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תקציר

סוף עד רבים. מבוגרים עולים עמו הביא ,1989 בסוף שהחל לשעבר, המועצות מברית העלייה גל
המבוגרים, העולים בקרב שנערך ארצי סקר ומעלה. 55 בני עולים 110,0000 לארץ הגיעו 1993

של שונים בתחומים זו, אוכלוסייה של המיוחדים הצרכים על עמד ,1992 אמצע עד ארצה שהגיעו
חייהם.

עולים של הבריאותיתפקודי מצבם על נבחרים ממצאים הנוכחי בדו"ח מוצגים זה, סקר מתוך
הדו"ח בנוסף, ממושך. וטיפול בריאות בשירותי שלהם השימוש דפוסי ועל ומעלה, 65 בני קשישים,
הקשישים העולים ומספר אישי בטיפול המוגבלים הקשישים העולים מספר לגבי תחזית כולל
הקשישים כל וסך המוגבלים כל סך על וההשלכות ו2000, 1995 בשנים במוסדות המוגבלים

בארץ. הקשישים אוכלוסיית כלל בקרב במוסדות

בכמה הוותיקים הקשישים מן שונים בקהילה, החיים העולים, הקשישים כי מראים הממצאים
כרוניות. מחלות של יותר גבוהה בשכיחות ומתבטא יותר ירוד הבריאותי מצבם חשובים. אפיונים
הוותיקים בקרב מאשר כפול כמעט הוא ומעלה 70 בני עולים בקרב אישי בטיפול המוגבלות שיעור
אישי בטיפול ציבורית עזרה המקבלים ושיעור המיסוד שיעור זאת, למרות גיל. באותו היהודים
האחוז הינו לכך העיקריים ההסברים אחד הוותיקים. בקרב מאשר העולים בקרב יותר נמוכים
לא תמיכה להם המזמן משותף, בית במשק ילדיהם עם הגרים קשישים עולים של (£749) הגבוה

משפחה. בני של פורמלית

מאפשרתלמערכתהשירותים הבאות, לשנים והתחזיות לעוליםהקשישים היחודיים האפיונים הצגת
העלייה. מן הנובעים המיוחדים לצרכים ולהיענות להיערך

והשיכון. הבינוי ומשרד אשל עם בשיתוף ישראל, וג'וינט ברוקדייל ג'וינטמכון ידי על נערך הסקר
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תודה דברי

לנו: שסייעו הגורמים לכל מודים אנו

תחום ראש פיאלקוב, חיים איכלוס, אגף מנהל סגנית גרזון, מיכאלה  ונציגיו השיכון למשרד
מהאגודה רותם ולדרור שטרקשל למיקי מחקר. תחומי על ממונה ששון, והניה ופיתוח מדיניות
שותפים היו אלה גורמים שלושה ישראל. מג'וינט אייז ולמוטי (אשל) לקשישים שירותים לפיתוח

שלביו. בכל אותו וליוו המחקר למימון

בנוסף השתתפו, ההיגוי בוועדת הדו"ח. לכתיבת בהערותיהם רבות שתרמו ההיגוי ועדת לחברי
כהן וספי לאומי לביטוח מהמוסד בייץמוראי שרית למחקר, השותפים הארגונים שלושת לנציגי

עלייה. לקליטת מהמשרד

בגיבוש עזרו אשר ברוקדייל, מכון מנהל סגן פקטור, ולחיים ישראל ג'וינט מנכ"ל חביב, לג'ק
שלביו. בכל ובייעוץ המחקר

לעזור. והנכונות הייעוץ על ברודסקי ולג'ני נועם לגילה ובמיוחד ברוקדייל מכון לחוקרי

הריאיון. עבודת ביצוע על ולצוות, צמח למינה דחף, למכון מודים אנו

ולג'ני המראיינים הדרכת ועל לרוסית בתרגומים העזרה על הרפי לאלכסנדרה תודה לבסוף,
הלשונית. העריכה על רוזנפלד
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לוחות רשימת

7 ומעלה 65 בכי יהודים, וותיקים עולים בקרב בריאות בשירותי שימוש :1 לוח

ומעלה 65 בני יהודים, ותיקים ושל עולים של ממשלתי במימון מיסוד שיעורי :2 לוח
8 קשישים) (לאלף

9 מוגבלים יהודים וותיקים עולים בקרב בריאות בשירותי שימוש :3 לוח

וותיקים עולים בקרב ציבורי במימון ממושך לטיפול קהילתיים שירותים מקבלי :4 לוח
10 מוגבלים יהודים

11 מוגבלים יהודים וותיקים עולים בקרב מסופקים לא צרכים :5 לוח

12 ו2000 1995 בשנים ומעלה, 65 בני אישי, בטיפול מוגבלים של הצפוי המספר :6 לוח

14 ו2000 1995 בשנים ומעלה, 65 בני במוסדות, מוגבלים עולים של הצפוי המספר :7 לוח

תרשימים רשימת

2 יהודים ותיקים ובקרב עולים בקרב גיל, לפי ומעלה 65 בני התפלגות :1 תרשים

3 יהודים ותיקים ובקרב עולים בקרב ומעלה, 65 בני של מגורים הסדרי :2 תרשים

4 ומעלה 65 בני בקרב יהודים, ותיקים ושל עולים של מוגבלות שיעורי :3 תרשים

5 גיל לפי יהודים, ותיקים ובקרב עולים בקרב אישי בטיפול מוגבלות שיעורי :4 תרשים

5 גיל לפי יהודים, ותיקים ובקרב עולים בקרב בית משק בניהול מוגבלות שיעורי :5 תרשים

6 ומעלה 65 בני יהודים, ותיקים ובקרב עולים בקרב כרוניים מצבים שכיחות :6 תרשים

וי



מבוא א.

סוף עד רבים. מבוגרים עולים עמו הביא ,1989 בסוף שהחל לשעבר, המועצות מברית העלייה גל
מהווים אשר ומעלה, 65 בני 63,0000 היו בתוכם ומעלה. 55 בני עולים 110,0000 לארץ הגיעו 1993

בקרב ומעלה ה65 בני שיעור השוואה, לשם אלה. מארצות שהגיעו העולים מכלל %13d

מיליון, לכרוצי בארץ הקשישים מספר גדל מכך, כתוצאה .1070 הוא הוותיקה היהודית האוכלוסייה
.2000 שנת אחרי רק עלייה, ללא צפוי, שהיה מספר

להתארגן צריכה אשר הציבורית, השירותים מערכת על כבד עומס מטיל הקשישים העולים ריבוי
ממושך. טיפול ולשירותי בריאות לשירותי המוגברת הדרישה לקראת

תוספת לגבי ההערכות הקשישים. העולים של הייחודיים המאפיינים על נתונים היו לא כה, עד
האוכלוסייה לגבי הקיימים האומדנים על התבססו מהעלייה, כתוצאה הנדרשת, השירותים
אינם האוכלוסיות בשתי בשירותים השימוש ודפוסי המוגבלות שיעורי אולם, הותיקה. היהודית
ועל בכלל, הקשישים העולים אוכלוסיית על עדכניים בנתונים צורך התעורר לכן, זהים. בהכרח

בפרט. המוגבלים העולים

ישראל, ג'וינט עם בשיתוף ברוקדייל, ג'וינטמכון ע"י שנערך סקר מתוך ממצאים מציג זה דו"רו
מאפשרים אלה ממצאים לשעבר. המועצות מברית מבוגרים עולים בקרב ואש"ל, השיכון משרד

העולים. של המיוחדים לצרכים התייחסות תוך הקיימים, האומדנים את לעדכן

אשר ומעלה, 55 בני עולים של ארצי מדגם בקרב ,1992 ספטמברדצמבר בחודשים נערך הסקר
הסקר במסגרת חודשים. ששה לפחות בארץ שהו הסקר עריכת ובעת 1989 מאוקטובר לארץ הגיעו
בבית נערך הריאיון ומעלה. 65 בני ו464 6455 בני 346 מהם מבוגרים, חדשים עולים 810 רואיינו
המבוגר. העולה בחיי רבים מתחומים שאלות כלל הסקר הרוסית. בשפה שאלון באמצעות העולה
ורביבו, קינג (נאון, בנפרד פורסמו זה בנושא מוקדמים וממצאים הדיור תחום על הושם מיוחד דגש
זה מניתוח עיקריים ממצאים הבריאותיתפקודי. בתחום נתונים לעומק נותחו כן, כמו .(1993

בקרוב. יצא ומלא מפורט דו"ח להלן. מובאים

שימוש דפוסי ועל בריאותייםתפקודיים מאפיינים על ממצאים יוצגו הדו"ח של הראשון בחלק
אוכלוסיית על מקבילים נתונים לבין בינם השוואה תוך ומעלה, ה65 בני העולים כל של בשירותים

בלבד. היהודית לאוכלוסייה מתייחסות לוותיקים ההשוואות הוותיקים. הקשישים

את לאמוד במטרה היומיומי, בתפקודם המוגבלים העולים באוכלוסיית נתמקד מכן לאחר
לבין בינם השוואה תוך כאן גם ממושך, לטיפול השירותים ידי על כיסוים מידת ואת צורכיהם

הוותיקה. היהודית האוכלוסייה בקרב המוגבלים הקשישים

1



היהודית האוכלוסייה כלל בקרב ומיסוד מוגבלות תחזיות על העלייה השפעת תוצג לבסוף,
הקשישה.

( הקשישים העולים של הבריאותיתיפקודי מצבם ב. ן
רקע סאפ"ני .1

העולים סוציודמוגרפייםשל מאפיינים מספר נציג הבריאותיתפקודי, בתחום הצרכים להבנת כרקע
ומעלה. ה65 בני הקשישים

3570 רק המקבילה. הוותיקה היהודית מהאוכלוסייה יותר "צעירה" הקשישים העולים אוכלוסיית
רב זאת, עם .(1 תרשים (ראה הוותיקים בקרב 4170 לעומת ומעלה 75 בני הם הקשישים מהעולים
של $44<) קשישות. אוכלוסיות המאפיינת תופעה אלמנות), (בעיקר נשואות הלא הנשים מספר בה

גיל). באותו הותיקה באוכלוסייה 319k לעומת נשואות לא נשים

יהודים* ותיקים ובקרב עולים בקרב גיל, לפי ומעלה 65 בני התפלגות :1 תרשים
אחוזים
50 ך

| עולים Q יהודים ^^ותיקים ' ' 41
40  ^^^H I I

^^^H 35 |

30  ^^^H ^^^lf^^^B 27 ^^^H
^^^J 22 j ^^^H

6965 7470 76*

ותיקים: על המידע *מקור
הלנזייס נתוני לפי ברוקדייל גיוינטמכון  מידע מרכז

הקשישים של מאלה מאד שונים הקשישים העולים של המגורים הסדרי כי רואים אנו 2 מתרשים
ילדיהם עם משותף בית משק הינו העולים בקרב ביותר השכיח המגורים הסדר הוותיקים. היהודים
גרים ומעלה ה65 בני מהעולים £39 רק הוותיקים. הקשישים מן £149 לעומת כך, גרים £?74מהם 

בני עם גרים הוותיקים הקשישים ממחצית שלמעלה בעוד זה. בגיל מהוותיקים 2970 לעומת לבד
כך. גרים $12, רק העולים בקרב בלבד, זוג
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יהודים* ותיקים ובקרב עולים בקרב ומעלה, 65 בני של מגורים הסדרי :2 תרשים
אחוזים
60 ך

53 \U d^iu £J ותיקים
50

43

30  28 ^mf ^H

20  I H■ ^H

לבד בלבד זוג בן עם ילדים ♦ זוג בן ילדים ♦ לבד win

ותיקים: על המידע *מקור
"1985 בית במשקי ומעלה 60 בני "סקר

1989iH'ljLw.

nrfiJiD myny .2 J
של יומיומיות פעילויות עצמם בכוחות לבצע יכולתם במידת נמדד קשישים של התפקודי מצבם
הבאות: בהגדרות השתמשנו לו. ומחוצה בבית עצמאי באופן לנוע יכולתם ובמידת אישי טיפול

של מהפעולות באחת לפחות אחר אדם לעזרת זקוק הוא אם אישי בטיפול מוגבל הינו הקשיש
כדי אחר אדם לעזרת זקוק הוא אם הבית, בתוך בניידות מוגבל הוא הלבשה. או אכילה, רחיצה,
מחוץ לנוע כדי אחר אדם לעזרת זקוק הוא אם לבית, מחוץ בניידות מוגבל והוא הבית בתוך לנוע

לבית.

לעומת העולים, בקרב היומיום בחיי אחרים לעזרת הזקוקים היקף על כללית תמונה מציג 3 תרשים
אלה. מוגבלות מדדי פי על הוותיקים,

לעומת ,139& הוא אישי בטיפול המוגבלים שיעור בקהילה, הגרים ומעלה, ה65 בני העולים בקרב
בקרב יותר נמוכים מיסוד משיעורי נובע לוותיקים עולים בין מהפער חלק הוותיקים. בקרב 970

כ£19 ב1992 היו ותשושים) נפש תשושי (סיעודיים, מוגבלים של במחלקות המיסוד שיעורי העולים:
למספר במוסדות המוגבלים מספר את נוסיף אם הוותיקים. בקרב כ£39 לעומת העולים בקרב
בקרב £129 לעומת מוגבלים, הם ומעלה ה65 בני העולים מבין ש^14 הרי בקהילה, המוגבלים
מאשר יותר "צעירה" הקשישים העולים שאוכלוסיית למרות זאת, גיל. באותו הוותיקה האוכלוסייה

הוותיקים. הקשישים אוכלוסיית
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בקהילה) (הגרים ומעלה 65 בני בקרב יהודים*, ותיקים ושל עולים של מוגבלות שיעורי :3 תרשים

OVI/U/ ' .litf< \ /,.<<■'" i)V ול

4י I ^^13 _

רו _^^^ || עולים ך! ותיקים

\ץ0 יי 0 ' ^ ' ^ ! ^
י םיפולאיש'** הבית בתוך ניידות לבית םחוץ נ"דות

< \/ ברוקד"ל גיוינטםכון  מידע נזרכז ותיקים: טל '*סקורהםידט c י ר^ P<0 .10 םםטיסטית, מובהק השיעורים שני בין **ההפרש

ay'J r מגיל ביותר משמעותי בקהילה, הגרים הקשישים בקרב אישי, בטיפול המוגבלות שיעורי בין ההבדל
 (^^ך, מגיל החל ,(470) דומים והוותיקים העולים אצל המוגבלות שיעורי 6569 שבגילאי בעוד ומעלה: 70
^ י .(4 תרשים (ראה הוותיקים של מזה כפול כמעט הוא העולים בקרב המוגבלות שיעור 70

הבית. משק בניהול בקשיים ראשון, בשלב מתבטאת, הקשישים אצל בתפקוד הירידה כלל, בדרך
הבית, את לנקות מתקשים הם אישי, טיפול של היומיום פעולות בביצוע מתקשים שהם לפני עוד
בניהול כמוגבל מוגדר קשיש ארוחותיהם. את בעצמם להכין או עצמם בכוחות לכבס קניות, לערוך
בניהול המוגבלים שיעור אלה. מפעולות אחת בביצוע אחר אדם לעזרת נזקק הוא כאשר בית משק
מתייחסים אלה שיעורים הוותיקים. בקרב 45?£ לעומת ,$52, הוא העולים בקרב בית משק
למידת ומתייחסים הבית, משק הרכב את בחשבון לוקחים כאשר עצמו. הקשיש למוגבלות
שיעורי הגיל, קבוצות בכל יותר. נמוכים השיעורים לעזרה, כולו הבית משק של הזדקקותו

.(5 תרשים (ראה הוותיקים אצל מאשר העולים אצל יותר גדולים בית משק בניהול המוגבלות
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(בקהילה) גיל לפי יהודים*, ותיקים ובקרב עולים בקרב אישי בטיפול מוגבלות שיעורי ■A תרשים
minx
30 ן  I

M עולים [J ותיקים

25  2^ ■■

1s  ^^^H

5 r 4 4 .^ |^^^■ i ^^^h

6965 ..7470 ..*75♦

ברוקד"ל גיוינטמכון  מידע מרכז ותיקים: על הסידע *נזקור
0.10<ק סטטיסטית, מובהק השיעורים שני בין **ההפרש
0.05<ק סטטיסטית, מובהק השיעורים שני בין ***ההפרש

גיל לפי יהודים*, ותיקים ובקרב עולים בקרב בית משק בניהול מוגבלות שיעורי :5 תרשים
אחוזים
80 ך ן

[=_  | 74JJ עולים | { ותיקים *^1 ^^^

1 v 52 , f .. ^זי 9^^■^ im ■
^1 rj| ■mi I

.I | m , BJ B_j I

.*D"HO 6965 "7470 **75♦

בארץ אזורים ב10 קופ"ח של מרפאות ב10 מטופלים של מדגם וותיקים: על המידע npn *
0.05<ק סטטיסטית, מובהק השיעורים שני בין **ההפרש



הגיל. קבוצות בכל לגברים נשים בין בית משק בניהול המוגבלות בשיעורי משמעותי הבדל אין
מהגברים. מוגבלות יותר הנשים ,70 מגיל החל הוותיקים, בקרב זאת, לעומת

בריאותי ^~3^'סצב )
ואכן, הוותיקים. משל גרוע בריאות מצב על מצביעים העולים בקרב הגבוהים המוגבלות ^'שיעורי
6270 לעומת טוב, כלכך לא או טוב כלא בריאותם מצב את העריכו ומעלה ה65 בני מהעולים 8496

לנבוע יכול מההבדל וחלק סובייקטיבית, היא זו הערכה אמנם, גיל. באותו הוותיקים בקרב
על העולים דיווחי אולם טובה, בריאות של המושג את העולים של שונה תרבותית מתפיסה
מוצגות 6 בתרשים ירוד. בריאותי מצב על העצמי הדיווח את תואמים כרוניות מחלות של שכיחויות

גיל. באותו הוותיקים לעומת הקשישים העולים בקרב כרוניים מצבים של שכיחויות

ומעלה 65 בני יהודים, ותיקים* ובקרב עולים בקרב כרוניים מצבים שכיחות :6 תרשים

אחוזים
70 __ 

*£ // [| עולים □ ותיקים 1

60  >?"Sm £T" #
'"י H 2 H C,1■ ^■1

SO  ^H >!u>^■ .^■^ ^ 1^ 47

^^ 1^ |^ |^ |^ 19

0 11^ י ^ י ^ י ^ י ^ י "^ י

לחץדם** נשימה** קוצר בידיים** פרקים דלקת
בחזה** כאבים ברגליים פרקים דלקת סוכרת

, * יערי/ר
ו ל~) * ' . 1991 ואחרים, ברודסק' גי. בקהילה", בקשיש הכוללני "הטיפול ותיקים: על המידע מקור *f<?)~ v P<0.05 סטטיסטית, מובהק השיעורים שני בץ **ההפרש

' ^ )<k
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בריאות בשיחתי שימוש .4
שהם השימוש מידת מה לראות מענין מהוותיקים, בריאים פחות הקשישים שהעולים העובדה לאור
מדדים מספר מוצגים 1 בלוח גילים. באותם הוותיקים לבין בינם ולהשוות בריאות בשירותי עושים

בריאות. בשירותי לשימוש

.0.4 הינו הוותיקים בקרב ,0.5 הוא הקשישים העולים בקרב בשנה לנפש הממוצע האשפוזים מספר

מרכיבים: שני של השימוש שיעורי נמדדו אמבולטוריים) (שירותים הראשונית הרפואה בתחום
ה65 בני העולים חולים. קופת אחות עם ופגישות ובבית) (במרפאה משפחה רופא עם פגישות
לנפש. בממוצע בשנה פגישות כ12  הוותיקים כמו מידה באותה משפחה רופא עם נפגשים ומעלה
פגישות כ8 לעומת לנפש בממוצע בשנה פגישות כ5  הוותיקים מן פחות אחות עם נפגשים הם

הוותיקים. בקרב

ומעלה 65 בני יהודים, וותיקים עולים בקרב בריאות בשירותי שימוש :1 לוח

* ותיקים עולים מדדים

ך  כלליים בבתי"ח אשפוזים מס'
0.4 0.5 fhyt לנפש שנתי ממוצע

 משפחה רופא עם פגישות מס'
11.9 11.8 7/[י לנפש שנתי ממוצע

q  קופ"ח אחות עם פגישות מס'
7^ 5.3 1(1 ** לנפש שנתי ממוצע

1991 ואחרים, ג' ברודסקי בקהילה" בקשיש הכוללני "הטיפול מקור; *

0.05<ק סטטיסטית, מובהק הממוצעים שני בין ההבדל **

ממושך לטיפול מוסדיים בשירותים שימוש .5
העולים בין גדול הבדל אין שנבדקו, המדדים פי על הבריאות, בשירותי השימוש שבהיקף בעוד y
עושים שהם השימוש בהיקף האוכלוסיות שתי בין משמעותיים הבדלים קיימים לוותיקים, ^4/0
הוותיקים. לעומת העולים בקרב המיסוד שיעורי מוצגים 2 בלוח ממושך. לטיפול מוסדיים בשירותים ^^<
1992 עד והרווחה. הבריאות משרדי ידי על הממומן למיסוד מתייחסים בלוח המובאים הנתונים

פרטי. במימון עולים ממושך לטיפול במוסדות היו לא

שהינה המוגבלות, ששיעורי למרות זאת, הוותיקים. של מאלה קטנים העולים של המיסוד שיעורי
(74*) הגבוה השיעור הוא לכך ההסברים אחד בקרבם. יותר גבוהים למיסוד, העיקריים מהגורמים
העזרה זמינות את מגדיל משותף בית משק ולילדיהם. הקשישים לעולים משותפים בית משקי של
קיים הציבורית. השירותים במערכת התלות את ומקטין הקשיש לרשות העומדת הלאפורמלית
המובטחת ההכנסה בגלל למוסד אותו להפנות ולא בבית, הקשיש על לשמור כלכלי תמריץ
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לכך, נוסף הבית. להכנסת משמעותית תוספת מהווה אשר דירה, בשכר ומעזרה זיקנה מקצבת
היא לכך העיקריות הסיבות אחת וכי מיסוד כלפי שלילית עמדה שכיחה העולים בקרב כי נמצא
השנים, במהלך כי רואים אנו זאת, עם לשעבר. המועצות בברית לכך שהיתה השלילית הסטיגמה
הציבורי המיסוד משיעור שליש לכשני מגיע הוא והיום במהירות גדל העולים בקרב המיסוד שיעור

הוותיקים. של

קשישים) (לאלף ומעלה 65 בני יהודים, ותיקים ושל עולים של ממשלתי במימון מיסוד שיעורי :2 לוח
ותיקים עולים תקופה

לאלף שיעור מוחלט מס' לאלף שיעור מוחלט מס'
קשישים

22.1 8,674 4.2 94 1990 סוף
22.2 8,906 4.9 210 1991 סוף
20.9 8,480 9.8 542 1992 סוף
20.0 8,444 12.9 860 1993 סוף

ברוקדייל ג'וינטמכון מידע מרכז מקור:

בתפקודם המוגבלים הקשישים העול'ם אוכלוסיית על ממצאים ג.

בקהילה. החיים בתפקודם, המוגבלים הקשישים העולים בקבוצת נתמקד זה בפרק

ממושך לטיפול קהילתיים שירותים מוסדי, לסידור בנוסף מספקת, הציבורית השירותים מערכת
אישי בטיפול עזרה הם העיקריים הקהילתיים השירותים בתפקודם. מוגבלים קשישים בעבור
זוג בן עם או לבד, הגרים מוגבלים לקשישים ביתית ועזרה סיעוד, חוק במסגרת מוגבלים לקשישים
ולנשים 65 מגיל החל לגברים אפשרית אלה לשירותים הזכאות הרווחה. משרד ע"י הניתנת בלבד,

.60 מגיל החל

הקריטריונים פי על קהילתיים, לשירותים הזכאית האוכלוסייה של הצרכים היקף אמידת לצורך
אלה. בגילים לקשישים זה בחלק התייחסנו אלה, שירותים למתן האחראית הציבורית המערכת של

עולים. כ60,000 של אוכלוסייה מייצגים אשר אלה בגילים עולים 585 כן, אם כלל, הסקר

אך בלבד בית משק בניהול מוגבלים מהם ו^33 אישי בטיפול מוגבלים cinn \\fe כי נמצא
מפעילויות אחת בלפחות נוסף אדם לעזרת זקוקים 4470 בסה"כ כלומר, אישי. בטיפול עצמאיים

ביתית. עזרה ו/או אישי טיפול של היומיום

בלבד. בית משק בניהול המוגבלים ולגבי אישי בטיפול המוגבלים לגבי בנפרד מוצגים הממצאים
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בריאות בשירותי שימוש .1

בין משמעותי הבדל אין ומעלה ה65 בני הקשישים כלל בקרב כי כך על הצבענו הקודם בפרק
מוגבלים קשישים כי צפוי בריאות. בשירותי עושים שהם השימוש במידת הוותיקים לבין העולים
בשירותי השימוש דפוסי מוצגים 3 בלוח עצמאיים. מקשישים יותר בריאות בשירותי ישתמשו
הוותיקים. המוגבלים הקשישים בקרב השימוש דפוסי לעומת המוגבלים העולים בקרב בריאות

בקרב בריאות בשירותי השימוש היקף בלבד, בית משק בניהול המוגבלים בקרב כי עולה, הלוח מן
שמצבם אלה בקרב דהיינו אישי, בטיפול המוגבלים בקרב רק הוותיקים. של לזה דומה העולים
פגישות כ22  משפחה רופא עם פגישות בתדירות משמעותי הבדל נמצא ביותר, קשה הבריאותי
המפגש שזהו מאחר הוותיקים. בקרב פגישות כ12 לעומת העולים בקרב בשנה לנפש בממוצע
מרובות פגישות לו דרושות כי נראה בארץ, הבריאות מערכת עם המוגבל הקשיש של הראשוני

בו. הטיפול את ולכוון בעיותיו את לאבחן מנת על רופא עם יחסית

מוגבלים יהודים וותיקים* עולים בקרב בריאות בשירותי שימוש :3 לוח
בית משק בניהול מוגבלים אישי בטיפול מוגבלים

ותיקים עולים ותיקים עולים מדדים

חולים בבתי אשפוזים מס'
כלליים

0.5 ^ 0.6 1.0 ה0 0.9 לנפש שנתי ממוצע
© .< * < \^ 6,} רופא עם פגישות מס'

משפחה
15.4 16? .0 14.6 **12.1 }י*< **21.9 לנפש שנתי ממוצע

.1991 ואחרים, ג' ברודסקי בקהילה"/ בקשיש הכוללני "הטיפול ותיקים: על הנתונים מקור *

P<0.05 סטטיסטית, מובהק לוותיקים העולים בין ההפרש **

ממושך לטיפול קהילתיים בשירותים שימוש .2
מטעם סיעוד גימלת כגון ביתיים, שירותים לקבל זכאים המוגבלים העולים היו הסקר בתקופת
שיעור נבדק לוותיקים, העולים בין להשוות שנוכל כדי בארץ. לשהותם משנה החל לאומי, ביטוח
נמצא בארץ. ומעלה שנה הנמצאים אישי בטיפול המוגבלים העולים בקרב מטפלת עזרת מקבלי
במידה נובע, הפער כי נראה .(4 לוח (ראה הוותיקים בקרב כ^40 לעומת .j%1 הוא השיעור כי
ל^80 (קרוב ילדיהם עם אלה קשישים של משותפים בית משקי של הגבוהה מהשכיחות רבה,
מהעולים חלק הוותיקים). המוגבלים מן כרבע לעומת כך גרים אישי בטיפול המוגבלים מהעולים
המוגבלים העולים בקרב מהם). (כחמישית ביתית עזרה גם מקבלים אישי טיפול שירותי המקבלים
ביתית עזרה מקבלים 149& הפוך, המצב זוג בן עם רק או לבד והגרים בלבד הבית משק בניהול

.(4 לוח (ראה דומה במצב הוותיקה היהודית האוכלוסייה בקרב ד 70 לעומת ציבורי, במימון
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ן

יהודים וותיקים* עולים בקרב ציבורי במימון ממושך לטיפול קהילתיים שירותים מקבלי :4 לוח
(באחוזים) מוגבלים

ותיקים עולים שירותים מקבלי
אישי: בטיפול מוגבלים בקרב

40 ** 21 *** מטפלת עזרת מקבלים 

משק בניהול מוגבלים בקרב
רק או לבד הגרים בלבד, בית

זוג: בן עם
7 14 *** ביתית עזרה מקבלים 

חוק החלת בעקבות מוגבלים קשישים של הביתי הטיפול הרחבת "השלכות ותיקים: על הנתונים מקור *

.1993 וקינג, נאון ברודסקי, סיעוד"
ומעלה. שנה בארץ השוהים עולים בקרב **

p<0.05 סטטיסטית, מובהק הוותיקים לשיעור העולים שיעור בין ההפרש ***

מסופקים בלוד צרכים .3
בקרב המוגבלים. לקשישים עיקרי עזרה מקור מהווה המשפחה פורמליים, לשירותים בנוסף
זאת, עם המשפחה. בני ע"י טבעי באופן מסופקת העזרה רוב ילדים, עם רובם הגרים העולים,
לקליטתן הראשונה בתקופה נמצאות שהן מאחר במיוחד, כבד המשפחות על המוטל העומס
הקשישים העולים של העיקריים מהתומכים כשליש בכך. הכרוכים הקשיים כל עם בארץ,
העיקריים מהתומכים כ£809 כי נמצא הקשיים, למרות מדי. כבד עומס על דיווחו המוגבלים
(£889) התומכים ורוב כיום הניתן היקף באותו עזרה לתת להמשיך מסוגלים שהם חושבים
ניתן כלומר, הבאות. בשנתייםשלוש עמו לגור להמשיך מתכוונים הקשיש עם יחד המתגוררים
המוגבלים. לקשישים פורמלית בלתי עזרה לתת התומכים ימשיכו הקרובות בשנים גם כי לצפות

בעזרה צורך לקשישים יש השירותים, מערכת ע"י והן המשפחה ע"י הן המסופקת, העזרה למרות
הנוספת העזרה היקף מהו להעריך כדי ממוגבלותם. הנובעים הצרכים כל על לענות מנת על נוספת
או לעזרה זקוקים הם האם מוגבלים, הם בו תחום בכל נשאלו, הם המוגבלים, לעולים לספק שיש

אחד. מוגבלות בתחום לפחות לעזרה הזקוקים שיעורי מוצגים 5 בלוח נוספת. לעזרה

זה, בתחום נוספת לעזרה הזקוקים אישי, בטיפול המוגבלים העולים שיעור כי רואים אנו מהלוח
שהם למרות זאת, .£559 לעומת בלבד £279 הוותיקים, בקרב המקביל מהשיעור כמחצית הוא
השכיחות הנראה, כפי היא, הסיבה כאן גם השירותים. ממערכת פורמלית עזרה פחות מקבלים
בניהול או אישי בטיפול המוגבלים העולים בקרב זאת, לעומת משותפים. בית משקי של הגבוהה
ביתית עזרה ביותר צורך הביעו (£569) ממחצית למעלה זוג, בן עם רק או לבד שגרים בית, משק

הוותיקים. של לזה דומה שיעור כיום, להם שיש ממה
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(באחוזים) מוגבלים יהודים וותיקים* עולים בקרב מסופקים לא צרכים :5 לוח
ותיקים עולים צרכים

אישי: בטיפול מוגבלים בקרב
נוספת לעזרה זקוקים 

55 27 ** אישי בטיפול

הגרים מוגבלים בקרב !

בלבד: זוג בן לבד/עם
ביתית לעזרה זקוקים 

52 56 נוספת ;

סיעוד" חוק החלת בעקבות מוגבלים קשישים של הביתי הטיפול "השלכות מקור: *

.1993 וקינג, נאון ברודסקי,
P<0.05 סטטיסטית, מובהק הוותיקים לשיעור העולים שיעור בין ההפרש **

הקשישים אוכלוסיית בקרב ומיסוד מוגבלות תחזיות על העלייה השפעת ד.

הקשישים העולים באוכלוסיית יותר גבוהים מוגבלות שיעורי על מצביעים לעיל שהובאו הנתונים
העולים אוכלוסיות הזדקנות וכן העלייה המשך גיל. באותו הוותיקים באוכלוסיית מאשר
מהווה המוגבלים במספר הצפוי הגידול בעתיד. המוגבלות בשיעורי לגידול יביאו כאחד, והוותיקים
השירותים בהיקף הבאות, בשנים שתידרש, ההרחבה לאמידת העיקריים האינדיקטורים אחד

ממושך. לטיפול

20001 1995 בשנים אישי בטיפול המוגבלים הקשישים ס0פר על תחזיות .1

עיקריים: השפעה גורמי שני בחשבון נלקחו המוגבלות היקף על התחזיות בחישוב
האוכלוסייה. של הטבעי ההזדקנות ומתהליך העלייה מהמשך הנובע הקשישים, במספר הגידול א.
בקרב והן הוותיקים בקרב הן שונות, ומוצא מין גיל, קבוצות בקרב המוגבלות בשיעורי ההבדלים ב.

העולים.

תחזיות על התבססו הבאות, בשנים הדמוגרפי והרכבה הקשישים אוכלוסיית היקף לגבי האומדנים
שונות ומוצא מין גיל, קבוצות של הסגוליים המוגבלות שיעורי לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
של הסגוליים המוגבלות שיעורי ברוקדייל. ג'וינטמכון מידע ממרכז נתקבלו הוותיקים בקרב
מבוגרים. עולים על הנוכחי הסקר מנתוני נלקחו העולים בקרב שונות ומוצא מין גיל, קבוצות

הקשישים מספר את להגדיל צפויה לשעבר המועצות מברית הקשישים עליית כי רואים 6 מלוח
שיגיעו (בהנחה 2000 בשנת ל71,000 ומ56,100 ,1995 בשנת ל62,500 מ200י51 בארץ המוגבלים
פי על יגיע, 1995 בשנת הצפוי המוגבלות שיעור .(2000 שנת סוף עד 1990 מתחילת עולים 700,000

הנ"ל). (בהנחה ל13.1 2000 ובשנת ל12.4, התחזית,
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ו2000 1995 בשנים ומעלה, 65 בני אישי, בטיפול מוגבלים של הצפוי המספר :6 לוח

*** 2000 ** 2000 * 1995 מוגבלים
באלפים: המוגבלים מס'

79.5 71.0 62.5 0היכ
56.1 56.1 51.2 יהודים ותיקים
23.4 14.9 11.3 עולים

בקרב המוגבלים שיעור
ומעלה: 65 בני

13.4 13.1 12.4 0הכ
12.6 12.6 12.1 יהודים ותיקים
117 15^ 13^ עולים

עולים 600,000 יגיעו 1995 סוף עד 1990 שמתחילת דהיינו ,1993 שנת של העלייה קצב של בהנחה *
לשעבר. מבריה"מ

700,000 יגיעו 2000 שנת סוף עד 1990 שמתחילת דהיינו העלייה, גודל לגבי למ"ס של ה"נמוכה" בהנחה **
לשעבר. מבריה"מ עולים

1,000,000 יגיעו 2000 שנת סוף עד 1990 שמתחילת דהיינו העלייה, גודל לגבי למ"ס של ה"גבוהה" בהנחה ***
לשעבר. מבריה"מ עולים

.1992 למ"ס, ,"2005 עד בישראל האוכלוסייה "תחזית הקשישים: מס' על הנתונים מקור 

ברוקדייל. ג'וינטמכון מידע מרכז המוגבלים: מס' על הנתונים מקור 

200011995 בשנים במ01דות המוגבלים הקשישים מספר על תחזיות .2
המיועדים תקציבים והקצאת מוסדות בניית לתכנון בסיס מהוות במיסוד הצורך על תחזיות
דפוסי אודות נתונים על מבוססת הוותיקים בקרב במיסוד הצורך הערכת השוטפת. לאחזקתם
בגודל שיחולו השינויים את בחשבון לוקחים כאשר בעתיד, הצפוי את לחשב ניתן שלהם. המיסוד
לפי השונות הדמוגרפיות בקבוצות המיסוד ששיעורי ומניחים האוכלוסייה, של הדמוגרפי ובהרכב
ללא בלבד, הוותיקים מקרב כי מראים זו בשיטה שנעשו חישובים קבועים. נשארים ומוצא מין גיל,
סיעודיים כ8,500 מהם במוסדות, מוגבלים קשישים מ13,000 למעלה 1995 בשנת צפויים העולים,
כ9,000 מהם במוסדות, מוגבלים 14,000 מ למעלה צפויים 2000 בשנת תשושים. והיתר נפש ותשושי

ברוקדייל). ג'וינטמכון מידע מרכז (מקור: תשושים והיתר נפש ותשושי סיעודיים

מיסוד לצורך הדרושות המיטות את להוסיף יש בעתיד, שידרשו המיטות מספר את לאמוד מנת על
הוותיקים. לגבי מאשר יותר מורכבת הינה העולים בקרב במיסוד הצורך הערכת המוגבלים. העולים
למרות כי בעתיד, המיסוד לשיעורי העוליםכבסיס של הנוכחיים המיסוד לשיעורי להתייחס ניתן לא
כי לעיל ראינו כבר במהירות. משתנים הם הוותיקה, האוכלוסייה של לאלה יחסית נמוכים שהם
ובשנת הוותיקים, של הציבורי המיסוד משיעור מחצית העולים של המיסוד שיעור היה 1992 בשנת
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של הכללי המיסוד לשיעור נתייחס אם .(8 עמ' ,2 לוח (ראה ממנו שליש לכשני עלה הוא 1993

משיעור כשליש העולים של המיסוד שיעור היה 1992 שבשנת הרי פרטי, מיסוד גם הכולל הוותיקים,
הנמוכים המיסוד לשיעורי הסיבות ממנו. למחצית עלה הוא 1993 ובשנת הוותיקים של המיסוד
הקשישים העולים של מעבר כגון בעתיד, שינויים כי ייתכן זמניות. להיות יכולות העולים בקרב יותר
בשיעורי לגידול יביאו וכר, מוסדות, כלפי השלילית הסטיגמה הפחתת עצמאיים, בית למשקי
עם יישארו או לוותיקים דומים יהיו העולים מסוימת תקופה לאחר האם לדעת קשה המיסוד.

יותר. נמוכים מיסוד שיעורי

הבאות: ההנחות על התבסס במוסדות המוגבלים העולים מספר על התחזיות חישוב
מיסוד קיים לא ובינתיים במוסדות, שהותם לממן מסוגלים העולים אין הגבוהה העלות בגלל א.
$95, אשר עצמאים, של המוסדי הסידור את בחשבון לקחנו לא לכן, בקרבם. פרטי במימון

ותשושים. נפש תשושי סיעודים, של למיסוד רק והתייחסנו פרטי, במימון הוא ממנו
האם יודעים ואיננו הוותיקים, משל קטנים העולים של הנוכחיים המיסוד ששיעורי מאחר ב.
בשתי התחזיות חושבו בעתיד, גם הוותיקים של מזו שונה תהיה למוסד להכנס העולים נטיית
ששיעור השניה, הוותיקים. של לאלה זהים יהיו העולים של המיסוד שדפוסי הראשונה, הנחות.
הוותיקים. של מזה מחצית כלומר היום, הקיימת ברמה להיות ימשיך העולים של המיסוד

על הופעלו אלה סגוליים שיעורים שונות. ומין גיל קבוצות לפי נעשה המיסוד שיעורי חישוב ג.

כי הנחנו, לעתיד התחזיות בחישוב עבורם. במיטות הצורך את לאמוד כדי העולים אוכלוסיית
כל סך הוא שמשתנה ומה זמן, לאורך משתנים אינם ומין, גיל לפי הסגוליים, המיסוד שיעורי

ומין. גיל מבחינת האוכלוסייה של הדמוגרפי וההרכב הקשישים מספר

לטיפול במוסדות מוגבלים קשישים עולים של הצפוי המספר לגבי התחזיות מופיעות 7 בלוח
הוא העולים של המיסוד ששיעור בהנחה  שונות הנחות שתי לפי ו2000, 1995 בשנים ממושך
שווה העולים של המיסוד ששיעור ובהנחה היום, הקיימת ברמה כלומר הוותיקים, של מזה מחצית

הוותיקים. של לזה

עולים 2,800 ב1995 צפויים הוותיקים, של לאלה זהים יהיו העולים של המיסוד ששיעורי בהנחה
מניחים אם ,2000 בשנת תשושים. והיתר נפש ותשושי סיעודיים כ1,800 מהם במוסדות, מוגבלים
כ2,500 מהם במוסדות, מוגבלים עולים כ3,900 צפויים עולים, 700,000 יגיעו שנה אותה סוף עד כי
עולים, 1,000,000 יגיעו 2000 שנת סוף עד כי מניחים אם תשושים. והיתר נפש ותשושי סיעודיים
14,000 של הצפוי לצורך מתוסף מיטות במספר זה גידול במוסדות. מוגבלים עולים כ6,100 צפויים
נשמרים אם הוותיקה הקשישה האוכלוסייה צורכי את לכסות האמור ,2000 שנת סוף עד מיטות

בקרבם. היום הקיימים מיסוד דפוסי אותם
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(באלפים) ו2000 1995 בשנים ומעלה, 65 בני במוסדות, מוגבלים עולים של הצפוי המספר :7 לוח
*** 2000 ** 2000 * 1995

היהודים: הוותיקים של מזה מחצית הוא העולים של המיסוד ששיעור בהנחה א.
&0 2.0 1.4 באלפים 0הכ

1.9 1.3 0.9 נפש ותשושי סיעודיים
1.1 0.7 0.5 תשושים

היהודים: הוותיקים של לזה שווה העולים של המיסוד ששיעור בהנחה ב.

6.1 3.9 2.8 באלפים 0הכ

3.9 2.5 1.8 נפש ותשושי סיעודיים
2.2 1.4 1.0 תשושים

עולים 600,000 יגיעו 1995 סוף עד 1990 שמתחילת דהיינו ,1993 שנת של העלייה קצב של בהנחה *
לשעבר. מברה"מ

700,000 יגיעו 2000 שנת סוף עד 1990 שמתחילת דהיינו העלייה, גודל לגבי למ"ס של ה"נמוכה" בהנחה **
לשעבר. מברה"מ עולים

1,000,000 יגיעו 2000 שנת סוף עד 1990 שמתחילת דהיינו העלייה, גודל לגבי למ"ס של ה"גבוהה" בהנחה ***
לשעבר. מברה"מ עולים

.1992 למ"ס, ,"2005 עד בישראל האוכלוסייה "תחזית הקשישים: מס' על הנתונים מקור 

ברוקדייל. ג'וינטמכון מידע מרכז המוגבלים: מס' על הנתונים מקור 

סיכום ה.

העולים אוכלוסיית אודות ייחודי מידע בסיס מהווים זה בדו"ח שהובאו והתחזיות הממצאים
את ולעדכן זו אוכלוסייה של המיוחדים הצרכים את לאמוד מאפשרים הם המוגבלים. הקשישים

לשעבר. המועצות מברית ההמונית העלייה תחילת עם שנעשו הראשונות התחזיות

1989 מסוף החל לארץ שהגיעו הקשישים מהעולים 14 %vy כך על מצביעים הסקר של הממצאים
משיעור יותר גבוה זה שיעור אישי. בטיפול מוגבלים הינם קשישים, כ7,700 דהיינו ,1992 סוף עד
המוגבלים הקשישים שיעור עולה העלייה בעקבות לכן, הוותיקים. הקשישים בקרב המוגבלות

בארץ.

במספר משמעותי לגידול יביאו האוכלוסייה, הזדקנות עם יחד הנוכחי, הקצב לפי העלייה, המשך
11,300 על לעמוד המוגבלים העולים מספר צפוי 1995 סוף עד אישי. בטיפול המוגבלים העולים

מכאן .14,900 ל להגיע מספרם צפוי עולים, 700,000 יגיעו שנה אותה סוף שעד בהנחה ,2000 ובשנת
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כי מניחים אם .2000 בשנת הצפוי המוגבלים מספר את ב"277 מגדילה לשעבר מבריה"מ שהעלייה
ולהגיע גדול, יותר עוד להיות צפוי המוגבלים מספר אזי ,2000 שנת סוף עד עולים 1,000,000 יגיעו

זו. בשנה הצפוי המוגבלים במספר 42?0 של גידול דהיינו ל23,400,

המשותף המגורים הסדר זאת, עם השירותים. מערכת על כבד עומס מטיל הגדול המוגבלים מספר
הנטל את משמעותי באופן מקטין ילדיהם, עם במיוחד אחרים, משפחה בני עם הקשישים של
במספר והן מוסדי, לסידור פניות של יחסית קטן במספר הן מתבטא הדבר המערכת. על המוטל
העולים בקרב זאת, לעומת ציבורי. במימון אישי טיפול של שירותים מקבלי של יחסית קטן
במימון ביתית עזרה מקבלי שיעור בלבד, זוג בן עם או לבד גרים אשר בית משק בניהול המוגבלים
רצון שקיים נראה זה בשלב המקבילה. הוותיקה האוכלוסייה בקרב מאשר שנים פי הוא ציבורי
הקשישים של העיקריים התומכים רוב בביתם. הקשישים בהורים ולטפל להמשיך המשפחות מצד
ולתמוך הקרובות בשנים הקשיש עם משותף בית במשק לגור להמשיך רצון על דיווחו המוגבלים
עם הקיים. ההסדר לגבי רצון שביעות הביעו עצמם הקשישים של משמעותי שיעור ובמקביל, בו,
הכלכלי והתמריץ כלכלית מבחינה להסתדר יתחילו הילדים כאשר בעתיד, יקרה מה ברור לא זאת,
של לאלה ויתקרבו ילכו העולים של המיסוד דפוסי הזמן, שעם יתכן יקטן. משותפים למגורים
המהיר הגידול מוסדי. לסידור הפניות במספר גידול צפוי ואז הוותיקים, המוגבלים הקשישים

זו. מגמה על מרמז היום, ועד העלייה מתחילת העולים, של המיסוד בשיעורי

של הראשונה התקופה מן ממצאים על התבססו בעתיד המוגבלים מספר על שהאומדנים לזכור יש
אחד, מצד הזמן. במשך המוגבלים במספר יחולו שינויים אלו להעריך קשה בארץ. העולים שהיית
של מזו יותר מפותחת שהיא בארץ, הבריאות מערכת עם מהמפגש כתוצאה לטובה שינויים ייתכנו
על שלילי באופן ישפיע ההגירה לתהליך הנלווה שהלחץ ייתכן שני, מצד לשעבר. המועצות ברית

הקשישים. העולים של בעתיד בריאותם מצב

הריאיון לאחר כשנתיים מעקב סקר לערוך מתוכנן האלה, השאלות מן חלק על לענות מנת על
הראשון.
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Abstract

The recent wave of mass immigration from the former Soviet Union, which began in
1989, has brought large numbers of elderly immigrants to Israel. By the end of 1993,
some 110,000 immigrants aged 55 or over had arrived in the country. A nationwide
survey of the immigrants aged 55 or over who arrived by the middle of 1992 examined
the special needs of this population in different areas of life.

This report presents selected findings from this survey, on the health and functional status
of elderly immigrants aged 65 and over, and their use of health and longterm care
services. In addition, the report gives estimates of the number of elderly immigrants
disabled in ADL and the number of institutionalized elderly immigrants for 1995 and
2000, and the implications of these for the number of elderly disabled in ADL and the
number of institutionalized elderly among the population as a whole.

The findings indicate that elderly immigrants living in the community differ from elderly
veteran Israelis in a number of respects. Their health is worse (they have a higher
prevalence of chronic diseases), and the percentage of immigrants aged 70 or over who
are disabled in ADL is almost double the percentage among veteran Israelis in the same
age group. Despite this, rates of institutionalization and of publiclyfunded personal home
care among elderly immigrants are lower than the rates among elderly veteran Israelis.
One explanation for this is the high percentage of elderly immigrants (7496) who live with
their children, and who can thus receive informal care from their family.

The data presented on the characteirstics of the elderly immigrants, and on estimates of
disability and institutionalization among the elderly population for coming years, will
enable the system of services to assess and meet the special needs of elderly immigrants.

The survey was conducted by the JDCBrookdale Institute and JDCIsrael, in cooperation
with ESHEL and the Ministry of Housing.
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