצאות
ועמק אשקלון באזור זמן. לאורך החברה יציבות של רקע על בסיכונים כרוכה עמן ההתקשרות אשר
חברות. משבע הצעות התקבלו תלאביב ובאזור מקום בכל חברות מחמש מחיר הצעות התקבלו חפר
כחוק. חשבונות ספרי ומנהלות התחבורה ממשרד מתאימים ברשיונות מצויידות פנינו אליהן החברות
הוצגו החברות לכל שונים. למרחקים שונים רכב בכלי להסעה מחיר הצעות לתת התבקשו החברות
האיסוף, בנקודת נמצא אינו שקשיש במקרה הטיפול אופן לגבי ברור בנוהל לעמוד .. הבאות הדרישות
ופיזור איסוף האיסוף; מנקודת קשיש היעדרות על בוקר באותו למרכז דיווח סביר, המתנה זמן הכולל
בזמני דיוק מהרכב; וביציאה בכניסה לקשישים עזרה מתן מראש; שייקבע המתנה מקום לפי הקשישים
נסיעה זמן והנסיעה; השהייה משך את שיצמצם באופן הסעה מסלולי של אזורית חלוקה ופיזור; איסוף
מעקות (מדרגות, הקשישים לצורכי הרכב כלי של אופטימלית התאמה כיוון; בכל דקות 6045 של מרבי
כך אחרת תקלה כל או למילואים שיצא נהג להחלפת או קלקול בו שחל רכב להחלפת אחריות וכו');
ושמירה, נסיעה; כדי תוך תקלה שחלה במקרה חלופי רכב קבלת לרבות סדיר, באופן תתבצע שההסעה

קשישים. בהסעת ניסיון ובעלי קבועים נהגים על שניתן, כמה עד
הבאות הנקודות עלו הסקר מן

יותר רב מושבים מספר מכיל שהרכב ככל כללי, באופן הרכב. סוג לפי משתנים הנסיעות תעריפי א.
לנוסע ההבדל באוטובוס. ביותר והזול במונית, הוא ביותר היקר התעריף יותר. נמוכה לנוסע העלות

מכפול. למעלה להיות יכול
דקות, 3520 הוא קצר סבב מרחק. ולפי הנסיעה משך לפי המוגדר ה"סבב" סוג לפי משתנה התעריף ב.

קצר. מסבב 2 פי כמעט יקר ארוך סבב דקות. כ60 הוא ארוך וסבב
אין, קשישים) כ90 המכיל גדול יום מרכז (כולל מדובר בהן ההסעות במספר כי ציינו, החברות רוב ג.
הוזלה יש ליום רכב כלי מ5 שהחל ציינה אחת חברה הנקובים. התעריפים על הנחות בדרךכלל,

התעריף. על 200/0 של
שמספר מקרה לעומת סבבים מספר עושה אחד שרכב במקרה במחיר הבדל אין כי ציינו החברות רוב ד.
את מצמצמת שהיא משום עדיפה היא השנייה החלופה כי נראה אחד. כל אחד סבב עושים רכב כלי
ערוכה שבה במידה תלויה היא אך מוקדם, יותר היומית בתכנית להתחיל ומאפשרת האיסוף זמן
שרכב במקרה התעריף על 100/0 של הנחה יש כי ציינה אחת חברה שלה. הרכב צי מבחינת החברה

סבבים. מספר עושה אחד
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ולא הרכב כלי מספר לפי הוא החיוב הרכב כלי בשאר אך הנוסעים, מספר לפי החיוב נעשה במוניות ה.
הנוסעים. מספר לפי

ההסעה. מרכב ובירידה בעלייה לפחות לקשישים, לעזור כאחראי הנהג את ראו החברות כל ו.

במוניות. ובמיוחד בהסעות קבועים נהגים על לשמור קושי קיים ז.
חנייה של בעיה קיימת כי בעיר בעייתית היא נוסעים 10 מעל המכילים גדולים רכב בכלי הסעה ח.

הנסיעה. זמן משך את מאריך כזה שאיסוף ומשום קשיש כל של לביתו וגישה

ופיזור איסוף כולל סבב כל כאשר חפר, ועמק תלאביב באשקלון, ההסעות עלות ממצאי מובאים להלן
.2 בלוח מוצג השוואתי סיכום מע"מ. כוללים והתעריפים

אשקלע: באזור תעריפים
קצר. לסבב לנוסע ש"ח 12.509.50 במונית: הסעה א.

ש"ח ו95.00 לנוסע), ש"ח 6.004.00) קצר לסבב ש"ח 60.0040.00 מקומות: 10 של ברכב הסעה ב.
לנוסע). ש"ח 9.50) ארוך לסבב

לנוסע). ש"ח 6.00) ארוך סבב מטבעו שהוא לסבב ש"ח 120.00 מקומות: 20 של ברכב הסעה ג.

לנוסע). ש"ח 6.00) ארוך סבב מטבעו שהוא לסבב ש"ח 300.00 מקומות: 50 של ברכב הסעה ד.
לנוסע). ש"ח 36.25) נכים עגלות ל4 ש"ח 145.00 מעלון: עם ברכב הסעה ה.

וגלאב>ב: באזור תעריפים
קצר. לסבב לנוסע ש"ח 12.0010.00 במונית: הסעה א.

ש"ח ו140.00 לנוסע), ש"ח 9.506.00) קצר לסבב ש"ח 95.0060.00 מקומות: 10 של ברכב הסעה ב.
לנוסע). ש"ח 14.00) ארוך לסבב

ש"ח 6.004.25) ארוך סבב מטבעו שהוא לסבב ש"ח 120.0085.00 מקומות: 20 של ברכב הסעה ג.
לנוסע).

לנוסע). ש"ח 4.80) ארוך סבב מטבעו שהוא לסבב ש"ח 240.00 . מקומות 50 של ברכב הסעה ד.
לנוסע). ש"ח 30.00) נכים עגלות ל4 ש"ח 120.00 מעלון: עם ברכב הסעה ה.

חפר: עמק באזור תעריפים
קצר. לסבב לנוסע ש"ח 11.008.00 במונית: הסעה א.

ו120.00106.00 לנוסע), ש"ח 6.004.70) קצר לסבב ש"ח 60.0047.00 מקומות. 10 של ברכב הסעה ב.
לנוסע). ש"ח 12.0011.00) ארוך לסבב ש"ח

לנוסע). ש"ח 5.40) לסבב ש"ח 108.00 מקומות: 20 של ברכב הסעה ג.
5.00) ארוך לסבב ש"ח ו248.00 ש"ח) 2.90) קצר לסבב ש"ח 145.00 מקומות: 50 של ברכב הסעה ד.

לנוסע). ש"ח
יום, למרכזי מגיעים גלגלים בכיסאות קשישים ולכן זה, באזור זמינה אינה מעלון עם ברכב הסעה ה.

משפחה. בני בעזרת כלל, בדרך
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מעי'מ) כולל ,1991 נובמבר לחודש (בש"ח, לנוסע ושוג ו1לוך הסעות עלות ?2 tft<

חפר עמק תלאביב אשקלון

11.008.00 12.0010.00 12.509.50 מינית
מקומות: 10

6.004.70 9.506.00 6.004.00 קצר סבב
12.0011.00 14.00 9.50 ארוך סבב

5.40 6.004.25 6.00 מקומות 20

2.90 קצר סבב מקומות: 50
5.00 4.80 6.00 ארוך סבב
 30.00 36.00 מעלון עם רכב

(חלקם חודשים לשלושה אחת עד לחודש אחת ומתעדכנים לצרכן המחירים למדד צמודים המחירים
עד + שוטף כלל, בדרך הם, האשראי תנאי החינוך). במשרד הסעות ענף ראש של פרסום לפי מעודכנים

שנה. כל שמתחדש חוזה לחתום ניתן החברות רוב עם חודש.

בכיסאות קשישים להסעת שרה" "יד של הסעה בשירותי להשתמש אפשרות בנוסף שקיימת לציין יש
ל5 ש"ח 80 או וחזור, הלוך בודד לנוסע ש"ח 20 היא העלות זמין. זה שירות שבהם במקומות גלגלים,

וחזור. הלוך נוסעים,

תלאביב באזור יותר גבוהים המחירים למקום. ממקום משתנה הנסיעה עלות כי נמצא לסיכום,
כלי לגבי יותר וזולים נוסעים, 10 עד המסיעים רכב וכלי מוניות לגבי האחרים האזורים לשני בהשוואה

מעלון. עם רכב ולגבי מקומות 20 מעל רכב

תשגר עלויות 3.3

משרה כל לגבי מכרז לערוך נאלצים היינו כך לשם כי שוק, סקר לערוך היה ניתן לא השכר בנושא
מהסוג עובדים נדרשים בהם עבודה מקומות במספר נעזרנו זאת, במקום הנדרש. השכר את ולבחון
הבריאות, משרד מט"ב, והרווחה, העבודה משרד לאומי, לביטוח המוסד כגון: יום, מרכזי של שבתקן

למתנ"סים. והחברה

כ60 מתוך בפועל. השכר עלויות על שמצביע לאשל, היום מרכזי מדיווח נתונים עיבוד נערך כמוכן,
חייבים הם ועלכן אשל עלידי שונים בשיעורים מתוקצבים עדיין כ20 בארץ, היום הפועלים יום מרכזי
נתונים עובדו ,1991 יוני  1990 ינואר לתקופה האלה הדיווחים מתוך להוצאותיהם. בנוגע לאשל בדיווח

.1991 נובמבר לחודש של למחירים ועודכנו יום מרכזי ב14 התפקידים בעלי כל של השכר עלות על

כלל בדרך כי נמסר מהחברה כוחאדם. להשמת מחברה גם נתונים התקבלו מהמשרות חלק לגבי
במגזר בהשמת מדובר כאשר רק יום במרכזי המועסקים התפקידים בעלי מסוג בעובדים מטפלים הם
הם אולם הציבורי, המגזר לגבי כאלה בחברות המקובל השכר על מידע להם אין כך משום הפרטי.
שבכל מסרה החברה לכך, בנוסף יותר. גבוה הוא אלה מקצועות לגבי הפרטי במגזר שהשכר מעריכים
כי והעריכה בארץ אחרים במקומות מהשכר יותר גבוה הוא תלאביב באזור השכר הפרטי, למגזר הנוגע
לעובדים ביקוש עודף יש אביב תל שבאזור בכך זו תופעה להסביר ניתן הציבורי. במגזר גם דומה המצב
כפריים באזורים זאת, למרות יותר. נמוך לשכר המביא דבר היצע, עודף יש אחרים באזורים ואילו
זה דבר מרוחקים. ממקומות להביאם הכרח ויהיה במקום ספציפיים עובדים זמינות של בעיה תיתכן
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הממצאים סיכום יותר. גבוהה שכר לעלות דווקא יביא וכך וזמן נסיעה על גבוהות בהוצאות מלווה יהיה
.3 בלוח מוצג כורדאדם לגבי

נלווים. ומסים סוציאליים תנאים כוללות השכר עלויות

השונים. מהמקורות השכר עלויות השוואת מובאת להלן

מנהל

היתה מלאה במשרה מנהל שכר של ממוצעת עלות כי עולה, לאשל המדווחות העלויות ניתוח מתוך
במרכזי ש"ח, 3,960.00 הממוצעת השכר עלות היתה מבקרים) 35 (עד קטנים יום במרכזי ש"ח. 4,775.00
עלות היתה מבקרים) 65 (מעל גדולים יום ובמרכזי ש"ח, 4,871.00  מבקרים) 65 (עד בינוניים יום
ומקסימום ש"ח 3,437.00 מינימום הוא: השכר עלות טווח מלאה. למשרה לחדש ש"ח 5,219.00 השכר
השכר כי יצויין ביותר. הגבוה השכר לבין ביותר הנמוך השכר בין 0/ק200 של פער כלומר ש"ח, 6,847.00
עלות הרווחה, משרד נתוני לפי המרכז. גודל כמו לגורמים בנוסף ובניסיון, פורמליים בכישורים גם תלוי
מרכזי למנהלי בפועל המשולם השכר לממוצע דומה אכן וזה ש"ח, 4,715.00 בממוצע היא מנהל שכר

היום.

תעסולןה רכז . הנדת* רגז
השכר עלות טווח ש"ח. 2,625.00 היתה מלאה במשרה רכז שכר של ממוצעת עלות אשל, נתוני מתוך
בשכר שנמצא הגדול הפער ש"ח. 2,518.00  הרווחה משרד נתוני ולפי ש"ח, 3,998.001,613.00 הוא:
הספציפיים הצרכים לפי זה תפקיד של ביותר גמישה מהגדרה הנראה, כפי נובע, אשל, דיווחי לפי הרכז
ותפקידים, פעילויות של ומגוונת רחבה בקשת עוסקים שונים במקומות רכזים כלומר, מרכז. כל של
על משפיעים אלה וכל שונה, מקצועית והכשרה שונים כישורים בעלי הם כרכזים המועסקים והאנשים

בשכר. השונות

סוציאל* עובד

עלות טווח ש"ח. 3,233.00 היתה מלאה במשרה סוציאלי עובד שכר של ממוצעת עלות אשל, נתוני לפי
נתוני ולפי ש"ח, 3,707.00 העלות היתה הבריאות משרד נתוני לפי ש"ח. 4,283.002,650.00 הוא: השכר
בעוד ממוצעת משכורת על מבוססים הבריאות משרד נתוני כאמור, ש"ח. 2,991.00  הרווחה משרד
כנראה, ומכאן, מעונות, בתעריפי השכר מרכיב לקביעת שנועד תחשיב על מבוססים הרווחה משרד נתוני

ביניהם. הפער נובע

פ>ז>ותר0>ה

טווח ש"ח. 2,735.00 היתה מלאה במשרה פיזיותרפיסטית שכר של ממוצעת עלות אשל, נתוני לפי
מועסקות מהפיזיוטרפסטיות שחלק מכך נובע מהפער חלק ש"ח. 4,111.001,989.00 הוא: השכר עלות
משרה חצי של עלות לדוגמה, יותר. יקרה היא חלקית משרה של השכר ועלות חלקית, במשרה במרכזים
על משפיעים וניסיון ותק כישורים, שגם כמובן מלאה. משרה של השכר עלות ממחצית יותר יקרה היא
ולפי מלאה, למשרה ש"ח 3,693.00 הפיזיותרפיטית שכר עלות היתה הבריאות, משרד נתוני לפי השכר.

ש"ח. 4,000.00 היתה הכללית קופתחולים נתוני

גע>סוק מפו>

נתוני לפי ש"ח. 3,500.00  קופתחולים ולפי ש"ח, 3,558.00 העלות היתה הבריאות משרד נתוני לפי
השכר עלות טווח ש"ח. 3,425.00 היתה מלאה במשרה בעיסוק מרפאה שכר של ממוצעת עלות אשל

משרה. וחלקיות ותק כישורים, כגון מגורמים נובע הפער כאן גם ש"ח. 4,240.001,844.00 הוא:
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אח(ת

1 הוא השכר עלות טווח ש"ח. 3,540.00 אשל נתוני לפי היתה מלאה במשרה אחות שכר של ממוצעת עלות
קופתחולים נתוני ולפי ש"ח, 3,852.00 העלות היתה הבריאות משרד נתוני לפי ש"ח. 4,068.002,895.00

ש"ח. 3,500.00 

מטפלות

השכר עלות טווח ש"ח. 2,256.00 היתה אשל נתוני לפי מלאה במשרה מטפלת שכר של ממוצעת עלות
ש"ח. 3,081.00 מלאה משרה של עלות היתה העבודה משרד נתוני לפי ש"ח. 3,105.001,586.00 הוא:
הוצאות 500/0 + ש"ח 7.61 שהיתה אישי חוזה לפי המועסקת מטפלת של לשעה עלות נמסרה ממט"ב
לאומי לביטוח המוסד ש"ח. 2,283.00 היא בחודש שעות 200 של מלאה למשרה מחושבת עלות נלוות.
כוחאדם להשמת מחברה לשעה. ש"ח 16.50 של סך אישי טיפול שירותי המספקות לחברות משלם

מלאה. למשרה לחודש ש"ח כ2,500.00 היא מוסמכת לא מטפלת העסקת עלות כי נמסר
מזג>יה

להשמת מחברה ש"ח. 2,445.00 היתה אשל נתוני לפי מלאה במשרה מזכירה שכר של ממוצעת עלות
מלאה. למשרה לחודש ש"ח כ2,500.00 של עלות נמסרה כוחאדם

מטגח עובד*

נתוני ולפי ש"ח, 1,660.00 היתה אשל נתוני לפי מלאה במשרה מטבח טבח/עובד שכר של ממוצעת עלות
ש"ח. 2,554.00  והרווחה העבודה משרד

נ*קיין עוגד

משרד נתוני ולפי ש"ח, 1,631.00 היתה אשל נתוני לפי מלאה במשרה ניקיון עובד שכר של ממוצעת עלות
היא מלאה במשרה עובד עלות כוחאדם להשמת חברה נתוני לפי ש"ח. 2,554.00  והרווחה העבודה

ש"ח. כ2,100.00

אחזקה עוגך
משרד ולפי ש"ח, 1,987.00 היתה אשל נתוני לפי מלאה במשרה אחזקה עובד שכר של ממוצעת עלות

ש"ח. 2,554.00 והרווחה העבודה
1מלצ>ט רווג>מ מדר*ג*

ונגינה מלאכה התעמלות, חוגי ותרבות. חברה פנאי, של מגוונות פעילויות מתנהלות היום מרכזי בכל
בהתעמלות הדרכה לשעת ממוצעת עלות כי עולה לאשל היום מרכזי דיווח מתוך ביותר. הנפוצים הם
ש"ח. 50.00 היתה שירה או נגינה מוסיקה, שעת עבור ממוצעת ועלות ש"ח, 21.00 היתה ומלאכתיד
ש"ח, 35.0020.00 היתה לקשישים כלשהו חוג לשעת ממוצעת עלות למתנ"סים החברה נתוני לפי ואילו
משעת יותר יקרה היא הרצאה שעת ש"ח. כ30.00 היא לשעה עלות כוחאדם להשמת חברה נתוני ולפי
למתנ"סים החברה ולפי ש"ח, 100.00 היתה אשל נתוני לפי הרצאה לשעת ממוצעת עלות בחוג. הדרכה

ש"ח. 56.00107.00 
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(1991 נובמבר לחודש (בש"ח, שונים מקורות לפ> השיר עלמות :3 לוח

חברת קופת מרכזי
מתנ"ס השמה חולים בריאות רווחה אשל יום התפקח

לחודש מלאת למשרה עלות
4,407 4,775 מנהל

3,914 2,518 2,625 חברתי רכז
3,707 2,857 3,233 עו"ס

4,000 3,693 2,735 פיזיותרפיה
3,500 3,558 3,425 בעיסוק ריפוי
3,500 3,852 3,540 אחות

2,500 2,543 2,256 מטפלת
2,500 2,554 2,445 מזכירה
2,100 2,554 1,631 ניקיון ע.

2,554 1,660 מטבח ע.
2,554 1,987 אחזקה ע.

לשעה עלות
3520 21 חוגים
10756 100 הרצאות
3520 50 נגינה/שירה

השבר עלויות לקביעת המקור לבחירת השיקולים 3.4
שונות. עלויות על דיווחו שכר עלויות על המידע את שאבנו שמהם המקורות הקודם, בסעיף שראינו כפי

העלויות. לחישוב הכלי בניית לצורך להשתמש מקור באיזה בעיה, בפנינו הציב הדבר

לנכון מצאנו לכן במרכזים. העובדים שכר של בפועל העלויות את משקף לאשל היום מרכזי של הדיווח
באשר המרכז. עלידי כלל בדרך המועסקים העובדים של השכר עלות לקביעת זה במקור להשתמש
ומרפאה פיזיותרפיסטית אחות, עו"ס, כגון אחרים, גופים עלידי כלל, בדרך המועסקים, לעובדים
התקבלה חוגים, מדריכי עלויות לגבי מידע. כמקור הישיר במעסיק להשתמש שעדיף מצאנו בעיסוק,
נתוני על להתבסס החלטנו לכן זה. בנושא לאשל מפורט דיווח שאין מכיוון בלבד הערכה היום ממרכזי

ומרצים. חוגים מדריכי שוטף באופן המעסיקה למתנ"סים החברה

מלא תשלום תמורת המסופקים שירותים 3.5

פדיקור מספרה, שירותי גם היום מרכזי ברוב לקבל ניתן לעיל, המתוארים השירותים לכל בנוסף
המבקרים עלידי נקנים הם כלל שבדרך משום המרכז עלות על משפיעים אינם אלה שירותים וכביסה.

מלא. תשלום תמורת

ופדיקור מספרה

בתדירות למרכז הספרית מגיעה כלל בדרך ומספרה. פדיקור שירותי הנהיגו היום ממרכזי ניכר בחלק
נהוגים זה בנושא התספורת. עבור מהמבקר ישיר תשלום ומקבלת בשבועיים, פעם או בשבוע פעם של
ללא בהתנדבות ניתן השירות שבהם מרכזים יש היום. מרכז לבין הספרית בין שונים כספיים הסדרים
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מקבלת הספרית ובאחדים מהקשישים, שגבתה מהפדיון חלק למרכז הספרית מעבירה באחדים תשלום,
ש"ח 2.00 בין נע התעריף השירות. עבור מהקשיש סמלי תשלום גובה ובנוסף מהמרכז חודשי תשלום
בדרך מתבצע, עבורו והתשלום היום, במרכזי נפוץ פדיקור שירות גם תספורת. עבור ש"ח 15.00 לבין

טיפול. עבור ש"ח 25.00 לבין ש"ח 10.00 בין נע התעריף הטיפול. לנותנת ישיר באופן כלל,

הוא אחת "מכונה" עבור לשלם נדרש שהמבקר והתעריף נפוץ פחות הוא היום במרכזי כביסה שירות
ייבוש. וכולל ש''ח 7.005.00
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יום במוט עלויות חישוב a

(א) הבאים: האלמנטים משני מורכב המודל יום. מרכז של העלות לחישוב המודל את נציג זה בפרק
היא העלויות טבלת יום. מרכז לתפעול הדרושים שונים ושירותים כוחאדם תקני (ב) עלויות; טבלת
הם ושירותים כוחאדם תקני ואילו בהמשד, שיוסבר כפי לעדכון ניתן אשר במודל המשתנה המרכיב
מרכיבים משני .(1990 (אשל יום מרכזי והפעלת לניהול כהנחיות אשל עלידי שהומלץ הקבוע המרכיב

הצורן. לפי שונים, ובמקומות שונים בגדלים יום מרכזי של הצפוייה העלות את לחשב ניתן אלה
שיחתים של עלות ולאמידת לקום, שעתידים יום מרכזי של ולתקצוב לתמחור לשמש יכול זה מודל
בין להשוות כיום, פועלים שכבר למרכזים מאפשרת העלויות טבלת המשפחתון. שירות כגון דומים,
את לייעל וכך המודל, לפי המחושבות העלויות לבין בפועל השונים הסעיפים ועלות העלות סךכל

השירות.

מרכז של עלות לחישוב מפורטת דוגמה מובאת מכן לאחר העלויות. טבלת בהצגת כן, אם פותח, הפרק
עלויות של מסכם לוח מובא הפרק לסיכום במודל. להשתמש כיצד ללמוד ניתן שממנה גדולה, בעיר יום
העלויות. טבלת עדכון אופן על והסבר השכיחים, היום מרכזי את המייצגים שונים יום במרכזי לביקור

העלויות טבלת 4.1
 חלקים לארבעה מחולקת היא הקודם. בפרק שהוצגו הנתונים ריכוז למעשה, היא, העלויות טבלת
במרכז גדולה עיר שדה, עיר  יישובים סוגי לשלושה ומתייחסת ותפעול, הסעות ארוחות, כוחאדם,

התיישבותי. ואזור

אלה נתונים במרכז. שונים תפקידים לנושאי לחודש מלאה למשרה העלות מוצגת הראשון בחלק
ארוחות  והשלישי השני החלק הקודם. בפרק שתוארה כפי כוחהאדם עלות בדיקת על מבוססים
 תפעול  הרביעי החלק הקודם. בפרק כן גם המתואר שערכנו, השוק סקר על מבוססים  והסעות
150/0100/6 מהוות אלה הוצאות כי התברר שבו (1990 ופקטור (פרימק הקודם העלויות מחקר על מבוסס
מים, חשמל, בוקר), ארוחת (כולל כיבוד עבור הוצאות כולל זה סעיף היום. מרכזי של ההוצאות מסןכל

וכד'. ביטוח טלפון,
אולם בטבלה. ביטוי לידי באים לא השונים היישובים סוגי בין השכר בעלות הבדלים לראות, שניתן כפי
בשני שערכנו בבדיקה ביטוי לידי בא שהדבר כפי מקומי, רקע על כאלה הבדלים ייתכנו כי לזכור יש
שכר את להוציא המרכז, בגודל תלויה אינה השכר שעלות מצאנו, בנוסף בהמשך. תתואר אשר מרכזים

המנהל.
כלומר המרכז. מגודל מושפעת אינה אך היישוב, לסוג בהתאם משתנה מוכנה צהריים ארוחת עלות
להביא היה שיכול דבר קטנים, יום ממרכזי יותר גדול מיקוח מכוח נהנים אינם גדולים יום מרכזי
על להשפיע כדי הצורך די גדולים אינם הגדולים היום מרכזי גם שלמעשה משום זאת, עלויות. להוזלת

המחירים.

הנסיעה. ממשך מושפעת וכן היישוב, ולסוג הרכב כלי לסוג בהתאם משתנה ההסעות עלות
הכוללת. מהעלות כ150/0100/0 מהווה כאמור, התפעול, עלות
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(1991 ניבמ^י לחודש >בש"ח, יום למרכז עלויות טבלת
אזור גדולה עיר

התיישבותי במרכז שדה עיר

לחודש מלאת למשות עלות  מחאדמ
3,960.00 3,960.00 3,960.00 מבקרים) 35) קטן יום במרכז מנהל
4,871.00 4,871.00 4,871.00 מבקרים) 65) בינוני יום במרכז מנהל
5,219.00 5,219.00 5,219.00 מבקרים) 90) גדול יום במרכז מנהל
2,625.00 2,625.00 2,625.00 חברתי/תתעסוקה רכז/ת
2,857.00 2,857.00 2,857.00 עובד/תסוציאלי/ת
4,000.00 4,000.00 4,000.00 פיזיותרפיסט/ית
3,500.00 3,500.00 3,500.00 בעיסוק מרפא/ה
3,500.00 3,500.00 3,500.00 JMW
2,256.00 2,256.00 2,256.00 מטפלת
2,445.00 2,445.00 2,445.00 מזכירה
1,631.00 1,631.00 1,631.00 ניקיון עובד/ת
1,660.00 1,660.00 1,660.00 טבח/ית מטבח, עובד/ת
1,987.00 1,987.00 1,987.00 תחזוקה עובד/ת

ותיצאוו! חוגימ
30.00 30.00 30.00 חוג שעת
107.00 107.00 107.00 הרצאה שעת

צתר"0 אחהת
10.007.25 9.00 14.508.00 לאכילה מוכנה ארוחה
8.206.20 8.206.20 8.206.20 במרכז מבושלת ארוחה

8.75 8.75 8.75 ארצית) (חברה ומצוננת מבושלת ארוחה
למבקר ושוב תלון תסעת

11.008.00 12.0010.00 12.509.50 מונית
6.004.70 9.506.00 6.004.00 קצר) (סבב מקומות 10 של רכב

11.50 14.00 9.50 ארוך) (סבב מקומות 10 של רכב
5.40 6.004.25 6.00 מקומות 20 של רכב
5.00 4.80 6.00 מקומות 50 של רכב
 30.00 36.25 מעלון עם ברכב גלגלים כיסא

ISVolQ^o 15<>/0100/0 150/0100/0 תפעול
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במודל השימוש הדגמת 4.2

בעיר יום מרכזי שלושה של עלויות אומדן של חישוב בזאת מובא במודל, השימוש את להדגים כדי
שתי ולגבי ליום מבקרים ו90 60 ,35 לגבי נעשה החישוב המבקרים. במספר ביניהם הנבדלים גדולה
בשטח. הקיימות השכיחות האפשרויות את לכסות כדי זאת, בהמשך. שיפורטו שונות הסעה מתכונות

בסיסיות: הנחות מספר עלפי נעשה החישוב
לניהול הנחיות  לזקן יום "מרכז מהחוברת נלקחו השונים השירותים והיקפי כוחהאדם תקן א.
משתנה שכוחהאדם בחשבון מביאות אלה הנחיות ב1990. אשל מטעם לאור שיצאה ולהפעלה"
משתנה עלותה (אך קבועה שנשארת המנהל משרת למעט לשרת, יכול שהמרכז המבקרים מספר לפי

המרכז). גודל לפי

במרכז בשנה. ימים 240 כלומר בחודש, ימים 20 בממוצע פועל בשבוע, ימים 5 פתוח היום מרכז ב.
במרכז בחודש. ביקורים 1,300 יש מבקרים ל65 במרכז בחודש. ביקורים 700 יש מבקרים ל35

לחודש. ביקורים 1,800 יש מבקרים ל90

סובלים והשאר פיזי, בתפקוד מוגבלים מ0700/0/ס80 לפחות מורכבת המבקרים אוכלוסיית ג.
.(1990 אשל והפעלה, לניהול בהנחיות (ראה חברתיות ממוגבלויות

מלאה. משרה של היחסי מהחלק ב100/0, לפחות יותר, גבוהה היא חלקית משרה של השכר עלות ד.
לא משרה בחצי מטפלת עלות הרי ש"ח, 2,256 היא מלאה במשרה מטפלת שכר עלות אם לדוגמה,

.100/0 של בתוספת המלאה המשרה עלות מחצית שהם ש"ח 1,241 אלא ש"ח, 1,128 תהיה
הן 4 בלוח המוצגות העלויות והסעות. ארוחות לגבי עלות טווחי מוצגים העלויות בטבלת כזכור, ה.
הנמוכה שהעלות להניח ניתן לא כי לממוצעים להתייחס לנכון מצאנו אנו אלה. עלויות של ממוצעים

כן. לעשות בטבלה למשתמשים גם ממליצים אנו יד; בהישג תמיד תהיה דווקא
לשעה. ש"ח 30 של ממוצע תעריף לפי חושבה החוגים מדריכי עלות ו.

תפעול. בסעיף נכללת הבוקר ארוחת ואילו הצהריים, לארוחת רק למעשה מתייחס הארוחות סעיף ז.
אוכלים מהמבקרים ש0/"100 ובהנחה קנוייה, מוכנה לארוחה ש"ח 9.0 לפי חושבה צהריים ארוחת

במרכז.

הרכבים בשני מעלון עם רכב וכלי נוסעים ל10 רכב כלי של שילוב על מבוססת ההסעות עלות ח.
עלות בלבד. קצרים סבבים כולל ב' הרכב ואילו וארוכים קצרים סבבים כולל א' הרכב שכיחים.

.4 בלוח מוצגת ההסעות

המבקרים. כל הסעת ועל הרכב בכלי מלאה תפוסה על מבוססת ההסעות עלות ט.

הקודם במחקר זה בסעיף החציון עלסמך ההוצאות, מסךכל 12"/0 לפי מחושבות תפעול הוצאות י.
.(1991 ופקטור (פרימק היום מרכזי עלויות על

בחודש. המבקרים במספר החדשית ההוצאה סךכל חלוקת עלידי חושבה לביקור העלות יא.
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ריב כל* של הרכבים שמ לפ* הסעות עלות :4 לי*

משתתפים 90 משתתפים 65 משתתפים 35
עלות מספר עלות מספר עלות מספר עלותבש"ח
בש"ח סבבים בש''ח סבבים בש"ח סבבים לסבב הרכב סוג

אי הרכב
240 2 120 1 120 1 120 מעלון

מיניבוס
420 3 280 2 140 1 140 ארון בסבב

מיניבוס
375 5 300 4 150 2 75 קצר בסבב

העלות סךכל
1,035 700 410 ל*01(גש"ח)

בי הרכב
240 2 120 1 120 1 120 מעלון

מיניבוס
600 8 450 6 225 3 75 קצר בסבב

העלות סןכל
840 570 345 ל*01(בש"ח<

היום, מרכזי של הגדלים לשלושת מתייחס הלוח .5 בלוח מפורט באופן לראות ניתן החישוב תוצאות את
הלוח בתחתית אשל. עלידי שהומלצו כפי השונים והשירותים התשומות מפורטים מהם אחד כל ולגבי

ההסעה. הרכבי שני לפי לביקור והעלות לחודש, העלות סךכל מוצגת
ש"ח 42.28 בין נעה גדולה בעיר יום במרכז קשיש של ביקור ליום הצפוייה העלות כי עולה, 5 מלוח
הסעות. של א' בהרכב שמשתמשים במקרה זאת קטן, יום במרכז ש"ח 50.54 לבין גדול יום במרכז
בין כי להסיק ניתן מכאן ש"ח. 48.43 לבין ש"ח 39.82 בין נעה העלות ב', בהרכב שמשתמשים במקרה
לביקור. העלות קטנה כך עולה המבקרים שמספר ככל שלילי: קשר קיים העלות לבין המבקרים מספר
עולה המבקרים שמספר וככל המבקרים מספר גדל שבו יחס באותו גדל אינו שכוחהאדם מכיוון זאת,
לביקור. העלות סך את ומורידה יורדת לביקור לכוחהאדם ההוצאה ולכן קטן צוות/מבקר יחס כך
הרכב. כלי מהרכב גם מושפעות הן כי 5 מלוח לראות ניתן העלויות, על המבקרים מספר להשפעת בנוסף
לביקור הכוללת העלות שגם ומכאן א', הרכב לפי המחושבת מזו יותר נמוכה ב' הרכב לפי ההסעות עלות

יותר. נמוכה היא

מכיוון אולם, לאכילה. מוכנות ארוחות רכישת על נשען 5 בלוח המוצג לביקור העלות של התחשיב
(ראה גדולה בעיר המוכנות הארוחות מעלות משמעותי באופן נמוכה במרכז ארוחות בישול שעלות
חושבה כך לצורך במקום. בישול לפי גם לביקור העלות תחשיב את להציג לנכון מצאנו העלויות), בטבלת
לפי או במרכז בישול לפי לביקור העלות של התחשיבים סיכום ליחידה. ש"ח 7.20 לפי הארוחות עלות

.6 בלוח מוצג ההסעה הרכבי שני ולפי קנויה, ארוחה
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(1991 נובמבר לחודש (בש"ח, גדולה בעיר יום מרבזי של עלויות אומדן :5 לוח

משתתפים 90 משתתפים 65 משתתפים 35

עלות היקף עלות היקף עלות היקף
לחודש המשרה לחודש המשרה לחודש המשרה ההוצאה

גוחאדם
5,219.00 1 4,871.00 1 3,960.00 1 מנהל

אחות/עו''ס
5,196.00 1 Yz 5,196.00 1 1a 3,464.00 1 פיזיר/ריפוי
2,400.00 ש"ש 20 2,400.00 ש"ש 20 1,800.00 ש''ש 15 חוגים מדריכי
2,626.00 1 1,313.00 V1 656.00 v* עובדתעס'
7,896.00 7 Vt 5,640.00 5X1/2 3,384.00 IXVz מטפלות
3,291.00 2 2,468.00 2x3/4 1,646.00 2xvi ומטבח נקיון
2,446.00 1 1,834.00 y* 1,223.00 V1 ומנה"ח מזכירה
994.00 Vz 994.00 1/z 498.00 1A אחזקה עובד

16,200.00 (1,800) 11,700.00 (1,300) 6,300.00 (700) ארוחות
20,700.00 14,000.00 8,200.00 א') (הרכב הסעות
9,132.00 6,875.00 4,245.00 תפעול
76,100.00 57,291.00 35,376.00 לחודש העלות סךכל

לפי לביקור עלות
42.28 44.07 50.54 הסעות של א' הרכב

16,800.00 11,400.00 6,900.00 ב') (הרכב הסעות
8,600.00 6,520.00 4,068.00 תפעול

71,668.00 54,336.00 33,899.00 לחודש העלות סךכל
לפי לביקור עלות

39.82 41.80 48.43 הסעות של ב' הרכב

סך את מוריד גדולה בעיר הממוקם היום מרכז במטבח הארוחות בישול כי נראה, 1 ומתרשים מהלוח
בכ4.50/0. לביקור העלות

שבהם הרכב כלי מהרכב והן המבקרים, ממספר הן מושפעת מסוים יום במרכז לביקור שהעלות ראינו
שכן, היום, מרכז ממוקם שבו היישוב מסוג גם מושפעת העלות אך המבקרים. להסעת המרכז משתמש

למקום. ממקום משתנה מוכנות וארוחות הסעות עלות העלויות, מטבלת שנראה כפי
(1991 נובמבר לחודש (בש"ח, גדולה בעיר יומ במרכז לביקור עלות :6 לוח

מבקרים 90 מבקרים 65 מבקרים 35

ב'* הרכב א' הרכב ב' הרכב א' הרכב ב' הרכב א' הרכב

לפי לביקור עלות
39.82 42.28 41.80 44.07 48.43 50.54 קנויות ארוחות

לפי לביקור עלות
37.77 40.23 39.75 42.02 46.38 48.49 במרכז בישול

קצרים סבבים על מבוסס ב' הרכב ואילו נוסעים ל10 רכב של וארוכים קצרים סבבים על מבוסס הסעות של אי הרכב *

בלבד.
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:1 תרשים 1
הסעה* הרכבי לפי גדולה בעיר יום במרכז לביקור עלות 1
(1991 נובמבר לחודש (בש"ח, שונים ארוחות וסוגי |

בש"ח
70 ך  
60  מבקרים 36 מבקרים 65 מבקרים 90
50 m■ _. ^__
4^ י :::::::י:^^| :::יי:::::^^1 ילך^^8 [~*~*ל^^1 1^1?^! 77771י1^1

20  ^^^^^נ 1^^^! |^|:^:^: |^:^^ |^:<:^< |^:^:^:
10 י |^^!^ |^^^ |^:;^:!: 1^^;:::; 1^^^ |^:^^:

אי הרכב בי הרכב אי הרכב כי הרכב אי הרכב בי הרכב
: ■ ^ ■L

כלי של וארוכים קצרים סבבים על מבוסס אי הרכב *
בלבד קצרים סבבים על בי והרכב טסעים 10 ל רכב

העלויות טבלת עלסמך זו עלות חישבנו שונים, במקומות יום במרכזי לביקור העלויות על לעמוד כדי
מרכזי של שונים דגמים המגדירים העיקריים הממדים מוצגים בלוח .7 בלוח התוצאות את וריכזנו
לבדוק. מעוניין הוא עלותו שאת המרכז את המאפיינים הממדים את למצוא יוכל משתמש שכל כך יום,
שאשל הדגמים את והן בפועל, הקיימים השכיחים המרכזים דגמי את הן שיכסה לוח לבנות ניסינו
חישוב לצורך ולכן התיישבותי, באזור זמינה אינה מעלון עם ברכב נכים הסעת כי יצויין, לפתח. מעונינת

שדה. בעיר המקובל בתעריף השתמשנו זה באזור ההסעות עלות

(1991 גובמבר לחודש (בש"ח, מסכם לוח >ומ: במרכזי לב>קור עלות :7 לוח

מבקרים 90 מבקרים 65 מבקרים 35

ב'* הרכב א' הרכב ב' הרכב א' הרכב ב' הרכב א' הרכב

39.82 42.28 41.80 44.07 48.43 50.54 גדולה עיר
40.17 41.87 41.87 43.44 49.04 50.50 שדה עיר
36.68 38.97 38.90 41.01 45.08 47.06 התיישבותי אזור

בלבד. קצרים סבבים על מבוסס ב' הרכב ואילו וארוכים קצרים סבבים על מבוסס א' הרכב *

שבעיר מזו נמוכה התיישבותי באזור יום במרכז לביקור העלות כי לראות ניתן 2 ומתרשים מהלוח
היא גדולה בעיר לביקור העלות א' הרכב שלפי בעוד אך ההסעה. הרכבי שני לפי שדה בעיר או גדולה
העלות כי נראה כמוכן, ביותר. הגבוהה היא שדה בעיר לביקור העלות ב' הרכב שלפי הרי ביותר, היקרה

לעיל. שנזכרו מהסיבות המבקרים מספר שעולה ככל יורדת
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אילוצים בגלל אך בשבוע, ימים ששה פתוחים יהיו היום שמרכזי לכך שואפת אשל כי לציין המקום כאן
בשבוע ימים חמישה רובם פתוחים שישי), בימי היום מרכז לשירותי נמוך ביקוש בגלל (בעיקר שונים
הפעלת שישי. בימי המרכזים הפעלת של הכלכליות ההשלכות את לבדוק מעניין זאת, בכל א'ה'. בימים
מטפלות של תוספת דורשת אלא כולה, העובדים מצבת הרחבת את דורשת אינה שישי בימי המרכז
במקרה לביקור עלות של תחשיב ותפעול. מזון הסעה, סידורי נדרשים וכן במבקרים, ישירות המטפלות

בכ60/0. לביקור העלות את להוזיל ניתן כי מראה, בשבוע ימים שישה היום מרכזי הפעלת של

:2 תרשים 1
יום במרכז לביקור עלות 1

(1991 נובמבר לחודש בש"ח, הסעה*, הרכבי שני (לפי |
בש"רו
70 ך 
60  מבקרים 35 מבקרים 66 מבקרים 90

40  ^ ^ ₪^ ן ו 1^~~) 18""^1 רל***^!

אי הרכב בי הרכב אי הרכב ב הרכב אי הרכב ב' הרכב

|0 עיר"ךיה ||| שדה עיר ^| התיישבותי אזור 1

כלי של וארוכים קצרים סבבים על מבוסס אי הרכב *

בלבד קצרים סבבים על כי והרכב נוסעים ל10 רכב

העלויות טבלת עדכון 4.3
בגלל רצוי. מועד לכל אותה לעדכן ניתן אך ,1991 נובמבר לחודש נכונה כאן שהוצגה העלויות טבלת
כן על המרכיבים. משאר להפרידו ומומלץ לביצוע וקשה מורכב הוא השכר עדכון נושא המשק, אילוצי
דומים. עובדים המעסיקים במוסדות או ברשויות קבוע, במועד לשנה, אחת השכר את לבדוק מומלץ
במגזר שכיר למשרת הממוצע לשכר בהתאם השכר את לעדכן מומלץ זו, בדיקה לבצע ניתן שלא במקרה
לתוספות בהתאם השכר יעודכן שנה, אותה לתום ועד זה ממועד והקהילתיים. הציבוריים השירותים
לעדכן מומלץ בטבלה המרכיבים יתר את ופו'. ותק תוספות במיסוי, שינויים חדשים, שכר הסכמי יוקר,

חדשים. שלושה כל זה עדכון לבצע שכדאי נראה, נוחיות ומטעמי לצרכן, המחירים למדד בהתאם
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יום מרכזי בשני הצפוייה העלות לבין בפועל העלות בין להשוואה

ההתיישבותי במגזר היום מרכזי קבוצת את המייצג אחד יום מרכזי בשני כאמור, נערכה, הבדיקה
דש לח הותאמו בפועל העלויות עירוניים. יום מרכזי בהקמת כיום הרווחת המגמה את המייצג ושני

זר. למועד חושבה אשר הצפוייה, העלות עם השוואה לאפשר עלמנת 1991 נובמבר

שחישבה כפי הצפיייח העלית לביי בפיעל ^ 'יי י"ייי" ^יי "י* תטללתהעלןיותי"י בעזר

ההתיישבותי במגזר יום מוגז 5.1

5 פתוח המרכז ליום. מבקרים לכ50 ומיועד ,1991 בשנת שנפתח יום מרכז נבחר הבדיקה לצורך
עצמאים היו 73/ קרישים. 107 רשומים היו הבדיקה בתקופת .14 00 עד מ730 בשבוע ימים
\15V0) תשושים והשאר נפש תשושי 20/0 המרכז, בפעילויות השגחה או סיוע לטיפול, נזקקו לא כלומר,

התפוסה ממחצית פחית כלומי לחידש)' מבקיים 436) ליים מבקיים 2"^^ "* ^פשיריתקיפה

הבאים מהסעיפים מורכבת והיתה ש"ח 52.14 היתה 1991 נובמבר בחודש לביקור הממוצעת העלות

יאחזקה" תפעיל י(ד) ש"ח 2436 כיחאדם: (ג) ש"ח; 1000 הסעית: (ב) ;n'<Vy 1058 "™™7 2*0

התפוסה עבור הן לביקיר הצפוייה העלית של העלייית' טבלת בעזית שנ1שה רנ^!^,^^
הנוכחי שהמצב הנחה מתיד ליום}' מבקייס 44) מלאה תפיסה עביי יהי ליים) מבקיים היום*111 מרכז של בפועל העלויות לפי וגם העלויות טבלת לפי גם נערך התחשיב זמני. הוא תתתפוסה של
בחשבון ונלקח 12/0 של אקראיות היעדרויות שיעור בחשבון נלקח מלאה תפוסה לגבי העלות בתחשיב
לפי חושבה ההסעות עלות לעלות. 10/0 נוספו החלקיות המשרות לכל מלאה. לתפוסת כוחאדם תקן
קצרים סבבים 2 + ש"ח 230 = מקומות ל10 רכב כלי של ארוכים סבבים 2 רכב כלי של הבא ההרכב
לארוחת עלות לחודש ביקורים 880 לפי מחושבת לביקור העלות ליום. ש"ח 338 ובסה"כ ש"ח 108 

לארוחה. ש"ח 9.0 לפי חושבה צהריים

זו עלות ש"ח. 57.04 היא הנוכחית בתפוסה העלויות טבלת לפי לביקור הצפוייה העלות כי עולה, 8 מלוח
ליום) מבקרים 21.8 במקום 44) מלאה בתפוסה לביקור הצפוייה העלות בכ9/0. בפועל העלות מן גבוהה
המרכז מחירי לפי מלאה בתפוסה לביקור הצפויה העלות ואילו ש"ח, 45.00 היא העלויות טבלת לפי

בכ0/י1.3. גבוהה לפי העלות כלומר ש"ח, 44.41 היא
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(1991 נובמבר לחודש (בש"ח, התיישבות* >ום במרכז לביקור תעלות אומזץ :8 לי*

לחודש מלאה בתפוסה לחודש נוכחית בתפוסה

לפי לפי היקף לפי לפי היקף
המרכז המודל משרה המרכז המודל משרה ההוצאה סעיף

גוחאדם
3,596.00 4,871.00 1 3,596.00 4,871.00 1 התכנית מנהל
1,014.00 1,223.00 V4 1,014.00 1,223.00 V4 מזכירה
2,616.00 2,691.00 1+V4 1,744.00 1,794.00 2X^4 נקיון
4,179.00 4,964.00 2 2,090.00 2,482.00 2X^4 מטפלת
1,014.00 1,313.00 y* 1,014.00 1,313.00 ** תעסוקה רכז
1,158.00 2,400.00 ש"ש 20 1,158.00 2,400.00 ש"ש 20 חוגים מדריכי
548.00 548.00 y* אחזקה

1,370.00 1,370.00 y* מטבח עובד
אחרות תוצאות

8,800.00 6,760.00 4,359.00 3,380.00 הסעות
9,315.00 7,920.00 4,615.00 3,924.00 אתחות
5,471.00 5,545.00 3,141.00 3,482.00 התקציב) מסךכל 14>*6) תפעול

39,081.00 39,605.00 22,731.00 24,869.00 VWO

44.41 45.00 52.14 57.04 לביקור עלות

השונים. ההוצאה סעיפי לפי מלאה) (בתפוסה לביקור העלויות בין השוואה מוצגת 9 בלוח

(1991 נובמבר לחודש (בשי'ח, מרכיבים לפי ההתיישבותי במגזר יו0 במרכז לביקור העלות :9 לוח

הצפוייה העלות בין הפער לביקור העלות לביקור העלות
ב^ המרכז לפי העלות לבין המרכז לפי המודל לפי הוצאה סעיף

1.1^/0 44.41 45.00 סה"כ
25.00/0 17.60 22.02 כוחאדם
15.0"/0 10.59 9.00 ארוחות
23.00/0 10.00 7.68 הסעות

1.30/0 6.22 6.30 תפעול

גבוהה העלויות טבלת לפי לביקור הצפוייה העלות סךכל אמנם כי לראות ניתן 3 ומתרשים 9 מלוח
כוחאדם, בסעיפי מתקיימים גדולים פערים אך בלבד, ב0/"1.3 הנוכחיים המרכז מחירי לפי מהעלות
15%n יותר זולות והסעות שארוחות בעוד ב250/0 יותר יקר הטבלה לפי כוחהאדם והסעות. ארוחות
השכר עלות (א) גורמים. ממספר נבע השכר בעלות המשמעותי הפער המרכז. ממחירי בהתאמה %23rn
(ב) במקום, העבודה שוק מתנאי כתוצאה מרכזיים לאזורים בהשוואה נמוכה פריפריאליים באזורים
מקצועיים פחות הם במרכז המועסקים ולכן מקצועי כוחאדם של מצומצם היצע קיים זה באזור
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מעטים וניסיון וותק בעלי הם בו והעובדים חדש מרכז הוא שנבדק היום מרכז (ג) בהתאם, הוא ושכרם
יותר. נמוך הוא גם שכרם p>)

:3 תרשים 1
ההתיישבותי במגזר יום במרכז לביקור עלות 1
(1991 נובמבר לחודש בש"ח, מרכיבים, (לפי 1

בש"ח
50 ך   

40  1^
30  1^

0 I^H| י ■ *^^ ^י ^י ^י 
לביקור העלות כל סך אדם כוח ארוחות הסעות תפשל

:   _■m

_

היה המרכז ראשונית. התארגנות של תוצאה היו והסעות ארוחות של הגבוהות העלויות זאת, לעומת
שירותים להספקת יותר זולים מקורות לאתר מאמץ ועשה אלה שירותים של הגבוהות לעלויות מודע

לביקור. העלות את הוזיל וכן אלת

עירוני t)1< מרכז 5.2

מוגבלת אוכלוסיית ומשרת ליום, מבקרים לכ75 מיועד המרכז .1989 בשנת נפתח העירוני היום מרכז
8: מ00 שישי וביום 14: 00 עד 8: מ00 בשבוע ימים חמישה פועל המרכז .(4"/0) נפש ותשושי תשושים של
בשבוע פעמים ארבע המרכז פתוח לכך, בנוסף תשושינפש). 15 של קבוצה מבקרת שישי (ביום 13: 00 עד
בתקופת קשישים. לעולים חברתית קליטה פרוייקט לצורך וכן כמועדון, 1900 עד מ1400 הצהריים אחר
של אקראיות העדתיות שיעור עם מלאה בתפוסה פועל המרכז קשישים. כ150 רשומים היו הבדיקה
מבקרים ו15 השבוע של הראשונים הימים בחמשת מבקרים 66 בממוצע נכחו תקופה באותה כ1296.

ליום. בממוצע מבקרים 57 או שישי, בימי

(א) הבאים: מהסעיפים ומורכבת ש"ח 40.72 היתה 1991 נובמבר בחודש לביקור הממוצעת העלות
(ד) ש"ח; 19.29 כוחאדם: (ג) למבקר; ש"ח 10.36 הסעות (ב) למבקר; ש"ח 9.80 צהריים: ארוחת

ש"ח. 1.27 ואחזקה: תפעול
תקן על מתבסס זה חישוב העלויות. טבלת בעזרת שחושב לביקור העלות של תחשיב מוצג 10 בלוח
לכל .(25) חודש באותו בפועל ההפעלה ימי מספר ועל (1,514) הביקורים מספר על הקיים, כוחהאדם
ארוכים סבבים 2 אחד, מעלון (כולל ליום ש"ח 625 הסעות: הרכב לעלות. 100/0 נוספו החלקיות המשרות
וסעיף צהריים, לארוחת ש"ח 9.0 לפי חושבו ארוחות אחד). כל מקומות 10 של קצרים סבבים ו3

התקציב. מסךכל 1V0 מחווה התפעול
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(1991 נובמבר לחודש (בש"ח, עירוני >ום במרכז לביקור העלו* אומדן :10 לוח

לחודש עלות לחודש עלות המשרה היקף ההוצאה סעיף
המרכז מחירי לפי המודל לפי

כוחאדם:
4,978.00 4,871.00 1 התכנית מנהל
1,104.00 1,345.00 K מזכירה
2,548.00 2,528.00 1*1 נקיון
6,127.00 6,768.00 3 מטפלת
988.00 1,444.00 *4 תעסוקת רכז

1,799.00 1,571.00 V4 עו"ס
1,414.00 1,925.00 *4 אחות
983.00 1,094.00 *4 אחזקה עובד
505.00 414.00 ש"ש 4 פיזיותרפיה
481.00 *481.00 ש''ש 8 כירופודיה

1,384.00 1,370.00 y* מטבח עובד
1,134.00 ♦1.134.00 y* mmvyn ^^^^
3,333.00 4,069.00 1 *4 חברתיים מדריכים
2,427.00 1,890.00 ש"ש 14 חוגים מדריכי

אחרות הוצאות
15,681.00 15,625.00 הסעות
14,840.00 13,626.00 ארוחות
1,916.00 1,860.00 התקציב) מסךכל y*<) תפעול

61,642.00 62,015.00 סת"י
40.72 40.96 לביקור עלות

המרכז הוצאות לפי .

זו עלות ש"ח. 40.96 היא המחירים, טבלת לפי שחושבה כפי לביקור, הצפוייה העלות כי עולה, 10 מלוח
ב0.60/0. המרכז מחירי לפי העלות מן גבוהה

השונים. ההוצאה סעיפי לפי לביקור העלויות בין השוואת מוצגת 11 בלוח

(1991 נובמבר לחודש (בש"ח, מרכיבים לפי עירוני יום במרכז לביקור תעלות :11 לוח

הצפוייה העלות בין הפער לביקור העלות לביקור העלות
ב96 המרכז לפי העלות לבין המרכז לפי המודל לפי הוצאה סעיף

0.6>K> 40.72 40.96 סת"ג
s.m 19.29 20.41 כוחאדם
8.00/0 9.80 9.00 ארוחות
0.40/0 10.36 10.32 הסעות
5.50/0 1.27 1.20 תפעול
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העלויות טבלת לפי שחושבה לביקור הצפוייה העלות סךכל אמנם כי לראות ניתן 4 ומתרשים 11 מלוח
ארוחות כוחאדם, בסעיפי מתקיימים פערים אך המרכז, מחירי לפי לביקור מהעלות ב><0.69 גבוהה
והוצאות ב^8 יותר זולות שארוחות בעוד בכ0/"6 יותר יקר העלויות טבלת לפי כוחהאדס ותפעול.
הסעה שירותי להספקת יותר זולים מקורות אחר לחיפוש מקום יש כאן גם דהיינו, בכ*<6. התפעול

לביקור. העלות את יוזילו אשר ומזון

:4 תרשים 1
עירוני יום במרכז לביקור עלות 1

(1991 נובמבר לחודש בש"ח, מרכיבים, (לפי |
בש"ח
50 ך
40  ^M j

30  ^H

לביקור העלות כל סך םחארם אתחות הסעות תפעול

לפי שנאמדו העלויות לבין שנבדקו היום מרכזי שני של בפועל העלויות בין השוואה מתון לסיכום,
קיימים, שהיו במידה מקומיים, אילוצים בפועל. לעלויות טוב מנבא לשמש יכול הכלי כי נראה, ההטבלה

משמעותי. p12o בפועל העלות מן העלויות טבלת בעזרת שחושבה העלות סךכל את היטו לא
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ס>נ1ם ,6

שונים יום במרכזי לביקור העלות על המידע את יספק אשר מודל ליצור ניסיון נעשה זו בעמדה
השירותים. וסל היעד, אוכלוסיית המבקרים, מספר היישוב, סוג תכונות: מספר עלידי המאופיינים

להפעלת הנדרשות התשומות עלות את המפרטת עלויות טבלת הוא האחד מרכיבים: שני שנבנה למודל
בהנחיות שמוגדר כפי שירותים והיקפי כורואדם של לתקנים אלה תשומות תרגום הוא והשני יום, מרכז
כן מסוימות. תכונות בעל קיים יום מרכז של עלות לאמוד כיצד מודגם בדו"ח .(1990 (אשל אשל של
ליום העלות על המידע את ולספק יום מרכזי של שונים דגמים על העלויות טבלת את להפעיל ניתן

לקשיש. ביקור

וכן שונים, ישובים סוגי המייצגים בארץ אזורים בשלושה שוק סקר נערך עלויות על המידע איסוף לשם
המרכז, גודל לפי משתנה אינה השכר עלות כי נמצא, שונים. ממקורות שכר עלויות על נתונים עובדו
שהם למרות בארץ שונים אזורים בין שכר הבדלי ביטוי לידי באו לא כמוכן, המנהל. שכר את להוציא
אד היישוב, לסוג בהתאם משתנה מוכנה צהריים ארוחת עלות שונים. שוק תנאי רקע על בפועל ייתכנו
יום מרכזי של מזה יותר גדול מיקוח מכוח נהנים אינם גדולים יום מרכזי המרכז. מגודל מושפעת אינה
הצורד די גדולים אינם הגדולים שהמרכזים משוס זאת, עלויות. להוזלת להביא היה שיכול דבר קטנים,
;pמושפעת היישוב, ולסוג הרכב כלי לסוג בהתאם משתנה ההסעות עלות המחירים. על להשפיע כדי

הנסיעה. ממשך
עלות את לבחון יכול ספציפי יום מרכז של מנהל אפשריים. יישומים מספר זו בעמדה המוצג למודל
יותר זולות חלופות באיתור מאמץ ולהשקיע גבוהה שעלותן תשומות לזהות מפעיל, הוא שאותו המרכז

לביקור. העלות סךכל את להוזיל וכך
הוות מסוימות, תכונות עלידי המאופיינים יום מרכזי של עלות לאמידת במודל להשתמש ניתן כמוכן
אמידת לצורך במודל להשתמש גם ניתן לבסוף לקום. העתידים מרכזים של ולתקצוב לתמחור אומר,

לקשישים. המשפחתון שירות כגון אחרים, שירותים של עלותם
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שוי סקר לעריכת מדריך נספח:

הסעה חברות א.

לדרישות ביותר תתאים הצעת איזו ולשקול לפחות שונים מקורות מחמישה מחיר הצעות לאסוף כדאי
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מומלץ משקל  לאכילת מוכנית מניו*

מנה משקל
נוספים ציונים בגרמים המזון שם

50 גבינה ממרח
הסוגים כל 50 לבנה גבינה

50 קוטג'
הסוגים כל 200 pb

3 מס' 55 ביצים
ורוטב שמן ללא 60 (סרדינים/טונה) משומר דג

מעורב סלט 150 ירקות
הככר ממרכז פרוסות 2 60 לחם
מסונן משקל מבושל, 50 ירקות במרק ירקות

סמ"ק 250  מסונן משקל מבושל, 20 קטניות במרק קטניות
מסונן משקל מבושל, 20 עוף/בקר במרק ירקות

רוטב ללא עצמות, ללא מבושל, 100 דגים
רוטב ללא עצם, עם מבושל, 125 ירך)* או (כרע עוף בשר

רוטב ללא עצמות, ללא מבושל, 100 (חזה) עוף בשר
רוטב ללא עצמות, ללא מבושל, 100 הודו בקר, בשר
כמילוי גם רוטב, ללא מבושל, 100 חודו) בקר, (עוף, טחון בשר

רוטב ללא מבושל, 100 תפוחיאדמח
רוטב ללא מבושל, 100 אורז
רוטב ללא מבושל, 100 בורגול כולל גריסים
רוטב ללא מבושל, 100 אטריות

מסונן משקל 120 מבושלים ירקות
100 חיים ירקות
100 פרי

מסונן משקל 100 פירות סלט
מסונן משקל 90 פירות לפתן

100 רפרפת קציפה,

גרגרת. או גב עוף, בכנפי להשתמש לא .
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Abstract

This study ercords the attempt to constarct a guide to costing as a complement to the
guidelines set down by ESHEL (The Association for the Planning and Development of
Services for the Aged in Israel) for managing and operating day care centers (ESHEL,
1990). Together, they comprise a model for estimating the cost of different types of
day care center in Israel. The costing guide presents the expenses involved in stafifng,
meals, transpotration, and operation in three types of settlement: outlying towns; large,
centrallylocated cities; and rural settlements.

The model will be used to monitor the costs of existing day care centers, budget planned
day care centers, and estimate the costs of similar services, such as familycentered day care
for the elderly. This repotr presents several different applications of the model.
Before constructing the costing guide, a market survey was conducted to determine the rates
of meal and transportation services. Also, an analysis was made of data on wage costs from
different sources. The costing guide presents the costs of staff, meals, transportation, and
operation in three types of settlement: outlying towns; large, centrallylocated cities; and
rural settlements.
It was found that wage costs are not affected by the size of a center, except for the director's
salary, which is higher at larger centers. Differences in wages according to type of settlement
werenot expressed in the costing guide, as no market survey was made ofwage costs.
The cost of prepared lunch is affected by type of settlement, though not by center size.
Interestingly, large day care centers do not have greater bargaining power than do small
ones. Though this could theoretically reduce costs, it seems that large day care centers are
not large enough to inlfuence prices. The cost of transpotration varies according to the type
of vehicle, the type of settlement, and the duration of the trip. Operating costs are between
109& and 1596 of total cost.
In order to test the table's reliability, a case study of actual versus expected costs was
made at two day care centers. The goal of the test was to predict possible discrepancies.
Although discrepancies were found in speciifc cost components, such as wages, meals, and
transpotration, none of signiifcance was found in total cost. It therefore seems that the table
is a reliable predictor of actual costs.
A guide for conducting a market survey of the cost of meal and transportation services is
included in the appendix to this repotr.
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