
esses din ^ונטז^ג^נוהתפתחות

■
narm|irk)iUul

BRfSyS^KVSf.!?■

EiilBl
QSUifSSI



BRM4597 BRM4597
י"ק™""■"""קי" ז מחקרית ית מזו הזקנה

III1I1N1I1IIII1III11I11I11 
0031801001002

מהו? בחקד"ל ג'וינטמכון : ,,* i■^

האדם התפתחות הזיקנה, בתחומי למחקר ארצי מרכז : ; Ja i
ב1974. שהוקם בישראל, חברתית ורווחה : \ 11 /

הפועל רווח, כוונת ללא עצמאי ארגון :

ישראל. וממשלת (AJJDC) העולמי הג'וינט עם בשיתוף :

עצמם המקדישים מקצוע אנשי של ציות .

חברתיות בסוגיות יישומי למחקר :

הלאומי. היום בסדר עליונה קדימות בעלות .

מחויבות עצמה על שנטלה חשיבה קבוצת :

השירותים ולספקי המדיניות לקובעי לסייע :

רווחה. תכניות וביישום בתכנון .

ביןתחומית. גישה על מתבסס במכון המחקר /

עיקריות: יחידות חמש במכון /

ז*קנה ♦ :

בריאות מדיניות ♦ :

עלייה קליטת ♦ .

מוגבלות ♦ :

ולנוער לילדים המרכז ♦ :



ברוקדייל גיוינסמכון
וחברה אדם והתפתחות לגרונ0ולוגיה

?*■

ו

nnpno n'lior n3p'Tn

1996  1995 נבחרים cmrwD

ברודסקי גיני עורכת:

s.

o
O

1997 ינואר ירושלים תשנ"ז שבט



ו

לגרונטולוגיה ברוקדייל ג'וינטמכון
וחברה אדם והתפתחות

13087 ת"ד
91130 ירושלים

026557400 טלפון:
025612391 פקס:



תודה ודברי הקדמה

שירותים של וההספקה הפיתוח במלאכת העוסקים בפני עומדות רבות סוגיות
זו, אוכלוסייה בהרכב והתמורות הקשישים באוכלוסיית המהיר הגידול לקשישים.
כיצד מרכזית: שאלה מעמידים בארץ, הרווחה שירותי במערכת שינויים עם יחד
איכות ולשיפור להתייעלות הגוברת לדרישה במקביל הגדלים הצרכים על לענות

המסופקים. השירותים

להתמודד בקשישים המטפלים השונים לגורמים לסייע מנסה ברוקדייל ג'וינטמכון
להם שיעזור רלוונטי מידע הספקת עלידי הזיקנה, בתחום מרכזיות סוגיות עם

והעתיד. ההווה לאתגרי להיערך

ברוקדייל מכון חוקרי של עבודתם מפרי נבחרים מאמרים עשרה כולל זה לקט
גם צורפה ואליהם ,19961995 השנים במהלך נכתבו המאמרים הזיקנה. בתחום
של יותר מקיפה תמונה לקבל לקורא לאפשר כדי אלה, לשנים פרסומים רשימת

עניין. למצוא הקורא יכול ושבהם במכון שנעשו המחקרים מגוון

בתחומים עדכני מידע לקורא להביא ומנסה נושאים של למגוון מתייחס הלקט
צורכיהם. על לענות הבאה השירותים מערכת ועל בארץ, הקשישים חיי על שונים

הקשישים אוכלוסיית היקף על מקיפה כמותית תמונה מספק הראשון המאמר
בלבד זו לא כי עולה מהמאמר הקרובות. השנים לעשר ותחזיות בהווה ומאפייניה
גידול שצפוי אלא האחרונות, בשנים משמעותי באופן גדל הקשישים שמספר
של ומספרם ,(£259) הקרובות השנים בעשר הקשישים במספר נוסף משמעותי
הקשישים, במספר לשינויים בנוסף .2005 בשנת ל648,000 להגיע צפוי הקשישים
במספר הגידול הוא שבהם הבולט הקשישים. אוכלוסיית בהרכב גם שינויים חלים
את ייתן הגידול .2,005 בשנת לכ300,000 להגיע צפוי אשר ומעלה, 75 בני הקשישים
כמחצית יהוו (אשר ומעלה, ה80 בני של במספרם בגידול בעיקר בעתיד אותותיו

ה+75). מבני

בקרב בשירותים הצורך ולגבי המוגבלות היקף לגבי תחזיות מציג המאמר
את מתרגמים אלה מודלים במכון. שנבנו מודלים סמך על וזאת הקשישים,
כמותיים. לנתונים נתון בזמן הקשישה האוכלוסייה של הדמוגרפיים המאפיינים
1994 בסוף היומיום בפעילויות המוגבלים הקשישים מספר כי עולה, מהממצאים
הדבר פירוש איש. ל101,000 להגיע מספרם צפוי 2005 לשנת עד איש. 68,000 היה



ר

הגידול משיעור כפול הינו המוגבלים הקשישים אוכלוסיית של הגידול ששיעור הוא,
על תחזיות מוצגות בדוח בהתאמה). ו£259 (0י489 הקשישים אוכלוסיית כלל של
מוגן דיור ממושך, לטיפול מוסדות בית, (טיפול לקשישים מרכזיים בשירותים הצורך
באוכלוסיית הגידול לאור זאת מאוד, מהיר בקצב יגדל להם שהביקוש יום) ומרכזי

המוגבלים. הקשישים

,1989 שנת בסוף שהחל האחרון העלייה גל הקשישים. לעולים מוקדש השני המאמר
ישראל אוכלוסיית של הסוציודמוגרפי במבנה לשינויים גרם העמים, מחבר במיוחד
יחסית צעירים היו הקודמים העלייה בגלי העולים בפרט. הקשישים ושל בכלל
לעומת האחרון, העלייה גל בישראל. האוכלוסייה של ההזדקנות תהליך את והאטו
משיעור גדול העולים מבין הקשישים ששיעור בכך הקודמים מהגלים שונה זאת,
במספר לגידול £409< תורם העלייה גל בארץ. הוותיקה האוכלוסייה בקרב הקשישים
מגוונת הייתה הקשישים אוכלוסיית מזאת, יתרה .2005 שנת עד הצפוי הקשישים
תרבותית, מבחינה הנבדלות מקבוצות ומורכבת האחרון, העלייה גל לפני עוד למדי
גל מוגבלות. ושיעורי תחלואה סוציוכלכלי, דמוגרפי,מעמד מבנה השכלה, רמת
את שאפיינה הרבה לשונות נוספת תרומה תרם העמים מחבר האחרון העלייה
הבריאות בתחומי הקשישים העולים של למצבם מתייחס המאמר האוכלוסייה.
בהיבטים ודן הממושך והטיפול הדיור בתחומי צורכיהם על מיוחד דגש עם והרווחה,

בארץ. קליטתם דפוסי של שונים

בתוחלת העלייה את לציין יש הקשישים, בקרב הסוציודמוגרפיים לשינויים במקביל
כיום. ונשים לגברים בממוצע ל77 ה60 בשנות בממוצע מ66 בישראל, החיים
לגברים 15.8 על כיום העומדת ,65 בגיל החיים בתוחלת העלייה יותר עוד מעניינת
עם זה. בתחום בעולם המובילות לארצות ישראל משתווה ובכך לנשים, ו17.8
הצורך עולה החיים, בתוחלת והעלייה וברפואה בטכנולוגיה העצומה ההתקדמות
ולהיות הטבעית בסביבתו יכולתו את למצות לקשיש שיאפשרו אסטרטגיות בפיתוח
הקשיש רווחת את להגביר היא אלה אסטרטגיות של מטרתן האפשר. ככל עצמאי
מערכות על והצפוי, הקיים, העומס את ולצמצם מוגבלות, ללא החיים תוחלת ואת
מסייעת", וטכנולוגיה "קשישים השלישי המאמר נכתב זה רקע על השירותים.
בה הפיזית ובסביבה במוצרים באבזריעזר, ומתמקד בנושא, הפעילות את המסכם

הקשיש. האדם חי

רבים. שינויים עוברת לקשישים השירותים מערכת גם הדמוגרפיים, לשינויים במקביל
את המנחים בעקרונות והן השירותים בהיקף בהרחבה הן ביטוי לידי באים הללו
בריאות וחוק בכלל, הבריאות במערכת הרפורמה הפעלתם. דרך ואת פיתוחם
גם שינויים צפויים לקשישים. השירותים מערך על להשפיע עשויים בפרט, ממלכתי



כיוונם את מראש לצפות קשה אך ובזמינותם, בנגישותם לשירותים, בביקוש
המדיניות של מתמדת בבחינה הצורך את מעלה הדבר אלה. שינויים של ועוצמתם
בלקט, הרביעי המאמר הקשישה. לאוכלוסייה הבריאות שירותי של ההיערכות ושל
המרכזית הלשכה עלידי שנערך בריאות, בשירותי שימוש סקר על המתבסס
הבריאות בשירותי הקשישים של השימוש דפוסי את מנתח ב1993, לסטטיסטיקה

הבאות. בשנים שינויים אחר ולמעקב להשוואה בסיס ומהווה

לפיתוח הנכונות הדרכים חיפוש של בתהליך המערכת נמצאת רבים בתחומים
ספציפיים, לשירותים המתייחסים מאמרים ארבעה כולל הלקט השירות. ולשיפור
בפני שירותים וספקי מתכננים עומדים שלגביהם ספציפית, יעד לאוכלוסיית או
הצרכים: על יותר טוב מענה לאפשר כדי הרצויים, הפיתוח לדרכי באשר דילמות
במצב וחולים ההוספיס שירותי חברתיים, מועדונים ציבוריות, מוגן דיור תכניות

מורכב. סיעודי

למעלה מוגן. דיור של השירות הוא פיתוח בתנופת הנמצאים השירותים אחד
תכניות ממשלתי. הציבורי המגזר בידי מופעלות המוגן הדיור מתכניות ממחצית
ממצאי מסכם זה בנושא המאמר יכולת. מעוטות לאוכלוסיות בעיקר מיועדות אלה
מסגרות בהפעלת שהצטבר מהניסיון ללמוד השירותים למתכנני לסייע ונועד מחקר
הזדקנותה בעקבות המוגן הדיור דיירי של בצרכים שחלו השינויים לאור בעיקר אלה,

זה. תהליך המלווה בתפקוד והירידה זו אוכלוסייה של

וולונטריים גופים ושל הרווחה שירותי של ההתעניינות במרכז הנמצא נוסף שירות
של חייו איכות על לשמור היא המועדונים של מטרתם המועדונים. שירות הוא רבים
שבלקט המאמר ולפעילות. חברתית למעורבות הזדמנויות לו ולאפשר הקשיש
בישראל הקשישים מועדוני את ובוחן בארץ שנערך ראשון סקר ממצאי מסכם
בארץ המועדונים פרופיל על מקיפה תמונה מספק המאמר ארצית. בראייה
ההפעלה מתכונת המשורתת, האוכלוסייה אפיוני השירות, היקף של במונחים
המגמות את המאמר בוחן כן כמו במועדונים. המסופקים ושירותים ופעילויות
השירות לפיתוח וכיוונים יותר רב מידע דרושים בהם התחומים ואת העיקריות

בעתיד.

בעזרת החולים של חייהם את להאריך המאפשרת ברפואה, הטכנולוגית ההתפתחות
הציבור ושל המקצוע בעלי של בגישתם תמורה חוללה משוכללים, החייאה אמצעי
ההוספיס.  חדשה טיפול תפיסת נתגבשה ובעקבותיה הסופני, החולה של לצרכיו
הטיפול ברצף חשוב מרכיב ומהווה יחסית חדש שירות הוא ההוספיס בארץ
בזכות השירות התפתח ומוגדרת, ברורה ופיתוח תכנון מדיניות בהיעדר הממושך.



ראשונה מקיפה, סקירה מספק ההוספיס על המאמר ומקומיות. אישיות יוזמות
בארץ. שונות במסגרות סופני במצב לחולים ההוספיס שירותי מערך על בארץ,
זמינות גודלן, כגון שונים, היבטים לפי הקיימות התכניות את מתאר המאמר
סל לקבלה, קריטריונים השירות, הספקת אופן בארץ, שונים באזורים השירות
בנושאים מרכזיות סוגיות ומעלה השירות, בהפעלת המעורב האדם וכרו השירותים
בעתיד. אלה שירותים פיתוח ולהמשך לתכנון בסיס לשמש נועדה זו סקירה אלה.

מורכב סיעודי במצב חולים של והאשפוז הטיפול סוגיית מעוררת שנים מספר זה
הגריאטרית, האשפוז מערכת בארגון חלק הנוטלים הגורמים בקרב רבות שאלות
הבריאות במערכת רבים גורמים מורכב. סיעוד במצבי בחולים המטפלים ובקרב
שלדעתם משום היתר, בין מורכב, סיעוד של הקיימת מההגדרה רצון שבעי אינם
מחלוקת קיימת כן כמו החולה. של הדינמי הרפואי למצב מתייחסת אינה ההגדרה
אלה, כל לאור אלה. בחולים טיפול למתן כתנאי שנקבעו לסטנדרטים באשר
האשפוז מערכת בתפקוד לשינוי מקום שיש סבורים הבריאות במערכת רבים גורמים
בחוק הסעיפים החלת לקראת מיוחדת חשיבות זה לנושא אלה. בחולים הגריאטרית
לידי סיעודי טיפול למתן האחריות להעברת המתייחסים ממלכתי בריאות ביטוח
מאמר כולל זה לקט במערכת. הפיצול מבעיות חלק שיפתור מהלך החולים, קופות
שיעור את בוחן בארץ, מורכב סיעודי במצב החולים על מידע בסיס המספק
הרפואיות הבעיות סוגי ואת מאפייניהם את מתאר זה, במצב חולים של ההימצאות
אשפוז. מסגרות של שונים בסוגים פיזורם את ובודק מורכב, סיעודי מצב המגדירות
אלה. לחולים והאשפוז השירותים מערכת ובתכנון בארגון לסייע במטרה זאת כל

לקשישים לאפשר שיש בתפיסה דוגלת בישראל לקשישים הרווחה שירותי מדיניות
הוא זו לתפיסה הביטויים אחד שניתן. כמה עד הטבעית ובסביבתם בביתם להישאר
הפעלת עם .1988 באפריל ב1 לפעול והחל ב1980, בכנסת שאושר סיעוד ביטוח חוק
רבות שאלות התעוררו חדש. לעידן בישראל ממושך לטיפול המערכת נכנסה החוק,
דפוסי על המוגבלים, הקשישים לצורכי ההיענות על החוק להשלכות הנוגעות
בשנים השקיע ברוקדייל ג'וינטמכון פורמלית. הבלתי התמיכה מערכת ועל המיסוד
עשר בתום אלה. לסוגיות המתייחסת המחקר בתכנית רבים מאמצים האחרונות
המתייחסים מאמרים בשני זה לקט סוגרים אנו סיעוד, ביטוח חוק להפעלת שנים

לחוק.

והקלה המוגבלים הקשישים לצורכי ההיענות שיפור היו החוק של המרכזיים יעדיו
קהילתיים שירותים תוספת כי ציפייה היתה כן כמו המשפחה. בני על המוטל בעומס
אחד בכך. הכרוכות ההוצאות כל על מוסדיים, בפתרונות הצורך את תפחית
המיסוד בדפוסי שינויים חלו האם שבדק מחקר ממצאי לסיכום מוקדש המאמרים

החוק. החלת בעקבות ממושך לטיפול במוסדות קשישים של



בסוגיית במערכת ההתעניינות גברה החוק, הפעלת של הארגונית ההתבססות לאחר
הטיפול איכות לשיפור הדרכים אחת כי הסכמה קיימת הניתן. השירות טיב
זו. באוכלוסייה המטפלים של והמיומנויות הידע העמקת עלידי היא בקשישים
בית למטפלות הכשרה תכנית על מחקר ממצאי מציג בלקט האחרון המאמר
בית למטפלות הכשרה תכנית ובמימון בפיתוח החל לאומי לביטוח המוסד בקשיש.
בחן אשר הערכה במחקר לוותה התכנית המקצועית. רמתן את להעלות כדי בקשיש
שנבנתה ההכשרה תכנית שבה המידה ואת המטפלת לעבודת התכנית תרומת את
והעלה ההכשרה תכנית של לתרומותיה עדויות סיפק המחקר למטפלות. מתאימה

לשיפורה. הצעות

מערכת גם הקשישים, בקרב החלים הדמוגרפיים לשינויים במקביל לסיום,
בהיקף הן ביטוי לידי באים הללו רבים. שינויים עוברת לקשישים השירותים
רבים בתחומים הפעלתם. דרכי ואת פיתוחם את המנחים בעקרונות והן השירותים
נמצאת והמערכת כללארציים, פעולה דפוסי נקבעו ולא מדיניות התגבשה לא עדיין
יתרום זה בלקט המוצג החומר כי תקווה אנו הנכונה. הדרך חיפוש של בתהליך

המתרחשים. השינויים לקראת ולהיערכות הקשישים צורכי להבנת

עליהם המחקרים במימון שסייעו הגורמים לכל להודות לנו היא נעימה חובה
המוסד בישראל, הזקן למען שירותים ולפיתוח לתכנון האגודה  אשל התבססנו:
אנו זו בהזדמנות השיכון. ומשרד הקליטה, משרד ישראל, ג'וינט לאומי, לביטוח
עובדים אנו שעמם ותמיכה ייעוץ מידע, במתן לנו המסייעים הגורמים לכל מודים
לאגף מיוחדת תודה שולחים אנו שהזכרנו, לגורמים בנוסף מתמשך. פעולה בשיתוף
המרכזית וללשכה הרווחה במשרד לזקן למדור הבריאות, במשרד לגריאטריה

לסטטיסטיקה.

והארותיו הערותיו על ברוקדייל, ג'וינטמכון מנהל חביב, לג'ק ומודים מוקירים אנו
כן כמו מודים אנו הלקט. הוצאת את ואיפשרו שהוקדשו התשומות ועל המועילות

אלה. מאמרים בהכנת שהשקיעו המאמץ על המכון צוות לכל

קליינמן, וללסלי ברוקדייל במכון הפרסומים יחידת מנהלת רוזנפלד, לג'ני תודתנו
שיזגל ולאילנה העבודות עריכת על אלון לבלהה הלקט, בהפקת המסורה עבודתן על

בהדפסתן. שסייעה

ברודסקי ג'ני
הזיקנה בתחום המחקר תכנית מנהלת



העניינים תוכן

גיאוגרפי אזור לפי בישראל הקשישים בקרב לשירותים צרכים אומדני
1 20051994

באר שמואל

39 הממושך והנויפול הדיור בתחומי הקשישים העולים צורכי
שטרוסברג נורית נאון, דניז

55 מסייעת וטכנולוגיה קשישים
בנטור נטע מזרחי, אילנה ברנע, תמרה

87 הקשישים בקרב בריאות בשירותי שימוש
בתדסקי ג'ני פרימק, חנה

המוגן בדיור השירותים וסל האדם כוח מצבת מרכזיות: סוגיות
105 הציבוריממשלתי

שטרקשל מרים קינג, ירון

אוכלוסיות בישראל: העירונייהודי במגזר קשישים מועדוני
119 הפעלה ודפוסי

מזרחי אילנה טרכטנברגעובדיה, סילביה כורזים, מלכה

211 בישראל ההוספיס שירותי מערך
ברודסקי ג'ני פרימק, חנה

255 הימצאות סקר הגריאטרית: האשפוז במערכת מורכב סיעודי במצב חולים
חבוט בני ברודסקי, ג'ני בנטור, נטע

סיעוד: חוק החלת בעקבות מוגבלים קשישים של מיסוד בדפוסי שינויים
299 נבחרים ממצאים

שטרוסברג נורית נאון, דניז

327 ותרומות מבנה תכנים, של הערכה בקשיש: בית למטפלות הכשרה תכנית
כאהןסטרבצ'ינסקי פאולה כורזים, מלכה

405 19961995 הזיקנה בנושא פרסומים



לשירותים צרכים אומדני
בישראל הקשישים בקרב

20051994 גיאוגרפי אזור לפי

באר שמואל

ואשל גיוינסישראל עם בשותפות ברוקד"ל מכון מידעגיוינס מרכז

.1996.20001996 החומש תכנית אשל: ב: לראשונה הופיע
ברוקד"ל. גיוינטמכון ת96113, בתדפיס גם מופיע



3 20051994 גיאוגרפי אזור לפי בישראל הקשישים בקרב לשירותים צרכים אומדני

עניינים תוכן

5 מבוא .1

5 האוכלוסייה .2

7 מוגבלות שיעורי .3

9 בשירותים הצורך .4

13 סיכום .5

15 ביבליוגרפיה

ותרשים לוחות רשימת

16 1994 סוף הקשישים, ואוכלוסיית הכללית האוכלוסייה :1 לוח

16 1994 סוף אוכלוסייה, קבוצות לפי הקשישים אוכלוסיית הרכב :2 לוח

17 שנה) (סוף ו2005 2000 הקשישים, אוכלוסיית תחזית :3 לוח

17 2005 סוף אוכלוסייה, קבוצות לפי הקשישים אוכלוסיית הרכב :4 לוח

18 שנה) (סוף ו2005 1994 הקשישים, מתוך והאחוז 75+ בני :5 לוח

היומיום חיי בפעילות המוגבלים בקהילה הקשישים של אומדנים :6 לוח
19 2005  1994 :(ADL)

,ADL1 המוגבלים בקהילה הקשישים של אומדנים :7 לוח
20 1994 סוף אוכלוסייה, קבוצת לפי

משק בניהול המוגבלים בקהילה הקשישים של אומדנים :8 לוח
21 2005  1994 :(IADL) בית

קבוצת לפי jadl1 המוגבלים בקהילה הקשישים של אומדנים :9 לוח
22 1994 סוף אוכלוסייה,

23 1994 סוף מיטה, סוג לפי ממושך לטיפול במוסדות מיטות :10 לוח

24 1994 סוף וסקטור, מיטה סוג לפי ממושך לטיפול במוסדות מיטות :11 לוח



מחקרית מזווית הזיקנה 4

המיסוד שיעורי לפי ,2000 בשנת ממושך לטיפול במיטות הצורך אומדן :12 לוח
של מזה מחצית של מיסוד שיעור העולים: לגבי הנחה 1994 של

25 הוותיקה האוכלוסייה

המיסוד שיעורי לפי ,2005 בשנת ממושך לטיפול במיטות הצורך אומדן :13 לוח
של מזה מחצית של מיסוד שיעור העולים: לגבי הנחה 1994 של

26 הוותיקה האוכלוסייה

מעבר ו2005, ב2000 ממושך לטיפול נוספות במיטות הצפוי הצורך :14 לוח
של מיסוד שיעור העולים: לגבי הנחה 1994 בסוף המיטות למצאי

27 הוותיקה האוכלוסייה של מזה מחצית

המיסוד שיעורי לפי ,2000 בשנת ממושך לטיפול במיטות הצורך אומדן :15 לוח
של לזה זהה מיסוד שיעור העולים: לגבי הנחה 1994 של

28 הוותיקה האוכלוסייה

המיסוד שיעורי לפי ,2005 בשנת ממושך לטיפול במיטות הצורך אומדן :16 לוח
של לזה זהה מיסוד שיעור העולים: לגבי הנחה 1994 של

29 הוותיקה האוכלוסייה

או (זהה העולים של המיסוד שיעור לגבי ההנחות שתי בין ההבדל :17 לוח
הדרושות הנוספות המיטות למספר ביחס הוותיקים) של מזה מחצית

30 ו2005* 2000 עד

יגדלו 1994 של המיסוד ששיעורי בהנחה הדרושה המיטות תוספת :18 לוח
31 *1994 של המיסוד שיעורי על המבוסס לצורך מעבר ב£109,

32 1994 סוף לקשישים, מוגן דיור תכניות :19 לוח

33 *1994 סוף סקטור, לפי לקשישים מוגן דיור יחידות :20 לוח

ב2000 היהודית לאוכלוסייה מוגן דיור ביחידות הצורך של אומדנים :21 לוח
34 *1994 של השימוש שיעורי לפי ו2005

35 1994 סוף לקשישים, יום מרכזי :22 לוח

36 *1997 סוף לקשישים, יום מרכזי :23 לוח

לשמור מנת על 2000 בשנת יום במרכזי הצפוי הצורך לגבי אומדנים :24 לוח
37 1997 שנת של המבקרים שיעור על

לשמור מנת על 2005 בשנת יום במרכזי הצפוי הצורך לגבי אומדנים :25 לוח
38 1997 שנת של המבקרים שיעור על

8 20051983 המוגבלים אוכלוסיית גידול שיעור :1 תרשים

ו



5 20051994 גיאוגרפי אזור לפי בישראל הקשישים בקרב לשירותים צרכים אומדני

מבוא .1
בקרב לשירותים הצרכים של מעודכנים אזוריים אומדנים מובאים זה בתזכיר
של ארציות תחזיות על מבוססים אלה אומדנים הקרוב.' בעשור בישראל הקשישים
המרכזית הלשכה עלידי 1995 בינואר שפורסמו בישראל האוכלוסייה

נוספים. מקורות ועל (הלמ"ס), לסטטיסטיקה

300,000 הכל בסך לישראל יגיעו 20031994 שבשנים ההנחה על מבוססות התחזיות
(19981994) הראשונות השנים בחמש 200,000  לשעבר מבריתהמועצות עולים

הנחת פי על צפויים, לכך בנוסף .(20031999) שאחרכך השנים בחמש ו100,000
של היקף על מדובר הכל שבסך כך אחרות, מארצות עולים 100,000 להגיע התחזיות,

.20031994 בתקופה עולים 400,000

האוכלוסייה .2
המצבב1994 (א)

קשישים אלף כ520 מהם נפש מיליון 5.47 1994 שנת בסוף מנתה ישראל אוכלוסיית
אנו האזורי הניתוח לצורך .(1 (לוח התושבים מכלל 9.596 שהיוו ,(65+ (בני
לסטטיסטיקה המרכזית והלשכה הפנים משרד של המקובלת בחלוקה משתמשים
אביב תל המרכז, חיפה, הצפון, ירושלים, הבאים:2 למחוזות מחולקת הארץ ולפיה
בעוד הארץ. אזורי בין אחיד אינו באוכלוסייה הקשישים של משקלם והדרום.
הרי בהתאמה) ו$14 $12) גבוה הקשישים שיעור אביב תל ובמחוז חיפה שבמחוז
גרים ($52) מהקשישים כמחצית בממוצע. ל$7.5 מגיע זה שיעור האזורים בשאר
וכ$10 חיפה, במחוז גרים $17 אביב), ותל המרכז (מחוזות הארץ מרכז באזור

והדרום. הצפון ירושלים, ממחוזות אחד בכל

ועל 1994 לסוף הלמ"ס של הרשמיים האוכלוסייה אומדני על מבוססים זה במסמך הנתונים 1

ישנם זו מסיבה לקשישים. השונים השירותים לגבי האחרונים בחודשים שנאסף מעודכן מידע
1995 במרץ שפורסמו הנתונים לבין הנוכחי במסמך המופיעים הנתונים בין הבדלים
העברית ובגרסתו "Estimates of Service Needs among Elderly Israelis: 19902005" בתזכיר:
מעודכן פחות מידע ועל האוכלוסייה של ארעיים אומדנים על מתבססים אשר ,1995 מיולי

לקשישים. השירותים לגבי

המרכז. במחוז ועזה יו"ש אזורי נכללו הקטנים המספרים בגלל 2
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את לחלק ניתן לסטטיסטיקה, המרכזית מהלשכה המתקבלים לנתונים בהתאם
התנהגות של שונים דפוסים מהן אחת שלכל קבוצות, לשלש הקשישים אוכלוסיית
פרט הארצות מכל העולים את הכוללים הוותיקים, היהודים (א) שירותים: וצריכת
שעלו לשעבר מבריה"מ העולים (ב) ;1990 שנת מאז שעלו לשעבר מבריה"מ לעולים
באוכלוסייה כוללת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה הלאיהודים. ו(ג) ;1990 מאז
באוכלוסיית שחלקם לשעבר, מבריה"מ הנוצרים העולים את גם הלאיהודית
הנוצרים העולים את כללנו זה תזכיר לצורך .1994 בסוף ב^8.5 נאמד העולים
ההתנהגות שדפוסי להניח שסביר כיוון היהודית, באוכלוסייה לשעבר מבריה"מ
של ההתנהגות לדפוסי מאשר היהודים העולים של לדפוסים יותר דומים שלהם

בארץ. הוותיקה הלאיהודית האוכלוסייה

לא הינם ו^5 אלף) 495) יהודים הינם בארץ מהקשישים 9596 ,1994 לסוף נכון
1696 מהווים לשעבר מבריה"מ הקשישים העולים .(2 (לוח אלף) 25) יהודים
בבדיקת בקירוב. נפש אלף ל78 מגיע ומספרם היהודים הקשישים מאוכלוסיית
(שם הצפון במחוז בעיקר מתרכזים הלאיהודים הקשישים כי עולה אזור, לפי הנושא
הקשישים המחוז). מקשישי $13,) ירושלים ובמחוז מהקשישים) £239. מהוים הם
באזורי להתגורר הוותיקים הקשישים מאשר יותר נוטים לשעבר מבריה"מ העולים
מאוכלוסיית כרבע מהווים הם שם והדרום, הצפון במחוזות דהיינו הפריפריה,
ומגיע יחסית נמוך העולים שיעור אביב תל במחוז זאת לעומת היהודים. הקשישים
הארצי לשיעור דומה העולים שיעור והמרכז חיפה במחוזות היהודים. מכלל ל^9

.(1296) הארצי מהשיעור במעט נמוך זה שיעור ירושלים ובמחוז (£179<)

200512000 לשנים תחזית (ב)
של אזוריות תחזיות עורכת אינה לסטטיסטיקה המרכזית שהלשכה מכיוון
לגבי שונים. במקורות שימוש תוך כזו תחזית להכין נאלצנו בארץ, האוכלוסייה
מכון עבור שהוכנו אזוריות בתחזיות השתמשנו הוותיקה היהודית האוכלוסייה
על העברית, באוניברסיטה לדמוגרפיה החוג חוקרי ידי על 1987 בשנת ברוקדייל
החדשים העולים אוכלוסיית לגבי .1983 משנת והדיור האוכלוסין מיפקד בסיס
האוכלוסייה שהתפלגות הנחנו הלאיהודית, האוכלוסייה לגבי וכן לשעבר מבריה"מ
1993 השנים בסוף זו להתפלגות זהה תהיה התחזית בשנות הארץ אזורי בין שלהם
לתחזית הותאמו הן האזוריות התחזיות בניית תהליך של בסופו בהתאמה. ו1994

.1995 בינואר לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על שפורסמה הארצית

הקשישים במספר %25 של גידול צפוי 2005 לשנת 1994 שנת בין כי עולה מהתחזית
כ128 של מספרי גידול דהיינו ,2005 בסוף אלף ל648 1994 בסוף אלף מ520  בארץ
הדרום במחוזות צפויים %40d של גבוהים גידול שיעורי .(3 (לוח שנה ב11 איש אלף
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תופעה קשישים. של יחסית נמוך אחוז ידי על מאופיינים 1994 שבשנת והצפון,
של יחסית נמוכים גידול שיעורי יהיו שבהם אביב ותל חיפה במחוזות צפויה הפוכה
של יחסית גבוהים שיעורים שם נמצאו ב1994 כאשר (כ1796) הקשישים אוכלוסיית

הכללית. באוכלוסייה קשישים

שונות קבוצות בקרב זהים אינם 20051994 לתקופה החזויים הגידול שיעורי
4.7 פי יהיה הלאיהודים של הגידול ששיעור צפוי בישראל. הקשישים באוכלוסיית

י בכלל שיעורם יעלה מכך כתוצאה בהתאמה. ו2196 989?< היהודים: של מזה
של הצפוי הגידול שיעור גם ב2005. ל^8 ב1994 מ596 הקשישה האוכלוסייה
2296 יהוו והם (729?<) גבוה הוא לשעבר מבריתהמועצות הקשישים העולים

.(4 (לוח ב1994 ל1696 בהשוואה ב2005, היהודית הקשישה מהאוכלוסייה

בישראל: האוכלוסייה כל מסך $10. הקשישה האוכלוסייה תהווה הבא בעשור
יחסית גבוה שיעור הלאיהודים. ו496396בקרב היהודים בקרב 12961196

קשישים. יהיו 20051994 בשנים לשעבר מבריתהמועצות העולים מבין (19961596)

אינו 20051994 בשנים הקשישים בקרב שונות גיל לקבוצות החזוי הגידול שיעור
של זה מאשר ארבעה פי יהיה (75+ (גילאי הישישים של הגידול שיעור אחיד:
45 ?£ הישישים יהוו ב2005 בהתאמה. ו1196 £459.  (7465 (גילאי צעירים" "קשישים
הקשישים, כלל לגבי כמו .(5 (לוח איש 300,000 כמעט וימנו הקשישה מהאוכלוסייה
5996) והדרום הצפון הפריפריה: באזורי במיוחד גבוהים 75+ בני של הגידול שיעורי
5896 יהוו הנשים איש). 156,000) 80+ בני יהיו 75+ מבני כמחצית בהתאמה). ו7596

אזורי בין הנשים בשיעור ההבדלים הקרוב. בעשור הקשישים אוכלוסיית מכלל
משמעותיים. אינם הארץ

מוגבלות שיעורי .3
אלף כ68 בישראל היו ב1994 ברוקדייל, ג'וינטמכון עלידי שהוכנו אומדנים לפי
לפחות אחת בפעילות המוגבלים קשישים כלומר, פיזית, מבחינה המוגבלים קשישים
אלה קשישים בגדים. ולבישת רחצה אכילה, :(ADL) היומיום חיי של הפעילויות מבין
במוסדות שהתה המוגבלים מאוכלוסיית כרבע בארץ. הקשישים מכלל 1396 היוו
מספר בקהילה. גרה איש) 51,600) רבעים ושלשה איש) (כ16,500 ממושך לטיפול
הקשישה האוכלוסייה מכלל 10.5960 היווה בקהילה המוגבלים הקשישים

.(6 (לוח בקהילה המתגוררת
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אלף ו101 אלף ל85 לעלות המוגבלים הקשישים מספר צפוי ו2005 2000 בשנים
גידול שיעור דהיינו ,20051994 בתקופה 489?< של גידול הדבר פירוש בהתאמה.
המוגבלים הקשישים יהוו ב2005 .(2596) הקשישה האוכלוסייה כלל של מזה הכפול
בקהילה המוגבלים הקשישים מספר הקשישה. האוכלוסייה מכלל ל1696 קרוב
בקהילה הגרים מהקשישים ל1396 קרוב יהוו והם אלף ל78 מגיע זו לשנה החזוי
האוכלוסייה של גבוהים גידול בשיעורי בולטים והצפון הדרום מחוזות .(6 (לוח
זו. אוכלוסייה של נמוך גידול בשיעור מאופיין אביב תל שמחוז בעוד המוגבלת,

1096996 השונות: האוכלוסייה קבוצות בין משתנים בקהילה המוגבלות שיעורי
בקרב ל1396 בהשוואה ב1994, מוגבלים הינם הוותיקים היהודים הקשישים מקרב
(לוח הלאיהודים מהקשישים וכ2296 לשעבר מבריתהמועצות העולים הקשישים

.(7

(100=1983 (אינדקס, 20051983 המוגבלים, אוכלוסיית גידול שיעור :1 תרשים

300 ך ,
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ניקיון, כגון משקבית פעילויות בביצוע לקשיים מתייחס המוגבלות של נוסף ממד
.(1ADL  יומיום חיי של אינסטרומנטליות (פעילויות קניות ועריכת כביסה בישול,
מהקשישים £409, והיוו ,iadl1מוגבלים היו בקהילה קשישים 200,0000 19941
הקשישים מספר צפוי 2005 שנת עד התחזיות, לפי .(8 (לוח בקהילה החיים
של בנושא .3O£9 של גידול  נפש אלף ל262 להגיע הבית משק בתחום המוגבלים
את המרכיבות הקבוצות בין ההבדלים בית משק פעילויות בביצוע המוגבלות
הלא הקשישים בקרב המוגבלות שיעורי משמעותיים. אינם הקשישים אוכלוסיית

היהודים. הקשישים בקרב מהשיעורים במעט גבוהים יהודים

בשירותים הצורך .4
בית סיפול שירותי

במסגרת לאומי לביטוח מהמוסד קצבאות איש כ55,000 קיבלו 1994 שנת בסוף
נשים כוללת זו במסגרת שירותים לקבל הזכאית האוכלוסייה סיעוד. ביטוח חוק
לעזרה וזקוקים פיזית מוגבלים והינם בקהילה הגרים 65+ בני וגברים 60+ בנות
כ^80 מכך. כתוצאה להשגחה והזקוקים נפש מתשישות הסובלים או יומיומית,
לשבוע עזרה שעות לעשר שוותערך שהיא הרגילה לקיצבה זכאים היו אלה מאנשים
בשבוע. עזרה שעות ל15 שוותערך שהיא המוגדלת לקיצבה זכאים היו $20, בעוד
פרטיות חברות באמצעות אותה קיבלו זו לעזרה הזכאים הקשישים ממחצית יותר

ציבוריים. ארגונים באמצעות העזרה את קיבלו השנייה המחצית בעוד

צפוי הקרוב, לעשור החזויה המוגבלים הקשישים במספר המהירה העלייה בעקבות
.2005 עד קשישים ל83,000 יעלה סיעוד חוק מקבלי שמספר

ממושך לסיפול מוסדות
(בתי ממושך לטיפול מוסדות בכ280 מיטות 23,160 בישראל היו 1994 שנת בסוף
יהודים קשישים אלף לכל מיטות 47 כלומר כרוניים), לחולים חולים ובתי אבות
מיועדות (6,670) אלה ממיטות אחוזים ותשע עשרים .(10 (לוח באוכלוסייה
נפש. לתשושי (1,710) ו.$7 לסיעודים (8,990) £399. לתשושים, (5,790) 1590 לעצמאים,
ומחוז המרכז (מחוז הארץ במרכז במוסדות נמצאות בארץ מהמיטות ל^60 קרוב

אביב). תל
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במחוז ישנם מיטות של גבוהים שיעורים הארץ. אזורי בין אחיד אינו המיטות שיעור
14) הדרום במחוז במיוחד נמוך שיעור לעומת לאלף) 67) המרכז ובמחוז ירושלים

לאלף). 47) ארצי הכלל לשיעור דומה המיטות שיעור האזורים בשאר לאלף).

שיעור רווח). למטרות (הפועל הפרטי למגזר משתייכות מהמיטות אחוזים ארבעים
הממשלתי למגזר שייכות המיטות ושאר ההתנדבותי; למגזר משתייכות (£399) דומה
הסקטור של היחסי גודלו .(£109) ג'וינטאשל עלידי שנבנו למוסדות או (£109)
משתייכות מהמיטות כמחצית המרכז במחוז לאזור: בהתאם משתנה הפרטי
בלבד £119 על עומד הפרטיות המיטות שיעור הדרום שבמחוז בעוד הפרטי לסקטור

.(11 (לוח

ואזור מוצא מין, גיל, לפי המיסוד דפוסי פי על נאמד מוסדיים בשירותים הצורך
בעשור החזויים הצרכים על לענות כדי הנדרש המיטות מספר .1994 בשנת המוסד
.£109 בתוספת למוסדות, להיכנס הצפויים הקשישים מספר לפי חושב הקרוב
של המיסוד שיעורי על והן חיכוכית איתפוסה על הן לענות מכוונת זו תוספת
התחזית שבשנות היא ההנחה לקשישים. במוסדות שנים מ65 פחות שגילם מבוגרים
ממושך. לטיפול המיטות למספר ביחס למיסוד ההמתנה בשיעור שינויים יהיו לא
צפוי המוסדית, המערכת של לגידול מעבר תגדלנה ההמתנה ורשימות במידה

בהתאם. יגדל במיטות שהצורך

מבריתהמועצות העולים הקשישים בקרב המיסוד שיעור לגבי חלופות שתי חושבו
שיעור (ב) הוותיקים; היהודים הקשישים של המיסוד משיעור מחצית (א) לשעבר:

הוותיקים. הקשישים של המיסוד לשיעור זהה מיסוד

מבריה"מ העולים של המיסוד ששיעור העתידי הצורך לחישוב כבסיס נניח אם
שנת שעד צפוי אזי הותיקה, האוכלוסייה של המיסוד משיעור למחצית יגיע לשעבר
ועד נפש) ותשושי סיעודיים (תשושים, למוגבלים מיטות ב21,190 צורך יהיה 2000
צורך שיהיה הדבר, פירוש ו13). 12 (לוחות למוגבלים מיטות ב24,400 2005 שנת
בהתאמה, ו2005 2000 שנת עד המוגבלת לאוכלוסייה מיטות ו7,900 4,700 בעוד
מיטות לבניית הממלכתית התכנית .(14 (לוח 1994 סוף של המיטות למצאי בנוסף
כי יצויין הנדרשות. מהמיטות 2,650 תכסה הציבורי במגזר מוגבלים לקשישים
כאשר בתחזית, המופיעות המיטות מכלל £749 מהוות מוגבלים לקשישים המיטות

עצמאיים. לקשישים מיועדות המיטות שאר



11 20051994 גיאוגרפי אזור לפי בישראל הקשישים בקרב לשירותים צרכים אומדני

של המיסוד לשיעור יגיע לשעבר מבריה"מ העולים של המיסוד ששיעור במידה
2,260 של יהיה ו2005 2000 בשנים הצפוי הנוסף הצורך אזי הוותיקים, אוכלוסיית
המיסוד ששיעור מההנחה הנובע לצורך מעבר בהתאמה, למוגבלים מיטות ו3,080

.(1715 (לוחות הוותיקים של מזה מחצית הוא העולים של

ורפורמות ממלכתי בריאות ביטוח חוק שבעקבות הוא להיווצר שעשוי נוסף תרחיש
את לאמוד כדי למיסוד. הפונים הקשישים בשיעור מסויים גידול יחול נוספות,
שיעור אילו קורה היה מה בדקנו מכך, הנובע האפשרי הגידול של ההשלכות
הנוכחיים. המיסוד לשיעורי מעבר לדוגמא, ב£109 גדל, היה (הביקוש) המיסוד

2000 בשנים שתידרשנה למוגבלים הנוספות המיטות שמספר קיבלנו כתוצאה,
המיסוד משיעורי הנובע לצורך מעבר בהתאמה, מיטות ו2,440 2,120 יהיה ו2005
של מזה למחצית יגיע העולים של המיסוד ששיעור לעיל ומההנחה היום הקיימים

.(18 (לוח הוותיקה האוכלוסייה

מוגן דיור
יחידות כ9,000 ובהם לקשישים מוגן דיור תכניות 90 בישראל היו 1994 שנת בסוף
שיעור באוכלוסייה. קשישים אלף לכל דיור יחידות 18 הדבר פירוש .(19 (לוח דיור
כפול הינו הדיור יחידות שיעור ירושלים במחוז כאשר לאזור, מאזור שונה זה
יחידות של במיוחד נמוך שיעור הצפון במחוז ולעומתו לאלף) 35) הארצי מהשיעור
הארצי. השיעור סביב נע המוגן הדיור היצע האזורים בשאר לאלף). 5) מוגן דיור

מהמספרים יותר גבוה המוגן הדיור יחידות של בפועל ההיצע כי לציין המקום כאן
במיפקד נשואים. זוגות גרים הדיור מיחידות שבחלק העובדה עקב וזאת לעיל,
נשואים. היו מהדיירים כרבע כי נמצא ב1990 שנערך המוגן הדיור דיירי של הארצי
הדיור מערכת של הציבורי בסקטור לאחרונה שהתבצע בסקר נמצא דומה שיעור

.(1995 ופרימק, (קינג המוגן

:(20 (לוח עיקריים מגזרים בשלושה מופעלות המוגן הדיור תכניות
מספר מכלל 3596 או דיור יחידות 3,170 עם תכניות 49 יש הציבורי במגזר
חברה עלידי שנבנו יחסית קטנית קהילתיים פרויקטים הם אלה היחידות.
של מגורים בתי או הזקן למען מקומיות עמותות עלידי ומופעלים ממשלתית
בעיקר מיועד הציבורי המגזר החדשים. העולים את בעיקר המשרתים עמיגור
דמי בשום צורך אין ולכן עצמם משל פיננסיים משאבים להם שאין לקשישים
הצפון במחוז בעיקר בולט זה מגזר של חלקו לתכנית. להתקבל כדי כניסה

והדרום.
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פרויקטים. ב23 הכל) מהסך 3396) יחידות ל3,000 קרוב יש ההתנדבותי במגזר
ההתנדבותי המגזר לפרויקטים. להתקבל כדי כניסה בדמי צורך יש הזה במגזר

הגדולות. הערים בשלוש בעיקר פעיל
הכל). מהסך 3296) דיור יחידות 2,840 עם פרויקטים 18 יש הפרטי במגזר
כניסה בדמי צורך ויש ביותר הגבוהים הם הזה במגזר השירות של הסטנדרטים
ובמחוז המרכז במחוז בולט זה מגזר של חלקו אליהם. להתקבל כדי ניכרים

ירושלים.

ו2005 2000 בשנים מוגן דיור ביחידות הצורך נאמד ,1994 של השימוש שיעורי פי על
על מספיק מידע בידנו אין כיום .(21 (לוח בהתאמה דיור יחידות ו11,840 ב10,550
השימוש ששיעורי היא כאן ההנחה זה. בשירות העולים הקשישים שעושים השימוש
הקשישים של לאלה ישתוו לשעבר מבריתהמועצות עולים קשישים בקרב בשירות
הינם המוגן הדיור לגבי הצרכים שאומדני מאד יתכן זאת, עם הוותיקים. היהודים
מאלה גבוהים אף העולים של שהצרכים לכך אינדיקציות שישנן מכיוון חסר, אומדני
7496 כי נמצא (1993 ואחרים, (נאון ב1992 שהתבצע בסקר הוותיקים. של
הוא זה בהקשר הנעלמים אחד ילדיהם. עם גרו לשעבר מבריה"מ שעלו מהקשישים
אם בעתיד. גם יתמידו העולים הקשישים של הנוכחיים המגורים דפוסי מידה באיזה
במערכת שצופים כפי ילדיהם, של הבית למשק מחוץ לגור יעברו קשישים יותר

במקביל. יגדל המוגן לדיור שהביקוש צפוי אזי הציבורית,

מוגן דיור יחידות כ6,000 בניית הציבורית המערכת מתכננת הקרובות בשנים
מהאוכלוסייה חלק של הדיור בעיות את לפתור אמורה בהיצע זו תוספת לקשישים.
הוותיקה. האוכלוסייה מקרב והן החדשים העולים מקרב הן האמצעים חסרת

יום מרכזי
כ7,450 ששירתו מוגבלים לקשישים יום מרכזי 119 בישראל היו 1994 שנת בסוף
יהודים, לא ו696 יהודים היו מהמבקרים אחוזים וארבעה תשעים .(22 (לוח מבקרים
המבקרים הקשישים שיעור הקשישה. האוכלוסייה שבכלל לאלה הזהים שיעורים
האוכלוסייה בקרב ו1.996 היהודית האוכלוסייה בקרב 1.496 היה היום במרכזי
טעם יש המוגבלת, לאוכלוסייה בעיקר מיועדים היום שמרכזי מכיוון הערבית.
במרכזים שהמבקרים מסתבר זו. אוכלוסייה לגבי גם המבקרים שיעורי את לבדוק
הערבים הקשישים בקרב ו996 המוגבלים היהודים הקשישים בקרב 1596 מהוים

המוגבלים.
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מגזרים: בשלושה מופעלים היום מרכזי
הכל) הסך מתוך 7896) מבקרים ל5,800 מרכזים 84 מפעיל הציבורי המגזר

ג'וינטאשל. עלידי כולם שהוקמו
הסך מתוך £169.) מבקרים ל1,160 יום מרכזי 23 מפעיל ההתנדבותי המגזר

הכל).
הכל). הסך מתוך 670) מבקרים ל480 יום מרכזי 12 מפעיל הפרטי המגזר

הלא במגזר בלבד $9. לעומת היום, במרכזי היהודים מהמבקרים (52^ כמחצית
^090 כן, על יתר סיעוד. ביטוח חוק במסגרת זה שירות לקבלת זכאים יהודי,
סיעוד. ביטוח חוק באמצעות זה לשירות זכאים פרטיים יום במרכזי מהמבקרים

בעקבות בישראל, היום במרכזי נוספים מבקרים כ3,360 יבקרו ,1997 סוף שעד צפוי
שבמסגרתה וג'וינטאשל, והרווחה העבודה משרד שמפתחים החדשה התכנית
כ10,800 היום במרכזי יבקרו כן, אם ב1997, חדשים. יום מרכזי כשלושים יוקמו
השימוש שיעורי יגדלו המרכזים תוספת של ישירה כתוצאה .(23 (לוח קשישים
יגיע הקשישה האוכלוסייה מכלל המבקרים שיעור הארץ. אזורי בכל זה בשירות
מתוך המבקרים שיעור גם הערבים). בקרב ו,£2.69 היהודים בקרב 1.996) ל^2
בקרב ו^12.4 היהודים בקרב £19.69) ל^18.8 יגדל המוגבלת האוכלוסייה

הערבים).

המבקרים שיעורי את כבסיס נקח היום מרכזי לשירות הצפוי הצורך את לאמוד כדי
כלל מתוך המבקרים לשיעור להתייחס (א) חלופות: שתי ישנן זה לפי .1997 שנת של
אוכלוסיית מתוך המבקרים לשיעור להתייחס (ב) או הקשישים; אוכלוסיית
ו2005 2000 לשנים הצורך אומדני את מתארים ו25 24 לוחות המוגבלים. הקשישים
מתוך המבקרים שיעור על לשמור כדי כי עולה מהנתונים חלופה. כל לפי
כ2,000 של ותוספת 2000 שנת עד מבקרים כ830 של בתוספת צורך יש האוכלוסייה
מתוך המבקרים שיעור על לשמור ענין שיש במידה .2005 שנת עד מבקרים
ו3,790 1,420 היא המבקרים במספר שתידרש התוספת אזי המוגבלת האוכלוסייה

בהתאמה.

סיכום .5
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של האוכלוסייה תחזית על מבוסס זה מסמך
.1993 שנת לסוף האוכלוסייה אומדני על מבוססת ואשר 1995 בתחילת שפורסמה
בשנים לשעבר מבריה"מ עולים 300,000 של הגעתם את מניחה זו תחזית כאמור,
מבריה"מ עולים כ130,000 להגיע צפויים כבר 19951994 בשנים בפועל, .20031994
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חשוב יותר. גבוה להיות עשוי הצפוי, העולים שמספר כך על המעידה עובדה לשעבר,
שנשאר הפוטנציאלי העלייה מאגר את בעיקר משקפת הלמ"ס תחזית כי לציין

האחרונות. השנים של העלייה קצב את ופחות לשעבר בבריה"מ

לתחזית חלופה בדקנו הבאות, בשנים הצפוי העלייה היקף לגבי הודאות אי עקב
בתקופה לשעבר מבריה"מ עולים 450,000 של הגעתם את הנחנו זו בחלופה הלמ"ס.
לפי הלמ"ס. של בהנחה המופיע מהמספר יותר עולים 150,000 דהיינו ,20031994
הקשישים ומספר ב^10 יגדל 2005 בשנת הקשישים שמספר צפוי זו חלופה
לשירותים הצרכים זה. במסמך המופיעים לנתונים מעבר ב6ל13, המוגבלים

בהתאם. הם אף יגדלו היום ולמרכזי המוגן לדיור המוסדיים,

ברמה חדשות אוכלוסייה תחזיות להכין מתכוננת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
בתחזית זו. בתקופה המתבצע והדיור האוכלוסין מפקד נתוני לאור ארצית, הכלל
על לשעבר. מבריה"מ הצפוי העלייה היקף לגבי ההנחות גם הצורך במידת יעודכנו זו
תתייחס שהלשכה חשוב גיאוגרפי, אזור לפי הצרכים את בעתיד ולאמוד לחזור מנת

בארץ. האוכלוסייה של האזורי לממד גם בתחזיות

משמעותי באופן שונים יהיו החדשות האוכלוסייה תחזיות נתוני כי יתברר אם
בהתאם זה מסמך ולעדכן לשוב צורך יהיה כאן, שימוש נעשה בה התחזית מנתוני

אלה. להבדלים
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1994 סוף הקשישים, ואוכלוסיית הכללית האוכלוסייה :1 לוח

הקשישים אוכלוסיית
אחוז הכל סך

הקשישים אוכלוסייה
באוכלוסייה אחוזים אלפים (אלפים) מחוז

Q.5% iOO.O'cf 519.9 5,471.5 סהארצי

7.7969.5 % 49.6 646.1 ירושלים
6.196 10.996 56.8 926.8 הצפון
12.096 16.796 86.9 722.1 חיפה
8.496 21.096 109.2 1,300.9 המרכז
14.296 31.196 161.8 1,140.8 אביב תל
7^ .IQ%7 55,6 734.8 הדרום

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מקור:

1994 סוף אוכלוסייה, קבוצות לפי הקשישים אוכלוסיית הרכב :2 לוח

אחוז מכלל אחוז (אלפים) הקשישים אוכלוסיית
עולי הקשישים

בריה''מ
מתוך יהודים

היהודים
לא לא עולי יהודיםסך יהודים יהודים בריה"מ ותיקים הכל מחוז

>4ל16 5*. ffSX 25.3 77.6 417.1 494.7 0האו1י

1296 1396 8796 6.4 5.3 37.9 43.2 ירושלים
2496 2396 7796 13.3 10.3 33.1 43.4 הצפון
1796 496 9696 3.9 14.2 68.8 83.0 חיפה
1796 19& 9996 1.3 17.9 90.0 107.9 המרכז
996 096 10096 0.0 14.5 147.5 162.0 אביב תל
2896 196 9996 04 15.4 39.8 55.2 הדרום

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מקור:
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שנה) (סוף ו2005 2000 הקשישים, אוכלוסיית תחזית :3 לוח

הגידול אחוז (אלפים) הקשישים אוכלוסיית
בין

2000 1994 בין 1994 בין
ל2005 ל2000 ל2005 2005 2000 1994 מחוז

10 13 25 647.5 588.1 519.9 0ה
ארצי

16 17 35 67.2 58.1 49.6 ירושלים
16 21 40 79.3 68.5 56.8 הצפון
6 10 17 101.8 96.0 86.9 חיפה
13 9 24 135.1 119.2 109.2 המרכז

תל
4 11 16 187.1 180.3 161.8 אביב
17 19 39 77.1 66.0 55.6 הדרום

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מקור:
העברית מהאוניברסיטה פרידלנדר פרופ' ע"י שהוכנו אזוריות תחזיות

2005 סוף אוכלוסייה, קבוצות לפי הקשישים אוכלוסיית הרכב :4 לוח

אחוז מכלל אחוז
עולי הקשישים (אלפים) הקשישים אוכלוסיית

בריה''מ
מתוך יהודים

היהודים לא לא עולי סך
יהודים יהודים יהודים בריה"מ ותיקים הכל מחוז

22'X. 8X. 92*X. 50.0 133.2 464.6 597.8 םהארצי

1796 £199, 8^ 12.8 9.3 45.2 54.4 ירושלים
339J £339 6770 26.0 17.5 35.7 53.3 הצפון
26X £89 927 7.7 24.4 69.7 94.1 חיפה
2370 £29 9870 2.7 30.9 101.5 132.4 המרכז
139& 09S £1009 0.0 24.8 162.5 187.3 אביב תל
3470 170 9970 0.8 26.3 50.1 76.4 הדרום

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מקור:
העברית מהאוניברסיטה פרירלנדר פרופ' ע"י שהוכנו אזוריות תחזיות
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שנה) (סוף ו2005 1994 הקשישים, מתוך והאחוז 75+ בני :5 לוח

2005 1994

אחוז
הגידול
בני של

75+
 1994 96 6ל

2005 מהקשישים אלפים מהקשישים אלפים מחוז
45"cf 45.9^, 297.5 >*י39.5 205.6 0הארצי

4196 £42.49 28.5 £40.89 20.2 ירושלים
5996 41.896 33.1 36.896 20.9 הצפון
4396 47.996 48.8 39.3?^ 34.1 חיפה
3970 45.470 61.3 40.396 44.0 המרכז
3796 %49.5 92.6 41.796 67.4 אביב תל
7596 43.196 33.3 34.196 19.0 הדרום

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מקור:
העברית מהאוניברסיטה פרידלנדר פרופ' ע"י שהוכנו אזוריות תחזיות
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:(ADL) היומיום חיי בפעילות המוגבלים בקהילה הקשישים של אומדנים :6 לוח
2005  1994

הגידול שיעור
2005  1994 2005 2000 ./994 מחוז

ארצי 0"ה

52*54, 78.2 65.3 51.6 אלפים
12.7X n.6% 10.4'cf אחוזים

ירושלים

5796 8.6 7.0 5.5 אלפים
.n.5% 12.796 n%7 אחוזים

הצפון
6870 11.7 9.5 7.0 אלפים

.is%4 %14.5 12.796 אחוזים

n9"n

£489, 11.9 10.1 8,1 אלפים
12.396 11.170 9.796 אחוזים

המרכז

£479. 15.2 12.6 10.4 אלפים
12.170 11.370 10.270 אחוזים

אביב תל
4170 20.9 18.2 14.7 אלפים

.n%7 10.570 9.596 אחוזים

הדרום
£669 9.9 7.9 6.0 אלפים

13.096 12.196 10.996 אחוזים

ברוקרייל גיוינטמכון מידע מרכז מקור:
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אוכלוסייה, קבוצת לפי ,adl1 המוגבלים בקהילה הקשישים של אומדנים :7 לוח
1994 סוף

יהודים

לא עולי
יהודים בריה"מ ותיקים הכל סך מחוז

ארצי 0"ה
5.5 9.9 36.2 46.2 אלפים

.22.0'^ 12.9.?*. ff.2% d%8 אחוזים

0'<evr
1.4 0.7 3.4 4.1 אלפים

22.296 13.596 9.59c 10.096 אחוזים
הצפון

2.9 1.3 2.8 4.1 אלפים
%22.2 12.696 8.896 £9.89 אחוזים

n9'n
0.8 1.8 5.4 7.2 אלפים

21.496 .Yl%9 8.396 9.196 אחוזים

המרכז
0.3 2.3 7.8 10.1 אלפים

20.196 13.1709.4 £9 .IQ%0 אחוזים

אביב תל
0.0 1.9 12.9 14.8 אלפים

0.096 13.096 9290 9.596 אחוזים

הדרום
0.1 2.0 3.9 5.9 אלפים

\5A9c 12.970 10.196 10.97" אחוזים

ברוקדייל ג'וינטמכוץ מידע מרכז מקור:
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:(1ADL) בית משק בניהול המוגבלים בקהילה הקשישים של אומדנים :8 לוח
2005  1994

הגידול שיעור
2005  1994 2005 2000 1994 מחוז

ארצי n"o

"XPh 262.2 233.4 200.9 אלפים
42.5>cf41 .5X 40.5^, אחתים

3996 26.9 22.9 19.3 אלפים
42.196 £41.59 41.196 אחוזים

הצפון
£469, 32.1 27.4 22.1 אלפים

42.296 41.796 40.496 אחוזים

חיפה
£249 40.6 37.4 32.9 אלפים

42.09^ %40.9 39.690 אחוזים

המרכז

2896 53.0 46.2 41.3 אלפים
%42.0 41.496 $40.59 אחוזים

אביב תל
2296 77.3 72.5 63.3 אלפים

43.296 41.996 40.796 אחוזים

הדרום

4596 32.2 27.0 22.2 אלפים
42.596 41.696 40.596 אחוזים

ברוקדייל ג'וינטמכון מידע מרכז מקור:
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אוכלוסייה, קבוצת לפי ,iadl1 המוגבלים בקהילה הקשישים של אומדנים :9 לוח
1994 סוף

ם די ו ה י

לא עולי
יהודים בריה"מ ותיקים הכל סך מחוז

ארצי 0יה
10.7 29.3 161.0 190.3 אלפם

43.1% %38.3 %40.7 40.3'£ אחוזים

ירושלים
2.7 2.0 14.5 16.6 אלפים

43.196 38.996 41.09640.8 x אחוזים

הצפון
5.7 3.9 12.6 16.4 אלפים

43.296 37.896 %40.0 39.596 אחוזים

n9'n

1.6 5.4 25.9 31.2 אלפים
42.596 38.296 39.796 39.596 אחוזים

המרכז

0.5 6.7 34.0 40.7 אלפים
40.770 38.596 £40.99 40.596 אחוזים

אביב תל
0.0 5.5 57.8 63.3 אלפים

0.096 38.496 41.096 40.796 אחוזים

הדרום

0.1 5.9 16.2 22.1 אלפים
37.796 %38.2 41.596 40.596 אחוזים

ברוקדייל ג'וינטמכון מידע מרכז מקור:



23 20051994 גיאוגרפי אזור לפי בישראל הקשישים בקרב לשירותים צרכים אומדני

1994 סוף מיטה, סוג לפי ממושך לטיפול במוסדות מיטות :10 לוח

מוגבלים

תשושי סה"כ מספר מחוז
נפש סיעודיים תשושים סה"כ עצמאיים מיטות המוסדות

המיטות מספר (א)

!10
1,710 8,993 5,792 16,495 6,668 23,163 276 ארצי

276 886 763 1,925 936 2,861 34 ירושלים

104 931 594 1,629 266 1,895 47 הצפון
181 1,541 911 2,633 1,283 3,916 45 חיפה
825 3,585 1,454 5,864 1,366 7,230 72 המרכז

תל
236 1,682 1,784 3,702 2,780 6,482 69 אביב
88 368 286 742 37 779 9 הדרום

באוכלוסייה יהודים קשישים לאלף המיטות שיעור (ב)

0ה
3 18 12 33 13 47 Wf

6 20 18 45 22 66 ירושלים

2 21 14 37 6 44 הצפון
2 19 11 32 15 47 חיפה

8 33 13 54 13 67 המרכז

תל
1 10 11 23 17 40 אביב

2 7 5 13 1 14 הדרום

ברוקרייל ג'וינטמכון מידע מרכז מקור:
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1994 סוף וסקטור, מיטה סוג לפי ממושך לטיפול במוסדות מיטות :11 לוח

מוגבלים
תשושי סה"כ
נפש סיעודיים תשושים סה"כ עצמאיים מיטות מחוז

ארצי 0"ה
839 5.150 3,254 9.243 4.550 13,793 ציבורי*
871 3,843 2,538 7,252 2,118 9,370 פרסי
51 'X, 43'3>, 44'cf WA 32OA 40,04< הפרסי *

126 573 407 1,106 719 1,825 ציבורי*
150 313 356 819 217 1,036 פרטי
5496 3596 £479 4396 2396 £369 הפרטי 96

הצפון
104 823 312 1,239 78 1,317 ציבורי*
0 108 282 390 188 578 פרטי

096 1296 4796 2496 7196 2,190 הפרטי 96

n9'n
102 731 606 1,439 940 2,379 ציבורי*
79 810 305 1,194 343 1,537 פרטי

4496 5396 3396 4596 2796 3970 הפרטי 96

המרכז
350 1,700 872 2,922 792 3,714 ציבורי*
475 1,885 582 2,942 574 3,516 פרטי
5896 5396 4096 5096 4296 4996 הפרטי 96

אביב תל
69 955 822 1,846 2,021 3,867 ציבורי*
167 727 962 1,856 759 2,615 פרטי
7196 4396 5496 5096 2796 4096 הפרטי 96

הדרום
88 368 235 691 0 691 ציבורי*
0 0 51 51 37 88 פרטי

096 096 1896 796 10096 1196 הפרטי 96

וולונטרי אשל, ממשלתי, כולל: *

ברוקדייל ג'וינטמכון מידע מרכז מקור:



25 20051994 גיאוגרפי אזור לפי בישראל הקשישים בקרב לשירותים צרכים אומדני

של המיסוד שיעורי לפי ,2000 בשנת ממושך לטיפול במיטות הצורך אומדן :12 לוח
האוכלוסייה של מזה מחצית של מיסוד שיעור העולים: לגבי הנחה 1994

הוותיקה

מוגבלים

סיעודיים
ותשושי סה"כ

נפש תשושים סה"כ עצמאיים מיטות מחוז

14,321 6,864 21,185 7,482 28,668 ישראל 0ה
12,801 6,127 18,928 6,661 25,588 ותיקים
1,520 737 2,257 822 3,079 מבריהמ עולים

1,417 827 2,243 816 3,059 0ה  ירושלים
1,296 746 2,042 718 2,759 ותיקים
121 81 202 98 300 מבריה"מ עולים

1,792 629 2,421 280 2,701 סיר, הצפון
1,514 518 2,033 223 2,255 ותיקים
278 110 388 57 446 מבריה"מ עולים

2,293 1,151 3,445 1,509 4,954 חי9ה0ה
2,050 1,014 3,063 1,297 4,360 ותיקים
244 138 381 212 594 מבריה"מ עולים

5,471 1,712 7,183 1,421 8,604 המרכז0ייה
4,870 1,501 6,371 1,214 7,585 ותיקים
602 211 813 207 1,019 מבריה"מ עולים

2,560 2,194 4,754 3,404 8,158 תלאביבסה
2,431 2,068 4,499 3,171 7,670 ותיקים
129 126 255 234 488 מבריה"מ עולים

788 352 1,139 52 1,191 0ה  הדרום
641 279 920 39 959 ותיקים
147 72 219 13 232 מבריה"מ עולים

ברוקדייל ג'וינטמכון מידע מרכז מקור:
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של המיסוד שיעורי לפי ,2005 בשנת ממושך לטיפול במיטות הצורך אומדן :13 לוח
האוכלוסייה של מזה מחצית של מיסוד שיעור העולים: לגבי הנחה 1994

הוותיקה

מוגבלים

סיעודיים
ותשושי סה"כ

נפש תשושים סה"כ עצמאיים מיטות מחוז

16,508 7,890 24.398 8,380 32,778 ישראל 0ה
14.447 6,876 21,323 7.247 28,570 ותיקים
2,061 1,014 3,075 1,133 4,208 מבריהמ עולים

1.668 984 2.652 950 3.602 ג\ה ירושלים
1,505 873 2,378 814 3,193 ותיקים
163 111 274 136 410 מבריה"מ עולים

2,073 734 2,807 322 3,129 0ה  הצפון
1,702 583 2,286 245 2,531 ותיקים
371 150 521 77 598 מבריה"מ עולים

2,585 1,304 3,889 1,698 5,587 חפהסה
2,254 1,114 3,368 1,405 4,773 ותיקים
331 190 520 293 813 מבריה"מ עולים

6.368 1.992 8,360 1,632 9,992 0יר, המרכז
5,545 1,702 7,247 1,347 8,594 ותיקים
823 290 1,112 285 1,398 מבריה"מ עולים

2.834 2,437 5,271 3,713 8.984 תלאבבסה
2,658 2,262 4,921 3,389 8,310 ותיקים
175 175 350 324 675 מבריה"מ עולים
979 439 1,419 64 1,483 הדרום0ה
781 341 1,123 46 1,169 ותיקים
198 98 296 18 314 מבריה"מ עולים

ברוקדייל ג'וינטמכון מידע מרכז מקור:



27 20051994 גיאוגרפי אזור לפי בישראל הקשישים בקרב לשירותים צרכים אומדני

למצאי מעבר ו2005י ב2000 ממושך לטיפול נוספות במיטות הצפוי הצורך :14 לוח
של מזה מחצית של מיסוד שיעור העולים: לגבי הנחה 1994 בסוף המיטות

הוותיקה האוכלוסייה

מוגבלים
סיעודיים
ותשושי סה"כ

נפש תשושים סה"כ עצמאיים מיטות מחוז

ארצי 0"ה
3,618 1,072 4,690 814 5,505 2000 עד
5.805 2.098 7,903 1,712 9,615 2005 עד

ירושלים
255 64 318 120 198 2000 עד
506 221 727 14 741 2005 עד

הצפון
757 35 792 14 806 2000 עד

1,038 140 1,178 56 1,234 2005 עד

חיפה

571 240 812 226 1,038 2000 עד
863 393 1,256 415 1,671 2005 עד

הסרכז

1,061 258 1,319 55 1,374 2000 עד
1,958 538 2,496 266 2,762 2005 עד

אביב תל
642 410 1,052 624 1,676 2000 עד
916 653 1,569 933 2,502 2005 עד

הדרום
332 66 397 15 412 2000 עד
523 153 677 27 704 2005 עד

ברוקדייל ג'וינטמכון מידע מרכז מקור:
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של המיסוד שיעורי לפי ,2000 בשנת ממושך לטיפול במיטות הצורך אומדן :15 לוח
הוותיקה האוכלוסייה של לזה זהה מיסוד שיעור העולים: לגבי הנחה 1994

מוגבלים

סיעודיים
ותשושי סה"כ

נפש תשושים סה"כ עצמאיים מיטות מחוז
15,841 7,602 23,443 8,304 31,747 ישראל 0יה
12,801 6,127 18,928 6,661 25,588 ותיקים
3,040 1,475 4,515 1,643 6,158 מבריהמ עולים

1.537 908 2,445 914 3,359 ירושלים0ה
1,296 746 2,042 718 2,759 ותיקים
241 162 403 197 600 מבריה"מ עולים

2,070 739 2.809 338 3,147 הצפון0ה
1,514 518 2,033 223 2,255 ותיקים
556 220 776 115 891 מבריה"מ עולים

2,537 1,289 3,826 1.721 5,548 ח'פהסה
2,050 1,014 3,063 1,297 4,360 ותיקים
488 275 763 425 1,188 מבריה"מ עולים

6,073 1,923 7,996 1.628 9,623 המרכז0ה
4,870 1,501 6,371 1,214 7,585 ותיקים
1,204 422 1,625 414 2,039 מבריה"מ עולים

2,688 2,320 5.008 3,638 8,646 תלאביבסה
2,431 2,068 4,499 3,171 7,670 ותיקים
258 251 509 467 976 מבריה"מ עולים

935 424 1,358 65 1,423 0יר, הדרום
641 279 920 39 959 ותיקים
294 144 438 26 464 מבריה"מ עולים

ברוקדייל ג'ועטמכון מידע מרכז מקור:



29 20051994 גיאוגרפי אזור לפי בישראל הקשישים בקרב לשירותים צרכים אומדני

של המיסוד שיעורי לפי ,2005 בשנת ממושך לטיפול במיטות הצורך אומדן :16 לוח
הוותיקה האוכלוסייה של לזה זהה מיסוד שיעור העולים: לגבי הנחה 1994

מוגבלים
סיעודיים
ותשושי סה"כ

נפש תשושים סה"כ עצמאיים מיטות מחוז

18,569 8,904 27,473 9,513 36.986 ישראל 0ה
14,447 6,876 21,323 7.247 28,570 ותיקים
4,122 2,028 6,150 2,266 8.416 סבר'הס עולים

1,831 1,096 2.927 1.086 4,012 0יר, ירושלים
1,505 873 2,378 814 3,193 ותיקים
326 223 548 271 819 מבריה"מ עולים

2.444 884 3,328 399 3.727 0"ה  הצפון
1,702 583 2,286 245 2,531 ותיקים
742 301 1,043 154 1,196 מבריה"מ עולים

2.916 1.493 4,409 1,991 6,400 חפהסה
2,254 1,114 3,368 1,405 4,773 ותיקים
662 379 1,041 586 1,627 מבריה"מ עולים

7,191 2.281 9.472 1.917 11,390 המרכז0ה
5,545 1,702 7,247 1,347 8,594 ותיקים
1,646 579 2,225 571 2,795 מבריה"מ עולים

3.009 2.612 5.621 4.038 9,659 תלאביב0ה
2,658 2,262 4,921 3,389 8,310 ותיקים
351 350 701 649 1,349 מבריה"מ עולים

1,178 537 1,715 83 1,797 הדרום0ה
781 341 1,123 46 1,169 ותיקים
396 196 592 36 629 מבריה"מ עולים

ברוקדייל ג'ועטמכון מידע מרכז מקור:
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מחצית או (זהה העולים של המיסוד שיעור לגבי ההנחות שתי בין ההבדל :17 לוח
2000 עד הדרושות הנוספות המיטות למספר ביחס הוותיקים) של מזה

ו2005*

מוגבלים

סיעודיים
ותשושי סה"כ

נפש תשושים סה"כ עצמאיים מיטות מחוז

ארצי 0"ה
1,520 737 2.257 822 3,079 2000 עד
2,061 1,014 3,075 1.133 4,208 2005 עד

ירושלים
121 81 202 98 300 2000 עד
163 111 274 136 410 2005 עד

הצפון
278 110 388 57 446 2000 עד
371 150 521 77 598 2005 עד

חיפה
244 138 381 212 594 2000 עד
331 190 520 293 813 2005 עד

המרכז
602 211 813 207 1,019 2000 עד
823 290 1,112 285 1,398 2005 עד

אביב תל
129 126 255 234 488 2000 עד
175 175 350 324 675 2005 עד

הדרום
147 72 219 13 232 2000 עד
198 98 296 18 314 2005 עד

14 לוח של לנתונים מעבר נוסף לצורך מתייחסים זה בלוח המופיעים הנתונים *

ברוקדייל ג'וינטמכון מידע מרכז מקור:



31 20051994 גיאוגרפי אזור לפי בישראל הקשישים בקרב לשירותים צרכים אומדני

ב6ל10, יגדלו 1994 של המיסוד ששיעורי בהנחה הדרושה המיטות תוספת :18 לוח
העולים: לגבי הנחה *1994 של המיסוד שיעורי על המבוסס לצורך מעבר

הוותיקה האוכלוסייה של מזה מחצית של מיסוד שיעור

מוגבלים

סיעודיים
ותשושי סה"כ

נפש תשושים סה"כ עצמאיים מיטות מחוז
ארצי 0"ה

1,432 686 2,119 748 2,867 2000 עד
1,651 789 2,440 838 3,278 2005 עד

ירושלים
142 83 224 82 306 2000 עד
167 98 265 95 360 2005 עד

הצפון
179 63 242 28 270 2000 עד
207 73 281 32 313 2005 עד

חיפה
229 115 344 151 495 2000 עד
258 130 389 170 559 2005 עד

המרכז
547 171 718 142 860 2000 עד
637 199 836 163 999 2005 עד

אביב תל
256 219 475 340 816 2000 עד
283 244 527 371 898 2005 עד

הדרום

79 35 114 5 119 2000 עד
98 44 142 6 148 2005 עד

14 לוח של לנתונים מעבר נוסף לצורך מתייחסים זה בלוח המופיעים הנתונים *

ברוקדייל ג'וינטמכון מידע מרכז מקור:
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1994 סוף לקשישים, מוגן דיור תכניות :19 לוח

לאלף שיעור מספר
יהודים קשישים יחידות מספר

באוכלוסייה הדיור התכניות מחוז
18 8,996 90 0*הארצי

35 1,513 18 ירושלים
5 231 4 הצפון
13 1,078 13 חיפה
14 1,459 18 המרכז
21 3,475 24 אביב תל
22 1^40 13 הדרום

ברוקדייל ג'וינטמכון מידע מרכז מקור:



33 20051994 גיאוגרפי אזור לפי בישראל הקשישים בקרב לשירותים צרכים אומדני

*1994 סוף סקטור, לפי לקשישים מוגן דיור יחידות :20 לוח

פרטי וולונטרי ציבורי מחוז
ארצי ג\ה

2,839 2,983 3,174 סוחל0
32'x> 33OA 35'}$, אחוזים*

d^k/iv

894 523 96 מוחלט
£599 3596 696 אחוזים*

הצפון
231 מוחלט

10096 אחוזים*

חיפה
453 625 מוחלט
4296 5896 אחוזים*

הסרכז

918 56 485 מוחלט
63 X 470 3396 אחוזים*

אביב תל
657 1,903 915 מוחלט
1996 5596 2696 אחוזים*

הדרום
370 48 822 מוחלט
3096 496 6696 אחוזים*

באזור דיור יחידות ס"ה מתוך *

ברוקדייל ג'וינטמכון מידע מרכז מקורל
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ו2005 ב2000 היהודית לאוכלוסייה מוגן דיור ביחידות הצורך של אומדנים :21 לוח
*1994 של השימוש שיעורי לפי

2005 2000

הצורך הצורך הצורך
הנוסף הצורך ביחידות הנוסף ביחידות

20051994 דיור 20001994 דיור מחוז

2.845 11,941 1.557 10.553 סייהארצי

586 2,099 301 1,814 ירושלים
84 315 43 274 הצפון
308 1,386 198 1,276 חיפה
300 1,759 59 1,518 המרכז
740 4,215 459 3,934 אביב תל
827 2,067 497 1,737 הדרום

האוכלוסייה של לאלה שווים יהיו לשעבר מבריה"מ העולים של השימוש ששיעורי בהנחה *

הותיקה היהודית

ברוקדייל ג'וינטמכון מידע מרכז מקור:



35 20051994 גיאוגרפי אזור לפי בישראל הקשישים בקרב לשירותים צרכים אומדני

1994 סוף לקשישים, יום מרכזי :22 לוח

מתוך: המבקרים אחוז
הקשישים הכל סך מספר מספר
המוגבלים קשישים המבקרים המרכזים מחוז

14.4'£ .t%4 7.442 119 0הארציסה
.is.1% A%4 6.961 113 ליהודים
.S%9 1.9^, 481 6 לערבים

10.0'x, ^A0/* 550 7 ירושליםסה
13.570 1.396 550 7 ליהודים
0.096 0.096 0 0 לערבים

.IS%8 1.90/. 1,103 20 סה הצפון
%22.6 2.19S 918 17 ליהודים
£6.49 1.456 185 3 לערבים

.IS%8 %1.5 1,271 20 רויפהסה
.is%4 1.396 1,112 18 ליהודים
19.396 4.196 159 2 לערבים

^^. %2.0 2.160 33 0יר, המרכז
20.07" 1.996 2,023 32 ליהודים
.si.2% m%2 137 1 לערבים

1.O.O'X, D%9 1,469 21 תלאביבסה
9.996 .Q%9 1,469 21 ליהודים
0.096 0.096 0 0 לערבים

14.9'54> 1.6>£ 889 18 הדרוםסה
15.196 1.696 889 18 ליהודים
.Q%0 0.096 0 0 לערבים

ברוקדייל ג'וינטמכון מידע מרכז מקור:
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*1997 סוף לקשישים, יום מרכזי :23 לוח

מתוך: המבקרים אחוז
הקשישים הכל סך מספר מספר
המוגבלים קשישים המבקרים המרכזים מחוז

is.8% 2.<M> 10,805 147 0הארצי0ה
.IQ.6% r%0 9,988 138 ליהודים
12.4'£ 2.6*54. 817 9 לערבים

9.0'X> 1.00/> 550 7 0ה  ירושלים
12.596 1.296 550 7 ליהודים
0.096 0.096 0 0 לערבים

24.0%3.1 % 1,935 28 0ה  הצפון
38.496 3.996 1,750 25 ליהודים
5.396 1.196 185 3 לערבים

17.3>.X> r%7 1,546 22 חיפהסה
16.396 1.596 1,291 19 ליהודים .

25.4965.3 96 255 3 לערבים

25.6'}(, %2.6 2,896 38 rTo המרכז
23.896 2370 2,615 36 ליהודים
86.296 16.870 281 2 לערבים

*י12.2 ,)ל1.2 1,981 24 תלאביבסיה
12.296 %1.2 1,981 24 ליהודים
0.096 0.096 0 0 לערבים

27.9>x, 3.2'5>< 1,897 28 הדרום0ה
26.896 .s%0 1,801 27 ליהודים
%136.8 20■%5 96 1 לערבים

1997 וסוף 1994 סוף בין מרכזים 28 של תוספת כולל *

ברוקדייל ג'וינטמכון מידע מרכז מקור:



37 20051994 גיאוגרפי אזור לפי בישראל הקשישים בקרב לשירותים צרכים אומדני

על לשמור מנת על 2000 בשנת יום במרכזי הצפוי הצורך לגבי אומדנים :24 לוח
1997 שנת של המבקרים שיעור

מתוך: 1997 של מבקרים שיעור על שמירה
המוגבלים הקשישים הקשישים כלל
תוספת מספר תוספת מספר
מבקרים המבקרים מבקרים המבקרים

20001997 הצפוי 20001997 הצפוי מחוז
1,415 12,220 828 11,633 0הארצי0ה
1,228 11,216 623 10,611 ליהודים
187 1,004 205 1,022 לערבים

56 606 34 584no  ירושלים
56 606 34 584 ליהודים
0 0 0 0 לערבים

289 2,224 150 2,085 0ה הצפון
248 1,998 106 1,856 ליהודים
41 226 45 230 לערבים

208 1,754 126 1,672 חיפהס"ה
149 1,440 62 1,353 ליהודים
59 314 64 319 לערבים

336 3,232 200 3,096 0יה  המרכז
271 2,886 128 2,743 ליהודים
65 346 72 353 לערבים

232 2,213 124 2,105 0"ה  אביב תל
232 2,213 124 2,105 ליהודים
0 0 0 0 לערבים

295 2.192 194 2,091 0"ה  הדרום
273 2,074 169 1,970 ליהודים
22 18_נ 25 121 לערבים

ברוקדייל ג'וינטמכון מידע מרכז מקור:
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על לשמור מנת על 2005 בשנת יום במרכזי הצפוי הצורך לגבי אומדנים :25 לוח
1997 שנת של המבקרים שיעור

מתוך: 1997 של מבקרים שיעור על שמירה

המוגבלים הקשישים הקשישים כלל
תוספת מספר תוספת מספר
מבקרים המבקרים מבקרים המבקרים

20051997 הצפוי 20051997 הצפוי מחוז

3,787 14.592 2,050 12,855 0הארצי0ה
3,335 13,323 1,565 11,553 ליהודים
452 1,269 485 1,302 לערבים

176 726 101 651 ירושלים0ה
176 726 101 651 ליהודים
0 0 0 0 לערבים

741 2,676 385 2,320 הצפון0ה
641 2,391 279 2,029 ליהודים
100 285 106 291 לערבים

509 2,055 255 1,801 חיפהסה
368 1,659 105 1,396 ליהודים
141 396 150 405 לערבים

995 3,891 612 3,508 המרכז0ה
838 3,453 442 3,057 ליהודים
158 439 170 451 לערבים

528 2.509 173 2.154 תלאביב0ה
528 2,509 173 2,154 ליהודים
0 0 0 0 לערבים

837 2,734 524 2,421 הדרום0ה
784 2,585 466 2,267 ליהודים
53 149 59 155 לערבים

ברוקדייל ג'וינטמכון מידע מרכז מקור:



הדיור בתחומי הקשישים העולים צורכי
הממושך והסיפול

ש0רו0ברג נורית נאון דניז

שונים: גופים ב0יוע מומנו זה מאמר מבו00 שעליהם המחקרים
והשיכון הבינוי ומשרד הקליסה משרד ישראל, גיוינט

.1996 .20001996 החומש תכנית אשל: ב: לראשונה הופיע

/ \י
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עניינים תוכן

43 מבוא .1

44 דיור .2

47 ממושך לטיפול שירותים .3

51 סיכום .4

53 ביבליוגרפיה

לוחות רשימת

העלייה אחרי מגורים הסדרי לפי העלייה לפני מגורים הסדרי :1 לוח
46 לשעבר מבריתהמועצות 65 בני עולים בקרב

49 ומעלה 65 בני יהודים ותיקים ושל עולים של ציבורי מיסוד שיעורי :2 לוח

50 מהעלייה כתוצאה למוגבלים מיטות בתוספת הצורך על תחזית :3 לוח

תרשימים רשימת

45 ומעלה 65 בני ותיקים ושל עולים של מגורים הסדרי :1 תרשים

יהודים ותיקים ובקרב עולים בקרב כרוניים מצבים שכיחות :2 תרשים
48 ומעלה 65 בני
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מבוא .1
בעלות השלכות יש ,1989 בסוף החל אשר לשעבר, מבריתהמועצות העלייה לגל
זה בגל בישראל. הקשישה לאוכלוסייה השירותים מערכת ופיתוח תכנון על משקל
בקרב הקשישים שיעור היה 1994 בשנת קשישים. עולים של גדול מספר לארץ הגיעו
75,000 הגיעו זו שנה סוף עד הוותיקים. בקרב מ£109 פחות לעומת 13.39& העולים
בשנתיים בארץ. הקשישים במספר 1796 של לגידול הביאו אשר ומעלה, 65 בני עולים
הירידה למרות כלומר, שנה. מדי קשישים ל9,500 קרוב לארץ הגיעו האחרונות
שהיה מזה גבוה אף לארץ המגיעים העולים בקרב הקשישים שיעור העלייה, בקצב
המשאבים של ניכרת הרחבה דורש הקשישים במספר זה גידול העלייה. גל בתחילת

לקשישים. מיוחדים בשירותים המושקעים

באוכלוסיית המספרי הגידול את רק לא בחשבון לקחת יש השירותים בתכנון
העולים של שמאפייניהם העובדה את גם אלא מהעלייה, כתוצאה בארץ הקשישים
של צורכיהם את לאמוד קשה לכן הוותיקים. הקשישים של מאלה שונים הקשישים
במידע כן, אם צורך, יש הוותיקה. האוכלוסייה על לנו הידוע פי על הקשישים העולים
השימוש דפוסי והתפקודי, הבריאותי מצבם כגון לעולים, הייחודיים המאפיינים על

בהתאם. להיערך כדי ועוד, בשירותים שלהם

מניתוק קליטה, מקשיי הנובעים המיוחדים הצרכים את גם בחשבון לקחת יש
בידי אין בנוסף, מבוגר. בגיל חדש למקום ומהגירה קודמת, וחברה מוכרת מסביבה
של הכבד בנטל לעמוד כדי הדרושים הכלכליים המשאבים את הקשישים העולים

ממושך. טיפול שירותי ועל דיור על ההוצאות

במידה המשפיעים תחומים בשני הקשישים העולים צורכי על נתונים נציג זה במסמך
ממושך. וטיפול דיור  חייהם איכות על ניכרת

מקורות: מספר על מבוססים הנתונים
ג'וינט עלידי ב1992 שנערך לשעבר, מבריתהמועצות 55+ בני עולים על סקר (1)

במסגרת והשיכון. הבינוי ומשרד אשל ג'וינטישראל, עם בשיתוף ברוקדייל, מכון
שרואיינו ומעלה, 55 בני עולים 810 שכלל ארצי ממדגם נתונים נאספו הסקר
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של הדמוגרפיים המאפיינים כגון נושאים כלל השאלון הרוסית. בשפה בבתיהם
קשרים והתפקודי, הבריאותי מצבם דיור, תנאי מגורים, הסדרי העולים,

וכד'.3 חברתיים
חוק החלת בעקבות מוגבלים קשישים של מיסוד בדפוסי שינויים על מחקר (2)
לבין עולים של המאפיינים בין השוואה גם נעשתה זה מחקר במסגרת סיעוד.
באמצעות למיסוד שפנו מוגבלים קשישים בקרב ותיקים של המאפיינים

.1992 בשנת הרווחה ולשכות הבריאות לשכות
ברוקדייל. בג'וינטמכון לקשישים שירותים על ארצי מידע מרכז (3)

דיור .2
במיוחד, לקשישים הדיור. נושא הוא העולים בקליטת המרכזיים הנושאים אחד
רמת על ניכרת בצורה המשפיע גורם היבטיה, כל על המגורים, סביבת מהווה
כמוכן, הכללית. הההרגשה ועל עצמאי באופן לתפקד היכולת מידת על הפעילות,
מאחר העולים, הקשישים על במיוחד מכביד הדיור בתחום ההוצאות של הנטל
זכאים הקשישים לאומי. לביטוח המוסד של זיקנה מקיצבת חיים המכריע שרובם
של הגבוהה העלות את מכסה אינה זו כלל, בדרך אולם דירה, בשכר לעזרה אמנם
יתר כמו מסובסדת, למשכנתה זכאים שהקשישים למרות הפרטי. בשוק שכירות
הכנסות להם שאין עולים לגבי מדי גבוהים החודשיים המשכנתה החזרי העולים,
ולרכוש זכאותם את לממש מתקשים הם עובדים, אינם שהקשישים מכיוון מעבודה.

דירה.

ואלו הקשישים העולים מסתדרים כיצד היא המרכזיות השאלות אחת לפיכך,
עולים על הסקר מנתוני בארץ. לשהותם הראשונה בתקופה מצאו הם דיור פתרונות
אחד המשפחה. בני עם מגורים הוא ביותר השכיח הפתרון כי עולה מבוגרים
שיעור בארץ, ילדים יש הקשישים מהעולים של^90 היה בסקר הבולטים הממצאים
בהוצאות לעמוד כדי .(1993 ורביבו קינג (נאון, הוותיקים הקשישים של לזה זהה
הקשישים בקרב 2070 לעומת ומעלה, 65 גילאי 74מהעולים 9S הגבוהות הדיור
עם גרו 119& עוד ילדיהם. עם משותף במשקבית הסקר עריכת בזמן גרו הוותיקים,
בקרב 2896 לעומת לבד, גרו 396 רק ואחים. נכדים בעיקר אחרים, משפחה בני
מהקשישים ממחצית ליותר בהשוואה הנותרים, האחוזים שניםעשר הוותיקים.

.(1 תרשים (ראה בלבד בניזוג עם גרו הוותיקים,

"קליטת .1993 מ. ורביבו, י.; קינג, ד.; נאון, דוחות: בשני מוצגים מהסקר נבחרים ממצאים 3
ונאון, .1993 שונים". קליטה תחומי על והשלכות הדיור בעיית העמים: מחבר מבוגרים עולים
ממצאים קשישים: עולים של והתפקודי הבריאותי "מצבם .1995 נ. ושטרוסברג, י.; קינג, ד.;

לשעבר''. מבריתהמועצות מבוגרים עולים מסקר נבחרים
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ומעלה 65 בני ותיקים**, ושל עולים* של מגורים הסדרי :1 תרשים
100 ן

80 74

60  ^^נ
51 1^^

40  1181 |^^
28 ffjijfjjj ^H

20 Hill ,, ili ^B17
0 I ■:::;: :::l ^Hi!^M_JBBjMMi__HBzE1211_

לנד <Q'T1*0נןוו1נינן 09 0'1rw dj>

ו1ולים0 וחיקיםם

העמים: מחבר מבוגרים עולים "קליטת ,1993 ורביבו. קינג נאון, עולים: על הנתונים מקור *
ירושלים. ברוקדייל, ג'וינטמכון שונים". קליטה תחומי על והשלכות הדיור בעיות
."1985 במשקיבית ומעלה 60 בני "סקר .1989 למ"ס. ותיקים: על הנתונים מקור **

דיור פתרונות לעולים ומתכננים הדיור, בתחום העתידיים הצרכים את אומדים כאשר
הפתרון האם היא השאלה ולמשמעותם. אלה לנתונים הדעת את לתת יש הולמים,
דפוס של המשך מהווה ילדיהם עם הקשישים העולים של משותפים מגורים של
מקשיי כתוצאה עליהם נכפה שהוא או לשעבר בבריתהמועצות נהוג שהיה מגורים
ומאפיין זמני שהוא או קבע פתרון ישמש זה מגורים הסדר האם בארץ. הקליטה

בלבד. העלייה לאחר הראשונה התקופה את

ילדיהם, עם הקשישים התגוררו לשעבר בבריתהמועצות גם כי הרווחת הדעה למרות
גרו לא הסקר, עריכת בעת בארץ ילדים עם שגרו מאלה שנישלישים כמעט כי נמצא
המגורים כי היא אלה מנתונים המסקנה .(1 לוח (ראה לארץ עלייתם לפני איתם
עוד מקובל שהיה דפוס של המשך ולא קליטה מקשיי תוצאה הם המשותפים

לשעבר. בבריתהמועצות

מהעולים אחוזים תשעים כלכלית. היא המגורים בצורת לשינוי העיקרית הסיבה
(נאון, משותפים למגורים הסיבות אחת שזו דיווחו ילדיהם עם הגרים המבוגרים
הכנסות דיור. על ההוצאות את מקטינים המשותפים המגורים .(1993 ורביבו קינג
למשקהבית קבועה הכנסה מוסיפות דירה בשכר ומעזרה זיקנה מקיצבת הקשיש
העלייה. לאחר הראשונה בתקופה בעיקר הכנסותיו, לסך משמעותית ומהוותתרומה
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עולים בקרב העלייה אחרי מגורים הסדרי לפי העלייה לפני מגורים הסדרי :1 לוח
(ב£9)* לשעבר מבריתהמועצות ומעלה 65 בני

בישראל מגורים הסדרי
מגורים הסדרי

עם גרים עם גרים עם גרים גרים בבריתהמועצות
אחרים ילדים בלבד זוג בן לבד סה"כ לשעבר

100 100 100 100 100 0הכ
41 25 4 51 25 לבד גרו
25 29 90 21 35 בלבד בןזוג עם גרו
15 43 4 21 35 ילדים עם גרו
19 3 2 7 5 אחרים עם גרו """י

הדיור בעיות העמים: מחבר מבוגרים עולים "קליטת .1993 ורביבו. קינג נאון, מקור: *
ברוקרייל. ג'וינטמכון שונים". קליטה תחומי על והשלכות

האם היא לקשישים הדיור מדיניות בתכנון העיקריות הסוגיות אחת כאמור,
האם זמני. פתרון רק שהם או לעתיד, גם טוב פתרון הם המשותפים המגורים
שהם או רבדורי, במשקבית המשפחה בני עם לגור ורוצים יכולים הקשישים
מהסדר מרוצים וילדיהם הקשישים העולים אם עצמאי. לדיור לעבור מעדיפים
אינם הם אם ממושכת. תקופה יתקיים זה שהסדר להניח אפשר המשותף, המגורים
כי עלה מהסקר חילופי. פתרון בעתיד יחפשו חלקם שלפחות להניח אפשר מרוצים,
מהסדר מרוצים היו לא אחרים עם משותף במשקבית שגרו מהקשישים כ^40
.(1993 ורביבו קינג (נאון, וצפיפות ויכוחים לחצים, פרטיות, חוסר בגלל זה מגורים

במספר תלויים שיידרשו, הדיור פתרונות ומספר הקשישים, העולים של הדיור צורכי
לזה: זה הקשורים גורמים

לקליטת המשרד מנתוני בקרבם. הבודדים ושיעור הנשואים הזוגות שיעור (1)

לארץ, הגעתם בזמן הקשישים, העולים בקרב הבודדים שיעור כי מתברר עלייה
הדיור פתרונות בהיקף לגידול להביא העלולה תופעה  זמן לאורך וגדל הולך

הנדרשים.
כפתרון ילדיהם עם משותף במשקבית גרים אשר הקשישים העולים שיעור (2)

עם הגרים העולים שיעור גבוה העלייה אחרי הראשונה בתקופה כאמור, קבע.
הראשונה התקופה שלאחר או יימשך, זה הסדר האם היא השאלה ילדיהם.
בבריתהמועצות מקובל שהיה לשיעור ויתקרב ילדיהם עם הגרים שיעור ירד
לעצמם יסגלו שהעולים היא אחרת אפשרות .3596 בסביבות כלומר לשעבר,
ילדיהם. עם יגורו $20< רק כלומר הוותיקים, הקשישים של המגורים דפוסי את
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והן כרוניים לחולים בבתיחולים הן הקשישים, העולים של המיסוד שיעורי (3)

עצמאי. לדיור הצרכים היקף על משפיעים למיסוד הפנייה דפוסי אבות. בבתי

הופך שהוא או בלבד, זמני פתרון הוא הנוכחי המגורים הסדר האם לבחון עלמנת
דירות. וקונים משכנתאות לוקחים הילדים כאשר קורה מה לבדוק יש קבע, להסדר
במעקב צורך יש תנאים? באלו כן, ואם הוריהם? עם לגור ממשיכים הם האם
לחזור ברוקדייל ג'וינטמכון עומד קצר, זמן בתוך זו. סוגייה לבחון כדי ממושך
כבר זאת, עם הזמן. עם חלו שינויים אלו ולבדוק המבוגרים העולים את ולראיין
ההסדר הקשישים מקצת לגבי לפחות כי נראה ב1992, שנעשה הסקר מממצאי

עצמאי. דיור פתרון להם למצוא צורך יהיה ובעתיד זמני הוא הקיים

ממושך לטיפול שירותים .3
בהם החשובים התמיכה ממקורות אחד את מהווים ממושך לטיפול שירותים
זה בתחום ניתנים עיקריים שירותים שני בתפקודם. המוגבלים קשישים משתמשים
הטיפול מוסדי. וטיפול למוגבלים ביתי טיפול הציבורית: השירותים מערכת עלידי
הטיפול משקהבית. בניהול ועזרה בית, מטפלת עלידי אישי טיפול כולל הביתי
סיעוד, ביטוח חוק במסגרת לאומי, לביטוח המוסד עלידי בעיקר ממומן הביתי
סיעודיים קשישים אשפוז כולל המוסדי הטיפול והרווחה. העבודה משרד ועלידי
בבתי תשושים קשישים של מוסדי וסידור כרוניים, לחולים בבתיחולים נפש ותשושי

אבות.

הקשישים. אוכלוסיית בקרב המוגבלות רמת הוא בשירותים לצורך המדדים אחד
בקרב המקביל מהשיעור גבוה הוא העולים בקרב ומעלה ה65 בני ששיעור למרות
כלומר, הוותיקים. מהקשישים יותר "צעירים" הקשישים העולים כי נמצא הוותיקים,
פחות יהיו שהם לצפות היה ניתן לכן, .75 גיל מעל היו מהעולים יותר קטן שיעור
עולים על הסקר ממצאי אולם, הוותיקה. הקשישים לאוכלוסיית יחסית מוגבלים,
בגיל מהעולים 26?0 לדוגמה, יותר. גבוה בקרבם המוגבלות שיעור כי הראו מבוגרים
הוותיקים מהקשישים כ>?219 לעומת ,(ADL) אישי בטיפול מוגבלים היו ומעלה 75

הגבוהה שכיחותן כנראה, היא, לכך הסיבה .(1995 ושטרוסברג קינג (נאון, זה בגיל
.(2 תרשים (ראה העולים בקרב כרוניות מחלות של
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65 בני יהודים***, ותיקים ובקרב עולים** בקרב כרוניים מצבים שכיחות :2 תרשים
*חחם ומעלה
70 ך . . .

.0 ,, 0 ווילם ~ |1וויקים

01MMJ
לחץדם" נשסר." ק1צר ביד"0" פריום דלקת

בחזה" ב*בם פרלןםברגל"ם דלקת 10ברת
p < 0.05 סטטיסטית, מובהק השיעורים שני בין ההפרש *

קשישים: עולים של והתפקודי הבריאותי "מצבם .1995 ושטרוסברג קינג נאון, מקור: **
ברוקדייל, ג'וינטמכון לשעבר". מבריתהמועצות מבוגרים עולים מסקר נבחרים ממצאים

ירושלים.

ג'וינטמכון בקהילה". בקשיש הכוללני "הטיפול .1991 ואחרים. ג'. ברודסקי, מקור: ***
ירושלים. ברוקדייל,

ושמספר עולים כמיליון לישראל יגיעו 2000 שנת ועד העלייה גל שמראשית בהנחה
מספר עלייה, ללא צפוי שהיה ממה ב^31 גדול יהיה זו בשנה בישראל הקשישים
ללא צפוי שהיה מהמספר ב>$42 גדול יהיה זו לשנה הצפוי המוגבלים הקשישים
בהרחבת הצורך על משמעותיות השלכות יש המוגבלים במספר זה לגידול עלייה.

זה. בתחום הצרכים על לענות המיועדים והמוסדיים הקהילתיים השירותים

ממספר רק לא מושפע שהוא מאחר זה בתחום הצורך היקף את לאמוד קשה
אלה דפוסים ומוסדיים. קהילתיים לשירותים הביקוש מדפוסי גם אלא המוגבלים,
המשפחה עזרת בקהילה, תומכים שירותים של זמינותם כמו שונים בגורמים תלויים

משפחתו. ובני הקשיש של ורצונם

לטיפול קהילתיים בשירותים השתמשו העולים כי נמצא, מבוגרים עולים על מהסקר
עזרת קיבלו אישי בטיפול המוגבלים מהעולים 2196 רק  מהוותיקים פחות ממושך
ושטרוסברג קינג (נאון, המוגבלים הוותיקים הקשישים בקרב $40. לעומת מטפלת,
עם הגרים קשישים עולים של הגבוה מהשיעור רבה, במידה נובע, זה פער .(1995
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השלכה לכך תהיה המגורים הסדרי ישתנו אם לכן, בהם. מטפלים אשר ילדיהם,
ממושך. לטיפול בשירותים הצורך על משמעותית

המיסוד שיעורי ציבורי, במימון מיסוד לשיעורי המתייחס ,2 בלוח לראות שניתן כפי
הוותיקים, של לאלה יחסית נמוכים 1993 שנת סוף עד היו המוגבלים העולים בקרב

מוגבלים. יותר היו שהעולים למרות

* ומעלה 65 בני יהודים, ותיקים ושל עולים של ציבורי מיסוד שיעורי :2 לוח
ותיקים עולים

שיעור מס' שיעור מס'
לאלף הקשישים לאלף הקשישים

קשישים במוסדות קשישים במוסדות תקופה

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 לקשישים, שירותים על ארצי מידע מרכז מקור: *

סיבות במספר להסביר ניתן העולים של יחסית הנמוכים המיסוד שיעורי את
שעולים ייתכן ראשית, העלייה. אחרי הראשונה בתקופה שמדובר לעובדה הקשורות
בברית עוד מיידי באופן למיסוד זקוקים היו אשר מאוד, קשה בריאותי במצב
היתה כי נמצא מבוגרים עולים על בסקר שנית, לארץ. עלו לא לשעבר, המועצות
בברית אלה של הירודה רמתם בגלל הנראה, כפי מוסדות, על שלילית דעה להם
העולים של ניכר שיעור כלכליות סיבות שבגלל העובדה שלישית, לשעבר. המועצות
גם מסבירה הדרושה, העזרה את להם מספקים אשר הילדים, עם גרים הקשישים
יתחילו שהילדים צפוי הזמן, עם למיסוד. פנייה של יחסית הנמוך ההיקף את היא
בעמדות שינויים צפויים כמוכן, יירד. משותפים למגורים הכלכלי והתמריץ להסתדר
במוסדות במיטות הצורך על גדולה השלכה תהיה כאלה לשינויים מיסוד. כלפי

ממושך. לטיפול

שנת בסוף קשישים עולים אלף לכל מ4.2 גדלו העולים של המיסוד שיעורי ואמנם,
בסוף מ94 עלה במוסדות הקשישים העולים (מספר 1993 שנת בסוף ל12.9 ,1990
העולים בקרב הציבורי המיסוד שיעור הגיע זו שנה בסוף .(1993 בסוף ל860 1990
אין כי אף .(2 לוח (ראה הוותיקים בקרב הציבורי המיסוד משיעור לכשנישלישים



מחקרית מזווית הזיקנה 50

עלייה על מדווחים בשטח העובדים ב1994, המיסוד שיעור על נתונים עדיין לנו
היו למיסוד שפנו התשושים העולים כי נמצא ב1992 כבר הפניות. במספר גדולה
היתה למיסוד הפנייה וכי למיסוד, שפנו התשושים הוותיקים מאשר מוגבלים פחות
.(1995 ושטרוסברג (נאון דיור בעיות ובגלל סוציאליים מניעים בגלל רבה במידה
המיסוד ושיעור למיסוד קשישים עולים יותר יפנו דיור, בעיות בגלל שבעתיד, ייתכן

הוותיקים. של מזה גבוה אף יהיה בקרבם

נוספות במיטות הצורך על תחזיות ברוקדייל ג'וינטמכון ערך העלייה גל בתחילת
של משותפת בתכנית הוחלט, אלה תחזיות בסיס על ממושך. לטיפול במוסדות
לפיתוח שמיועדת מגרמניה פיצויים (קרן תביעות וועדת ג'וינטישראל הממשלה,
והן העולים הן הקשישים, צורכי על לענות כדי מיטות כ3,000 להוסיף שירותים),

המיסוד. בתחום משבר מנעה זו תכנית הוותיקים.

של לאלה דומים יהיו הקשישים העולים של המיסוד דפוסי 2000 שבשנת בהנחה
בכ זו בשנה צורך יהיה עולים, כמיליון לישראל יגיעו זו שנה שעד ובהנחה הוותיקים,
מהעלייה 42כתוצאה 9S של גידול דהיינו, המוגבלים. הקשישים לעולים מיטות 6,700
לעולים במיטות הדרוש הגידול את בחשבון להביא מבלי זאת, .(3 לוח (ראה

הוותיקה. לאוכלוסייה הדרוש והגידול אבות בבתי עצמאים קשישים

מהעלייה* כתוצאה למוגבלים מיטות בתוספת הצורך על תחזית :3 לוח
**2000 שנת 1995 שנת

6,700 3,100 מוגבלים לעולים מיסות 0הכ
2,400 1,100 תשושים לעולים מיטות
4,300 2,000 נפש ותשושי סיעודיים לעולים מיטות
ן?ל42 2196 העלייה בעקבות הגידול >?><

ברוקדייל. ג'וינטמכון לקשישים, שירותים על מידע מרכז מקור: *

עולים. מיליון יגיעו 2000 שנת שעד בהנחה **

של שזמינותם במידה שונים. דיור פתרונות סוגי בין גומלין יחסי קיימים כי ברור
מוסדיים. לפתרונות לחץ להיווצר יכול יותר, קטנה תהיה בקהילה הדיור פתרונות
לדיור הקשישים של המעבר מחייב הדיור, פתרונות של בהיקפם לגידול בנוסף
תחליף ויהוו עצמאי דיור יאפשרו אשר תומכים, שירותים מערכת הקמת גם עצמאי
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בעיני ביותר החשוב הגורם היא לילדים הקירבה כי עלה מהסקר מוסדי. לסידור
תמיכה מקור מהווים הילדים כאמור, בנוסף, מגוריהם. מקום בבחירת הקשישים
במערכת הקשישים של תלותם את מקטינה ועזרתם הקשישים, להוריהם עיקרי
הציבוריות ההוצאות את גם מקטינה זו עזרה דבר של בסופו הפורמליים. השירותים
יש המרכז שבאזור מאחר מוסדי. לסידור הפניות היקף את ובעיקר ממושך, לטיפול
דירות, של תוספת שדרושה בחשבון לקחת יש עבודה, למצוא סיכוי העולים לילדי

יותר. יקרה הבנייה שבו זה, באזור במיוחד

סיכום .4
הנדרשת שהתוספת האחת, לעיל. הממצאיםשהוצגו מן עולות חשובות מסקנות שתי
שהגיעו הקשישים של מספרם פי על לצפות היה שניתן מזו גבוהה השירותים בהיקף
בשירות הצורך היקף השנייה, שלהם. הייחודיים המאפיינים בגלל זאת, העלייה. בגל
של מסוימת מידה שקיימת מאחר אחרים, שירותים של בזמינותם תלוי כלשהו
מספר הגדלת למשל אחד, שירות של הרחבה השונים. השירותים בין חילופיות
אמנם מיסוד. לדוגמה אחר, בשירות הצורך את להקטין עשויה הדיור, פתרונות
בולט הדבר העולים של במקרה אך בכלל, שירותים לפיתוח רלוונטית זו סוגיה
שכן משפחתם, בני עם הגרים קשישים עולים של הגבוה השיעור בגלל במיוחד
תמיכה מתן לכן, השירותים. במערכת התלות את מקטינים משפחה בני עם מגורים
נושא להיות הופך משותף מגורים הסדר על ולשמור להמשיך המעוניינות למשפחות
מציאת שיאפשרו כלכליים להסדרים היא הכוונה ההתערבות. במדיניות מכריע
ויפחיתו המשפחות על שיקלו קהילתיים ולשירותים יתר, צפיפות ללא דיור פתרונות

מיוחדים. צרכים בעלי בקשישים הטיפול נטל את

של ולהשלכות הקשישים העולים של לצרכים מתייחסים לעיל שהוצגו הנתונים
ברור הממושך. הטיפול ובתחום הדיור בתחום שירותים פיתוח על אלה צרכים
נוספים בתחומים גם לקשישים השירותים את להרחיב צורך יהיה העלייה שבעקבות

ועוד. רווחה חברה, בריאות, כגון

עליהם לתת שיש מספר נושאים יש התחומים, בכל שירותים, לפיתוח נערכים כאשר
של מהירים ובהרחבה בפיתוח צורך עולה כאשר השירותים. רמת ראשית, הדעת: את
קשישים, עולים של גדול כה מספר של לצרכים לענות עלמנת השירותים מערכת
למשל, השירות. רמת של הסטנדרט הורדת באמצעות הכיסוי היקף את להגדיל ניתן
הרצון קיים שני, מצד במוסד. לדייר המוקצה השטח צמצום  המוסדי הדיור בתחום

רבים. מאמצים לאחר הגיעו אליה הקיימת, הרמה על לשמור
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החברתית ההסתגלות הקשישים. העולים של והחברתית התרבותית קליטתם שנית,
את עליהם המקשה המתקדם, גילם עקב העולים של זה למגזר במיוחד קשה
על שיקלו דרכים למצוא צורך יש בעלייה. הכרוכים השינויים עם ההתמודדות
מרכיב שהיא העברית, השפה לימוד עידוד למשל, כמו, אלה, עולים של קליטתם
מערכת ועם בכלל, החברה, עם קשר וביצירת אישית עצמאות ביצירת ביותר חשוב
המקומיות, והרשויות עלייה לקליטת המשרד עם בשיתוף אשל, בפרט. השירותים,
אלה במועדונים לעולים. מועדונים בניית באמצעות זה בכיוון מאמצים עושים
כ^20 רק זאת, עם ישראל. מסורת ואת ההיסטוריה את השפה, את לומדים העולים
זה. בכיוון המאמץ את להמשיך צורך ויש במועדונים מבקרים הקשישים מהעולים

הביניים, דור של קליטתו הוא הדעת את עליה לתת שיש נוספת סוגייה לבסוף,
קבוצת עם נמנים הקשישים העולים מילדי ,4096 ניכר, שיעור ומעלה. 45 בני כלומר
בעיות עם מתמודדים עצמם הם קשישים, בהורים תומכים שהם לכך בנוסף זו. גיל
ובתחום התעסוקה בתחום מיוחדת עזרה זו לקבוצה לספק חשוב לכן, קשות. קליטה
למנוע כדי וכן בהוריהם, קלות ביתר לתמוך שיוכלו עלמנת החברתית, הקליטה

השירותים. במערכת בעתיד תלויים יהיו עצמם הם שבו מצב
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הנושא חשיבות .1
ובסביבה במוצרים באבזריעזר, מתמקדת וקשישים" "טכנולוגיה בנושא הפעילות
פיזית סביבה והן עזרים הן כי היא, היסוד הנחת הקשיש. האדם חי בה הפיזית
למנוע וחברתיים, קוגניטיביים פיזיים, אובדנים על לפצות יכולים מתאימים
לאיכות ולתרום בזולת התלות את להקטין אותו, לשפר ואף בתפקוד הידרדרות
רגליים" "מוסיפים  נחלשות הרגלים דוגמאות: משפחתם. ובני הקשישים של החיים
בעזרת קניות מבצעים  נפגעת קניות ולערוך לחנות פיזית להגיע היכולת הליכון; של

הבית. מן מחשב

הגברה מחייבים זו, מגמה לחזק והרצון בקהילה, החיים הקשישים במספר העלייה
ובביצוע מתאימים פיזית ובסביבה בעזרים הגלומה לתרומה המודעות של

מתאימות. התערבויות

הזקן של היכולות למיצוי בטכנולוגיה להסתייע ניתן מידה באיזו היא: היסוד שאלת
במלים האפשר. ככל עצמאי ולהיות הטבעית בסביבתו רגילה בפעילות להמשיך
שהטכנולוגיה הגדולים מהיתרונות ליהנות לזקן לאפשר ניתן כמה ועד כיצד אחרות,

יומיום. בחיי לנו מציעה החדישה

של "טכנולוגיה של המהירה ההתפתחות הוא העשרים המאה של המאפיינים אחד
והבריאות. הפנאי משקהבית, ניהול הדיור, התקשורת, התעבורה, בתחום יוםיום"
רבים שאנשים בכך נעוץ הקושי לקשישים. רב לעזר להיות יכולים מהחידושים חלק
מתנסים לא מפניהם, חוששים טכנולוגיים, לחידושים נחשפים לא המבוגר בגיל
האלה מהשלבים אחד בכל משתמשים. לא אך רוכשים או אותם רוכשים לא בהם,
לצרכים הקיימים האבזרים את מתאימים אם הקשישים לקראת לבוא ניתן
גדולות, באותיות הכתובים הסבר דברי הפקת עלידי למשל שלהם, המיוחדים
ומתן חדש באבזר שימוש הדגמת ממוחשבים, שירותים של הפעולה קצב האטת
הדרכה בלמידה, סיוע בבית, ואף בחנות מדריך בנוכחות בו להתנסות אפשרות
ועזרים מוצרים של בפיתוח צורך עדיין יש זאת, עם יחד ועוד. וברורה שיטתית איטית,

השלישי. הגיל בני לטובת חדשים
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ובאירופה ביפן בארצותהברית, האחרון בעשור הואץ לקשישים בטכנולוגיה העיסוק
יצרנים, מהנדסים, מוצרים, מעצבי ובהם תעשייה אנשי בו מעורבים בארץ. ואף
שיקום אנשי פנים; ומעצבי אדריכלים ובהם הדיור בתחום מקצוע אנשי ומשווקים;
גריאטרים רופאים בדיבור, מרפאים פיזיותרפיסטים, בעיסוק, מרפאים כגון
ומפתחים הגרונטולוגיה; מתחום חוקרים והכשרה; חינוך מוסדות ואורתופדים;

לקשישים. שירותים של וספקים

ביצירת ביטוי לידי באה לקשישים שנוגעת מיוחדת התמחות שבפיתוח החשיבות
פרופ' עלידי שפותח יישומית" "גרונטולוגיה  שבהם שהבולטים ייחודיים, מושגים
עלידי שפותח ו"גרונטכנולוגיה" (Isaacs 1988) אנגליה בברמינגהם, אייזקס ברנרד
החלוצים החוקרים בין .(Bouma and Graafmans 1992) הולנד באנדהובן, גרפמנס יאן
לפיתוח הסיבה .(1990)Lawton^ (1988) Wylde ,(1984) Faletti את לציין יש זה בתחום
התמחות המצריכים מיוחדים מאפיינים לקשישים כי היא, מיוחדת התמחות

.(Bouma and Graafmans 1992) (Charness and Bosman 1989) מיוחדת

לקשישים הנושא nin'vyn
בתפקוד  לקשישים הפוטנציאלית בתרומה היא הנושא של המרכזית החשיבות
ואין מהמיטה או מכיסא לקום שמתקשה קשיש לדוגמה, והחברתי. הנפשי הגופני,
להגיע יתקשה לבריאותו, כלכך החיונית בהליכה בהדרגה ימעיט בידו, שיסייע מי
הקימה יכולת בין תלות קיימת בהכרח שלא למרות וזאת לטלפון, או למטבח
ועם מתאימים וברוחב (בגובה נכון מעוצב כיסא ההליכה. יכולת לבין והישיבה
מוטעזר או ובישיבה, בקימה המסייע מנגנון עם כיסאעזר או ידיים) משענות
הבית מן לצאת גם ואולי הבית בתוך לנוע לו יאפשרו  ממיטה קימה בעת לאחיזה
עצמו בעיני הקשיש של לדימוי הדבר יתרום בנוסף, קניות. לערוך או חברים לבקר

אחרים. ובעיני

לטכנולוגיות להסתגל מהקשישים חלק על המקשים תהליכים מספר שישנם אלא
בהם הטמון מהפוטנציאל וליהנות עזר, לאבזרי וכן המהירים, ולשינויים חדשות

ולרווחתם. שלהם החיים איכות לשיפור
חדשות: טכנולוגיות של בהקשר הקשישים את המייחדים מאפיינים מספר להלן
נמצאים אינם שהם משום חדשות לטכנולוגיות מצעירים פחות נחשפים קשישים ■

חידושים בהן שיש בחנויות מבקרים פחות ניידים, פחות הם העבודה, בשוק
חידושים על המדווחים והמדורים העיתונים את קוראים ופחות טכנולוגיים,

טכנולוגיים.
מקבלים ואינם להתנסות, אפשרות ועם אחר בקצב שונה, להדרכה זקוקים הם ■

אותה.
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שהתקלקלו. ועזרים מוצרים ולתקן לתחזק מתקשים הם ■

בעבר. נפל ניסיונות בעקבות חדש אבזר של לימוד מקשיי חוששים הם ■

ומהקונים. מהמוכרים חלק מצד סובלנות ומחוסר סטיגמתי מיחס סובלים הם ■

מצאו כבר שהם משום חדש ממוצר העתידית התועלת את לדמיין להם קשה ■

Festervand and Wylde 1988; Stewart 1992; לצורכיהם כלשהו פתרון לעצמם
.(George et al 1988)

לבין הזקנים בין גם פער קיים יהיה בעתיד גם האם היא פתורה הבלתי השאלה
היום, של הצעירים כאשר שתיעלם מסוים דור של בעיה לפנינו האם הטכנולוגיה?
שמא או יזדקנו, אינטראקטיביות, וטלקומוניקציה מחשוב טכנולוגיות על האמונים

המבוגר? בגיל טכנולוגיים לשינויים הסתגלות של אוניברסלית בעיה לפנינו

המקצועית. בספרות בנמצא איננה עדיין התשובה טכנולוגיים חידושים לגבי
את בדקו הקשישים צרכנות בתחום האחרונות השנים בעשרים שנערכו מחקרים
והשימוש איתם ההתנסות טכנולוגיים, לחידושים הקשישים של המודעות בין הקשר
גורמים מספר כי עולה אלה ממחקרים האישיים. לצורכיהם בהם עושים שהקשישים
סוציו גורמים בהם טכנולוגיים, חידושים לאמץ הקשיש של נכונותו על משפיעים

.(Zeithaml and Gilly 1987) חיים וסגנון אישיות גורמי דמוגרפיים,

על במחקריהם ,(1987) Zeithaml and Gilly1 (1981) Kerschner and Chelsvig
למודעות חיובי קשר קשורות והכנסה השכלה כי מצאו הזקן, והצרכן טכנולוגיה
בין החיובי לקשר עדות מצא (1983) Rogers גם בהם. ולשימוש טכנולוגיים לחידושים
הסביבה עם ההתמודדות את מסבירים מהחוקרים חלק טכנולוגיה. לאימוץ השכלה
Zeithaml and) הכרונולוגי לגיל קשר ללא האדם של האישיות במבנה הטכנולוגית

.(Gilly 1987; Rogers 1983

הסדר או הקשישים של החברתית המעורבות בין הקשר על מצביעים מחקרים מספר
לפי .(Rogers 1983; Waddeii 1975) טכנולוגיים חידושים אימוץ לבין שלהם המגורים
בחברה המעורבים אלה הם חדשות טכנולוגיות שמאמצים הקשישים אלה מחקרים
עצמם מוצאים הם לבדם, חיים מהקשישים ניכר שחלק מכיוון לחידושים. ונחשפים
חלק סביבם. המתרחשים הטכנולוגיות ומהתפתחויות מהחידושים גם מבודדים
ההמונית התקשורת טכנולוגיית באמצעות זאת מבודדות על מתגברים מהקשישים

.(Zeithaml and Gilly 1987) והמצולמת המשודרת הכתובה,
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דפוסי כי הדעה ומתחזקת הנדון בתחום המחקרים מספר ורב הולך האחרון בעשור
ולכן שונים בפרט חדשות, ולטכנולוגיות בכלל, לאבזרים, הקשישים של ההסתגלות
כי עולה, האחרונות השנים של מהמחקרים גורפות. מהכללות להימנע חשוב
שלהם הצרכים על עונות שהן בתנאי חדשות טכנולוגיות לאמץ מוכנים קשישים

אפקטיביות. שהן ובתנאי

סיבות מספר מעלים מוגבלות עם אנשים בקרב בעזרים אישימוש על מחקרים
Bruno 1990; Kaufert) בקלות שנשבר כזה או מוצלח, לא או יעיל לא אבזר לקשיים:
להתאים הצלחה אי או באבזר השימוש לגבי מתאימות לא הנחיות ;(et al. 1987

Chamberlain et al. 1978;) בכתב הדרכה חומר העדר וכן היחיד למשתמש אותו
Haworth and Hopkins 1980; Haworth 1983; Caudrey, 1983; Katrak 1980; Parker
אינוחות מבוכה, באבזר, הצורך הכחשת כגון פסיכולוגיות סיבות וכן ;(1991
Scheer and Groce 1988,) עזר, במכשיר להיעזר הצורך בגלל נמוכה עצמית והערכה

.(1986; Firck and Thornley 1977

להשתמש בקהילה החיים קשישים של לקושי עדויות מספר יש המקצועית בספרות
החיים לקשישים שסופקו מאבזריעזר 80^£509. ממחקרים, נתונים עלפי בעזרים.
בתפקוד או הבריאות במצב המכשיר, בסוג תלוי קבוע, בשימוש נמצאים בקהילה
Gitlin et המשפחה ועזרת הדירה מבנה כגון נוספים סביבתיים ובתנאים האדם, של

.(al 1992. 1993, Weber 1994)

בעזרים: שימוש של בהקשר הקשישים את מייחדים מאפיינים מספר
אקוטית, לא כרונית, הדרגתית, כלל בדרך היא קשישים אצל בתפקוד הירידה ■

מדחיקים מהקשישים חלק ההדרגתית מהירידה כתוצאה הגיל. עם ובעיקרעולה
זמן, לאורך בעזרים המשתמשים אחר, וחלק בו, מטפלים ואינם מצבם את
ירידה חלה כאשר בעזרים, הנדרשות ההתאמות את לבצע מבלי זאת עושים

במצבם. נוספת

בגיל. העלייה עם ומתרבות הולכות והבעיות בעיות, מריבוי סובלים קשישים ■

בעזרים להשתמש קרובות לעתים מתקשים בעיות של רב מספר עם אנשים
למכשירי הנזקקים שרוב למרות לדוגמה, אחת. בעיה להם שיש לאנשים שפותחו
מכשירי את ולכוון להפעיל מתקשים מהם רבים קשישים, אנשים הם שמיעה
נוספת, דוגמה שלהם. העדינה האחיזה ביכולת מוגבלות בגלל הזעירים השמיעה
בניידות המוגבלים את לפצות נועדו המתוחכמים התקשורת מעזרי חלק
בראייה המוגבלים שקשישים וידיאופון, כגון אורקולית תקשורת באמצעות

ממנה. ליהנות יתקשו ובשמיעה



63 מסייעת וטכנולוגיה קשישים

הקשישים של והמוטיבציה היכולת על להשפיע שיכולות נוספות בעיות קיימות
כרונית, מחלה כגון יוםיום של בטכנולוגיה או מסייעת בטכנולוגיה להשתמש

בתרופות. השימוש או קוגניטיבית ירידה

אימצו חייהם שנות שבמשך משום המבוגר בגיל חדשים דפוסים לסגל קשה ■

ינסו חלקם זאת, בכל השונים. למצבים ופתרונות חיים דפוסי האנשים לעצמם
יש היומיום מטלות עם להתמודדות המשתנים. למצבים חדשים פתרונות לאמץ
להדיח להמשיך הקושי עם אפשרית להתמודדות דוגמאות להלן שונות. פנים

ביד. שיתוק או הידיים בפרקי מוגבלות כמו שונות בעיות בגלל ידנית כלים
באופן כלים הדחת המשך להם: מתאים לא שכבר ישן, התנהגות בדפוס דבקות 

ידני.

נקיים. לא בכלים שימוש הצורך: מילוי על ויתור 

שינקו. למטפלת או משפחה לבן המתנה עצמאי: באופן הצורך מילוי על ויתור
באופן בו שימוש או בו שימוש ואי כלים מדיח קניית מוצלחת: לא התמודדות

למשתמש. לנזק לגרום שעלול נכון לא
בו. נכון ושימוש כלים מדיח קניית מוצלחת: התמודדות 

לזיקנה. המתקשר עצמי דימוי עם להשלים קושי ■

על אותו שיפצו שירות או מכשיר לחפש כלל בדרך יזדרז שיתעוור צעיר אדם
במקל, או הנחיה בכלב הסתייעות ברייל, כתב לימוד כגון הראייה, חוש אובדן
שראייתו זקן אדם וכדומה. הראייה במקום השמיעה בחוש מוגבר שימוש
על נתפס הראייה אובדן שכן פתרון לכך לחפש ימהר תמיד לא ונחלשת הולכת
בהם השימוש שום על מיוחד למעמד זוכים המשקפיים לזיקנה. כקשור ידו
אינו למשל, מגדלת, בזכוכית שימוש אבל האוכלוסייה, קבוצות כלל בקרב

כסטיגמטי. אף נתפס ואולי מספיק מוכר

לתעשיינים הנושא חשיבות
לתעשיינים לאטרקטיבי הנושא את הפכו וכלכליות חברתיות פוליטיות, התפתחויות
של ולהתאמה לפיתוח משאבים יותר מקדישים הללו ובארצותהברית. באירופה
פיליפס חברת היא לכך בולטת דוגמה עזרים. של לפיתוח וכן השלישי לגיל מוצרים
כגון קיימים במוצרים השימוש לפישוט (Firendly Line) מיוחד יצור קו שפתחה

ועוד. כביסה מכונות וידיאו, טלוויזיה, מכשירי

הן: זו למגמה העיקריות הסיבות
שאוכלוסיית לכך הוביל תעשיינים ידי על חדשים שווקים אחר המתמיד החיפוש ■

הקשישים של מעמדם ומתחזק הולך האחרון בעשור כ"שוק". נתפסת הקשישים
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(.Zimmer et al, 1993; Hurd in Bouma, 1992) וכלכלי פוליטי ככוח המערבי בעולם
המחזיקים קשישים, הם בארצותהברית בבנקים 20£9מהחוסכים לדוגמה,

.(Sherden and Bruke 1990) בבנקים החסכונות מכל ב^60
בריאות, הם הקשישים של העיקריים ההוצאה סעיפי הבינלאומית, הספרות לפי
אחר מקור ולפי (Hurd 1992, in Bouma and Graafmans) ותחבורה מזון דיור,

.(Johnson, 1990) ולפנאי לבריאות הן העיקריות ההוצאות
מקיצבאות בלבד מינימלית הכנסה אמנם יש בישראל מהקשישים לכשליש
מבוססים, קשישים לבין עניים קשישים בין פער וקיים לאומי, לביטוח המוסד
נמוך אינו בישראל הקשישים של משקיהבית של ההכנסות ממוצע בסה"כ אך

.(1986 (למ"ס הצעירים של לזה דומה והוא

בשוק נכבד פלח כיום כבר מהווה הקשישים אוכלוסיית בינלאומים, נתונים לפי
בארצותהברית שנערך ארצי סקר לפי הדיור. והתאמות עזרים של הצרכנים
75+ בני כלל בקרב .65+ בני הם בעזרים מהמשתמשים £529 ,(NCHS 1990)
בקרב בעזרים משתמשים ל£19 בהשוואה ,£359 הוא בעזרים המשתמשים שיעור

ופחות. שנה 25 גילאי
בעיקר עזרים, של נכבדים צרכנים הם הקשישים צעירים לגילאים בהשוואה
£659 מהווים 75+ בני האמריקאי הסקר לפי והשמיעה. הניידות בתחום
בהשוואה שמיעה, בעזרי מהמשתמשים ו£459 לניידות בעזרים מהמשתמשים

ופחות. שנה 25 גילאי בקרב בהתאמה ו£159 ל£239

מיליון ש26 צפוי (Carruthers et al. 1993) באירופה חוקרים שערכו תחזיות לפי
2020 בשנת ואילו המסייעים, העזרים לשוק פוטנציאליים צרכנים יהיו אירופאים
אלה. מצרכנים נכבד חלק יהוו (60+ (בני הקשישים מיליון. ל32 יגיע המספר

במכשירי נעזרים £79 כי נמצא בישראל בקהילה החיים (65+ (בני קשישים בקרב
משקפיים מרכיבים £889 כיסאגלגלים), טריפוד, הליכון, (מקל, לניידות עזר
.(1991 וליפשיץ קינג נאון, סובול, (ברודסקי, שמיעה במכשירי נעזרים ו£69

החקיקה. על משפיעה והקשישים המוגבלים של החברתית השדולה התגברות ■

(1990) American With Disability Actn חקיקת היא זו למגמה בולטת דוגמה
פיזית נגישות הבטחת מחייבים אלה חוקים .(1988,1994) Tech Actm
ולדיור. עבודה למקומות השירותים, למערך האוכלוסייה חלקי לכל ותקשורתית
התעשיינים זו. מטרה השגת לשם הדרוש לפיתוח מימון מקורות מבטיחים בנוסף
ובהשלכותיה בחקיקה הטמון המימון פוטנציאל את לזהות מיהרו האמריקאים

השלישי. הגיל לשוק ולהיכנס
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בקרה מרחוק, ההפעלה הרובוטיקה, בתחום הפיתוחים זוכים מיוחדת לתנופה ■

תקשורת. וטכנולוגיות מידע טכנולוגיות מחשב, באמצעות משקהבית של וניהול
של ויישום אזרחית לתעשייה צבאית מתעשייה מעבר של תוצאה הינם חלקם
יומיומי. תפקוד של למערכות נשק מערכות בפיתוח שנרכש המתוחכם הידע
לעלות המסוגל גלגלים כיסא של הפיתוח הינה בישראל לכך בולטת דוגמה
הלביא מטוס בפיתוח שעסק צוות עלידי (Mountaineer, 1A1) במדרגות ולרדת
שנצבר ידע יישמו (NASA) האמריקאית החלל בסוכנות האווירית. בתעשייה
הנוטים ניידים נפש תשושי אחר למעקב בחללית, אסטרונאוטים אחר ממעקב
וההפעלה הבקרה ומערכות המודרני המכשור .(Whitten 1988) דרכם את לאבד
חכם" "בית של בדגמים בעולם מקומות במספר במרוכז מוצגים החדשניות
השלישי" לגיל ו"בית (Age Sensitive House) לגיל" רגיש "בית ,(Smart House)
המבוגר לגיל המותאמת שלמה פיזית סביבה המהווים ,(Third Age House)

.(International Journal of Technology and Aging 1988)

במשך אשר האמריקאי, מהממשל יצאה בארצותהברית הנושא לקידום הדחיפה
קשישים של והשימושים הצרכים על מקיפים לאומיים סקרים ערך האחרון העשור
,(LaPlante et al, 1992; Matrech Associates 1984) ובעזרים יומיום של בטכנולוגיה
שותף היה ,(Technology and Aging in America 1985) הנושא על מקיף דוח הוציא
לאחרונה לתחום. להיכנס התעשיינים את ותימרץ לעיל שהוזכרו החוקים לחקיקת
של TIDE תכנית זה בהקשר במיוחד בולטת באירופה. גם דומה לתהליך עדים אנו
בתחום מוצרים של ופיתוח מחקר לקדם שנועדה האירופית הקהילה מדינות
שיתוף על בנויה התכנית (TIDE 1992) לקשישים וטכנולוגיות שיקום טכנולוגיות
לזו דומה תכנית צרכנים. וארגוני מחקר מכוני אוניברסיטאות, תעשיינים, בין פעולה

בקנדה. גם קיימת

מאוד הפיתוח הססנית. עדיין זה לתחום הכניסה בישראל לעיל, המתואר לעומת
שלו. מהפיתוח לפרוש ממהרים הם רווחי לא לתעשיינים נראה האבזר וכאשר יקר

בישראל לקשישים עזרים בנושא הקיים תיאור .2
בתחום שרק משום הן המבוגר, לגיל רגילים במוצרים ולא בעזרים נתמקד זה בפרק
עם לאוכלוסייה מתייחס שהוא משום והן מועט, הוא ואף מידע ברשותנו יש זה

.(Bamea 1995) הציבוריים בשירותים עליונה בעדיפות הנמצאת מוגבלות
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ומאפייניו בעזרים השימוש שכיחות
קשישים בקרב בעזרים השימוש היקף על בישראל כיום קיימים ביותר מעטים נתונים
ממחקר ועוד. מימון מקורות פתרון, ללא צרכים שביעותרצון, הקשיים, על בישראל,
£889, כי כאמור, עלה, (1989 ואחרים (ברודסקי בקהילה החיים קשישים בקרב שנערך
משתמשים ו6?7 שמיעה במכשירי משתמשים 696 משקפיים, מרכיבים מהקשישים
מענה ללא צרכים גם זוהו זה במחקר לו. מחוץ או הבית בתוך לניידות עזר במכשירי
או אורתופדיים לעזרים זקוקים ו£29 שמיעה למכשירי זקוקים הם כי מדווחים 396 

לתנועה. לעזרים

יכולים אינם הם כי דיווחו, רפואיים למכשירים הזקוקים הקשישים ממחצית למעלה
המכשיר השגת לאי הסיבות כי דיווחו אחוזים עשרה כספיות. מסיבות אותם לרכוש
אין כי דיווחו אחוזים ושישה עשרים ועוד. לפנות להיכן ידיעה אי פיזית, מוגבלות הן

בעזרים. להשתמש מבוכה או חשש מצידם, הזנחה בגלל רפואי מכשיר להם
מערכת דרך אותם משיגים לעזרים הנזקקים הקשישים שרוב נראה זאת עם יחד

רכישה. עלידי או בהשאלה, כיום, הקיימת הזכאויות

להתקבל צפויים רפואי ובמכשור בעזרים השימוש שכיחות לגבי מעודכנים נתונים
.60+ בני בקרב הלמ"ס של הארצי מהסקר 1996 בשנת

והספקה מימון דרכי בישראל, לעזרים הזכאות
מספר בין מתחלקת רפואיים ומכשירים מסייעים אבזרים להספקת האחריות
עלידי דרכים: בשתי מתבצעת ההספקה והתנדבותיים. ציבורים ממלכתיים, גורמים,
מוגבל. זמן לפרק ציוד של השאלה ועלידי רפואי ציוד לרכישת כספית עזרה מתן
גם המשרד ולשיקום. לניידות המסייעים עזרים 75ממחיר 9S מכסה הבריאות משרד
של הכלכלי המצב של קריטריונים לפי נוספים, עזרים ברכישת כספית משתתף
ועם ידניים גלגלים כיסאות מנוף, כגון הרמה אבזרי מיוחדות, מיטות בעיקר  הנזקק
משתתפות קופותהחולים מיוחד. ולבוש אורתוזות פרוטזות, הליכונים, מנוע,
הבריאות למשרד משותפת ועדה .50962596 של בהיקף רפואי מכשור במימון
מעקים, התקנת כגון דיור בהתאמות לסיוע הזכאות את קובעת השיכון ולמשרד

בהתבסס זאת, אף ועוד. הרמה ציוד רמפות, בניית דלתות, הרחבת
הנזקק. של הכלכלי מצבו על
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ציוד או שירות לרכישת כלכלית, לנזקקים כספית מסייע והרווחה העבודה משרד
במימון משתתף לאומי לביטוח המוסד ועוד. שיניים טיפול לחימום, לבית, מיוחד

לקשישים. אזעקה מערכות

הפועל בריאות, ביטוח חוק עלפי ישראל לאזרחי המובטח הבריאות שירותי סל
בכוונת הבריאות. משרד עלידי כה עד שסופקו השירותים את כולל ,1995 ינואר מאז

לקופותהחולים. לכך והמימון לנושא האחריות את בעתיד להעביר המשרד

עזרים בהשאלת העוסקים מתנדבים ארגוני פועלים וקופותהחולים הממשלה לצד
אפשרות עם חודשים 3 כלל (בדרך מוגבל זמן לפרק לנזקקים רפואי ומכשור
ב שנוסד ידשרה הוא הללו הארגונים מבין הבולט כספי). ערבון ותמורת להארכה
קשישים. הם מהצרכנים £709, בשנה, משפחות לכ200,000 מסייע הארגון .1976

עזרים רפואי, מכשור של סוגים 270 כולל בשנה. פריטים 236,000 משאיל הארגון
ייצור קו מפעיל שרה יד כמוכן ועוד. לחץ פצעי מניעת שיקום, נשימה, לניידות,
מפעיל שרה יד רב. כסף החוסך דבר נוסף, וציוד אזעקה מכשירי גלגלים, לכיסאות
כעשר בממוצע בציוד חוזר שימוש המאפשר דבר המשומש, הציוד לתיקון מעבדה גם
ראוי לבית. הרתוקים הקשישים בבתי תיקונים המבצעת תיקונים ניידת וכן פעמים.
בני קשישים מהם כ$65 הארץ. ברחבי מתנדבים 4,000 מפעילה שרה יד כי לציין,
הינו ומתרחבת הולכת זה בתחום שפעילותו נוסף התנדבותי ארגון ומעלה. שישים

מציון". "עזר

ועזרים רפואי ציוד רישוי
ב הוקמה כראוי ופועלים לשימוש בטוחים והעזרים הרפואי שהציוד להבטיח כדי
תפקידה רפואי. ולמכשור לאבזרים יחידה הבריאות במשרד לתרופות באגף 1994

היחידה של הראשונות הפעולות אחת אותם. ולאכוף בנושא סטנדרטים לקבוע
בהדרגה ממשלתיים. בבתיחולים ועזרים רפואי ציוד לרישוי דרישות קביעת היתה

ובקהילה. האשפוז במערכת נוספים גורמים על התהליך יוחל

לתפקוד המסייע לציוד גם בעתיד רישוי נוהלי לקבוע היחידה בכוונת כי לציין ראוי
לגבי מיוחדת משמעות יש ולכך ולשיקומם לניידותם ,(IADL1 ADL) היומיומי

הקשישים.
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והדרכה תצוגה מרכזי
לראות היכולת הוא ונכות מוגבלות עם לאנשים עזרים הספקת במערך חשוב מרכיב
המשתמש. של האישיים לצרכים אותם ולהתאים בהם להתנסות האבזרים, את
בקהילה שיקום במרכזי בבתיחולים, שיקומיות במחלקות מתבצע הדבר בישראל

וולונטריים. ארגונים עלידי המופעלים והדרכה תצוגה ובמרכזי

במרכזים ואשלשרה. שרה יד מילבת, הם וההדרכה התצוגה מרכזי שבין המובילים
האנשים של התפקוד את לשפר שיכול ציוד של ותצוגה לדוגמה דירות קיימות אלה
לניהול אישי, לטיפול הקשורים ציוד פריטי מאות יש כזה תצוגה מרכז בכל בבתיהם.
מעריך המרכזים של המקצועי הצוות ופנאי. תקשורת לימוד, עבודה, לניידות, הבית,
בו להשתמש כיצד מנחה המתאים, הציוד בבחירת מסייע התפקודי, האובדן את

אותו. לרכוש או בהשאלה אותו לקבל ניתן היכן מידע ומספק

את מצא בהדרגה אך לנכים עזר לאבזרי כמרכז בתלהשומר ב1981 הוקם סילבת
הוקם שרה יד של התצוגה מרכז מוגבלות. עם לקשישים גם שירות מספק עצמו

ב1984 בירושלים

לקשישים אביב בתל ב1994 הוקם אשלשרה ולקשישים. כרוניים לחולים במיוחד
מקצועי פעולה שיתוף ביניהם מקיימים המרכזים בקהילה. החיים מוגבלים, הפחות

מידע. וחילופי

מידע הפצת
לאנשי והפצתו הקיים על מידע ריכוז הוא עזרים לגבי המרכזיים הצרכים אחד
שונים בגופים המידע מרוכז כיום משפחה. ובני למטפלים למשתמשים, מקצוע,

שונה. ובמתכונת

במילבת ממוחשב לאומי מידע מקימיםמאגר ואשל הג'וינט עם בשיתוף מילבת (1

שלו והמידע זה בנושא הבינלאומים המידע למרכזי יחובר המרכז עזר. אבזרי על
המידע מאגר של הקמתו את המלווה בוועדה תקליטורים. על בארץ יופץ
לאומי לביטוח המוסד הבריאות, משרד וההדרכה, התצוגה מרכזי נציגי שותפים

לקשישים. שירותים המספקים וארגונים

ברוקדייל, וג'וינטמכון ישראל ג'וינט של בסיוע להלכה, המדעיטכנולוגי המכון (2

מצוות. שומרי מוגבלות, עם לאנשים הלכתייםטכניים פתרונות על מידע ריכז
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מסוימת, בטכנולוגיה בשימוש הכרוכה ההלכתית הבעיה של הצגה כולל הדוח
נוסף. למידע והפניה המוצרים על הסבר ודברי תרשימים וטכני, הלכתי פתרון
על מידע למרכזי ניסיון לתקופת ויופץ החיים תחומי מכלול את מקיף הדוח

הארץ. ברחבי עזרים

מאגר במשותף הקימו ומילבת, "אלמוג" של המידע מאגר באמצעות הג'וינט, (3

של נגישות על מידע כולל המאגר תיירות. לאתרי נכים נגישות על ממוחשב מידע
לאתרי ועוורים) חרשים גלגלים, (כיסא ובחושים בניידות מוגבלות עם אנשים

ותיירות. תרבות
ותצוגה. הדרכה ולמרכזי מידע ללשכות העת בבוא יחובר המאגר

על מידע מאגר בונה הבריאות במשרד רפואי ולמכשור לאבזרים היחידה (4

ממשרד רישוי שקיבלו בישראל, בשימוש הנמצאים רפואי וציוד אבזרים
היחידה המוצרים. על שיגיעו התלונות של רישום היחידה תנהל בנוסף הבריאות.
וציוד עזרים על תלונות על בארצותהברית FDAn של המידע במאגר נעזרת

רפואי.

כל על ולמשתמשים, למתנדבים מקצוע, לאנשי מידע דפי מכינה שרה יד (5

להיות היום בבוא יוכלו אלה מידע דפי ברשותה. הנמצאים והעזרים המוצרים
האחרים. למרכזים גם לעזר

עלידי בעזרים שימוש לגבי הדרכה חוברות הוציאו כללית וקופתחולים אשל (6

באלפי ולהפיצם הפרסומים את לעדכן ממשיך אשל וקשישים. כרוניים חולים
עותקים.

מוצרים פיתוח
לקשישים. ועזרים מוצרים של פיתוח לקדם מנסים ופרטיים ציבוריים גופים מספר

דוגמאות: מספר להלן

מסייעים עזרים של פיתוח לתכנית שותפים ג'וינטברוקדייל עם יחד אשל (1

דוגמה הקשישים. הפוטנציאליים, הצרכנים עלידי בהם השימוש ולהערכת
ולווה אשל, עם יחד צרעה" "רהיטי עלידי יוצר אשר כיסארם, הינה לכך בולטת
.(Isaacs et ai. 1994; Mizrahi et al. 1995) ברוקדייל. מכון של מחקרית בהערכה
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מדען עלידי שפותח חדשני מדרגות הליכון של הערכה ביצע אף ברוקדייל מכון
זכה זה פיתוח טכנולוגיות". יוזמות ב"גרנות, לשעבר מבריתהמועצות עולה

.(Mizrahi et al. 1994) ב1992 לקשישים טכנולוגית ליזמות אשל בפרס

אנשי גם בשכר לצוות בנוסף מעסיקים וההשאלה ההדרכה התצוגה, מרכזי כל (2

לאנשים אישיות התאמות לביצוע ועוד) חשמלאים (מהנדסים, מתנדבים מקצוע
בביצוע ולעתים חדש אבזר בפיתוח הדבר כרוך לעתים מיוחדת. מוגבלות עם
אזעקה מערכת של פיתוח הינה לכך בולטת דוגמה קיים. באבזר התאמות
אלצהיימר לחולי במיוחד שימושי הפיתוח מהמיטה. חולה של קימה לניטור
אינפרה חיישן על בנויה המערכת ישנים. הבית בני ששאר בעת בלילה הקמים
מותקן החיישן וזמזם. חשמלי מתג אזעקה), במתקני בשימוש (הנמצא אדום

למיטה. ובמקביל מעל ס"מ 6

ועזרים מוצרים לפיתוח להיכנס יזמים ולעודד לנושא המודעות את להגביר כדי (3

לקשישים. טכנולוגיות יוזמות על תחרות אשל יזמה לקשישים

מוצרים של הפיתוח במימון מסייע והתעשייה המסחר משרד של הראשי המדען (4

היזם קיבל אשל בפרס זכה המדרגות שהליכון לאחר לדוגמה, כך, ישראלים.
מהמשרד. פיתוח מענק

במטרה והמסחרי התעשייתי המגזר נציגי עם מפגשים נערכים לפעם מפעם (5

את שתשרת נבונה בצורה לנושא להיכנס אותם ולעודד מודעותם את להגביר
לרווחת לדאוג הציבורים הגופים של האינטרס ואת לרווח שלהם האינטרס
שר וסגנית ברוקדייל אשל, ביוזמת אלה כגון מפגשים נערכו בעבר הקשישים.
בהצבעה היתה העיקרית תרומתם התעשיינים. והתאחדות והתעשייה המסחר

אפשריות. פעולה דרכי ובזיהוי הנושא בקידום הכרוך הקושי על

בעזרים לשימוש והדרכה הכשרה
מקיים הבריאות משרד והדרכה. הכשרה מחייב רפואי ובציוד בעזרים השימוש
המסייעים העזרים בנושא ולפיזותרפיסטים בעיסוק למרפאים מיוחדות הכשרות
הדרכות בנושא. בית לטיפול הצוותים את מדריכות החולים קופות הרפואי. והציוד
ואשל מילבת שרה, יד של וההדרכה התצוגה במרכזי גם מתקיימות מקצוע לאנשי
הדרכה לקבל אמורים והקשישים המשפחה בני בקשישים, המטפלים ואילו שרה.

המקצוע. מאנשי בסיסית
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במחשבים לשימוש קשישים הכשרת
כאמצעי לקשישים לעזר להיות יכולים מחשבים כי ההכרה וגוברת הולכת בהדרגה
לפעילויות דוגמאות מספר להלן טיפול. ואמצעי לימוד בתעסוקה, הפנאי, לבילוי

הדרך. בראשית הנמצאות
מתקיימת אישיים במחשבים השימוש ללימוד קשישים להכשרת מיוחדת תכנית (1

אילן. בר באוניברסיטת ברוקדייל,  אילן בר תכנית במסגרת שנים כשש מזה
קורס כוללת הלימודים תכנית המחשב. בסדנאות למדו פנסיונרים כ2,000
גליונות תכנות, שפת של יותר מתקדמים וקורסים האישי המחשב להכרת בסיסי
סוציו למעמד משתייכים זו בתכנית המשתתפים וכד'. חלונות אלקטרוניים,
תיכונית השכלה בעלי מערבי, ממוצא בארץ, ותיקים רובם ומעלה. בינוני כלכלי

ומעלה.
המחשב, להם תרם מה ידוע ולא הבוגרים אחר מעקב מחקר נערך לא כה עד
או עבודה במציאת להם סייע הוא האם במחשב, שלהם השימושים מה

וכדומה. התנדבות

משאילים הפרויקט במסגרת שרה. ביד בית למרותקי בית תעסוקת פרויקט (2

מטרות בין ובתוכנות. הדרכה במתן ומסייעים לבית למרותקים מחשבים
לביתם. המרותקים של הרב לפנאי משמעותיים תכנים הענקת הפרויקט
(כמחציתם לבית מרותקים כ40 בקרב ובירושלים, בתלאביב פועל הפרויקט
ומיד פעילות, כיווני ובבדיקת התחלתיים בשלבים נמצא הפרויקט קשישים).

זה. פרויקט על הערכה מחקר יבצע ברוקדייל שמכון עניין הביעו שרה

החליטו ברוקדייל ומכון אשל בג'וינט, וטכנולוגיות חינוכיות ליוזמות האגף (3

הקשישה. האוכלוסייה בקרב ניסיוני מחשבים פרויקט להפעיל עקרונית
הרחבה אפשרות עם יום מרכזי של למסגרות לפנות היא זה בשלב ההעדפה
הקונספט, בגיבוש תהיה בפרויקט ההשקעה עיקר מוגן. דיור ו/או אבות לבתי
על להתבסס אלא תוכנות לפתח כוונה אין הדגמתי. ניסוי וביצוע הפעולה דרכי

הקיימות. התוכנות

קהילתית וסלוויזיה קשישים
ובסיוע לזקן, ועמותות לקשיש האורקולי המרכז אשל, בחסות פועל 1989 מאז
צרכנות עוד לא היא והמטרה לזקנים. בכבלים קהילתית לתקשורת תכנית הג'וינט
שימוש כדי תוך טלוויזיה תכניות של ובהפקה בייזום מעורבות אלא בלבד פסיבית
של בהיקף אינטנסיבית מהכשרה מורכבת התכנית כך. לשם הדרושות בטכנולוגיות
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הזקנים והנחיה. הדרכה כדי תוך בשטח בעבודה ניסיון ומרכישת שעות מאה
(קול, מרכיביו כל על צילום בציוד להשתמש לומדים ההכשרה בתכנית המשתתפים
זקנים מאות בתכנית השתתפו כה עד הכתבות. לעריכת שותפים ואף צילום) אור,

ושודרו. הופקו כתבות ועשרות הארץ ברחבי

לכל להגיע ניתן באמצעותו אשר חשוב, תקשורתי כלי הינה הקהילתית הטלוויזיה
תכנים אליו להביא  לבית מרותק כולל  בכבלים) טלוויזיה לו (שיש בקהילה זקן
יהיה ניתן התכנית של מהערכה הקהילה. בחיי מעורב להיות לו ולסייע מגוונים
בטכנולוגיה כמשתמש לקשיש המודרנית בטכנולוגיה הטמונה התרומה על ללמוד

מוצריה. של וכצרכן

העסקי למגזר הנושא שיווק
בגיל לאוכלוסייה בשיווק להצליח כדי כי למסקנה העסקים אנשי את להביא חשוב
הזקנים את להבין ללמוד עליהם כך לשם טובים. מוצרים לשווק עליהם המבוגר

להם. שמתאימים מוצרים להם ולשווק צורכיהם ואת

הפתוחה והאוניברסיטה אשל של היוזמה הינה זו מטרה להשיג הדרכים אחת
ופרטיים ציבוריים וגופים חברות למנהלי ליזמים, השלישי" לגיל "שיווק קורס לקיים
שיווק, למנהלי השלישי, הגיל לאוכלוסיית שירותים או מוצרים המפתחים
הצרכני/שיווקי. בתחום ידיעותיהם להרחיב המעוניינים הזיקנה בתחום ולמעורבים
אסור ומה רצוי לא מה הבאים: לנושאים מיוחדת חשיבות לתת יש ההדרכה בעת
הזקנים. הרוכשים את להזהיר יש וממה להם, למכור כיצד זקנים, לאנשים למכור
פעם שעות, 120 של בהיקף ,1995 בסוף להתחיל ומתוכנן מסוגו ראשון הוא הקורס

השתלמות. בגמול המשתתפים את מזכה הקורס בשבוע

בעזרים השימוש הערכת
ואבזרים עזרים בעזרים. השימוש עצם הערכת הוא המידע באיסוף מרכזי מרכיב
(Parker and רחב בהיקף לשימוש זוכים אינם קשישים אנשים על להקל שנועדו רבים
מוערכים אינם האבזרים הפיתוח שבשלב היא לכך הסיבות אחת .Thorsland 1991)

במאמר לאחרונה הועלתה זו טענה הקשישים. הפוטנציאליים הצרכנים עלידי
מידע שקיים למרות כי טוען, הוא .(1993) Sandhu לנושא, המומחים אחד שפירסם
הצרכנים של המיוחדים הצרכים על מאוד מעט ידוע ההזדקנות, תהליך על רב
עם הניתן במידת אמנם מסתדרים רובם והאבזרים. המוצרים בתחום הקשישים
שלהם הייחודיים לצרכים לב תשומת יותר להקדיש ראוי אך הרגילים, המוצרים
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של הסיסמה על Sandhu חוזר בכך לכולם. יועיל הדבר שכן המוצרים עיצוב בשלב
בברמינגהם: יישומית לגרונטולוגיה המרכז

Design for the young, you exclude the old
Design for the old, you include the young

בעת טכנולוגי, לפתרון הרעיון חיפוש בשלב לעזר להיות יכולה הקשישים מעורבות
בו. והשימוש שלו, השיווק פיתוחו, עיצובו,

במספר לסייע יכולים הקשישים הצרכנים את המערב שיטתי, מחקר ממצאי
מישורים:

האבזר מטרות של נכון באפיון ■

בו לשימוש יעד אוכלוסיות בזיהוי ■

האבזר של העיצוב בשיפור ■

באבזר השימוש אופן בשיפור ■

למשתמש האבזר של ההתאמה תהליך בשיפור ■

שלו המטפלים או המשתמש עלידי באבזר השימוש למידת תהליך בשיפור ■

באבזר לשימוש הנחיות בגיבוש ■

האבזר של הרכישה בזמן הדרכה תהליך בגיבוש ■

זמן לאורך ותחזוקה שירות מערך בגיבוש ■

זה: בנושא כיום המתבצעות יוזמות מספר להלן
ברוקדייל ג'וינטמכון הפעיל 19941992 בשנים  קשישים צרכנים קבוצות (1
10 בנות בקבוצות שנפגשו קשישים 150) המשתתפים קשישים. צרכנים קבוצות
בשירותים, או באבזרים בשימוש קושי על מענה, ללא צרכים על דיווחו איש) 20
בטכנולוגיות שימוש לגבי הדרכה העדר על יצרנים, של מתאימות לא הנחיות על
לפתרונות. ורעיונות הצעות העלו גם הם ועוד. מימון קשיי על חדשות, ישנות
אכילה, אבזרי כגון אבזרים של ספציפית להערכה גם שותפים היו הקשישים

בנקאיים. שירותים כביסה, מזון, קניית ישיבה, שינה,
שניתן ביותר חשוב משאב הינם הקשישים כי עולה, הצרכנים קבוצות מהפעלת
להם. לסייע שנועדו והאבזרים והמוצרים הפיזית הסביבה על מידע ממנו לקבל
להם כשמקשיבים אותם לשמח ואף אותם להפעיל ניתן כי עולה, כמוכן
בשיתוף פעל הפרויקט ישירות. להם הנוגעים דברים על להשפיע להם ומאפשרים
מימון. קשיי בגלל והסתיים בירושלים מועדונים ומספר הגימלאים הסתדרות עם
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במכון וקשישים" "טכנולוגיה מחקרי צוות  הפיתוח בשלבי מוצרים הערכת (2

תוך שלהם, הפיתוח בשלבי ועזרים מוצרים של בהערכה התמחה ברוקדייל
תהליך את ליווה הצוות המחקרי. בתהליך הקשישים המשתמשים שילוב
של הפיתוח תהליך את וכן צרעה" ו"רהיטי אשל עלידי כיסארם של הפיתוח
ובמחקר כיסארם במחקר טכנולוגיות". יוזמות "גרנות, עלידי המדרגות הליכון
בכיסא השימוש להערכת ותרמו פעיל באופן מעורבים היו הקשישים ההליכון
הקושי להערכת תרמו הם הכיסא של הפיתוח בשלב מישורים: במספר רם
הם הביקורת. לכיסא בהשוואה בכיסארם הביצוע ולהערכת ובישיבה, בקימה
להשתמש והנכונות התרומה האסתטיקה, העיצוב, המנגנון, על דעת חוות נתנו

בכיסארם.

בקרה או מעקב מערך על לנו ידוע לא  זמן לאורך באבזרים השימוש הערכת (3

או מוגבל זמן לפרק בהשאלה הניתנים בעזרים שימוש לגבי בישראל מסודר
משוב מקבלים וההשאלה ההדרכה המידע, מרכזי ממושך. לשימוש נרכשים

ספורדי. באופן
בהדרגה מפתחת הבריאות במשרד רפואי ולמכשור לאבזרים היחידה כאמור,

ובמכשירים. בעזרים שימוש לגבי תלונות על מידע מאגר
ניסיוני ראשוני סקר התנדבותי, כוחאדם באמצעות לאחרונה, ערך מילבת
לשאלוני ההענות האחרונות. בשנתיים ממילבת שירות שקיבלו אנשים בקרב

נמוכה. היתה כה עד הדואר
הביקור לאחר שנה נשלחו שהשאלונים בעובדה נעוצה לכך שהסיבה ייתכן

במילבת.
לקבל כדי השאר בין הפונים, אחר ממוחשב מעקב מערך לפתח עשוי אשלשרה

בעזרים. השימוש על משוב מהם
הרוכשים כיסארם. של רוכשים בקרב מעקב מחקר ביצע ג'וינטברוקדייל,
שביעות השימוש, דפוסי בכיסארם, שלהם השימוש היקף על למידע תרמו
סיכון גורמי קיימים והאם בשימוש קשיים הכיסא, של התרומה ממנו, הרצון
את המוצר, את לשפר ליצרן לסייע יכול זה כגון מידע בו. בשימוש כלשהם
לצוות מסייע מעקב מחקר והשיווק. ההדרכה תהליך את וכן לצרכן התאמתו
את ולזהות הפיתוח שלב את שליווה המחקרי התהליך את לבדוק המחקרי
על מחקר לעומת מעבדה, בתנאי פיתוח מלווה מחקר של הייחודית התרומה

הקשיש. של היומיומית בסביבה באבזר מתמשך שימוש

כה עד שהתקבל המשוב  קשישים עלידי באבזרים שימוש להערכת הוועדה (4

ספורדי באופן ומהמשתמשים מקצוע מאנשי הגיע וההדרכה המידע במרכזי
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להערכת ועדה הוקמה אשלשרה ביוזמת שיטתית. בצורה נותח או נאסף ולא
לקשישים, האבזרים תרומת על ללמוד כדי זאת קשישים. עלידי באבזרים השימוש
ראוי מה המכשירים, של והיתרונות החסרונות על בשימוש, הכרוכים הקשיים על
המקצוע לאנשי להכין יש מידע דפי או הנחיות אלו והדרכה, תצוגה באולם שיוצג
המחלקה אשל, שרה, יד ממילבת, נציגים גם שותפים בוועדה והמשתמשים.
במשרד רפואי ומכשור אבזרים לרישוי והיחידה הבריאות במשרד לפיזיותרפיה
כגון לנושא, הקשורות יסוד סוגיות איתרה הוועדה ברוקדייל. וג'וינטמכון הבריאות,
הניתן בשירות ליקויים עזרים, על שלם לא מידע מהמשתמשים, מסודר משוב העדר

ועוד. ביבוא מיסוי של בעיות הסוכנים, או היצרנים עלידי

שחשוב ומוצרים עזרים של רשימה על הצביעו וההדרכה התצוגה מרכזי מנהלות
מזרונים, כריות, קשירה, חגורות כיסאות, כורסאות, הערכה: מחקר עליהם לבצע
מיקרוגל מים, למזיגת מתקן גלגלים, לכיסא שולחן מגש לשירותים, הגבהות

אשעשן. וגלאי
כורסאות של בבדיקה שיתמקד ראשון מחקר ברוקדייל ממכון הזמינה הוועדה
את לזהות נועד המחקר אשל). (במימון ממושכת ולישיבה להתרווחות
של הקריטריונים בהגדרת ולסייע לקשישים ביותר המתאימות הכורסאות
אולמות למנהלי לסייע יכולים אלה קריטריונים ביותר. המתאימה הכורסה
לייצר המעוניינים ליצרנים וכן באולם, להציג מה בהחלטה וההדרכה התצוגה

לקשישים. כורסאות

אפשריים פעולה וכיווני צרכים .3
לקשישים והמוצרים העזרים בנושא בארץ כיום המתבצעת הפעילות את לתאר ניתן
חלה הקודמים, בפרקים שהוצג מהתיאור שעולה כפי פריחה. המבשרים בניצנים
לזקנים. הקשור היום בסדר הנושא של במקומו משמעותית תזוזה האחרונות בשנים
ועדיין הקשישים, לרווחת האחראים הציבוריים הגורמים בקרב יותר רבה הפעילות
הכרוך הכספי ברווח המעוניינים והתעשייתיים המסחריים הגורמים בקרב מועטה
מודעים מידה באיזו ידוע לא השלישי". הגיל "שוק חדש שוק לפלח בכניסה
לשיפור מתאימה פיזית וסביבה עזרים של הפוטנציאלית לתרומה עצמם הקשישים

חייהם. איכות
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החלו, שכבר פעולות של והרחבה מחיזוק החל רבים. הם האפשריים הפעולה כיווני
בשטח. הצרכים ועל הבינלאומי הניסיון על המתבססות חדשות פעילויות לייזום ועד
מפגשים על מבוססות אפשריים פעולה וכיווני צרכים לגבי להלן שיוצגו המחשבות
ברוקדייל, במכון באשל, האחרונות בשנתיים שנערכו וביןארגוניים מקצועיים

והתעשייה. המסחר ובמשרד באשלשרה

מענה להם שאין צרכים וזיהוי הערכתו הקיים, מיפוי א.
יסוד. בסוגיות נוסף מידע נחוץ בנושא ותכנון חשיבה ולפתח להמשיך כדי

trwe/p סקר (1

והתאמת רפואי במכשור בעזרים, שימוש ואי שימוש על ארצי סקר לערוך מוצע *

ובמספר הברית בארצות נערך כזה תקופתי סקר לקשישים. הפיזית הסביבה
בעזרים השימוש שכיחות על לעמוד יאפשר הסקר באירופה. מדינות
בתהליך קשיים במימון, קשיים שביעותהרצון, התרומה, ובמכשירים,
בעזרים, לאישימוש סיבות בתחזוקה, קשיים וההתאמה, הלימוד הרכישה,

ועוד. לשיפור רעיונות העזרים, של מגבלות

תעשיינים סקר (2
המסחר ומשרד התעש"נ'ם התאחדות עם בשיתוף תעשיינים, סקר לערוך מוצע *

תעשיינים של כניסה ומעודדים המעכבים הגורמים את לזהות בססרה והתעש"ה,
הנושא. את לקדם להם לסייע ניתן וכיצד זה לתחום

לוקה התמונה בארץ. כיום מהנעשה חלק הינה לעיל שתוארה הפעילות
ניסיוני סקר זה. בתחום והתעשייתי הפרטי המגזר לפעילות באשר בחסר
מעוניינים פרטיים גורמים כי לימד שנים כשלוש לפני ברוקדייל מכון שערך
הקשישים צורכי על מידע כך לשם להם חסרים אך לנושא להיכנס אמנם
ולכן רבות תשובות הגיעו לא התעשייתי מהמגזר ואולם, הפיתוח. של ומימון

ביותר. חלקית התמונה

מהצרכנים שוסף משוב של לאומי מידע מערך (3
המידע, מרכזי לכל אחידה שתהא מהצרכנים, משוב לקבלת מערכת לפתח מוצע *

וההשאלה. ההדרכה
ומכשור לעזרים ביחידה ונבנה ההולך עזרים, על תלונות לרישום הארצי שהמרכז מוצע *

וההשאלה. ההדרכה המידע, ממרכזי גם תלונות יקבל הבריאות, במשרד רפואי
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התערבויות הערכת (4
בית, לטיפול היחידות באמצעות למשל, כיום, המתבצעות התערבויות להעריך מוצע *

הקשישים של העצמאי לתפקוד לתרום רפואי ומכשור עזרים יכולים כיצד וללמוד
חייהם. ולאיכות

הבינלאומי מהנסיון לימוד (5
ביותר הטוב מהו עזרים, מבחינת בעולם הקיים "best parcticed מהו לבדוק מוצע *

המתאימים. והעזרים הרעיונות את ארצה לייבא כדי לעשות ניתן ומה בארץ, הקיים
שותפים ולאתר להתעדכן במטרה בינלאומיים ויוזמות במפגשים להשתתף חשוב *

בינלאומית. לפעילות פוטנציאלים

הזכאויות במערכת לשפר ניתן מה (6
מהם ללמוד ניתן ומה בעולם ישנם עזרים והספקת זכאות של מודלים אלו לבדוק מוצע *

בארץ. גם ליישם או
סוב מענה שיתן באופן בארץ והשירותים הזכאויות מערכת את לארגן כדי נחוץ מה

הקשישים. לצורכי ■ותר

בזיקנה? חדשה לטכנולוגיה ההסתגלות תהלין את לשפר כיצד (7

מתבצע? אמנם הרצוי התהליך והאם חדשה בטכנולוגיה או בעזרים בשימוש כרוך מה *

התומכת; המערכת כולל וצרכיו הקשיש מצב של מקצועית והערכה אבחון
האישית; וההתאמה שלו הבחירה תהליך הדרוש; האבזר סוג על החלטה
את לתחזק כיצד להשתמש, כיצד להתקין, כיצד ההדרכה הרכישה; תהליך
אליו; ההתרגלות ותהליך המשתמש עלידי באבזר השימוש לימוד האבזר;

תלות). מול (עצמאות באבזר בשימוש הכרוך ההפסד מול הרווח

רצון משביע מענה להם שאין מזוהים לצרכים דוגמאות (8
הרסה. אמצעי *

לאשה חסרות אישי טפול שעות כמה לא תהיה לדוגמה, המרכזית, השאלה
אלא מהמיטה, אותו להוציא כדי לעזרה וזקוקה זקן בבןזוג המטפלת הזקנה
סיכון בפחות מאמץ, בפחות מהמטה אותו להוציא לה לסייע יכול מנוף האם

כך. לשם נחוץ ומה יותר, נמוכה בעלות גם ואולי
מדרגות. עם התמודדות *

משמעות מה מעלית. ללא גבוהות, בקומות הגרים קשישים מתפקדים כיצד
ברמה כך לשם נחוץ ומה עליה להתגבר ניתן כיצד הסביבתית, המוגבלות

ולאומית. פרטנית
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ציבורית. בתחבורה שימוש *

בפניהם עומדים קשיים אלו ציבורית, בתחבורה קשישים משתמשים וכיצד האם
הציבורית התחבורה של התרומה את לשפר עלמנת להיעשות וניתן רצוי ומה

בחברה. ולמעורבותם קשישים אנשים לניידות

וליצרנים למעצבים חיוני מידע (9
לעיצוב תיונים שהם קשישים של ותפקודיים אנתרופומסר"ם מאפיינים על מידע נחוץ *

צעירים עלידי תוכננה הקיימת הסביבה לקשישים. ומוצרים פיזית סביבה
כוח כיסאות), גובה (לדוגמה, גובה מבחינת 50 גיל עד לאנשים והותאמה
הראייה שדה הדירות), בתוך המדרגות מספר (לדוגמה, משקל ושיווי פיזי
אור של פעולתו משך מעלית, דלת פתיחת משך (לדוגמה, התגובה ומהירות
או הראשיות בדרכים השלטים גובה חצייה, במעבר רגל להולכי ירוק

ועוד. שלהם) הבוהק
ועוד. נוהלים מסים. עזרים, לפיתוח מימון מקורות על מידע נחוץ *

לשם והיבואנים היצרנים בין מסודר קשר וליצור מאמצים לשלב חשוב
משאבים. וגיוס תכנון מרוכזת, חשיבה

הקיים על מידע הפצת ב.
בני קשישים, בקרב ולהפיצו הקיימים והשירותים העזרים על מידע לרכז חשוב

ועוד. יצרנים חוקרים, שירותים, ספקי מטפלים, משפחה,
צרכני את המייחדים העניין לתחומי הדעת את לתת יש להפצה המידע בעיבוד
קלות ואת למידע הקלה הנגישות את להבטיח חשוב  לקשישים השונים. המידע
להקלה הפוטנציאלית התרומה את להבליט חשוב  משפחה בני לגבי שלו; ההבנה
שיסייע מידע לתת חשוב  ליצרנים הקשיש. של החיים איכות ולשיפור העומס על
והשיווק ההדרכה תהליכי את לשפר שיסייע מידע למשווקיםנחוץ מוצרים. בפיתוח

וכדומה.
האפשרי: הביצוע אופן

ובצפונה הארץ בדרום אשלשרה דוגמת והדרכה מידע מרכז' הקמת *

השלישי לגיל והמוצרים העזרים על מקיף מרכזי מידע מאגר בניית המשך *

מפיקה שאשל החוברות דוגמת עזרים על חוברות הפצת המשך *

טלוויזיה רדיו, השלישי, לגיל בסאונ'ם התקשורת: באמצעי עזרים על מידע הפצת *

וקהילתית כללית
יום ומרכזי מועדונים כגון לקשישים במסגרות מידע הפצת *

במקומות גם הדרכה ותתן ידע תפיץ אשר לזקנים, וטכנולוגיה מוצרים ניידת הפעלת .
הארץ ממרכז מרוחקים

לקשישים שירותים על מידע במאגרי עזרים על מידע הכללת .
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והכשרה הדרכה ג.
משפחה: ולבני לקשישים

בעזרים השימוש לגבי והנחיה מידע דפי להפיק *

בנושא הדרכה 0ר0 להכין *

למטפלים:
וממוצרים מסייעים מעזרים נשכר לצאת יכול הקשיש כיצד המספלים את להדריך *

מודרניים
(מנהל* קשישים עם העובדים לצוותים והדרכה הכשרה במסגרות הנושא את לשלב *

וכדומה). מספלות יום, מרכזי
והמוכרים: ולמשווקי לקשישים שירותים לספקי

לקשישים שירות לתת כיצד להדריך *

שירות גם מתלווה המוצר שלמכירת להבסיח *

וב'קורת"ם נבונים צרכנים של לדימוי הקשישים של הדימוי לשינוי לפעול *

מקצוע: ואנשי לסטודנטים
גבוהה ברמה הנושא על לימוד יחידת להכין .

קיימות תכניות הערכת ד.
שימוש בהן שכרוך קשישים בקרב כיום המתבצעות תכניות להעריך חשוב

כגון: בטכנולוגיה
לקשישים המחשבים תכניות הערכת *

לקשישים הקהילתית הסלוויזיה תכנית הערכת .

הדגכזתיות התערבות תכניות ביצוע ה.
מטפלים של הדרכה שתכלול מקיפה התערבות תכנית לבצע מוצע *

ביצוע בדירה, ולהתאמות לעזרים הקשיש צורכי של הערכה בקשישים,
ביצוע עזרים, (הספקת התערבות תכנית

ההתערבות. תכנית של הערכה והמשפחה), הקשיש הדרכת ההתאמות,
שטיין במכון שפותחה Team independence תכנית הינו אפשרי מודל
הנושא; של יותר מעמיקה הבנה אפשרית: תרומה במיאמי. לגרונטולוגיה
עבודה כלי פיתוח והרשויות; השירותים להערכות אפשריים כיוונים פריסת

והדירה. הקשיש של הערכה וכלי הדרכה יחידת כגוון

קשישים. בקרב אחרות התערבות לתכניות העזרים נושא בין לשלב מוצע *

ביותר משמעותיים להיות יכולים עזרים בהם תחומים לזהות ניתן לדוגמה,
היגיינה על שמירה נבונה, תזונה נפילות, מניעת תרופות, נטילת  קשיש
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 בתקשורת שימוש ציבורית, בתחבורה שימוש משקהבית, ניהול אישית,
ובכולם בנפרד מהתחומים אחד בכל לסייע העשויים בעזרים ולהתמקד

ביחד.
בהן זה, בתחום ניסיוניות תכניות מספר לבצע מוצע ומחשבים. קשישים *

הפנאי, להעשרת יומיומיים, אישיים לצרכים במחשב משתמש הקשיש
וריפוי. לטיפול מידע ולקבלת לתקשורת ללימוד, לתעסוקה,

לצידם לפעול אותם ולהכשיר מתנדבים לגייס מוצע העזרים. בתחום מתנדבים *

בביצוע מהצרכנים, משוב בקבלת מידע, במתן בתחום, המקצוע אנשי של
ועוד. התאמות

בתחום לפעול תמריצים מתן ו.

מומחים .
מעצבי מהנדסים, כגון לנושא הקשורים השונים בתחומים מומחים לזהות
בתחום. לפעול תמריץ להם ויהיה בהם להיעזר יהיה שניתן באופן מוצרים,

לתחום. להיכנס למומחים תמריצים לתת כמוכן
מברית העולים מקרב וטכנאים) מהנדסים (בעיקר לתחום כוחאדם לגייס

לשעבר. המועצות
ומוצרים עזרים של פיתוח לגבי העולים בקרב חדשניים רעיונות לאתר 

לקשישים.
יצרנים *

את ולאתר השלישי הגיל לשוק להיכנס המעוניינים היצרנים את לזהות 

כלכליים תמריצים להם לתת הקיים; על מידע להם לספק שלהם; הצרכים
בתחום. לעסוק

והדרכה מידע מרכזי *

הפעילות שבהם בתהליכים להאחדה ולהגיע ההדדית בלמידה להמשיך 

משמעותי. לשינוי להביא יכולה המשותפת
את להציג מוכן אינו היצרן כאשר גם ביותר, הטוב את להציג להם לאפשר 

מממנת לא אינה הציבורית שהמערכת ידוע כאשר גם או בחינם העזרים
מסוים. אבזר או מוצר

ויצרנים עזרים יבואני *

דרכי הבטחת באמצעות למשל  הקליינטים לצורכי רגישותם את להגביר
אפשרות מתן בעברית, ברורים הנחיות דפי הכנת למשרדיהם, נוחות גישה
אישי, התאמה שירות הציוד, את להחליף אפשרות ובבית, בחנות להתנסות

תיקונים. שירות
חיוניים. עזרים על המכסים בנושא להקל ניתן כיצד לבדוק 
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שמרודשים לפני והיבואנים היצרנים עלידי השירות מתן אופן את לבדוק 

הרישוי. את
מימון מקורות יצירת *

הפיזית בסביבה שינויים וביצוע עזרים להספקת מימון מקורות יצירת 

לכך. לנזקקים
רחב בהיקף סיעוד ביטוח בחוק עזרים של הכללה של האפשרות בדיקת 

מהקיים. יותר

קשישים צרכנים מעורבות ז.
מהם ללמוד במטרה שיטתי באופן קשישים צרכנים של קבוצות להפעיל
רעיונות וכן ומוצרים עזרים על משוב מהם לקבל צורכיהם, על שוטף באופן

חדשים. מוצרים לפיתוח או קיימים במוצרים התאמות לביצוע
העלאת  השלבים בכל מבוגרים צרכנים בעזרת המוצרים של בדיקה לעודד

זמן. לאורך שימוש שיווק, ייצור, פיתוח, רעיונות,

איכות בקרת ח.
למוצרים הייצור, לתהליך שנוגע במה הטכנולוגי הנושא איכות את להבטיח
משרד מכירות. וסוכני יבואנים תעשיינים, עלידי לצרכן הניתן ולשירות
השירות. איכות הערכת לגבי המחקרית הפעילות את לקדם מציע הבריאות
לעזרים שנוגע במה לקשישים שירות מתן לגבי סטנדרטים ליצירת לסייע 

ולמוצרים.

מזדקנים נכים .0
להזדקן מתחילים שנכים בידיעה המזדקנים הנכים של הצרכים את לזהות

.40 בגיל כבר תפקודית מבחינה
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מבוא .1
לבחון חשוב הקשישים, לצורכי הבריאות שירותי של ההיענות מידת את לשפר כדי
בשירותי השימוש היקף בחינת כך, אלה. בשירותים הקשישים של השימוש דפוסי את
העושים קשישים כגון עדיפות, להן לתת שיש קבוצות על להצביע יכולה בריאות
שימוש העושים קשישים וכן יתר שימוש אולי בחלקם הבריאות, בשירותי רב שימוש
גם חשוב השימוש, להיקף בנוסף שימוש. תת אולי בחלקם הבריאות, בשירותי מועט
(רפואה בריאות שירותי של שונים בסוגים הקשישים של השימוש דפוסי את לבחון
למתכנני לסייע יכול הדבר שכן וכד'), אשפוז שירותי מומחים, רופאים ראשונית,
הקשישים. לצורכי הבריאות שירותי של ההלימות מידת את לבחון בריאות שירותי
בקרב בריאות קידום של התערבויות בתכנון לסייע גם יכולה השימוש דפוסי בחינת
את לבצע כדאי שבהן המסגרות ובאיתור בסיכון קבוצות באיתור הקשישים,

ההתערבויות.

מכך היתר בין נובעת קשישים בקרב בריאות בשירותי השימוש בדפוסי ההתעניינות
הקשישים. של בריאותם למצב האינדיקטורים אחד את מהווים אלה שדפוסים
בריאות. בשירותי רב שימוש העושה הקבוצות כאחת מוכרת הקשישים אוכלוסיית
של לקיומן בסיכון עלייה גם קיימת בגיל, העלייה שעם היא לכך הסיבות אחת
על ידוע זאת, עם יחד בתפקוד. ירידה וקיימת שונות, כרוניות ומחלות בריאות בעיות
בשירותי השימוש דפוסי על המשפיעים נוספים גורמים קיימים כי הספרות פי
מנסיבות מושפעת ולהיות לנבוע יכולה רפואי טיפול לקבלת הפנייה בריאות.

אלה. גורמים של משילוב או פסיכולוגיות, או כלכליות חברתיות, בריאותיות,

(1995 ואחרים Stump1, Wolinsky 1994 ,Anderson 1973, (לדוגמה רבים, חוקרים
בתחילה לעמוד חשוב הקשישים, בקרב בריאות בשירותי בשימוש לדון שכדי טוענים
השימוש להבנת התנהגותי מודל מציעים הם זה. לשימוש המביאות ההתנהגויות על
השימוש הבריאותי, למצב שבנוסף הוא זה במודל העיקרי הטיעון בריאות. בשירותי
החברה ידי על שעוצב כפי כפרט, האדם אופי של תוצאה הינו בריאות בשירותי
בשירותי בשימוש רואה ההתנהגותי המודל בפניו. פתוחות שהיו וההזדמנויות
הצורך ומאפייני המאפשרים, המאפיינים המועידים, המאפיינים של תוצאה בריאות
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יש שלפרטים ההנחה על מבוססים (predisposing) המרעידים המאפיינים הפרט. של
בריאות. בשירותי השימוש על המשפיעים אישיותיים וגורמים עמדות ערכים,
זו זמינות השירותים. של זמינותם את משקפים (enabling) המאפשרים המאפיינים
וזמינות וכד', בריאות בביטוח מבוטח היותו האדם, של הכלכלי למצבו קשורה
קירבה מגוריו, באזור השירותים פיתוח רמת היינו, השירותים, בנגישות הקשורה
הבריאות, מצב או הצורך, מאפיין וכר. חולים לבית קירבה קהילתית, למרפאה
בריאות מצב כולל הוא בריאות. בשירותי לשימוש ביותר המיידי הגורם הוא
על המוערך אובייקטיבי בריאות ומצב האדם ידי על נתפס שהוא כפי סובייקטיבי
תפקוד מדדי בצורת קרובות לעתים מופיע האחרון כשזה כאחד, הבריאות גורמי ידי

מחלה. ותולדות

בשירותי השימוש בדפוסי שרואים מודלים מספר קיימים ההתנהגותי, המודל לצד
אלה מודלים האדם. של הנוכחי הפיזי ממצבו ובראשונה בראש תוצאה בריאות
להוציא האדם, של הפסיכוסוציאלית הסביבה את בחשבון לוקחים ואינם כמעט
לפי למצבו בנוסף האדם, של הנתפסת בבריאות גם מתעניינים שהם העובדה את

רפואית. הערכה

את שבדקו מחקרים מספר של והמסקנות הממצאים מן לכמה נתייחס להלן
בריאות. בשירותי השימוש על שונים בריאותיים מצבים או מחלות של ההשפעה

מחלות בין הקושר סיבתי", "מסלול שקיים נטען (1994) Blaum et al של במחקרם
בריאות. בשירותי שימוש לבין בריאות מצב על עצמי ודיווח מוגבלות כרוניות,
אשפוז, בשירותי השימוש לבין הפיזי הבריאות מצב בין מיתאם מצא המחקר
של המרכזיים הממצאים אחד אחרים. בריאות ושירותי הרופא, אצל ביקורים
בקרב במיוחד כי נמצא בשירותים. שימוש לבין מוגבלות בין הקשר הוא המחקר
התפקוד על חזקה השפעה דומים תחלואה ולמצבי לארתריטיס היתה הקשישים,
עקיפה השפעה היתה לסוכרת בריאות. בשירותי מוגבר לשימוש שהביא דבר הפיזי,
השפעה אך השימוש, על ישירה השפעה היתה לסרטן השימוש. על כאחד וישירה

מוגבלות. על מועטה

של במחקרם גם אושש בריאות בשירותי השימוש לבין מוגבלות בין הקשר
מוגבלות (ארתריטיס, כרוניים מצבים שבעה בדק זה מחקר .(1955) Verbrugge et al
סוכרת כרונית, ריאות מחלת איסכמית, לב מחלת בשמיעה, מוגבלות בראייה,
מבוגרים בקרב בריאות בשירותי השימוש על השפעותיהם ואת ממאירים) וגידולים
גורמות (אינן פטליות שאינן בריאות בעיות זיקנה, שבגיל מצאו הם .(18+ (בני
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בשירותי שימוש כמות לאותה אחראיות ראייה, בעיות או ארתריטיס, כגון למוות),
מחלות של חזקה השפעה היתה יותר, הצעירים בקרב הפטליות. כמחלות בריאות

בלבד. פטליות

למסקנות הם גם הגיעו ההתנהגותי, למודל בהקשר שהוזכרו ,(1995) Stump et al
מביאה הפיזי בתפקוד ירידה כי מצאו הם לעיל. שנדון המחקר של לאלה דומות
מצב בין הקשר על מצביעים גם מחקרים הקשישים. בקרב ברופאים בשימוש לעלייה
כל כי מצאו (1994) Caliahan et al למשל, בריאות. בשירותי שימוש לבין נפשי
בקרב כן, כמו רופא. אצל פעמים יותר ביקרו מדיכאון, סבלו אשר המחקר משתתפי
יותר נמוכה הבריאות של העצמית ההערכה רמת היתה מדיכאון, שסבלו אלה

מדיכאון. סבלו שלא אלה בקרב מאשר

אפיונים לבין בריאות בשירותי השימוש דפוסי בין הקשר את נבדוק זה במסמך
שימוש סקר על מבוססים להלן שיוצגו הממצאים בארץ. הקשישים של שונים
למעלה שהקיף לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה של 1993 בריאות בשירותי
זמינים שהיו האפיונים .+65 בני קשישים כ460,000 ומייצג קשישים מאלפיים
גיל, כגון. הקשישים של סוציודמוגרפיים רקע אפיוני מספר כוללים הסקר במסגרת
למצב שקשורים אפיונים והשכלה, מוצא מגורים, הסדרי משפחתי, מצב מין,
בריאות שירותי של הזמינות למידת קשורים להיות שיכולים אפיונים וכן תחלואה,
בסקר המרואיינים גר. הוא בו היישוב וסוג הקשיש מבוטח בה החולים קופת כגון
השבועיים במהלך בעיקר שונים, בריאות לשירותי הפניות תדירות על לדווח התבקשו
השנה למחצית התייחסו שלגביהן לאישפוז פניות להוציא הריאיון, לביצוע שקדמו

לראיון. שקדמה

בקרב תחלואה מצב של נבחרים אינדיקסווים .2
קשישים

כרוניות מחלות של קיומן בשכיחות עלייה גם קיימת בגיל העלייה עם כאמור,
את נציג להלן השונים. הבריאות בשירותי השימוש בהיקף לעלייה מביא והדבר
התחלואה למצב בנוגע (1993 (למ"ס בריאות בשירותי שימוש של הסקר ממצאי
בגלל בדיאטה או בתרופות שימוש על הנחקרים נשאלו זה בסקר הקשישים. בקרב
קיבה כיב כליות, מחלת לב, מחלת דם, לחץ סוכרת, הבאות: המחלות אחת
כרוניות ממחלות סובלים +65 בני של יותר גבוה שיעור כי נראה 1 מלוח ואסטמה.
בני בקרב .n%9 לעומת מסוכרת סובלים is%8.מהקשישים כך, .6455 בני מאשר
סובלים $22.9 ;$21.7 לעומת דם לחץ מבעית סובלים $30.0, בהתאמה, 6455



מחקרית מזווית הזיקנה 94

כיב או כליות ממחלת סובלים נמוכים יותר ושיעורים ,#11.2 לעומת לב ממחלת
סובלים ומעלה 55 מבני .s%0 בהתאמה). ו#7.6 2.190 לעומת ו#8.3, £2.99) קיבה

מאסטמה.

(באחוזים) ומין גיל לפי מחלות שכיחות :1 לוח
80+ 7975 7470 6965 65+ 6455

9.6 12.5 16.6 15.1 13.8 11.9 10כרת
9.1 13.9 16.1 15.3 14.0 11.0 גברים
9.9 11.3 16.9 14.9 13.7 12.6 נשים

25.1 29.0 36.7 30.8 30.0 21.7 דם לחץ
18.4 22.0 31.5 25.7 25.1 20.5 גברים
30.4 35.0 41.0 35.0 35.6 22.7 נשים
24.8 24.5 25.0 19.3 22.9 11.2 לב מחלת
29.9 24.4 31.1 21.5 26.4 13.5 גברים
20.7 24.5 20.0 17.6 20.1 9.3 נשים
3.2 1.5 4.1 2.5 2.9 2.2 כליות מחלת
4.1 2.2 4.6 1.7 3.1 2.4 גברים
2.4 0.8 3.7 3.2 2.8 2.1 נשים
7.7 6.3 10.7 7.9 8.3 7.6 קיבה כיב
5.9 5.3 11.3 7.3 7.7 7.7 גברים
9.1 7.1 10.2 8.3 8.8 7.6 נשים

5.0 4.1 5.7 4.9 5.0 5.0 א00מה
6.4 3.6 5.5 5.3 5.3 4.6 גברים
3.9 4^5 5^ 4^ 4.7 5.3 נשים

מצביע הדבר יורדת. מכן ולאחר 74 גיל עד עולה המחלות שכיחות כי לציין מעניין
בלחץ בעיות שכיחות יותר. הבריאים הם זה לגיל מעבר השורדים שהקשישים כך על
35.670) +65 בנות נשים בקרב יותר גבוהות קיבה קיב מחלת ושכיחות הדם
לב מחלות זאת לעומת בהתאמה). ל#7.7 s%81.בהשוואה ל#25.1 בהשוואה

.(#20 לעומת #26) +65 בני גברים בקרב יותר שכיחות

מוצגות 2 בלוח האדם. סובל מהן מחלות ריבוי הוא הבריאות למצב נוסף מדד
ומין. גיל לפי מחלות, של הנ"ל הרשימה מתוך מחלות ריבוי של מצבים של שכיחויות
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(באחוזים) ומין גיל לפי מחלות ריבוי של שכיחות :2 לוח
80+ 7975 7470 6965 65+ 5564

52.9 54.1 61.6 53.6 55.7 40.5 לפחות אחת ממחלה סובלים
52.2 52.9 61.5 53.5 55.3 42.0 גברים
53.3 54.9 61.7 53.7 56.1 39.2 נשים

35.0 35.4 35.1 32.0 34.1 25.8 בלבד אחת ממחלה סובלים
34.1 37.8 34.9 34.4 35.1 27.6 גברים
35.7 33.3 35.3 30.0 33.3 24.4 נשים
13.8 14.0 17.6 17.0 15.9 11.0 מחלות משתי סובלים
14.7 11.8 18.0 15.3 15.3 11.4 גברים
13.0 15.8 17.3 18.3 16.5 10.6 נשים
4.1 4.7 8.9 4.6 5.7 3.7 ומעלה מחלות משלוש סובלים
3.4 3.3 8.6 3.6 4.9 3.0 גברים
4.6 5.8 9.1 5.4 6.3 4.2 נשים

בני קשישים בקרב יותר שכיחים מחלות ריבוי של מצבים גם כי נראה מהלוח
בני בקרב %40.5 לעומת לפחות אחת כרונית ממחלה סובלים מהם 55.79?; .+65

עוד ,(£25.89. (לעומת בלבד אחת כרונית ממחלה סובלים מהקשישים 34.^ .6455
מחלות משלוש סובלים .s.7%0(n%0 (לעומת כרוניות מחלות משתי סובלים %15.9

בקרב יותר שכיחים מחלות ריבוי של מצבים כן, כמו .{2170 (לעומת יותר או כרוניות
יורדת, ואח"כ 74 גיל עד עולה ומעלה מחלות שתי של מצבים של שכיחותם נשים.
מדד לפי גם יחסי באופן יותר בריאים הם יותר המבוגרים שהקשישים נראה כלומר,

זה.

אחות ואצל רופא אצל ביקורים .3
רופא אצל הביקורים מספר הוא בריאות בשירותי לשימוש האינדיקטורים אחד
רופאים אצל שנה ברבע לנפש הממוצע הביקורים מספר מוצג 3 בלוח אחות. ואצל
בשירותי לנפש הממוצע הביקורים מספר כי נראה מהלוח ומין. גיל לפי ואחיות
מספר .6445 בני למבוגרים בהשוואה +65 בני בקרב יותר גבוה נבחרים בריאות
מבוגרים בקרב 2.7 לעומת 3.8 הוא כללי רופא אצל לרבעון לנפש הממוצע הביקורים
1.3 הוא מומחה רופא אצל לרבעון לנפש הממוצע הביקורים מספר .6445 בני
בני בקרב 0.5 לעומת 1.1 הוא אחות אצל הממוצע הביקורים ומספר 0.9 לעומת

הבריאות בשירותי לנפש הממוצע הביקורים מספר כי יצויין .(1994 (הלמ"ס, 6445
בני קשישים בקרב אך זה, בגיל לגברים בהשוואה 6445 בגיל נשים בקרב יותר גבוה
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בשאר כללי. רופא אצל רק נשים בקרב לנפש הביקורים מספר יותר גבוה +65

גברים בין הקשישים בקרב הממוצע הביקורים במספר הבדל אין הבריאות שירותי
לנשים.

גיל לפי שנה ברבע נבחרים בריאות בשירותי לנפש ממוצע ביקורים מספר :3 לוח
ומין*

+65 6445

3.8 2.7 כללי רופא אצל
3.6 2.4 גברים
4.0 2.9 נשים
1.3 0.9 מומחה רופא אצל
1.3 0.7 גברים
1.3 1.0 נשים
1.1 0.5 אחות אצל
1.1 0.5 גברים
L1 06 נשים

.1994 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה של 970 מס' מיוחד בפרסום 1 לוח מתוך *

רופא אצל הריאיון שלפני השבועיים במהלך שביקרו הקשישים שיעור את כעת נציג
שיעור כי נראה מהלוח .(4 (לוח ומין גיל לפי אחות ואצל מומחה רופא אצל כללי,
6455 בני למבוגרים בהשוואה הבריאות בשירותי ביקרו 65+ בני בקרב יותר גבוה
מומחה רופא אצל 12.696 לעומת 14.096 כללי, רופא 29.5אצל 9S לעומת (190.י37

+65 בנות נשים של יותר גבוה שיעור כי נראה עוד אחות). אצל 6.096 לעומת וו£10.49

מומחה רופא אצל ביקרו גברים של יותר גבוה שיעור אך כללי, רופא אצל ביקרו
קשישים בקרב דומה אחות אצל המבקרים שיעור לראיון. שקדמו בשבועיים

וקשישות.

עם במגע שהיו הקשישים שיעור את לבחון מעניין ומין, גיל של למשתנים בנוסף
שביקרו הקשישים שיעור מוצג 5 בלוח נוספים. אפיונים לפי הבריאות שירותי
כללי רופא אצל המבקרים שיעור כי נראה שונות. קבוצות בקרב הבריאות בשירותי
יורד זה שיעור המוצא. קבוצות לשאר בהשוואה מערבי ממוצא קשישים בקרב נמוך
הסובלים בקרב ובמיוחד כרוניים חולים בקרב גבוה והוא בהשכלה, העלייה עם
בקרב יותר גבוה השיעור כן כמו אחרות. במחלות לחולים בהשוואה לב, ממחלת
יש כי נראה לא עירוניים. ביישובים הגרים קשישים ובקרב נשואים לא קשישים

השונות. הקופות מבוטחי בקרב המבקרים בשיעור משמעותי הבדל
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נבחרים, בריאות בשירותי הריאיון שלפני בשבועיים שביקרו הקשישים שיעור :4 לוח
(באחוזים) ומין גיל לפי

+65 6455

כללי רופא אצל
37.2 29.5 0הכ
35.3 27.9 גברים
38.3 30.9 נשים

מומחה רופא אצל
14.0 12.6 rno
14.2 11.1 גברים
13.8 13.8 נשים

אחות אצל
10.4 6.0 0הכ
10.2 5.4 גברים
105 6A נשים

אצל יותר מבקרים מערבי ממוצא קשישים כללי, רופא אצל מהביקורים בשונה
המבקרים שיעור כאן גם בהשכלה. העלייה עם עולה המבקרים ושיעור מומחה רופא
אחרים. לחולים בהשוואה לב חולי קשישים בקרב ובמיוחד גבוה הוא חולים בקרב
מומחה רופא אצל מבקרים פחות ומאוחדת כללית החולים קופות מבוטחי בקרב
שיעור כללי, רופא אצל הביקור לדפוסי בדומה ולאומית. מכבי מבוטחי לעומת
הגרים ובקרב נשואים לא קשישים בקרב יותר גבוה מומחה רופא אצל המבקרים

עירוניים. ביישובים

לביקורים בדומה אחות. אצל מבקרים מזרחי ממוצא קשישים של יותר גבוה שיעור
אחות אצל המבקרים שיעור בהשכלה. העלייה עם יורד זה שיעור כללי, רופא אצל
אצל המבקרים שיעור סוכרת. חולי בקרב ובמיוחד כרוניים חולים בקרב יותר גבוה
אין ולאומית. כללית מבוטחי לעומת ומאוחדת מכבי מבוטחי בקרב נמוך אחות
אצל המבקרים שיעור אך משפחתי, מצב לפי המבקרים בשיעור משמעותי הבדל

כפריים. ביישובים הגרים קשישים בקרב במיוחד גבוה אחות

בקרב במיוחד נמוך אחות ואצל מומחה רופא אצל המבקרים שיעור כי יצויין
יהודים. לא קשישים
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הבריאות בשירותי האחרונים בשבועיים שביקרו +65 בני הקשישים שיעור :5 לוח
(באחוזים) שונות סוציודמוגרפיות קבוצות בקרב
רופא אצל

אחות אצל מומחה כללי רופא אצל
10.4 14.0 37.2 0ה"כ

סוצא
14.5 11.5 40.6 מזרחי
9.3 15.4 35.8 מערבי
2.7 5.4 40.5 יהודים לא

השכלה
12.1 10.0 41.9 למד לא
10.7 14.2 38.2 יסודי בי"ס
9.7 15.0 35.1 יסודי על

מחלות
18.7 18.5 47.5 סוכרת
13.0 15.1 49.4 דם לחץ יתר
13.4 20.3 53.0 לב מחלת

חולים קופת
11.8 14.0 38.0 כללית
4.0 17.8 36.6 מכבי
6.7 13.9 38.4 מאוחדת
11.8 17.8 39.9 לאומית

משפחתי מצב
10.5 13.9 36.3 נשוי
10.2 14.2 38.8 נשוי לא

יישוב סוג
9.7 14.0 37.5 עירוני
26.3 110 31,9 כפרי

את לבודד קשה ולכן משתני, חד ניתוח על מבוססים לעיל שהוצגו הממצאים
על המשפיעים הגורמים את לבחון מנת על השונים. המשתנים של השפעתם
בביקורים והתמקדנו משתני רב ניתוח ערכנו בריאות, בשירותי להשתמש ההסתברות
נגישות רמת בעלי ראשוניים בריאות שירותי שהם אחות ואצל כללי רופא אצל
של השפעתם נבחנה (6 (לוח השתמשנו שבו Logitn מודל במסגרת ביותר. גבוהה
מין, גיל, הבריאות. בשירותי לבקר ההסתברות על להשפיע עשויים אשר משתנים
מתגורר שבו בית משק וסוג משפחתי מצב של מורכב משתנה משפחתי, מצב מוצא,

יישוב. וסוג בריאות מצב הקשיש,
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אחות ואצל רופא אצל ביקורים של Logit ניתוח :6 לוח
אצל לבקר ההסתברות לבקר ההסתברות

אחות רופא אצל
מבחן מבחן
Wald* b מקדם Waid* b מקדם

(801 לבני (ביחס גיל
(0.00) 0.00 (0.23) 0.06 6965

(0.00) 0.00 (0.24) 0.07 7470

(0.00) 0.01 (0.11) 0.05 7975

לנשים) (ביחס מ'ן
(0.05) 0.03 (1.05) 0.10 גברים

למזררו) (ביחס מוצא
(14.37) 0.60* (6.93) 0.28* מערב
(3.86) 1.20* (0.07) 0.07 יהודים לא

ללא (ביחס משפחתי סצב
נשוי)

(0.00) 0.11 (0.90) 0.67 נשוי
(ביחס ומגורים משפחתי מצב

תר1) חד בית במשק לנשוי
(0.67) 0.91 (0.12) 0.25 דורי בדב וגר נשוי

(0.00) 0.03 (0.69) 0.60 דורי בחד נשוי לא
(11.69) 1.02* (14.56) 0.62* דורי ברב נשוי לא

לסובלים (ביחס בריאות מצב
לפחות) אחת ממחלה

(14.48) 0.59* (123.60) 1.08* בריאים

לכפרי) (ביחס "שוב 0וג
(30.60) 1.42* (0.74) 0.21 עירוני

1.10 096 קבוע
596 של ברמה מובהק המקדם אזי 1.96 > הסטטיסטי כאשר *

על משפיעים אינם משפחתי, ומצב מין גיל, כי מראה משתני הרב הניתוח
מצב של לאינטראקציה למוצא, זאת לעומת ואחות. רופא אצל לבקר ההסתברות
לבקר ההסתברות על מובהקת השפעה יש הבריאות, ולמצב בית משק וסוג משפחתי
ממוצא מקשישים יותר מבקרים מזרחי ממוצא קשישים אחות. ואצל רופא אצל
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דורי רב בית במשק שגרים נשואים לא קשישים ראשוניים, בריאות בשירותי מערבי
לפחות, אחת כרונית ממחלה שסובלים וקשישים אחרים, מקשישים יותר מבקרים
נשואים לא שקשישים לכך הסיבה מובהק. באופן הבריאות בשירותי יותר מבקרים
היותם להיות יכולה בריאות בשירותי יותר מבקרים דורי רב בית במשק שגרים
עם לגור לעבור בודדים לקשישים נטיה שיש מכיון זאת, יותר. ומוגבלים חולים
היישוב שלסוג בעוד חולים. ויותר מוגבלים יותר להיות הופכים הם כאשר ילדיהם
עירוניים לא בישובים מגורים רופא, אצל לבקר ההסתברות על מובהקת השפעה אין

מובהק. באופן האחות אצל לבקר ההסתברות את מגדילים

ואילו מובהק להיות זה משתנה הופך ההשכלה את למודל מוסיפים כאשר כי יצויין
על המעיד דבר מובהק, בלתי להיות הופך והוא נחלשת המוצא משתנה השפעת
המוצא השפעת זאת, עם יחד והשכלה). (מוצא אלה משתנים שני בין ההדוק הקשר
משתני. הרב לניתוח זה משתנה להכניס בחרנו ולכן ההשכלה מהשפעת יותר חזקה

D'TIDWK A
הקשישים שיעור .(7 (לוח שנה חצי במהלך שאושפזו הקשישים שיעור את גם בדקנו
מזה יותר גבוה זה שיעור כי לציין .15ויש 196 הוא שנה חצי במהלך שהתאשפזו
האשפוז בשיעורי קטנים הבדלים קיימים .9.296 על העומד 6455 בני מבוגרים בקרב
לעומת 18.596) גברים בקרב יותר גבוה שהתאשפזו הקשישים שיעור אך מוצא, לפי
והוא בהשכלה העלייה עם נופל שהתאשפזו הקשישים שיעור נשים). בקרב 12.596

קופות מבוטחי בקרב שונה זה שיעור סוכרת. וחולי לב חולי בקרב יותר גבוה
מבוטחי בקרב 16.296 לבין המאוחדת מבוטחי בקרב 9.996 בין ונע השונות החולים
לא לקשישים בהשוואה יותר גבוה נשואים קשישים בקרב האשפוזים שיעור הכללית.
19.896) לעירוני בהשוואה הכפרי במגזר יותר וגבוה ,(13.696 לעומת 16.096) נשואים

.(14.996 לעומת
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קבוצות בקרב שנה חצי במהלך שאושפזו +65 בני הקשישים שיעור :7 לוח
(באחוזים) שונות סוציודמוגרפיות

כללי חולים בבית

15.1 0הכ
סין

18.5 גברים
12.2 נשים

מוצא
16.3 מזרחי
14.6 מערבי
15.6 יהודים לא

השכלה
17.1 למד לא
15.3 יסודי בי"ס
14.3 יסודי על

מחלות
23.1 סוכרת
16.8 דם לחץ
26.2 לב מחלת

חולים קופת
16.2 כללית
14.5 מכבי
9.9 מאוחדת
12.0 לאומית

משפחתי מצב
16.0 נשוי
13.6 נשוי לא

יישוב סוג
14.9 עירוני
19^ כפרי

כי מראה (8 (לוח לאשפוז ההסתברות על המשפיעים הגורמים של משתני רב ניתוח
הגרים נשואים לא קשישים בקרב גברים, בקרב ,75+ בגיל יותר גבוהה ההסתברות
לאשפוזים ההסתברות כי יצויין חולים. קשישים בקרב וכמובן דורי רב בית במשק

מובהק. באופן לא כי אם הכפרי בסקטור הגרים קשישים בקרב יותר גבוהה
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אשפוזים של Logit ניתוח :8 לוח
להתאשפז ההסתברות

שנה בחצי

Waid* מבחן b מקדם
(80+ לבני (ביחס גיל

(6.56) 0.45* 6965
(3.70) 0.34* 7470
(0.84) 0.18 7975

לנשים) (ביחס מין
(11.27) 0.45* גברים

למזרחי) (ב'ח0 סוצא
(1.75) 0.18 מערבי
(0.02) 0.04 יהודים לא

נשוי) ללא (ביחס משפחתי מצב
(0.11) 0.30 נשוי

דורי) חד בית במשק לנשוי (ביחס ומגורים משפחתי מצב
(0.02) 0.12 דורי ברב וגר נשוי
0.01 0.06 דורי בחד נשוי לא
(5.32) 0.54* דורי ברב נשוי לא

לפחות) אחת ממחלה לסובלים (ביחס בריאות מצב
(37.04) 0.81* בריאים

לכפרי) (ביחס יישוב 0וג
(1.69) 0.36 עירוני

0.73 קבוע

59, של ברמה מובהק המקדם אזי 1.96 > הסטטיסטי כאשר *

סיכום .5
בין הקשר בדבר בהשערה תומכים לעיל שהוצגו הנתונים כי לומר ניתן לסיכום,
הגרים נשואים לא קשישים בריאות. בשירותי שימוש לבין בריאות בעיות של קיומן
לכך שהסיבה ייתכן הבריאות. בשירותי יחסית רב שימוש עושים דורי רב בית במשק
אצל לגור עוברים וחולים, מוגבלים בהופכם בודדים, שקשישים בעובדה נעוצה
לבד לגור להמשיך יכולים ואינם זאת, לעשות באפשרותם שאין אלה קרוביהם.

ממושך. לטיפול במוסד להתאשפז המקרים, ברוב נאלצים, בקהילה,
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על משפיעים אינם ומין גיל בריאות, מצב על מפקחים כאשר כי לציין מעניין
על מובהק באופן משפיעים אך אחות, ואצל כללי רופא אצל לבקר ההסתברות
יותר מתאשפזים 75+ בני קשישים כללי: חולים בבית להתאשפז ההסתברות
מובהק. באופן מנשים יותר מתאשפזים וגברים יותר, צעירים לקשישים בהשוואה
על מובהק באופן משפיע הוא להתאשפז, ההסתברות על משפיע לא שהמוצא בעוד
עושים מזרחי ממוצא וקשישים אחות, ואצל כללי רופא אצל לבקר ההסתברות
נוסף דבר מערבי. ממוצא לקשישים בהשוואה אלה בשירותים יותר רב שימוש
מצב כגון נוספים משתנים על מפקחים שכשאר העובדה הוא הנתונים מן שעולה
אשפוזים, ועל כללי רופא אצל ביקורים על משפיע אינו היישוב סוג ומוצא, בריאות
לאעירוניים ביישובים קשישים אחות: אצל ביקורים על מובהק באופן משפיע אבל

עירוניים. ביישובים קשישים מאשר המרפאה אחות אצל יותר מבקרים
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מבוא .1
בהן וגרים מוגן, דיור של תכניות 51 הציבוריממשלתי המגזר בידי מופעלות היום
במהלך אלה מסגרות בהפעלת שהצטבר הניסיון בעקבות קשישים. כ3,300 בערך
בשיעור לעלייה הביאה אשר במקום ההזדקנות של התופעה ובעקבות השנים,
שירותים לפיתוח (האגודה אשל הזמינה הידרדרו, ובריאותם שתפקודם הדיירים
המוגן. הדיור מסגרות על מקיף מחקר ברוקדייל מג'וינטמכון בישראל) הזקן למען

אוכלוסיית הרכב תיאור כללו אשל, של בסיועה מומן גם אשר המחקר, של מטרותיו
דפוסי בחינת וכד'); בריאותיתפקודי (סוציודמוגרפי, שונים מהיבטים הדיירים
ובשירותים המוגן, הדיור במסגרת הניתנים בשירותים הדיירים של השימוש
שונים בתחומים הדיירים של צורכיהם בחינת בקהילה; גורמים עלידי המסופקים
שונים מהיבטים הדיירים של רצונם שביעות מידת ובחינת אלה לצרכים וההיענות

המוגן. הדיור של

,1993 בסוף שפעלו התכניות, 44 מתוך תכניות 23 של מייצג מדגם נבדק במחקר
אלה, תכניות של התפעוליים היבטיהן על ללמוד כדי כמוכן, דיירים. 450 ורואיינו
העוסקים של דעותיהם את לבחון וכדי המצוי, האדם כוח ומצבת השירותים סל כגון
22 רואיינו התכניות, של הפעלתן במתכונת הדרושים השינויים בנושא בתחום

סוציאליות. עובדות ו20 בית ואבות אימהותבית

הוא 75+ בני ושיעור שנים 75.7 הוא הדיירים של הממוצע שגילם העלה המחקר
מהמוסד הכנסה השלמת מקבלים (6ל79) הדיירים רובי כי נמצא בנוסף, כו$53.
הזיקנה. קיצבת על נוספים הכנסה מקורות היעדר על המעיד דבר לאומי, לביטוח
בעיקר ,1989 משנת לארץ שהיגעו חדשים עולים הם הדיירים שכרבע גם לציין מעניין

לשעבר. מבריתהמועצות

מעוטי לקשישים כשירות פותח הציבוריממשלתי המגזר בידי המופעל המוגן הדיור
על מצביעים המחקר ממצאי זאת, עם עצמאי. די חיים אורח לנהל היכולים יכולת
שהייתם במהלך אשר רבים, דיירים המוגן הדיור בתכניות מתגוררים שכיום כך
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מהם רבע שמעל נמצא התפקודיבריאותי. במצבם הידרדרות חלה זו במסגרת
שלושה פי כמעט גבוה זה שיעור .(ADL) אישי טיפול של בתחום מוגבלים (2796)

למרות בקהילה. שגרה הכללית הקשישים אוכלוסיית בקרב המוגבלים משיעור
שבמחצית להדגיש יש המוגבלות, בשיעורי התכניות בין רבה שונות שקיימת

.adl1 מוגבלים מהדיירים ויותר כשליש במחקר, שנכללו התכניות

של לצרכים מענים לספק היכול הגורמים אחד היא הקהילתית השירותים מערכת
רב שימוש עושים המוגן הדיור שדיירי עולה המחקר מממצאי המוגבלים. הדיירים
המוגבלים באוכלוסיית הטיפול שרמת לציין ראוי קהילתיים. בשירותים יחסית
זו עובדה בקהילה. בביתם הגרים המוגבלים שבקרב מזו פחותה לא המוגן בדיור
מכלל כ2370 סיעוד. חוק של הכיסוי היקף א) דרכים: במספר ביטוי לידי באה
חוק באמצעות עזרה מקבלים בפרט, אישי בטיפול מהמוגבלים ו^68 הדיירים
מבין יחסית גבוה שעיור ב) ביותר. המוגבלים בקרב יותר גבוה אף זה ושיעור סיעוד
(רופא הבריאות שירותי במערכת תפקידים בעלי עם קשר קיימו המוגבלים הדיירים
קיימו הדיירים מבין יחסית גבוה שיעור ג) קופתחולים) מרפאת ואחות המשפחה

סוציאלית). (עובדת הקהילתית הרווחה שירותי עם קשר

הניתנים בשירותים הדיירים של השימוש דפוסי נבדקו המחקר במסגרת כאמור,
ומידת וכו') חברתי מועדון מצוקה, לשעת קריאה (מערכת המוגן הדיור במסגרת
שיעור מועדון, מופעל שבהן שבתכניות נמצא למשל, אלה. משירותים שביעותרצונם
שביעות את הביעו המבקרים ושרוב בו, מבקרים (69^ הדיירים מכלל יחסית גבוה

במועדון. המתנהלת מהפעילות רצונם

המוגן. הדיור במסגרת לחייהם בנוגע כללית הערכה לתת גם התבקשו הדיירים
בנוסף, במקום. מחייהם שביעותרצון הביעו (£859,) המכריע שרובם העובדה בולטת
לעבור החליטו שבגללם הצרכים על ענה שהמעבר דיווחו הדיירים מכלל כ>?899

המוגן. לדיור

בקרב מוגבלות של הנושא את לבדוק היתה המחקר של ממטרותיו אחת כאמור
מוגבלים קשישים כיום גרים מוגן לדיור שבתכניות נמצא ואמנם המוגן. דיור דיירי
האתגר עם להתמודד צריכים אלו מסגרות שמפעילים והגורמים מבוטל, לא בשיעור
כלל בדרך שמהווים העצמאיים, הדיירים של רווחתם את להבטיח ניסיון של הכפול
הדיירים של לצורכיהם הולמים מענים להספקת לדאוג הצורך ועם הרוב, את

המוגבלים.
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של מתהליך רק לא נובע המוגן הדיור במסגרות מוגבלים דיירים של הימצאותם
לשהות המוגבל לדייר המאפשר סיעוד חוק החלת עקב גם אלא טבעית הזדקנות
ועובדות הבית אמהות שכל למרות בנוסף, המוגן. בדיור יותר ארוכה תקופה
שהם קשישים מלכתחילה המוגן בדיור לקלוט שאין בדעה היו שרואיינו הסוציאליות
במשך מוגבלים להיות שהפכו דיירים לגבי במערכת הרווחת התפיסה הרי מוגבלים,
המוגן הדיור במסגרת המוגבל הדייר את להחזיק שרצוי היא המוגן בדיור שהותם
הוא אין עוד כל במקום להזדקן לו לאפשר כלומר אבות; בבית להשמתו כחלופה

אותו. לסובבים או לעצמו סכנה מהווה

לקבל כדי רק לא סוציאליות ועובדות בית אמהות/אבות רואיינו המחקר במסגרת
כוחהאדם מצבת ועל המוגן הדיור לדיירי כיום שזמינים השירותים סוגי על תמונה
סל של ההתאמה מידת על ללמוד כדי גם אלא השונות, בתכניות הנוכחית

הדיירים. אוכלוסיית של לצרכים הקיים כוחהאדם ומצבת השירותים

בתכניות לדיירים המוצע השירותים בסל שונות שקיימת מורים המחקר ממצאי
תפקידים בעלי של הימצאותם במידת בעיקר התכניות בין הבדלים נמצאו השונות.
כמוכן, ספציפיים. תפקידים מילוי ובדפוסי משרותיהם בהיקפי כוחהאדם, במצבת

הרצויים. השינויים ובסוגי בהיקף התכניות בין הבדלים קיימים

ומצבת השירותים סל התאמת של בתחום ביותר הבולטות הסוגיות את נציג כעת
המצב בין לפער היתר, בין מתייחסות, אלו סוגיות הדיירים. לצורכי האדם כוח
לבין המוגן, הדיור של כוחהאדם ובמצבת השירותים בסל המצוי המצב לבין המצוי

רצוי. המצב

כולל השירות, בפיתוח העוסקים הגורמים של לשימושם הועברו המחקר ממצאי
עלייה. לקליטת והמשרד והרווחה העבודה משרד והשיכון, הבינוי משרד אשל,
והדרכים השירותים סל קביעת כגון ופיתוח, תכנון בתהליכי לסייע יכולים הממצאים
בעתיד. שייבנו באלה והן הקיימות בתכניות הן כוחהאדם, מבנה ותכנון להספקתם,

אדם כוח .2
המוגן בז'ור מס"זית/מס"בית של העסקתה 2.1

רצוי משרה). חצי של (ממוצע קבוע באופן מט"זית מועסקת התכניות 23 מתוך ב7
היקף בהרחבת הצורך על דווח זה, תפקיד בעל שהעסיקו מהתכניות שב4 להדגיש

משרה. חצי של להיקף לפחות משרתה
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צורך שיש צוין קבוע, באופן מועסקת אינה מט"זית בהן התכניות 16 מתוך ב13
נמצא לא במקום. העובדים בצוות קבוע כמרכיב המט"זית של התפקיד את לכלול
שדיווחו הדיירים לשיעור או בתכנית המוגבלים שיעור לבין זה צורך הבעת בין קשר
מתוך שב8 לציין יחשוב אך, משקהבית. ניהול של בתחום לאמסופקים צרכים על
בעבודתן. רב עומס על הבית אמהות דיווחו זה, צורך הורגש שבהן התכניות 13

של בתפקיד הסוציאליות, העובדות עלידי בעיקר הצורך, צוין אף תכניות בשמונה
או סיעוד, חוק עלידי שנדחו לדיירים אישי בטיפול עזרה לספק האמורה מט"בית
העובדות החוק. במסגרת שירותים שמקבלים לאלה עזרה תוספת לספק עלמנת
שמרותקים ולדיירים עריריים לדיירים ביעקר זה שירות לספק המליצו הסוציאליות
המוגבלים שיעור לבין מט"בית להכליל הרצון בין קשר נמצא שלא לציין, יש לביתם.
שדיווחו אישי בטיפול המוגבלים שיעור או הסיעוד חוק של הכיסוי מידת בתכניות,

לאמסופקים. צרכים על

המוגן בדיור תחזוקה איש של קבוע ביקור 2.2
המוגן הדיור באתר נוכח תחזוקה איש שלפיו סידור שקיים נמצא תכניות ב15
אמורים תחזוקה ושירותי כזה, סידור היה לא התכניות 8 בשאר קבועה. בתדירות

הצורך. לפי מסופקים להיות
עלמנת קבוע בסידור צורך שיש הדעה הובעה האלה התכניות שמונה מתוך ב5

שמתעוררות. תחזוקה לבעיות יותר ומהיר יעיל מענה לאפשר

תחזוקה איש שלפיו סידור היה שבהן בתכניות שגרו מהדיירים ש^80 לציין, יש
%59 לעומת התחזוקה, משירותי רצון שבעי היו במקום, קבוע באופן מבקר
הבית אמהות רוב כמוכן, זה. מעין סידור פעל לא שבהן בתכניות מהדיירים
הטיפול מדרך מרוצות היו לא תחזוקה, איש של קבוע ביקור ללא בתכניות

והבניינים. הדירות בתחזוקת

המוגן בדיור הסוציאלית העובדת של נוכחותה תגבור 2.3
פרטני בטיפול רק לא עוסקת המוגן הדיור במסגרת העובדת הסוציאלית העובדת
הקשר פיתוח ובהדרכתם, מתנדבים במציאת סיוע מתן קהילתיים: בנושאים גם אלא
העוסקות בוועדות השתתפות וחיזוקו, יותר הרחבה בקהילה שונים גורמים עם

וכד'. צוות אנשי ועם הדיירים עם קבוצתית עבודה וכד', בניהול באכלוס,

ו
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משרה. רבע של בהיקף קבוע באופן סוציאלית עובדת הועסקה בלבד אחת בתכנית
המוגן בדיור מבקרת הסוציאלית העובדת שלפיו סידור קיים נוספות תכניות ב13

הצורך. לפי רק מבקרת היא התכניות ביתר קבוע. באופן

צורך הורגש קבוע באופן מבקרת סוציאלית עובדת שבהן התכניות 14 מתוך ב5
שיש דווח הצורך, לפי רק מבקרת היא שבהן תכניות 9 מתוך ב6 יותר. תבקר שהיא
ביקורים תערוך הקהילתית השירותים מערכת מטעם הסוציאלית שהעובדת צורך
בחרו לא כזאת בדעה שהיו התפקידים שבעלי לציין, יש קבוע. באופן במקום

סוציאלית. עובדת תעסיק המוגן הדיור שלפיו באלטרנטיבה

בתגבור צורך שהרגישו שרואיינו, הסוציאליות העובדות כל שכמעט לציין, יש אך,
המוגן בדיור נוכחותן את להגביר מתקשות שהן דיווחו המוגן, בדיור זה תפקיד

יותר. הרחבה בקהילה בעבודתן המורגש מהעמוס כתוצאה

היו המוגן הדיור בתכניות העו"ס תפקיד בתגבור הצורך להרגשת העיקריות הסיבות
אחר יותר הדוק במעקב צורך הרווחה, ללשכת מהדיירים חלק של נגישות קשיי
צורך מוגבלים), דיירים עריריים, (דיירים מיוחדים צרכים בעלי דיירים של מצבם
העובדים צוות עם סדירים מפגשים בקיום והצורך דיירים עם קבוצתיות שיחות בקיום

ספציפיים. מקרים על ודיון הדרכה מתן לשם במקום

מקרב (90ר\ האחרון בחודש עו"ס עם נפגשו מהם ש2196 עולה הדיירים מסקר
מכלל חמישית אישי). בטיפול המוגבלים הדיירים מקרב ו>?349 העצמאיים הדיירים
30^ הסוציאלית העובדת עם יותר הדוק לקשר רצון הביעו (£229) הדיירים

העצמאיים). מהדיירים  209?< לעומת המוגבלים, מהדיירים

המרפאה אחות עם הקשר חיזוק 2.4
שלפיו הסדר, נמצא ולא אחות המעסיקה תכנית נמצאה לא המחקר במסגרת
פוגשים הדיירים לשירותיה. שזקוק דייר לכל וזמינה בקביעות במקום מבקרת אחות
במסגרת הצורך. לפי אצלם, בית ביקורי עורכת היא ולעיתים במרפאה האחות את
מהמוגבלים ו0^56 מהעצמאיים 4696) המוגן הדיור מדיירי ש^49 נמצא המחקר
מקרב £239 כמוכן, האחרון. בחודש המרפאה אחות עם נפגשו אישי) בטיפול

האחרון. בחודש אצלם ביקרה המרפאה שאחות דיווחו המוגבלים
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הצורך על דיווחו הבית) אמהות (ובעיקר התפקידים בעלי מהתכניות במחצית
זאת בשבועיים). לפעם בשבוע פעם (בין המוגן בדיור אחות של קבוע ביקור בהסדרת
הם בריאותם בשל ואשר אחות, של למעקב הזקוקים דיירים על להקל כדי בעיקר
זה מעין שבביקור ציינו הצוות אנשי מקצת המקומית. למרפאה להגיע מתקשים
של בתחום שיחות בית, ביקורי דם, לחץ בדיקות כגון: פעולות לעשות יכולה האחות

וכר. ספציפיים מקרים לגבי הצוות עם שיחות לבריאות, חינוך

10^ מאחות בית ביקורי יותר לקבל רוצים שהיו ציינו (16^ מהדיירים כחמישית
אישי). טיפול של בתחום המוגבלים מהדיירים 3170 לעומת מהעצמאיים

שירותים .3
החברתי המועדון 3.1

חשוב תפקיד למועדון חברתי. מועדון השירותים סל כלל שלוש, מלבד התכניות, בכל
המועדון במסגרת בקרבם. החברתי הליכוד ובעידוד הדיירים של בדידותם בהפגת
אישי לקשר מוקד גם משמש והוא שונות, ותרבותיות חברתיות פעילויות מאורגנות

הדיירים. של החברה לחיי מימד מוסיף הוא ובכך הדיירים; בין פורמלי ובלתי

נמצא המוגן. הדיור של החברתי במועדון השימוש דפוסי נבדקו המחקר במסגרת
הדיירים שאר המועדון. של השוטפת הפעילות בתכנית משתתפים מהדיירים ש^51
שיעור .(31tf) משתתפים אינם כלל או ,(1896) מיוחדים באירועים רק משתתפים
לעומת העצמאיים, הדיירים מקרב כ2796 היה המועדון את מנצלים שאינם הדיירים

אישי. בטיפול המוגבלים מקרב 409?<

מכלל %9 (מהווים במועדון כלל מבקרים שאינם מהדיירים ש£289 לציין יש
הבריאותי שמצבם ציינו מהם ניכר חלק במועדון. לבקר רצון הביעו האוכלוסייה)

השתתפותם. את מונעים ניידות קשיי או

רכז תפקיד למילוי הקשור בכל דפוסים מספר שקיימים מורים גם המחקר ממצאי
מנהלת או הבית (אם ביןתפקידי שילוב של דפוס קיים תכניות ב9 המועדון.
מתוך 4) מהתכניות שבחלק אף המועדון). רכזת של התפקיד את ממלאת המקום
המבקרים של רצונם שביעות בין קשר נמצא ולא כבעייתי, נתפס לא זה מצב (9

תפקידים, שני שילוב על הדעת את לתת יש זה, דפוס איקיום או קיום לבין במועדון
של (תפקיד עזר בכוח הצורך ועל בעבודה עומס על הדיווחים בעקבות במיוחד

במקום. הבית לאם מט"זית)
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דעתן שלפי קיימים, שאינם חוגים ו/או פעילויות יש האם גם נשאללו הבית אמהות
גבוהה בשכיחות והזכירו בחיוב, השיבו מהן שמונהעשרה במועדון. לפתח רצוי
תיאטרון, דרמה, כגון תרבותיים חוגים בשכר; יצרנית תעסוקה כגון פעילויות יחסית
מחצית בכמעט לבריאות. וחינוך הארץ ידיעת כגון בנושאים והרצאות מוזיקה;
לפתח עלמנת המועדון הפעלת של לנושא תקציב מספיק שאין דווח אלה מתכניות
פעילויות להוסיף רצון הביעו שרואיינו מהדיירים שחלק לציין, ראוי אלה. פעילויות

ריקוד. ושיעורי מוזיקה שונים, בנושאים הרצאות בעיקר למועדון,

של הפיזי לתכנון הקשורים שונים בעייתים להיבטים גם התייחסו הבית אמהות
חוגים בחדרי מחסור מהתכניות), (רבע מדי קטן המועדון כגון במקום, המועדון
הצטיידות של ובעיה אחת) (תכניות למועדון נוחה לא גישה נוספות), תכניות (שתי

אחת). (תכנית

בהקמתו צורך שיש דווח מועדון, היה לא בהן תכניות שלוש מתוך בשתיים לבסוף,
במקום.

מצוקה לקריאת מענה למתן סידור 3.2
ביממה, שעות 24 של מענה מתן הינו המוגן הדיור של המרכזיים השירותים אחד
למתן סידור אין שנחקרו, התכניות 23 מתוך ב8 וחירום. מצוקה במצבי הצורך, בעת
פנימית. קריאה מערכת של איקיומה עקב מצוקה לקריאת שעות 24 של מענה

מחוברים היו (ו?179) הדיירים מקצת רק פנימית, קריאה מערכת ללא בתכניות
המוגן, הדיור בתחום מומחים לדעת חודשי. תשלום תמורת כלל בדרך חיצוני למוקד
דיור, יחידות מארבעים למעלה מרוכזות בו מוגן לדיור מתאים אינו זה מעין סידור
הכוללות פנימית, קריאה מערכת בהן שאין התכניות מחצית את המאפיין מרכיב

דיור. יחידות שישים בממוצע

ושאינם פנימית קריאה מערכת ללא בתכניות הגרים הדיירים מקרב כ0?40
אף זה ושיעור חירום, לקריאת למכשיר להתחבר רצון הביעו חיצוני למוקד מחוברים
דיווחו חלקם תכניות. באותן אישי בטיפול המוגבלים הדיירים מקרב ל^64 הגיע

הנדרש. החודשי התשלום בגלל חיצוני למוקד מתחברים שאינם

שהדיירים התפקידים בעלי כל הרגישו פנימית קריאה מערכת בהן שאין בתכניות
חיבורם את לממן צורך יש שלפחות או כזאת למערכת מחוברים להיות צריכים
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פנימית, מערכת יש שבהן אחדות, בתכניות תפקידים בעלי כמוכן חיצוני. למוקד
מאריך חוט לספק או הדייר בדירת למערכת נקודות להוסיף צורך שיש טענו,
מצוקה). שרשרת או שעון (כגון אישיים מצוקה קריאת מכשירי לספק או למערכת

המוגן בדיור ביתית עזרה שירות של שילובו 3.3
עובד עלידי הדייר של הדירה לניקיון קבוע שירות כלומר, ביתית, עזרה של השירות
קהילתי. כשירות לזכאים ניתן אלא המוגן, הדיור בתכניות היום מצוי אינו התכנית,
במימון פורמליים מגורמים משקהבית בניהול עזרה מקבלים הדיירים מכלל כ>$33

ביתית עזרה שירות מקבלים 1196 סיעוד, חוק באמצעות סיוע מקבלים £229,  ציבורי
פרטי. באופן שנקנה כשירות זו, עזרה מקבלים 1296 עוד הרווחה. מלשכות

השירותים מערכת עלידי לכך הזקוקים לדיירים מסופק ביתית עזרה ששירות למרות
שיש דיווחו הסוציאליות מעובדות מחצית וכמעט הבית מאמהות רבע הקהילתית,
התכניות 23 מתוך בעשר צוין זה צורך המוגן. הדיור במסגרת כזה שירות לשלב צורך

שנחקרו.

לכל זה שירות לממן קושי יש המקומית הרווחה שירותי שבמערכת משום זאת
העובדות שרוב לציין, יש הנדרש. העזרה היקף בהספקת קשיים שיש או הנזקקים
המוגן הדיור דיירי מצד הבקשות מספר גדל האחרונה שבשנה ציינו הסוציאליות
השירות, של הזמינות למידת ההתייחסות מלבד ביתית. עזרה של שירות לקבלת
במקום. הדיירים של חייהם איכות את ישפר כזה ששירות אחרים צוות אנשי ציינו

אחת בפעילות לפחות מוגבלים הדיירים מכלל ש7296 עולה הדיירים סקר מממצאי
ארוחות, הכנת קניות, עריכת כביסה, עשיית הדירה, (ניקיון הבית משק ניהול של

(ו?ל50). כביסה ובעשיית (65fc) הדירה בניקיון ובעיקר סידורים) עשיית

לפחות נוספת בעזרה או בעזרה הצורך על דיווחו (4796) המוגן הדיור מדיירי כמחצית
ניהול של בתחום לאמסופקים צרכים הבית. משק ניהול של מהפעולות באחת
שהם אמרו מהדיירים 4590 הדירה: ניקיון של בנושא במיוחד בולטים משקהבית
הבעת בין קשר נמצא שלא לציין, יש אך זו. בפעולה עזרה עוד או לעזרה זקוקים
צרכים על שדיווחו הדיירים שיעור לבין הדייר לדירת ניקיון שירות בהספקת הצורך

זה. בתחום לאמסופקים
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מדיניות כיווני .4
מדיניות. שאלות מספר מעלים המחקר ממצאי

ככל המוגן בדיור להישאר המוגבלים לקשישים שתאפשר מדיניות לקבוע יש האם (1

גורם לכל לתת רצוי או ארצית כלל להיות צריכה זו מדיניות האם רוצים? שהם
ותפיסתו? הבנתו לפי קריטריונים לקבוע מוגן דיור המפעיל

אותם רואים אינם שרואיינו התפקידים בעלי המוגן, לדיור הכניסה מנקודת
במקום. להזדקן לדייר האפשרויות כל את לתת שיש בדעה הם אך יעד. באוכלוסיית
להמשך הדייר של התאמתו אי על מצביעים שלדעתם מצבים הגדירו הם זאת, עם
סכנה להוות עלול הדייר שבה חמורה ברמה נפש תשישות כגון המוגן בדיור מגורים

צמודה. רפואית בהשגחה הצורך או אותו, לסובבים או לעצמו

בהקשר ובסוגם. לדיירים הניתנים השירותים בהיקף אחידות ליצור רוצים האם (2

נוספות. שאלות שתי עולות לזה

בקהילה שקיימת מזו יותר גבוהה תהייה המוגן בדיור הטיפול שרמת רוצים האם (3

יותר? הרחבה

סל פיתוח באמצעות הדיירים: של לצרכים להיענות ביותר היעילות הדרכים מהן (4

בשירותים השימוש הרחבת בעזרת עצמן, בתכניות כוחהאדם ומערך השירותים
הניתנים השירותים בין ביותר האפקטיבי השילוב מציאת באמצעות או קהילתיים,
לקשישים השירותים מערכת עלידי הנתנים אלה לבין המוגן הדיור תכניות עלידי

בקהילה?

הניתנים השירותים בסוגי הן התכניות בין איאחידות על מורים המחקר ממצאי
סל שבהן תכניות מספר ישנן בהן. המופעל האדם כוח במערך והן לדייריהם
מועדון מצוקה, לקריאות שעות 24 של מענה למתן סידור בית, (אם מנימלי שירותים
תכניות בין שונות קיימת כוחהאדם, למצבת באשר בנוסף, קיים. לא חברתי)
השונות תכניות בין דימיון קיים ובובזמן בהן, המוגבלים ובשיעור בגודלן הדומות

בהן. המוגבלים ובשיעור בגודלן

המוגן בדיור מוגבלים בדיירים בטיפול מיוחדת בעייה אין כללי, שבאופן למרות
התפקידים שבעלי כך על מורים המחקר ממצאי בקהילה, הגרים לאלה בהשוואה
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כדי זאת המוגן. בדיור כוחהאדם מצבת ואת השירותים סל את להרחיב מעוניינים
על לשמור מהצורך כתוצאה במקום העובדים צוות על המוטל העומס את להפחית
לדיירים. המסופקים השירותים זמינות את ולשפר בסיכון, קבוצות של רווחתם

שהוזכר הרצון למימוש דרכים שתי על מצביעות התפקידים בעלי של המלצותיהם
שירותי במערכות גורמים עם הקשרים את ולחזק למסד היא האחת הדרך לעיל.
ואחות סוציאלית עובדת שלפיו סידור פיתוח (כגון הקהילתיות והבריאות הרווחה
הדיירים של הגישה את לשפר כדי קבועה) בתדירות באתר מבקרות המרפאה

מסוימים. מקצוע לבעלי במקום והצוות

פנימיים משאבים להפעיל עצמן התכניות של יכולתן את לתגבר היא השנייה הדרך
משרות הרחבת באמצעות למשל הדיירים, של מסוימים לצרכים מענים למתן
(כגון המוגן הדיור של כוחהאדם במצבת חדשים תפקידים בעלי והכללת קיימות

מט"זית).

ועל המוגן הדיור של הצביון על לשמור רצון הביעו התפקידים שבעלי לציין יש אך,
הדעה למשל, כך, סיעודי. מוסד או אבות מבית זו מסגרת שמבדלים אלמנטיים
במסגרת המוצע השירותים בסל ארוחות שירות לשלב שאין היתה בקרבם הרווחת

המוגן. דיור

והגורמים מוגבלים קשישים של מבוטל לא שיעור מוגן לדיור בתכניות גרים כיום
וגם בארץ ישנה כאמור, זה. מצב עם להתמודד צריכים אלה מסגרות שמפעילים
בין מעבר האפשר ככל ולמנוע במקום להזדקן לאדם לאפשר מגמה אחרות בארצות
מיישמים בטרם אך לחברה, וגם לקשיש גם יתרונות זו לתפיסה שונות. מסגרות
הדיור של פיתוחו המשך לגבי ההשלכות את בחשבון להביא יש כזאת, מדיניות

בעתיד. המוגן
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לוחות רשימת

רשומים מספר קשישים, לאלף מועדונים שיעור מועדונים, מספר :1 לוח
131 נבחרות ברשויות הקשישים מכלל הרשומים ואחוז במועדונים

קבוע, באופן מבקרים רשומים, מספר לפי המועדונים התפלגות :2 לוח
135 מיוחדים באירועים ומבקרים רגיל פעילות ביום מבקרים

135 נבחרים ביישובים המועדון גודל לפי המועדונים התפלגות :3 לוח

הקבועים המבקרים מספר לבין הרשומים מספר בין הקשר :4 לוח
136 בשבוע) פעם (מבקרים

137 רגיל פעילות ביום המבקרים מספר לבין רשומים מספר בין הקשר :5 לוח

הרשומים מספר לבין המועדון של היומית התפוסה בין הקשר :6 לוח
138 רגיל פעילות ביום המבקרים ומספר

לפי גודלם לבין הרשומים מספר לפי המועדונים גודל בין הקשר :7 לוח
139 מיוחדים באירועים המבקרים מספר

140 הרשומים מספר לפי המבקרים אוכלוסיית בגודל השינוי הערכת :8 לוח

ההרכב לבין המועדונים של היעד ואזורי הגודל בין הקשר :9 לוח
144 המבקרים של האתניתרבותי

147 ההפעלה מתכונת של שונים מאפיינים לפי המועדונים התפלגות :10 לוח

151 המועדון ממוקם בו המבנה סוג לפי מועדונים של נבחרים אפיונים :11 לוח

ממוקם בו המבנה סוג לפי פיזיות בעיות עם המועדונים שיעור :12 לוח
152 המועדון

ביום בממוצע המבקרים מספר לבין החדרים מספר בין הקשר :13 לוח
153 רגיל פעילות

לפי מיוחדים פיזיים תנאים קיימים בהם המועדונים שיעור :14 לוח
155 המועדון ממוקם בו המבנה סוג

161 הרכזים של סוציודמוגרפיים אפיונים :15 לוח

162 המועדון ממוקם בו האזור לפי הרכזים ובוותק בהשכלה הבדלים :16 לוח

162 במועדון ותק לבין הרכז של ההשכלה בין הקשר :17 לוח
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164 האחראים ולפי הרכזים לפי לרכזים, הכשרה דרושה בהם הנושאים :18 לוח

תפקידים סוגי לפי במועדונים כוחהאדם התפלגות :19 לוח
166 ההעסקה ובסיס

167 ההעסקה בסיס לבין תפקידים סוגי בין קשר :20 לוח

לפי חוגים ומדריכי מקצועיים עובדים של ההעסקה בסיס :21 לוח
168 המפעיל הגוף

169 המועדון ממוקם בו המבנה לפי הצוות של ההעסקה בסיס :22 לוח

173 ופנאי תרבות חברה, פעילויות מתקיימות בהם המועדונים שיעור :23 לוח

176 במועדונים הפעילויות מספר של (רגרסיה) רבמשתני ניתוח :24 לוח

180 שירותים ניתנים בהם המועדונים שיעור :25 לוח

182 שירות תחומי בארבעה השירותים מספר לפי המועדונים התפלגות :26 לוח

185 במועדונים השירותים מספר של (רגרסיה) רבמשתני ניתוח .27 לוח

המבנה סוג לפי נבחרים שירותים המספקים המועדונים שיעור :28 לוח
186 המועדון ממוקם בו

187 המועדונים ברוב שונים שירותים מתן המחייבים האחראים שיעור :29 לוח

190 והאחראים הרכזים לפי המועדונים תפקידי :30 לוח

והיקף קהילתיים אישיים שירותים היקף לפי המועדונים מיון :31 לוח
196 והעשרה לימוד פעילויות

197 המועדון דגם לפי מועדונים של נבחרים אפיונים :32 לוח

193 לדגמים המועדונים סיווג :1 תרשים
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מבוא .1

לשנים שעד והמוכרים, הוותיקים השירותים אחד הם בישראל קשישים מועדוני
והן השירותים, ומפתחי המדיניות קובעי מצד הן מועטה להתעניינות זכו האחרונות

הגרונטולוגי. המחקר של המבט מנקודת

מקומם מיוחדת; להתייחסות זכו לא שהמועדונים לכך סיבות מספר למצוא ניתן
פועל השירות בהם; לעסוק צורך כל היה ולא ברורים היו המועדונים של ותפקידם
בתחום בסוגיות בטיפול עסוקים היו השירותים מפתחי מיוחדות; בעיות ללא
ובפיתוח מיידית התייחסות ודרשו דוחקות שהיו הקשישים של והרווחה הבריאות
של להגדלה רבה לב תשומת הוקדשה זאת, עם יחד מוגבלים. לקשישים שירותים
הקשישים במספר המתמיד לגידול להתאימו כדי המועדונים שירות היקף

האוכלוסייה. לצורכי המועדונים של ובהתאמתם

מועדוני של ובתפקידם במקומם גוברת להתעניינות עדים אנו האחרונות בשנים
הלב תשומת ראשית, כיוונים: מכמה מתעוררת זו התעניינות בישראל. הקשישים
בקהילה, הזקן של החיים ואיכות בריאה להזדקנות הקשורים לנושאים הגוברת
מכלל מ^80 למעלה המהווים העצמאיים, הקשישים באוכלוסיית העניין את העלו
הופך הוא ולכן זו אוכלוסייה מתקבצת בו המסגרות אחת הוא המועדון הקשישים.

להתערבות. נוחה לזירה האחרונות בשנים

של התשתית לחיזוק המגמות רקע על הוא המועדון של קרנו לעליית אחר כיוון
כמסגרת במועדון הטמון הפוטנציאל את גילו המקצוע אנשי הקהילתיים. השירותים
ההכרה וגברה לשירותים "אכסניה" לשמש החלו המועדונים לקהילה. שירותים לניוד
השירותים של הפריסה להרחבת הזדמנות בחובו טומן הגיאוגרפי שפיזורם בכך
המונח של הופעתו הוא זו למגמה הביטויים אחד נגישותם. ולהגברת הקהילתיים
פעילויות רק יש שבו חברתי, מועדון בין להבחין בא זה מונח המועשר". "המועדון
ארוחות כביסה, שירותי כגון שירותים גם המספק מועדון לבין פנאי, שעות של
חלק וכדומה. הבריאות בתחום הדרכה סוציאלי, עובד של שירות מספרה, חמות,
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והרווחה העבודה משרד של פורמלית בהכרה לאחרונה זכו אף האלה המועדונים מן
סיעוד. ביטוח חוק שירותי במסגרת שירותים כמספקים

סוגי בין יותר טוב הבחנה בסיס ביצירת הצורך גבר אלה, התפתחויות לאור
של גדול מגוון מצוי "מועדון" המונח תחת כי היה נראה הקיימים. המועדונים
ההבדלים של יותר טובים ומיקוד חידוד מחייב בעתיד השירות פיתוח וכי מועדונים,

השונים. המועדונים סוגי בין הקיימים

ארצית. בראייה בישראל הקשישים מועדוני את הבוחן הראשון הוא הנוכחי הסקר
ומיקומם, פריסתם הקיימים, המועדונים מספר על ארצי מידע בסיס כל כיום אין
מפוזר היום המצוי המידע בהם. הניתנים והשירותים הפעילויות וסוגי גודלם,
בסיסיים תיאוריים נתונים המספקים מקומיות, רשויות של בדוחות שונים, ביישובים
ושירתו היישוב בגבולות עלפירוב נשארו אלה דוחות יישוב. באותו המועדונים על
בוצעו דומים מקומיים מחקרים המקומית. הרשות של הפנימיים צרכיה את בעיקר
יחידי ארצי מחקר ידם. על המופעלים המועדונים לגבי הוולונטרי, המגזר עלידי

.(1985 (ליטווין במתנ"סים קשישים למועדוני הוקדש בנושא שקיים

ענפה מקצועית ספרות ישנה בארצותהברית בארץ, הקיים מהמצב בשונה
בשנות להתבצע החלו שם המחקרים רוב הקשישים. מועדוני לנושא המוקדשת
יותר רבים משאבים של וההקצאה בתחיקה השינויים עם והשמונים, השבעים
של גדול מכלול בהרחבה סוקרת האמריקאית הספרות המועדונים. שירות לפיתוח
פעילויות הפעלה, מתכונת כגון: בהם והשימוש המועדונים לתפעול הנוגעים נושאים
המודעות והלאמשתתפים, המשתתפים אפיוני שימוש, דפוסי ניתנים, ושירותים
נמצא בישראל כאמור, בקהילה. אחרים שירותים לבין המועדון בין והזיקה לשירות
לבחינה ראשון צעד הוא הנוכחי המחקר דרכו. בתחילת המועדונים בתחום המחקר

בישראל. הקשישים מועדוני של ומקיפה שיטתית

מובאים שלאחריו בפרקים ביצועו. ודרך המחקר מטרות מוצגות הבא בפרק
אפיוני השירות, היקף ובהם: המועדונים פרופיל את המתארים ממצאים

ושירותים. פעילויות ניהול, דפוס הפעלה, מתכונת המשורתת, האוכלוסייה

למתן המועדונים בהיערכות העוסקות סוגיות ארבע מוצגות הדוח של השני בחלקו
הכפרי במגזר קשישים עולים, מוגבלים, ובהן: מיוחדות אוכלוסיות של לצרכים מענה
את ובוחן העיקריות המגמות את מסכם האחרון הפרק הלאיהודי. ובמגזר

בעתיד. השירות לפיתוח וכיוונים יותר רב מידע דרושים בהם התחומים
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המחקר ומערך מסרות .2
המחקר מ0רות 2.1

שירות על ראשוני מידע בסיס לספק שנועד תיאורי מחקר הוא הנוכחי המחקר
את הקובעים הגורמים את ולזהות לאתר הוא העיקרי תפקידו בארץ. המועדונים

בישראל. הקשישים מועדוני של צביונם

שהתעניינו השירותים, ומפתחי המדיניות קובעי מצד התעורר במועדונים העניין
שירותים להספקת בהם הקיים ובפוטנציאל הקיימים המועדונים בסוגי בעיקר
ומהי ישנם מועדונים כמה עיקריות: שאלות בשלוש התמקדה זו התעניינות בקהילה.
ואלו ביניהם; מבדיל מה כן ואם אחד, מועדון מסוג יותר יש אכן האם פריסתם;

בעתיד. לפתח יש מועדונים סוגי

היום. מרכז לבין המועדון שבין הזיקה היא במועדונים להתעניינות אחרת זווית
חברתית כמסגרת הרצף, של אחד כקצה המועדון מוצג היום מרכז של בתפיסה
ביתחולים של הטיפוליתשיקומיתרפואית המסגרת מצויה השני כשבקצה בלבד,
אותו לקרב עשוי זה ואופיו אחזקתי חברתי מרכז הוא הישראלי היום מרכז יום.

למועדון. מסוימים בהיבטים

עיקריות מטרות שש הוגדרו במועדונים, ההתעניינות של אלה היבטים רקע על
המועדונים: למחקר

וגודל המועדונים מספר מבחינת המועדונים שירות היקף את לאמוד (א)
המשורתת; האוכלוסייה

האוכלוסייה של והתפקודיים הסוציודמוגרפיים האפיונים את לבחון (ב)
המשורתת;

ושירותים, פעילויות סוגי הפעלה, מתכונת מבחינת המועדונים את לאפיין (ג)
כוחהאדם; והרכב ניהול דפוסי

המקצועיים; צורכיהם את ולאתר המועדונים רכזי של הפרופיל את לאפיין (ד)

המועדונים; בהפעלת מסופקים לא צרכים לאתר (ה)
היום. מרכז לביו המועדון בין הגומלין זיקת את לבחון (ו)

המחקר מערך 2.2
על המחקר את לבצע היה ניתן לא המועדונים, פריסת על ארצי מידע בסיס בהעדר
תחילה מחייב היה דגימה, לצורך זה מסוג מידע בסיס יצירת מועדונים. של מדגם פי
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זמן דורש גדול, במאמץ כרוך ארצי מיפוי הקיימים. המועדונים כל של ארצי מיפוי
כיסוי דורש המיפוי היה מקומי, שירות הם שהמועדונים מאחר גבוהה. ועלותו רב
כל של יישוב בכל מעמיקה וסריקה יישובים) לאלף (מעל בארץ היישובים כל

אותם. המפעילים הגופים כל ואיתור בו, הקיימים המועדונים

ולא יישובים ולדגום שונה באסטרטגיה לנקוט הוחלט אלה, אילוצים רקע על
המועדונים פעילות בהיקף יישובים בין הבדלים קיימים כי היתה ההנחה מועדונים.
באמצעות השירות אפיוני לייצוג להגיע יהיה שניתן ומכאן המועדונים, של ובאופיים

יישובים. של שונים סוגים של מדגמית בדיקה

רשויות 50 לדגום הוחלט עלויות, של באילוצים ובהתחשב אלה, הנחות בסיס על
מכל כרבע  והלאיהודי היהודי במגזר אזוריות) מועצות מקומיות, מועצות (עיריות,
מושגים שני ליישובים. ולא לרשויות היא הכוונה כי להדגיש יש בישראל. הרשויות
שהיא האזורית, המועצה הכפרי: במגזר כן לא אך העירוני במגזר חופפים אלה
(קיבוצים יישובים של גדול מספר על חולשת הכפרי, במגזר המקומית הרשות

ומושבים).

עיקריים: שלבים בשלושה נאסף המועדונים על המידע
אחת בכל שבמדגם. הרשויות ב50 המועדונים ומיפוי איתור כלל הראשון השלב (א)
העיקריים הגופים עלידי המופעלים המועדונים כל אותרו שבמדגם הרשויות מ50
מועצת משען, ברית, בני ארגון ויצ"ו, ארגון הרשות, מועדונים: בהפעלת העוסקים
שמפעילים נוספים גופים קיימים מהרשויות בחלק למתנ"סים. החברה הפועלים,
בגלל או מידע, לקבל הקושי בגלל נכללו שלא עולים) התאחדויות (כגון מועדונים
רק נפרדת כפעילות ולא רבגילית, במסגרת מתבצעות המועדונים של שהפעולות

לקשישים.

ממטה מידע התקבל (לא רשויות מ49 מידע הגיע שנדגמו, הרשויות חמישים מתוך
דיווחו ומעלותתרשיחא) טייבה רהט, חפר, עמק ג'ת, (תלשבע, רשויות שש יהודה).
מועדונים 386 של קיומם על דווח הנותרות הרשויות ב43 קשישים. מועדון להן שאין
הלאיהודי במגזר מהיישובים בכמחצית כי הראה זה ראשוני מיפוי לקשישים.
זה. במגזר המועדונים פעילות בייצוג הקשיים אחד כאמור, זהו, מועדון. אין שנדגמו

בכ40 משלים מיפוי נעשה שנכללו ביישובים המועדונים במספר השונות לאור
נעשתה זמן, של אילוצים בשל עירוניות). רשויות כ80 יש (בסךהכל נוספות רשויות
שהתקבל, המידע סמך על אלה. ברשויות הקיימים המועדונים של טלפונית סריקה
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העירוני המגזר את לייצג כדי המקורי המדגם נופח שנקבעו, הדגימה שכבות לפי
מתגורררים בהם ביישובים רק הלאיהודי במגזר גם בוצעה דומה בדיקה בכללותו.

זה). במגזר הדן 9.3 בפרק פירוט (ראה תושבים אלף מעשרים למעלה

בשלב שאותרו מהמועדונים אחד בכל לרכזים שאלונים העברת כלל השני השלב (ב)
או לרכז, ישירות שהופץ עצמי למילוי שאלון היה השאלון המיפוי. של הראשון

ברשות. המועדונים שירות על האחראי באמצעות מסוימים במקרים

אוקטובר עד 1992 ממרץ  חודשים כשמונה נמשכה הזה השלב של השדה עבודת
הוולונטרי, במגזר במיוחד נמוכה היתה ההיענות JOfo היה ההיענות שיעור .1992

ובמשען. חברתיים לשירותים באגף וגבוהה

חשובים נתונים בהשלמת ובמיוחד השאלונים, אחר במעקב רב מאמץ הושקע
דבר מרכזיות, שאלות על הרכזים פסחו מהשאלונים בכ£209 שהגיעו. בשאלונים

המידע. להשלמת אליהם חוזרת פנייה שחייב

ברמה המועדונים על לאחראים מיוחד שאלון העברת כלל השלישי השלב (ג)

תפקיד זהו מסוימות ברשויות הוולונטרי. במגזר והן הציבורי במגזר הן המקומית
או חברתיים לשירותים האגף מנהל של בתפקידו משולב התפקיד ובאחרות מיוחד,
הנושא הוולונטרי במגזר ברשות. לקשישים השירותים על האחראי של בתפקידו

לקשישים. הנוגעים שונים בנושאים שמטפל תפקיד בעל של בידיו נמצא

הממצאים מתרכזים השונים, במגזרים היישובים של הדגימה מגבלות בשל לסיכום,
היהודיעירוני. במגזר המועדונים באפיון בעיקר זה בדוח המובאים

המועדונים שירות היקף .3
זה שירות של היקפו מה היא הקשישים מועדוני לגבי רבים שהטרידו השאלות אחת
הקשישים מספר מבחינת והן הקיימים, המועדונים מספר מבחינת הן בישראל,

אלה. במועדונים המשורתים

המועדונים מ0פר 3.1
ברשויות שנמצאה הפריסה בסיס על בישראל המועדונים מספר את אומדים אם
והכפרי הלאיהודי המגזר לגבי במדגם שנמצאה הפריסה כי בהנחה שבמדגם,
יש כי להניח ניתן המגזרים, באותם אחרת רשות בכל המועדונים פריסת את מייצגת
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קשישים. אלף לכל מועדונים שני כמעט קשישים, מועדוני כ700 בסךהכל בארץ
הכל בסך קיימים בישראל היהודי במגזר העירוניים שביישובים מראה המחקר

לקשישים. מועדונים כ420

בכל הפועלים המועדונים במספר מאוד גדולים הבדלים קיימים כי מראה 1 לוח
בירושלים. מועדונים ל71 אופקים, כגון ביישוב מועדונים שני בין נע מספרם יישוב.
קטנים. ביישובים מאשר מועדונים של יותר גדול מספר בממוצע יש גדולים ביישובים
מועדונים 8 של ממוצע לעומת הבינוניות, בערים מועדונים 15 בממוצע יש למשל, כך,

יותר. הקטנות ברשויות

זה, מדד קשישים. לאלף המועדונים שיעור הוא השירות היקף לבחינת אחר מדד
ההיצע את ובוחן הקשישה, האוכלוסייה גודל את בחשבון לוקח מקודמו, בשונה
בין גדולה שונות נמצאה זה מדד לפי גם ביישוב. האוכלוסייה לגודל ביחס הקיים
קשישים לאלף אחד ממועדון מפחות נע קשישים לאלף המועדונים שיעור הרשויות.

.(1 לוח (ראה באילת לאלף מועדונים ל5 נתניה, כגון ביישוב

מספר לפי שנמצא מזה שונה המועדונים שיעור לבין היישוב גודל בין הקשר
מאשר קטנים ביישובים יותר גדול קשישים לאלף המועדונים שיעור המועדונים.
גדול כיסוי בהכרח מבטיח אינו מועדונים של רב שמספר מכאן הגדולים. ביישובים

השירות. של יותר

בשיעור והן המועדונים, במספר הן השונים הארץ אזורי בין ניכרים הבדלים קיימים
רבע המועדונים, כמחצית נמצאים המרכז באזור הקשישים. למספר ביחס שלהם
מכלל 0/י9 מצויים ירושלים ובאזור בדרום, ממוקמים מהם 1896 בצפון, מהם
העובדה לאור הארץ, במרכז מרוכזים רבים מועדונים כי מפתיע זה אין המועדונים.
את בוחנים אם אולם אלה. באזורים מתגוררים מהאוכלוסייה ניכרים שחלקים
שם בצפון, יותר גדול הוא היחסי ההיצע כי נמצא אלה, באזורים המועדונים שיעור
מספר על מתחלק אחד מועדון שם הארץ, במרכז מאשר יותר, דלילה האוכלוסייה

קשישים. של יותר גדול

ובאיזו המועדונים בשיעור ההבדלים של משמעותם מה היא, הנשאלת השאלה
במלים מקומיים. אילוצים או עדיפויות סדרי שונים, צרכים מבטאים הם מידה

מסופקים. לא צרכים אלה הבדלים משקפים מידה באיזו אחרות,
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במועדונים רשומים מספר קשישים, לאלף מועדונים שיעור מועדונים, מספר :1 לוח
נבחרות ברשויות הקשישים מכלל הרשומים ואחוז

הרשומים אחוז
הקשישים מכלל מספר מועדונים שיעור מספר

ברשותי הרשומים קשישים לאלף מועדונים הרשות שם
גדולות ערים

15 26,071 1.4 71 ירושלים
15 5,904 0.6 27 חיפה
9 5,515 0.4 23 אביביפו תל

בינוניות ערים
31 3,208 1.9 20 בארשבע
6 660 1.0 12 ברק בני
21 3,451 1.2 20 ים בת
6 1,063 0.6 10 חולון
9 1,400 0.6 10 נתניה
18 2,789 1.0 15 תקווה פתח
16 1,705 1.5 16 לציון ראשון
14 2,891 1.1 23 גן רמת

קסנות ערים
21 145 2.8 2 אופקים
67 410 4.9 3 אילת
17 1,147 2.2 15 אשדוד
26 1,362 2.9 15 אשקלון
28 205 4.1 3 שמש בית
15 1,278 0.8 6 גבעתיים
44 3,175 1.6 12 הרצליה
51 1,552 3.3 10 לוד
16 235 2.7 4 צפת
18 425 2.5 6 אונו קריית
9 364 1.7 7 אתא קריית
45 3,912 1;0 9 רחובות

המרכזית (הלשכה 1990 לדצמבר מתייחסים השיעורים חושבו פיהם על האוכלוסייה נתוני 1

שני בין ההבדל בגלל .1992 במהלך נאספו המועדונים על והנתונים לסטטיסטיקה)
האמיתיים. מהשיעורים במקצת גבוהים בלוח שמופיעים שהשיעורים ייתכן התאריכים

מועדונים. ב13 הרשומים מספר על נתונים חסרים 2
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רוב כי נמצא הצרכים. על עונה הקיים המועדונים מספר האם האחראים את שאלנו
של בהגדלה צורך ורואים מספיק אינו הקיים ההיצע כי מדווחים {life) האחראים
הקיימים. המועדונים ממוקמים בהם המבנים של בהרחבה ו/או המועדונים מספר
על האחראים מדווחים הרשויות שברוב למרות דרושה זו הרחבה כי לראות מעניין
בעיקר לדעתם, התרחש, זה גידול האחרונות. בשנהשנתיים המועדונים במספר גידול
בשירות הגובר והשימוש העלייה, של התוספת הקשישה, באוכלוסייה הגידול בשל
כדי המועדונים שירות של פיתוחו בהמשך צורך רואים האחראים הקשישים. בקרב

בצרכים. הגידול על לענות

לבין המועדונים, מספר את בהגדלת העניין בין קשר נמצא לא כי לראות מעניין
קיים מועדונים בתוספת הצורך למספרם. או ברשות, היום הקיים המועדונים שיעור
השיעורים בהם באלה וגם מועדונים, של גבוה שיעור היום יש בהם במקומות גם
רשות בכל הדרושים הנוספים המועדונים מספר על מידע בידינו אין יותר. נמוכים
בין הקיימים הפערים את מצמצמת היתה מועדונים תוספת האם לבחון כדי

הקשישה. האוכלוסייה לגודל ביחס המועדונים בהיצע הרשויות

המשורתת האוכלוסייה היקף 3.2
קשישים כמה דהיינו, המשורתים, מספר הוא השירות היקף של אחר היבט
בסך רשומים היהודי במגזר העירוניים ביישובים כי נמצא, זה. בשירות משתמשים
מכלל כ^16 שהם קשישים, כ71,000 היהודיעירוני במגזר המועדונים ב420 הכל
הקשישים בסקר שנמצא הארצי מהשיעור שונה זה שיעור ומעלה). 65 (בני הקשישים
ניתן .(2096) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה עלידי ב1984 שבוצע ומעלה 60 בני
אינו במחקר שהתקבל השיעור גורמים: למספר השיעורים שני בין ההבדל את לייחס
במקור הבדל קיים היהודיעירוני); המגזר את רק (כולל הארצית הרמה את מייצג
המידע כאן ואילו הקשישים דיווח על מבוסס הלשכה של בסקר (המידע המידע
שיעורי אלה. מדדים חושבו שבהם הבדיקה במועדי שוני קיים מהרכזים); נאסף
שיעור מוערך שם בארצותהברית. שבוצעו במחקרים גם נמצאו דומים שימוש

.(Krout 1989a) ל2096 1096 בין השימוש

מכלל הרשומים ובאחוז הרשומים במספר היישובים בין גדולים הבדלים קיימים
מספרית מבחינת נמצא למשל, כך, לעיל). 1 לוח (ראה ביישוב הקשישים התושבים
פי הוא הרשומים במספר ההבדל וחולון, ים בת דומה, גודל בסדר ערים בשתי כי

בחולון). כ1,000 לעומת כ3,400 ים (בבת שלושה
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מכלל הרשומים אחוז את מחשבים כאשר גם בולטים היישובים בין ההבדלים
באילת. 6796 לבין ובחולון, ברק בבני £69 בין נעים אלה אחוזים ברשות. הקשישים
יחסי יתרון יש כי נמצא המועדונים, שיעור של למדד בדומה זה, מדד לפי גם
יותר גבוה במועדונים הרשומים שיעור דהיינו, הגדולים. פני על הקטנים ליישובים

בגדולים. מאשר קטנים ביישובים

הרשומים (מספר אלה מדדים בשני מהשימוש העולה במגמות הדמיון למרות
שני למצוא ניתן למשל, כך, ביניהם. הלימה נמצאה תמיד לא המועדונים), ומספר
שונה הוא הרשומים מספר זאת עם ויחד מועדונים של דומה מספר יש בהם יישובים
אחוז בין נשווה אם גם נמצא דומה תופעה וגבעתיים). אונו קרית (לדוגמה:
אחוז יש ובחיפה בירושלים למשל, כך, לאלף. המועדונים שיעור לבין המשורתים
כמעט הוא קשישים לאלף המועדונים שיעור שבירושלים למרות רשומים, של דומה

שבחיפה. מזה כפול

בגודל להבדלים קשור להיות עשוי השירות היקף של המדדים שני בין ההלימה חוסר
למשל, כך, האוכלוסייה. של השימוש בדפוסי או הפעלתם במתכונת המועדונים,
קטנים, מועדונים ריבוי באמצעות האוכלוסייה לכיסוי להגיע יכולה מסוימת רשות
מועדונים של קטן מספר הפעלת עלידי דומה לכיסוי להגיע יכולה אחרת ורשות
של ההפעלה מתכונת לבין המשורתים היקף בין לקשור ניתן דומה, באורח גדולים.
עשויים בשבוע ימים והרבה שעות הרבה הפועלים מועדונים כי להניח יש המועדון:
במתכונת הפועלים המועדונים מאשר קשישים של יותר גדול מספר לכיסוי להגיע
הפעלה עלידי משורתים של גדול למספר להגיע יכול יישוב לפיכך, יותר. מצומצמת
של מצומצמת הפעלה עלידי או מועדונים של מצומצם מספר של אינטנסיבית
מסוג הבדלים להסביר שיכולים נוספים מתווכים גורמים מועדונים. של גדול מספר

פעילויות. והיצע המבנה זמינות הפיזי, הגודל הם זה

גודלם נוספים: מדדים שני בחשבון לקחת חשוב המועדונים, היצע בבחינת לפיכך,
מדדים שני פועלים). שהם והשעות הימים (מספר הפעלתם ומתכונת המועדונים של
ההפעלה לאינטנסיביות הקשורים היבטים ומכניסים ההיצע מושג את מעדנים אלה

בהמשך. ייבחנו אלה היבטים שני בו. השימוש ולאופן המועדון של

בהם השימוש והיקף המועדונים גודל 3.3
מספר מבחינת גודלם הוא המועדונים היצע בתיאור החשובים המאפיינים אחד
באמצעותם המדדים מהם (1) סוגיות: מספר עולות כאן משרת. שהמועדון הקשישים
קובעים כיצד (2) המשורתת? האוכלוסייה מבחינת המועדונים של גודלם את קובעים
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של גדול מספר המשרת מועדון של הוא הנפוץ הדגם האם (3) המועדונים? גודל את
משורתים? של קטן מספר ובו ואינטימי קטן מועדון של או קשישים

המועדונים לגודל מדדים 3.3.1
מבחינת המועדון גודל לאפיון עיקריים מדדים בארבעה השתמשנו הנוכחי במחקר
פעם (לפחות קבוע באופן המבקרים מספר הרשומים, מספר והם: המשורתים מספר
מיוחדים. באירועים המבקרים ומספר רגיל, פעילות ביום המבקרים מספר בשבוע),
המשורתת. האוכלוסייה היקף של שונים היבטים על מצביע אלה ממדדים אחד כל

ומתייחס המועדון, מבקרי של הכולל המאגר את מבטא זה מדד  הרשומים סספר
מספר חבר. דמי ומשלמים המועדון בכרטסת עלפירוב המופיעים הקשישים למספר
שהרישום מאחר עליו להישען שניתן מספר דהיינו יחסית, קשיח מדד הוא הרשומים
אדם אם כי ביטחון, של רבה במידה להניח ניתן כן ועל בתשלום, עלפירוב כרוך
כרטסת יש המועדונים בכל כמעט כי גם נמצא במועדון. מבקר אכן הוא רשום
מספר של הנתון את לספק כלל בדרך התקשו לא והרכזים מסודרת רישום

הרשומים.

בין ההבדלים כי מראה רשומים מספר של מדד לפי המועדונים של גודלם בחינת
ביותר, הקטן במועדון רשומים 12 בין נע והטווח מאוד, גדולים הם המועדונים
קשישים, כ170 במועדונים רשומים בממוצע, ביותר. הגדול במועדון רשומים ל1,500

רשומים. 80 הוא והחציון רשומים, 280 היא התקן סטיית

קטנים מועדונים :(2 לוח (ראה עיקריים גדלים לארבעה המועדונים את לחלק ניתן
ל50 26 בין רשומים בהם קטנים מועדונים (£ל7); קשישים 25 עד רשומים בהם מאוד
(6ל33) קשישים ל100 50 בין רשומים בהם בינוניים מועדונים ;(3296) קשישים
מהמועדונים בכ^5 .(35^ קשישים מ100 למעלה רשומים בהם גדולים ומועדונים

קשישים. ל500 מעל רשומים

ככל המועדון. ממוקם בו היישוב גודל לבין הרשומים מספר בין קשר קיים כי נמצא
למעלה רשומים בהם מועדונים של יותר גדול אחוז בו נמצא כן יותר, גדול שהיישוב
הם המועדונים למחצית מעל הגדולות, הערים בשלוש למשל, כך, קשישים. ממאה
ל50,000 מתחת מתגוררים בהם ביישובים 269?< לעומת רשומים) מאה (מעל גדולים

רשומים. ל100 50 בין הנעים מועדונים נפוצים אלה ביישובים תושבים.
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ביום מבקרים קבוע, באופן מבקרים רשומים, מספר לפי המועדונים התפלגות :2 לוח
(באחוזים) מיוחדים באירועים ומבקרים רגיל פעילות

מבקרים מבקרים מבקרים
באירועים ביום קבוע באופן רשומים קשישים מספר

100 100 100 100 0ה"כ
5 31 19 7 קשישים 25 עד
29 38 33 25 קשישים 5026
41 21 29 33 קשישים 10051
11 4 7 11 קשישים 100150
14 6 12 24 קשישים 150 מעל

70011 5506 80010 1,50012 טווח
103 60 91 166 ממוצע
112 79 117 283 תקן סטיית
68 38 50 80 חציון

כך, השונים. היישובים בין המועדונים בגודל גדולה שונות קיימת כי מראה 3 לוח
מועדונים), £759) רשומים 50 עד קטנים, מועדונים בעיקר נמצאו ברק בבני למשל,
גודל בסדר עיר בנתניה, זאת לעומת .(896) גדולים מועדונים של זעיר מיעוט ורק
למעלה יש שבהם גדולים מועדונים ומחציתם קטנים הם המועדונים מחצית דומה,
המועדונים בהתפלגות השונים הארץ אזורי בין הבדלים נמצאו לא רשומים. ממאה

הרשומים. מספר לפי

(באחוזים) נבחרים ביישובים המועדון גודל לפי המועדונים התפלגות :3 לוח

רשומים מספר

100 מעל 10051 50 עד סה"כ

גדולות ערים
48 29 23 100 ירושלים
68 23 9 100 תלאביביפו
37 41 22 100 חיפה

בינוניות ערים
8 17 75 100 ברק בני
22 56 22 100 ים בת
50 10 40 100 נתניה
13 67 20 100 שבע באר
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של המדד הוא המועדון גודל לאפיון אחר מדד  הקבועים המשתמשים מ0פר
המגיעים הרשומים מכלל הקשישים כמספר במחקר המוגדר הקבועים, המשתמשים
אליו מגיע במועדון הרשום אדם כל שלא היא ההנחה בשבוע. פעם לפחות למועדון
יותר אקטיביים וחלקם יותר פסיביים מהרשומים חלק וכי סדיר, ובאופן בקביעות
הרשומים מספרי בהם מועדונים ישנם כי לשער ניתן במועדון. השימוש מבחינת
ובאחרים בקביעות, מבקרים הרשומים רוב דהיינו לזה, זה יותר קרובים והקבועים
ולא הרכזים של הערכה על מבוסס זה מדד בקביעות. מגיעים מהרשומים חלק רק

שיטחית. שמית ספירה על

בממוצע מגיעה לשבוע, אחת לפחות המבקרת הקבועה, האוכלוסייה כי נמצא
של הביקורים תדירות על מידע בידינו אין קשישים). (כ37,000 מהרשומים למחצית
הרשומים מספר כי נמצא, מהמועדונים במחצית הרשומים. של השנייה המחצית
מגיעים אלה במועדונים הרשומים כל כלומר, הקבועים. המבקרים למספר זהה

לשבוע. אחת לפחות

להתפלגות למדי דומה זה מדד לפי המועדונים גודל התפלגות כי מראה, 4 לוח
מעט מצטמצמים המועדונים כי מפתיע זה אין הרשומים. מספר לפי שנמצאה
מספר לפי שנמצא לגודל בהשוואה הקבועים, המבקרים מספר של מדד לפי בגודלם
ופחות הגדולים במועדונים בעיקר משתנה המדדים שני בין היחס הרשומים.
במועדונים הרשומים לבין הקבועים המבקרים בין היחס למשל, כך, בקטנים.
שסבב מכאן הגדולים. במועדונים £499. לעומת ל8096 מגיע מאוד הקטנים
שחברות מכאן הקטן. במועדון מאשר הגדול במועדון יותר גדול הוא המשתמשים
חלק גדול, במועדון ואילו במועדון, סדיר ביקור כלל בדרך משמעותה קטן במועדון

קבועים. פחות צרכנים ואחרים קבועים צרכנים הם מהחברים

פעם (מבקרים הקבועים המבקרים מספר לבין הרשומים מספר בין הקשר :4 לוח
(באחוזים) בשבוע)

רשומים מספר לפי המועדונים גודל המועדונים גודל
מספר לפי

100+ 10051 5026 25 עד סה"כ הקבועים המבקרים
100 100 100 100 100 מבקרים 0הכ

3 6 38 100 19 קשישים 25 עד
6 45 62  33 קשישים 5026
36 49   29 קשישים 10051

55    19 קשישים 100 מעל
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שבועי. בסיס על מהחברים חלק רק מגיעים גדול במועדון מדוע השאלה נשאלת
נובע שהוא או המועדון של הפיזי לגודל קשור הקבועים המבקרים מספר האם
לבחינת ראשון כצעד במועדון. שלהם השימוש ובדפוסי המבקרים באפיוני מהבדלים
במועדון מבקרים כמה דהיינו, במועדונים, היומית התפוסה את נבדוק זו, סוגייה
חלקית. או מלאה היא הנוכחית התפוסה כמה ועד רגיל, פעילות ביום בממוצע

התפוסה את ומבטא לגודל נוסף מדד הוא רגיל, פעילות ביום הממוצע המבקרים מספר
מבטא ואינו הרכז של ההערכה על מבוסס זה מדד המועדון. של הממוצעת היומית
ביום מגיעים במועדון הרשומים כל לא כי מניח, זה מדד ומחושב. בדוק ממוצע
מדד הגדולים. במועדונים במיוחד המבקרים, בין מסוים סבב קיים וכי רגיל פעילות
יכול אנשים כמה דהיינו, המועדון, של הפיזית לקיבולת מקודמו יותר קשור זה
ביום המועדון משרת אותם הקשישים מספר כי נמצא, בוזמנית. להכיל המועדון
בסך קשישים כ25,000 כלומר, הרשומים, מכלל כ>£409 בממוצע מהווה רגיל פעילות
ממוצע (לעומת במועדון רגיל פעילות ביום מבקרים בממוצע קשישים שישים הכל.

קבועים). מבקרים ו91 רשומים 160 של

לפי משמעותית בצורה מצטמצם המועדונים של גודלם כי עולה 5 בלוח מהנתונים
הקבועים המבקרים ושל הרשומים של הקודמים המדדים לשני בהשוואה זה, מדד
רגיל פעילות ביום קשישים 25 עד משרתים מהמועדונים כשליש כך, .(2 לוח (ראה
מ100 למעלה משרת (£109.) קטן מיעוט ורק הרשומים), מספר לפי 796 (לעומת
התפוסה בין היחס כי נמצא הרשומים). מספר לפי 3690 (לעומת ביום קשישים
למשל, כך, מועדונים. של שונים בגדלים משתנה הרשומים מספר לבין היומית
כשליש רגיל פעילות ביום מגיעים מבקרים, למאה מעל רשומים בהם במועדונים
ביום 80מהם 90 מגיעים קשישים, 25 עד רשומים בהם במועדונים ואילו מהרשומים,

רגיל. פעילות

(באחוזים) רגיל פעילות ביום המבקרים מספר לבין רשומים מספר בין הקשר :5 לוח ;

רשומים מספר לפי המועדונים גודל
לפי המועדונים גודל

100+ 10051 5026 25 עד סה"כ פעילות ביום מבקרים
100 100 100 100 100 0הכ

7 19 61 100 30 קשישים 25 עד
24 61 39  39 קשישים 5026
41 20   21 קשישים 10051
28    10 קשישים 100 מעל
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הקיבולת את מבטאה הנוכחית התפוסה האם היא מכאן העולות השאלות אחת
הרכזים מלאה. בתפוסה פועלים המועדונים האם אחרות, במלים או, המועדון, של
יותר לצרף ניתן שלא כך מלאה, בתפוסה פועל המועדון להערכתם האם נשאלו
מהמועדונים ב£ל76 במיעוטם. או מהימים בחלק השבוע, ימות ברוב מבקרים,
המועדון כי העריכו הנותרים וב2496 נוספים, אנשים לצרף ניתן כי הרכזים העריכו

השבוע. ימות ברוב מלא

(ראה יותר מלאה בתפוסה פועל הוא יותר גדול שהמועדון ככל כי לראות מעניין
איש ממאה למעלה רשומים בהם מהמועדונים אחוזים ושניים שלושים .(6 לוח
מכאן איש. 25 עד רשומים בהם מהמועדונים 1396 לעומת השבוע, ימות ברוב מלאים
למרות הגדולים, מהמועדונים פחות מנוצלים הקטנים המועדונים כי להסיק ניתן
אם כי נראה לפיכך, קבוע. באופן מגיעים אלה במועדונים מהרשומים ניכר שחלק
הרשומים, מאגר את להגדיל יש הקטנים, במועדונים התפוסה את להגדיל רוצים
של הגדלה באמצעות גם התפוסה את להגדיל ניתן הגדולים, במועדונים ואילו

הקיים. הרשומים במאגר הנמצאים אלה של הביקורים תדירות

ומספר הרשומים מספר לבין המועדון של היומית התפוסה בין הקשר :6 לוח
(באחוזים) רגיל פעילות ביום המבקרים

יומית תפוסה

הימים ברוב מלא בחלק ברוב מלא
מלא לא לא ובחלק הימים סה"כ

רגיל* פעילות ביום מבקרים
26 50 24 100 סהכ
53 42 5 100 מבקרים 25 עד
13 55 32 100 מבקרים 5026
12 57 31 100 מבקרים 10051
3 49 48 100 מבקרים ל100 מעל

במועדון* רשומים
26 50 24 100 סהכ
61 26 13 100 רשומים 25 עד
30 53 17 100 רשומים 5026
24 49 27 100 רשומים 10051
14 53 32 100 רשומים ל100 מעל

מובהקים הבדלים *
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האוכלוסייה גודל להגדרת והאחרון הרביעי המדד הוא מיוחדים באירועים המבקרים
וכדומה, פיקניקים טיולים, במסיבות, ההשתתפות להיקף הכוונה במועדון. המבקרת
המרבית התכולה את רבה במידה משקפים ולכן קהל, רבי אירועים מטבעם שהם
במועדון. רשומים שאינם מהקהילה קשישים גם מגיעים אלה לאירועים המועדון. של

מכלל $60< בממוצע הוא באירועים המשתתפים אוכלוסיית גודל כי מראים הנתונים
אולם, .(7 לוח (ראה קשישים 100 אלה לאירועים מגיעים בממוצע הרשומים.
מאה (עד יותר הקטנים במועדונים בעיקר מעניינת, תופעה מתרחשת באירועים
ממספר יותר גבוה אלה במועדונים המיוחדים באירועים הנוכחים מספר רשומים).
מהרשומים. לכמחצית מגיעה הגדולים במועדונים באירועים ההשתתפות הרשומים.

מספר לפי גודלם לבין הרשומים מספר לפי המועדונים גודל בין הקשר :7 לוח
(באחוזים) מיוחדים באירועים המבקרים

רשומים מספר לפי המועדונים גודל
לפי המועדונים גודל

100+ 10051 5026 25 עד סה"כ באירועים מבקרים

100 100 100 100 100 0הכ
1 1 3 54 5 קשישים 25 עד
4 13 79 43 29 קשישים 5026
31 77 18  41 קשישים 10051
64 10   25 קשישים 100 מעל

שאינם קשישים הם המיוחדים באירועים מהמשתתפים חלק לפחות כי להניח ניתן
על מידע בידינו אין מיוחדים. באירועים רק במועדונים ומבקרים במועדון רשומים
כך על להצביע יכול זו תופעה של קיומה עצם זאת, עם יחד זו. תופעה של היקפה
היהודי במגזר מהקשישים מ>$16 יותר גדול אף הוא במועדונים המשתמשים שקהל :
לידי לבוא יכולה זו תופעה יותר. סדירה לא בהשתתפות גם מתחשבים אם עירוני,
כרטיסים מכירת כגון במועדון המוצעים נבחרים שירותים של בצריכה גם ביטוי
ושירותים סוציאלי, עובד של ייעוץ לאומי, לביטוח המוסד של ייעוץ למופעים,

במועדון. חברות מחייב אינו בהם שהשימוש אחרים

גודל. של שונים היבטים ארבעה מבטאים לעיל שהוצגו המדדים ארבעת לסיכום,
בחלקה קשורה והיא למדי מורכבת הללו המדדים ארבעת בין הגומלין זיקת
שלהם השימוש ולדפוסי הקשישים לאפיוני ובחלקה המועדונים של ההפעלה לאפיוני
בין מבחינה אינה המועדונים בנושא הקיימת הספרות כי לציין מעניין במועדונים.
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היקף של כמדד הרשומים מספר על בלעדית כמעט ונשענת גודל של אלה היבטים
במועדונים. השימוש

למועדונים קשישים וזצ0רפות 3.3.2
קשישים בהצטרפות הקיימות המגמות הוא המועדונים לגודל הקשור נוסף היבט
שמספר הוא בספרות רבות המדווחים הממצאים אחד למועדונים. חדשים
קשישים היום לשרת נוטים המועדונים וכי כלל, בדרך נמוך החדשים המצטרפים

במועדונים. חברותם במהלך שהזדקנו יחסית מבוגרים

במספר גידול האחרונות בשנהשנתיים חל מהמועדונים ב^59 הרכזים, דיווח לפי
וב£ל26 המבקרים צמצוםבמספר על הרכזים דיווחו מהמועדונים ב1596 המבקרים.
על מהאחראים התקבלה דומה הערכה שינוי. כל חל לא כי ציינו הנותרים
הקשישה, באוכלוסייה בגידול המבקרים במספר התוספת את תלו הם המועדונים.

הקשישים. בקרב פנאי לפעילות גוברת ובמודעות העלייה בגל

(באחוזים) הרשומים מספר לפי המבקרים אוכלוסיית בגודל השינוי הערכת :8 לוח

שינוי אין צמצום חל גידול חל סה"כ רשומים מספר
26 15 59 100 0הכ
30 26 44 100 רשומים 50 עד
26 10 64 100 רשומים 10051
21 10 69 100 רשומים ל100 מעל

מאשר הגדולים במועדונים יותר נפוץ היה המבקרים במספר הגידול כי נמצא
לעומת המבקרים, במספר גידול על דיווחו הגדולים מהמועדונים כ^70 בקטנים:
לדווח יותר נטו רשומים, 50 עד הקטנים, המועדונים הקטנים. המועדונים בקרב £449,

לא אם אשר והגדולים, הבינוניים המועדונים מאשר המבקרים במספר צמצום על
כי המראה הקודם לממצא חיזוק מהווה זה ממצא להשתנות. לא נטו גדלו,
גבוה אחוז וכי מהגדולים יותר נמוכה בתפוסה היום פועלים הקטנים המועדונים

נוספים. מבקרים לקלוט יכולים מהם יחסית

כחמישה הרכזים, להערכת המבקרים. מספר של הגידול קצב גם נבחן במחקר
לא מהמועדונים ב^20 בחודש. בממוצע למועדון מצטרפים חדשים קשישים
בממוצע מצטרפים שני על דיווחו מהמועדונים ב3696 חדשים, קשישים כלל הצטרפו
בחודש. בממוצע חדשים קשישים משישה למעלה %17aiמצטרפים בחודש,
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יותר גדול היה החדשים המצטרפים מספר הקודמים, הנתונים לאור כמצופה,
בקטנים. מאשר הגדולים במועדונים

£729. כי נמצא החדשים. למצטרפים העיקריים המקורות אחד הם החדשים העולים
419& לעומת המבקרים, במספר עלייה על דיווחו עולים שקלטו מהמועדונים
וזו הגדולים, במועדונים נקלטו העולים מרבית עולים. נקלטו לא בהם מהמועדונים
במועדונים חדשים מצטרפים של יותר גדול מספר שנמצא לכך הסיבות אחת כנראה

אלה.

של לתוספת האחרונות בשנים זוכים בישראל המועדונים כי עולה אלה נתונים לפי
בהכרח ולא העולים, של אוכלוסייה תוספת בעקבות רבה במידה משתתפים,
למרות הוותיקה. האוכלוסייה בקרב במועדונים השימוש של הרחבה בעקבות
בתפוסה פועלים אינם מהמועדונים גדול חלק כי לעיל ראינו המבקרים, תוספת
המצטרפים מספר בין שלילי מאזן שקיים היא לכך הסיבות אחת כי ייתכן מלאה.

העוזבים. מספר לבין

בה והמידה השירות של הנוכחי לניצול באשר שאלות מעלים אלה ממצאים
כי מראה בקהילה קשישים בקרב שבוצע סקר הצרכים. את תואם הקיים השימוש
(ברודסקי בו לבקר מעוניינים היו במועדונים מבקרים שאינם מהקשישים כ>$20
לא חברה להגיע, קושי הן: מבקרים הם שאין לכך הבולטות הסיבות .(1994

המגמות שלמרות מכאן משפחה. בן על להשגיח וצורך בריאות בעיות מתאימה,
זה. לשירות הצרכים של הולם כיסוי היום אין המבקרים, במספר לגידול הקיימות
הגדלת את מעכבת המועדונים של הקיימת שהפריסה ייתכן שלעיל, הממצא לפי
על המשפיעים גורמים הם בו המשתתפים והרכב המועדון נגישות בשירות. השימוש
הפעלת של אלה היבטים בשני עוסקים הבאים הפרקים שני למועדון. ההצטרפות

המועדונים.

המבקרים של 0וצ'ודמוגרפיים אפיונים .4
על בארצותהברית שבוצעו במחקרים רבה לתשומתלב הזוכות הסוגיות אחת
המחקרים רוב במועדונים. המבקרים אוכלוסיית אפיוני היא קשישים מועדוני
המשתמשת האוכלוסייה בין בהשוואה מתמקדים המשתתפים באפיוני העוסקים
של מדגמים על נערכו אלה מחקרים בהם. משתמשת שאינה זו לעומת במועדונים
עצמם. הקשישים עם ראיונות באמצעות שנאסף מידע על והתבססו קשישים
המנבאים הגורמים מהם לקבוע מתקשים והחוקרים חדמשמעיים אינם הממצאים
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היתה המטרה זו. בסוגייה עוסק אינו הנוכחי ipnnn .(Krout 1989) השתתפות
באמצעות במועדונים המשתמשת האוכלוסייה אפיוני על ראשוניות הערכות לקבל

הקשישים. ריאיון עלידי ולא הרכזים דיווח

האפיונים על הרכזים עלידי שדווח המידע מהימנות את להעריך קושי קיים
מידע מאגרי אין המועדונים ברוב כי ידוע המבקרים. של הסוציודמוגרפיים
לפי האוכלוסייה התפלגות על מדויק מידע להפיק ניתן שבאמצעותם ממוחשבים
ולפיכך הרכזים של בהערכות בעיקר מדובר המקרים ברוב לפיכך, שונים. אפיונים

בלבד. אומדנים כאל אליהן להתייחס יש

השכלה מוצא, משפחתי, מצב מין, גיל, הם: שנבחנו הסוציודמוגרפיים האפיונים
בנפרד להעריך מהרכזים ביקשנו הראשונים, האפיונים שלושת לגבי הכנסה. ורמת
הלאנשואים שיעור את הרשומים, מכלל הקשישות הנשים אחוז או מספר את
ל65, מתחת  גיל קבוצות שלוש לפי האוכלוסייה התפלגות ואת הרשומים מכלל

באחוזים. כלל בדרך היו שנתקבלו ההערכות ל75. ומעל ל74, 65 בין

התייחסו השאלות שונה. באורח נבחנו הכנסה ורמת השכלה מוצא, של האפיונים
קטיגוריה. בכל המבקרים למספר ולא המועדונים בתוך האוכלוסיות להרכב
הרכב של וההטרוגניות ההומוגניות מידת של להערכה התייחסו השאלות

בנפרד. האלה ההיבטים משלושת אחד בכל המבקרת האוכלוסייה

כדלקמן: הם העיקריים הממצאים
אחוזים עשרים נשים). הם מהרשומים £759,) נשים בעיקר משרתים המועדונים  סין
ארבעים נשים. הן המבקרים רוב נוספים וב^30 נשים, רק משרתים מהמועדונים
מהמועדונים $5. ורק מעורבת אוכלוסייה משרתים מהמועדונים אחוזים וחמישה
נשים של יחסית גדול ייצוג יש שבמועדונים מכאן גברים. שרובה אוכלוסייה משרתים

נשים). הן ומעלה 65 מבני 57^ הקשישים באוכלוסיית לחלקן בהשוואה

Krout מצביע זאת, עם יחד בארצותהברית. שבוצעו במחקרים גם עולה דומה תמונה
מסוים בגידול המתבטאת שינוי של מסוימת מגמת על האחרון, במחקרו (1989)

במועדונים. גברים בהשתתפות
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,65 לגיל מתחת מהם חמישית הגיל: קבוצות מכל הם המבקרים כי נמצא  גיל
דומה זה פרופיל .75 לגיל מעל הם ורבע ,7465 גילאי הם (5596) ממחציתם למעלה
מהמחקרים גדול חלק כי גם לראות מעניין בישראל. הקשישים לפרופיל למדי
שבוצע מחקר דומה. גילי הרכב על מדווחים ה80 שנות עד בארצותהברית שבוצעו
גידול על ובעיקר המבקרים, של הגילי בהרכב שינויים על מצביע ב1988 Kourt עלידי

ל6?41). (מ3096 המבקרים בקרב ומעלה 75 בני של בחלקם

לא מהמועדונים בכחמישית כי נמצא המועדון, של הגילי ההרכב את בוחנים אם
ממחצית למעלה מהווים הם מהמועדונים וב996 ,75 גיל מעל קשישים כלל מבקרים
הגילי בהרכב ההבדלים האם הקיימים הנתונים לפי לקבוע ניתן לא מהמבקרים.
בהם ביישובים האוכלוסייה של הגילי בהרכב להבדלים קשורים אלה במועדונים
הגיל קבוצות בקרב במועדונים השימוש בדפוסי להבדלים או המועדונים, פועלים

השונות.

גבוה זה אחוז .(6096) נשואים) (לא בודדים הם מהרשומים ניכר אחוז  משפחתי מצב
בשני נשואים). לא 3296) בישראל הקשישה באוכלוסייה שנמצא מזה ניכרת במידה

בודדים. הם המבקרים ממחצית למעלה מהמועדונים שלישים

אתניתרבותי. בסיס על פועלים (6096) מהמועדונים גדול חלק  האתניתרבותי ההרכב
ילידי הם הרוב %34n אסיהאפריקה; ילידי הם המבקרים רוב מהמועדונים %26n

להעריך כדי מידע בידינו אין מעורבת. אוכלוסייה משרתים ו4096 אירופהאמריקה;
ניתן לא כך, בשל המעורבים. במועדונים השונות האוכלוסיות של היחסי החלק את
במועדונים. הרשומים מכלל השונות המוצא קבוצות של היחסי גודלן את לאמוד גם

של האתני ההרכב מבחינת בארץ שונים יישובים בין הבדלים קיימים כי נמצא
חדאתניים הם ובחיפה בירושלים המועדונים רוב כי נמצא למשל, כך, המשתתפים.
חד הם #39) מעורבים המועדונים רוב אביב בתל ואילו בהתאמה) ו7896 7396)
שבע באר למשל, כך, הבינוניות. הערים בין גם נמצאו דומים הבדלים אתניים).
£?67מהמועדונים בה גבעתיים לעומת המעורב, בדגם מהמועדונים 4496 מפעילה

מעורבים.

לבין שלו היעד ואזורי המועדון גודל בין קשר קיים כי עולה 9 בלוח מהנתונים
שרובה אוכלוסייה המשרתים המועדונים המבקרים. של האתניתרבותי ההרכב
ואילו שכונתי, בסיס על ולפעול יותר קטנים להיות נוטים אסיהאפריקה יוצאת
אוכלוסייה המשרתים ואלה אירופהאמריקה, ילידי את המשרתים המועדונים
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מהמועדונים כ^50 יותר. רחבים יעד אזורי על ומתפרשים יותר גדולים מעורבת
239S לעומת רשומים), 50 (עד קטנים הם אסיהאפריקה ילידי את בעיקר המשרתים

אירופהאמריקה. ילידי הרוב בהם מהמועדונים

של האתניתרבותי ההרכב לבין המועדונים של היעד ואזורי הגודל בין הקשר :9 לוח
(אחוזים) המבקרים

המבקרים רוב המבקרים רוב
מאירופה מאסיה

מעורב אמריקה אפריקה סה"כ
100 100 100 100 הרשומים מספר
4 3 16 7 רשומים 25 עד
18 23 34 24 רשומים 5026
39 30 33 34 רשומים 10051
39 44 17 35 מ100 למעלה

100 100 100 100 היעד אזורי
20 31 54 32 שכונתי
31 37 29 33 אזורי
48 32 17 35 היישוב) (כל עירוני

בעלת אוכלוסייה משרתים ($45<) מהמועדונים ניכר חלק  ההשכלה רמת לפי ההרכב
בעלי הם המבקרים רוב בהם קשישים משרתים נוספים 3870 ;(4596) מעורבת השכלה
הרוב מהם וב2196 פעם אף למדו לא הרוב מהמועדונים %17a) נמוכה השכלה
השכלה בעלת שרובה אוכלוסייה משרתים הנותרים ו0י169 יסודית); השכלה בעלי
המעורבים. המועדונים של ההרכב על מידע בידינו אין עלתיכונית. או תיכונית
השונות ההשכלה קבוצות של היחסי חלקן מהו לקבוע ניתן לא כאן גם לפיכך,

במועדונים. המבקרים מכלל

חשיבות יש כי להניח יש לחיברות, ומסגרת חברתית מסגרת הוא שהמועדון מאחר
להם הדומים עם להתחבר ייטו אנשים וכי משותף וחברתי תרבותי בסיס של לקיומו
אכן כי מראים שלעיל הנתונים ההשכלה. ורמת והתרבותי האתני הרקע מבחינת
דומה. השכלה של בסיס על או אחיד אתני בסיס על פועלים מהמועדונים ניכר חלק
כי נמצא הומוגניות, של משולב מדד ויוצרים והאתניות ההשכלה את משלבים אם
הם 3396 ומוצא, השכלה מבחינת הומוגנית אוכלוסייה משרתים 42מהמועדונים %

שונה ההשכלה וב1596 שונה, והמוצא דומה ההשכלה (ב1896 חציהומוגניים
והן ההשכלה מבחינת הן מעורבים מועדונים הם הנותרים ו6ל25 דומה), והמוצא
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 משותף אחד בסיס לפחות יש (7596) המועדונים שברוב מכאן, המוצא. מבחינת
ההשכלה. או האתני הרקע או

מידת לבין שלו היעד ואזורי המועדון גודל בין מובהק קשר קיים כי נמצא
יותר הומוגניים הם הקטנים המועדונים כמצופה, בו. המבקרים של ההומוגניות
גם הוא מטבעו יותר, קטן להיות נוטה השכונתי שהמועדון מאחר מהגדולים.
המועדונים ואילו חציהומוגנים, בעיקר הם האזוריים המועדונים יותר. הומוגני
של והמוצא ההשכלה מבחינת הטרוגניים עלפירוב הם היישוב כל את המשרתים

המבקרים.

אוכלוסייה משרתים מהמועדונים מחצית כי נמצא  ההכנסה רמת מבחינת הרכב
בעיקר מתרכזים מהמועדונים כרבע הנמוכות. ההכנסה ברמות ברובה שהיא
בהם מועדונים אין מעורבת. האוכלוסייה נוסף וברבע בינונית, הכנסה עם בקשישים

גבוהה. הכנסה בעלי הם המבקרים רוב

הם המבקרים של ניכר ואחוז נשים, בעיקר משרתים המועדונים כי נמצא לסיכום,
את לאמוד כדי מידע בידינו אין וההכנסה, ההשכלה המוצא, מבחינת בודדים.
הקשישה באוכלוסייה לחלקן בהשוואה השונות הקבוצות של היחסי החלק
שירות הם המועדונים כי עולה שבידינו מהנתונים המסתמנות מהמגמות בישראל.
לבחון חשוב המשתתפים. של האתניתרבותי הרקע מבחינת הומוגני צביון בעל
ההשתתפות היקף על לעמוד כדי המבקרים של האתניתרבותי ההרכב את לעומק
מהקשישים מידע איסוף מחייבת זו מעין בדיקה שונות. אוכלוסייה קבוצות של

עצמם.

ושעות ימים  ההפעלה מתכונת .5
כחלק לעיתים מופיע המועדון של השבועי ההפעלה היקף כי נמצא בספרות
מסגרת הוא מועדון כי (1966) Frankei קובע למשל, כך, מועדון. של מההגדרה
יום מחייבת אחרת הגדרה יום. כל שעות ארבע לפחות ימים, חמישה הפועלת
בארץ .(Leanse <cf Wagner 1975) השעות מספר את לפרט מבלי לפחות אחד פעילות

המועדון. של המינימלי ההפעלה היקף את הקובעת הגדרה כל קיימת לא

מדדים שלושה לפי הנוכחי במחקר נבחנת בארץ המועדונים של ההפעלה מתכונת
השבועיות השעות מספר (2) פתוח, המועדון בהם בשבוע הימים מספר (1) עיקריים:
מדדים ואחריהצהריים). (בוקר היום במשך השעות של הפריסה ו(3) מופעל, שהוא
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זמינות מידת ואת אינטנסיבי שירות הוא המועדון בה המידה את מבטאים אלה
השירות.

מכן ולאחר ההפעלה, ממדי משלושת אחד כל לפי המועדונים את נאפיין בתחילה
המועדונים. של אחרים אפיונים לבין ובינם אלה אפיונים בין הקשר את נבחן

בסיס על פועלים (6ל65) המועדונים מרבית כי נמצא בשבוע. ההפעלה ימי מספר (1)

ל מגיע בשבוע יוםיומיים רק הפועלים המועדונים אחוז ויותר). ימים (חמישה יומי
שבת בערב פעילות מקיימים אינם (7396) המועדונים רוב .(10 לוח (ראה 1796

שבת במוצאי ההפעלה כי נמצא זו פעילות שמקיימים אלה מבין שבת. ובמוצאי
.(79S< לעומת 2296) שישי שביום מזו יותר נפוצה

שנבחנו המועדונים כל כמעט כי נמצא, ב1987 בארצותהברית שבוצע במחקר
שזוהי כך על מצביע החוקר .(Krout 1989) בשבוע ימים מחמישה למעלה פעלו (£909■)

רוב ה70 בשנות וכי המועדונים של בהפעלה האחרונות בשנים שחלה התפתחות
בשבוע. יומיים רק פתוחים היו המועדונים

הגדולות בערים היישוב. גודל לבין ההפעלה ימי מספר בין קשר יש כי נמצא
יותר רב מספר פועלים המועדונים תושבים) מ50,000 (פחות יותר הקטנים וביישובים
עם יחד תושבים). אלף ל100 50 (בין הבינוניים שביישובים אלה מאשר ימים של
המועדונים כל כי נמצא למשל, כך, דומים. בגדלים יישובים בין הבדלים נמצאו זאת
למעלה פועלים גן ברמת מהמועדונים ו^30 בירושלים מהמועדונים 619& בחיפה,
במתכונת הללו המקומיים ההבדלים האם לקבוע ניתן בשבוע.לא ימים מחמישה
אלה, באזורים הקשישה האוכלוסייה של השונים לצרכים קשורים ההפעלה

ותקציביים. ארגוניים לאילוצים או מקומיות ולהעדפות למדיניות

נמצא זמין. שהמועדון הזמן להיקף נוסף מדד מהווה בשבוע ההפעלה שעות מספר (2)

אם ביום. בממוצע שעות וכארבע בשבוע, שעות כ23 בממוצע פתוחים המועדונים כי
יחסית, גדולה השונות כי נמצא השעות, מספר לפי המועדונים התפלגות את בוחנים
.(10 ל>ח (ראה הימים מספר לפי שנמצאה לזו זו התפלגות בין התאמה בהכרח ואין
מחצית בשבוע. ימים ארבעה הפועלים במועדונים בעיקר הם העיקריים ההבדלים
ל30 15 בין פועלים שנייה ומחצית בשבוע, שעות 15 עד פועלים הללו המועדונים
לא אך ימים, מספר אותו לפעול יכולים מועדונים ששני מכאן שבועיות. שעות

שעות. של מספר אותו פתוחים יהיו בהכרח
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(באחוזים) ההפעלה מתכונת של שונים מאפיינים לפי המועדונים התפלגות :10 לוח

המועדונים אחוז הפעלה מתכונת של שונים מאפיינים
100 הפעלה ימי מספר
6 יום 1

11 ימים 2
7 ימים 3

11 ימים 4
54 ימים 5
11 ימים 6

100 שבועיות שעות מספר
22 שעות 10 עד
32 שעות 2011
15 שעות 3021
22 שעות 4031
9 שעות 40 מעל

100 המועדון פועל בו מהיום חלק
17 בבוקר רק
22 אחריהצהריים רק
41 אחריהצהריים ולפעמים בבוקר לפעמים
20 אחריהצהריים וגם בבוקר גם

100 בבוקר הפעלה ימי מ0פר
22 יום אף
9 יום 1

6 ימים 2

10 ימים 3

6 ימים 4

47 ימים 5

100 אחריהצהר"ם ההפעלה ימי מספר
17 יום אף
14 יום 1

18 ימים 2

7 ימים 3

12 ימים 4

32_ ימים 5
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רציפות את מבטא אחד עיקריים: היבטים שני על מצביעה היום חלקי לפי הפריסה (3)

או ואחריהצהריים), (בוקר היום כל במשך מופעל המועדון האם כלומר, ההפעלה,
זהו האם  פועל המועדון שבו היום של החלק את מבטא השני היום; מחצית רק

אחריהצהריים. של שירות או בוקר שירות

ו2096 חצאיימים של במתכונת פועלים (8096) המועדונים של רובם רוב כי נמצא
הדגם אחריהצהריים). וגם בבוקר (גם שלם יום של רציפה במתכונת הנותרים
רק הפתוח מועדון דהיינו, בוקר, מועדון טיפוסים: לשלושה מתחלק החצייומי
אחריהצהריים בשעות רק הפתוח אחריהצהריים, מועדון ,(1796) הבוקר בשעות
אחריהצהריים ובאחרים בבוקר, מסוימים בימים לסירוגין הפועל והמועדון ,(2296)

דהיינו לסירוגין, הפועלים מועדונים של גבוה כה אחוז למצוא הופתענו .(4196)

אחריהצהריים.  ובאחרים בבוקר,  מסוימים בימים

מספר ימים, מספר דהיינו, ההפעלה של הממדים שלושת בין הקשר את לראות כדי
את מיינו כך, לשם משולב. משתנה בנינו היום, חלקי פני על והפריסה שעות
ימי מספר לפי קבוצות שתי (1) מהמדדים: אחד כל לפי קבוצות למספר המועדונים
מ4 פחות = ימים מעט ופועלים ויותר, ימים 4 = ימים הרבה (פועלים ההפעלה
שעות, 20 מעל = שעות הרבה (פועלים שעות מספר לפי קבוצות שתי (2) ימים);
(רק היממה חלקי לפי קבוצות וארבע (3) שעות); ל20 מתחת = שעות מעט פועלים

היום). וכל לסירוגין, אחריהצהריים, רק בוקר,

(7896) המועדונים ברוב (1) המשולב: במדד מהשימוש עולות עיקריות מגמות מספר
ניכר חלק (2) פועל; שהמועדון השעות מספר לבין הימים מספר בין הלימה יש
מהם ו3396 ושעות) ימים (הרבה אינטנסיבית בצורה פועלים (4596) מהמועדונים

אחרי רק או בבוקר רק הפועלים המועדונים (3) מצומצמת; במתכונת פועלים
יום הפתוחים המועדונים ואילו לאאינטנסיביים, מועדונים בעיקרם הם הצהריים
לסירוגין, הפתוחים אלה מועדונים, של השלישית הקבוצה אינטנסיביים. הם שלם
לאאינטנסיביים. ומחציתם אינטנסיביים, מחציתם  טיפוסים לשני מתחלקים

הימים מספר (מבחינת ההפעלה של האינטנסיביות מידת בין קשר קיים כי נמצא
מעל רשומים (בהם הגדולים המועדונים במועדונים. הרשומים מספר לבין והשעות)
5996 למשל, כך הקטנים. מאשר יותר אינטנסיבית במתכונת פועלים איש) למאה
אינטנסיבית, במתכונת פועלים קשישים ממאה למעלה רשומים בהם מהמועדונים

איש. למאה מתחת רשומים בהם מהמועדונים 3796 לעומת
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הן הקיימות ההפעלה מתכונות מידה באיזו היא, אלה מממצאים העולה השאלה
במתכונות הדרושים השינויים ומהם מקומיים; אילוצים של או צרכים של תולדה

הללו. ההפעלה

הממצאים והאחראים. הרכזים בקרב נבחנו ההפעלה מתכונת בשינוי והעניין הצורך
הן ההפעלה, ממתכונת שבעירצון (899?<) המועדונים רכזי של רובם רוב כי מראים
נמצא (1196) בשינוי צורך שראו המעטים מבין השעות. מבחינת והן הימים מבחינת
את להגדיל ורוצים בשבוע, ימים שלושה הפועלים במועדונים עובדים חלקם כי
ורוצים בשבוע ימים חמישה הפועלים במועדונים עובדים נוסף וחלק הימים, מספר

השבוע. סוף את להוסיף

מצדדים האחראים רוב המועדונים. על מהאחראים התקבלה שונה מצב תמונת
הפעלה ימי להוסיף מקום יש כי ציינו מהם כ^30 יומיומית. הפעלה במתכונת
שעות מספר בהגדלת צורך ראו מיעוטם רק אך הקיימים, למועדונים נוספים

ההפעלה.

כמעט ההפעלה. רציפות לגבי בהעדפותיהם נמצא לרכזים האחראים בין נוסף הבדל
ואחריהצהריים. בבוקר ברציפות, יפעלו המועדונים שרוב מעדיפים האחראים כל
החלוקה מבחינת הנוכחית ההפעלה מתכונת את לשנות צורך על הצביעו לא הרכזים
דפוסי את לבחון חשוב ההפעלה, רציפות של בסוגייה להכריע כדי היום. חלקי בין
מידה באיזו דהיינו, היממה, חלקי מבחינת במועדונים הקשישים של השימוש
בו לבקר מעדיפים שהם או הבוקר, בשעות המועדון שירות את צורכים הקשישים
שצריך נוסף היבט אחריהצהריים. בשעות במועדון לבקר מעדיפים שהם או בבוקר,
ממוקמים בהם המבנים זמינות הוא ההפעלה מתכונת בקביעת בחשבון להילקח
עלידי רבה במידה מוכתבת הקיימת ההפעלה מתכונת כי ייתכן המועדונים.

הבא. בפרק בהרחבה שיידון נושא המועדון, מיקום של פיזיים אילוצים

ונגישות פיזי מבנה מיקום, .6
בו המבנה של והתאמתו "אופיו כי: וטוען המועדון מיקום לנושא מתייחס Krout
ועל משתתפים, למשוך המועדון של כושרו על להשפיע עשויים המועדון ממוקם
בו. המבקרים עלידי והמבוקשים הדרושים והשירותים הפעילויות את לספק יכולתו
באזורים לעין, מושכים במבנים ממוקמים להיות צריכים המועדונים אידיאלי, באופן
שלהם הפנימי והשטח לנכים, נגישים להיות צריכים הם ולחנייה. לתחבורה הנוחים

.(Krout 1989) שונות" פעילויות של קיומן לאפשר צריך
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ממוקם בו המבנה סוג המועדונים: של פיזיים היבטים חמישה בחן הנוכחי המחקר
בציוד, בעיות המבנה, ואיכות הפיזי הגודל המבנה, של הפיזית הנגישות המועדון,

מיוחדים. פיזיים תנאים של וקיומם

המועדונים שוכנים בהם המבנים סוג 6.1
מבנהמיוךוד (1) המועדונים: שוכנים בהם מבנים של עיקריים סוגים שלושה קיימים
למועדון המיועדים במבנים פועלים מהמועדונים 3570  בלבד למועדון המשמש
במבנים פועלים מהמועדונים (£449) ניכר חלק  ורבנילאי רבתכליתי מבנה (2) בלבד;
כגון במסגרות ו2396 במתנ"סים 2196) רבגילאית לפעילות המיועדים רבתכליתיים
2196 לקשישים מבנה (3) נעמת); של נשים מועדון ויצ"ו, של מועדון כנסת, בתי
מוגן בדיור 1396) לקשישים שונים שירותים המספקים במבנים פועלים הנותרים

יום). במרכזי ו896

היו מהמועדונים כרבע רק ה70 שנות עד כי מציינים בארצותהברית המחקרים
Krout) אלה במבנים ממוקמים מהם כ^70 היום ואילו נפרדים במבנים ממוקמים
וגם הסיבה גם החוקרים, לדעת היא, המועדונים במיקום זו התפתחות (1989a

הקשישים. מועדוני של והבולטות החשיבות להגברת התוצאה

אופיינית אינה נפרדים במבנים המועדונים מיקום של זו מגמה המחקר, נתוני לפי
קיימים מהמועדונים כמחצית שנה. 15 בממוצע קיימים בארץ המועדונים לישראל.
שהוקמו מהמועדונים כ4096 שנה. לשלושים מעל קיימים מהם ו^18 שנים, עשר עד
דומה ואחוז רבגילאית לפעילות המיועדים במבנים מוקמו האחרונות השנים בעשר
המועדונים את למקם היא בארץ שהמגמה מכאן למועדון. מיוחדים במבנים מוקם

נפרדים. במבנים מועדונים פיתוח בצד רבגילאיים במבנים

לא המועדונים. מיקום סוגיית את לעומק בוחנת אינה במועדונים העוסקת הספרות
בסוגים המועדון מיקום של והפיזיים הארגוניים והחסרונות היתרונות מהם ברור
נשאלת העדפותיהם. ומהן המיקום את הקשישים תופסים כיצד מבנים, של שונים
רבגילאיים, או חד מבנים פני על נפרדים מבנים להעדיף יש מידה באיזו השאלה
עשויות אחרים ייעודים בעל מבנה בתוך המועדון למיקום רבתכליתיים. או חד
אינטרקציה מאפשר השילוב בבנייה; חיסכון מבחינת חיוביות השלכות להיות
וכדומה. קשישים, לשרת שנועד כמקום "סטיגמה" פחות יש למועדון ביןדורית;
של התאמה חוסר כגון, שליליות השלכות גם להיות עלולות זה לשילוב מאידך,
בחללים למתרחש בהתאם הפעילויות של הגבלה הקשישים; של לצרכים המבנה
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לצורכי המבנה ולהתאמת לפיתוח האפשרויות של הגבלה המבנה; של האחרים
וכדומה. הקשישים

המועדון ממוקם בו המבנה סוג לפי מועדונים של נבחרים אפיונים :11 לוח
(באחוזים)

מבנה
מבנה רב מבנה של נבחרים אפיונים
נפרד גילאי מתנ"ס לקשישים סה"ב מועדונים
42 37 21 20 35 רשומים* 100 מעל
31 45 16 35 32 *50 מעל  ביום מבקרים
29 18 8 25 21 שלם* יום פועל
70 56 63 76 67 ויותר* ימים 4 פועל

מובהקים הבדלים *

(ראה ממוקמים הם בו המבנה לבין המועדונים של שונים אפיונים בין קשר נמצא
יחסית, גדולים הם רבגילאיים במבנים הממוקמים המועדונים למשל, כך, .(11 לוח
מהאחרונים, בשונה אך מיוחדים, במבנים הממוקמים למועדונים דומים הם ובכך
במתכונת הפועלים המועדונים אחוז יותר. מצומצמת במתכונת פועלים רובם רוב
ובמבנים (2996) נפרדים במבנים הפועלים במועדונים במיוחד גבוה יומיומית
רבגילאיים במבנים הפועלים אלה לעומת (£259) לקשישים שירותים המספקים
בינם הקשרים את ונבחן המועדון בתפעול נוספים להיבטים נתייחס בהמשך .(1896)

הפיזי. המיקום לבין

המועדונים של הפיזית הנגישות 6.2
גישה המועדון, ממוקם בה הקומה היבטים: ממספר במחקר נבחנה הפיזית הנגישות
לקרבת המגיעה ציבורית תחבורה וזמינות למועדון, הגישה כביש הכניסה, לפתח

המועדון.

696 קרקע, בקומת ממוקמים (8696) המועדונים רוב כי נמצא הקומה, מבחינת
ברוב מעלית. ללא שונות בקומות ממוקמים ו896 מעלית עם אחרת בקומה מצויים
וגם המועדון של הכניסה לפתח נוחה גישה קיימת כי הרכזים העריכו המועדונים
בו המבנה סוג בין קשר נמצא לא .(12 לוח (ראה המועדון אל נוח גישה כביש שיש

למועדון. גישה של אלה היבטים שני לבין המועדון ממוקם
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מחקרים יש השימוש. על והשלכותיה המועדונים נגישות של בסוגייה הספרותעסקה
שאינם מאלה אליו יותר סמוך מתגוררים במועדון המשתמשים הקשישים כי שהראו
אין כי נמצא אחר במחקר .(Tuckman 1967; Leanse <cf Wagener 1975) בו משתמשים
גורם אינו התחבורה זמינות כי נמצא כמוכן .(Hanssen et ai. 1978) השפעה לכך

במועדונים. השימוש את המעכב או המעודד

המועדון* ממוקם בו המבנה סוג לפי פיזיות בעיות עם המועדונים שיעור :12 לוח
מבנה

מבנה רב מבנה סה"כ
נפרד גילאי מתנ"ס לקשישים מועדונים

פיזיות בעיות
20 27 15 19 20 לכניסה הגישה
18 1 13 10 14 למועדון הגישה כביש
48 43 56 32 46 החדרים* מספר
58 47 38 45 49 השטח* גודל
35 37 26 20 30 המבנה איכות

הפיזיות הבעיות ס0פר
25 27 27 27 27 בעיה כל אין
36 31 27 22 30 ויותר בעיות 3

בעיות. אין בהם המועדונים שיעור את מבטא אחוז למאה המשלים האחוז *

אל ברגל, הקשישים מרבית מגיעים מהמועדונים 6696 אל כי מראה הנוכחי המחקר
הנותרים 2170 ואל פרטית), או (ציבורית כלשהי בתחבורה מרביתם מגיעים 70ר

קיימת מהמועדונים ב870ד בתחבורה. ובחלקה ברגל בחלקה מגיעה האוכלוסייה
הסעה מופעלת מהמועדונים וב£179 המועדון לקרבת שמגיעה ציבורית תחבורה
ברגל, בעיקר המבקרים מגיעים המועדונים רוב שאל העובדה למועדון. מיוחדת
משרתים שהמועדונים כך על מצביעה הציבורית, התחבורה של זמינותה למרות
למועדונים המגיעה האוכלוסייה ואמנם, למועדון. הסמוכה האוכלוסייה את בעיקר
רוב מגיעים מהמועדונים ב3170 להם: בסמיכות המתגוררים מאלה בעיקר מורכבת
קשישים בעיקר מגיעים מהם ב3596 המועדון; ממוקם בה מהשכונה הקשישים
מכל קשישים מגיעים הנותר ובשליש למועדון, הסמוכות בשכונות המתגוררים
האוכלוסייה את בעיקר משרתים מהמועדונים שנישלישים כלומר, היישוב.

ברגל. הקשישים רוב מגיעים ולכן למועדון גיאוגרפית בסמיכות המתגוררת
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ובאלה שכונות, מספר המשרתים במועדונים יותר נפוץ בתחבורה השימוש כמצופה,
ב£929 למשל, כך, השכונתיים. במועדונים מאשר כולו, היישוב את המשרתים
במועדונים 6W70 לעומת ברגל הקשישים רוב מגיעים השכונתיים מהמועדונים
כל את המשרתים במועדונים וכמחצית שכונות) מספר (המשרתים האזוריים
ניכר חלק מגייסים שכונות, מספר המשרתים מועדונים שגם עולה מכאן היישוב.

אליהם. הסמוכים מהאזורים מהמבקרים

המועדונים של פיזיים היבסים 6.3
הרכזים הרכזים. הערכות לפי במחקר נבחנה המועדונים של הפיזית האיכות
תנאים של וקיומם המבנה איכות שבו, הציוד המועדון, גודל את להעריך נתבקשו

מיוחדים. פיזיים

המועדון לרשות העומדים החדרים מספר לפי נבחן המועדון של הפיזי הגודל
רבוע. מטר של במונחים המועדון גודל את להעריך התקשו הרכזים ופעילויותיו.
הפעילות. מתקיימת בהם החדרים במספר המועדונים בין הבדלים קיימים כי נמצא
בשני פועלים מהמועדונים חמישית ,(4196) בלבד אחד בחדר פועלים מהם ניכר חלק
נותרים ו£79 חדרים, בארבעה פועלים £109. חדרים, בשלושה נוספת וחמישית חדרים

חדרים. ובשישה בחמישה

המועדון. פועל שבהם החדרים מספר שעולה ככל עולה הרשומים מספר כי נמצא
לוח (ראה רגיל פעילות ביום המגיעים המבקרים במספר גם נמצאו דומות מגמות
שלושה על הפרוסים מעטים לא מועדונים ישנם כי לראות מעניין זאת, עם יחד .(13
קשישים מאה עד המשרתים וכאלה ביום, קשישים 50 עד רק ומשרתים חדרים
החדרים, בגודל הוא ההבדל אלה שבמקרים ייתכן בלבד. אחד בחדר וממוקמים
יותר. גדול שטח על משתרעים מבקרים של יותר גדול מספר המשרתים והמועדונים

רגיל פעילות ביום בממוצע המבקרים מספר לבין החדרים מספר בין הקשר :13 לוח
(באחוזים)

ביום בממוצע המבקרים מספר
100+ 10051 5026 25 עד סה"כ החדרים מספר
100 100 100 100 100 0היכ
29 31 26 69 41 אחד חדר
6 19 31 17 22 חדרים שני
65 50 43 14 37 ויותר חדרים שלושה
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הצרכים. את תואמים המועדון וגודל החדרים מספר בה המידה על נשאלו הרכזים
מספר של התאמה חוסר של בעיות קיימות מהמועדונים בכמחצית כי נמצא
כי נמצא המדדים שני את משלבים אם .(49^ המועדונים גודל ושל (£469) החדרים
החדרים), ומספר השטח (גודל גודל של בעיות כל קיימות לא מהמועדונים ב^39
יש וב^33 השטח) גודל או חדרים מספר (או גודל של אחד בתחום בעיה יש ב2896
יותר נפוצות זה בתחום הבעיות הגודל. ממדי בשני המבנה של התאמה חוסר
אחרים. במבנים הממוקמים במועדונים מאשר נפרד במבנה הממוקמים במבנים

התפוסה לבין המועדון, בגודל הקשורות בעיות בין מובהק קשר קיים כי נמצא
הפועלים במועדונים יותר נפוצות המועדון שטח גודל של הבעיות במועדונים. היומית
המועדונים מלאה. בתפוסה פועלים שאינם במועדונים מאשר מלאה, בתפוסה
שאינם המועדונים מאשר צפיפות מבעיות יותר סובלים השבוע ימות ברוב המלאים

מלאים.

על גם השלכות זה לממד יש המשורתים, היקף על הגודל של להשלכות בנוסף
בוזמנית. לספק יכול שהוא הפעילויות מספר כלומר, הפעילויות לגיוון אפשרויות
פעילויות מגוון לספק אפשרויות פחות יש אחד בחדר הפועל למועדון כי להניח יש
זו סוגייה לבחון נחזור חדרים. מספר לרשותו שעומדים מועדון מאשר בוזמנית

.(8 פרק (ראה במועדונים ובשירותים בפעילויות הדן בפרק בהמשך

על ודעתם המועדון של והריהוט הציוד של ההתאמה מידת על גם נשאלו הרכזים
הפיזי במבנה בעיות קיימות לא המועדונים ברוב כי נמצא בסךהכל המבנה. איכות
מצויות המבנה איכות של ובעיות מהמועדונים ב2970 קיימות ציוד (בעיות ובציוד
במועדונים יותר נפוצות המבנה באיכות בעיות לעיל). 12 לוח ראה מהם, ב>$30

אחרים. במבנים הממוקמים במועדונים מאשר רבגילאיים במבנים הממוקמים

המבנה איכות נגישות, גודל, של בתחומים  הפיזיות הבעיות מספר את בוחנים אם
ב6ל25 האלה, מהבעיות אחת אף קיימת לא מהמועדונים ב^27 כי נמצא  והציוד
בעיה יש הנותרים וב£309 תחומים בשני בעיה יש ב1896 אחד, בתחום בעיה יש
לפחות קיימת המועדונים ברוב כי להסיק ניתן מכאן ומעלה. תחומים בשלושה
בגודל הקשורות בעיות בהם נפוצות ובעיקר הפיזי, בהיבט הקשורה אחת בעיה
בו המבנה סוג לבין הבעיות של תפוצתן בין קשר אין כי לראות מעניין ובציוד.
בעיקר סובלים שמהן המועדון, בשטח הכרוכות בעיות להוציא המועדון. ממוקם

נפרדים. במבנים הממוקמים המועדונים
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ותשעה שישים האחראים. מהתייחסות גם עולה הפיזיות הבעיות של דומה ראייה
המועדונים פועלים בהם מהמבנים ניכר מחלק שבעירצון אינם מהאחראים אחוז
מספר המבנה, של כללית התאמה חוסר גודל, היו שהועלו הבעיות שבאחריותם.

והציוד. השטח של הפנימית החלוקה החדרים,

מיוחדים תנאים של קיומם הוא הפיזיים התנאים לגבי במחקר שנבחן אחרון היבט
לכיסא המבנה של התאמה כוללים אלה תנאים ולמוגבלים. לנכים הדרושים
מתבטאים אלה מתנאים חלק בשירותים. עזר ואבזרי בחדרים אחיזה מעקי גלגלים,
לאפשר שנועדו תנאים הם וחלקם ציבורי מבנה כל לעמוד חייב שבהן בדרישות

יותר. מוגבלת לאוכלוסייה נגישות

לכיסא מותאם כניסה פתח הם במועדונים הנפוצים המיוחדים הפיזיים התנאים
כמעט אין .(14 לוח (ראה גלגלים כיסא עם לגישה מותאמת וחנייה גלגלים
השירותים חדרי של התאמה בהם שיש או בחדרים אחיזה מעקי יש בהם מועדונים

מוגבלים. של לצורכיהם

בו המבנה סוג לפי מיוחדים פיזיים תנאים קיימים בהם המועדונים שיעור :14 לוח
המועדון ממוקם

מבנה מבנה מבנה
נפרד רבגילאי מתנ"ס לקשישים סה"כ

מיוחדים פיז"ם תנאים
גלגלים לכיסא התאמה

46 26 37 56 42 מותאמת חנייה
58 38 59 66 55 מותאם* כניסה פתח
18 7 32 38 22 מותאמים* שירותים חדרי
9 9 8 33 14 בחדרים* אחיזה מעקי
10 1 1 50 15 בשירותים* עזר אבזרי

100 100 100 100 100 מיוחדים* תנאים 0הכ
36 47 35 23 36 תנאים קיימים לא
20 35 23 14 23 אחד תנאי קיים
30 17 25 17 23 תנאים 2 קיימים
15  17 47 18 ויותר תנאים 3 קיימים

מובהקים. הבדלים *
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פיזיים תנאים של הימצאותם לבין המועדון ממוקם בו המבנה סוג בין קשר קיים
המשרתים במבנים הממוקמים במועדונים יותר נפוצים אלה תנאים מיוחדים.
מפתיע אינו זה ממצא .(14 לוח (ראה הרבגילאיים במבנים ופחות בלבד, קשישים
לצורכי הותאמו הם ולפיכך מוגבלים קשישים לשרת מיועדים אלה שמבנים מאחר

זו. אוכלוסייה

השלכות בעלי גורמים הם וגודלו, המבנה טיב המועדון, של הפיזי המיקום לסיכום,
האם היום לקבוע ניתן לא המועדונים. בניצול הטמונות והאפשרויות ההזדמנויות על
שהוא או מכוונת, מדיניות של תולדה הוא המועדונים מיקום של הנוכחי הדפוס
מחייבים אלה נושאים מבנים. של ובזמינותם במשאבים הקשורים אילוצים של תוצר
מבחינת והן המדיניות, קובעי של הראות מנקודת הן יותר, מעמיקה בחינה

במועדונים. המשתמשים קהל של ההעדפות

וכוחאדם מימון ניהול, .7
צביונו להבנת חשוב היבט הוא בהם כוחהאדם והרכב המועדונים של הניהול אופן
היבטים משלושה במחקר נבחן ארגונית כמערכת המועדון תפעול זה. שירות של

כוחהאדם. והרכב והפיקוח, הניהול דפוס והפעלה, מימון דפוס עיקריים:

והפעלה מימון דפוסי 7.1
בהפעלת רבים גורמים של מעורבותם על מצביעה במועדונים העוסקת הספרות
של שעטנז הוא המועדונים תקציב כי נמצא במחקרים ובמימונם. המועדונים

.(Krout 1989) ופרטיים מקומיים ממלכתיים, ציבוריים, מימון מקורות

של המימון מקורות על מפורט מידע מהרכזים לקבל היה ניתן לא הנוכחי במחקר
ומה המועדון של התקציב מהו תמיד יודעים אינם הרכזים שבניהולם. המועדונים
המעורבים אלה לבין המממנים הגורמים בין הפרדה לעשות ומתקשים מקורותיו,
ולכן והתקצוב, המימון בתחום יותר מעורבים המועדונים על האחראים בהפעלה.

באמצעותם. הנושא נבחן

מורכב. נושא הוא המועדונים תקצוב כי נמצא מהאחראים שנאסף המידע מתוך
כולל תקציב קיים אלא נפרד, שנתי תקציב יש מועדון לכל לא כי נמצא ראשית,
לרשות המקומיות. ברשויות בעיקר נפוצה זו תופעה המועדונים. לכל המיועד
קיימות שנית, במימונה. המופעלים המועדונים לכל כולל תקציב יש מקומית
או במבנה שימוש כוחאדם, של העסקה כגון המועדונים בתקצוב שונות שותפויות
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של ההיבטים אחד בתקצוב. ביטוי תמיד מוצאות שאינן ספציפיות, פעילויות מימון
ארבעיםושניים המועדונים. ממוקמים בו המבנה על הבעלות הוא זו שותפות
מופעלים באחריותם המצויים המועדונים רוב כי מדווחים מהאחראים אחוזים
באחריותם מהמועדונים מחצית כי ציינו £129 שלהם; לארגון השייכים במבנים
מהמועדונים קטן חלק רק כי טענו £239. הארגון; שבבעלות במבנים נמצאים
שמופעל מועדון אף כי ציינו הנותרים ו£239 הארגון, שבבעלות במבנים ממוקמים

הארגון. שבבעלות במבנה שוכן אינו ידם על

כי נמצא שכרם. את המשלם הגורם על הרכזים בדיווח גם מתבטא המימון דפוס
שבלמעלה למרות וזאת המקומית מהרשות משכורתם את מקבלים מהרכזים £309

הנוספים הגורמים בהפעלה. שותפה המקומית הרשות מהמועדונים מ>£809

משען ,(870) המתנ"סים ,(£179) לזקן העמותה הם: הרכז של שכרו את המשלמים
עובדים אחוז וארבעה עשרים .(1796) וולונטריים גופים ,(£39) פועלים ומועצות

בכוחהאדם. הדיון בהמשך נחזור ההעסקה בסיס של זו לסוגייה בהתנדבות.

כי מפתיע זה אין המועדונים, ובהפעלת בתקצוב השותפויות של זו מתכונת לאור
המעורבים גורמים לבין המממנים הגורמים בין הבחנה לעשות התקשו הרכזים
לשני מתייחסות השונים הגורמים של מעורבותם לגבי תשובותיהם ולכן בהפעלה,

יחד. גם ההיבטים

שבארצותהברית, לאלה בדומה בארץ, המועדונים גם כי עולה הנתונים מתוך
גורמים שני בממוצע מעורבים מועדון בכל כי נמצא ביןארגוני. כ"עסק" מנוהלים
גורם עלידי ממומנים או מופעלים מהמועדונים 2396 רק במימון. ו/או בהפעלה
גורמים, שלושה עלידי £139 גורמים, שני עלידי מופעלים מהמועדונים שליש אחד.
תשעה עד חמישה של במעורבות מופעלים הנותרים ו£159 ארבעה עלידי £169

גורמים.

בהפעלה הדומיננטיים הגופים אחד הוא ברשויות חברתיים לשירותים האגף
האגף בנוסף, במחקר. שנכללו מהמועדונים 7096 של בהפעלה מעורב והוא ובמימון,
החינוך אגף מהמועדונים; £339 של בהפעלה מעורב הרשות של וספורט תרבות לנוער,
399?< של בהפעלה שותפות הזקן למען מקומיות עמותות מהמועדונים; %11n

ויצ"ו ב£269, הפועלים מועצת ב£329, משען ב£239, המתנס"ים מהמועדונים;
פרויקטים בהם שונים גופים מעורבים מהמועדונים %30n ב£89, ברית בני ב£119;

מקומיים וולונטריים ארגונים עולים, התאחדויות שיכון, חברות שכונות, שיקום של
וכדומה.
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ו/או בהפעלה המעורב אחד מגורם יותר יש (7796) המועדונים שברוב העובדה לאור
רבים זיווגים קיימים כי נמצא הנפוצים. ההתחברויות סוגי את גם בחנו במימון,
דפוסי של טיפולוגיה ליצור קושי קיים וכי ביןארגוניות שותפויות של ומגוונים

ביניהם. ההתחברות

מיון והשני, השותפים; הרכב לפי מיון האחד, עיקריים: מיון בסיסי שני לזהות ניתן
האם למשל, כך, הקיימים. ההרכבים סוגי את למיין קושי קיים השותפויות. סוגי לפי
בו מועדון כדין דינו הזקן למען והעמותה המקומית הרשות מעורבים בו מועדון
לפי המועדונים מוינו הניתוח, לצורך אחר. וולונטרי גוף עם יחד הרשות מעורבת
במימון הזקן, למען המקומית והעמותה המקומית הרשות מעורבות בה המידה
עלידי בלעדית מופעלים מהמועדונים כשליש כי נמצא זו הבחנה לפי ובהפעלה.
וולונטריים גופים לבין הרשות בין כשותפות פועלים נוספים £539. והעמותה, הרשות
או המקומית הרשות של מעורבות כל ללא פועלים ו1496 אחרים, וציבוריים
במתכונת המועדונים בין השוני את בוחנים כאשר לזקן. המקומית העמותה
לבין המקומית, הרשות בשיתוף הפועלים אלה בין הוא השוני כי נמצא ההפעלה

בלעדיה. שפועלים אלה

בידינו אין הקיימת. השותפות וסוג מהות לפי הוא השותפויות למיון שני בסיס
המקרים מן שבחלק ייתכן השונים. הגופים בין הקיימים השותפויות סוגי על מידע
בתקצוב כרוכה השותפות אחרים במקרים במבנה; בשימוש בשותפות מדובר
יתרה שונים. תפקידים בעלי במימון היא השותפות ובאחרים שוטפות, פעילויות
כך, שונים. במועדונים שותפויות של שונות צורות להיות יכולות גוף לאותו מזאת,
בנושא ולעיתים המבנה, בנושא לעיתים היא המשכנות החברות עם השותפות למשל,
היא הזקן למען העמותה עם השותפות כי נמצא דומה באורח תחזוקה. או כוחאדם

בהפעלה. או במבנה, בהדרכה, או בכוחאדם, לעיתים בתקציב, לעיתים

מחייבת המועדונים של ובהפעלה במימון ביןארגוניות שותפויות של הסוגייה לפיכך,
השלכותיהם ואת הנפוצים השותפויות םוגי את לאתר עלמנת יותר מעמיקה בחינה

המועדונים. בתפעול שונים היבטים על

ופיקוח ניהול דפו0י 7.2
על והפיקוח הניהול דפוס על גם משפיעות ובהפעלה במימון השונות השותפויות
ובמימון. בהפעלה השותפים הגורמים עלידי כלל בדרך מתבצע הפיקוח המועדון.
הוולונטרי במגזר המועדונים. לפעילות האחראי תפקיד בעל ישנו מקומית רשות בכל
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לפונקציה כלל בדרך כפופים המועדונים רכזי האזורית. ברמה זו פונקציה מרוכזת
באגפים עובדים 34 השאלון, את שמילאו הללו התפקידים בעלי 43 מתוך זו.
הוולונטרי למגזר משתייכים זה תפקיד ממלאי שאר ברשויות. חברתיים לשירותים

והציבורי.

מהם 689?< הם: האחראים אוכלוסיית של הבולטים הסוציודמוגרפיים האפיונים
מחצית אקדמאית. השכלה בעלי (£635.) ורובם ;49 הוא הממוצע הגיל נשים;
עד בתפקיד עובדים ו^22 שנים לחמש מעל זה בתפקיד עובדים מהאחראים

בהכשרתם. סוציאליים עובדים הם האחראים שנתיים.

עלפירוב המועדונים. על האחראים של בתפקידם הרשויות בין הבדלים קיימים
מועדוני של ההפעלה בריכוז בלעדית העוסקת נפרדת פונקציה אינו האחראי תפקיד
נפרד, כתפקיד תפקידם את הגדירו מהאחראים אחוזים ושניים עשרים הקשישים.
המדור מנהלי כגון: אחרים תפקידים בצד זה תפקיד ממלאים הנותרים ו>?789

בלשכות סוציאליים עובדים ,(1096) הקשיש למען אגודות מנהלי ,(£269.) לקשיש
.(796) רווחה לשכות ומנהלי ,(7^ לזקן תכניות פיתוח מרכזי ,(1070)

על כאחראים תפקידם במסגרת שלהם העיסוק תחומי מהם נשאלו האחראים
פעילויות ותכנון ארגון יוזמה, הן: שלהם העיקריות הפונקציות כי נמצא המועדונים.
.(1296) צוות והכשרת (£129.) תקצוב ,(£179.) פיקוח ,(389?<) הדרכה ,(£589.) במועדונים
לשירותים האגף במעורבות המופעלים המועדונים על האחראים כי נמצא כמוכן
במועדונים מהאחראים יותר רבים בתחומים מעורבים המקומית ברשות חברתיים

אחרים. גופים עלידי המופעלים

הנערך המועדונים הפעלת אחר קבוע מעקב מנהלים הם כי מדווחים האחראים כל
פגישות מהאחראים); רר 70 מבצעים (אותם במועדון ביקורים אופנים: במספר
.(5096) בכתב ודיווח (6ל60) הרכזים עם צוות ישיבות ;(67^ הרכזים עם אישיות
קיומם על הרכזים דיווחו מהמועדונים ב5796 הרכזים. מדיווח עולה דומה תמונה
גם כלל. מפגשים %1niא1ין קבועים אינם המפגשים ב2996 קבועים, מפגשים של
על המופעלים במועדונים יותר נפוצים האחראים עם קבועים מפגשים כי נמצא כאן
השותפות בהם באלה מאשר הזקן, למען העמותה עם ביחד המקומית הרשות ידי
של מעורבות כל ללא המופעלים ובאלה אחרים, ארגונים לבין הרשות בין היא

הרשות.
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גופים לכמה נשאלו הרכזים הרכזים. מדיווח מתקבל הפיקוח דפוסי של אחר היבט
ארגונים לשני מדווחים הם כי ונמצא המועדון פעילויות על לדווח חייבים הם
אינם ו396 לשלושהארבעה, 1096 לשניים, 3396 אחד, לארגון מדווחים £549, בממוצע:
הגופים וסוג מספר בין קשר קיים כי נמצא כמצופה, ארגון. לאף מדווחים
המועדונים ברוב לדווח. הרכז חייב להם הגופים מספר לבין בהפעלה המעורבים
לעומת אחד, לגורם הרכז מדווח המקומית, הרשות עלידי בלעדית המופעלים
עלפירוב היא הדיווח חובת בהם אחרים, גורמים עם בשיתוף המופעלים המועדונים
אחד כל כלפי הרכז של הדיווח סוג מהו מידע בידינו אין אחד. מגורם ליותר

הדיווח. תכיפות ומהי מהגורמים

הבין הפעולה במתכונת שינויים בביצוע עניין הביעו ($60.) מהאחראים גדול חלק
על האחריות חלוקת המועדונים, בניהול הקשורים בהיבטים במיוחד ארגונית,
התייחסות מחייבות אלה סוגיות והתיאום. השיתוף אופן הפעולה, חופש ההפעלה,

המועדונים. של והפיקוח הניהול דרכי על לעמוד עלמנת יותר מעמיקה

כוחהאדם הרכב 7.3
המועדון מצומצם. צוות על ובנויות יחסית קטנות ארגוניות מערכות הם המועדונים
את נבחן זה בפרק המועדון. לתפעול ישירות האחראי רכז, עלידי כאמור, מנוהל,
כוח של נבחרים בהיבטים ונתמקד הרכזים, של והמקצועי הסוציודמוגרפי הפרופיל
המועדונים, של הארגוני המערך את הבונים התפקידים בסוגי ובמיוחד האדם,
והכשרתו. כוחאדם פיתוח בתחום ובצרכים המועדון, צוות של ההעסקה בבסיס

הרכזים אפיוני 7.3.1
הרכז מהמועדונים ב2496 בשכר. תפקיד זהו תמיד לא אך רכז, ישנו המועדונים בכל
יותר קטן בהיקף לרוב בשכר, מועסק הוא הנותרים וב6ל76 בהתנדבות עובד
1996 משרה; לחצי רבע בין עובדים מהם 2496 משרה; רבע עד מועסקים 99?<) ממשרה
למשרה משרה שלושהרבעים בין ו2496 משרה לשלושהרבעים חצי בין עובדים

מלאה).

בסיס לבין המועדון של השבועיות ההפעלה שעות מספר בין קשר קיים כי נמצא
נמצאים שעות, יותר פועלים שהמועדונים ככל משרתו. והיקף הרכז של ההעסקה
המועסקים רכזים של יותר גבוה ואחוז בהתנדבות, העובדים רכזים פחות בהם

יותר. גדול משרה בהיקף
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:(15 לוח (ראה כדלקמן הם הרכזים של העיקרים הסוציודמוגרפיים האפיונים
בארצותהברית שבוצע במחקר גם כי לציין מענין .(8196) נשים הם הרכזים רוב (1)

.(Krout 1989a) זה בתפקיד נשים של זהה אחוז נמצא

(באחוזים) הרכזים של סוציודמוגרפיים אפיונים :15 לוח
הרכזים 70 הרכזים אפיוני

100 מין
81 נשים
19 גברים

100 גיל
17 3925
30 4940
23 5950
30 +60

100 השכלה
46 עליסודית
26 עלתיכונית
28 אוניברסיטאית

100 בתפקיד ותק
28 שנים 21
21 שנים 53
24 שנים 106
27 שנים +11

שנים 52 הוא הממוצע הגיל יחסית. מבוגרת אוכלוסייה זוהי גיל מבחינת (2)

.(60 גיל (מעל פרישה גיל מעל הם מהרכזים כשליש .85 לבין 25 בין נעים והטווחים
בארצות במחקר שנמצא לזה זהה הממוצע הגיל כי לראות מפתיע היה כאן גם

הברית.
נע ההשכלה כשטווח לימוד, שנות 13 היא הרכזים של הממוצעת ההשכלה רמת (3)

ההשכלה רמת מבחינת הטרוגנית קבוצה זוהי .(20 לוח (ראה לימוד שנות ל24 6 בין
בעלי ו6ל28 עלתיכונית השכלה בעלי £269, עליסודית, השכלה בעלי הם 4696 

אוניברסיטאית. השכלה
עובדים הם בממוצע יחסית. קטנה תחלופה עם יציב כוחאדם מהווים הרכזים (4)

עד בתפקיד עובדים מהרכזים אחוזים ושמונה עשרים שנים. כ8 הנוכחי בתפקידם
שנים. מעשר למעלה של ותק בעלי מהם ו2796 שנתיים
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בפרופיל השונים הארץ אזורי בין הבדלים יש כי השערה היתה מקצוע אנשי בקרב
הצפון באזור למשל, כך, .(16 לוח (ראה זו השערה מאשרים הממצאים הרכזים.
במרכז מאשר אקדמאית השכלה בעלי של יותר גבוה אחוז יש ירושלים ובאזור
האזורים שבשני מזו בתפקיד יותר ותיקה ובמרכז בירושלים האוכלוסייה ובדרום.

האחרים.

(באחוזים) המועדון ממוקם בו האזור לפי הרכזים ובוותק בהשכלה הבדלים :16 לוח
ירושלים דרום מרכז צפון סה"כ

100 100 100 100 100 השכלה
30 42 49 52 46 עליסודית
35 34 29 10 26 עלתיכונית
35 24 22 38 28 אוניברסיטאית

בתפקיד ותק
100 100 100 100 100 0הכ
22 34 24 33 28 שנים 21
21 29 19 21 21 שנים 53
58 37 57 47 51 שנים 5 מעל

הרכזים שלהם. ההשכלה רמת לבין הרכזים ותק בין קשר קיים כי לראות מעניין
מאלה 40960 למשל, כך, .(17 (לוח מהוותיקים יותר משכילים בתפקיד החדשים
בהשוואה אוניברסיטאית השכלה בעלי הם שנים מחמש פחות בתפקיד שנמצאים

שנים. חמש מעל שעובדים אלה ?%8tב1קרב

(באחוזים) במועדון ותק לבין הרכז של ההשכלה בין הקשר :17 לוח
במועדון ותק

שנים 10+ שנים 105 שנים 52 עד סה"כ השכלה
שנתיים

100 100 100 100 100 סה"כ
87 48 51 34 46 עליסודית
14 34 10 26 26 עלתיכונית
 18 39 40 28 אוניברסיטאית

הרכז. תפקיד של המקצועי למעמדו באשר סוגיות מספר מעלים אלה נתונים
עשויה התפקיד, את למלא יכולים למדי מגוונות השכלה ברמות שאנשים העובדה
בנוסף, התפקיד. למילוי הדרושים הכישורים בהגדרת בהירות חוסר על להצביע
כי עולה בהתנדבות או חלקית במשרה מועסקים מהרכזים ניכר שחלק מהעובדה
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האחראים רוב פורמלי. מעמד ללא בתפקיד אף ולעתים מרכזי לא בתפקיד מדובר
נגד מונים שהם הסיבות בין התנדבותי. בסיס על רכז בהעסקת מצדדים אינם (£649)

במגזר האחראים וגיל. לתפקיד מחויבות מזכירים הם מתנדב רכז העסקת
יותר התנדבותי, בסיס על הרכזים של ההעסקה את בחיוב לראות נוטים הוולונטרי

הציבורי. במגזר מעמיתיהם

בארצותהברית. שבוצעו במחקרים גם עולה הרכזים תפקיד של דומה מצב תמונת
מעצם נובע הרכזים של יחסית הגבוה שהגיל להיות יכול כי טוען (1989a) Krout
מתאים המבקרים, לגיל יותר הקרוב מבוגר, אדם מבוגרת: אוכלוסייה עם העיסוק
השכלה עם שאנשים ייתכן כי ,Krout מסביר בנוסף, זה. מסוג מקום לנהל יותר אולי
הכנסה רמת עם תעסוקה לעצמם למצוא יכולים יותר, הצעירים בגילים דומה,

יותר. מאוחר בשלב זה לתפקיד מגיעים הם ולכן יותר, גבוהה

מאחר והשתלמות. להכשרה הרכזים של הצרכים הוא במחקר שנבחן נוסף נושא
רמות עם זה לתפקיד מגיעים שאנשים ומאחר בעיסוק, ולא בתפקיד שמדובר
עברו האם נשאלו הרכזים לתפקיד. הכשרה למתן חשיבות יש שונים, וניסיון השכלה
עברו כי ציינו ($58.) ממחציתם למעלה לתפקידם. הקשורה כלשהי השתלמות
של מועדונים לרכזי הקורס את עברו כי ציינו הרכזים מכל כ£159 כלשהי. הכשרה
קורסים הן: שצוינו האחרות ההשתלמויות ואשל. והרווחה העבודה משרד
ציבור. לפעילי וקורס קהילה, לעובדי קורס צדק, שערי בביתחולים בגרונטולוגיה
זה, תפקיד לבעלי היום הקיימת בהכשרה השתתפו לא הרכזים רוב כי עולה מכאן

יחסית. רב זמן בתפקיד עובדים מהרכזים גדול שחלק למרות וזאת

הם כי ציינו (9296) הרכזים כל כמעט כי העלתה בהכשרה העניין של בדיקה
נושאים של רשימה הוצגה לרכזים בעבודתם. השתלמות או הדרכה לקבל מעוניינים
18 לוח השתלמות. או בהדרכה מעוניינים היו בהם הנושאים את לציין עליהם והיה
את האחראים להערכות בהשוואה ההכשרה נושאי לגבי הרכזים העדפות את מציג

הרכזים. צורכי

.(8396) קשישים להפעלת חדשות תכניות לימוד הוא: רב עניין הרכזים גילו בו הנושא
כמחצית בנוסף, .($61) אחרים רכזים עם מידע בהחלפת רב צורך עלה כן כמו
מוות עם והתמודדות הזקן זכויות הכרת של הנושא בלימוד עניין הביעו מהרכזים
ארגון בנושאי מועט עניין לרכזים יש הכל בסך כי לראות מעניין הקשישים. אצל
שהמגמה מכאן מתנדבים. של והפעלה והדרכה צוות הפעלת עלייה, כספים, וניהול
ופחות והמקצועיים הגרונטולוגיים בתחומים השתלמות להעדיף היא הכללית

ניהולייםארגוניים. בתחומים
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האחראים ולפי הרכזים לפי לרכזים, הכשרה דרושה בהם הנושאים :18 לוח
(באחוזים)

את האחראים הערכות הערכת
הרכזים של הצרכים הרכזים

(N=42) (N=430) הנושאים
59 25 צוות והפעלת הדרכה
72 28 מתנדבים והפעלת הדרכה
59 18 כספים וניהול ארגון
94 83 קשישים להפעלת חדשות תכניות
47 33 בזיקנה נפש תשישות

אצל ומוות משבר מצבי עם התמודדות
53 44 הקשיש
69 29 ראשונה עזרה
63 35 לקשישים השירותים הכרת
59 45 הקשיש זכויות הכרת
61 17 לעלייה הקשורים נושאים
66 61 אחרים רכזים עם מידע החלפת

הרכזים הרכז. של התפקיד אופי על מצביע הרכזים של העניין תחומי של זה פרופיל
מקצועיים בנושאים יותר מתעניינים הם ולכן ניהול, אנשי ופחות עשייה אנשי הם
עם דעות בהחלפת הרכזים של הרב העניין ניהוליים. בנושאים ופחות ביצועיים
הבידוד בגלל אולי ובהתייעצות, בוונטילציה שלהם הצורך על מצביע עמיתיהם

התפקיד. של היחסי

מעוניינים הם בהם התחומים במספר הרכזים בין גדולה שונות קיימת כי נמצא
נושאים, משבעה בלמעלה המעוניינים (£209) רכזים של קבוצה יש מחד, להשתלם.
נושאים שלושה עד אחד בנושא להשתלם המעוניינת (3096) קבוצה ישנה ומאידך,

בלבד.

ותק לבין ומספרם העניין תחומי סוג בין מובהקים קשרים נמצאו לא כי מעניין
שרכזים נמצא המועדון. ממוקם בו המבנה סוג לפי נמצאו הבדלים מספר והשכלה.
מעוניינים לקשישים, נוספים שירותים המספקים במבנים הממוקמים במועדונים
נמצא יחסית מועט עניין האחרות. במסגרות עמיתיהם מאשר הכשרה תחומי ביותר
כי ייתכן רבגילאיים. במבנים הממוקמים מועדונים המנהלים הרכזים בקרב
השונים. במועדונים התפקיד בצביון הבדלים של קיומם על מצביעים אלה הבדלים
מועדונים בסוגי הרכזים של התפקיד מטלות של ניתוח שמאפשר מידע בידינו אין

שונים.
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האחראים. של הראות נקודת הוא הרכזים של ההכשרה צורכי של אחר היבט
האחראים, לרכזים. הכשרה לדעתם דרושה בהם תחומים על נשאלו האחראים
של הנורמטיבית הראייה את משקפים הרכזים, עבודת על המפקח מקצועי כגורם
עולים עיקריים דברים שני והמקצועית. הארגונית המערכת של הראייה ואת הצרכים
(1) :(18 לוח (ראה האחראים של זו לבין הרכזים של הראות נקודת בין מההשוואה
מאשר תחומים של יותר גדול במספר הרכזים בהכשרת צורך רואים האחראים
הנושאים בכל כמעט הרכזים בהכשרת צורך רואים האחראים רוב עצמם. הרכזים
קיימים (2) נושאים; של יחסית קטן במספר מתרכזים שהרכזים בשעה שהוצגו,
כך, הדרושים. ההכשרה תחומי לגבי הצדדים שני של העדיפויות בסדרי הבדלים
כגון בנושאים הרכזים בהכשרת הצורך את מדגישים מהאחראים ניכר אחוז למשל,
הכרת לעלייה, הקשורים נושאים ראשונה, עזרה מתנדבים, להפעלת דרכים לימוד
העדפות מבחינת הסולם בתחתית המצויים נושאים כספים, וניהול וארגון שירותים

הרכזים.

שהם ייתכן והאחראים. הרכזים בתפיסת אלה הבדלים של מקורם ברור לא
של בהערכה בהבדלים או ממנו בציפיות הרכז, תפקיד בתפיסות הבדלים מבטאים
מהות את לעומק לבחון יש זו סוגייה להבהיר כדי הרכז. של והמיומנויות הידע רמת

בביצוען. והקשיים התפקיד, מטלות הרכז, של העיסוק

במועדונים הצוות הרכב 7.3.2
אחד הוא הצוות הרכב הרכז. מלבד נוספים צוות אנשי מעורבים המועדון בהפעלת
הוצגה לרכזים בו. המצויים הפעילויות ולסוגי המועדון של לתפקידו הביטויים
מזכירה/גזבר, סוציאלי, עובד אחות, חוגים, (מפעילי תפקידים בעלי שישה של רשימה
מועסקים אנשים כמה נשאלו והם ובכיבוד), בהגשה ועובדים מטבח עובדי
נתונים סיפקו לא מהרכזים ניכר חלק בהתנדבות. וכמה בשכר אלה בתפקידים
המידע מתוך לכן, אלה. מתפקידים אחד בכל כוחהאדם היקף על כמותיים
היקפם. את ולא העסקתם ובסיס התפקידים סוגי את רק לזהות ניתן שהתקבל

בכל כמעט הקיימים התפקידים אחד הם חוגים מדריכי כי עולה 19 מלוח
מדריכים יש מהמועדונים ב^39 חוגים). מדריכי אין מהם ב1296 (רק המועדונים
מכאן בשכר. וגם בהתנדבות גם יש וב^34 בלבד בהתנדבות יש ב^15 בלבד, בשכר
התפקידים בין גם והוא בשכר המתבצעים הבולטים התפקידים אחד זהו כי עולה

התנדבותי. בסיס על הנפוצים
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ההעסקה ובסיס תפקידים סוגי לפי במועדונים כוחהאדם התפלגות :19 לוח
(באחוזים)

עובד עובד מזכירה עובד מדריכי
הגשה מטבח /גזבר סוציאלי אחות חוגים רכז ההעסקה בסיס
100 100 100 100 100 100 100 0הכ
44 70 64 57 62 12  כלל אין
15 19 13 37 15 39 76 בלבד בשכר

בהתנדבות
39 8 19 6 23 15 24 בלבד

בשכר
2 3 4   34  ובהתנדבות

האחות הם מהמועדונים משליש בלמעלה המצויים נוספים מקצועים תפקידים שני
בשכר. או בהתנדבות היא ההעסקה אלה תפקידים בשני הסוציאלית. והעובדת
המקרים במחצית מועסקת והאחות בשכר, כלל בדרך מועסקת הסוציאלית העובדת
בהכרח אינה אלה תפקידים של בשכר ההעסקה בהתנדבות. שנייה ובמחצית בשכר,
עלידי השירות במימון מדובר מהמקרים גדול בחלק כי לשער יש המועדון. מתקציב
בדומה כאן, גם מהמרפאה. ואחות מהלשכה סוציאלית עובדת כגון, חיצוני גורם
משקיעים שהם הזמן היקף ומה מדובר אנשים בכמה יודעים אנו אין למדריכים,

במועדון. בעבודה

והוא המועדון של הקבוע התפקידים מהמערך חלק אינו המזכירה/גזבר תפקיד גם
בהתנדבות. אחר ובחלק בשכר מהמקרים בחלק מהמועדונים, בשליש מצוי

בעיקר מצויים אלה עובדים בשכר. רובם מהמועדונים, ב£309 מצויים מטבח עובדי
חמה ארוחה יש בהם מהמועדונים ניכר חלק חמה. ארוחה מוגשת בהם במועדונים
על 8 פרק בהמשך (ראה מוגן דיור או יום מרכז המשמשים במבנים ממוקמים
מתקציב או המועדון מתקציב מתוקצבים אלה עובדים אם ברור לא השירותים).

המוגן. הדיור או היום מרכז של ההפעלה

בהתנדבות. התפקיד את ממלאים ורובם מהמועדונים במחצית מצויים הגשה עובדי
ברוב המצוי שירות קל, כיבוד בהגשת גם כלל בדרך מסייעים ההגשה עובדי
זה בתפקיד מועסקים שבשכר, אלה במיוחד אלה, מעובדים חלק המועדונים.

חמה. צהריים ארוחת מוגשת בהם במועדונים
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נוספים תפקידים בעלי גם מהרכזים קטן חלק מנו אלה, תפקידים לבעלי בנוסף
ההעסקה בסיס על מידע בידינו אין .(196) וגנן (£29) נהג ,(1796) ניקיון עובדי כולל:

אלה. תפקידים בעלי של

של קבוצות שלוש לפי במועדונים כוחהאדם של ההעסקה בסיס את בוחנים אם
סוציאלית) עובדת או (אחות מקצועיים עובדים חוגים, מדריכי תפקידים: בעלי
נמצא בהגשה) ועובד מטבח עובד ניקיון, עובד (מזכירה/גזבר, לאמקצועיים ועובדים
יש מהמועדונים ב^14 ובהתנדבות, בשכר המועסק צוות יש מהמועדונים ב£729 כי
מממצא .(20 לוח (ראה בשכר צוות רק יש מהמועדונים וב1596 בהתנדבות, צוות רק

המועדונים. בהפעלת חשוב משאב היא שההתנדבות עולה זה

(באחוזים) ההעסקה בסיס לבין תפקידים סוגי בין קשר :20 לוח
לא עובדים עובדים מדריכי
מקצועיים** מקצועיים* חוגים סה"כ ההעסקה בסיס

100 100 100 100 0הכ
14 46 12 1 כלל אין
26 36 39 15 בלבד בשכר
30 18 15 14 בלבד בהתנדבות
30  34 72 והתנדבות בשכר

סוציאלי עובד או אחות = מקצועיים עובדים *
בהגשה עובדים מזכירה/גזבר, מטבח, עובד = לאמקצועיים עובדים **

סוציאלי עובד של מעורבות כל אין המועדונים שבמחצית הוא נוסף בולט ממצא
בשכר היא אלה, מקצוע בעלי של מעורבות יש בהם המקרים וברוב אחות, או
המועדונים, ברוב המצויים הלאמקצועיים התפקידים לעומתם, בהתנדבות. ולא

התנדבותי. בסיס על רק (3096) מהם גדול בחלק מתבצעים
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המפעיל הגוף לפי חוגים ומדריכי מקצועיים עובדים של ההעסקה בסיס :21 לוח
(באחוזים)

גוף גוף + הרשות
וולונטרי או וולונטרי + הרשות
ציבורי או ציבורי עמותה סה"כ הצוות סוג

100 100 100 100 מקצועיים* עובדים
72 41 44 46 כלל אין
10 31 35 30 בלבד בשכר
18 14 14 14 בלבד בהתנדבות

14 7 10 ובהתנדבות בשכר

100 100 100 100 חונים מדריכי
22 13 8 12 כלל אין
19 35 52 39 בלבד בשכר
32 11 17 15 בלבד בהתנדבות
27 41 23 34 ובהתנדבות בשכר

סוציאלי. עובד או אחות = מקצועיים עובדים *

המעורבים הגופים לבין העסקתו, ובסיס הצוות הרכב בין קשר קיים כי נמצא
מצויים מקצועיים עובדים כי נמצא ממוקם. הוא בו המבנה וסוג המועדון בהפעלת
המופעלים במועדונים מאשר המקומית הרשות עלידי המופעלים במועדונים יותר

לעיל). 21 לוח (ראה וולונטריים גופים עלידי

רב במבנים הממוקמים במועדונים פחות נפוץ מקצועי צוות כי נמצא כמוכן
כי מעניין האחרים. המבנים סוגי בשלושת הממוקמים במועדונים מאשר גילאיים
בשכר כוחאדם יש נפרדים במבנים הממוקמים מהמועדונים יותר גבוה באחוז
מבנים הממוקמיםבסוגי במועדונים מאשר התפקידים, סוגי בכל כמעט ובהתנדבות

.(22 לוח (ראה אחרים

של ההעסקה ובבסיס כוחהאדם בהרכב אחידות קיימת לא כי מראים אלה נתונים
של הגרעיני הצוות מהו לקבוע קושי קיים במועדונים. השונים התפקידים בעלי
וקיימים גדולה היא המועדונים בין השונות החוגים. ולמדריכי לרכז בנוסף המועדון
ההעסקה. בסיס מבחינת והן התפקידים סוגי מבחינת הן צוותים, של שונים הרכבים
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(באחוזים) המועדון ממוקם בו המבנה לפי הצוות של ההעסקה בסיס :22 לוח

מבנה
מבנה מבנה המשרת
נפרד רבגילאי מתנ"ס קשישים סה"כ הצוות סוג
100 100 100 100 100 מקצועיים* עובדים
31 72 49 33 46 כלל אין
40 13 38 26 30 בלבד בשכר
15 10 8 24 14 בלבד בהתנדבות
14 5 5 17 10 ובהתנדבות בשכר

100 100 100 100 100 לאסקצועיים" עובדים
8 21 17 9 14 כלל אץ

35 15 26 26 26 בלבד בשכר
32 37 45 8 30 בלבד בהתנדבות
25 27 12 57 30 ובהתנדבות בשכר

100 100 100 100 100 חוגים מדריכי
13 21 5 6 12 כלל אץ
33 32 58 39 39 בלבד בשכר
16 29 6 9 15 בלבד בהתנדבות
38 18 31 46 34 ובהתנדבות בשכר

סוציאלי. עובד או אחות = מקצועיים עובדים *
בהגשה. עובדים וגזבר, מזכירה מטבח, עובד = לאמקצועיים עובדים **

האם השאלה נשאלת במועדונים, כוחהאדם במצבת הקיימת השונות לאור
להם יש האם נשאלו הרכזים השירות. של להפעלה מספיקה הקיימת המתכונת
טענו מהרכזים אחוזים ושישה שלושים כוחהאדם. ובסוג בכמות הקשורים קשיים
מפעילי לגייס לקושי תקציב, לקשיי התייחסו ומרביתם כאלה קשיים להם שיש
ובגיוסם. מתנדבים בהפעלת קשיים על הצביעו (£259) ניכר וחלק ניקיון, ועובדי חוגים
אחוזים ושמונה חמישים המועדון. לצוות בהשתלמות צורך יש האם נשאלו הרכזים
קשישים, של הפעלה כגון בנושאים לצוות בהשתלמויות עניין הביעו מהרכזים
עזרה ומוות, משבר מצבי עם התמודדות בזיקנה, מחלות זיקנה, בעיות תקשורת,
דמיון יש ופסיכולוגיה. לקשישים, שירותים מיוחדות, קבוצות עם עבודה ראשונה,
כתחומי הרכזים הצביעו עליהם מהנושאים חלק לבין זו רשימה בין מסוים

לעצמם. רצויים השתלמות
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היקפו מבחינת במועדונים הצוות הרכב את ולבחון להעמיק מקום יש לסיכום,
את המפעיל המקצועי הגרעין של ואופיו היקפו על לעמוד עלמנת העסקתו ובסיס
את להבין עלמנת נוספת העמקה מחייב הרכז בתפקיד העיסוק גם השירות.
הניהוליים, ההיבטים את לאפיין וכדי המועדון בניהול הכרוכות המטלות

זה. תפקיד של והמקצועיים התפעוליים

ושירותים פעילויות .8
לייעודו למהותו, העיקריים הביטויים אחד הוא במועדונים המוצע התכניות סל
שעות לבילוי וכמקום חברתי למפגש כמסגרת ידוע המועדון המועדון. של ולתפקידו
כ"ארגון לקשישים המועדון את מגדיר ורווחה חינוך מבני לחקר המכון הפנאי.
למפגש מקום זהו שונים. אנשים לעניין שיכולות מגוונות תכניות המציע דינאמי,
תעסוקה, מגוונים, חוגים למידה, תכניות גם מספק הוא בלבד, זו לא אך חברתי,
במועדון שתוצענה אפשר כמוכן לשירותים. והפניה מידע קהילתיים, שירותים
פעילות נפשי, ייעוץ בריאות, שירותי שתכלולנה בריאותיות, פעולותמנע חברתי
לבילוי מסגרת רק אינו המועדון זו, הגדרה לפי .(1985 ורם (ולדמן וכדומה" גופנית
האם היא השאלה בקהילה. לקשישים שירותים המספקת מסגרת גם אלא ולפנאי
מועדונים של שונים דגמים שיש או לשירותים, גג קורת משמשים המועדונים כל

בהם. הניתנים השירותים סלי של שונות ותפיסות

צריך תכניות סל איזה הקובעים ומוסכמים מקובלים סטנדרטים בארץ כיום אין
ובסוג בהיקף רבים הבדלים קיימים כי מראה הניסיון הקשישים. במועדוני להיות
התכניות, סלי את לאפיין היא זה פרק של מטרתו במועדונים. הקיימות התכניות

הקיימים. התכניות בסלי המועדונים בין השוני מוקדי את ולאתר

התכניות מיון 8.1
המונח שלהן. המיון אופן היא התכניות סל בבחינת העיקריות הסוגיות אחת
לכל להתייחס יש האם היא השאלה פעולות. סוגי של מגוון בתוכו כולל "תכנית"
בין ולהבחין אותן למיין צורך יש האם או אחד, מקבץ כאל הקיימות התכניות

תכניות. של שונים סוגים

או התכנית תוכן הוא במועדונים התכניות למיון בספרות המשמש העיקרי הממד
מקבצים לשני התכניות את למיין נוהגים זו, הבחנה לפי .(1989 Krout) מטרתה
אישית, להעשרה המיועדות תכניות הכולל ,(activities) (1)מקבץשלפעילויות עיקריים:
מענה לתת שנועדו תכניות דהיינו ,(services) שירותים של מקבץ (2) ולפנאי; לבילוי



171 הפעלה ודפוסי אוכלוסיות בישראל: העירונייהוד1 במגזר קשישים מועדוני

חוקרים וכדומה. מידע רווחה, תזונה, בריאות, כגון בתחומים ספציפיים לצרכים
מותנה ומספרן אלה, ממקבצים אחד בכל שונות תוכן קטיגוריות יוצרים שונים

החוקר. בוחר בה הפירוט ברמת

למיון ראשוני בסיס שירותים לבין פעילויות בין ההבחנה שימשה הנוכחי, במחקר גם
שירותים ו22 פעילויות 40 של מפורטת רשימה הוצגה המועדונים לרכזי התכניות.
או שבניהולם במועדון היום ניתנים השירות או הפעילות האם לציין עליהם והיה
ההבדלים את רק בחן המחקר כי להדגיש חשוב בנספח). שאלון (ראה ניתנים אינם
בהן. השימוש בהיקף או הפעלתן במתכונת להבדלים התייחס ולא התכניות במגוון
אלה. היבטים משני אחד בכל המועדונים בין רבים הבדלים קיימים כי להניח יש
מספר מבחינת שונה להיות עשויה מועדונים בשני הניתנת פעילות אותה כלומר,
בה, המשתתפים הקשישים מספר או ההפעלה, תדירות לה, המוקדשות השעות
אחרות. מחקר שיטות מחייבת אלה מדדים לפי תכנית כל של לעומק בדיקה אולם
במילויו. הרכזים על ומקשות השאלון את משמעותית מאריכות היו זה מסוג שאלות
זו. לסוגייה לעומק מלהיכנס אחרים חוקרים גם הרתיעו אלה סיבות כי ייתכן
בין ההבחנות לעידון אלה במדדים להשתמש התקשו זאת שעשו הבודדים המחקרים
או הפעילות קיום אי או קיום בסיס על שנוצרו להבחנות מעבר התכניות, סלי

השירות.

שונות דרכים נבחון במועדונים, ושירותים הפעילויות סלי מגוון את נבחן זה בפרק
על המועדון. של ותפקידו אופיו על אלה מיון דרכי של ההשלכות על ונעמוד למיונם,

שונים. לדגמים המועדונים לסיווג הצעה בפרק מוצגת אלה הבחנות בסיס

הפעילויות 0ל 8.2
זה תחום המועדונים. של והמקובל המסורתי העיסוק תחום הוא הפעילויות תחום
סוגי מהם היא השאלה וחינוך. לימוד העשרה, ותרבות, חברה פנאי, תכניות כולל
המוצעים. הפעילויות ובסוג במגוון ההבדלים ומהם במועדונים, הניתנים הפעילויות
פעילות מציע המועדון יותר, גדול זה בתחום הפעילויות שמספר שככל היא ההנחה

יותר. מגוונת פנאי

גם החציון ,6 היא התקן (סטיית פעילויות סוגי 14 בממוצע יש במועדונים כי נמצא
שבוצע במחקר פעילויות. 30 לבין אחת פעילות בין נעים והטווחים ,(14 הוא

פעילויות. 11 הוא הממוצע כי נמצא ,Krout עלידי ב1985 בארצותהברית
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ב696 המוצע: הפעילויות במספר המועדונים בין גדולים הבדלים קיימים
מספר ב2996 פעילויות; 106 נמצאו מהם ב2296 פעילויות; 5 עד יש מהמועדונים
וב1996 ל20; 16 בין נע הפעילויות מספר מהמועדונים %24a ;1511 הוא הפעילויות
כי להסיק יכולים אנו זו התפלגות מתוך פנאי. פעילויות מ20 למעלה יש הנותרים
זה. בתחום יותר "דלים" ואחרים הפעילויות, במגוון "עשירים" שהם מועדונים יש

ברוב הנפוצות הפעילויות כי נמצא ,(23 לוח (ראה הפעילויות תוכני את בוחנים אם
וטיולים פיקניקים ,(9496) מסיבות הן: מהם) משנישלישים (בלמעלה המועדונים
(7496) התעמלות ,(7496) שולחן משחקי ,(7996) כלליים בנושאים הרצאות ,(8496)

5096 עד ב4096 המתקיימות בינונית, שתפוצתו הפעילויות .(6996) למלאכתיד וחוג
ציור, (פיסול, אומנות חוגי לתנ"ך. וחוג השבוע פרשת עברית, חוג הן מהמועדונים

במועדונים. יחסית, נדירים, ומוסיקה קרמיקה)

תוצאה בעיקר הוא פעילויות ארבעעשרה של יחסית הגבוה הממוצע כי עולה מכאן
קשור ופחות שונים, בנושאים הרצאות פיקניקים, מסיבות, נוסח פעילויות ריבוי של
האם היא השאלה האמנות. בתחום או והחינוך ההשכלה בתחום פעילויות לריבוי
הבחנה באמצעותה ליצור ניתן והאם אלה, פעילויות סוגי שני בין להבחנה מקום יש

מועדונים. של שונים טיפוסים בין

הפעילויות תחום את ומיין דומה בהבחנה ממחקריו באחד השתמש (1985) Krout
אומנות, הכוללות ותרבותיות חינוכיות פעילויות (1) סוגים: לארבעה במועדונים
פנאי הכוללת ופנאי בילוי פעילות (2) וכדומה; דיון קבוצות יוצרת, כתיבה הרצאות,
הכוללות מנהיגות לפיתוח פעילויות (3) וטיולים; מסיבות יותר, פסיבי פנאי פעיל,
פעילות (4) תכניות; למפעילי ופעילות המועדון ועד של הפעלה לקיטרוג, הכשרה
אחת כל של ההפעלה תדירות את גם בחן Krout ובקהילה; במועדון התנדבותית
ברוב הנפוצות האומנות, בתחום פעילויות כגון פעילויות, ישנן כי ומצא מהפעילויות
בתדירויות הניתנות וטיולים, מסיבות כגון ואחרות, גבוהה, בתדירות המועדונים
של יותר גדול מספר בממוצע יש כי מצא החוקר המועדונים. ברוב יותר נמוכות
ושלוש חמש הוא (הממוצע ופנאי בילוי פעילויות מאשר חינוכיות פעילויות

בהתאמה).
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ופנאי תרבות חברה, פעילויות מתקיימות בהם המועדונים שיעור :23 לוח
המועדונים אחוז

קיימת הפעילות בהם הפעילויות
לאקבועה פנאי פעילות

94 מסיבות
84 וטיולים פיקניק
79 כלליים בנושאים הרצאות
67 סרטים
63 מאורגן נופש
57 משותף לבילוי יציאה
55 בזאר
48 בציבור שירה

קבועה פנאי פעילות
74 שולחן משחקי
74 עתונים קריאת
55 בטלוויזיה צפייה
19 ברידג' חוג

והעשרה חינוך פעילות
אמנות חוגי

69 למלאכתיד חוג
29 עם מחול/ריקודי
31 זמר/מקהלה/להקה חבורת
21 לציור חוג
11 המבקרים של תזמורת
10 קרמיקה חוג
9 מוסיקה חוג
8 מוגנת תעסוקה
7 פיסול חוג
7 תכשיטים חוג
7 תיאטרון להקת
6 לדרמה חוג
4 נגינה כלי לימוד
4 לנצרים חוג
2 עץ לעבודות חוג

השכלה חוגי
52 לעברית חוג
43 השבוע פרשת
38 לתנ"ך חוג
27 הארץ לידיעת חוג
24 לאנגלית חוג
8 אחרות שפות לימוד
3 מחשבים

התעמלות
74 כללית התעמלות
20 מיוחדת התעמלות
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למיון גם לשמש יכולה חינוכיות פעילויות לבין בילוי פעילויות בין ההבחנה
היום מרכזי של ההערכה במחקר גם שימשה דומה הבחנה במועדונים. הפעילויות
הפעילות מטרת מדדים: שני על התבססה שם ההבחנה .(1994 (כורזים בישראל
ובילוי חברתי שיעדן פעילויות בין להבחין ניתן המטרה מבחינת ההפעלה. ומתכונת
הפעילויות שנית, והעשרה. ידע להקניית יותר המיועדות חינוכיות, פעילויות לבין
או הקביעות מידת עיקריים: היבטים בשני וזאת הפעלתן במתכונת גם נבדלות
של השבועית מהתכנית חלק היא הפעילות האם כלומר, הפעילות של התכיפות
דהיינו, הפעילות, של המובנות ומידת ומזדמנת; חריגה יותר שהיא או המועדון
פעילות לעומת מקצוע, איש של מעורבות ללא חופשית, בפעילות מדובר בה המידה

מקצוע. איש של ובהדרכה בהכוונה המתבצעת

נמצא זה, מיון לפי מטרות. לפי במיון הסתפקנו במועדונים הפעילויות אפיון לצורך
בפעילויות החינוך. בתחום וחמש הבילוי בתחום פעילויות שמונה יש בממוצע כי
שירה שולחן, משחקי בטלוויזיה, צפייה עיתון, קריאת כלולות: הבילוי בתחום
פיקניק מאורגן, נופש משותף, לבילוי יציאה במועדון, סרטים מסיבות, בציבור,
חוגי כל נכללו החינוכיות הפעילויות בתחום ובזאר. כללית התעמלות וטיולים,
(חוג ההשכלה וחוגי וכדומה) קרמיקה, מוסיקה, ציור, פיסול, (מלאכתיד, האומנות
בנושאים והרצאות תנ"ך חוג הארץ, לידיעת חוג השבוע, פרשת שפות, חוגי עברית,

כלליים).

יש שבארצותהברית, מאלה בשונה בישראל, במועדונים כי נמצא זו הבחנה לפי
לסייג חשוב זאת עם יחד החינוך. בתחום מאשר הבילוי בתחום יותר גדול מגוון
במחקרים הפעילויות קובצו כיצד במדויק יודעים אנו שאין מאחר זו השוואה

הפעילות. מתחומי אחד בכל כלול בדיוק ומה בארצותהברית,

אחד בכל הפעילויות מספר של למדד שיש למשמעות בזהירות להתייחס יש כמוכן
בצורה משקף אינו המגוון במועדונים. הפעילות של אופיה לגבי התחומים משני
להם המוקדש הזמן כל בסך אלה פעילות תחומי שני של היחסי החלק את מספקת
בחשבון לקחת חשוב פעילות תחום כל של היחסי חלקו את לבחון כדי במועדון.
השונות לפעילויות המוקצה הזמן משך ובהם ההפעלה למתכונת הקשורים היבטים
במספר ביניהם נבדלים המועדונים כי לשער יש המועדון. של הפעילות שעות כל מסך
אם למלאכתיד. המוקדשות השעות במספר או עושים, שהם והטיולים המסיבות
החינוכית הפעילות כי נמצא המובנות ומידת התכיפות לפי הפעילויות את בוחנים
בחלקה היא הבילוי בתחום שהפעילות בשעה יותר, ומובנית קבועה להיות נוטה
המסיבות, כגון יותר, נמוכה בתדירות מתרחשת כלומר תכופה, פחות הגדול
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הצפייה המשחקים, כגון מובנית, ולא קבועה היא ובחלקה הסרטים, הטיולים,
העיתון. וקריאת בטלוויזיה

התכניות כי נראה במועדונים. הפעילויות תחום של אופיו את מחדדות אלה הבחנות
את מאשר הבילוי, מרכיב ואת החברתי המרכיב את יותר מדגישות המוצעות
ובעלות מזדמנות הן הפנאי מפעילויות ניכר חלק וכי והעשרה, לימוד של המרכיב
הוא במועדונים היום המוצע הפנאי של אופיו כי להסיק ניתן מכאן חופשי. צביון

והעשרה. לימוד של צביון בעל מאשר יותר בילוי של אופי ובעל חברתי, יותר

תחומים משני אחד בכל הפעילויות במגוון המועדונים בין הקיימת השונות לאור
גם מציעים בילוי, פעילויות הרבה המציעים מועדונים האם השאלה נשאלת אלה,
השני. חשבון על אחד בתחום להשקיע נטייה שיש או החינוך, בתחום פעילויות הרבה

בהם הפעילויות ממוצע לפי התחומים שני דורגו השניים, בין הקשר את לבחון כדי
לממוצע מעל הוא הפעילויות מספר בהם במועדונים "עשירה" פעילות רמות: לשתי
במועדונים "דלה" ופעילות החינוך), בתחום וחמש הבילוי בתחום פעילויות (שמונה
יש (80^ המועדונים ברוב כי נמצא לממוצע. מתחת הוא בהם הפעילויות שמספר
עשירה היא הפעילות מהמועדונים ב4396 התחומים. בשני הפעילויות מספר בין קשר
התחומים, בשני מצומצמות הפעילויות ב^36 החינוך; בתחום וגם בבילוי גם
יש (ב^10 באחר יותר ומצומצמת אחד בתחום עשירה הפעילות הנותרים ובו£219

להיפך). 11 %ni החינוך, בתחום ונמוכה בילוי בתחום רבה פעילות

בין הבדלים קיימים ראשית, אלה: מממצאים עולות עיקריות מסקנות שתי
עשירה פעילות עם מועדונים יש דהיינו, מציעים, שהם הפעילויות במגוון המועדונים
מוביל האחד בתחום פעילויות של גדול מגוון ושנית, מצומצמת; פעילות עם וכאלה

השני. בתחום גם פעילויות של גדול למגוון עלפירוב

שבין ההבדלים את המסבירים הגורמים מהם היא אלה מממצאים העולה השאלה
דליהפעילויות. המועדונים לבין רביהפעילויות המועדונים

המועדונים בין הבדלים קיימים כי הראו הקודמים בפרקים שהובאו הנתונים
בהפעלה. המעורבים הגופים ובמספר ההפעלה, בהיקף בגודל, ובהם רבים באפיונים
רב ניתוח בוצע הפעילויות, מספר לבין המועדונים אפיוני שבין הקשר את לבחון כדי
הבלתי והמשתנים הפעילויות, מספר הוא התלוי המשתנה בו (רגרסיה) משתני
חדרים, מספר המועדון, פועל בהם בשבוע הימים מספר רשומים, מספר הם: תלויים
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מבעיות הסובלים הקשישים ומספר ובמימון, בהפעלה המעורבים הגופים מספר
.(24 לוח (ראה תפקודיות

עלידי מוסברת הפעילויות במספר מהשונות 319& o מראה הרבמשתני הניתוח
ימי ולמספר בהפעלה המעורבים הגופים למספר כי עולה מהניתוח אלה. משתנים
פועל שמועדון ככל כלומר, הפעולות. מספר עם מובהק קשר יש בשבוע ההפעלה
מספר להפעיל ייטה הוא גופים, של יותר גדול מספר בהפעלתו ומעורבים ימים, יותר
במספר השונות את מסביר אינו הרשומים מספר כי מעניין פעילויות. של יותר גדול
על להשפיע עשויים המשתתפים של הסוציודמוגרפיים שהאפיונים ייתכן הפעילויות.
אלה. אפיונים על מפורטים נתונים בידינו אין ממספרם. יותר הפנאי פעילויות סוגי

במועדונים הפעילויות מספר של (רגרסיה) רבמשתני ניתוח :24 לוח
t מקדמים (B) המסבירים המשתנים

1.3 .02 תפקוד בעיות עם מבקרים מספר
*6.8 .98 מפעילים גופים מספר
*2.7 .65 הפעלה ימי מספר
1.8 .41 חדרים מספר
1.9 .00 רשומים מספר

31 R2 מקדם
a<0.05 של ברמה מובהק *

בארצותהברית. שבוצע ממחקר שנתקבלו לנתונים אלה ממצאים להשוות מעניין
.(Krout 1989a) הפעילויות במספר השונות את להסביר כדי רגרסיה בוצעה שם גם
המבקרים אפיוני והם: זה בניתוח נכללו בלתיתלויים משתנים של סוגים שלושה
היבט דולר), אלפים לחמשת מתחת הכנסה בעלי ומעלה, 75 בני אחוז נשים, (אחוז
ובהתנדבות, בשכר צוות (תקציב, לרשותו שעומדים ומשאבים המועדון ארגון של
(אזור המועדון ממוקם בה הקהילה של ומאפיינים המועדון), מיקום המועדון, גודל
מהשונות >£ל25 כי מראים הממצאים ומעלה). 60 בני אחוז הקהילה, גודל גיאוגרפי,
היקף לבין הקהילה אפיוני בין קשר נמצא לא אלה. משתנים עלידי מוסברת
(ממוצע המועדונים של ארגוניים אפיונים היו שהשפיעו הגורמים הפעילויות.
המועדון לרשות העומדים המשאבים המועדון), של הפיזי והגודל ביום המשתמשים
הוכנסו יותר מאוחר בשלב שבוצע במחקר האוכלוסייה. ואפיוני וכוחאדם) (תקציב
גיל ותק, מין, (משכורת, הרכזים לאפיוני הקשורים משתנים גם הרגרסיה למשוואת
הפעילויות. מספר בניבוי משמעות בעל גורם הוא הרכז של שכרו כי ונמצא והשכלה)
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שני בין הבדלים קיימים הנוכחי. במחקר שהתקבלו מאלה שונות אלה תוצאות
אפיוני על מידע בידינו אין הרגרסיה. למשוואת שהוכנסו בגורמים המחקרים
זאת, עם יחד דומה. ניתוח לבצע כדי כוחאדם, של והיקפים תקציבים האוכלוסיות,
גם תרם האמריקני, במחקר השפעה בעל כגורם המופיע התקציב, גורם כי לשער יש
של לחלקו עקיפה אינדיקציה הפעילויות. בהיקף השונות להסבר הנוכחי במחקר
המפעילים הגופים מספר של מהמשתנה לקבל ניתן המועדון בפעילויות התקציב
ריבוי כי ייתכן הפעילויות. מספר על השפעה בעל כמשתנה המופיע והמממנים,
הפעילות. היקף על השלכות יש ולכך יותר גדולים תקציבים מבטיח מימון מקורות
את הקובעים ההחשובים הגורמים אחד הוא התקציב ,(8096) האחראים רוב לדעת
מהאחראים $53.) הרכז יוזמת הוא לדעתם, בחשיבותו, שני גורם הפעילויות. מגוון
הצוות ולאפיוני המבקרים לאפיוני ייחסו מהאחראים קטן חלק עליו). הצביעו

הפעילויות. היקף על השפעה

עד היא השאלה ובהרחבה. בפיתוח הצורך הוא הפעילויות בבחינת האחרון ההיבט
ושמונה שישים המבקרים. של הצרכים על עונה היום הקיים הפעילויות מגוון כמה
בפיתוח המעוניינים והחינוך. הבילוי פעילויות בפיתוח עניין הביעו מהרכזים אחוזים
הרכזים רוצים היו אותם הבולטים הנושאים פעילויות. סוגי ארבעה בממוצע ציינו
וטיולים פיקניק ,(3870) הרצאות ,(5596) מלאכתיד ,{1170) התעמלות הם: לפתח
תנ"ך, ,(1796) עברית ,(1796) משחקים ,(3070) סרטים (3696) מוגנת תעסוקה ,(3796)

העניין עיקר כי עולה, זו מרשימה נושא). בכל 1096) השבוע ופרשת הארץ לידיעת חוג
חדשים סוגים בפיתוח ולא הקיימים הפעילויות סוגי של ובהרחבה בהעמקה הוא

פעילויות. של

הפעילויות מספר שבין הקשר את בוחנים כאשר נוסף חיזוק מקבלת זו מגמה
ובהרחבה בפיתוח העניין נוספות. פעילויות בפיתוח העניין מידת לבין היום הקיימות
יש בהם באלה מאשר פעילויות של גדול מגוון היום יש בהם במועדונים יותר נפוץ
סוגי חמישה עד יש בהם במועדונים מהרכזים 5796 למשל, כך, מצומצם. מגוון
במועדונים מהרכזים 8096 לעומת הפעילויות, ובהרחבת בפיתוח מעוניינים פעילויות,
יותר נפוץ בפיתוח העניין כי נמצא כמוכן לעשרה. מעל הוא הפעילויות מספר בהם
ופחות בפיתוח), מעוניינים מהם 7596) רשומים לחמישים מעל  הגדולים במועדונים

בפיתוח). מעוניינים 5396) רשומים לחמישים מתחת  בקטנים

המועדונים. על האחראים עלידי שונה באורח נתפס הפעילויות תחום בפיתוח הצורך
שנישלישים לעומת אחת, פעילות לפחות להוסיף רצו האחראים כל ראשית,
פעילויות סוגי של יותר גדול למגוון התייחסו האחראים הצעות שנית, מהרכזים.



מחקרית מזווית הזיקנה 178

שאינם חדשים פעילות תחומי יותר להציע נטו הם ההרכזים. שהציעו אלה מאשר
קבוצות בידור, מופעי אמנות, דרמה, שירה, ערבי ובהם: במועדונים היום מצויים
עם, ריקודי דרמה, יוצרת, כתיבה היסטוריה, לימוד, חוגי דיון, קבוצות תמיכה,
הרצאות הקשיש, זכויות הכרת קהילתית, תקשורת לימוד, חוגי פסיכולוגיה, עיתונות,
כגון המקובלות לפעילויות בנוסף זאת וכדומה; הזיכרון, וטיפוח שימור היום, בענייני

וציור. התעמלות, מלאכתיד, קרמיקה,

כיוון במועדונים: פעילויות בפיתוח עיקריים כיוונים שני על מצביעות אלה הצעות
הלימוד החינוך, בתחום ובמיוחד הבילוי בתחום הפעילויות מגוון העשרת הוא אחד
זיקנה בנושאי תמיכתיטיפולי צביון בעלת פעילות פיתוח והשני, ידע; ורכישת
הצורך כי לראות מעניין וכדומה). הזיכרון שימור תמיכה, קבוצות (כגון והזדקנות
יותר האחראים מצד עולה המועדונים בפעילות הלימודיחינוכי החלק בתגבור
יותר, מעמיקה בדיקה מחייב זה מסוג בפעילויות הצורך הרכזים. מצד מאשר
ברצון להתחשבות הביטויים אחד עצמם. הקשישים העדפות של בדיקה ובמיוחד
ניכר בחלק במועדונים. ועד של קיומו הוא המועדונים בהפעלת הקשישים
תפקידיו ובין החברים עלידי שנבחר ועד קיים כי הרכזים דיווחו (649?,) מהמועדונים
וארגון אירועים ארגון שונות, פעילויות על החלטות בקבלת שותפות העיקריים
המועדון של עלון גם קיים מהמועדונים בכשנישלישים התנדבותית. פעילות
עד ברור לא אלה פעולות למרות המשתתפים. את ומעדכן הפעילויות את המפרסם

המבקרים. העדפות את משקפים אכן היום הקיימים הפעילויות סוגי כמה

הם ברצונם, וההתחשבות הפעילות, תוכני בקביעת הקשישים של המעורבות
ובסוג במגוון השונות במועדונים. הפנאי איכות בהבטחת חשובים מרכיבים
עצמו להתאים המועדון של כושרו את לבטא עשויה במועדונים הפנאי פעילויות
רבה במידה קשורים הפנאי פעילויות בתחום הצרכים שונות. אוכלוסיות של לצרכים
בתחום המחקרים וכדומה. מוצא, השכלה, מין, מבחינת האוכלוסייה לאפיוני
חלק וכי האוכלוסיות, בין הפנאי ניצול בדפוס הבדלים קיימים כי מראים הפנאי
העיקריות המסגרות אחת הם המועדונים הגיל. עם משתנים אינם הפנאי מהרגלי
מחייב זה נושא הפנאי. פעילויות בדפוס ההבדלים ביטוי לידי לבוא עשויים בהן

מועדונים. של בהקשר יותר מעמיקה בדיקה

את לחזק גם האחראים מציעים והשבחתן, והחינוך הפנאי פעילויות הגברת בצד
לצרכים מענה לתת יותר המכוונות והדרכתי, תמיכתי צביון בעלות הפעילויות
המועדונים, של השני העיסוק לתחום משיקות הן שכאלה ובתור מיוחדות, ולבעיות

השירותים. תחום והוא
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השירותים 0ל 8.3
גם אלא פנאי ולניצול לבילוי מקום רק אינם שהמועדונים היא היום הרווחת הדעה
הם השירותים הפנאי, מפעילויות בשונה לקשישים. שירותים המספקים מוקדים
תזונה, בריאות, בנושאי המבקרים של ספציפיים צרכים על לענות שנועדו תכניות
22 של רשימה לרכזים הצגנו הקיימים השירותים את למפות כדי וייעוץ. מידע,
כאן גם שבניהולם. במועדון ניתן הוא אם שירות כל לגבי לציין היה ועליהם שירותים
הפעלת אופן על מפורט מידע לאסוף מבלי הקיים, את למפות היתה המטרה
זו ברמה הסתפקו בנושא שבוצעו אחרים מחקרים גם בו. השימוש והיקף השירות

מידע. של

סוציאלי עובד הם: לפחות) מהם ב$40 (מוצעים במועדונים הנפוצים השירותים
בריאות בנושאי הדרכה לחץדם, של תקופתיות בדיקות במועדון, קהל המקבל
יותר הנדירים השירותים .(25 לוח (ראה בדרכים בטיחות בנושא והדרכה ותזונה,
וקרות), (חמות ארוחות משפטי, ייעוץ הם: מהמועדונים) מ1596 בפחות (המצויים

שיניים. של תקופתיות ובדיקות ראייה של תקופתיות בדיקות

שירות. אף נמצא לא ב>$8 ורק אחד שירות לפחות יש (9270) המועדונים בכל כמעט
ארבעה עד שלושה יש ב2696 שניים; או אחד שירות יש ב£289 כי מראה ההתפלגות
שירותים לעשרה שבעה בין יש ב1796 שירותים, חמישהשישה יש ב6ל14 שירותים;
במספר המועדונים בין גדולה שונות שיש מכאן שירותים. מעשרה למעלה יש וב796
יש בממוצע שירותים. ל15 אחד שירות בין הנעה בהם, המסופקים השירותים
Krout) שירותים 17 של ממוצע נמצא בארצותהברית שירותים. חמישה במועדון
עשרה מציעים (8896) האמריקניים המועדונים כל כמעט כי מעניין כמוכן .(1989

בישראל). מהמועדונים 796 (לעומת ויותר שירותים

מצביעים אינם הנוכחי המחקר נתוני לבין האמריקניים הנתונים בין ההבדלים
שבארצותהברית. באלה מאשר שירותים פחות יש בארץ שבמועדונים כך על בהכרח
אישי ייעוץ קבוצתי, ייעוץ למשל, כך, השירותים. הגדרת מאופן בחלקו נובע השוני
ואילו האמריקני, במיון נפרדים שירותים כשלושה נספרים משבר בשעת והתערבות
יחד הסוציאלי. העובד של ייעוץ של הרחבה הכותרת תחת להיכנס עשויים הם בארץ
מזו גדולה בארצותהברית התפוצה בריהשוואה, שהם בשירותים כי נמצא זאת, עם
בארצותהברית מהמועדונים ב>?889 מצויות חמות ארוחות למשל, כך, שבארץ.
בארצות מהמועדונים ב6696 קיימת מוכנות ארוחות חלוקת בארץ; 1296 לעומת

בארץ; £199 לעומת אלה ממועדונים %84n ניתנת הסעה בארץ; 1496 לעומת הברית
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של הרבה תפוצתם בארץ. £99 לעומת מהמועדונים ב£679 מצוי משפטי ייעוץ
למימון הקיימת למדיניות רבה במידה קשורה בארצותהברית אלה שירותים

במועדונים. זה מסוג פעילויות

שירותים ניתנים בהם המועדונים שיעור :25 לוח
קיים השירות בהם המועדונים אחוז שירותים

אישיים שירותים
39 פדיקור
29 מספרה
20 מכבסה
17 הסעה
12 חמה צהריים ארוחת
12 בוקר ארוחת

מקצועיים שירותים
48 ותזונה בריאות בנושא הדרכה
44 לחץדם של תקופתיות בדיקות
43 במועדון סוציאלי עובד
17 שמיעה בדיקות
8 ראייה בדיקות
5 שיניים בדיקות

קהילתיים שירותים
46 הנחה ותלושי כרטיסים מכירת
18 בגדים מחסן
17 תיקונים סיירת
14 קפואות ארוחות חלוקת

והדרכה ייעוץ שירותי
51 בדרכים בטיחות בנושא הדרכה
23 לאומי ביטוח של ייעוץ
9 משפטי ייעוץ

מקבץ כאל הסל לכל להתייחס האם היא השירותים סלי בבחינת הסוגיות אחת
שיש או מציעים, שהם השירותים מספר לפי רק המועדונים את ולמיין אחד

השירותים. סוגי לפי הסלים בהרכב גם להתחשב
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של לתכנים משמעות יש הפעילויות, לסל בדומה השירותים, בסל שגם היא ההנחה
יותר מורכב לסוגים השירותים מיון השירותים. במגוון רק להסתפק ואין השירות
משמעות השירותים סל להרכב יש הפעילויות, מתחום בשונה הפעילויות. ממיון
בסל למשל, כך, חלופיות. אינן שירותים של מקבץ בכל הכלולות התכניות שונה:
להיות יכול אחד חוג כאשר אנגלית, חוג כדין עברית חוג של דינו החינוך פעילויות
בא האחד ואין שירות לכל שונה משמעות יש השירותים בתחום לשני. חלופה
שירותים שלושה יש בו מועדון של דינו כי לשער יש אחרות, במלים השני. במקום
כגון שירותים שלושה של סל יש בו מועדון כדין אינו ומכבסה, מספרה ארוחה, כגון

וארוחה. לחץדם של תקופתיות בדיקות סוציאלי, ייעוץ

בדומה למיונם. הבסיס קביעת היא שירותים סוגי של קבוצות ביצירת הקשיים אחד
של מקובלת מיון דרך בספרות קיימת לא השירותים בתחום גם הפעילויות, לתחום
שירותי סוגים: לשבעה השירותים את ממיין (1985) Krout במועדונים. השירותים סוגי
שירותי נגישות, שירותי הכנסה, להבטחת שירותים בבית, שירותים ותזונה, בריאות
לסיווג מתאים אינו זה מיון מיוחדים. ושירותים וייעוץ, תמיכה שירותי מידע,
שירותים זה במיון כלולים לא למשל, כך, בארץ. במועדונים המוצעים השירותים
בארץ אין מאידך, בארץ. במועדונים המצויים ופדיקור, מכבסה מספרה, כגון
התערבות חירום, שירותי פשיעה, מניעת צרכני, מידע דיור, על מידע כגון תכניות

.(1989) Krout אצל ומופיעים בארצותהברית הקיימים וכדומה במשבר

הוחלט בישראל, במועדונים השירותים למיון מתאים תיאורטי בסיס בהעדר
שירותי למיון ראשוני כבסיס היום מרכזי במחקר שפותח במיון להשתמש
של עיקריים סוגים שני בין הבחנה נעשתה זה במחקר .(1994 (כורזים המועדונים
כביסה מספרה, פדיקור, רחצה, ארוחה, שכוללים אישיים, שירותים (1) שירותים
וריפוי פיזיותרפיה אחות, סוציאלי, עובד הכוללים מקצועיים, שירותים ו(2) והסעה,
להפעלתו. המשמש כוחהאדם וסוג השירות תוכן בסיס על נעשה המיון בעיסוק.

שזוהו השבעה מתוך אישיים, שירותים שישה במועדונים יש כי נמצא זו הבחנה לפי
(לעומת אישיים שירותים 1.3 במועדון יש בממוצע רחיצה). (אין היום במרכזי
שירות אף אין מהמועדונים ב0'ל45 כי מראה ההתפלגות היום). במרכזי חמישה
עד שלושה יש וב^21 שירותים שני יש ב£149 אחד, אישי שירות יש ב>£209 אישי,
נמוכה תפוצה במועדונים יש היום, למרכזי בהשוואה לפיכך, אישיים. שירותים שישה

אישיים. שירותים של
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ארבעת מתוך שניים קיימים במועדונים כי נמצא המקצועיים השירותים בתחום
(ביצוע אחות של מעורבות  והם היום במרכזי הזמינים המקצועיים השירותים
ובריאות) תזונה בתחום והדרכה שמיעה ראייה, לחץדם, של תקופתיות בדיקות
בעיסוק. וריפוי פיזיותרפיה שירות במועדונים אין סוציאלי. עובד של ומעורבות
אף אין מהמועדונים ב£279 במועדונים. המקצועי בתחום שירותים 1.6 יש בממוצע
יש ב^18 שירותים, שני יש ב£179 אחד, שירות יש מהם ב6ל28 מקצועי, שירות

.(26 לוח (ראה שירותים משלושה למעלה יש וב1096 שירותים שלושה

שירות תחומי בארבעה השירותים מספר לפי המועדונים התפלגות :26 לוח
(באחוזים)

שירותי
ייעוץ שירותים שירותים שירותים

והדרכה קהילתיים מקצועיים אישיים סה"כ השירותים מספר
100 100 100 100 100 0הכ
41 37 27 45 8 שירות אף אין
39 39 28 20 8 אחד שירות
16 16 17 14 13 שירותים שני
4 7 18 10 13 שירותים שלושה

1 10 11 58 ויותר ארבעה
0.8 1.0 1.6 1.3 4.9 ממוצע
1^0 L0 L0 1.0 4.0 חציון

כי נמצא סוציאלית, ועובדת אחות התפקידים, סוגי לפי השירותים את בודקים אם
הסוציאלי והשירות מהמועדונים, ב6ל67 מצויים אחות עלידי הניתנים השירותים
מזו שונה זה, נתון לפי אחות, של מעורבותה מידת מהמועדונים. ב4370 מצוי
של מעורבות קיימת כי נמצא שם .(7 פרק (ראה כוחאדם נתוני לפי שהתקבלה
על הניתנים שירותים יש בהם 67מהמועדונים £9 לעומת מהמועדונים, ב3896 אחות
הרכז כי ייתכן (1) שונות: מסיבות לנבוע עשוי המקורות שני בין הפער אחות. ידי
מכוחהאדם כחלק המרפאה עלידי עלפירוב המועסקת האחות, את רואה אינו
עלפירוב המתבצעות התזונה, בתחום הדרכה פעילויות כי ייתכן (2) המועדון; של
הסוציאלי, השירות לגבי דיאטניות. עלידי גם להתבצע יכולות אחיות, עלידי

זהים. המקורות משני הנתונים
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כי נמצא השירותים, על הנתונים לפי המקצועיים השירותים את בוחנים אם
שירות יש המועדונים ברוב האישיים. מהשירותים יותר נפוצים המקצועיים השירותים
במחצית רק מצויים אישיים שירותים ואילו (ב7496), לפחות אחד מקצועי

המועדונים.

האישיים השירותים סל שבין ההלימה מידת הוא השירותים לבחינת אחר היבט
ואחרים שירותים של אחד בסוג המתמחים מועדונים יש האם כלומר, והמקצועיים.

זה. בצד זה מתקיימים הסוגים ששני או אחר, בסוג

ו/או אישיים שירותים של איהימצאותם או הימצאותם לפי המועדונים מיון
דגם הוא הנפוץ הדגם מועדונים: של דגמים ארבעה לזהות ניתן כי מראה מקצועיים,
התחומים; משני לפחות אחד שירות יש בו מהמועדונים) 459?<) הרבשירותי המועדון
האישי הדגם יותר); או (אחד מקצועיים שירותים רק יש בו (£269.) המקצועי הדגם
סוגי משני אחד אף אין בו (£159<) החברתי והדגם אישיים; שירותים רק יש בו (1496)

אלה. שירותים

גם לכלול כדי במועדונים. הקיימים אחרים שירותים בחשבון לוקח אינו זה מיון
שירותים מקבצים: לשני אלה שירותים מוינו השירותים בסלי אלה שירותים
מכירת כלולים: הקהילתיים השירותים בתחום והדרכה. ייעוץ ושירותי קהילתיים
קפואות. ארוחות וחלוקת תיקונים סיירת בגדים, מחסן הנחה, ותלושי כרטיסים
השימוש מהם בשונה אולם האישיים לשירותים באופיים קרובים אלה שירותים
הקשיש רוכש אותם ההנחה תלושי למשל, המועדון. לכותלי מחוץ נעשה בהם
התיקונים סיירת למועדון; מחוץ להופעה ללכת כדי אותו משמשים במועדון
במועדונים. אחד קהילתי שירות יש בממוצע הקשיש. בבית השירות את מספקת
שירות יש מהמועדונים ב>$39 קהילתי, שירות אף אין מהמועדונים ב6ל37
שירותים וארבעה שלושה יש הנותרים וב^8 שניים, יש ב^16 אחד, קהילתי

.(26 לוח (ראה

ייעוץ שירותי ובהם: והדרכה ייעוץ שירותי כולל הנוספים השירותים של השני התחום
אלה שירותים משפטי. וייעוץ בדרכים בבטיחות הדרכה לאומי, לביטוח המוסד של
שירותי הדרכתי. אופי להם יש וכמותם המקצועיים, השירותים לתחום יותר קרובים
בממוצע אחד. שירות רק מצוי וברובם מהמועדונים, ב>?599 מצויים וההדרכה הייעוץ

במועדונים. ייעוץ שירותי 0.8 יש
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הקהילתי המקצועי, האישי,  שירות תחומי ארבעה לפי המועדונים את ממיינים אם
בשלושה שירותים יש המועדונים ממחצית בלמעלה כי נמצא  ייעוץ ושירותי
קושי קיים אלה תחומים ארבעה של האפשריים ההרכבים ריבוי בשל ויותר. תחומים
שני של הראשון למיון לחזור הוחלט שכך, מכיוון המועדונים. למיון בהם להשתמש
הכוללים מורחבים, אישיים שירותים (1) לשניים: התחומים ארבעת את ולאחד תחומים
בצביונם; להם קרובים כאמור, שהם, קהילתיים, שירותים והן אישיים שירותים הן
עם יחד המקצועיים השירותים את הכוללים רחבים, מקצועיים שירותים תחום ו(2)
מועדונים: של דגמים שלושה בעיקר לזהות ניתן זה מיון לפי והדרכה. ייעוץ שירותי
בו ה"מקצועי", המועדון מהמועדונים); 5596) ביותר הנפוץ שהוא הרבשירותי, הדגם
המספק (£169) "האישי" והמועדון ;(219&) מקצועייםייעוציים שירותים רק קיימים
כלל שירות נותן שאינו החברתי המועדון זה במיון אישייםקהילתיים. שירותים רק

הקודמים). במיונים 1596 (במקום המועדונים מכל ל^# ומגיע מצטמק

מעט יש יחסית (1) תחומים: לפי השירותים מניתוח עולות עיקריות מסקנות שלוש
או המקצועי בתחום שירות אף קיים לא בהם החברתי, המועדון בסגנון מועדונים
שונים שירותים סוגי המשלב הרבשירותי, המועדון הוא הנפוץ הדגם (2) האישי;
דבר האישיים, מהשירותים יותר נפוצים מקצועיים שירותים (3) אחת; גג קורת תחת
שירותים על ופחות ותמיכה, הדרכה ייעוץ, על במועדונים הקיים הדגש על המראה

ופדיקור. הסעה ארוחה, מספרה, כגון בעין

מהם השאלה עולה במועדונים, המוצעים השירותים במספר שנמצאה השונות לאור
במועדונים. הניתנים השירותים בהיקף ההבדלים את המסבירים הגורמים

המשתנה הפעילויות. בתחום שבוצעה לזו בדומה רגרסיה, בוצעה זו שונות לבחון כדי
אותם הם הבלתיתלויים והמשתנים השירותים, של הכולל המספר הוא התלוי
הפעלה ימי מספר רשומים, מספר דהיינו: הפעילויות בתחום ששימשו המשתנים
המעורבים הגופים מספר המועדון, לרשות העומדים החדרים מספר בשבוע,

תפקודיות. בעיות עם הקשישים ומספר בהפעלתו

במועדון. השירותים במספר מהשונות 389S כי מסביר המודל

הנקודות אחת השירותים. מספר על השפעה יש במועדון המוגבלים למספר
ההבדלים את המסבירים מהגורמים שחלק היא, זה מניתוח העולות החשובות
מכאן הפעילויות. במספר ההבדלים את המסבירים לאלה דומים השירותים במספר
פיזיים בהיבטים רבה במידה תלויה לפעילויות בדומה שירותים של שהימצאותם

וארגון. הפעלה של ובהיבטים
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במועדונים השירותים מספר של (רגרסיה) רבמשתני ניתוח :27 לוח
t מקדמים (B) המסבירים המשתנים

*5.2 .06 תפקוד בעיות עם מבקרים מספר
*4.9 .42 מפעילים גופים מספר
*3.6 .51 הפעלה ימי מספר
*2.6 .35 חדרים מספר
0.1 .00 רשומים מספר

38 R2 מקדם
a<0.05 של ברמה מובהק *

משוואת בארצותהברית. במחקר גם בוצע השירותים מספר של רבמשתני ניתוח
תקציביים תפעוליים, קהילתיים, גורמים של גדול מספר שכללה Krout של הרגרסיה
למחקר בדומה זה במחקר השירותים. במספר מהשונות 2196 הסבירה וכדומה,
הפעילויות במספר השונות את המסבירים המשתנים בין הבדל נמצא לא הנוכחי
את המסבירים הגורמים השירותים. במספר השונות את שמסבירים אלה לבין
המועדון והימצאות הצוות גודל התקציב, כזכור, הם, האמריקני במחקר השונות
הצוות, והיקף המועדונים תקציב על מידע בידינו אין כאמור, רבשירותית. במסגרת
מסוימת אינדיקציה כאמור, השירותים. למספר שלהם הקשר את לבחון שיאפשר
המפעילים הגורמים מספר של מהמשתנה למצוא ניתן התקציב של להשלכות
יותר רבים מימון מקורות לבטא עשוי רבים גורמים של קיומם והמממנים.

יותר. גדולים ותקציבים

השירותים, היקף על השפעה בעל כגורם האמריקני במחקר המודגש הנוסף הגורם
מועדונים כי נמצא האמריקני במחקר הארגונית. והשתייכותו המועדון מיקום הוא
שירותים. יותר לספק נוטים אחרים, שירותים המספקים גופים של תתיחידות שהם
הממוקמים במועדונים בארץ. במועדונים גם מסוימת במידה נמצאה זו מגמה
ארבעה לעומת שירותים שישה בממוצע יש בהם לקשישים, שירותים המספק במבנה
במבנים השוכנים באלה ושלושה נפרדים, במבנים השוכנים במועדונים שירותים
בסוגי ההבדלים את גם מבטאים המבנה בסוג ההבדלים .(28 לוח (ראה רבגילאיים
את המסביר דבר בתפקודם, שירדו הקשישים של בחלקם ובמיוחד האוכלוסייה,
לשירותים המיועדים במבנים השוכנים במועדונים שירותים של יותר הגדול ההיצע

לקשישים. אחרים
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הלאמסופקים. הצרכים היא במועדונים השירותים בנושא בדיון אחרונה סוגייה
עולה במועדונים, המוצעים השירותים ובסוג במספר הקיימים ההבדלים לאור
בתוספת צורך יש מידה ובאיזו הצרכים, על עונה אכן הקיים המצב האם השאלה

שירותים.

לראות מעניין במועדונים. לפתח רוצים היו שהם שירותים יש האם נשאלו הרכזים
בהם במועדונים דומה היה הלאעונים שיעור זו. לשאלה ענו לא מהרכזים כשליש כי
6896 המשיבים, מתוך שירותים. היום אין בהם במועדונים לשיעורם שירותים היום יש
מכל $45< הכל, בסך במועדונים. נוספים שירותים לפתח מעוניינים היו כי ציינו
ענו. לא כאמור, הנותר, והשליש מעוניינים אינם $22< בתוספת, מעוניינים הרכזים

ממוקם בו המבנה סוג לפי נבחרים שירותים המספקים המועדונים שיעור :28 לוח
המועדון

מבנה מבנה מבנה
מתנ"ס רבגילאי נפרד לקשישים סה"כ השירותים

12  16 28 17 הסעה
9  7 25 12 חמה* צהריים ארוחת
8 6 18 51 20 מכבסה*

31 14 15 68 29 מספרה*
40 19 33 65 39 פדיקור*
9 15 9 39 17 תיקונים* סיירת
39 23 52 58 44 סוציאלי* עובד
44 20 55 53 45 לחץדם* בדיקות
17 17 31 22 23 לאומי* ביטוח ייעוץ

מובהקים הבדלים *

מספר היום יש בהם במועדונים יותר נפוץ נוספים שירותים בפיתוח העניין כי נמצא
מהרכזים £809< למשל, כך, שירותים. מעט שיש באלה מאשר שירותים של יותר גדול
מחצית לעומת בתוספת, מעוניינים שירותים לעשרה מעל מוצעים בהם במועדונים
במועדונים שירותים. חמישה עד הוא השירותים מספר בהם במועדונים מהרכזים
מעוניינים. אינם ומחציתם לפתח מעוניינים מחציתם כי נמצא, שירות כל אין בהם
או המועדונים גודל לפי שירותים בפיתוח בעניין מובהקים הבדלים נמצאו לא

אותם. המפעילים הגופים
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השירות את למצוא ניתן הרכזים לפתח רצו אותם הבולטים השירותים בין
תקופתיות ובדיקות ,(1496) לאומי לביטוח המוסד של ייעוץ שירותי ,(1496) הסוציאלי
צהריים ארוחת כגון בשירותים עניין הביעו מהרכזים קטן חלק .(1396) ראייה של
לא הרכזים אחד). כל 796) משפטי וייעוץ לבריאות חינוך שמיעה, בדיקות חמה,
תיקונים. וסיירת מספרה מכבסה, פדיקור, כגון שירותים בפיתוח עניין כל הביעו

לאחראים האחראים. אצל גם נבחנה במועדונים השירותים של מקומם ראיית
צריכים לדעתם אשר השירותים על להצביע עליהם והיה שירותים של רשימה הוצגה
המועדונים ברוב לפתח חשוב האחראים רוב לדעת המועדונים. ברוב להימצא
תיקונים, סיירת בריאות, בנושא והדרכה חינוך לקשישים, מידע מוקד כגון שירותים
האחראים .(29 לוח (ראה סוציאלי עובד של ושירות למיניהם הנחה תלושי מכירת
וחלוקת מכבסה מספרה, פדיקור, כגון שירותים של חיוניותם לגבי חלוקים היו

קפואות. ארוחות

המועדונים ברוב שונים שירותים מתן המחייבים האחראים שיעור :29 לוח
כחשוב השירות את הרואים שיעור השירותים

94 לקשישים מידע מוקד
84 בריאות בנושא חינוך/הדרכה
81 הנחה תלושי מכירת
81 תיקונים סיירת
77 סוציאלי שירות
61 חמה צהריים ארוחת
58 וכר שמיעה לחץדם, תקופתיות: בדיקות
55 הלאומי הביטוח של ייעוץ
52 פדיקור
52 מספרה
42 מכבסה
39 קפואות ארוחות חלוקת
23 בגדים ותיקוני מחסן

פיתוח בתחום העשייה לבין המדיניות בין הלימה קיימת כי מראים אלה ממצאים
האחראים, אצל לביטוי באה שהיא כפי הקיימת, המדיניות במועדונים. השירותים
בתחום ופחות והאיתור, המניעה הייעוץ, בתחום בעיקר שירותים לפתח היא
ייעוץ, שירותי מספקים מהמועדונים ניכר חלק כי נמצא ואכן האישיים. השירותים
עלידי והן האחראים עלידי הן כחיוניים הנתפסים שירותים שהם ותמיכה, מידע
וכדומה, תיקונים סיירת חמות, ארוחות כגון האישיים, השירותים לגבי הרכזים.
הרכזים לעומתם, האחראים. של התפיסה לבין הקיים בין הלימה פחות נמצאה

אלה. שירותים בפיתוח צורך פחות רואים
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המועדון ותפקידי הפעילויות ו0ל השירותים 0ל בין הזיקה 8.4
במועדונים התכניות תחומי שני של המפורט הניתוח רקע על העולות השאלות אחת
להיעשות צריכה הללו הסלים שני של בחינה האם היא  והשירותים הפעילויות 

לסוגייה נוגעת זו סוגייה ביניהם. הקיימת הזיקה את לבחון מקום שיש או בנפרד
המועדון. תפקידי של יותר הרחבה

מגוון לבין השירותים בתחום התכניות מגוון בין קשר קיים כי מראים הנתונים
סיווגנו התחומים, שני בין הקשר את לבחון כדי הפעילויות. בתחום הקיים התכניות
לפי נעשה הסיווג בו. הקיימות התכניות מספר לפי רמות לשתי מהם אחד כל
לממוצע, מעל הוא בהם התכניות שמספר מועדונים כאשר תחום, בכל הממוצע
נמצא תכניות. מעט כבעלי דורגו לממוצע שמתחת ואלה רבות, תכניות כבעלי דורגו
בתחום הן רבה פעילות להם יש דהיינו, רביתכניות, הם מהמועדונים $40< כי
להם יש דהיינו דליתכניות, הם מהמועדונים $32. השירותים; בתחום והן הפעילויות
רבישירותים, הם £119. השירותים; בתחום והן הפעילויות בתחום הן תכניות מעט
ו^17 הפעילויות; בתחום ומעטות השירותים בתחום רבות תכניות להם יש דהיינו
ומעטות הפעילויות בתחום רבות תכניות להם יש דהיינו רביפעילויות, הם הנותרים
שני בין הלימה יש מהמועדונים ב^72 כי להסיק ניתן מכאן השירותים. בתחום

מהשני. יותר מפותח אחד תחום מהמועדונים וב^28 התחומים

הפעילויות של הפיתוח היקף אכן האם זו. הלימה של משמעותה מה היא השאלה
חשוב הסלים, שני בין הקיימת ההלימה למרות השירותים. של הפיתוח להיקף קשור
מאלה שונים הינם שירותים פיתוח המנחים השיקולים בנפרד. לשניהם להתייחס

פעילויות. לפתח ההחלטות את המנחים

מבחינת הן החברתי, המועדון תפקיד של יותר הרחבה לסוגייה נוגעות אלה הבחנות
בו. להיכלל שצריכים השירותים סוגי מבחינת והן להציע, שעליו הפנאי פעילויות סוג
חברתית כסוכנות המועדון המועדון: של תפקידו לגבי תפיסות שתי קיימות בספרות
חלשות, אוכלוסיות של לצרכים מענה לתת המיועד שירות ,(Social Agency Model)
התנדבותי כארגון והמועדון ;(Disengagement) ההתנתקות תיאוריית על ומבוסס
וההמשכיות הפעילות תיאוריית על DDinnn ,(Voluntary Organization Model)
הגיל עם כי טוענת הסוציאלית הסוכנות של התיאוריה .(Activity and Continuity)

ומאחריות. מחובות מתנתק והוא הפרט של החברתיים הקשרים מצטמצמים
שליטתו שלגביהם הצרכים את למלא שנועדו שירותים לקשיש מספק המועדון
ואילו במועדונים קטן עניין ימצאו פעילים קשישים זו, גישה לפי ומתמעטת. הולכת
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.(Cummings 1975) לבדידותם ומזור תמיכה במועדון ימצאו המנותקים הקשישים
המיועד כשירות נתפס המועדון וולונטרית, התארגנות של השני, המודל לפי
מתיאוריית נגזר זה מודל הקהילה. בחיי המעורבים ובריאים, פעילים לקשישים
אישית, צמיחה יכולת בעלי בחברה, ערך כבעלי הקשישים את המציגה הפעילות

בקהילה. ובמעורבות חברתית באינטרקציה צורך ובעלי

במועדונים. השירותים של מקומם על מסוימת השלכה יש אלה גישות לשתי
של הגישה לעומת השירותים, בשילוב יותר תומך סוציאלית כסוכנות המועדון
ולא פנאי לבילוי מסגרת בעיקרו הוא המועדון לפיה התנדבותית ההתארגנות

שירותים. לקבלת

הרכזים האחראים. בקרב והן הרכזים בקרב הן נבחנה המועדונים תפקידי תפיסת
לרוב להתייחס נתבקשו האחראים ואילו שבניהולם, למועדון להתייחס נתבקשו
והיה תפקידים, שמונה של זהה רשימה הוצגה לכולם שבאחריותם. המועדונים

בהווה. זה תפקיד ממלא המועדון מידה באיזו אחד כל לגבי לציין עליהם

המועדונים. תפקידי בתפיסת לאחראים הרכזים בין דמיון קיים כי מראה 30 לוח
ורובם ובילוי, חברתי מפגש של תפקיד ובראשונה, בראש למועדון, מייחסים שניהם
המועדון תפקיד לגבי שלו. בתחביבים לעסוק יכול הקשיש שבו מקום בו רואים
כי נמצא חדשים, עיסוק ותחומי מיומנויות לרכוש יכול הקשיש שבו כמקום
לגבי חלוקות, הדעות מהרכזים. יותר זה תפקיד למועדון מייחסים האחראים
את משפרים בו וכמקום הקשיש, בריאות על המשגיח כמקום המועדון של תפקידיו
הנ"ל. התפקידים את מדגישים והאחראים מהרכזים מחצית  התפקודית יכולתו
כי נמצא המשפחה, של הטיפול עומס על כמקל המועדון של התפקיד לגבי

מהרכזים. יותר זה תפקיד מדגישים האחראים
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(באחוזים) והאחראים הרכזים לפי המועדונים תפקידי :30 לוח
האחראים הרכזים

מעטה
מעטה+ +
בכלל במידה בכלל במידה הוא המועדון
לא בינונית רבה סה"כ לא בינונית רבה סה"כ מקום:

חברתי למפגש
שעות ולבילוי

100 100  . 5 95 100 פנאי

לעיסוק
38 62 100 18 23 59 100 בתחביבים

ללימוד
עיסוקים

14 51 35 100 36 25 39 100 ומיומנויות
חדשים

על להשגחה
של הבריאות

47 42 11 100 56 31 13 100 הקשיש
יכולת לשיפור
של התפקוד

31 39 30 100 45 32 24 100 הקשיש

עומס להקלת
של הטיפול

24 35 41 100 44 17 39 100 המשפחה

של להספקה
כגון שירותים

ארוחה,
42 29 29 100 64 13 23 100 מספרה

כמקום המועדון של החברתי תפקידו לגבי הסכמה קיימת כי עולה אלה מתפיסות
כמסגרת המועדון של תפקידו לגבי דעים תמימות פחות ויש פנאי שעות לבילוי
יכולת שיפור בריאות, על (השגחה האחזקתיתמיכתי בתחום וכן ולהעשרה ללימוד

אישיים). שירותים הספקת המשפחה, על העומס הקלת התפקוד,

התכניות היקף לבין המועדון תפקיד תפיסות בין קשר קיים כי לציין מעניין
יותר מודגש חדשים עיסוק תחומי בפיתוח המועדון של תפקידו למשל, כך, הקיימות.
כי עולה, כמוכן פעילויות. של גדול מגוון עם מועדונים המפעילים הרכזים עלידי
המפעילים רכזים עלידי יותר מודגש המועדון של האחזקתיתמיכתי תפקידו
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על מאשר נפרדים, ובמבנים לקשישים שירותים יש בהם במבנים השוכנים מועדונים
רבגילאיים. במבנים השוכנים מועדונים המנהלים הרכזים ידי

בפרק נבחון והפעילויות, השירותים ובסלי המועדון בתפיסות אלה הבדלים לאור
המועדונים לסיווג אפשרי כבסיס התכניות סלי של השונות המשמעויות את הבא

שונים. לדגמים

המועדונים לסיווג הצעה 8.5
סתום למבוי הגיעה המועדונים, את לחקור שהרבתה האמריקנית הספרות
את לחקור שהרבה החוקרים אחד ,Krout המועדונים. את למיין בניסיונותיה
בהם מהתנאים נובעת המועדונים בין השונות כי טוען בארצותהברית, המועדונים
מקשה, זו שונות מקומיות. ובהעדפות בצרכים מהבדלים ובמיוחד התפתחו, הם
סדר" "לעשות הצליחו לא המחקרים מועדונים. סוגי של שיטתי מיון יצירת על לדעתו
לוקים הניתוח ורמת המידע איכות כמוכן, קשישים. מועדוני של השונים במושגים
השונות את למיין כדי יותר טובים ומודלים טיפולוגיות דרושים לדעתו, בחסר.
קיים מוסכמת, ותיאורטית מושגית מסגרת בהעדר המועדונים. שבתופעת האמפירית
.(Krout 1989) אחידה מושגית למסגרת המידע את ולשלב המועדונים את לנתח קושי

היא המועדונים מחקרי של אכילס כעקב Krout מתריע עליה נוספת מרכזית נקודה
הפיתוח כיווני עם מספיק מתמודדים ואינם הקיים, למצב מדי צמודים שהם
לשרת צריכים מי את כגון: נוקבות שאלות עולות כאן והדרושים. הרצויים
חלשות לאוכלוסיות שירותים על לשים צריכים שהם ההדגש מידת מה המועדונים;
יותר להתמקד צריכים הם האם והפעילים; הבריאים לקשישים שירותים לעומת
מצוות מקצועיות יותר לדרוש יש האם ופנאי; בילוי בפעילויות או בשירותים
לדעת .(Krout 1989) בעתיד החברתי המועדון תפקיד להיות צריך מה המועדון;
מענה. ללא בינתיים נשארו המועדונים פיתוח מדיניות של אלה שאלות החוקר,
עמדה נקיטת בצד הצרכים נושא על נוסף מידע באיסוף מותנית בהם ההכרעה

המדיניות. קובעי מצד יותר ברורה

השאלה עולה המועדונים, לניתוח מקובלות מושגים ומערכות תפיסות העדר לאור
את ולפרוץ לנסות או הקיימת, המצב בתמונת ולהסתפק ידיים להרים עלינו האם
המועדונים. למיון כלשהו מושגי כיוון ליצור מנת על הקיים המושגי" "התוהוובוהו
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בהכוונת לסייע יכול שהוא מאחר חשוב צעד הוא שונים לסוגים המועדונים מיון
שנבחנו, ההיבטים בכל המועדונים בין הקיימת השונות לאור בעתיד. השירות פיתוח
סוגי בין להבחין ניתן שבאמצעותו הרלוונטי המשתנה מהו להחליט קושי יש
ארגוניים אפיונים על נשענות בספרות המוצעות מהטיפולוגיות חלק שונים. מועדונים
ההפעלה מתכונת בשכר, כוחהאדם היקף והשירותים, הפעילויות וסוג מספר ובהם:
התכניות, סוגי וראשונה בראש הוא למיון הבסיס .(Ralston 1983) המימון והיקף

רבשירותיים. ומוקדים תזונה מרכזי מועדונים, בין היא שנוצרת וההבחנה

וסוגי המועדון יעדי לפי המועדונים בין מבחינים (Taietz 1976) אחרים חוקרים
כאן בזיקנה. וההמשכיות ההינתקות בתיאוריית שימוש תוך המשורתות האוכלוסיות

חברתית. כסוכנות המועדון לבין וולונטרי כארגון המועדון בין היא ההבחנה

הרצון הוא השונות המיון צורות מאחורי העומד הרעיון כי מראים אלה ניסיונות
של ברמה והן הפרט של ברמה הן שונות פונקציות בעלי מועדונים יש כי להוכיח
למלא יכולים הם וכי אחת מקשה עשויים אינם שהמועדונים היא ההנחה המערכת.

לקשיש. השירותים במערכת שונות פונקציות

והיא בספרות גם הרווחת ההנחה על מבוסס המועדונים למיון כאן המוצג הניסיון
פונקציות וכי התכניות, סל הוא המועדון תפקידי של לבחינה החשוב שהמשתנה
נוכל זו, גישה נסגל אם במועדונים. המוצע התכניות בסל לביטוי באות המועדון
בהם, שמופעלות בתכניות בהבדלים לביטוי באים המועדונים בין ההבדלים כי לומר
הגורמים אינם המועדונים של ניהולם ובמתכונת הפעלתם באופן בגודלם, השוני וכי
הממוקם מועדון של התפקידים אחרות, במלים המועדונים. בין השוני את היוצרים
נפרד. במבנה השוכנים מועדונים של לתפקידים דומים להיות עשויים יום במרכז
כי אף קטן, ממועדון שונים תפקידים למלא מצופה אינו גדול מועדון דומה, באופן
זאת, עם יחד וקטן. צפוף ממועדון שירותים יותר לאפשר יכול גדול שמועדון ייתכן
בו שיש למרות מהשירותים, אחד אף משלב הוא אין כי להחליט יכול גדול מועדון
המועדון, של התפקידים כי להסיק אולי ניתן מכאן לכך. הפיזיים התנאים את
והם המועדונים בין הבדלים שיוצרים הם והפעילויות, השירותים בסל לביטוי הבאים

המועדונים. במיון החשובים המשתנים להיות עשויים



לדגמים המועדונים סיווג :1 תרשים

1 במועדונים התכניות 0ל
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פעילויות D'nn'w

פעילות פעילויות סיפול שירותי ייעוץ שירותי
חברתית ולימוד העשרה אישי והדרכה

11 ופנאי 1 1  1 1 , 1 1 1

1 1

המועדונים למיון פרמסרים
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כסוכנות המועדון בין בהבחנה בספרות מופיע המיון כציר התכניות בסל השימוש
שתי את מציגה שהיא זו בגישה הבעיה וולונטרית. כמסגרת המועדון לבין סוציאלית
ובאוכלוסיות בשירותים התרכזות יותר יש האחד בצד לפיהן בקוטביות, הגישות
למעשה חזקות. ובאוכלוסיות בפעילויות התרכזות יותר יש השני ובצד חלשות,
יכול מועדון וכי הצירים שני את לשלב לעתים נוטים המועדונים כי מראה המציאות
לשירותים. מוקד להיות עת ובאותה חזקות לאוכלוסיות לפעילויות נוחה זירה להוות
של תפיסה בהכרח מחייב אינו שירותים כמוקד במועדון השימוש אחרות, במילים
אוניברסליים יותר הם מהשירותים חלק חלשות. לאוכלוסיות כשירות המועדון
לתפיסה יותר אלא חלשות אוכלוסיות של לתפיסה בהכרח קשורים ואינם
למשל, כך, אליו. הנגישות והגברת הקהילה לאזרחי השירות שיפור של הקהילתית
החשובים שירותים הם השונים הייעוץ ושירותי והאיתור, המניעה ההדרכה, שירותי

הקשישים. קהל לכל

המועדונים, את למיין הניסיון במסגרת המושגי מהסבך לצאת היחידה הדרך
ההצעה, המועדונים. למיון כבסיס התכניות בסלי להסתייע לנסות היא כאמור,
מרכיבי שני לפי בנפרד המועדונים תפקיד את לבחון היא הנוכחי, המחקר לאור

השירותים. ומרכיב הפעילויות מרכיב התכנית:

הבילוי החברתי, הציר צירים: לשני להתייחס כאמור, ניתן, הפעילויות בתחום
ובידור; פנאי צביון בעלות פעילויות בעיקר המזמין המשותפת, והשהייה המשותף
הפעלה של פעילויות יותר הכולל מיומנויות, ופיתוח לימוד העשרה, של והציר
במידת להיות עשויים המועדונים בין ההבדלים לימודי. צביון ובעלות יצירתית
שעיקר חברתי, מועדון בין להפריד ניתן זו בצורה אלה. צירים שני על הקיים ההדגש
הוא הדגש בו מכללה של צביון בעל המועדון לעומת הבילוי, בציר היא התמקדותו
מחייבת אלה צירים שני פני על המועדונים של בחינה ולימוד. העשרה פעילויות על

מהצירים. אחד לכל המוקצה הזמן היקף של יותר מעמיקה בדיקה

על ההדגש במידת המועדונים בין שהשונות היא זו מיון צורת של נוספת הנחה
האוכלוסייה של אופיה פי על להיקבע צריכה "המכללתי" או החברתי ההיבט
של שונים לצרכים המועדון של התאמה על להצביע עשויה כאן השונות המשורתת.
להכתיב עשוי המבקרים של והסוציוחברתי האתניתרבותי ההרכב המבקרים.
בהקשר המועדון. של המכללתי או החברתי הציר על הדגש מידת את רבה במידה
אוכלוסיות של הפנאי שעות וניצול הבילוי דפוסי את בחשבון לקחת חשוב זה
סוגייה השונים. העניין לתחומי מענה שיתנו כך הפעילויות את ולכוון שונות קשישים
אצל הפנאי שירותי של הצריכה דפוסי על לעמוד כדי לעומק בדיקה מחייבת זו

קשישים.
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הלימודי בציר ופחות החברתי בציר יותר מתמקדים היום הקיימים המועדונים
של הצרכים של תולדה הוא זה סל האם היא מכאן העולה השאלה מכללתי.
לפיתוח משאבים מהעדר נובע שהדבר או במועדונים, היום המבקרת האוכלוסייה
עונים היום הקיימים הפעילויות סוגי הרכזים, דעת לפי הלימודי. בציר פעילות תחומי
סוגי של לצרכים עונה אכן פעילויות של זה נוכחי סל כי שייתכן מכאן הצרכים. על
היום משרתים מהמועדונים גדול שחלק מאחר במועדונים. היום המצויים המבקרים
אכן הן והשכלה העשרה פעילויות כי ייתכן נמוכות, השכלה מרמות אוכלוסיות
למשוך המועדון של יכולתו הוא המטבע של השני צידו אולם להן. מתאימות פחות
לא שהמועדונים מאחר כי ייתכן יותר. הגבוהות ההשכלה ברמות חדשים קהלים
פחות הם חברתיות, כמסגרות אלא ולימוד להעשרה כמסגרות התפרסמו
קסמים מעגל מסוימת במידה כאן יש יותר. המשכילה לאוכלוסייה אטרקטיביים
ודבר הנוכחי הצרכנים לקהל המותאמות חברתיות פעילויות מציעים המועדונים 

יודעים הם כי למועדון באים אינם אחרים קהלים אחרים; קהלים מושך אינו זה
של שאלה היא כאן להיבחן שצריכה השאלה בשבילם. מתאימה פעילות בו שאין
על שאלה גם להתעורר עשויה זה בהקשר שונים. יעד קהלי עלידי למועדון ביקוש
מעניין העשרה. של בסגנון פנאי פעילויות המחפשות אוכלוסיות לשרת העניין מידת
לימודיות פעילויות בפיתוח תמכו מהרכזים, בשונה השירות, על האחראים כי לציין

במועדונים. יותר

צריכים והבילוי הפנאי שצביון היא אלה מממצאים הבולטות המסקנות אחת
וצרכיה. המבקרת האוכלוסייה של אופיה עלידי רבה במידה מוכתבים להיות
לצרכיו להתאים צריך המוצע והמוצר המועדון, של צרכן הוא הקשיש זה בהקשר
להטות עליהם חדשים, קהלים למשוך מעוניינים המועדונים אם לפיכך, ולשימושיו.
סוגיות לצורכיהם. הקיים ההיצע את ולהתאים אלה קהלים של הפנאי לדפוסי אוזן
רק לא נוגעות זו אוכלוסייה של לצרכים ולהתאמתו הפנאי לאיכות הנוגעות דומות
במסגרות אחרים לקהלים הפנאי לפעילות גם אלא בקהילה המועדונים לנושא
הדיון המוסדות. ודיירי המוגן הדיור דיירי היום, במרכזי המבקרים כגון אחרות
ברמה המפעילה, המערכת של ברמה יותר מעמיקה בדיקה מחייב הפנאי בסוגיית

עצמם. המבקרים של ברמה ובמיוחד המדיניות, קובעי של

ניתן כאן גם השירותים. מרכיב הוא במועדונים התכניות סל של השני המרכיב
(כגון בעין השירותים וציר והאיתור, הייעוץ ההדרכה, ציר עיקריים: צירים שני לזהות
צביונם לאור וכדומה). לקשיש, ייעוץ תחנת פדיקור, מספרה, מכבסה, חמה, ארוחה
הוא המועדון בה המידה כי נראה וההדרכה הייעוץ משירותי חלק של הקבוצתי
לפי ופחות בעין, השירותים סל של חלקו לפי יותר להיקבע צריכה רבשירותי מוקד
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לחץ של תקופתיות בדיקות למבקרים. הניתנים וההדרכה הייעוץ שירותי של חלקם
לרבשירותי. המועדון את להפוך עלמנת מספיקות אינן במועדון הניתנות דם
הרחבה לקהילה המיועדים שירותים המכילים מועדונים הם רבשירותיים מועדונים
ארוחות, סוציאלי, עובד כגון במועדונים שירותים פיתוח המועדון. לבאי רק ולא
השירות וקירוב ניוד של התפיסה על גם מושתת וכדומה, לאומי ביטוח של ייעוץ
היא במועדונים שירותים של פריסה בדבר ההחלטה אליו. הנגישות והגברת ללקוח
שלהם התפיסה על ומבוססת מקצוע ואנשי מדיניות קובעי של החלטה רבה במידה
עשויים בה השירותים ופריסת המקומית הרשות גודל הקשישים. של הצרכים את
שונים. וייעוץ רווחה לשירותי במוקדים המועדונים ישמשו בה המידה על להשפיע

שני כי לומר ניתן השירותים ומרכיב הפעילויות מרכיב בין אלה הבחנות לאור
של והציר הלימודיהעשרתי הציר הם המועדונים את למיין ניתן באמצעותם הצירים
את לאפיין ניתן זו הבחנה לפי אישייםקהילתיים. שירותים או בעין, שירותים
הדגש בו יש בה והמידה העשרה פעילויות על הדגש בו יש בה המידה פי על המועדון
והציר החברתי הציר האחרים, הצירים שני אישייםקהילתיים. שירותים על
או זו במידה קיימים שהם מאחר המועדונים בין למיון משמשים אינם ההדרכתי,
של השקעה כלל בדרך דורשת אינה והפעלתם מהמועדונים ניכר בחלק אחרת

מיוחדים. וכוחאדם משאבים

ליצור יכולים האישייםקהילתיים, השירותים ובציר הלימודהעשרה בציר השימוש
.(31 לוח (ראה מועדונים טיפוסי ארבעה בין הבחנה

ל^מוד פעילויות והיקף קהילתיים אישיים שירותים היקף לפי המועדונים מיון :31 לוח
והעשרה

והעשרה לימוד פעילויות
אישיים שירותים

רבות מעטות קהילתיים
מכללת1 מועד1ן חברתי מועדון מעטים

(#10) (5096)

כוללני מועדון רבשירותי מועדון רבים
(2096) (20^0)

אישיים שירותים כמעט בו ואין חברתית בפעילות מתרכז החברתי המועדון (1)

משחקים, על יותר הבנוי מועדון זהו והעשרה. לימוד פעילויות לא וגם קהילתיים
שייכים מהמועדונים מחצית וכדומה. התעמלות מזדמנות, הרצאות מסיבות, טיולים,

זה. לדגם
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זה מסוג מועדון והעשרה. לימוד פעילויות על בעיקר נשען המכללתי המועדון (2)
ניתן זה במועדון זה. לסוג שייכים מהמועדונים £109. ורק היום קיים אינו כמעט
והעשרה. לימוד של פעילות על רב דגש יש בצידו אולם חברתי מרכיב גם למצוא
לימוד של הזדמנות ומתן הקשיש חיי של העשרה היא זה במועדון המנחה התפיסה

החברתי. המפגש בצד עצמי ופיתוח

וחברה פנאי פעילויות בצד שירותים של נכבד מרכיב בו שיש רבשירותי מועדון (3)

מהמועדונים. ב2096 נמצא זה דגם "החברתי". מהדגם למועדון האופייניות

ובריבוי וההעשרה הלימודי בתחום פעילויות בריבוי המאופיין  כוללני מועדון (4)

זה. בדגם היום נכללים מהמועדונים 2070  שירותים

"הרב המועדון כי נמצא המועדונים של הדגמים ארבעת של האפיונים של בבחינה
המשורתים מספר מבחינת יותר גדולים להיות נוטים "הכוללני" והמועדון שירותי"
בו המבנה סוג לפי המועדונים דגמי פריסת .(32 לוח (ראה האחרים הדגמים לעומת
רבגילאיים במבנים בעיקר היום מצוי "החברתי" המועדון כי מראה ממוקמים הם
למצוא ניתן האחרים, לדגמים באשר קשישים. המשרת במבנה ופחות נפרדים או
מדגם מהמועדונים שליש למשל, כך, שונים. מבנים בסוגי שונים מדגמים מועדונים
רב במבנים  שליש קשישים, המשרתים במבנים שוכנים "הרבשירותי" המועדון של
סוג בכל מועדונים של שונים דגמים לפתח שניתן מכאן נפרד. במבנה ושליש גילאיים

מבנה. של

(באחוזים) המועדון דגם לפי מועדונים של נבחרים אפיונים :32 לוח
המועדון דגם

כוללני רבשירותי מכללתי חברתי סה"כ
100 100 100 100 100 תאומים מספר

6 14 26 50 32 50 עד
37 31 48 31 33 10051
57 55 26 19 35 +100

100 100 100 100 100 מבנה סוג
32 15 50 13 21 לקשישים מבנה
36 39 25 53 44 רבגילאי
32 46 25 34 35 נפרד מבנה
0 18 2 39 24 בהתנדבות רכז
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המועדון. דגם ובין הרכז של ההעסקה בסיס בין קשר קיים כי גם מראה הלוח
לעומת בהתנדבות, המועדון את המפעילים רכזים אין "הרבשירותי" במועדון
שעלו בממצאים מסוימת במידה תומך זה ממצא "החברתי". בדגם הימצאותם
במועדון. הפעילות היקף לבין הרכז של ההעסקה בסיס בין הקשר לגבי בספרות

סוגי של הקיימת הפריסה עונה מידה באיזו היא אלה מנתונים העולה השאלה
על אחד מדגם המועדונים מספר את להגדיל רצוי האם הצרכים? על המועדונים
כי נראה הנוכחי מהמחקר הקיים המידע סמך על האחר? הדגם צמצום חשבון
נוטים לעומתם, היום. הקיים המצב את לשמר היא הרכזים שנוקטים המגמה
יותר של פיתוח כלומר ההעשרה, ופעילויות השירותים בהרחבת לצדד האחראים
צורכי על מידע כאמור, בידינו, אין ו"הכוללני". "הרבשירותי" מהדגם מועדונים

ורצונותיהם. העדפותיהם הקשישים,

לגורמים התייחסות מסגרת בעיקר לשמש נועד כאן המוצע הסיווג לסיכום,
אין הרצויים. הפיתוח כיווני של בבחינה ובהפעלתם, המועדונים בפיתוח העוסקים

משנהו. פני על אחד דגם של להעדפה באשר זה סיווג בתשתית הנחות

מארבעת אחד כל כאשר רצף המוצעים הדגמים בארבעת לראות ניתן בנוסף,
המדויק המספר מהו לקבוע קושי קיים מועדון. של לסוג אבטיפוס מהווה הדגמים
מספר מהו או, "מכללתי" למועדון "חברתי" מועדון שהופכות העשרה פעילויות של
אלה נושאים "הכוללני". בדגם או "הרבשירותי" בדגם מועדון שימקמו השירותים
בשיקולים התחשבות תוך יותר ברורות וקביעות תוספת העמקה, מחייכים
המועדונים. שירות פיתוח את והמובילים המנהלים הגורמים של המקצועיים
העדפותיהם את הקשישים, רצונות את גם בחשבון להביא צריכים אלה שיקולים

במועדונים. שלהם השימוש דפוסי ואת

של לעומק ובחינה נוספות בדיקות עדיין מחייב המועדונים לסיווג זה במיון השימוש
ובמיוחד והפעילויות, השירותים הפעלת של וארגוניים תפעוליים היבטים מספר

הקשישים. של המבט נקודת של לעומק בחינה

המנהלים הגורמים של הראות מנקודת המועדון ראיית את משקף הנוכחי המחקר
תיאורי בעיקרו הוא אלה מגורמים שנאסף המידע והאחראים. הרכזים אותו,
ברמה היתה מהנושאים גדול בחלק הבדיקה כמוכן הערכתי. ופחות עובדתי
נחוצה זו העמקה הדברים. של לעומקם להיכנס מבלי הקרחון", "בקצה הכוללת,
בניהול, הביןארגונית השותפות ובתחום והשירותים הפעילויות של בתחום במיוחד
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ה"איך" על יותר ללמוד היה חשוב אלה בנושאים המועדונים. של ובמימון בהפעלה
מקורות את להרחיב גם היה חשוב כי ייתכן מסופקים. הלא והצרכים הקשיים ועל

במועדונים. נוספים צוות אנשי אל גם ולפנות אלה היבטים על המידע

לנו שאין היא בארץ המועדונים על היום הקיים המידע של התורפה מנקודות אחת
הקשישים על הנתונים במועדונים. המבקרים הקשישים אוכלוסיות על שיטתי מידע
שייאספו נתונים השונים. במועדונים המבקרים פרופיל על לעמוד עלמנת חשובים
בשירותי שלהם השימוש דפוסי על עצמם מהקשישים ללמוד יאפשרו מהקשישים
הלאמסופקים הצרכים את ראייתם ועל בפעילויותיו, השתתפותם ועל המועדון

המועדונים. של ההפעלה באופן

מדגם על מעמיק מחקר לבצע היא אלה נושאים בשני הידע את לקדם הדרכים אחת
של ברמה והן הארגונית ברמה הן לעומק אותם ולבחון שונים, מועדונים טיפוסי של
הלא במגזר המועדונים של לעומק בדיקה מתבצעת אלה בימים בהם. המבקרים
במגזר השירות לתכנון טוב בסיס שתספק בדיקה קשישים, ריאיון גם הכוללת יהודי

זה.

ומסקנות 0יכום .9
הקשישים מועדוני פרופיל את לראשונה מציגים זה בדוח המובאים הנתונים
עניין היה קשישים, מועדוני בנושא ראשון מקיף מחקר שזהו העובדה לאור בישראל.
המחקר זה. שירות ולניהול לארגון להפעלה, הנוגעים ההיבטים מרב את לבחון רב
השירות בפיתוח המדיניות קובעי את ולשמש המועדונים על מקיף מידע לספק נועד

בעתיד.

של וההבנה הידע בתחום כי לראות ניתן זה בדוח המוצגים הממצאים לאור
שירות היקף על ראשוני אומדן סיפק המחקר רב. מידע הוסיף המחקר השירות,
קיימים מועדונים כמה להעריך ידע לא איש המחקר ביצוע לפני בארץ. המועדונים
הלשכה של בסקרים משורתים היקף על אומדנים היו אמנם בישראל. היום
ניתן לא אולם בקהילה, קשישים אודות אחרים ובמחקרים לסטטיסטיקה המרכזית
מספר כי עולה הנוכחי מהמחקר הקיים. המועדונים מספר על מתוכם ללמוד היה
מכלל כ6ל16 משרתים הם וכי בכ700 נאמד בישראל לקשישים המועדונים

בקהילה. הקשישים
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כי מראים הממצאים מקומית. יוזמה של עניין רבה במידה הוא המועדונים פיתוח
בצד המועדונים. במספר מתמיד גידול יש וכי שמריו על קופא אינו המועדונים שירות
מועדונים העת כל ומוקמים הולכים שנה, משלושים למעלה לפני שהוקמו מועדונים
השנים בחמש הוקמו היום הקיימים מהמועדונים כרבע כי נמצא נוספים.
השקעה ישנה כי היום הרווחת הסברה את מאשרים אלה נתונים האחרונות.
המיועדים הגדולים השירותים אחד הינם המועדונים וכי השירות, בפיתוח מתמדת
גודל מבחינת והן הקיימות, היחידות מספר מבחינת הן הקשישה, לאוכלוסייה

המשורתת. האוכלוסייה

הן המועדונים, פעילות של הכיסוי במידת הרשויות בין ניכרים הבדלים קיימים
האוכלוסייה אחוז מבחינת והן קשישים, לאלף המועדונים שיעור מבחינת
תמיד הולכים אינם הפעילות היקף של אלה מדדים שני כי לראות מעניין המשורתת.
של יותר גדול לכיסוי ערובה בהכרח אינו מועדונים של גדול מספר דהיינו יחד,
קשישים לאלף מועדונים של שיעור אותו עם רשויות שתי למשל, כך, אוכלוסייה.

רשויות. באותן הקשישים מכלל שונה אחוז לשרת עשויים

ההפעלה ובמתכונת בצביונם בהבדלים גם ביטוי לידי באים הרשויות בין ההבדלים
הפועלים מועדונים של לה ייחודי צביון יש רשות לכל כמעט למעשה המועדונים. של
של הפעילות בהיקף הרשויות בין מההבדלים חלק כי לשער ניתן בתחומה.
ובתכתיבים העדיפות בסדרי במדיניות, הבדלים בעיקר מבטאים המועדונים
זו נקודה המבקרים. אוכלוסיות של בצרכים להבדלים קשורים ופחות מקומיים,
המבקרים אוכלוסיית על מפורטים נתונים באמצעות נוספת בדיקה מחייבת

השונות. ברשויות

שוני מוקדי מספר על גם הממצאים מצביעים הרשויות, בין שנתגלתה לשונות בנוסף
היהודיעירוני במגזר המועדונים ניתוח המועדונים. של וההפעלה הניהול במתכונת

המועדונים: בהפעלת שוני מוקדי מספר על הצביע זה בדוח

קטן חלק ורק המקומית, הרשות של במעורבות המקרים ברוב מופעל המועדון (1)

עם לרשות. זיקה כל ללא הוולונטרי המגזר עלידי בלעדית מופעלים מהמועדונים
בשליש המועדונים. ובמימון בהפעלה ארגוניות בין שותפויות של ניכר מגוון יש זאת
סוגי קיימים ובהפעלה. במימון המעורבים גורמים משלושה יותר יש מהמועדונים
מבחינת שלו" "הסיפור את יש מועדון לכל כמעט כי נראה ולעיתים רבים שותפויות

להפעלתו. מימון מקורות
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מהמועדונים כרבע כי לראות מעניין אולם הרכז, בידי מופקד המועדון ניהול (2)

עלפירוב הוא בשכר הרכזים של ההעסקה היקף בהתנדבות. רכזים עלידי מופעלים
בני (בממוצע יחסית מבוגרים בגילים נשים, הם הרכזים רוב ממשרה. פחות
התפקיד. של ואופיו מעמדו על המצביעים דברים מגוונות, השכלה וברמות חמישים),
השכלה בעלי רכזים לקלוט המגמה גוברת האחרונות בשנים כי לראות מעניין
על גם ובעקבותיו המועדונים בצביון שינוי על מצביע זה שינוי כי ייתכן יותר. גבוהה

הרכז. תפקיד למילוי הדרושים והכישורים התפקיד באופי שינוי

ולעתים בקהילה, פיזית מבחינה מובחן אינו המועדון של מיקומו המקרים ברוב (3)

יש שונים. שירותים לספק המיועדות אחרות מסגרות בתוך מצוי הוא קרובות
כאלה ויש ויצ"ו, של פעילות במוקדי שוכנים אחרים ממתנ"סים, חלק שהם מועדונים
היום ממוקמים מהמועדונים כשליש רק מוגן. ובדיור יום במרכזי הממוקמים
למשל, כך, זה. ממיקום מסוימת במידה מושפע המועדון של צביונו נפרדים. במבנים
השוכנים באלה מאשר יום במרכזי הממוקמים במועדונים שירותים יותר נמצאו
אוכלוסייה כלל בדרך משרתים נפרדים במבנים השוכנים המועדונים במתנ'יסים.
האמריקנית הספרות היום. במרכזי או במתנס"ים הממוקמים מאלה יותר גדולה
בארצות גם נפוצה היתה אחרים במבנים המועדון שילוב של זו תופעה כי מראה
היא שם הדעה פיזית. להיבדלות יותר היא היום הקיימת המגמה וכי הברית,
של וגדלה ההולכת לבולטות תוצאה והן סיבה הן להיות יכולה זו שהיבדלות

המועדון.

למדי אינטנסיבי שירות הם המועדונים כי נמצא ההפעלה, היקף מבחינת (4)

המועדונים רוב זאת עם יחד בשבוע. ימים מארבעה למעלה פועלים (£769) ומרביתם
אחריהצהריים. וגם בבוקר גם פועלים מהם כחמישית ורק ימים חצאי פועלים
מופעלים ימים חמישה הפועלים מהמועדונים ניכר חלק כי לראות מעניין זה בהקשר
בבוקר פועלים הם מסוימים בימים כלומר, היממה חלקי מבחינת משתנה במתכונת
הוא זו תופעה של מקורה אם ברור לא אחריהצהריים. פועלים הם אחרים ובימים
בשימוש הקיימת ה"תורנות" דהיינו, המועדון, ממוקם בו המבנה של באילוצים

מכוונות. והעדפה מדיניות כאן שיש או ובשעות; בימים במבנה

שונות על היא גם מצביעה המשורתת האוכלוסייה גודל לפי המועדונים בחינת (5)
האוכלוסייה לגודל להתייחס ניתן באמצעותם מדדים מספר קיימים רבה.
מספר רגיל, פעילות ביום המבקרים מספר הרשומים, מספר במועדונים: המשורתת
כל מיוחדים. באירועים המבקרים ומספר בשבוע) פעם (לפחות הקבועים המבקרים
ושימושים משמעויות אחד ולכל גודל של אחר היבט על מצביע מהמדדים אחד
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מאוד מצטמצמת הרשומים מספר לפי בגודל השונות כי לראות היה מעניין שונים.
רגיל. פעילות ביום המבקרים הקשישים מספר לפי המועדון גודל את בוחנים כאשר
באוכלוסייה גידול יש ביום, המבקרים מדד לפי המועדונים של "להצטמקות" בניגוד
זו תופעה מיוחדים. לאירועים הבאים הקשישים מספר את בוחנים אם המבקרת
מספר על עולה אלה באירועים המשתתפים מספר בהם הקטנים במועדונים נתגלתה
קרי יותר, מזדמן שימוש דפוס קיים במועדונים כי מראה זה ממצא הרשומים.
בפעילות משתתפים אינם אך לטיול, או מיוחדת למסיבה לבוא המוכנים קשישים
יותר נרחב שימוש היקף על גם להצביע עשוי זה ממצא המועדון. של הסדירה

הרשומים. מספר של מהמדד העולה מזה במועדונים

הנוכחי, המחקר שלהם. התכניות בסלי גם המועדונים בין אחידות קיימת לא (6)

על נשען המועדונים, בנושא בארצותהברית שבוצעו אחרים למחקרים בדומה
סלים בשני הדיון כי מראה המחקר השירותים. סל לבין פעילויות סל בין ההבחנה
הם והרכבם צביונם את הקובעים שהגורמים מאחר בנפרד להתבצע צריך אלה

שונים.

נסבה במועדונים שהפעילות ההשערות את איששו די הנתונים הפעילויות, בתחום
מלאכתיד, ולימוד. העשרה של הציר סביב ופחות החברתי הציר סביב בעיקר
תכנית את הבונות העיקריות הפעילויות הם ומשחקים התעמלות סרטים, הרצאות,
שהם וטיולים מסיבות יש מועדון בכל כמעט בנוסף, המועדון. של השבועית ההפעלה
נפוצות הפחות הפעילויות רב. לעניין זוכים אך יותר נמוכה שכיחות בעלות פעילויות
אלה גם המועדונים, שרוב מכאן והשכלה. העשרה וחוגי לאומנות חוגים הם
חברתי צביון בעלות בפעילויות מתרכזים פעילויות, של גדול מגוון לכאורה שמציעים

ומיומנויות. ידע ופיתוח לימוד העשרה, בפעילויות ופחות

הרווחת, ההנחה הפעילויות. מסל שונה סוגייה הוא במועדונים השירותים סל (7)

לפעילויות בנוסף שירותים, יש ובהם מועשרים" "מועדונים שהם מועדונים שקיימים
מהמועדונים ניכר חלק אכן כי נמצא המחקר. של בממצאים תמיכה מקבלת פנאי,
הרווחה בתחום שונים שירותים גם למבקרים המספקות כמסגרות היום משמשים
מדוקדקת בחינה מחייבת שירותים כמוקד למועדון ההתייחסות אולם והבריאות.
הם במועדונים המוצעים השירותים כי מראים הנתונים המוצעים. השירותים סוגי של
ולא מקצועייםהדרכתיים; שירותים דהיינו וההדרכה, המניעה הייעוץ, בתחום בעיקר
רבים מועדונים אישיים. שירותים דהיינו בעין, שירותים הספקת או טיפול של בתחום
בתזונה הדרכה כגון שונות, הדרכה תכניות של להפעלה מוקד היום משמשים
האחראים בקהילה גורמים עלידי שמופעלות תכניות בדרכים, ובטיחות ובבריאות
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כחלק ומתבצעות לאומי), ביטוח מרפאות, הבריאות, (לשכות אלה לנושאים
שתפקידה יחידה או תחנה במועדון אין למשל, כך, אלה. גורמים של מהמדיניות
אחות או המרפאה אחות אלא לחץדם, של תקופתיות בדיקות המעוניין לכל לבצע
אלה בדיקות לערוך כדי המועדון של הקיימת המסגרת את מנצלת הציבור בריאות

המבקרים. לקהל

שימוש על מעידה במועדונים הימצאותם בעין, שירותים דהיינו אחרים, שירותים לגבי
לאוכלוסייה. נגישותם את להגביר כדי שירותים ופיזור לביזור כמקום זו במסגרת
הסוציאלי העובד של קהל לקבלת כמקום המועדונים משמשים למשל, כך,
לאומי, לביטוח המוסד של הייעוץ שירותי של להפעלה כמקום המקומית, מהלשכה
היא אלה שירותים לקבלת היעד אוכלוסיית קפואות. ארוחות לחלוקת כמוקד או
הקהילתית הראייה חיזוק במועדונים. הרשומים הקשישים רק ולא כולה הקהילה
מהתפיסות חלק הן ללקוח, השירות קירוב של והתפיסה שירותים, בהקצאת
השירותים בתחום רק לא בכלל, ובריאות רווחה שירותי של בפריסה היום הרווחות

הקשישה. לאוכלוסייה המיועדים

ארוחות כוללים בקשיש, האישי לטיפול יותר הנוגעים שירותים, של שלישי סוג
למבקרים יותר המיועדים שירותים הם אלה ופדיקור. מספרה הסעות, חמות,
שאין מאחר במועדונים. נפוצים פחות הם אך הרחבה, לקהילה מאשר הקבועים
שירותים האם לקבוע ניתן לא השונים, בשירותים השימוש מתכונת על מידע בידינו
בקהילה שגרים קשישים גם משרתים שהם או הרשומים לקהל רק מגיעים אכן אלה

במועדון. רשומים ואינם

השקעה דורש אלה שירותים שפיתוח העובדה היא זה סל המייחדת אחרונה נקודה
לשלבם פחות נוטים המועדונים ולכן ובהפעלה, במקום בציוד, המועדונים מצד
ודיור יום במרכזי הממוקמים במועדונים בעיקר קיימים אלה שירותים במסגרתם.

לקוחותיהם. לקהל אלה שירותים המציעות מסגרות שהם מוגן,

מרכז של ייחודו את ומחדדת מבהירה במועדונים השירותים סל של זו ראייה (8)

שירותים מספקים מהמועדונים, בשונה היום, מרכזי המועדונים. לעומת היום
בכל בסיסיים שירותים שהן וההסעות, הארוחות בו. למבקרים טיפוליים אישיים
פרטנית היא היום במרכז ההתערבות רמת במועדונים. מצויות ואינן כמעט יום מרכז
המועדונים והדרכתית. קבוצתית היא במועדון ההתערבות שרמת בשעה וטיפולית,
את רואים הם זאת עם יחד מוגבלים. בקשישים לטפל ומכוונים ערוכים אינם
שרמת קשישים גם מהרשומים) 696) קטן במינון לקלוט ולהמשיך לתמוך תפקידם
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בניידות. קלות בעיות או ושמיעה ראייה בעיות עם קשישים בעיקר נפגעה, תפקודם
התייחסות דורשת אינה שמוגבלותם מוגבלים קשישים בעיקר קולטים המועדונים

המועדון. בתוך לבד לתפקד שיכולים קשישים או צוות, אנשי של מיוחדת

ראשוני בסיס גם לפתח ניסיון זה במחקר יש המועדונים, של המפורט לאפיון בנוסף
לבחינת ראשוני מושגי בסיס ליצור נועד זה מיון ולסיווגם. המועדונים למיון
השירות. לפיתוח כיוונים לקביעת השירות ולמפתחי למתכננים עזר וכלי המועדונים
לחלק לאחרונה הפכו וכדומה, רבשירותי" "מוקד "מועשר", מועדון הכינויים
וכי ברורות אינן ההבחנות כי נראה אולם, המועדונים. של המקצועי מהמינוח
של המקצועיות התפיסות פי על מקרית, בצורה רבה במידה ניתנו הללו הכינויים

שונים. גורמים

"המכללתי", "החברתי",  מועדונים של דגמים ארבעה בין במחקר המוצגת ההבחנה
בציר ומשתמשת התכניות סלי על כאמור, מושתתת,  ו"הכוללני" "הרבשירותי",
היא זה מיון של היסוד הנחת מבחינים. כממדים הפעילויות ובציר השירותים
הוא אין ולפיכך מרכזי, נדבך ומהווה אינהרנטי הוא המועדון של החברתי שהתפקיד
אישיים ושירותים ולימוד העשרה של הפעילויות למיון. בלעדי בסיס להוות יכול

כאמור, מועדונים. של שונים דגמים בין המבחינים הממדים שני הן קהילתיים,
גם אלא לקיים רק לא התייחסות תוך והעמקה בדיקה עדיין מחייבים אלה מודלים
בהתפתחות הקיימות המגמות לאור והדרוש הרצוי של יותר מקיפה בדיקה

הקשישים. באוכלוסיית הצפויות הדמוגרפיות התמורות בצד השירותים,

בראיית ובמיוחד במועדונים השימוש בדפוסי המחקרית ההעמקה המשך בצד
מקצוע אנשי בקרב לדיונים להיערך להתחיל ניתן עצמם, הקשישים עלידי המועדון
אינם המועדונים כי העלה המחקר למשל, כך, במחקר. שהועלו מהסוגיות חלק לגבי
יותר ועוד האזוריות, מהמועצות בחלק נעדר הוא ובמיוחד רשות, בכל הזמין שירות
ובהרחבה נוספים במועדונים צורך יש כי עולה האחראים מדברי הלאיהודי. במגזר
שהיו קשישים ישנם כי ממחקרים שונות עדויות קיימות קיימים. מועדונים של
שהם או להם מתאימה אינה הקיימת הפעילות אך במועדונים, לבקר מעוניינים
ידע נדבך כאמור, היא, המועדון את הקשישים ראיית למועדונים. להגיע מתקשים
ברורים מנחים קווים גיבוש יאפשרו אלה נתונים המועדונים. צביון בקביעת חשוב
והן הקשישים בצורכי הן תלויה לעתיד החשיבה בהווה. הדרוש הפיתוח להיקף יותר
השירות מקום את המדיניות קובעי של בראייה במדיניות, הקשורות בהכרעות
רקע על והן השירותים, במערכת הצפויות ההתפתחויות רקע על הן ותפקידיו
והשינויים בקהילה, הקשישים אוכלוסיית בהזדקנות מגמות לגבי הקיימות התחזיות

זו. אוכלוסייה של והאתני הגילי בהרכב הצפויים
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וסטנדרטיזציה אחידות ביצירת העניין מידת היא לדיון לעמוד העשויה נוספת סוגייה
המותיר היום, הקיים המצב את להשאיר רצוי האם או המועדונים, של בעולמם
מורכבות להיות עשויות כאן ההכרעות מקומיות. ולהתאמות לגמישות רב מקום
ועל המקומיים המשאבים על הרבה והישענותו השירות של המקומי הצביון לאור
בהפעלה הממלכתית המערכת של והמעורבות העניין בצד מקומיים, עדיפויות סדרי

ובפיתוחן. השירות של

המועדונים שירות של להבנה חשובה דרך פריצת מהווה הנוכחי המחקר לסיכום,
תפיסה לגיבוש ראשונית זינוק נקודת לשמש עשוי מהמחקר העולה המידע בארץ.
מקום יש זה, בצד אולם הרצויים. הפיתוח וכיווני המועדון תפקיד של יותר שיטתית
באפיוני ובמיוחד המועדונים בשירות נבחרים היבטים של בבחינה להעמיק
היבטים בבחינת ההעמקה בצד בשירות, שלהם השימוש ודפוסי האוכלוסיות
פיתוח מדיניות בעיצוב לסייע עשויים אלה בנושאים המחקרים וארגוניים. תפעוליים
לקשישים. הקהילתיים השירותים בסל המועדונים של תפקידם ובקביעת המועדונים
בתחום המתרחשת העשייה את עוצרות אינן מדיניות של סוגיות סביב ההתלבטויות
העוסקים של הנכונות על רבה במידה מצביע קיומן ועצם המועדונים, פיתוח
שיספקו מועדונים הקמת להבטיח במטרה העשייה את ולהעריך לבחון זו במלאכה

בקהילה. הקשישים של והמשתנים השונים לצרכים הולם מענה

בנוכחותם מהממצאים, שעולים הנושאים על ראשוניים דיונים מתקיימים היום כבר
הוולונטרי. מהמגזר נציגים רשויות, נציגי אשל, והרווחה, העבודה משרד נציגי של
נבחרות, סוגיות של לבחינה ורווחה העבודה משרד את גם שימש מהמחקר המידע
בכמה מיוחדים עיבודים נעשו כמוכן במועדונים. הארוחות שירות הרחבת כגון ,

ופיתוח תכנון של מקומי מתהליך כחלק ואשדוד) גן רמת ירושלים, (כגון רשויות
המועדונים. שירות 1
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מבוא
באמצעי החולים של חייהם את להאריך שאפשרה ברפואה, הטכנולוגית ההתפתחות
לצרכיו הציבור ושל המקצוע בעלי של בגישתם תמורה חוללה משוכללים, החייאה

ההוספיס.  בו חדשה טיפול תפיסת נתגבשה ובעקבותיה הסופני, החולה של

הרפואי שהטיפול לחולה, ושלווה נוחות האפשר במידת להעניק נועד ההוספיס
מלוא את למצות שיוכל כדי זאת, קצרה. חייו תוחלת ואשר הסתיים בו הפעיל
לפגום מבלי לו, שנותרה בתקופה מרבית חיים מאיכות וייהנה שלו התפקוד יכולת
.(WHO, 1990) מכובדת בצורה חייו את לסיים אפשרות ותוך החיובי העצמי בדימויו

בריפוי. ולא בטיפול אפוא מתמקד ההוספיס

רב היא אשפוז, במסגרת אם ובין בביתו אם בין לחולה, מגיש שההוספיס העזרה
תפיסה לפי יחד. גם ונפשית גופנית מבחינה חייו את עליו להקל ומיועדת ממדית
והיא במתנדבים, המסתייע מקצועי רב צוות בידי ניתנת התמיכה זו, כוללנית

אחת. כביחידה ובמשפחתו בחולה מתמקדת

הממושך. הטיפול ברצף חשוב מרכיב והוא יחסית, חדש שירות הוא ההוספיס בארץ
יוזמות בזכות השירות התפתח ומוגדרת, ברורה ופיתוח תכנון מדיניות בהיעדר
יחידות של אשפוז במסגרות הן ניתן ההוספיס שירות כיום ומקומיות. אישיות
מלבד בביתו. לחולה השירותים את שמגישות בית, הוספיס במסגרת והן עצמאיות,
חולים בבתי כלליים, חולים בבתי גם ניתנים סופניים לחולים שירותים זאת,
של טיפול להמשך ביחידות מורכב, לסיעוד במוסדות סיעוד, במוסדות גריאטריים,

ועוד. הכללית החולים קופת

המערב בארצות והתפתחותו ההוספיס משמעות .1
עומדת Hospes הלטינית המילה לחולים. אכסניה היא הוספיס המילה משמעות
מארח. אורח,  בלטינית ופירושה Hotel, Hostel, Hospital המילים: של בבסיסן
של ההיסטורי הרעיון חידוש למעשה הוא המודרני ההוספיס של הפילוסופי הרעיון

.(McNulty £ Holderby, 1983) ולגוססים לחולים  לאחרים הכוללת הדאגה
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והיא ארוכה היסטוריה יש למות הנוטה בחולה בטיפול הקהילה של למעורבותה
בגוף הטיפול כמו חשוב בנפש שהטיפול התפיסה יחד. גם ובנצרות ביהדות מעוגנת
הסבל למודת היהודית המסורת למקורותיו. המודרני ההוספיס את קושרת
.(UngarSargon, 1987) משפחתו בני ובצורכי למות הנוטה האדם בצורכי מתחשבת
והוא למחנה מחוץ המצורעים של ריכוזם הוא בחולים לטיפול הקדום הביטוי
אורח, ובעובדי בעניים לעניים" ההקדש "בתי טיפלו ה11 במאה במקרא. כבר מתועד
רפואי טיפול לקבל מכדי עניים שהיו לחולים, חולים כבתי שימשו הם כן וכמו
לרגל, העולים של לצורכיהם הוספיסים, בארץ היו הצלב מסעות בתקופת בביתם.

.(1994 (ולר, דרך לעוברי אירוח תחנות הוקמו התורכים, שלטון תחת ובהמשך,

בתקופה כבר באנגליה למצוא אפשר הנצרות תפיסת לפי ההוספיס לרעיון ביטוי
במקלט אורח. ולעוברי רגל לעולי מקלט הקימה (Fabioia) פביולה הגבירה הרומית.
לפי איש איש החולים, הרגל בעולי וטיפלו מנוחה מקום וסיפקו מזון הגישו זה
במשך התקופות. כל במשך ההוספיס רעיון את מאפיינת פביולה של גישתה צרכיו.
אחרים לעומת פיזית, ועזרה נוחות בהענקת אחדים הוספיסים התמקדו הזמן
שימשו הביניים בימי למשל, כך, .(Hiiiier, 1983) הרוחניים הצרכים את שהדגישו
רבים לחולים. בהכרח ולא לנוודים לצלבנים, רגל, לעולי מקלט מקום ההוספיסים
הביניים בימי במנזרים. ושכנו נוצריים מסדרים בידי יוסדו הקדומים מההוספיסים
.(Stoddard, 1980) בפירנצה ו30 בפריס, כ40 באנגליה, הוספיסים כ750 מוזכרים

ורכוש התפזרו, מסדרים נסגרו, מנזרים לדעוך, ההוספיסים החלו ה14 במאה
ייסד ה17 במאה הרעיון. דעך לא זאת למרות אך האדמות, בעלי בין חולק המסדר
עוד בצרפת הוקמו ובחסותו בפריס, אחיות מסדר דהפול וינסנט הצרפתי הכומר
לכך ועדות ה18, במאה גם חי הרעיון ובגוססים. בחולים בעניים, לטיפול מוסדות
בידי בפרוסיה (Kaiswereth) קייסרוורת הראשון הפרוטסטנטי ההוספיס הקמת היא
לקראת ובגוססים. בחולים בעניים, לטיפול הוקדש זה הוספיס גם .(Fliender) פלינדר
וכן באוסטרליה, הוקם נוסף הוספיס באירלנד; הוספיסים הוקמו ה19 המאה סוף
McNulty <ef Holderby,) בלונדון (St. Lukes Home) הום לוקס סנט הוספיס הוקם
St. Joseph's) ג'וזף סנט החולים בית בלונדון הוקם ה20 המאה בתחילת (1983

מרפא. חשוכי בחולים בטיפול התמחה והוא (Hospice

של חייהם את להאריך שאפשרה ברפואה, הטכנולוגית ההתפתחות בעקבות דווקא
לצרכיו הציבור של בגישתו תמורה נתחוללה משוכללים, החייאה באמצעי החולים
את להחזיר הייתה התפיסה בו. בטיפול חדשה תפיסה ונתגבשה הסופני החולה של
שירותים ולמשפחתו לו ולהגיש הטיפול למוקד חייו איכות ואת החולה האדם
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לשפר דהיינו, וחברתיים. רוחניים צרכים גם רפואיים צרכים מלבד שימלאו הולמים,
הצד חיזוק באמצעות משפחתו בני ושל למות הנוטה החולה של חייו איכות את
השוררת מזו שונה ובאווירה בסביבה השירות הגשת ובאמצעות בטיפול האנושי

קונוונציונלי. חולים בבית

ב1952 ה20. המאה מאמצע אפוא, חלו, פיתוחו ותנופת ההוספיס רעיון החייאת
שיטה ג'וזף, סנט בהוספיס כאחות תחילה שעבדה סאונדרס, סיסלי ד"ר פיתחה
החזק המתנגד הוא עצמו ש"הכאב הרעיון על התבססה שיטתה בכאבים. לטיפול
זו שיטה .(Saunders, 1989) קבוע" בשיכוך להחזיקו יש ולכן המשכך, הסם של ביותר
עם המערבי. העולם ברחבי גוססים בחולים ובטיפול בגישה הפינה לאבן הפכה
רופא, הכולל מקצועי, רב בצוות הצורך גם פותח הגוף, בכאבי לטיפול השיטה
החולה שאתן אחרות, בבעיות לטיפול ומתנדבים, דת איש סוציאלית, עובדת אחות,
שנוכל מה כל תובע בגווע "הטיפול סאונדרס, ד"ר לדברי מתמודד. למות הנוטה
בשכל במשפחה, טיפול כולל הוא ימותו. אשר עד לחיות לחולים לאפשר כדי לעשות
לבחון שקשה עד בזה, זה כרוכים אלה כל בגוף. טיפול כולל שהוא כשם וברוח,

.(1972 (סאונדרס, בנפרד" אותם

הד"ר בידי 1967 בשנת בלונדון שהוקם ,(St. Christopher) כריסטופר סנט הוספיס
ותכנון. פיתוח של רבות שנים לאחר באנגליה, מפנה נקודת היה סאונדרס, סיסלי
זה הוספיס .(Saunders et al., 1983) בית הוספיס גם בו נפתח מכן לאחר כשנתיים
בארצות וגם באנגליה גם ההוספיס לשירות המודרני כמודל משמש ועדיין שימש
אירופה, ארצות לשאר גם ההוספיס רעיון חדר הקמתו, עם בבד בד אחרות.

.(Hillier, 1983) המזרח ולארצות לאמריקה

בארצות במהירות ההוספיס תנועת התפתחה באנגליה זה מודל של פיתוחו מאז
דרמטית, הייתה למות הנוטים בחולים הטיפול על והשפעתה הרחב ובעולם הברית
וסוגיהן. התכניות היקף מבחינת והן בשירות שנעזרו החולים היקף מבחינת הן

שנות בראשית השירות התפתח בלונדון, כריסטופר סנט הוספיס בהשראת כאמור,
הציבור ושל המקצוע בעלי של התעניינותם שם גברה אז הברית. בארצות גם ה70
להבדיל .(KublerRoss, 1969) במוות סופניים חולים של התמודדותם בנושא
התמקד בית, לשירותי גם והתרחב אשפוז כשירות שהתחיל באנגליה, מההוספיס
שלו בקהילה  החולה של הקרובה בסביבתו מלכתחילה הברית בארצות הטיפול
בהקלת לטיפול זמין האשפוז שירות אך החולה, בבית ניתן אכן הטיפול רוב ובביתו.
המשפחה על להקל כדי או מיוחדות בדיקות עריכת לצורך כאב, בהקלת או סימנים
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בשנת הוקם הראשון הבית הוספיס .(Hayslip et ai., 1992) קצרות לתקופות המטפלת
בצפון השירות של בהתפתחותו נוספים חשובים אירועים קונטיקט. בניוהייבן 1974

פליאטיבית יחידה  במונטריאול הראשון האשפוז הוספיס של הקמתו היו אמריקה
National  הלאומי ההוספיס ארגון של וייסודו  ויקטוריה רויאל חולים בבית
על השפיע רק לא הלאומי ההוספיס ארגון .1977 בשנת  Hospice Organization
הסטנדרטים של לפיתוחם רבות תרם הואאף לציבור, ההוספיס תפיסת של הנחלתה
National) בשירות החוק בהכרת מכריע שלב היו והם בהוספיס, הטיפול לאיכות
הוכר הראשון, ההוספיס הקמת לאחר שנים תשע .(Hospice Organization, 1982

שירותי את העמידה זו הכרה .(Medicare) מדיקר במסגרת כשירות ההוספיס טיפול
והפכה אבות, ובתי חולים בתי כמו ממוסדים שירותים עם אחת בשורה ההוספיס

מוסדי. לטיפול חלופה ההוספיס שירות את

פי על אותו ופיתחו ההוספיס טיפול רעיון את מדינות עוד אימצו ה80 בשנות
וביפן, בהולנד ההוספיס התפתח למשל, כך, אוכלוסיותיהן. צורכי פי ועל תפיסתן
(Meada 8l Takahashi, 1993; Schirjvers £ אשפוז של תמיכה עם בית שירות בסיס על
גם והתרחב אשפוז בסיס על ההוספיס התפתח באוסטרליה .Dingemans, 1993)

.(Harris et al., 1987) בית לתכניות

הוא לכולן המשותף אך ולעקרונותיו, ההוספיס למטרות הגדרות כמה יש בספרות
ורוחני חברתי נפשי, פיזי, טיפול המעניקים ותומכים, פליאטיביים שירותים מתן
פיזית, רווחה למטופלים להבטיח כדי זאת, משפחתו. ולבני למות הנוטה לחולה

:(Lack, 1983) הם ועקרונותיו הכלליות ההוספיס מטרות ורוחנית. רגשית
במסגרת משפחותיהם ולבני לחולים תומכים ושירותים רפואי טיפול מתן ■

ביתית. או אשפוזית
הטיפול. יחידת הם אליו הקשורים אחרים ואנשים המשפחה החולה, ■

מתנדבים, הכולל מקצועי, רב צוות בידי ומסופק מתוכנן הכוללני הטיפול ■

רפואי. פיקוח תחת והפועל
היממה. שעות כל ובמשך השבוע ימי כל במשך זמין ההוספיס ■

שונות. ומוסדיות קהילתיות ובמסגרות שונות בדרכים כיום ניתן פליאטיבי טיפול
יום, טיפול של במסגרת בביתו, לחולה ישירות דרכים: בכמה ניתן השירות בקהילה
לבתי המסונפות טיפול להמשך אקוטיות תת ביחידות בכאב, לטיפול במרפאות

ועוד. חולים
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הסמוכות הוספיס יחידות עצמאיות, הוספיס יחידות להיות יכולות האשפוז מסגרות
פזורות הוספיס מיטות הכלליים, החולים בבתי מיוחדות מחלקות חולים, לבתי
שבהן החולים בבתי שונות מחלקות החולים, בית במחלקות (Scattered Beds)

מיטות מיוחד, הוספיס צוות בידי מטופלים אשר סופני במצב חולים מאושפזים
ועוד. סיעוד ובמוסדות אבות בבתי הוספיס

את משקפות והן ותומך פליאטיבי טיפול למתן חלופיות דרכים הן אלה כל
ריפוי דווקא ולאו לאדם הדאגה עומדת מעייניה שבראש ההוספיס, פילוסופיית

והחלמתו. מחלתו

אנו כאן השירות. מתן מקום היא השירות מתן אופן בין המרכזית ההבחנה
שמוגש טיפול לבין החולה בבית ובמיוחד בקהילה שמוגש טיפול בין מבחינים
והן ומשפחתו החולה במאפייני הן תלוי כאן או כאן השירות מתן אשפוז. במסגרת
לכל מיועד איננו למות הנוטה החולה בבית הוספיס טיפול השירות. של בזמינותו
היתרונות ולמשפחתו. לחולה המערכת התאמת הוא להצלחתו והמפתח חולה,
סדר את לעצמו לקבוע יכול שהוא מאחר לחולה, אוטונומיה הקניית הם הברורים
מה פעיל; באופן ובהכרעות בטיפול להשתתף יכולים והמשפחה החולה כרצונו. היום
נטל הוא בגוסס הטיפול זאת, עם מבדידות. הפחד ואת הנטישה חרדת את שמפחית
כל "לא ההוספיס. של סיועו למרות בו, לעמוד יכולות אינן משפחות שהרבה
הגדול הרצון עם משפחות אפילו זה. מסוג טיפול ולתת לתמוך יכולות המשפחות
כמו לפתור, יכולות לא שהן בבעיות נתקלות מצדן, הרב הפעולה ושיתוף ביותר
ביותר הרבה החשיבות בעלות לפעמים שהן פיזיות בעיות של סימפטומים הקלת
הביטחון תחושת את המשפחות יעדיפו לעתים לכן, .(Saunders, 1978) לחולה"
להתמודד יכולות שאינן משפחות יש זאת מלבד אשפוז. במסגרת הטיפול שמקנה
החולים. מבית החולה את מלהחזיר יירתעו שאף וייתכן בבית, המוות חוויית עם

או בביתם; בהם לטפל אפשר שאי לחולים מיועד אשפוז במסגרת הוספיס טיפול
להתחייב יכולות אינן שמשפחותיהם משום או תומכת, משפחה להם שאין משום
מיועד כזה טיפול כן כמו שונות. מגבלות בגלל ואינטנסיבי צמוד טיפול למתן
באותה יישארו אלה חולים השעון. סביב ולטיפול להשגחה שזקוקים לחולים
גם מתאים האשפוז הוספיס זאת, עם חייהם. את בה יסיימו ולרוב המסגרת,
לביתם. יחזרו הם ואחריו וכאב, סימנים הקלת לשם קצר לאשפוז שזקוקים לחולים
הטיפול מנטל עייפות שמשפחותיהם חולים, של קצר לאשפוז גם מתאים הטיפול

.(Greer, 1983) זמנית למנוחה וזקוקות
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מקצועי, הרב הצוות הוא השונות ההוספיס תכניות של העיקריים האפיונים אחד
מגוון את משקף מקצועי רב המונח ולמשפחתו. לחולה הכולל הסיוע את המגיש
פרה מקצועיים, עובדים למצוא אפשר בהם הטיפול; לתהליך השותפים המטפלים
עובדים אחיות, אחת בכפיפה כלל בדרך עובדים בצוות ומתנדבים. מקצועיים
רוקחים בעיסוק, מרפאים דייטנים, פסיכולוגים, רופאים, דת, אנשי סוציאליים,
במסגרת והן בבית הן מספק, שההוספיס הישיר הטיפול המקרים ברוב ומתנדבים.
ההוספיס רופא של פיקוחו תחת הסיעודי, האדם כוח בידי ברובו ניתן האשפוז,
חברי שאר בידי נעשים פחות לא חשובים תפקידים המשפחה. רופא עם ובתיאום
כמיטב תורמים אלה כל .(Hayslip 8l Leon, 1992) המתנדבים בידי ובמיוחד הצוות

ההוספיס. מטרות של הגשמתן את להבטיח כדי בתחומו, איש איש יכולתם,

הסרטן. חולי היא ההוספיס שירותי של והעיקרית המסורתית הצרכנים אוכלוסיית
דרכי מחלות דם, לחץ יתר לרבות אחרות, כרוניות במחלות חולים מהם \()70590

לחולים מיוחדים והוספיסים איידס, חולי הם וגדל שהולך קטן שיעור וסוכרת. השתן
(Goddard, לילדים ההוספיסשמיועדים שירותי נדירים שעדיין כשם נדירים; עדיין אלה

.1990; Health Care Financing Administration, 1987)

מלבד הציבורי. הרפואי השירות במסגרת ניתן ההוספיס שירות אחדות במדינות
חברות וולונטריים, גורמים גם השירות במימון משתתפים הציבוריים הגורמים

.(Cummings, 1985) צדקה וארגוני פרטיות ביטוח

השירותים סל במסגרת הניתן כשירות ההוספיס טיפול ,1983 בשנת הוכר, בארה"ב
זה מסוג טיפול לתת המורשות התכניות .+65 לבני (Medicare) מדיקר תכנית של
שכולל טיפול, ללקוחותיהן לספק היתר ובין קפדניים, רישוי בתנאי לעמוד חייבות
בכ מכירה (Medicare) מדיקר תכנית אשפוז. שירות ו^20 בית שירות 8070 לפחות
אותן ומממנת פליאטיבי שירות כספקיות בארה"ב ההוספיס מתכניות 40^1

בית טיפול שגרתי, בית טיפול שירותים: רמות ארבע שכוללת תעריפים במערכת
.(NH0, 1989) מנוחה לצורך ואשפוז רפואיות למטרות אשפוז אינטנסיבי,

חברות לענף נכנסו לתוקף, Medicare תחת ההוספיס טיפול של כניסתו עם בבד בד
הפרטי הביטוח בית. הוספיס טיפול עבור ביטוח לתת העדיפו הן ואף פרטיות, ביטוח

השירותים. שאר את ופחות הרפואיים הטיפולים את במיוחד מכסה

וולונטריים גורמים ציבוריים, גורמים בידי ההוספיס טיפול ממומן באנגליה גם
במקצת אחדות: בדרכים ההוספיס במימון משתתפת הממשלה צדקה. וארגוני
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הוצאות את במקצתן השוטפות, ההוצאות את הציבורי המימון מכסה התכניות
.(Goddard, 1990) המקצועי האדם כוח את ובמקצתן והפיתוח ההקמה

רבים חוקרים דנו שונים, גורמים בין השירות של המימון נטל בחלוקת מלבד
טיפול ובעלות ההוספיס של שונים במודלים הטיפול בעלות הברית בארצות
השוואת סופני. במצב בחולים הקונוונציונלי הטיפול לעלות בהשוואה ההוספיס
אחר ומצד ומתרחב; הולך השירות אחד שמצד מאחר במיוחד, חשובה העלויות
על המימון נטל ולכן יותר, בררנים נעשים הצדקה וארגוני הוולונטריים הגופים

יותר. כבד נעשה הציבור

שטיפול מעידים רובם השונים, המחקרים ממצאי בין בהשוואה הקושי למרות
.(Corless, 1988) אחרת טיפול צורת מכל יותר זול מתכונותיו מגוון על ההוספיס
(Kassakian ואחרים קאסאקיאן של מחקרם היה בתחום הראשונים המחקרים אחד
עם בית טיפול של ושילוב למות הנוטה בחולה בית טיפול כי מצאו הם .et al., 1979)

במצב בחולים לטיפול ביותר הזולות הדרכים הן האחרונים החיים בימי אשפוז
הטיפול מעלות כפולה סיעודי חולים בבית הטיפול עלות ממצאיהם, פי על סופני.
בבית. הטיפול מעלות שישה פי גדולה כללי חולים בבית הטיפול ועלות בבית,
בבית הטיפול עלות כי ומצא האלה, הממצאים את אושש וקיסיק בלום של מחקרם
Bloom &0 בביתו למות הנוטה בחולה הטיפול מעלות ויותר עשרה פי גדולה חולים

.(Kissick, 1980

הוספיס דהיינו, ההוספיס, של שונים מודלים של עלותם את בדקו אחרים מחקרים
מצאו, הם כללי. חולים בבית פזורות הוספיס ומיטות עצמאיות הוספיס יחידות בית,
גדול הבדל יש שביניהם אף קונוונציונלי, מטיפול יותר זולים האלה המודלים כי
New York State Department of Health, 1982;) בהם הזול הוא הבית הוספיס  בעלות

.(Hannan <cf O'Donell, 1984

שונות הוספיס במסגרות העלות על הטיפול משך השפעת נבדקה גריר של במחקרו
Greer,) יותר ממושך שהטיפול ככל פוחת ההוספיס שבטיפול החיסכון כי ונמצא
שבעוד נמצא (Birnbaum <ef Kidder, 1984) וקידר בירנבאום של במחקרם .(1983
יותר יקר הופך האשפוז הוספיס אחרת, מסגרת מכל יותר זול עדיין בית שטיפול
מאחר זאת ויותר. חודשיים של באשפוז כשמדובר קונוונציונלי, מאשפוז
פחות שנערכות כך הזמן; עם פוחתת קונוונציונלית במסגרת הטיפול שאינטנסיביות
כוח עתיר הוא האשפוז הוספיס זאת לעומת יקרות. רפואיות ופרוצדורות בדיקות



מחקרית מזווית הזיקנה 222

החיים בימי אותה מגביר ואף כולו האשפוז במשך טיפול רמת באותה ומתמיד אדם
האחרונים.

ענפה בספרות ביטוייה את מוצאת סופני במצב בחולים בטיפול הגוברת ההתעניינות
חולים של התמודדותם תיאור ועל שונות תכניות תיעוד על הטיפול, עקרונות על
של ארגוניים בהיבטים שעסקו מחקר עבודות יש זו ספרות לצד במחלה. מסוימים
של באופיו התמורות הייתה בספרות שנדונה הסוגיות אחת ההוספיס. שירות
הייתה העיקרית המסקנה שלו. והביורוקרטיזציה ההתמסדות תהליכי לאור השירות
מרפא, חשוכי בחולים לטיפול כחלופה ההוספיס של המיוחד אופיו את לשמר שכדי
להפנים הטיפוליים, בתחומים והן המנהליים בתחומים הן במלאכה, העוסקים על
Gummer,) זמן לאורך בהם ולדבוק ההוספיס פילוסופיית של הבסיסיים ערכיה את

.(1988

אחדות עבודות הפליאטיבי. הטיפול של הקליניים בהיבטים עסקו אחרים מחקרים
טיפול במסגרות סופני במצב חולים של חייהם אורך בין בהשוואה דנו
החשובים המחקרים אחד הוספיס. במסגרות חייהם אורך לבין קונוונציונליות
(ולר, ולר אצל המצוטט (Kane et al., 1984) ואחרים קיין של מחקרם הוא זה בתחום
סוגי בשני שטופלו חולים של חייהם בתוחלת הבדל אין כי נמצא במחקר .(1994

הצד את מדגיש שאינו אף על הוספיס, במסגרת שטיפול אומרת זאת המסגרות.
בגלל משפחתו, ולבני לחולה ומועיל תורם אף אלא גורע שאינו בלבד זו לא הריפויי,
מזאת, יתרה ביותר. הקשה חייו בתקופת לו זוכה שהחולה והתומך האנושי היחס
סטייה סוטה ההוספיס המפותח, המודרני בעולם החיים הארכת לאפשרות בתגובה
ישנים לערכים וחוזר הקונוונציונלי הרפואי הטיפול במערכת המוות מודל מן חדה

.(Rinaldi <ef Kearl, 1990)

למחקר y/7m .2
מקיף מחקר נערך לא עדיין בארץ, ההוספיס שירות של המואצת התפתחותו למרות
ופיתוח לתכנון האגודה אשל, בשירות. הצורך ועל כה עד שהצטבר הניסיון על
הקיים המצב את לבחון כדי הנוכחי המחקר את יזמה בישראל, הזקן למען שירותים
לזקנים שירותים לפתח הצורך מידת את לבחון וכדי זה בתחום ובארץ בעולם
לספק היא זו עבודה מטרת סופנית. מחלה של במצבים תומכים לשירותים הנזקקים
במסגרות סופני במצב חולים שמקבלים ההוספיס שירותי מערך על בסיסית סקירה

בעתיד. אלה שירותים פיתוח ולהמשך לתכנון תשמש זו סקירה בארץ. שונות
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התכניות נבדקו בחינות. מכמה השירות נבדק ,1994 בשנת שנערך המחקר, במסגרת
המפעילים. והארגונים הגאוגרפית הפריסה השירות, הספקת אופן וגודלן, הקיימות
המפנים הגורמים לקבלה, הקריטריונים  והקבלה ההפניה תהליכי גם נבדקו
המטופלת האוכלוסייה מבחינת גם נבדק השירות לכך. בקשר הנעשים וההליכים
סל נבדקו כן כמו הטיפול. ומשך הסוציודמוגרפיים האפיונים הדגשת תוך בו,

המימון. ודרכי השירות במתן המעורב האדם כוח השירותים,

ההוספיס רעיון ברוח בארץ הפועלות התכניות מגוון את כוללת המחקר אוכלוסיית
סופני. במצב לחולים ותומכים פליאטיביים שירותים ומספקות

שאלון בעזרת מהתכניות אחת בכל מפתח אנשי ראיון באמצעות נאסף המידע
תפקידים בעלי עם ראיונות כמה במחקר כללנו זאת, מלבד זה. לצורך שהורכב
סופני במצב בחולים לטיפול בנוגע שצברו הניסיון על מקרוב לעמוד כדי מרכזיים,
מחלקות מנהלי ארבעה רואיינו זו במסגרת בפרט. ההוספיס לשירות ובנוגע בכלל
בירושלים, כרם עין הדסה בחיפה, רמב"ם מרכזיים: חולים בבתי אונקולוגיות
האגודה מנהלת רואיינה כן, כמו שבע. בבאר וסורוקה תקווה בפתח בלינסון

בסרטן. למלחמה

בארץ ההו0פ'0 התפתחות .3
הייתה כבר ההוספיס שפילוסופיית לאחר בארץ התפתח המודרני ההוספיס
בבית מעשור יותר לפני הוקם הראשון ההוספיס המערבי. בעולם היטב מושרשת
בהוספיס שנערך סיור בעקבות באה השירות להקמת היוזמה השומר. בתל החולים
מהגישה העז הרושם סאונדרס. סיסלי ד"ר של בהדרכתה בלונדון, כריסטופר סנט
חשיבה צוות הקמת לידי השומר תל אנשי את הביא סופני במצב בחולים ומהטיפול
הגוססים של מצוקתם להפחתת ביותר היעילה הדרך בפיתוח דן והוא מקצועי, רב
המחלקה השומר תל החולים בבית הוקמה ב1983 .(1994 (ולר, משפחותיהם ושל
בתוך עצמאית יחידה למעשה שהיא  סופני במצב בחולים לטיפול בארץ הראשונה
הבריאות משרד בסרטן, למלחמה האגודה של משותף פרויקט והיא החולים בית
קבוצת של יוזמה טבעון בקריית התפתחה בבד בד הכללית. החולים וקופת
סרטן חולי של צורכיהם בעקבות ההוספיס, לתנועת גבוהה מודעות בעלי מתנדבים
מתנדבי בקהילה. זה מסוג לטיפול כתובת להם הייתה שלא מהיישוב, סופני במצב
הוספיס שירות את ב19834 ויסדו הזה הצורך את למלא אפוא, נרתמו, ההוספיס
יש במקום. קיימים שהיו הקהילתיים השירותים את השלים הוא הראשון. הבית
איכילוב החולים בבית פעלה אלה הוספיס תכניות של הקמתן לפני עוד כי לציין
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בית ולטיפול קהילתית לגריאטרייה המרכז במסגרת אונקולוגי לסיעוד תכנית
.1973 בשנת שהוקם

האחרון ובעשור השירות, פיתוח להמשך רעיוני בסיס היו אלה חלוציות תכניות שתי
החולים בבית תומך לטיפול המרכז הוקם ב1986 נוספות. תכניות כעשר התפתחו
הוספיס בחיפה נוסד ב1988 קיי. משפחת של תרומתה בזכות הצופים בהר הדסה
אמריקה בצפון ההוספיס תנועת מערכי הושפעו הם מתנדבים. קבוצת בידי בית
ב1989 טבעון. קריית הוספיס מתנדבי בתמיכת בעיר השירות את להפעיל והתנדבו
הורחבה וכן בסרטן, למלחמה האגודה בידי השומר בתל ההוספיס שירותי הורחבו
ב1990 האשפוז. ליחידות במקביל בית לטיפול יחידות ונוספו הצופים בהר התכנית
תומך. פליאטיבי שירות שהגישה מחלקה בנצרת האנגלי החולים בבית נפתחה
תומך בית לטיפול היחידה את והקימה הכללית החולים קופת הצטרפה שנה באותה

בחיפה. לין במרפאת אונקולוגיה בית שירות את וכן שבע, בבאר

עפולה בית הוספיס את ופתחה השירות את הכללית החולים קופת הרחיבה ב1991
בעמק המרכזי החולים בבית שפועלת טיפול, להמשך היחידה במסגרת והעמק

בטבעון. המתנדבים עמותת ובסיוע

יחידה ופתח שירותיו את בנצרת האנגלי החולים בבית ההוספיס הרחיב ב1992

החולים בית במסגרת אשפוזי הוספיס מחלקת בחיפה הוקמה ב1993 בית. לטיפול
המרכז ובסיוע היזמים אחד של אישי ניסיון עקב הדר", "נוף הפרטי הסיעודי
האונקולוגי במכון הפסיכואונקולוגי והשירות רמב"ם החולים בית של האונקולוגי
בערד מתנדבים קבוצת של היא השירות הרחבת בתחום האחרונה היוזמה לין.
מתנדבי בתמיכת הוקם זה הוספיס ביישוב. בית הוספיס שנה באותה שהקימה
הכללית. החולים קופת של שבע באר בית הוספיס ובסיוע טבעון קריית הוספיס

מעון בגבעתיים 1976 בשנת כבר נוסד האלה, ההוספיס תכניות הקמת לפני כי יצוין
בסרטן למלחמה האגודה בידי מופעל המעון סרטן. בחולי תומך לטיפול קלור
מכונים מכמה חולים קולט המעון השומר. תל שיבא, ע"ש הרפואי והמרכז
המעון וכן הרופא, ומאסף מאיכילוב מבלינסון, השומר, מתל לדוגמה אונקולוגיים,
להתאושש לנוח, כדי קצרים זמן לפרקי למעון באים חולים מהקהילה. חולים קולט

האונקולוגיים. הטיפולים קבלת בזמן ותומך משלים סיעודי טיפול ולקבל

תחת הוספיס תכניות 14 בארץ התפתחו כה עד להלן, 1 בלוח שנראה כפי לסיכום,
מפעילים. גופים 11



225 בישראל ההוספיס שירותי מערך

הקמה שנת לפי בארץ ההוספיס תכניות :1 לוח

התכנית שם הקמה שנת

איכילוב 1973
אשפוז  השומר תל 1983

טבעון 1983
אשפוז  הצופים הר 1986

חיפה 1988
בית  השומר תל 1989
בית  הצופים הר 1989

אשפוז  נצרת 1990
שבע באר 1990

לין 1990
העמק 1991

בית  נצרת 1992
הדר נוף 1993

ערד 1993

וארגון מבנה .4
מוקד לפיכך רפואית. מסגרת בכל מתקיימים לעיל, כאמור ההוספיס, עקרונות
הרפואי הטיפול .("To care and not to cure") לריפוי בניגוד טיפול הוא ההתייחסות
כאבים ולאיזון להקלה מכוון והוא במהותו פליאטיבי הוא בהוספיס הניתן
בהוספיס יש כן, על יתר החולה. את להבריא שמטרתו מטיפול להבדיל וסימנים,

חייו. ולאיכות החולה של לרווחתו מיוחדת והתייחסות מודעות

בכך והסוציאלי. הסיעודי לתחום בחשיבותו שקול הרפואי שהתחום אפוא יוצא
ותכניות בארץ, הפורמליים הבריאות שירותי משאר ההוספיס שירות מתייחד
מיוחדים. ניהול ודפוסי תפקידים מערך בעל ארגוני במבנה מתאפיינות ההוספיס
רב צוות עבודת על מושתת בארץ ההוספיס הרחב, בעולם אחרים במקומות כמו
תשומה ועל אחיות, של סיעודית תשומה על רופא, של פיקוח על שמתבסס תחומי,
מקצועיים מתנדבים על מושתת ההוספיס זאת מלבד סוציאלים. עובדים של תומכת
כוללני סיוע יחד מגישים ובכך הצוות חברי עם במשולב העובדים מקצועיים, ולא

ולמשפחתו. החולה לאדם
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מפעילים ארגונים 4.1
המובילים הארגונים אחד ארגונים. כמה בידי מופעל בארץ ההוספיס שירות
פעילה היותה מלבד בסרטן. למלחמה האגודה הוא ובפיתוחן בשירות בתמיכה
בשאר האדם כוח מקצת את האגודה מממנת השומר, בתל ההוספיס בהנהלת
הדרכה מרכז השומר, תל הוספיס עם בשיתוף האגודה, יזמה כן, כמו התכניות.
בסרטן למלחמה האגודה מלבד התומך. הטיפול לנושא מקצוע לאנשי ארצי
ארגון הכללית, החולים קופת ובהספקתו: השירות בהפעלת גופים עוד מעורבים

ומתנדבים. פרטיים גופים איכילוב, חולים בית הבריאות, משרד הדסה,

אגודה  "תמיכה" אגודת הוא בארץ ההוספיס בפעילות שמעורב ארגון עוד
לייצג נועדה 1993 שנת בתחילת שהוקמה האגודה למות. הנוטים בחולים לתומכים
למות הנוטים בחולים והתומכים המטפלים והמתנדבים, המקצוע אנשי מכלול את
ציבוריים ארגונים לבין שונות גישות אנשי בין מפגש לאפשר משפחותיהם; ובבני
האגודה לחברי עדכני מידע ולהפיץ לרכז למות, הנוטה החולה בנושא וממשלתיים

.(1 ("תמיכה", וכד' עיון ימי פרסומים, באמצעות

מודלים 4.2
הוספיס: במסגרת תומך פליאטיבי שירות מתן של מודלים שלושה נהוגים בארץ
לחולה טיפול הנותן  אשפוז מודל בביתו, לחולה טיפול המספק  בית מודל
גם ואשפוז בית טיפול הנותן  משולב ומודל עצמאיות, אשפוז יחידות של במסגרת

יחד.

מהן שלוש בית; הוספיס שירות מספקות תכניות שבע הקיימות, התכניות מבין
בית בידי ואחת הכללית החולים קופת בידי מהן שלוש מתנדבים, בידי מופעלות
חולים בית בידי ומופעלת בלבד אשפוז שירותי מספקת אחת תכנית עירוני. חולים
המשולבות התכניות במשולב. ואשפוזי בית טיפול מספקות תכניות ושלוש פרטי,
חולים בבית ואחת ציבוריים, חולים בבתי שוכנות שתיים חולים: בתי בתוך פועלות

.(2 (לוח פרטי

המפעיל הגורם סוג לפי ההוספיס שירות הספקת מודל :2 לוח
0ה"כ פרטי התנדבותי ציבורי

7 3 4 בית
1 1 אשפוז
3 1 2 משולב
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הגאוגרפית ופריסתו זמינותו השירות, נגישות 4.3
ובבני חולים בכמאתיים זמנית בו לטפל יכולות ההוספיס תכניות כיום
על בהתבסס האשפוז. בשירות חולים וכ60 הבית בשירות כ140 משפחותיהם:
ובהוספיס ימים 18.9 הוא האשפוז בהוספיס הממוצעת השהייה משך כי העובדה
לנוע יכול בהוספיס שנה במשך המרבי המטופלים מספר אומדן ימים, 46.9 הבית
חולים 2,250 לבין במחקר) שנמצא כפי ,7096 של (בתפוסה חולים 1,600 בין
החולים מספר באשפוזי. וכמחציתם הבית בהוספיס כמחציתם ,(£1009. של (בתפוסה
האשפוז. בהוספיס או הבית בהוספיס מטופלים החולים שבו למצב מתייחס המרבי
הטיפול, במהלך לאחרת אחת ממסגרת עוברים מהחולים קטן חלק שרק מכיוון

המרבי. לאומדן קרוב בפועל שטופלו החולים מספר

כ6,565 ממאירות משאתות נפטרו 1992 בשנת ,1993 הסטטיסטי השנתון נתוני לפי
כמאה בהוספיס היו שנה באותה תושבים. 100,000 לכל חולים 128.1 כלומר חולים,
מספר אומדן לכן אשפוז, מיטות וכ43 בית) מיטות (להלן: בית לטיפול מקומות
1,600 לבין (7096 של (בתפוסה 1,126 בין נע שנה באותה בהוספיס המרבי המטופלים
משאתות שנפטרו מהחולים שכ£ל249617 מכאן .(£1009 של (בתפוסה חולים
מזה במעט נמוך הכיסוי שיעור כי ייתכן בהוספיס. טופלו 1992 בשנת ממאירות
בחשבון מביא שאינו מרבי חולים מספר על מתבסס שהוא מכיוון כאן המוצג

המסגרות. בין החולים של ניידות

יכולות שהן החולים מספר לפי קבוצות, לשלוש הקיימות התכניות את לחלק אפשר
תכניות חולים, בשמונה אחת ובעונה בעת לטפל שיכולות קטנות תכניות לשרת:
לטפל שיכולות גדולות ותכניות בוזמנית, חולים ב18 לטפל שיכולות בינוניות

אחת. כל חולים ארבעים עד בשלושים

הן יחד, גם אשפוז ושירות בית שירות המספקות המשולבות, התכניות שלוש
מהם חולים, בכמאה זמנית בו לטפל יכולות אלה תכניות הגדולות. התכניות
המשורתים היקף האשפוז. ביחידות חולים בכשלושים ועוד בבית חולים כשבעים

בארץ. בהוספיס המטופלים החולים כל מסך כמחצית הוא אלה בתכניות

ארבע דן, בגוש שתיים הגדולות: הערים בשלוש בעיקר פועלות ההוספיס תכניות
תכניות שתי ובצפון תכניות שתי יש הארץ בדרום בירושלים. אחת ותכנית בחיפה
הן שבהם היישובים תושבי את בעיקר לשרת מיועדות ההוספיס תכניות נוספות.
מאזורים חולים של ניידות יש מהפריפריה. אוכלוסייה גם משרתות ומקצתן פועלות,
מוצגת 3 בלוח גדול. אינו היקפה אך האשפוז, תכניות אל יותר מרוחקים גאוגרפיים

גאוגרפיים. אזורים שלושה לפי התכניות, פריסת
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גאוגרפי אזור לפי ההוספיס שירות הספקת מודל :3 לוח
דרום מרכז צפון

מספר מספר מספר מספר מיטות מספר
מקומות תכניות מקומות תכניות טיפול תכניות

24 2 90 3 87 6 0הכ
24 2 15 1 37 4 בית

17 1 אשפוז
75 2 33 1 משולב

מספר בארץ. ההוספיס תכניות ממחצית יותר מרוכזות בצפון כי עולה מהלוח
מספר את גם בחשבון להביא ויש הכיסוי, מידת לבחינת היחיד המדד אינו התכניות

אזור. באותו האוכלוסייה לרשות העומדות הטיפול מיטות

גאוגרפי אזור לפי הטיפול מיטות מספר :4 לוח
סה"כ דרום מרכז צפון

201 24 90 87 0ה*כ
144 24 58 62 בית
57 32 25 אשפוז

בארץ, המיטות מכלל £ל43 שהן טיפול, מיטות 87 יש הצפון באזור כי נראה 4 מלוח
שהן טיפול מיטות 90 יש המרכז באזור האשפוז. בהוספיס והן הבית בהוספיס הן
בדרום ואילו האשפוז). ממיטות ו^56 הבית ממיטות £409.) המיטות מכלל כ^45
יש הבית). מיטות מכלל 1796) הטיפול מיטות מכלל 1296 שהן טיפול, מיטות 24 יש
החולים מספר של מירבית להערכה מתייחס במחקר שדווח המיטות מספר כי לציין
מטפלות התכניות רוב ותכנית. תכנית בכל זמנית בו מטופלים להיות שיכולים

מקום. בכל הקיימים לצרכים בהתאם יותר מצומצם חולים במספר בפועל

מספר את לבחון יש בארץ, ההוספיס שירות של נגישותו מידת את לבדוק כדי
הטיפול מיטות מספר מוצג 5 בלוח אזור. בכל לאוכלוסייה ביחס הטיפול מיטות

גאוגרפי. אזור לפי תושבים 100,000 לכל
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גאוגרפי אזור לפי תושבים 100,000 לכל הטיפול מיטות מספר :5 לוח
0הכ אשפוז מיטות בית מיטות

3.9 1.1 2.8 0ה"כ
5.7 1.6 4.1 צפון
3.1 1.1 2.1 מרכז
^9 : 3_9 דרום

2.8 זה מתוך הארץ. בכל תושבים 100,000 לכל טיפול מיטות 3.9 שיש עולה הלוח מן
בית, טיפול על דגש מושם בארץ כי העובדה בולטת אשפוז. מיטות ו1.1 בית מיטות

בית. בטיפול מתמקדים בארה"ב גם כאמור האזורים. בכל נכון והדבר

מצביעה בארץ, אזורים לפי האוכלוסייה, לגודל ביחס הטיפול מיטות מספר בחינת
מיטות 3.9 ובדרום 3.1  במרכז תושבים, ל100,000 מיטות 5.7 יש שבצפון כך על
בצפון כי הממצאים מן עולה הארץ, אזורי בכל זהה הצורך ששכיחות בהנחה טיפול.

ביותר. הנמוך הוא ובמרכז ביותר הגבוה הוא הכיסוי שיעור

של מגוריו למקום האפשר ככל קרוב להיות צריך זה מסוג שירות הדברים מטבע
על אזור. כל בתוך התכניות של הפיזור מידת הוא לכיסוי נוסף מדד ולכן החולה,
מתמקדות זה באזור התכניות רוב טיפול, במיטות יותר גבוה כיסוי יש שבצפון אף
בולטת כן כמו הוספיס. שירותי אין מחיפה צפונה ואילו ובחיפה בנצרת בעפולה,
בלבד. ובערד שבע בבאר בית הוספיס ויש אשפוז, מיטות אין כולו בדרום כי העובדה

אחרים למקומות בהשוואה בארץ, השירות של נגישותו מידת את לבחון חשוב
בשנת אשפוז למיטות בנוגע באנגליה, יש זה בנושא וזמינים מקבילים נתונים בעולם.
באותה .(Goddard, 1990) אשפוז מיטות 4.4 יש תושבים 100,000 לכל ולפיהם, ,1990
(שנתון ממאירות משאתות תושבים 100,000 לכל חולים 251.2 באנגליה נפטרו שנה
משאתות בארץ נפטרו 1992 בשנת זאת, לעומת .(1991 האו"ם, של דמוגרפי
מיטות והיצע ,(1993 סטטיסטי, (שנתון תושבים 100,000 לכל חולים 128.1 ממאירות
המדינות, בשתי דומה הממוצע השהייה שמשך בהנחה .1.1 כאמור, היה, האשפוז
כדי באנגליה. המיטות מהיצע נמוך בארץ המיטות היצע כי הנתונים, מן עולה
מיטות 2.2 בארץ להיות צריכות היו שבאנגליה, לזו דומה היצע רמת על לשמור
באנגליה הבית הוספיס לגבי מהקיים. כפול כלומר תושבים, 100,000 לכל אשפוז
קושי יש לכן אשפוז. בהוספיס מתמקדים שם כאמור, אך מפורטים, נתונים אין

ההוספיס. זמינות של כוללת השוואה לעשות
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לקבלה קריסר'ונ'ם 4.4
שהשירות החולים בבחירת לסייע נועדו ההוספיס לתכניות לקבלה הקריטריונים
הגדרת חייהם. איכות את תשפר בהוספיס שהשהייה כלומר, להם, להועיל עשוי
זו, ברוח תכנית בכל התגבשו לקבלה והקריטריונים להוספיס המתאימים החולים
השירות. את לתת ליכולתה ובהתאם לרשותה העומדים המשאבים להיקף בהתאם
הם המקרים ברוב אך כתובים הקריטריונים את למצוא אפשר התכניות במקצת

פה". שבעל "תורה בבחינת

המחלה, סוג תחומים: כמה כוללים להוספיס הקבלה את המנחים הקריטריונים
המגורים אזור עיקרי, מטפל של קיומו התפקודי, מצבו החולה, גיל פרוגנוזה,

השירות. את לקבל החולה של והסכמתו

שאתות הן בהוספיס המטופלות השכיחות המחלות  מחלה סוג
מטפלות אחדות תכניות .(Malignant Neoplasms) ממאירות
זאת, עם אחרות. סופניות במחלות חולים של קטן במספר
במסגרות מטופלות אינן כלל בדרך ממאירות מחלות כמה
של במקרים כגון הנדרש, הטיפול סוג בגלל אם אלה,
תוחלת מיוחד, מחלה מהלך בגלל ואם הדם, סרטן מחלות
מוח גידולי כגון במיוחד, קשים וסימנים נצפית לא חיים
במחלות בטיפול יותר רבה גמישות יש כי יצוין ראשוניים.
אינם כלל בדרך איידס חולי גם בית. בהוספיס אלה
מיוחד מעון עבורם נפתח לאחרונה אך בהוספיס, מטופלים
לטיפול זקוקים למות הנוטים החולים כל לא השומר. בתל
לחולים עדיפות מקרה בכל יש להוספיס בקבלה הוספיס.
סימפטומים. ולאיזון כאבים למניעת לטיפול הזקוקים

אינה חייהם שתוחלת חולים מתקבלים התכניות ברוב  פרוגנוזה
לא רוב פי על זאת, ועם חודשים, שישה עד שלושה על עולה

ספורים. שימיהם חולים מתקבלים

מאוד; לקשישים ועד הפחות לכל מ17 נע המטופלים גיל  החולים גיל
אולי בהוספיס, כיום מטופלים אינם שילדים אומר, הווה
מאוחרים לשלבים עד אצלם נמשך המרפא שהטיפול משום
בחולים בבית לטפל מעדיפות שהמשפחות משום או ביותר
ההוספיס שתכניות מפני או אשפוז, מחייב אינו שמצבם

לכך. ערוכות אינן
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בטיפול ההוספיס לצוות קשות היותר המשימות אחת  עיקרי מטפל
לכן עיקרי. מטפל לו שאין בחולה הטיפול היא הבית
בסיסית דרישה היא עיקרי מטפל של קיומו קרובות, לעתים
צוות עיקרי, מטפל אין אם ההוספיס. לתכנית לקבלה
בארגון יותר פעיל תפקיד למלא מוכן להיות צריך ההוספיס
זמינה עזרה אין כאשר לעזרה. וחברים מתנדבים ובתיאום
שהמטפל רצוי בביתו. להישאר החולה יוכל לא זה, מסוג
בשכר, שמטפל מקרים יש אך משפחה, בן יהיה העיקרי
שעות כל במשך החולה עם נמצא תפקידו בתוקף אשר

הדרישה. אחר ממלא היממה,

תחום גאוגרפי מאזור חולים מקבלות ההוספיס תכניות  מגורים אזור
החלטות פי על פריסתה, את תוחמת תכנית כל  ומוגדר
העומדים המשאבים על כלל בדרך הנשענות פנימיות

לרשותה.

רוב ואכן ותומך, פליאטיבי להיות מתוכנן ההוספיס טיפול לסוג מודעות
נמנעות התכניות

במסגרת ייתכנו זאת עם יחד אך ריפוי. למטרת מטיפול שההוספיס הטיפול
למטרות וכימותרפיים רדיותרפיים טיפולים השירות  נותן
מה תדע לטיפול המצטרפת שהמשפחה חשוב פליאטיביות.
בני עם משוחחים ההפניה, עם בו. הניתן השירות סוג הוא
ההוספיס רעיון את להם להבהיר כדי החולה של משפחתו
נדרשת, מסוימות בתכניות בו. הנהוגה הטיפול שיטת ואת ן

לקבל החולה של הסכמתו גם המשפחה, הסכמת מלבד
האשפוז. בתכניות במיוחד זה, מסוג טיפול

שאינם מיוחד במצב חולים יש אבל לקבלה. קריטריון אינו כשלעצמו תפקודי מצב
חוסר של במצב חולים לקבל ממעט ההוספיס למשל, בשירות. לטיפול מתקבלים
בית מהוספיס ועוברים משולבת, בתכנית מטופלים הם כן אם אלא הכרה,
ליהנות יכולים אינם הכרה מחוסרי שחולים מכיוון זאת, אשפוז. להוספיס
להוספיס כלל בדרך יתקבלו לא ומורכב קשה סיעודי במצב חולים גם מהטיפול.

בית.
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בארץ ההוספיס תכניות את המנחים הקריטריונים בין רב דמיון יש כי לציין מעניין
קריטריונים אלה כי ונראה בעולם, אחרים במקומות המקובלים הקריטריונים לבין

ההוספיס. מטרות את התואמים אוניברסליים

וקבלה הפניה 4.5
אליו מופנים סופני. במצב לחולים המוצעים השירותים ממגוון אחד הוא ההוספיס
שכ^40 מראים הסקר ממצאי והאשפוזיים. הקהילתיים הבריאות משירותי חולים
הכלליים; החולים בתי של הסוציאלי השירות מטעם להוספיס מופנים החולים מן
באמצעות הכללית החולים קופת בידי (בעיקר החולים מקופות מופנים 4096

בני ושל החולים של האישית ביוזמתם הן הפניות ושאר טיפול), להמשך היחידות
החולים קופות בידי מופנים בית בהוספיס מהחולים ו?409 כי לציין יש משפחותיהם.
יותר מגיעים האשפוז להוספיס כלומר, האשפוז, בהוספיס מהחולים כשליש לעומת
לפני בביתם שוהים החולים רוב כי לציין, יש זאת עם החולים. מבתי המופנים חולים

אשפוזית. למסגרת ואם בית להוספיס אם להוספיס; הכניסה

כי ללמוד אפשר חלקיים מנתונים אך הדחיות, היקף על מדויקים נתונים בידינו אין
עמידה אי בשל שנדחות פניות יש מהפניות. כ2096 על עולה אינו שיעורן
משפחותיהם בני של או חולים של אישיות פניות נדחות רוב, פי על אך בקריטריונים,
שיעור ההוספיס. לתפיסת בניגוד מבריאים וטיפולים בירורים בהמשך מעוניינים אשר
החולה רוב, פי ועל מאוד, נמוך רפואיים גורמים של מטעמם ההפניות של הדחיות
הגורמים של שהפניותיהם משום כנראה, זאת, ההוספיס. לתכנית מתקבל המופנה

השירות. של לקריטריונים ומתאימות מראש ממוינות הרפואיים
מספר כולל הוא האשפוז. מסגרות בכל ואחיד מובנה והקבלה ההפניה תהליך
במודל טיפול. תכנית וקביעת קבלה ועדת של החלטה ראשון, מיון הפניה, שלבים:

הקבלה. בהליך גוניות רב של יותר רבה מידה יש הבית הוספיס

באמצעות נאסף המידע החולה. על רחב מידע להוספיס לתת מתבקש הפונה הגורם
של בריאותו על נתונים דמוגרפיים; ונתונים רקע נתוני כולל הוא מיוחד. טופס
היסטוריה דיאגנוזה, כולל: המידע המטפל. הרופא כלל, בדרך נותן, שאותם החולה;
המטפל הרפואי הגורם על פרטים המרפא, הטיפול סיום על מכתב הטיפול, של
ומידע פורמלית והבלתי הפורמלית התמיכה מערכת על מידע ופרוגנוזה; בקהילה

החולה. של הנפשי תפקודו על
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מתאים אינו מי נקבע ובמהלכו ראשון, מיון ממיינים ההוספיס צוותי המידע, פי על
ועדת באמצעות דיון מתקיים האחרים לגבי השירות. במסגרת לטיפול להתקבל
הדיון במהלך סוציאלית. ועובדת אחות רופא, מקצועי: רב מצוות שמורכבת קבלה
המנחה, העיקרון כאשר לשירות, להתקבל ומשפחתו החולה של התאמתם נשקלת
איכות את לשפר ההוספיס יכול שבה המידה הוא הקיימים, הקריטריונים מלבד
להפיק יכול החולה שבה והמידה משפחתו, בני ושל למות הנוטה החולה של חייהם
בית, להוספיס חולה של צירופו על הסופית ההחלטה לפני מהשירות. והנאה תועלת
של בביתו גם מבקר הצוות אחת משולבת בתכנית בביתו. מבקר ההוספיס צוות
אם בין הימצאו, במקום החולה את מבקר הצוות האשפוז. להוספיס שמועמד חולה

החולים. בבית אם ובין בביתו

בחולה שיטפל הצוות הרכב את וקובע הטיפול תכנית את מגבש הצוות הבא בשלב
בדרך תומכים שירותים לקבל מתחיל שהתקבל חולה הטיפול. תחילת מועד ואת

קצר. זמן פרק תוך כלל

עצמן, התכניות של ארגוניים בנהלים מקורה קיימת, היא אכן אם לשירות, ההמתנה
לצרכים ההיענות כי מצאנו, המחקר במסגרת מקום. חוסר של תוצאה אינה ולרוב

השירות. לקבלת שממתינים חולים זיהינו ולא מהירה די היא

ביןארגוניים קשרים 4.6
הרווחה. מערכת עם והן הבריאות מערכת עם הן קשרים מקיימות ההוספיס תכניות
בהיעדר ההוספיס. מסגרת סוג פי על משתנים וטיבו הקשר של האינטנסיביות מידת
אחת כל של וצורך יוזמה לפי שונים, לדפוסים התפתח הקשרים אופי מובנה, נוהל

מהמסגרות.

רופא בידי הניתן לטיפול למעשה מתווסף החולה בבית הניתן ההוספיס טיפול
המרפאה. ואחות המשפחה רופא עם רצוף וקשר תיאום מחייב זה דפוס המשפחה.
שהחולים כדי גם בקשר צורך יש מתנדבים בידי שמופעלות במסגרות מזאת, יתרה
אי יש כי יצוין החולים. קופות דרך וסיעודיים רפואים וטיפולים תרופות לקבל יוכלו
המרפאות לבין הבית הוספיס בין העבודה חלוקת לגבי ברורות הנחיות ואין בהירות
הטיפול מרבית את עצמן על שמקבלות מסגרות יש טיפול. להמשך והיחידות
מקצועי ייעוץ בעיקר ומעניקות הקופות שנותנות הטיפול על יותר שנשענות ואחרות

למשפחות. ותמיכה



מחקרית מזווית הזיקנה 234

קשרים ההוספיס תכניות כל מקיימות בקהילה, רפואיים גורמים עם קשרים מלבד
להפניית אם בין אונקולוגיות, מחלקות ועם מכונים עם ובמיוחד החולים בתי עם
ותיאום מקצועי ייעוץ לקבלת אם ובין אצלם מיוחדים טיפולים קבלת לשם החולים

הטיפול.

צורכי את למלא כדי הרווחה שירותי מגוון את לנצל משתדלות ההוספיס תכניות
במסגרת שירותים קבלת כמו זכויות לניצול בסיוע הדבר מתבטא לעתים החולים.
מתבטא הסיוע ולעתים לאומי, לביטוח המוסד של מיוחדים ושירותים הסיעוד חוק
משפחתו. ולבני לחולה הנוגעות מיוחדות בבעיות טיפול לשם מקצוע לבעלי בהפניות

קשרים עצמן. לבין בינן הדוקים קשרים מקיימות ההוספיס תכניות כי לציין ראוי
משמעותית עזרה ובמתן עיון, ימי בקיום בייעוץ, מידע, בהחלפת מתבטאים אלה

וחדשות. קיימות תכניות בפיתוח

בהוספיס המסופלים אוכלוסיית .5
בארץ השונות ההוספיס בתכניות כיום המטופלים החולים את נאפיין זה בפרק
ברוב האשפוז. תכניות ובין הבית תכניות בין זה בתחום והשוני הדמיון על ונעמוד
תכניות בחמש ואילו המחקר, נעשה שבו ליום מפקד נתוני נאספו התכניות
ערד הוספיס עצמן. התכניות תקופתי באופן שאספו נתונים על מבוססים הממצאים
על נתונים אין ולכן המחקר, בזמן להפעלה נערכה והיא חדשה תכנית היא
בו חולים בכשישה לטפל ערוך ההוספיס לנו, שנמסר כפי המטופלת. האוכלוסייה

זמנית.

66.4 הוא החולים של הממוצע גילם כי עולה המטופלים אפיוני את המציג 6 מלוח
הממאירות השאתות שכיחות כי ידוע שנים). 63.0  נמוך יותר הוא (החציון שנים
המטופלים אוכלוסיית בקרב הממוצע שהגיל צפוי היה ולכן בגיל, העלייה עם עולה
שכ משום יחסית נמוך הממוצע הגיל שנמצא. מזה יותר גבוה אפילו יהיה בהוספיס
בני הם מהחולים כ>$30 עוד ומטה, 49 בני הם בהוספיס המטופלים מהחולים 30^1

ומעלה. 80 בני נוספים ו>?209 שנים 7970 בני הם נוספים 2090 שנה, 6950

של הממוצע גילם האשפוז ובהוספיס שנים 64.0 הוא הבית בהוספיס הממוצע הגיל
צעירים חולים 11960 נמצאו הבית בהוספיס כי לציין מעניין שנים. 68 הוא החולים
נמצאו לא האשפוז בהוספיס זאת ולעומת ,80+ בני חולים 1570^ (40 לגיל (מתחת
כ6ל11. היה 80+ בני ושיעור הנתונים איסוף ביום ומטה) שנים 40 (בני צעירים חולים
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הרבה נמוך הממוצע הגיל בנצרת בתכניות התכניות לשאר בהשוואה כי עוד יצוין
יותר.

ובהוספיס בממוצע, 51^ הוא הבית בהוספיס שיעורם גברים; הם מהחולים כ^49
אירופה יוצאי שיעור אירופהאמריקה. יוצאי הם מהחולים כ>$62 כ^43. האשפוז
לכ^76. מגיע שיעורם האשפוז ובהוספיס כ^51 הוא הבית בהוספיס אמריקה

בממוצע כ1796 המסגרות. סוגי בשני זהה ושיעורם נשואים הם מהחולים כ£589
לתכניות לקבלה החשובים הקריטריונים שאחד העובדה לאור לבד. גרים מהחולים
בלבד, כ^8  נמוך שיעור למצוא היה מפתיע לא עיקרי, מטפל של קיומו הוא הבית
האשפוזי בהוספיס לבד הגרים שיעור זו. במסגרת והמטופלים לבד הגרים חולים של
להוספיס מנותבים עיקרי מטפל חסרי שחולים משום שזאת וייתכן ,£299. הוא

אשפוז.

הם החולים ירוד. די תפקודי במצב היא החולים שאוכלוסיית לומר ניתן כללי באופן
מחצית לגבי נתונים מתוך עצמאיים. חולים גם שיש אף וסיעודיים, תשושים לרוב
אפוא, יוצא בית, בהוספיס ורובם 11 לכ$ מגיע העצמאיים שיעור כי נראה התכניות,
הבית. לתכניות בהשוואה האשפוז בתכניות יותר גבוה הסיעודיים החולים ששיעור

שכן הבית, בהוספיס מהטיפול יותר קצר האשפוז בהוספיס הטיפול הדברים מטבע
אפשר אי שבו מאוד, קשה במצב חולים כלל, בדרך מגיעים, האשפוז להוספיס
ימים. 47 בממוצע החולים שוהים הבית בהוספיס בביתם. עוד בהם ולטפל להמשיך
דופן יוצא ומעלה. לשנה לפעמים ולהגיע ספורים משבועות לנוע יכול הטיפול משך
לשאר יחסית ארוכה תקופה מטופלים החולים שם בנצרת, הבית הוספיס הוא
(שבמהלכו ממושך פליאטיבי טיפול מגיש זה הוספיס כי כאן יצוין הבית. תכניות
מגישות אחרות בית שמסגרות בעוד רפואיים) בבירורים להמשיך החולים יכולים
ימים, 19 בממוצע החולים שוהים האשפוז בהוספיס טרמינלי. טיפול כלל בדרך
של במצבו תלוי ומעלה, חודשיים לבין ימים מספר בין לנוע יכול האשפוז ומשך

החולה.

אשפוז. למסגרת בית מהוספיס במעבר בעיקר מתבטאת המסגרות בין הניידות
לאיזון האשפוז בתכניות פעם מדי מתאשפזים הבית לשירות המתקבלים חולים
לקבל כדי חולים בבתי קצרות לתקופות המתאשפזים ויש וכאב, סימנים ולהקלת
בנצרת האשפוז ובהוספיס הדר נוף בתכנית פליאטיביים. אונקולוגיים טיפולים
Respite) המשפחה בני על העומס הקלת לשם קצרים זמן לפרקי חולים מתאשפזים
נוספת סיבה בביתו. מטופל להיות וממשיך החולה שב הקצר, האשפוז אחרי .(Care



בהוספיס החולים אוכלוסיית של דמוגרפיים אפיונים :6 לוח
אירופה יוצאי % חולים מספר

לבד הגרים 90 הנשואים Vo אמריקה הגברים 90 ממוצע גיל מרבי התכנית שם
17 58 62 49 66.4 195 0הכ

8 58 51 51 64.0 138 ה901'0ב'ת
51 15 איכילוב
51 63.5 18 שבע באר

0 80 40 20 64.2 51 העמק
10 70 60 50 67.8 18 הצופים הר

90 58 66.0 8 חיפה
75 79 70.0 6 טבעון

20 60 20 47 67.4 18 לין
6 47 12* 35 58.0 25 נצרת
4 56 44 40 60.6 25 השומר תל

29 58 76 43 68.0 57 אשפוז הו0פי0
46 38 78 46 67.8 14 הצופים הר

61 90 35 70.0 17 הדר נוף
14 86 29* 86 57.7 8 נצרת
33 50 44 50 66^) 18 השומר תל

ערבים. ככולם רובם החולים יתר *
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לחייהם האחרונים בימים חולים אשפוז היא אשפוז למסגרת בית ממסגרת למעבר
לא רוב פי על בבית. המוות עם להתמודד ממשפחותיהם ולמנוע עליהם להקל כדי
קודם טופלו אם אלא לחייהם, האחרונים בימים חולים האשפוז להוספיס יתקבלו
על כבד נפשי לעומס גורם זה מסוג שאשפוז מכיוון זאת, בית. הוספיס במסגרת

ביטוי. לידי יבוא ההוספיס שטיפול כדי זמן די נותר ולא הצוות חברי

החולים ושאר בביתם נפטרים בית בהוספיס המטופלים החולים ממחצית יותר
המטופלים חולים הדברים מטבע החולים. בבתי או האשפוז בהוספיס נפטרים

האשפוז. בהוספיס נפטרים האשפוז בתכניות

השירותים 0ל .6
שונים בתחומים סיוע להגיש ונועדו בהגדרתן מקצועיות רב הן ההוספיס תכניות
רב ביטוי לידי באה שבהוספיס המגוון השירותים בסל משפחתו. ולבני לחולה
הבסיס שהם דומים, שירותים של גרעין יש התכניות ובכל השירות, של ממדיותו
ושירותים סיעודיים שירותים רפואיים, שירותים נכללים זה בסיסי בסל לפעילותן.
השירות ובכך חשיבות, מידת אותה בעלי הם האלה הממדים שלושת סוציאליים.

העיקר. הוא הרפואי הממד שבהם המוכרים, הבריאות שירותי משאר נבדל

חברי אך בלבד, השבוע ימי במשך היום בשעות פועל שאמנם שירות הן הבית תכניות
ובראשונה בראש וחגים. שבוע ובסופי ביממה שעות 24 במשך בטלפון זמינים הצוות
להם ומשמשות ביטחון הרגשת משפחתו ולבני לחולה מעניקות ההוספיס תכניות

שמתעוררת. בעיה כל עם אליה לפנות כתובת

שמתבטאת, רפואית, השגחה ומספק ואחות רופא של רפואי בפיקוח פועל ההוספיס
סימנים. ולאיזון כאב להקלת רפואיים נהלים ובהפעלת תרופות במתן היתר, בין
נותנים הסוציאליים העובדים ותומך. סיעודי טיפול לכך, בנוסף נותנות, האחיות
בקהילה. השירותים לבין ומשפחתו החולה בין ומגשרים פסיכוסוציאלי תומך טיפול
הספקת לשם לציון" "עזר או שרה" "יד כמו ארגונים עם מתמיד בקשר נמצאים הם
עם החולים, זכויות למיצוי  הסיעוד חוק מערכת עם רפואיים, ועזרים מכשירים
של לילדיהם בנוגע החינוך במערכת גורמים עם החולים, קופות עם הרווחה, לשכות

וכר. צעירים חולים

המשאבים לפי נוספים, שירותים מספקות התכניות אלה בסיסיים שירותים מלבד
כמו פרהרפואיים שירותים המורחב בסל למצוא ניתן היתר בין לרשותן. שעומדים
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להקלה אשפוז שירות ופסיכיאטר, פסיכולוג של שירותים בעיסוק, וריפוי פיזיותרפיה
ועוד. קצר זמן לפרק מתאשפז החולה ובמסגרתו ,(Respite Care) המשפחה על

הביקור: מטרות לפי שמשתנים הבית, טיפול צוותי של ביקורים של שונים סוגים יש
עזרה חברתית, תמיכה המשפחה, של והדרכה לימוד פיזי, טיפול הערכה, ביקור
של תכופים ביקורים עורכים הבית טיפול צוותי וכד'. ניחומים ביקורי וייעוץ, רוחנית
הביקורים המחלה. במהלך המתרחשים החולה של במצבו השינויים בשל הערכה,
לעבור למשפחתו לעזור כדי וכן החולה של נוחותו על לשמור כדי נחוצים התכופים
המקצוע אנשי תמיכת אליהם. הנלווה והמתח המהירים השינויים של התקופות את
בחולה. ולטפל להמשיך כדי לו זקוקה שהיא הביטחון את החולה למשפחת נותנת
כל של שגרה ומקיימים חולים בית של במתכונת פועלים האשפוז הוספיס צוותי

זו. במתכונת השירותים

המתנדבים ביקורי מגוונות. במשימות מתנדבים פועלים התכניות ברוב זאת, מלבד
החולה עם תומך חברתי קשר ליצור  האחת מטרות: לשתי נועדו החולים אצל
להתפנות העיקרי למטפל לאפשר  והאחרת קשבת, אוזן לו ולהיות ומשפחתו
של החברתי תפקידם האשפוז בהוספיס ביום. מספר שעות למשך אחרים לעיסוקים
הצוות לחברי מסייעים הם זאת ומלבד שלהם, התשומה עיקר הוא המתנדבים
בהמשך לכך. הזקוקים לחולים ובהאכלה ארוחות בהגשת עזרה כגון במשימות,

בהוספיס. המתנדבים לנושא מיוחד פרק נייחד הדוח

בעלי שירותים של ממדי ורב רחב מגוון מציע שההוספיס אף כי להדגיש יש לסיום,
את ממלא בפועל מקבל חולה שכל השירותים שהרכב הרי דומים, ומשקל חשיבות
במכלול דומיננטי הרפואי המרכיב אחדים במקרים משפחתו. בני צורכי ואת צרכיו
הדומיננטי. הוא הסוציאלי המרכיב אחרים ובמקרים החולה, שמקבל השירותים

אדם כוח .7
הצוות אנשי של תפקידם את ונתאר בשירות התפקידים מערך את נבחן זה בפרק

היקפם. ואת

אדם כוח מצבת 7.1
האדם. כוח היא נשען ההוספיס שירות שעליה והעיקריות הבולטות התשומות אחת
מכול יותר מעידים תפקידם ומהות התמחותם השונות, בתכניות הצוות אנשי הרכב
האדם כוח מערך מוצג 7 בלוח השירות. של הכוללנית הטיפול פילוסופיית על
מקצועיים. עובדים שאינם מתנדבים כולל אינו הלוח ההוספיס. בתכניות המקצועי
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שהיא ובין בשכר עובדים על מבוססת שהיא בין מהתכניות, אחת בכל כי נראה מהלוח
המספקת תכנית שהיא ובין אשפוז תכנית שהיא בין מקצועיים; מתנדבים על מבוססת
ומעובדת מרופא מאחות, המורכב צוות, אנשי של זהה גרעין יש החולה, לבית שירותים
יש בהוספיס. והמשולבים המובילים הטיפול תחומי את כאמור, המייצגים, סוציאלית,
המשק אנשי על גם נשען האשפוז שירות חולים, בבתי הפועלות בתכניות כי לציין

בלוח. מופיעים שאינם החולים בתי של והתחזוקה

נבדלות התכניות אך פרהרפואיים, בעובדים בעבודתם מסתייעים הגרעיני הצוות אנשי
בידי שמופעלות התכניות בשלוש נוספים. מקצועות בעלי של העסקתם בהיקף מזו זו
האשפוז ביחידת פסיכולוג. או ופסיכיאטר פיזיותרפיסטים גם בצוות כלולים מתנדבים
בתל האשפוז וביחידות פיזיותרפיסטים, מועסקים הדר בנוף ובתכנית הצופים בהר
אלה תשומות מספקות ההוספיס תכניות שאר פסיכיאטר. מועסק הצופים ובהר השומר
החולים בבית הקיימים בשירותים או הקהילתיים בשירותים כך לשם ונעזרות הצורך לפי

התכנית. שוכנת שבו

הוא התפקידים, בעלי של העסקתם לעצם מעבר בשירות, האדם כוח לבחינת נוסף ממד
כאשר השירות. של האינטנסיביות מידת על שמעיד מה לחולה; שלהם המשרה היקף
קיים שהשירות שאף בחשבון להביא עלינו לחולה, המשרות היקף את לסקור באים אנו
אין זה. מיוחד לשירות רשמיות הנחיות הבריאות במערכת אין עדיין מעשור, יותר בארץ
הן הכלל מן יוצאות ותוכנם. הדרושים התפקידים לגבי הנחיות ואין כמותית, תקינה
הקיימים התקנים מתוקף שפועלות הכלליים החולים בבתי שנמצאות האשפוז יחידות
יש שלגביה הדר נוף הסיעודי החולים בבית האשפוז יחידת וכן אלה, חולים בתי לגבי
מגדירים והם פרטי", סיעודי במוסד (הוספיס) תומך לטיפול מחלקה להפעלת "תנאים
לבין הבית מסגרות בין נבחין אנו לכן ופרהרפואי. סיעודי רפואי, אדם כוח של תקנים

האשפוז. מסגרות

שהמתנדבים הבית הוספיס תכניות בין היא לעשות, הראוי שמן נוספת, הבחנה
הכללית. החולים קופת כמו אחרים, גופים בהפעלת אחרות בית תכניות לבין מפעילים,
שונים שיקולים פי על נקבע מתנדבים שמפעילים בתכניות האדם כוח שגיוס כיוון זאת,
הצוות בין היחס בחינת של המשמעות ולכן בשכר, אדם כוח גיוס שמנחים מאלו

אחרות. בתכניות מזו שונה מתנדבים שמפעילים בתכניות והחולה
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במסגרות המרכזיים, התפקידים בעלי של לחולה משרה היקף של היחס את נבחן להלן
מתנדבים. בידי מופעלות שאינן הבית ובמסגרות האשפוז

לא אם בהוספיס, הבסיסיים השירותים אחד הוא אחות של שירותה כאמור,  אחות
האשפוז בהוספיס לחולה אחות של המשרה היקף כי עולה 7 מלוח העיקרי. השירות

לחולה. משרה כ0.9 על ועומד התכניות בכל דומה

בהר 0.14 לבין שבע בבאר 0.03 בין נע הבית בתכניות לחולה אחות של המשרה היקף
בממוצע 0.07  האשפוז לתכניות בהשוואה בהרבה נמוך משרה היקף זהו הצופים.
שמגישות השונה הטיפול בגלל זאת האשפוז, בשירות בממוצע ל0.85 בהשוואה לחולה
לנו, שנמסר כפי נובע, שבע בבאר לאחות חולה של הנמוך היחס אגב, הבית. תכניות

לתכנית. אחיות בגיוס מקשיים

התכניות. מנוהלות פיקוחו ותחת  נוסף בסיסי שירות הוא רופא של שירות  רופא
הדר בנוף 0.09 בין נע האשפוז בתכניות לחולה רופא של המשרה היקף כי נראה 7 מלוח
יותר נמוך הבית בתכניות לחולה המשרה היקף הצופים. ובהר השומר בתל 0.11 לבין
המשרה היקף העמק. חולים בבית 0.10 לבין השומר בתל 0.02 בין נע והוא  בממוצע

הבית. בתכניות 0.04 לעומת האשפוז בתכניות 0.10 הוא לחולה בממוצע

היקף סוציאלית. עבודה הוא ההוספיס של הבסיסי בסל נוסף שירות  סוציאלית עובדת
לבין השומר בתל 0.02 בין האשפוז בהוספיס נע לחולה סוציאלית עובדת של המשרה
0.10 לבין שבע ובבאר השומר בתל 0.03 בין נע היחס הבית בהוספיס הצופים. בהר 0.07

בשתי 0.04 בממוצע הוא הסוציאלית העובדת משרת היקף העמק. חולים בבית
המסגרות.

נובע בהוספיס המרכזיים התפקידים שלושת של לחולה המשרות היקף מניתוח לסיכום,
בהוספיס הסיעודי. האדם בכוח הוא המסגרות סוגי שני בין המשמעותי ההבדל כי
של כמשרה יש האשפוז שבמסגרות בעוד חולים ל14 אחות של אחת משרה יש הבית
נותנים בבית הסיעודי הטיפול עיקר שאת מהעובדה כנראה נובע ההבדל לחולה. אחות

המשפחה. ובהדרכת קליני סיעודי בטיפול בעיקר עוסקות והאחיות משפחה, בני



בפועל המאוישות המשרות היקפי לפי ההוספיס בתכניות למטופל האדם כוח מערך :7 לוח

עובד פסיכולוג/ עובדת חולים מספר
מזכירה עזר כוח תעסוקה פסיכיאטר פיזיותרפיה סוציאלית רופא אחות מרבי התכנית שם

בית הו0פי0
15 איכילוב*

0.03 0.03 0.03 0.03 18 שבע באר
0.10 0.10 0.10 5  העמק

0.04 0.04 0.08 0.14 18 הצופים הר
0.13 0.25 0.50 0.50 0.50 8 חיפה
0.17 0.67 0.50 0.83 1.83 6 טבעון

0.06 ** 0.07 18 לין
0.04 0.04 0.04 25 נצרת

0.17 0.17 0.17 1.33 3.00 6 ערד
0.02 0.02 0.02 0.08 25 השומר תל

TI9V/K ה901י0
0.05 0.29 0.02 0.02 0.07 0.11 0.86 14 הצופים הר
0.01 0.29 0.03 0.03 0.09 0.80 17 הדר נוף

8 נצרת*
0.06 008 002 002 003 0.11 0.89 18 השומר תל

החולים. בית תקן לפי הוא המשרות איוש כי נמסר אך ספציפיים, נתונים בידינו אין *

נתונים. אין **
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אדם בכוח בעיות 7.2
בצורה לקבוע קושי יש הבית, הוספיס להפעלת תקנים אין עדיין שכאמור, כיוון,
בתכניות שערכנו מהראיונות בשירות. אדם בכוח מחסור יש האם אובייקטיבית
נובע זה מחסור בעובדים. ממש של מחסור יש אחדות בתכניות כי עלה ההוספיס
מהעובדים הדורש בשירות לעבוד שמוכן מתאים אדם כוח בגיוס מקשיים בעיקר
בנצרת שבע, בבאר סיעודי אדם בכוח במיוחד בולט המחסור דופן. יוצאי נפש כוחות
סוציאלית עבודה של בתחום שבע בבאר הצוות את לתגבר הצורך עלה כן כמו ובלין.

לצוות. תמיכה של ובתחום

ומקצת לצוות ובהשתלמויות בהכשרה הצורך גם עלה אדם, בכוח הצורך מלבד
לו ולעזור הצוות על להקל כדי חיצונית, תמיכה בקבלת עניין הביעו התכניות
טיפול בהגשת הכרוכים הנפשיים הקשיים למרות כי לציין, מעניין לתפקד. להמשיך
שהתכניות מתברר עובדים. של תחלופה על או שחיקה על לנו דווח לא הוספיס,
חופשות. במתן יתר בגמישות בעיקר שחיקה בעיות עם להתמודד דרכים מוצאות

תפקידים הגדרת 7.3
לעובדה קשר ללא השונות, בתכניות במהותם דומים הצוות חברי של תפקידיהם
שגם כך, על מעיד הדבר בהתנדבות. עובדים ומקצתם בשכר מועסקים שמקצתם
למהות נתייחס להלן ביותר. מקצועית בצורה נעשית המתנדבים של עבודתם
סוציאלית, ועובדת אחות רופא, בהוספיס, המובילים התפקידים בעלי של תפקידם
לכך. שמתלווים הנפשיים הצדדים ובכל המחלה שלבי בכל החולה את שמלווים
שעל החולה; של המשתנה הרגשי למצבו מודעותם במידת תלויה עבודתם הצלחת
למצב ממנו כעס, של למצב ובידוד, הכחשה של ממצב עובר קובלררוס, אליזבט פי

.(1969 (קובלררוס, מצבו עם להשלמה ולבסוף מיקוח של

הרופא תפקיד
ובראשונה בראש בחולה. בטיפול נכבדה ותשומה פעיל תפקיד יש בהוספיס לרופא
תכנית את מתווה הרופא פליאטיבית. ברפואה גבוהה ומיומנות הכשרה בעל הוא
לרשותו. שעומד תרופות במגוון שימוש כדי תוך וסימנים בכאב לשליטה הטיפול
ועוד, כירורגיים בהליכים בכימותרפיה, ברדיותרפיה, מסתייע הרופא הצורך במידת
לבין ההוספיס בין מתווך הרופא כלל בדרך החולה. של חייו איכות שיפור לשם
לכאב שיש להשפעה קשוב הוא הפיזי, הצד מלבד בקהילה. הבריאות שירותי
משתמש הוא לעתים ולכן החולה, של הרגשינפשי מצבו על הסופנית ולמחלה

החולה. של מצבו את לשפר כדי מתאימות בתרופות
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בתכניות מקצועי. הרב בצוות כחבר ביותר הטובה בצורה מוגדר הרופא של תפקידו
לצוות המייעץ בצוות חבר הוא כלל בדרך אך השירות, מנהל הוא הרופא אחדות
בהתמודדות לצוות מסייע ואף קבלה בוועדות משתתף שוטפות, רפואיות בבעיות

סופני. במצב לחולים טיפול בהגשת הכרוכה הנפשית

האחות תפקיד
הן כלל בדרך אונקולוגי. בסיעוד קליניות מיומנויות בעלות הן בהוספיס האחיות
הקבלה בוועדות חברות הן החולה, אצל הראשון ההערכה ביקור את שמבקרות אלו
בין המרכזי הקשר איש הן קרובות לעתים הטיפול. תכנית את להתוות עוזרות והן
החולה של מצבו על השוטפים העדכונים בגלל ההוספיס. לבין ומשפחתו החולה
המטפלת, המרכזית לדמות גם טבעי, באופן הופכת, האחות התכופים, והביקורים
של שהאידאולוגיה כיוון הצוות. חברי בקרב הטיפול ולמתאמת למרכזת וגם
דעת שיקול של רבה מידה לאחות יש ריפויו, ולא לחולה הדאגה היא ההוספיס

אחרים. בריאות לשירותי בהשוואה הרפואי, לטיפול הנוגע בכל ועצמאות

ושל החולה של המשתנים צורכיהם על מקרוב ועומדת סיעוד שירותי מגישה האחות
החולה, של והתפקודי הפיזי מצבו את בודקת היא המחלה. התקדמות עם משפחתו,
מעיים חסימת שתן, עצירת כמו סימנים של קיומם ואת הכאבים מוקד את מבררת
הפה, של ההיגיינה את לחץ, מפצעי סובל החולה אם בודקת היא כן כמו וכר.
וכד'. גלגלים כיסא אוויר, מזרון כמו לעזרים הזדקקות תזונה, ורגליים, ידיים בצקת
עם להתמודד כיצד המשפחה את מדריכה היא הזאת הבדיקה במהלך
עם האחות של התכופים ומגעיה נוכחותה עצם החולה. של והכאבים הסימפטומים
חשובה תשומה ומספקים ובדידותם התמודדותם את מקלים ומשפחתו החולה

ההוספיס. של בטיפולו ביותר

הסוציאלית העובדת תפקיד
הכישורים בעלת היא הסוציאלית. העובדת היא בהוספיס נוספת חשובה דמות
היבטים עם עצמו, החולה של הרגשייםנפשיים צרכיו עם להתמודד המתאימים
כיחידה המשפחה כל ושל משפחתו בני לבין למות הנוטה החולה שבין בקשר שונים

לתפקד. להמשיך שצריכה

מעריכה היא הראשון ובביקורה הקבלה, בוועדות חברה הסוציאלית העובדת
בני ועם עמו בשיחה החולה של מצבו על מקרוב ועומדת פסיכוסוציאלית הערכה
של מצבו ואת המשפחה בתוך הפועלים הכוחות הם מה מבררת היא משפחתו.
זאת כל החולה, סביבת ושל הבית של הפיזי מצבו על תצפית עורכת העיקרי, התומך

ביותר. הטובה בצורה המצב עם ולהתמודד מחדש להתארגן להם לעזור כדי
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ליתר וגם ולמשפחתו לחולה רגשית, תמיכה להעניק הוא המרכזיים מתפקידיה אחד
תהליך כל במשך ובמשפחתו בחולה מטפלת הסוציאלית העובדת הצוות. חברי
לאומי, ביטוח כמו בקהילה, שונים גורמים לבין המשפחה בין ומתווכת האשפוז
יתר ועוד. ילדים) יש (אם ספר בתי העבודה, מקום הבריאות, משרד הרווחה, לשכת
ועוזרת בקהילה שונים שירותים של קיומם לגבי המשפחה את מעדכנת היא כן, על
פי על להם זכאים שהם שירותים קבלת למשל, כמו, אותם, ולמצות לממש להם
אחדות ובתכניות הטיפול, מתאמת היא הסוציאלית העובדת לעתים הסיעוד. חוק

המתנדבים. את מפעילה אף היא

בהו0פ'0 המתנדבים .8
מזמן ולא כולו בשירות נכבדה מאוד תשומה מספקים בהוספיס המתנדבים

.(1994 ואחרים, (טלר פעילותם על רחבה סקירה פורסמה

כחלק נתפסים והם שונה, בהיקף מתנדבים מופעלים השונות ההוספיס בתכניות
אנו שוטף. באופן ומשפחותיהם החולים עם שנמצאים הקבועים הצוות מאנשי
לבעלי ולא "מסורתיים" התנדבות תפקידי שממלאים למתנדבים כאן מתייחסים

אדם. כוח על בפרק עסקנו בהם בהתנדבות; שעובדים המקצוע

קשרים יוצרים הם מקצוע, אנשי ולא השורה" מן "אנשים הם כלל, בדרך המתנדבים,
תרומתם חשובה במיוחד סודם. אנשי משמשים ולעתים החולים עם וישירים חמים
של תחושה שאת, ביתר לביקור, נלווית אז שכן מטפלת, משפחה אין לחולה כאשר

הבדידות. עם בהתמודדות ועזרה הקלה

לשהייה ביקוריהם נועדו היתר, בין מגוונות. במשימות עוסקים המתנדבים כאמור,
מבלה המתנדב אחרים. בדברים עסוק שלו העיקרי המטפל כאשר החולה במחיצת
לו מביא לבית, מחוץ לפעילויות אותו מלווה לעתים עמו, משוחח החולה, עם

וכד'. לילדיו עזר שיעורי נותן תרופות,

לארגוני קשורים אינם ולרוב אישי, בסיס על כלל בדרך באים בהוספיס המתנדבים
שהיו או בשירות, בעבר שטופלו חולים של משפחתם מבני מקצתם מתנדבים.
גומלים הם כך מסוים במובן המטופלים. החולים לאחד כלשהי בדרך קשורים
המקורות בין דומה. במצב כשהיו בעבר, שקיבלו והתמיכה העזרה על להוספיס
גבוהה להשכלה מוסדות רפואיים, מוסדות למצוא ניתן מתנדבים לגיוס הנוספים

וכי.
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הסוציאלית העובדת כלל, בדרך ההוספיס. צוות ידי על הכשרה עוברים המתנדבים
חלק הם המתנדבים פעילותם. את ולתאם המתנדבים את ללוות להמשיך אחראית
ההוספיס ובכינוסים. בהשתלמויות עיון, בימי משתתפים והם מהצוות נפרד בלתי
ולעזור המצטברים המתחים את להפיג מטרתן למתנדבים. תמיכה קבוצות מקיים
כאמור, שייכים, אינם המתנדבים השוטפת. עבודתם עם רגשית להתמודד להם
לחגים, בשי אותם לתגמל דואג ההוספיס וצוות פורמליים, התנדבות לארגוני

וכד'. בפרסים

יכול תכנית בכל ומספרם מתנדבים, כשמונים יש השירות בכל המתנדבים במאגר
ובריאות רווחה בשירותי אמנם כי לציין מעניין מ20. יותר לבין בודדים בין לנוע
ההוספיס שבשירות נראה אך בשכר אדם כוח העסקת חוסכת המתנדבים עבודת
בקשר היא המתנדב של העיקרית שתרומתו כיוון רלוונטית אינה החלופיות מידת

בשכר. בעובד להחליף אפשר אי שאותו החולה עם שלו האנושי

מימון .9
הבריאות משרד בסרטן, למלחמה האגודה מספר: גורמים בידי נעשה השירות מימון
ציבורי גוף בידי ממומנות אינן מתנדבים בידי שמופעלות התכניות החולים. וקופות
של סיועה ועל עצמן בכוחות לגייס מצליחות שהן תרומות על נשענות אלא כלשהו
פרסום כגון שוטפת, להפעלה קשורות שאינן בפעילויות בסרטן למלחמה האגודה

כתוב. חומר

מתנדבים, בידי או הכללית החולים קופת בידי המופעלות הבית הוספיס בתכניות
שאינם חולים של מקרים הם הכלל מן יוצאים השירותים. קבלת עבור תשלום אין
בודדים ובמקרים שלה, הבית בתכניות מטופלים אך הכללית החולים לקופת שייכים
בידי שמופעלות הבית תכניות טיפול. ליום תעריף גובה הכללית קופתהחולים אלה
שני של מפתח לפי הוא והחישוב לחולה, יומי תעריף הקופות מן גובות חולים בתי
גובות האשפוז תכניות הבית. בהוספיס טיפול חודש עבור החולים בבית אשפוז ימי
ליום). ש"ח (כ320 מורכב סיעוד של לתעריף שקרוב יומי תעריף החולים מקופות

בהשוואה ההוספיס טיפול עלות של הסוגייה נבחנה לא אמנם זה מחקר במסגרת
הטיפול תעריפי רמת אך אחרות, במסגרות סופני במצב בחולים הטיפול לעלות
המקובלים האשפוז מתעריפי יותר זול בהוספיס הטיפול כי מעידה כיום הנגבית
בהוספיס הפעילות הערכת במסגרת גם נמצאו לכך תימוכין הכלליים. החולים בבתי

.(1987 ואחרים, (ולר השומר תל
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10.ד'ון
בנושאים נדון זה בפרק ובעולם. בארץ ההוספיס שירות את לסקור ניסינו זו בעבודה
שירותי ברצף ההוספיס של למקומו נתייחס בארץ. השירות בפיתוח הקשורים
ולסל נגישותו למידת השירות, לזמינות היעד, לאוכלוסיית בארץ; הבריאות

האדם. וכוח השירותים

בארץ, חדש יחסית שירות הוא ההוספיס  הבריאות שירותי ברצף ההוספיס של מקומו
טכנולוגי מגיבוי שנהנית מפותחת בריאות מערכת של רקע על התפתח והוא
עדיין נמצאת סופני במצב בחולים ההולם כטיפול ההוספיס של התפיסה מתקדם.
את המאפיינת המרכזית התפיסה הבריאות. שירותי ברצף וגיבוש ביסוס בתהליך
את הרפואי הטיפול במרכז מעמידה והיא "הריפוי", לעומת "הטיפול" היא ההוספיס
משפחותיהם. ובבני בחולים ההוליסטית התמיכה ואת הפליאטיביים ההיבטים

הרפואית הקהילה בקרב לנושא מודעות די אין שעדיין חשים המרואיינים רוב
את מפנים הבריאות גורמי שלעתים לכך לדעתם מביא המודעות חוסר בישראל.
פחות. אז יעיל ההוספיס של והטיפול מדי מאוחרים בשלבים להוספיס החולים
הטיפול מסגרות סוג על הבריאות במערכת דיון של בקיומו הצורך עולה מכאן

מותו. אל החולה את שמביאה המחלה משלבי אחד לכל המתאימות

לחשיבות מודעות חוסר על טענות גם נשמעו ההוספיס לטיפול המודעות חוסר מלבד
בחולים או במחלתם יותר מוקדמים בשלבים בחולים בטיפול הפליאטיבית הרפואה
מסיט הטיפול של הריפויי הצד הדברים, מטבע ריפויי. רפואי טיפול מקבלים שעדיין
אפשר אשר אליו, שמתלווים קשים ובכאבים בסימנים מהטיפול הלב תשומת את
זו ברפואה ההתמחות ועיקר רב ידע כיום, הפליאטיבית. הרפואה בעזרת להפחיתם
ולדעת מחלתם, של הסופי בשלב בחולים שמטפלות ההוספיס, במסגרות נמצא
למסגרות הפליאטיבית הרפואה את להרחיב מקום יש בהוספיס, המטפלים
אפשר כך סיעוד. במוסדות והן כלליים חולים בבתי הן בקהילה, הן הקונוונציונליות;
בהן. מטופל שהוא שונות במסגרות החולה של למצבו הטיפול סוג את להתאים
הההכשרה בתהליך זו התמחות לשלב היא הפליאטיבי הצד את לחזק הדרכים אחת
בתכניות שהצטבר המקצועי בידע להיעזר היא נוספת דרך הבריאות. מקצועות של

הקיימות. ההוספיס

אין חולים ולאילו כיום מיועד ההוספיס חולים לאילו לבחון מעניין  היעד אוכלוסיית
פתרון. מהווה הנוכחית במתכונתו ההוספיס
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בשאתות חולים היא בהוספיס לטיפול כיום המרכזית היעד אוכלוסיית ראשית,
מיועד אינו ההוספיס כי מתברר לעיל שהוצגו לקבלה הקריטריונים מתוך ממאירות.
ראינו כבר למקצתם. רק אלא הממאירות השאתות סוגי מכל שסובלים לחולים
הדם סרטן ממחלות שסובלים בחולים בהוספיס מטפלים אין שונות שמסיבות

ראשוניים. מוח מגידולי שסובלים ובחולים

שאינן סופניות ממחלות המטופליםבהוספיסשסובלים החולים ששיעור ראינו שנית,
של סופניות מחלות סופניות, קרדיוואסקולריות מחלות (למשל ממאירות שאתות

מזערי. הוא המרכזית) העצבים מערכת

מיוחד מעון עבורם נפתח מזמן ולא איידס, בחולי בהוספיס מטפלים אין כן כמו
אוכלוסיית של צורכיה מילוי מידת על מידע בידינו אין השומר. תל החולים בבית

זו. חולים

מתקבלים אינם אך לו הזקוקים לחולים הוספיס טיפול להגיש אפשר כן אם כיצד
ומה הקיימות בתכניות אלה חולים לשלב אפשר כן מידה באיזו הקיימות? לתכניות

כך? לשם נדרש

במחלות החולים הילדים מקצת כיום בילדים. מטפלים אין בהוספיס לעיל, כאמור
חולים בבתי אקוטיות במחלקות מטופלים ומקצתם בבתיהם מטופלים סופניות
מחלקות האם היא הנשאלת השאלה לילדים. מיוחדים חולים בבתי או כלליים
מסגרות להקמת מקום יש האם או בילדים לטיפול המתאים המקום הן האשפוז
הברית? ובארצות באנגליה כיום שקיימות לאלה בדומה לילדים מיוחדות הוספיס

100,000 לכל אשפוז מיטות 1.1 יש בארץ כי עולה המחקר מן  השירות זמינות
בשיעור בהתחשב דומה היצע רמת על לשמור כדי .4.4 יש באנגליה ואילו תושבים,
כלומר כפול, להיות היה צריך בארץ המיטות היצע ממאירות, משאתות הפטירות
בהוספיס ובאנגליה בית בהוספיס מתמקדים בארץ אמנם תושבים. 100,000 לכל 2.2

אשפוז. מיטות של נוסף בפיתוח צורך על מעיד בהיצע שהפער ייתכן עדיין אך אשפוז;
בעידן ההוספיס תפיסת כי העובדה מעצם נובעת אנגליה עם ההשוואה של החשיבות
למדינות השירות בהפצת המוביל הגורם את מהווה היא וכי שם התפתחה המודרני

אחרות.

חולים אין ולרוב מהירה די היא לצרכים ההיענות כי מצאנו המחקר במסגרת
נשאלת בממוצע. 7096 היא התפוסה כי מצאנו וכן השירות, לקבלת שממתינים
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של צורכיה כל את ממלא כיום השירות שהיקף מעיד הדבר האם השאלה
שונות? מסיבות השירות ניצול אי על מעיד שהוא או הנוכחית, היעד אוכלוסיית

מודעותם העדר בגלל ניצול, חוסר של תחושה שוררת ההוספיס צוותי בקרב כאמור,
ביקושם העדר להיות עשויה ניצול לאי אחרת סיבה לשירות. הרפואיים הגורמים של
קיומו. על מידע העדר בגלל והן לו שיש הסטיגמה בגלל הן לשירות; החולים של
של יכולתם את מגבילים כיום אשר לקבלה, לקריטריונים קשורה נוספת סיבה

בשירות. מלהשתמש אחרות סופניות במחלות חולים

שמופעלות שהתכניות העובדה היא הדעת, את עליה לתת הראוי שמן נוספת, נקודה
מתבססות הן כן, על יתר ציבוריים. גורמים בידי כיום ממומנות אינן מתנדבים בידי
אפשר כיצד השאלה נשאלת לדבר". "משוגעים של נכונותם ועל אישית יוזמה על
השירות, של זמינותו רמת על לשמור כדי לפחות קיומן, המשך את להבטיח אפוא
יהיה שבעזרתו קבוע, מימון להבטיח מקום שיש ייתכן כיום? קיימת שהיא כפי

בעתיד. קיומו את להבטיח זה ובאופן צוות, אנשי של גרעין להעסיק אפשר

של מגוריו למקום האפשר ככל קרוב להיות צריך זה מסוג שירות  הנגישות מידת
בתוך התכניות של פיזורן מידת את לבחון חשוב היה ולכן משפחתו, בני ושל החולה
בצפון ביותר הגבוה הוא תושבים ל100,000 הטיפול מיטות היצע כי ראינו אזור. כל
מן עלה זאת, מלבד הבית. מיטות מיעוט בגלל כנראה זאת, במרכז; ביותר והנמוך
מצפון הרי ביותר, הגבוה הוא הטיפול מיטות מספר שבצפון אף על כי הנתונים
אין שבע לבאר מדרום כי העובדה בולטת כן כמו הוספיס. שירותי אין לחיפה
בדרום אין זאת, שמלבד לציין יש אשפוז. מיטות אין כולו ובדרום הוספיס, שירותי
אחרים במקומות שמשמשות מיטות מורכב, סיעודי במצב חולים לאשפוז מיטות
השירותים השלמת על הדעת את לתת כך אם יש, סופני. במצב בחולים לטיפול גם

הארץ. ברחבי השירות של נגישותו במידת ההבדלים ועל החסרים

בסיסי שירותים סל מספקות ההוספיס תכניות כל כי עולה המחקר מן  שירותים 0ל
והמשאבים היוזמה מידת לפי משלימים שירותים מתלווים אליו אשר דומה
ההבדלים את מבטאים אכן התכניות בין שההבדלים ייתכן לרשותן. העומדים
העוסקים של ויוזמה יצירתיות של תולדה שהם ייתכן אך החולים, של בצורכיהם
להרחיב צורך יש מידה באיזו ולבחון הדעת את כך על לתת יש מקום מכל במלאכה.
לתכניות (Respite Care) המשפחה על להקלה אשפוז שירות כמו קיימים, שירותים
בעולם הרווחים יום, טיפול כמו נוספים, שירותים לפתח יש מידה ובאיזו אחרות,

הרחב.
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כוח בגיוס קשיים כמו אחדים נושאים על הדעת את לתת ראוי זה בתחום  אדם כוח
לצוות. תמיכה וצורכי הכשרה צורכי ומתנדבים, אדם

עובדים בגיוס גם קושי יש כי אם לשירות; אחיות בגיוס הקושי במיוחד בלט במחקר
ותמורה כלכליים תמריצים העדר בעיקר הן במחקר שצוינו הסיבות סוציאליים.
מודעות והעדר ירוד מקצועי דימוי התפקיד; במילוי הכרוכים לקשיים ביחס הולמת
התפקידים אחד את ממלאת האחות לעיל, כאמור התפקיד. למהות האחיות בקרב

הבעיה. על להתגבר דרך למצוא חשוב ולכן ההוספיס בשירות המרכזיים

ספציפית, מקצועית ובהכשרה השתלמויות בעוד צורך יש כי ציינו הצוות אנשי כל
מקצוע. אנשי באמצעות לצוות הנפשית התמיכה בתגבור צורך על דיווחו ומקצתם
להיבטים לתרום עשויים שהיו מתנדבים, בגיוס מתקשות אחדות תכניות כן, כמו

בהפעלתם. ומתקשות הטיפול, של החברתיים

קשרים מקיימות ההוספיס תכניות  אחרים שירותים עם ההו90'0 של הקשרים מערכת
השירותים; מגוון ומיצוי הטיפול תיאום הפניות, לצורך והרווחה הבריאות מערכת עם
אשר הבית בתכניות במיוחד בולט הדבר החולים. צורכי את למלא כדי זאת
אחידות וחוסר בהירות חוסר יש זאת, עם בקהילה. הרפואי השירות על מושתתות
כך טיפול. להמשך והיחידות המרפאות לבין הבית הוספיס בין העבודה חלוקת לגבי
ואחרות הטיפול מרבית את עצמן על מקבלות אחדות שתכניות מוצאים אנו
טיב על הדעת את לתת יש לכן למשפחות. ותמיכה מקצועי ייעוץ בעיקר מעניקות

השירותים. מערכת לבין ההוספיס בין העבודה וחלוקת הקשר

של מובילים מודלים שלושה מוכרים בארץ  השירות למתן השונים המודלים בין האיזון
אשפוז הוספיס באמצעות בית, הוספיס באמצעות תומך: פליאטיבי טיפול מתן
אחד ולכל יחד, גם אשפוז והוספיס בית הוספיס של משולב דגם ובאמצעות

הולמת. יעד אוכלוסיית יש מהמודלים

חלופיים מודלים של היווצרותם על להשפיע יכולים שונים גורמים כי לשער ניתן
זמינותם את האוכלוסייה, העדפות את למנות אפשר היתר בין השירות. להספקת
מקצועי אדם כוח של זמינותם את מדובר, שבו באזור שקיימים הוספיס שירותי של
ועוד. אונקולוגי למכון הקרבה מידת את ובסימנים, בכאבים לשליטה וטכנולוגיות

להוביל יש כיוון ולאיזה השונים המודלים בין הרצוי האיזון מהו השאלה נשאלת
הארצי ובמישור המקומי במישור רלוונטי אלה בשאלות הדיון בעתיד. הפיתוח את

יחד. גם
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מבטם מנקודת ההוספיס בחינת היא המחקר במסגרת נדונה שלא אחרת סוגייה
אילו לבחון חשוב זו בנקודה משפחותיהם. ובני החולים דהיינו השירות, צרכני של
כן, על יתר ורווחתם. חייהם איכות את לשפר כדי והעשרה, חיזוק דורשים מרכיבים
מסיבות אשר השירות, צרכני של לזה דומה במצב החולים צורכי את לחקור יש
אינו היום במתכונתו שההוספיס חולים, ושל להוספיס, כיום פונים אינם שונות
האקוטי הטיפול של שונות במסגרות כיום מטופלים אלה חולים עבורם. חלופה
בבתי סיעוד, במוסדות כלליים, חולים בבתי שונות במחלקות דהיינו והממושך,
צורכיהם להבנת לתרום יכול כזה מחקר גריאטריים. ובמרכזים גריאטריים חולים
להיות יכולים אלה עבורם. הולמים פתרונות על וללמד בכלל סופני במצב חולים של
או היום, שקיימים אחרים פתרונות הרחבת קיימות, הוספיס תכניות של הרחבה

חדשים. מענים פיתוח
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מבוא .1
מורכב סיעודי במצב חולים של והאשפוז הטיפול סוגיית מעוררת שנים מספר זה
הגריאטרית האשפוז מערכת בארגון חלק שנוטלים אלה בקרב רבות שאלות
של המכריע רובם מורכב. סיעוד במצבי בחולים שמטפלים אלה ובקרב ובמימונה,
על מוטלת בהם לטיפול האחריות ולפיכך קשישים, הם אלה במצבים החולים
בקשישים האשפוזי הטיפול מימון זאת, עם יחד הגריאטרית. האשפוז מערכת
אחראי הרווחה משרד עיקריים: גורמים שלושה בין מתחלק שונים במצבים
וקופות הסיעודיים לקשישים אחראי הבריאות משרד ותשושים, עצמאיים לקשישים

כאחד. קשישים ולא קשישים מורכב, סיעודי במצב לחולים אחראיות החולים

חולים קופת לבין הבריאות משרד שבין בהסכם נקבעה מורכב סיעוד מצבי הגדרת
הבריאות משרד מידי אלה בחולים הטיפול למימון האחריות העברת עם כללית,
חבוט (הסכם 1991 בשנת התעדכן אשר זה, בהסכם .1982 בשנת החולים לקופות
הסיעודי במצבו לטיפול שבנוסף חולה הינו מורכב סיעודי שחולה נקבע (1991 לוי,
טפול שדורש לחץ פצע הבאות: מהבעיות אחת בשל מיומן רפואי לטיפול גם זקוק
הדורש סופני מצב ארוכה, לתקופה עירוי (מחדר), זונדה באמצעות הזנה אקטיבי,
שחולים נובע, ההגדרה מן בהמודיאליזה. וטיפול נרקוטיות בתרופות רפואי טיפול
לעזרה שזקוקים חולים כלומר  סיעודיים חולים ובראשונה, בראש הינם, אלה
בהכרח אינו מורכב סיעודי חולה כי לציין יש היומיומיות. הפעולות בכל מלאה
במערכת שמאושפזים צעירים הם הללו מהחולים מזערי) (אמנם חלק, ולפיכך קשיש,

הרפואיסיעודי. מצבם עקב הגריאטרית

בחולים לטיפול רישוי למתן הסטנדרטים את המפרטות תקנות קבע הבריאות משרד
והרכבו, האדם כוח היקף לגבי פירוט כוללים הסטנדרטים מורכב. סיעודי במצב
הסיעודיים המוסדות רוב וכדומה. הציוד המכשור, הטיפול, למתן הפיזיים התנאים
בטיפול לעסוק אישור למרביתם אין ולפיכך אלה בסטנדרטים עומדים אינם בארץ
מורכב סיעודי במצב החולים של המכריע רובם מכך, כתוצאה מורכב. סיעודי
כאשר כן, על יתר גריאטריים. חולים ובבתי כלליים חולים בבתי כיום מאושפזים
מאשפוז מוחזר שהוא או מורכב, סיעודי מצב מפתח סיעודי במוסד שנמצא קשיש
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את להעביר נדרש והוא בו, לטפל רשאי אינו המוסד כזה, במצב כללי חולים בבית
משפחותיהם ולבני לקשישים רב לסבל גורם זה מצב אחר. אשפוז למקום הקשיש
המשפחה בני קרובות לעתים הקשיש. של מצבו על לרעה להשפיע עלול ואף
הקשיש, את לטלטל מעוניינת אינה היא שגם המוסד, והנהלת להעברה מתנגדים
תקנות דרישת לבין המשפחה דרישות בין נקרעת כשהיא קשה, במצב עצמה מוצאת

הבריאות. משרד

שנקבעה מורכב סיעוד מצבי של שההגדרה סוברים הבריאות במערכת רבים גורמים
שאינן רפואיות בעיות כוללת כללית חולים קופת לבין הבריאות משרד שבין בהסכם
רפואיות בעיות בה שחסרים בעוד מיוחדים, רפואיים והשגחה טיפול בהכרח דורשות
הרפואי למצב מתייחסת אינה ההגדרה לטענתם, כזה. טיפול דורשים שאכן ומצבים
"הגדרה זוהי אלא תכופות, לעתים בו לחול שעשויים ולשינויים החולה של הדינמי
המוסדות ועם החולים בתי עם בלבד התחשבנות לצורכי שנועדה מינהלית"
טיפול למתן כתנאי המשרד, ידי על שנקבעו מהסטנדרטים חלק גם הסיעודיים.
את הולמים אינם שהם סוברים שונים וגורמים במחלוקת, שינויים אלה, בחולים
צילום ביצוע לשם במוסד רנטגן במכשיר הצורך למשל כמו בחולים, הטיפול צורכי

לזונדה. צנתר הכנסת לאחר

אקוטית, לגריאטריה מחלקות כוללת בארץ הגריאטרית האשפוז מערכת
חולים ובבתי כלליים חולים בבתי סיעודית ולגריאטריה שיקומית לגריאטריה
האלה האשפוז מסוגי אחד כל ממושך. לטיפול סיעודיים מוסדות וכן גריאטריים,
אלא ושונות. מוגדרות ותפקודיות רפואיות בעיות עם בחולים לטיפול מיועד
רפואיות, בעיות ממספר זמנית בו קרובות לעתים סובלים הקשישים שהחולים
שבר שלאחר מצב עם ביחד הלב בקצב תכופים שינויים או לב ספיקת אי לדוגמה
לאחר מצב עם ביחד השתן בדרכי חוזרים וזיהומים כליות ספיקת אי או הירך, בפרק
למצוא ניתן מכך כתוצאה שמאלי. או ימני גוף בפלג חולשה או ושיתוק מוחי שבץ
מורכב סיעודי במצב חולים השאר בין  שונים ותפקודיים רפואיים במצבים חולים
באופן התופעה היקף על מידע כיום אין הגריאטריות. והמסגרות המחלקות בכל 

ממסגרות אחת בכל שנמצאים מורכב סיעודי במצב החולים מספר ועל כללי
השונות. הגריאטריות האשפוז

מורכב סיעוד ממצבי שסובלים חולים מטופלים המערבי, בעולם המדינות ברוב
עם בחולים מטפלים בהולנד הסיעודיים המוסדות רוב לדוגמה, סיעודיים. במוסדות
פצעי עם ובחולים ביניהם) הבדל שם (אין גסטרוסטומיה או זונדה באמצעות הזנה
שזקוקים ואלו יציב לא רפואי במצב חולים .(EversAdaibert, 1993) 43 בדרגות לחץ
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מצבם להתייצבות עד כללי חולים לבית כלל בדרך מועברים תרופות של לעירוי
הסיעודיים המוסדות מספקים הברית בארצות גם .(Berg, 1988; Henrard, 1991)
סיעודי טיפול ,Medicaid 8l Medicare ידי על שמוכרים (skilled nursing facilities)
מורשות במיטות אם ובין המוסד, בתוך נפרדת רפואית ביחידה אם בין מורכב,
בכל .(Mott, 1988; Shaughnessy, 1990; Barker, 1994) במוסד המחלקות בכל שפזורות
קיימת וכן אלו, במצבים לחולים רפואי טיפול למתן רישוי בקבלת צורך יש המדינות
כוח להרכב במוסד, הפיזיים לתנאים כלל בדרך מתייחסת אשר בקרה, מערכת

אחרים. ולמדדים וכמותו האדם

בתפקוד לשינוי מקום שיש סוברים הבריאות במערכת רבים גורמים אלה, כל לאור
לטפל שתוכל כך ובארגונה, הסיעודית, המערכת כולל הגריאטרית, האשפוז מערכת
בארה"ב, השורר למצב בדומה מורכב, סיעוד מצבי כולל שונים, במצבים בחולים
הסעיפים החלת לקראת מיוחדת חשיבות זה לנושא אירופה. ארצות וברוב קנדה
פי שעל משום הגריאטרית, למערכת מתייחסים אשר ממלכתי בריאות ביטוח בחוק
קופות לידי לעבור אמורה סיעודי במצב החולים לכל טיפול למתן האחריות החוק,
כיום שנובעות הבעיות להיפתר אמנם אמורות בכך, האדם. מבוטח שבה החולים
של האשפוז למימון באחריות החולים קופות לבין הבריאות משרד שבין מהפיצול
קשורה שאינה האשפוז, מערכת של מחודשת התארגנות נדרשת אך סיעודיים, חולים
להתמודד חשובה הזדמנות להוות עשוי זה צעד השירותים. מימון לשאלת ורק אך
להתארגנותה בסיס ולשמש כה עד הממושך האשפוז במערכת שהיו המכשולים עם

ולהתייעלותה.

מערכת והתארגנות החולים לקופת סיעודיים בחולים לטיפול האחריות העברת
וראשונה בראש כיום. קיים אינו הגדול שברובו מידע, דורשות הגריאטרית האשפוז
כיצד מאפייניהם, הם מה כיום, יש מורכב סיעודי במצב חולים כמה לדעת צורך יש
הם מניין כיום, נמצאים הם היכן השונות, הרפואיות הבעיות מבחינת מתפלגים הם
זאת, כל הגריאטריות. האשפוז ממסגרות אחת בכל שכיחים מצבים ואילו מגיעים,
את לסקור צורך יש כך לשם הגריאטרית. האשפוז במערכת החולים לשאר בהשוואה
בתוכם לאתר בהן, המאושפזים החולים כל ואת הגריאטריות, האשפוז מסגרות כל
לסייע יהיה ניתן כך, מאפייניהם. את וללמוד מורכב סיעודי במצב החולים את
יעילה בצורה בארץ הגריאטריים והשירותים האשפוז מערכת ובארגון בתכנון
מנהלי ושל משפחותיהם ובני החולים של רצונם ולשביעות לרווחתם שתתרום
לאחר בעתיד, הללו. השאלות את נבחן זה בדוח כאחד. בה והעובדים המערכת
הטיפול את שמספקת המערכת את לבחון צורך יהיה אלו, שאלות על מענה שיהיה
והאפשרויות התנאים ואת בה הקיימת שונות את מאפייניה, את אלו, לחולים

לאשפוז.
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ה0קר מטרות .2
בארץ, מורכב סיעודי במצב החולים על מידע בסיס לספק הינה זה סקר של מטרתו
שמאושפזים החולים כלל בקרב זה במצב חולים של ההימצאות שיעור את לבחון
הבעיות סוגי ואת מאפייניהם את לתאר בארץ, הגריאטרית האשפוז במערכת
שיעוריהם ואת פיזורם את ולבדוק מורכב סיעודי מצב נקבע שבגללן הרפואיות
זאת, לאשפוז. מגיעים הם מניין ולבחון אשפוז מסגרות של שונים בסוגים היחסיים
ובמטרה אלה לחולים והאשפוז השירותים מערכת ובתכנון בארגון לסייע במטרה
ושל החולים של לרווחתם הגריאטרית, האשפוז מערכת ולהתייעלות לשיפור לתרום

בהם. המטפלים

הם: הסקר של הספציפיים היעדים
כלל מתוך מורכב סיעודי במצב חולים של ההימצאות שיעור את למדוד (1

אחד כל של ההימצאות שיעור ואת הגריאטרית, האשפוז במערכת המאושפזים
וקופות הבריאות משרד על כיום שמקובלת בהגדרה שכלולות הרפואיות מהבעיות

החולים.

דמוגרפיים, מאפיינים מבחינת מורכב סיעודי במצב החולים מאפייני את לתאר (2

החולים הגיעו מהם והמקורות אשפוז, משך אשפוז, מקום ותפקוד, בריאות מצב
הנוכחי. לאשפוז

הסקר שיטות .3
הסקר אוכלוסיית 3.1

חולים בבתי שהיו הגריאטריות המיטות כל את הקיפה הסקר של היעד אוכלוסיית
אשר ,(1994 הבריאות, (משרד הבריאות משרד רישומי פי על 1993 שנת בסוף בארץ
מרכזים (כולל גריאטריים חולים בתי וב11 כלליים, חולים בתי ב15 נמצאו
מאושפזים מבתיהחולים בחלק .(1 בנספח המחלקות רשימת (ראה גריאטריים)
במילים המיטות. בייעוד להבחין שניתן מבלי שונים, במצבים חולים זהות במחלקות
אלה במצבים החולים מורכב, לסיעוד מיטות בהם שיש החולים בתי ברוב אחרות,
שונים סוגים בסקר לכלול עלינו היה לפיכך, ייעודית. נפרדת במחלקה שוכבים אינם
הגריאטריים בתיהחולים של המיטות כל את לפקוד נאלצנו ולמעשה מחלקות, של
המחלקות מורכב. סיעודי במצב החולים כל את מאתרים היינו לא כן, לא שאם

מחלקות: של סוגים חמישה כן, אם כללו בסקר שנכללו הגריאטריות
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כללי; חולים בבית אקוטית לגריאטריה מחלקות א.
כללי; חולים בבית סיעודית לגריאטריה מחלקות ב.

מחלקות כולל גריאטרי, חולים בבית אקוטית לגריאטריה מחלקות ג.
גריאטריים; במרכזים אקוטיות

גם כללה זו קבוצה גריאטרי. חולים בבית שיקומית לגריאטריה מחלקות ד.
היתה שזו משום כללי, בביתחולים גריאטרי לשיקום אחת מחלקה
לביתחולים בדומה למעשה תפקדה והיא מסוגה, היחידה המחלקה

גריאטרי;
גריאטרי. בביתחולים סיעודית לגריאטריה מחלקות ה.

המוסדות את לפקוד היה ניתן לא הסקר לרשות שעמדו המשאבים במסגרת
מוסדות 45 דיווחו ,1991 בשנת ברוקדייל מכון שערך במיפקד הסיעודיים.
סיעודי חולה אצלם שהיה אבות) בתי כולל בקירוב, מוסדות 200 (מבין סיעודיים
עולה המוסדות של הדיווחים כלל ממניין המיפקד. ביום לפחות אחד מורכב
מכלל ל£49£39 מגיע הסיעודיים במוסדות מורכב סיעודי במצב החולים ששיעור
.(1993 (באר, המשולבים או הסיעודיים במוסדות שנמצאים הכרוניים החולים
במצב חולים לאשפוז שמאושרות מיטות היו הסיעודיים מהמוסדות במיעוט
בשישה רק כאלה מיטות נמצאו הסקר, ביצוע בעת הכל, בסך מורכב. סיעודי

מיטות). כ120 (סה"כ סיעודיים מוסדות

הקיף המחקר לפיכך, מחלקות. שתי מלבד בסקר פעולה שיתפו החולים בתי כל
ב25 המאושפזים כל את וכלל בארץ הגריאטריות מהמיטות מ9070 למעלה
בבי"ח ו11 ($86. על הכיסוי שיעור עמד (שם כלליים בתי"ח 14 חולים: בתי
מחלקות. כ100 במחקר נכללו הכל בסך מלא). כיסוי היה (שם גריאטריים

הנתונים איסוף שיסות 3.2
ואחד אחד כל על נתונים נאספו בו יום, מיפקד באמצעות נערך הנתונים איסוף
מובנה טופס באמצעות נאספו הנתונים המיפקד. ביום מאושפזים שהיו מהחולים
במחלקה. הראשית האחות ידי על המקרים ברוב חולה, כל לגבי שמולא סגור
יומית היום ההיכרות על מבוסס היה וכן החולה של הרפואי מהגליון נשלף המידע

חולים. 2,319 נסקרו הכל, בסך שבמחלקתה. המאושפזים עם האחות של
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ממצאים .4
מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות שיעור 4.1

שני על התבססנו מורכב סיעודי במצב החולים של ההימצאות שיעור את לבחון כדי
סיעודי, תפקודי במצב נמצא הוא האם חולה כל לגבי בחנו ראשית, מרכיבים.
של בהגדרה הכלולות הרפואיות מהבעיות יותר או מאחת סובל הוא האם ושנית,
החולים להגדרת הגענו ביחד, הללו המרכיבים שני שילוב ידי על מורכב. סיעוד מצבי

הימצאותם. שיעור ולאמידת מורכב סיעודי במצב שנמצאים

הסקר ביום מורכב סיעודי במצב היו איש 641 שנסקרו, המאושפזים 2,319 מקרב
להזדקק עשוי מורכב סיעודי במצב חולה המאושפזים. מכלל %28 מהוים והם
לחץ פצע עם לחולה לדוגמה, אחד. רפואי ממצב יותר עקב מיומן רפואי לטיפול
במצב להיות גם עשוי בזונדה שמוזן שחולה או ממושך, עירוי גם להיות עשוי עמוק
כלל בקרב מורכב סיעודי מצב קיום מציג 1 לוח נרקוטי. טיפול שדורש סופני
החולים מכלל ש2196 עולה וממנו הגריאטרית, האשפוז במערכת המאושפזים
בעיות משתי  ר90ר אחת רפואית מבעיה סבלו מורכב סיעודי במצב במערכת
מהבעיות אחת כל של ההימצאות שיעור את מציג 2 לוח יותר. או רפואיות
שהזנה עולה מהלוח המאושפזים. כלל בקרב מורכב סיעוד במצבי הרפואיות
1396 בקרב נמצאה והיא ביותר השכיחה הבעיה היתה (מחדר) זונדה באמצעות
סופני במצב מחלה בסקר. שנכללו הגריאטרית במערכת המאושפזים החולים מכלל

הנסקרים. מכלל 1670 בקרב נמצאו ועירוי לחץ ופצעי ,$9< בקרב נמצאה

הנסקרים כלל בקרב מורכב סיעוד מצבי קיום :1 לוח
אחוזים חולים מספר מצב
100 2,319 0ה"כ
72 1,678 מורכב סיעודי מצב בל' סהכ
28 641 מורכב סיעודי מצב עם 0ה"כ

מתוכם:
21 489 אחת רפואית בעיה
6 129 רפואיות בעיות שתי
1 23 רפואיות בעיות 43
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הנסקרים כלל בקרב הרפואיות מהבעיות אחת בל הימצאות שיעור :2 לוח
הימצאות שיעור חולים מספר הבעיה

6.9 155 43 דרגה לחץ פצעי
12.9 300 בזונדה הזנה
6.3 146 עירוי
9.0 210 סופני במצב מחלה
03 8 המודיאליזה

(N=2,319)

רבעים ששלושה עולה מורכב, סיעודי ממצב שסבלו האנשים 641 את בוחנים כאשר
4 לוח .(3 (לוח יותר או בעיות משתי סבלו ורבע אחת רפואית מבעיה סבלו מהם
סבלו חולים ש96 עולה מהלוח לדוגמה, הבעיות. של השונים ההרכבים את מציג
בלבד). זונדה עם שהיו חולים ל204 בנוסף (זאת בזונדה להזנה בנוסף בעיה מעוד
החולים בקרב מהמצבים ואחד אחד כל של ההימצאות שיעור את מציג 5 לוח
סיעודי במצב החולים מכלל למחצית שקרוב עולה וממנו מורכב סיעודי במצב
מהחולים שליש ביותר. השכיח המצב זה וכאמור, בזונדה מוזנים היו (£469) מורכב

.43 בדרגה לחץ פצע עם ו/או עירוי עם לרבע וקרוב סופני במצב מחלה עם היו

מורכב סיעודי במצב הנסקרים בקרב הרפואיות הבעיות התפלגות :3 לוח
באחוזים חולים מספר בעיות מספר

100 641 0הכ
76 489 אחת בעיה
20 129 שונות בעיות שתי
4 23 שונות בעיות 43
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סיעודי במצב הנסקרים כלל בקרב השונות הרפואיות הבעיות הימצאות :4 לוח
מורכב

שיעור
הימצאות1 חולים מספר המצב

100.0 641 סהכ
11.8 76 43 בדרגה לחץ פצעי רק
31.8 204 בזונדה הזנה רק
10.0 65 עירוי רק
21.4 139 סופני במצב מחלה רק
0.8 5 המודיאליזה רק
3.4 22 בזונדה הזנה + לחץ פצעי
2.9 19 עירוי + לחץ פצעי
1.4 9 סופני במצב מחלה + לחץ פצעי
3.2 21 עירוי + זונדה
3.4 22 סופני במצב מחלה + זונדה
7.9 51 הכרה בלי + זונדה
2.6 17 סופני מצב + עירוי
0.3 2 דיאליזה + סופני מצב
1.0 7 עירוי + זונדה + לחץ פצעי
0.3 2 סופני מצב + זונדה + לחץ פצעי
0.9 6 זונדה + לחץ פצעי
0.5 3 סופני מצב + עירוי + לחץ פצעי
0.3 2 עירוי + לחץ פצעי
0.1 1 דיאליזה + סופני מצב + לחץ פצעי
0.1 1 סופני מצב + לחץ פצעי
0.5 3 סופני מצב + עירוי + זונדה
0.5 3 עירוי + זונדה
1.0 7 סופני מצב + זונדה
0.3 2 סופני מצב + עירוי
0.3 2 סופני מצב + עירוי + זונדה + לחץ פצעי
0.1 1 עירוי + זונדה + לחץ פצעי
0.5 3 סופני מצב + זונדה + לחץ פצעי
01 1 סופני מצב עירוי* + זונדה + לחץ פצעי
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סיעודי במצב הנסקרים בקרב הרפואיות מהבעיות אחת כל הימצאות שיעור :5 לוח
מורכב

הימצאות שיעור חולים מספר הבעיות
23.9 155 43 דרגה לחץ פצעי
46.2 300 בזונדה הזנה
22.5 146 עירוי
32.4 210 סופני במצב מחלה
12 8 המודיאליזה

(N=641)

מורכב סיעוד מצבי תיאור 4.2
הנסקרים בקרב שנתגלו כפי הרפואיות מהבעיות אחת כל את בנפרד נתאר להלן

מאפייניהן. את ונבחן בסקר מורכב סיעודי במצב

לחץ פצעי קיום 4.2.1
דרגה בעור. שפשוף או אודם :1 דרגה דרגות: לארבע הלחץ פצעי את לחלק מקובל
פתוח פצע :4 דרגה ונקרוטי. עמוק פתוח, פצע :3 דרגה עמוק. או שטחי פתוח פצע :2

.(Abrams, 1995) העצם לחשיפת עד ועמוק,

פצעי עם סיעודיים חולים שרק קבע חולים קופת לבין הבריאות משרד שבין ההסכם
במצב שמוגדרים חולים הינם 43 בדרגות פצעים דהיינו ועמוקים, פתוחים לחץ
בקרב מורכב סיעודי במצב החולים שיעור את לבחון בבואנו לפיכך, מורכב. סיעודי
43 בדרגות פצעים עם שהיו הסיעודיים החולים את ורק אך מנינו המאושפזים, כלל
מכלל ו^24 הנסקרים מכלל 796 המהווים זה, במצב איש 155 נמצאו הסקר. ביום

מורכב. סיעודי במצב החולים

לחץ פצעי עם מורכב סיעודי במצב חולים בקרב הרפואיות הבעיות התפלגות :6 לוח
43 בדרגה

באחוזים חולים מספר הבעיה
100 155 0הכ
49 76 לחץ פצע רק

עם: לחץ פצע
14 22 זונדה 
12 19 עירוי 
6 9 סופני מצב 
19 29 יותר או נוספים רפואיות בעיות שתי 
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פצעים עם לחולים גם נתייחס הדרגות, מכל הלחץ פצעי תופעת שיעור את לבחון כדי
ל294 זו. מסיבה מורכב סיעודי במצב כחולים מוגדרים שאינם למרות ,21 בדרגות
בעיה בגלל מורכב סיעודי במצב היו 111 מתוכם, שטחיים: לחץ פצעי היו איש

מורכב. סיעודי במצב היו לא נוספים איש ו183 אחרת,

הגוף בפלג היו הדרגות בכל לחץ פצעי נמצאו שבהם בגוף העיקריים המקומות
לחץ פצעי עם החולים מקרב שליש לשני ובירכיים. בעקבים בעכוז, בעיקר התחתון,
פצעים עם החולים בקרב בלבד לשליש בהשוואה אחד, לחץ פצע רק היה שטחיים
עם מהחולים %16b רק יותר. או פצעים שלושה היו למחציתם ולקרוב ,43 בדרגות
פצעים עם החולים מכלל ל^78 בהשוואה בפצע זיהום היה השטחיים הפצעים
האחרונים בחודשים הלחץ פצע במצב שינוי חל האם לשאלה מהתשובות עמוקים.
ורק ניכר) או (קל שיפור חל שטחיים לחץ פצעי עם מהחולים 819& שבקרב עולה,
אפילו חלה £259< ובקרב כזה, שיפור חל עמוקים לחץ פצעי עם מהחולים $43. בקרב
עם החולים של (91^ המכריע רובם לאשפוז. קבלתם מאז הפצעים במצב החמרה

יותר. או אחד לחץ פצע עם הנוכחי לאשפוז התקבלו עמוקים לחץ פצעי

(מחדר) זונדה באמצעות הזנה 4.2.2
נמצאו הסקר, ביצוע ביום מורכב. סיעודי כחולה מוגדר בזונדה המוזן סיעודי חולה
זו רפואית בעיה שנסקרו. החולים מכלל £139 המהווים כאלה חולים מאות שלוש
החולים מכלל 4696 בקרב ונמצאה המורכב, הסיעוד חולי בין ביותר השכיחה היתה
הבעיה זו היתה בזונדה מוזנים שהיו מהחולים שליש לשני מורכב. סיעודי במצב
היו זונדה עם מהחולים ל1270 נוספות. בעיות גם היו ולשליש היחידה, הרפואית

.(7 (לוח אחרות רפואיות בעיות שתי עוד לפחות

התקבלו הסקר ביום בזונדה מוזנים שהיו (64^ החולים מכלל שליש שני כמעט
שלושה הסקר, ביום כך מוזנים שהיו לחולים בנוסף זונדה. עם הנוכחי לאשפוז
עם הנוכחי לאשפוז התקבלו בסקר החולים כלל מקרב נוספים איש) 61) אחוזים
החולים מכל שכ1296 לאמר ניתן לפיכך, הסקר. יום לפני הוצאה היא אך זונדה
זונדה עם היו ($76.) מתוכם הרוב כאשר זונדה, עם הנוכחי לאשפוז התקבלו בסקר

הסקר. ביצוע ביום

משך את בדקנו זונדה, באמצעות מוזנים החולים שבו הזמן משך את לבחון במטרה
שהתקבלו חולים אותם לגבי  הקבלה מיום (או הזונדה החדרת מיום שחלף הזמן
המידע את לקבל היה ניתן המקרים ברוב הסקר. ביצוע יום ועד זונדה) עם לאשפוז
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אך הזונדה, החדרת מועד נמצא לא מהחולים 796 לגבי החולה. של רפואי מהגליון
הנוכחי בניתוח זמן". המון "כבר זונדה לו שיש אמרה במחלקה הראשית האחות

חסר. אומדן הנראה ככל זהו אך חודשים, כשלושה זו הערכה חישבנו

זונדה עם מורכב סיעודי במצב חולים בקרב הרפואיות הבעיות התפלגות :7 לוח
באחוזים חולים מספר הבעיה

100 300 0הכ
68 204 בזונדה הזנה רק

עם: בזונדה הזנה
7 22 לחץ פצעי 

7 21 עירוי 

6 18 סופני מצב 

12 35 יותר או נוספות רפואיות בעיות שתי 

ממושך עירוי קיום 4.2.3
במצב כחולה מוגדר הסיעודי למצב בנוסף יותר או ימים שלושה עירוי לו שיש חולה
שישה מהווים והם זה, במצב איש 146 נמצא הסקר, ביצוע בעת מורכב. סיעודי
סיעודי במצב שנמצאו החולים מכלל ו2296 שנסקרו, המאושפזים מכלל אחוזים
היחידה הרפואית הבעיה את העירוי היווה (4596) מהם למחצית לקרוב מורכב.

.(8 (לוח נוספות רפואיות בעיות גם היו ולשאר

עירוי עם מורכב סיעודי במצב חולים בקרב הרפואיות הבעיות התפלגות :8 לוח
ממושך

באחוזים חולים מספר הבעיה
100 146 0הכ
47 69 ממושך עירוי רק

עם: עירוי
13 19 לחץ פצעי 
12 17 סופני מצב 

14 21 זונדה 

14 20 יותר או רפואיות בעיות שתי 
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סופני במצב מחלה 4.2.4
מצבי בהגדרת נכלל הסיעודי למצבו בנוסף רפואי לטיפול שזקוק סופני במצב חולה
מכלל 99?< מהווים הם זה. במצב נמצאו בסקר אנשים ועשרה מאתיים מורכב. סיעוד
ממחציתם ללמעלה מורכב. סיעודי במצב החולים מכלל ושליש שנסקרו, החולים
מורכב סיעודי במצב כחולים הוגדרו שבגללה היחידה הרפואית הבעיה היתה זו

.(9 (לוח

סופני במצב מורכב סיעוד חולי בקרב הרפואיות הבעיות התפלגות :9 לוח
באחוזים חולים מספר

100 210 0הכ
66 139 סופני מצב רק

עם: סופני מצב
4 9 לחץ פצעי 
9 18 בזונדה הזנה 

8 17 עירוי 

1 2 דיאליזה 

12 25 יותר או רפואיות בעיות שתי 

המודיאליזה 4.2.5
מורכב סיעודי במצב היו בסקר שנכללו המאושפזים מבין סיעודיים חולים שמונה
כללי). באופן אלא הסקר ביום דווקא (לאו להמודיאליזה זקוקים שהיו מאחר
בנוסף סופני במצב מאובחנים היו שניים דיאליזה, ורק אך קיבלו מהם חמישה
שקיבל נוסף חולה גם (נסקר שונות. בעיות שלוש היו ולאחד דיאליזה לקבלת

מורכב). לסיעודי נחשב לא ולכן בתפקוד מוגבל היה לא הוא אך דיאליזה

מורכב סיעודי במצב החולים מאפייני 4.3
במערכת שמאושפזים מורכב סיעודי במצב החולים של מאפייניהם את נתאר להלן
במצב החולים בין הבדלים נמצאו שבהם המאפיינים .(10 (לוח הגריאטרית האשפוז
תוך במיוחד, יצויינו במערכת המאושפזים החולים שאר לבין מורכב סיעודי

ההבדלים. למהות התייחסות

דמוגרפיים מאפיינים 4.3.1
74.7 היה שלהם הממוצע והגיל נשים היו מורכב סיעודי במצב מהחולים שליש שני
מכך נובעת הסיבה שנים. 76.1 היה המאושפזים שאר של הממוצע הגיל שנים.
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קרוב הגריאטרית. במערכת מאושפזים היו מורכב סיעודי במצב צעירים שחולים
האשפוז לפני רבתי אביב תל באזור התגוררו מורכב סיעודי במצב מהחולים לשליש
בהמשך צפונית). ושפלה אביב תל דרומית, (שפלה הארץ במרכז שליש שני וכמעט
.(4.6 פרק (ראה מאושפזים הם בו המקום לפי החולים של המגורים למקום נתייחס

תפקוד' מצב 4.3.2
אכילה, בסיסיות: ADL פעולות לשלוש בהתייחס נבחן החולים של התפקודי המצב
מהחולים שליש הסוגרים. על ושליטה הניידות למצב בהתייחס וכן ורחצה, לבישה
להתלבש יכלו לא ($7876) ורובם לבד, לאכול יכלו לא מורכב סיעודי במצב
מרותקים היו (9296) מורכב סיעודי במצב החולים של המכריע רובם לבד. ולהתרחץ
שיעור יש גלגלים בכיסא הניידים בקרב גם כן, על יתר למיטה. או גלגלים לכיסא
למעשה הם הכיסא. ובהובלת לכיסא ממיטה במעבר שמוגבלים חולים של גבוה
אחוזים שמונה רק אחר. מישהו ידי על בכיסא ומובלים לכיסא מהמיטה מועברים
בהשוואה אחר, אדם בעזרת או לבד ללכת, יכלו מורכב סיעודי במצב החולים מכלל
רוב הגריאטרית. במערכת מאושפזים שהיו החולים שאר בקרב לשליש לקרוב
ו 88^ המעיים סוגר ועל השתן, סוגר על שלטו לא מורכב סיעודי במצב החולים
כל על שולטים הלא שיעור היה במערכת המאושפזים שאר בקרב בהתאמה). 833

כמחציתם. מהסוגרים אחד

החולה האם בקביעה מרכזי מרכיב הינה החולים של הכולל התפקודי המצב הגדרת
להיות יכולים סיעודי במצב חולים רק שכאמור, משום מורכב, סיעודי במצב נמצא
נבחן החולים של הכולל התפקודי המצב מורכב. סיעודי במצב כחולים מוגדרים
במחלקה) ראשית אחות המקרים (ברוב מהמרואיינים ביקשנו ראשית, דרכים. בשתי
ADL1 תפקוד: אינדקס בנינו שנית, חולה. כל של התפקודי המצב את להגדיר

הסוגרים. על ובשליטה בניידות רחצה), לבישה, (אכילה,

העלתה השנייה) (הדרך שבנינו התפקודי האינדקס לפי התפקודי המצב בחינת
בשלושה מלאה לעזרה זקוקים היו מורכב סיעודי במצב מהחולים שמחצית
בשני מוגבלים היו נוספים $47< הסוגרים, על שלטו ולא בניידות ,ADL1 תפקודים:
מהחולים 396 רק הסוגרים. על ושליטה adl1 או ובניירות ADL1 לפחות: מרכיבים

בלבד. adl1 מוגבלים היו מורכב סיעודי במצב

לאינדקס בדומה מורכב סיעודי במצב החולים את הגדירו האחיות האם לבחון כדי
החולים מקרב 1470 ביניהם. ההתאמה שיעור את בחנו הסקר, לצורכי שנבנה
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נוספים ו>?199 האחיות ידי על גם ככאלו הוגדרו מורכב סיעודי במצב שנמצאו
מורכבים כסיעודיים שנמצאו מהחולים אחוזים חמישה כסיעודיים. ידיהן על הוגדרו
.(£39.) תשושים או (£29) כעצמאיים מטפליהם ידי על הוגדרו התפקודי האינדקס לפי
היו ותשעה סופני במצב ממחלה סבלו איש) 16) האלה החולים ממחצית למעלה
הוגדרו איש) 15) מורכבים סיעודיים שנמצאו החולים מקרב אחוזים כשני עירוי. עם
סבלו ושליש עירוי לשליש לחץ, פצע היה מהם לשליש כשיקומיים. מטפליהם ידי על
במהלך ופיתחו שיקום לצורך התקבלו אלו שחולים ייתכן סופני. במצב ממחלה

כשיקומיים. להגדירם ממשיכים מטפליהם אך מורכב, סיעוד מצבי האשפוז

היו ושלא הגריאטרית במערכת מאושפזים שהיו החולים של התפקודי מצבם בחינת
בשלושה מוגבלים היו ממחציתם שלמעלה העלתה, הסקר בעת מורכב סיעודי במצב
מרותקים היו ,ADLn פעולות משלוש אחת אף לבצע יכלו לא דהיינו תפקודים,
למדי גבוה מוגבלות שיעור זהו הסוגרים. על שלטו ולא למיטה או גלגלים לכיסא
את הקיף שהסקר העובדה עם אחד בקנה עולה הוא אך המאושפזים, כלל בקרב
מאושפזים שבהם בארץ, שיקומית ולגריאטריה אקוטית לגריאטריה המיטות כל
הם מכך וכתוצאה שיקומיים וממצבים חריפים רפואיים ממצבים שסובלים חולים
שלא החולים מקרב אחוזים שמונה זאת, עם למיטה. ורתוקים בתפקוד מוגבלים
היו נוספים ו^10 לחלוטין עצמאיים היו הסקר, בעת מורכב סיעודי במצב נמצאו
בהתמצאות בעיות היו מורכב סיעודי במצב מהחולים רבעים לכשלושה תשושים.

המאושפזים. שאר בקרב ממחצית לפחות בהשוואה ובתקשורת

כרוניות ומחלות רפואיים מצבים 4.3.3
בעת הכרה מחוסרי היו מורכב סיעודי במצב חולים ושבעה שמונים הכרה: חוסר
איש ושניים שישים מורכב. סיעודי במצב החולים מכלל 1496 מהווים והם הסקר
שמונה גם נמצאו בנוסף, אחרות. רפואיות בעיות היו ולשאר בזונדה, הוזנו מתוכם
מחוסרי 95 נמנו הכל ובסך מורכב סיעודי במצב היו שלא הכרה מחוסרי חולים

הנסקרים. מכלל 6ל4 מהווים אשר הכרה
להנשמה זקוקים היו מורכב סיעודי במצב החולים מקרב חולים עשר שבעה הנשמה:
חולים שבעה עוד נמצאו בנוסף, הכרה). מחוסרי היו מתוכם שלושה (רק הסקר ביום
שהיו מאושפזים 24 נמנו הכל ובסך מורכב, סיעודי במצב היו שלא מונשמים

הסקר. בעת מונשמים
הסקר. ביום גסטרוסטומיה היתה מורכב סיעודי במצב חולים ל21 נ00רו00וס'ה:
וחוסר סופני במצב מחלה היו גסטרוסטומיה עם החולים של השכיחים המצבים
שליש לכשני כלומר, גסטרוסטומיה, עם חולים 54 בסקר נמנו הכל בסך הכרה.
לבעיית קשור שאינו אחר, מורכב סיעודי מצב היה גסטרוסטומיה עם מהחולים

שלהם. ההזנה
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קונטרקטורות. היו מורכב סיעודי במצב מהחולים אחוזים לכארבעים קונסרקטורות:
קונטרקטורות היו ולשליש הגפיים, ארבע בכל קונטרקטורות היו מתוכם שליש לשני
קוטנרקטורות עם החולים שיעור היה החולים שאר בקרב ברגליים. רק או בידיים רק

מקרבם. כ^14 יותר, נמוך
12 של רשימה מתוך נבדקו במחקר שנכללו החולים של האבחנות כרוניות: מחלות
האבחנות .(11 (לוח כרוניים במצבים לקשישים שאופייניות עיקריות אבחנות
ספיקת אי מוחי, שבץ היו: שסומנו מורכב סיעודי במצב חולים של ביותר הבולטות
חולים בין המחלות בשיעור הבדלים נמצאו ולא כמעט ודמנציה. דם, לחץ יתר לב,
שיעור נמצא שבה ממאירה במחלה מלבד החולים, שאר לבין מורכב סיעודי במצב
2696) המאושפזים לשאר בהשוואה מורכב סיעודי במצב חולים של יותר גבוה

בהתאמה). 596 לעומת

סיעודי במצב הנסקרים של ורפואיים תפקודיים דמוגרפיים, מאפיינים :10 לוח
(באחוזים) מורכב

96 המאפיין
דמוגרפיה

מננ
61 נשים

גיל
18 64 עד
21 6574
37 7584
24 +85

האשפוז לפני מגורים מחוז
12 ירושלים
8 צפון
13 חיפה
28 מרכז
31 אביב תל
8 דרום

תפקודי מצב
אכילה

29 עצמאי
37 לעזרה זקוק
34 יכול לא
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0 המאפיין
לבישה

2 עצמאי
22 לעזרה זקוק
76 יכול לא

רחצה
0 עצמאי

22 לעזרה זקוק
78 יכול לא

ניידות
5 אדם עזרת ללא מתהלך
3 אדם עזרת עם מתהלך
50 גלגלים בכיסא נייד
42 למיטה מרותק

השתן סוגר על שליטה
7 מלא באופן שולט
5 חלקי באופן שולט
88 שולט לא

צואה על שליטה
11 מלא באופן שולט
6 חלקי באופן שולט
83 שולט לא

תפקודית הגדרה
1 עצמאי
3 תשוש
19 סיעודי
75 מורכב סיעודי
2 שיקומי

והתמצאות הכרה מצב
הכרה מצב

55 מלאה הכרה
30 מעורפלת הכרה
15 הכרה ללא

ההתמצאות
24 תקינה התמצאות
19 חלקית מתמצא
57 מתמצא לא
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£9 המאפיין
רפואיים מאפיינים
קונטרקטורות

61 אץ
25 הגפיים ארבע בכל יש
14 ברגליים רק או בידיים רק יש

3 גסטרוסטומיה

(N=641)

מורכב סיעודי במצב הנסקרים בקרב כרוניות מחלות שיעורי :11 לוח
אחוז המחלה
40 (CVA) מוחי שבץ
16 הירך צואר הפרק שבר
23 סכרת
26 ממאירה מחלה
9 פרקינסון
22 CHF
19 CHD
30 לב ספיקת אי
35 דמנציה
36 דם לחץ יתר
19 ריאה מחלת
9 נשימתית ספיקה אי

אשפוז מקום 4.4
שיעור מהו היא הגריאטרית האשפוז מערכת בארגון החשובות השאלות אחת
הגריאטרית במערכת המאושפזים החולים כלל בקרב מורכב סיעודי במצב החולים
עקב חשיבות יש זו לשאלה בנפרד. אשפוז סוג בכל מתפלגים הם וכיצד בכלל,
של מאלה ושונים מיוחדים טיפול צורכי יש מורכב סיעוד במצבי שלחולים העובדה
של מזה שונה בעבורם מקבל שהמוסד התגמול גם אחרים. במצבים החולים
אשפוז. יום מחיר מבחינת והן התגמול, מקור מבחינת הן אחרים, במצבים החולים
כלל בקרב מורכב סיעודי במצב החולים של הימצאותם מקום את נבחן לפיכך,
מקום את נבחן כן כמו בנפרד. אשפוז סוג ובכל הגריאטרית במערכת המאושפזים
אלה. במצבים החולים כלל בקרב מורכב סיעוד ממצבי אחד כל של הימצאותם
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אשפוז במסגרות שונות מחלקות כוללת בארץ הגריאטרית האשפוז שמערכת מכיוון
דרכים: בשתי מורכב סיעודי מצבי הימצאות את בדקנו שונות,

חולים בתי לעומת כלליים חולים בבתי גריאטריות מחלקות חולים: בית סוג לפי א.
גריאטריים). מרכזים (כולל גריאטריים

לגריאטריה מחלקות לעומת אקוטית, לגריאטריה מחלקות המחלקה: סוג לפי ב.

הראשונים המחלקות סוגי שני סיעודית. לגריאטריה מחלקות ולעומת שיקומית
בבתי בעיקר נמצאות לשיקום מחלקות ואילו החולים, בתי סוגי בשני נמצאים
גריאטרי לשיקום אחת מחלקה רק בארץ היתה הסקר ביצוע בעת גריאטריים. חולים
הנוכחי בסקר נכללה ולפיכך גריאטרי חולים לבית בדומה שתפקדה כללי, בבי"ח
הסקר ביצוע בעת כן, כמו גריאטריים. חולים בבתי שיקום מחלקות של בקבוצה

מורכב. לסיעוד כמחלקה שהוגדרה אחת מחלקה רק היתה

כלליים חולים בתי 14 חולים. בתי ב25 מאושפזת היתה הסקר אוכלוסיית כאמור,
הכל בסך .(1 (נספח גריאטריים) מרכזים שני (מתוכם גריאטריים חולים בתי ו11

אחת מחלקה היתה הכלליים החולים בתי ברוב מחלקות. כ100 בסקר נכללו
שונות. מחלקות 38 היו הגריאטריים החולים בתי ובכל לגריאטריה

המאושפזים כלל בקרב מורכב סיעודי במצב חולים של האשפוז מקום 4.4.1
הגריאסרית במערכת

(7796) גריאטריים חולים בבתי מאושפזים היו הנסקרים 2,319 מקרב איש 1,789

האם לבחון במטרה כלליים. חולים בבתי גריאטריות במחלקות איש, 530 והשאר,
האשפוז סוגי בשני מורכב סיעודי במצב חולים של ההימצאות בשיעור הבדל יש
במחלקות המאושפזים החולים מכלל ש^24 נמצא .(12 (לוח ביניהם השווינו
החולים בבתי המאושפזים מקרב ו>£299 כלליים חולים בבתי גריאטריות
מכל רבעים משלושה שלמעלה מאחר לפיכך, מורכב. סיעודי במצב היו הגריאטריים
הרבה שם היו הכל שבסך הרי גריאטריים, חולים בבתי מאושפזים היו הנסקרים
חולים שבבתי הגריאטריות במחלקות מאשר מורכב סיעודי במצב חולים יותר
בקרב מורכב סיעוד ממצבי אחד כל של ההימצאות שיעור את מציג 13 לוח כלליים.
בבתי החולים מכלל ש1596 עולה מהלוח האשפוז. סוגי בשני המאושפזים כלל
המאושפזים מכלל ל^8 בהשוואה הסקר בעת זונדה עם היו גריאטריים חולים
בבתי יותר גדול בשיעור נמצאו זאת, לעומת עירוי עם חולים הכלליים. החולים בבתי
ל696 בהשוואה 1096) הגריאטריים החולים לבתי בהשוואה הכלליים החולים
סוגי בשני דומים הימצאות שיעורי היו מורכב סיעוד מצבי בשאר בהתאמה).

האשפוז.
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(באחוזים) חולים בית סוג לפי הנסקרים כלל בקרב מורכב סיעוד מצב :12 לוח
מחלקות

חולים בתי בבתי גריאטריות
גריאטריים כלליים חולים סה"כ המצב

1,789 530 2,319 (במספרים) סה"כ
100 100 100 (באחוזים) סה"כ
71 76 72 מורכב סיעודי מצב בלי סהכ
29 24 28 מורכב סיעודי מצב עם סה"כ

מתוכם:
22 17 21 אחת רפואית בעיה
7 7 7 שונות בעיות 42

סוג לפי הנסקרים כלל בקרב הרפואיות מהבעיות אחת כל הימצאות שיעור :13 לוח
(באחוזים) חולים בית

חולים בתי גריאטריות מחלקות
גריאטריים כלליים חולים בבתי סה"כ מורכב סיעוד מצבי

1,789 530 2,319 (במספרים) סה"כ
7 5 7 34 בדרגה לחץ פצעי
15 8 13 בזונדה הזנה
6 10 7 עירוי קיום
10 9 9 סופני במצב מחלה
0 1 [03] המודיאליזה

במחלקות מורכב סיעודי במצב חולים של ההימצאות שיעור את לבדוק במטרה
סיעוד מצבי הימצאות שיעור את מציג 14 לוח בנפרד. אשפוז סוג כל בחנו שונות,
הכלליים החולים בבתי גריאטריות במחלקות שמאושפזים החולים בקרב מורכב
במצב החולים של ההימצאות בשיעור הבדלים נמצאו ולא שכמעט עולה וממנו
סיעודית לגריאטריה ובמחלקות אקוטית לגריאטריה במחלקות מורכב סיעודי
(לוח המחלקות מסוגי אחד בכל נמצאו מצבים אלו בוחנים כאשר החולים. שבבתי
אקוטית לגריאטריה במחלקות יותר גבוה היה עירוי עם החולים ששיעור נמצא (15

עולה זה ממצא בהתאמה). %%y $139,) סיעודית לגריאטריה למחלקות בהשוואה
ולא חריפים במצבים בחולים לטיפול מיועדות אשר המחלקות, אופי עם אחד בקנה

יציבים.
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בבתי שונות במחלקות מורכב סיעודי במצב חולים של ההימצאות שיעורי בדיקת
לשיקום במחלקות .(16 (לוח המחלקות בין הבדלים העלתה גריאטריים חולים
והוא (£259) מורכב סיעודי במצב חולים של ביותר הנמוך השיעור היה גריאטרי
החולים שבבתי הגריאטריות במחלקות מורכב סיעודי במצב החולים לשיעור דומה
מכלל ממחצית למעלה נמצאו לשיקום שבמחלקות מאחר זאת, עם הכלליים.

ללמעלה מגיע שם מורכב סיעודי במצב החולים שמספר הרי שנסקרו, החולים
שאותרו מורכב סיעודי במצב החולים מכלל למחצית קרוב מהווים והם איש, מ300
החולים שבתי הסיעודיות ובמחלקות האקוטיות במחלקות מהחולים כשליש בסקר.

מורכב. סיעודי במצב היו הגריאטריים

שבבתי המחלקות מסוגי אחד בכל נמצאו מורכב סיעוד מצבי איזה בוחנים כאשר
ביותר השכיח המורכב הסיעודי שהמצב עולה (17 (לוח הגריאטריים החולים
שיעור כי אם בזונדה, הזנה היה הסיעודיות ובמחלקות האקוטיות במחלקות
מכלל ($29<) שליש כמעט שונה. היה המחלקות סוגי בשני בזונדה המוזנים
מוזנים היו הגריאטריים החולים בתי של הסיעודיות במחלקות המאושפזים
עשירית בקרב סופני ומצב בזונדה הזנה נמצאה לשיקום במחלקות זונדה. באמצעות

מהחולים.

סוג לפי כלליים חולים בבתי הנסקרים כלל בקרב מורכב סיעוד מצב :14 לוח
(באחוזים) המחלקה

לגריאטריה מחלקות לגריאטריה מחלקות
סיעודית אקוטית מצב

281 249 (במספרים) 0ה"כ
100 100 (באחוזים) 0ה"כ
76 76 מורכב סיעודי מצב בלי 0הכ
24 24 מורכב סיעודי מצב עם 0היכ

מתוכם:
17 17 אחת רפואית בעיה
7 7 יותר או בעיות שתי
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הנסקרים כלל בקרב הרפואיות מהבעיות אחת כל עם חולים הימצאות :15 לוח
(באחוזים) מחלקה לפי כלליים חולים בבתי

לגריאטריה מחלקה לגריאטריה מחלקה הבעיה
סיעודית אקוטית

281 249 (במספרים) סהכ
6 4 34 בדרגה לחץ פצעי
7 8 זונדה באמצעות הזנה
8 13 עירוי קיום
9 8 סופני במצב מחלה
1 1 המודיאליזה

סוג לפי גריאטריים חולים בבתי הנסקרים כלל בקרב מורכב סיעוד מצב :16 לוח
(באחוזים) המחלקה

מחלקות
סיעוד סיעוד/ מחלקות מחלקות

מורכב שיקום אקוטיות המצב

418 1,200 171 (במספרים) 0ה"כ
100 100 100 (באחוזים) 0ה"כ
62 75 67 מורכב סיעודי מצב בלי סהיכ
38 25 33 מורכב סיעודי מאב עם סהכ

מתוכם:
30 20 21 אחת רפואית בעיה
8 5 12 יותר או רפואיות בעיות שתי

הנסקרים כלל בקרב הרפואיות מהבעיות אחת כל עם חולים הימצאות :17 לוח
(באחוזים) מחלקה לפי גריאטריים חולים בבתי

סיעוד/סיעוד מח'
מורכב שיקום מח' אקוטית מת מורכב סיעוד מצבי

418 1.200 171 (במספרים) סה"כ

6 7 11 34 בדרגה לחץ פצעי
29 10 14 זונדה באמצעות הזנה
5 5 11 עירוי קיום
8 10 11 סופני במצב מחלה
0 0 05£} המודיאליזה
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במצבים החולים בקרב מורכב סיעודי במצב חולים של אשפוז מקום 4.4.2
אלה

המאושפזים, כלל בקרב מורכב סיעודי במצב החולים של האשפוז בדיקת לאחר
מקרב אחוזים עשרים אלה. במצבים החולים של האשפוז מקומות לבחינת נתייחס
במחלקות מאושפזים היו הסקר ביום מורכב סיעודי במצב שהיו החולים 641
הרוב כאשר גריאטריים, חולים בבתי $80,  והשאר כלליים חולים בבתי גריאטריות
קיימים מידה באיזו בדקנו .(18 (לוח שיקומית לגריאטריה במחלקות מתוכם
מסגרות סוגי משני אחד בכל החולים סובלים שמהם המצבים במספר הבדלים
דומה היה ויותר מצבים שני עם או אחד מצב עם החולים ששיעור נמצא האשפוז.
בנפרד האשפוז סוגי משני אחד כל בחנו כאשר אבל, .(19 (לוח האשפוז סוגי בשני
מאושפזים שהיו מורכב סיעודי במצב מהחולים %9 המחלקות. בין הבדלים נמצאו
מצבים, יותר או שלושה עם היו הכלליים החולים בתי של הסיעודיות במחלקות
סוגי משני אחד שבכל מכיוון אקוטית. לגריאטריה במחלקות אחוז לשני בהשוואה
חולים ו69 חולים 60) מורכב סיעודי במצב חולים של דומה מספר נמצאו המחלקות
בהשוואה יותר גבוה הסיעודיות במחלקות הקשים החולים שעומס הרי בהתאמה)

האקוטיות. למחלקות

(באחוזים) מורכב סיעודי במצב חולים של האשפוז מקום :18 לוח
אחוזים אשפוז מקום
641 (במספרים) 0ה"כ
100 (באחוזים) סה"כ
20 כללי חולים בית
9 אקוטית לגריאטריה מחלקה
11 סיעודית לגריאטריה מחלקה
80 גריאסרי חולים בית
9 אקוטית לגריאטריה מחלקה
46 שיקומית לגריאטריה מחלקה
25 מורכב סיעודית/סיעוד לגריאטריה מחלקה

(באחוזים) חולים בית סוג לפי מורכב סיעודי מצב התפלגות :19 לוח
חולים בתי חולים בתי
גריאטריים כלליים סה"כ בעיות מספר

514 127 641 (במספרים) סהכ
100 100 100 (באחוזים) 0הכ
77 72 76 אחת רפואית בעיה
23 28 24 יותר או בעיות שתי
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אשפוז משך 4.5
גם לבחון חשוב מורכב, סיעודי במצב החולים של האשפוז מקום את שבחנו לאחר
שהסקר מכיוון אולם, מהמקומות. אחד בכל מאושפזים היו שהם הזמן משך את
של המלא האשפוז משך את לבדוק היה ניתן לא יום, מפקד באמצעות נערך הנוכחי
המיפקד. ליום ועד קבלתם מיום ורק אך אלא שחרורם ועד קבלתם מיום החולים
ליום הקבלה מיום  זה זמן למשך מתייחס זו בעבודה האשפוז" "משך לפיכך,
לשאר בהשוואה נבחן מורכב סיעודי במצב החולים של האשפוז משך המיפקד.

בנפרד. חולים בית סוג כל ולפי הגריאטרית במערכת החולים

היה החציון יום. 412 היה מורכב סיעודי במצב החולים של הממוצע האשפוז משך
כלל של הממוצע האשפוז משך שנים. 12 לבין אחד יום בין נע והוא ימים 98
24 לבין אחד יום בין נע והוא יום, 59 היה החציון יום, 364 היה הסקר אוכלוסיית
זה לבין מורכב סיעודי במצב חולים של הממוצע האשפוז משך בין השוואה שנים.
עולה 22 מלוח .(20 (לוח ביניהם משמעותיים הבדלים העלתה החולים שאר של
הדברים, מטבע כשנתיים. במשך בממוצע מאושפזים היו בזונדה שמוזנים שחולים
ארך הוא גם אך ביותר, הקצר היה עירוי עם חולים של הממוצע האשפוז משך

בממוצע. חודשים כארבעה

מורכב סיעודי מצב קיום לפי הנסקרים כלל בקרב ממוצע אשפוז משך :20 לוח
(בימים)

(בימים) ממוצע אשפוז משך מצב
349 מורכב סיעודי מצב אין
402 יותר) או אחת (בעיה סיעודי מצב קיים

(בימים) מורכב סיעודי במצב הרפואית הבעיה סוג לפי ממוצע אשפוז משך :21 לוח
(בימים) ממוצע אשפוז משך הבעיה

234 לחץ פצעי
616 זונדה
138 עירוי קיום
266 סופני מצב
121 המודיאליזה

שהו שהחולים הימים משך התפלגות באמצעות האשפוז משך את גם בדקנו בנוסף,
היו מורכב סיעודי מצב ללא החולים מכלל (3796) שכשליש עולה 22 מלוח באשפוז.
מצב עם מהחולים ממחצית ליותר בהשוואה חודשים, משלושה יותר מאושפזים
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החולים שבקרב עולה, השונים הרפואים המצבים את בוחנים כאשר מורכב. סיעודי
עולה 23 מלוח זונדה. באמצעות שמוזנים החולים שוב בולטים מורכב סיעודי במצב

משנה. למעלה חולים בבית נמצאו האלה החולים מכלל מחצית שכמעט

מורכב סיעודי מצב קיום לפי הנסקרים כלל בקרב אשפוז משך התפלגות :22 לוח
(באחוזים)

שלושה חודש שבוע
יותר חודשים 3 עד עד עד
משנה שנה עד חודשים חודש שבוע סה"כ מצב

21 16 24 26 13 100 מורכב סיעודי מצב אין
30 1\ 20 20 9 100 מורכב סיעודי מצב קיים

המורכב הסיעודי במצב הרפואית הבעיה סוג לפי אשפוז משך התפלגות :23 לוח
(באחוזים)

שלושה
יותר חודשים עד חודש עד שבוע
משנה שנה עד חודשים 3 חודש שבוע עד סה"כ הבעיה

20 21 27 21 11 100 לחץ פצעי
47 22 14 12 5 100 זונדה
9 13 23 40 15 100 עירוי קיום
19 25 20 25 11 100 סופני מצב
0 51 12 25 12 100 המודיאליזה

השונות האשפוז מסגרות בין האשפוז במשכי הבדלים קיימים האם לבחון במטרה
של האשפוז משך את בחנו יותר, ארוך זמן למשך החולים מאושפזים היכן ולאתר
שמשך עולה 24 מלוח בנפרד. אשפוז סוג כל לפי מורכב סיעודי במצב החולים
כחודשיים היה כללי חולים בבית אקוטית לגריאטריה במחלקה הממוצע האשפוז
משך חודשים. כארבעה  גריאטרי חולים בבית אקוטית לגריאטריה ובמחלקה
החולים שבבתי הסיעודיות ובמחלקות לשיקום במחלקות הממוצע האשפוז

בהתאמה). וכשנתיים (כשנה למדי, גבוה היה הגריאטריים

בכל מורכב סיעודי במצב החולים של האשפוז משכי התפלגות את כאן גם בחנו
שמאושפזים מורכב סיעודי במצב החולים שעיקר עולה 25 מלוח בנפרד. מחלקה
במחלקות בעיקר ובתוכם הגריאטריים החולים בבתי נמצאו ארוכות לתקופות
חולים בבית מורכב סיעודי במצב החולים מכלל אחוזים ושבעה חמישים הסיעודיות.
במחלקות ל^29 בהשוואה חודשים משלושה יותר למשך מאושפזים היו גריאטרי

כללי. חולים בבית גריאטריות
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אשפוז מקום לפי מורכב סיעודי במצב הנסקרים של אשפוז משך ממוצע :24 לוח
(בימים)

בימים ממוצע אשפוז מקום
402 0ה"כ

258 כללי חולים בית
58 אקוטית מחלקה
432 סיעודית מחלקה
450 גריאסרי חולים בית
128 אקוטית מחלקה
321 שיקומית מחלקה
809 מורכב סיעודית/סיעוד מחלקה

(N=641)

אשפוז מקום לפי מורכב סיעודי במצב הנסקרים של אשפוז משך התפלגות :25 לוח
(באחוזים)

שלושה חודש שבוע
יותר חודשים 3 עד עד עד
משנה שנה עד חודשים חודש שבוע סה"כ אשפוז מקום

185 139 125 133 57 639 (במספרים) 0הייכ
29 22 19 21 9 100 (באחוזים) סהייכ

19 10 17 34 20 100 (N=1 27) כללי חולים בית
5 8 12 45 30 100 (60) אקוטית מחלקה
30 12 22 25 12 100 (67) סיעודית מחלקה

32 25 20 17 6 100 (N=512) גריאסרי חולים בית
11 26 21 33 9 100 (56) אקוטית מחלקה
26 24 24 20 7 100 (299) שיקומית מחלקה
53 26 12 6 3 100 וסיעוד סיעודית מחלקה

(157) מורכב
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גיאוגרפי פיזור 4.6
דרכים. בשתי נעשתה הבחינה בארץ. החולים לפיזור שנוגעים היבטים מספר ברונו
מורכב סיעודי במצב החולים של הנוכחי האשפוז מקום בין השוואה נערכה ראשית,
המקובלת בחלוקה שימוש תוך האשפוז; לפני שלהם המגורים מקום לבין שנסקרו
מחוז חיפה, מחוז הצפון, מחוז ירושלים, מחוז אזורים: לשישה הפנים במשרד
הגריאטריות המיטות שיעור את בחנו שנית, הדרום. ומחוז אביב תל מחוז המרכז,

מחוז. בכל קשישים לאלף

של האשפוז למקום באשר המחוזות ששת בין גדולים הבדלים עולים ההשוואה מן
ש^97 שבעוד עולה, 26 מלוח מגוריהם. מקום לפי מורכב סיעודי במצב חולים
מחוז מתושבי ו£99 שרק הרי מגוריהם, במחוז מאושפזים היו ירושלים מחוז מתושבי
תושבי שאר נמצאים היכן בוחנים כאשר מגוריהם. במחוז מאושפזים היו הדרום
המרכז, במחוז מאושפזים היו (8296) שרובם עולה מורכב סיעודי במצב הדרום מחוז
העובדה לאור מפתיע אינו זה ממצא שבגדרה. הרצפלד חולים בבית הנראה ככל
כלליים חולים בבתי אקוטית לגריאטריה מחלקות שתי רק יש הדרום שבמחוז
פוסט לאשפוז חולים בית או מחלקה אף בו ואין ברזילי), ובבי"ח סורוקה (בבי"ח
תושבי מורכב סיעודי במצב מהחולים כרבע גם מורכב. סיעודי או שיקומי אקוטי,
חולים בבתי מאושפזים אינם חיפה מחוז מתושבי משליש ויותר הצפון מחוז
ומרכז חיפה במחוזות מאושפזים הצפון שתושבי עולה ומהלוח מגוריהם, שבמחוז
שבין החלופות על עוד ללמוד ניתן מהלוח אביב. ותל המרכז במחוזות חיפה ותושבי
אביב תל תושבי מורכב סיעודי במצב מהחולים £409, כאשר והמרכז, אביב תל מחוז
מגמה גם נמצאה במקביל, המרכז. במחוז חולים בבתי הסקר בעת מאושפזים היו
לפני הקבוע מגוריהם שמקום אנשים לפיה יותר, קטנים בממדים כי אם הפוכה
אביב. תל במחוז חולים בבתי הסקר בעת נמצאו המרכז במחוז היה האשפוז
מכל מורכב סיעודי במצב אנשים מאושפזים אביב תל שבמחוז העובדה לבסוף,
אביב שבתל ליכטנשטדר חולים שבית בכך הנראה כלל קשורה בארץ, המחוזות
למקום קשר בלי הארץ, מכל קשים וחולים מורכב סיעוד במצבי חולים מרכז

מגוריהם.

האשפוז במערכת שנסקרו החולים שאר של האשפוז מקום את בחנו כאשר
של לזו מאוד דומה תמונה נתקבלה מורכב סיעודי במצב היו ושלא הגריאטרית
פחות היו למחוז מחוז בין ההעברה דפוסי כי אם מורכב, סיעודי במצב החולים
היו הדרום במחוז היה מגוריהם שמקום 29£9מהקשישים למשל כך בולטים.
והשאר מורכב), סיעודי במצב מהחולים ל996 (בהשוואה הסקר בעת שם מאושפזים
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היו שלא הצפון תושבי רוב במרכז. בעיקר אחרים, במחוזות מאושפזים היו
דרומיים במחוזות לא אך חיפה במחוז מאושפזים היו מגוריהם במחוז מאושפזים

יותר.

הסבר, מספקת מחוז בכל קשישים לאלף הגריאטריות המיטות שיעור של בדיקה
קשישים לאלף המיטות ששיעור עולה 27 מלוח המחוזות. בין למעבר חלקי, כי אם
בכלל קשישים לאלף המיטות משיעור שניים פי היה למשל, המרכז, במחוז
רק הועברו זה במחוז כאמור, קשישים. לאלף מיטות 5.1 על עמד אשר האוכלוסייה
תל במחוז כולם  אחרים במחוזות לאשפוז מורכב סיעודי במצב מהחולים 159&

קשישים לאלף גריאטריות מיטות של הנמוך השיעור גם בולט מהלוח הסמוך. אביב
וחיפה. צפון דרום, במחוזות

סיעודי במצב הנסקרים של האשפוז מחוז לפי האשפוז לפני המגורים מחוז :26 לוח
(באחוזים) מורכב

אשפוז מחוז
מחוז מחוז מחוז מחוז מחוז מחוז
הדרום אביב תל המרכז חיפה הצפון ירושלים סה"כ המגורים מחוז

3 97 100 ירושלים מחוז
8 11 4 77 100 הצפון מחוז
8 27 60 5 100 חיפה מחוז
15 85 100 המרכז מחוז
60 40 100 אביב תל מחוז

9 9 82 100 הדרום מחוז

(באחוזים) מחוז לפי הגריאטריות, המיטות היצע :27 לוח
גריאטריות מיטות שיעור

קשישים ל1,000 המחוז
5.1 0הכ
4.1 ירושלים
3.4 צפון
3.2 חיפה
10.2 מרכז
5.2 אביב תל
09 דרום
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החולים קבלת מקורות 4.7
אל מורכב סיעודי במצב החולים מגיעים שממנו למקום רבה חשיבות נודעת
מערכת ובארגון בתכנון לסייע יכול אלה חולים של הקבלה מקור על מידע האשפוז.
שבו המקום על רבים, במקרים להצביע עשוי הוא שכן הגריאטרית, האשפוז
מורכב סיעודי במצב החולים נפח לכך בנוסף המורכב. הסיעוד מצבי מתפתחים
במקומות הנמצאים זה במצב החולים נפח על לרמז עשוי מקור מכל המגיעים

נתון. זמן בכל השונים

היו: בסקר החולים של העיקריים הקבלה מקורות
מהבית ישירות או מיון חדר א.

פסיכיאטריה עור, אונקולוגיה, נוירולוגיה, פנימית, מחלקה כולל פנימי: האגף ב.
נמרץ. וטיפול

פלסטיקה, דם, כלי אורתופדיה, כירורגית, מחלקה כולל הכירורגי: האגף ג.
וחזה. לב וכירורגית גניקולוגיה אורולוגיה, נוירוכירורגיה,

חריפה תת אקוטית לגריאטריה מחלקה כולל ושיקום: לגריאטריה האגף ד.
כללי. ושיקום נפש תשושי ושיקומית,

סיעודיים. מוסדות ה.

של הפנימי האגף ממחלקות הנוכחי לאשפוז הגיעו בסקר החולים כל מכלל כשליש
חולים בבתי ממחלקות ו^22 חולים בית באותו ממחלקות 10^ החולים בתי
שבאגף ממחלקות הגיעו והשאר מיון, חדר דרך הגיעו מהחולים חמישית אחרים).
אקוטית וגריאטריה שיקום וממחלקות אחר), חולים מבית (רובם הכירורגי
הנוכחית האשפוז למסגרת הועברו חולים שבהם המקרים ברוב אחרים. במקומות
שבו כללי, חולים בבית אקוטית לגריאטריה מחלקה היתה זו גריאטרית, ממחלקה
הנוכחי לאשפוז הגיעו בסקר החולים מכלל אחוזים חמישה שיקום. מחלקת אין
הרוב אותרו. לא בסקר מהחולים £ל12 של קבלתם מקורות סיעודיים. ממוסדות
הסקר. בעת נמצאים הם שבו מזה אחר חולים מבית הגיעו (95^ מקרבם המכריע
ממנו שכתוצאה החולים, של הארוך האשפוז משך עם קשורה לכך שהסיבה ייתכן
היו הללו החולים רוב הקבלה. מקור את הרפואיות ברשומות לאתר היה ניתן לא

גריאטריים. חולים בבתי לשיקום במחלקות מאושפזים

כך על מצביעה (28 (לוח מורכב סיעודי במצב החולים של קבלתם מקורות בחינת
הנוכחי לאשפוז הגיעו מורכב סיעודי במצב החולים מקרב ($36.) משליש שלמעלה
שיקום ומאגפי הכירורגי מהאגף ועשירית מיון מחדר 1896 הפנימי, מהאגף
סיעודיים. ממוסדות הגיעו מורכב סיעודי במצב מהחולים אחוז שבעה וגריאטריה.

ידוע. אינו מורכב סיעודי במצב מהחולים לחמישית קרוב של קבלתם מקור
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שמאושפזים מורכב סיעודי במצב חולים של הקבלה מקורות בין השוואה נערכה
מורכב סיעודי במצב מהחולים ש4196 נמצא האשפוז. מסגרות סוגי משני אחד בכל
3170 מיון; מחדר הנוכחי לאשפוז הגיעו הכלליים החולים בבתי מאושפזים שהיו
ו^15 מאחרים) או עתה נמצאים הם (שבו חולים בתי של הפנימי מהאגף הגיעו
שהגיעו מורכב סיעודי במצב חולים של הקבלה מקורות סיעודיים. ממוסדות הגיעו
בתי של הפנימי מהאגף הגיעו £379, מגוונים: יותר היו הגריאטרים החולים לבתי
הכירורגי מהאגף מיון, מחדר שמינית אחרים), חולים בתי המקרים (ברוב חולים
עוד סיעודיים. ממוסדות 596 ורק אחרים חולים בבתי וגריאטריה לשיקום ומהאגף
החולים בבתי היו ידוע לא קבלתם שמקור החולים של המכריע שרובם מהלוח עולה
שם, האשפוז אופי עם אחד בקנה עולה זה הכלליים. החולים בבתי ולא הגריאטריים

הכלליים. החולים לבתי בהשוואה

הגריאטריות למחלקות מורכב סיעודי במצב החולים של הקבלה מקורות בחינת
בין הבדלים מעלה הגריאטריים החולים שבבתי ולמחלקות כלליים חולים בבתי
סיעודי במצב מהחולים שליש ששני עולה 29 מלוח האשפוז. סוגי בשני המחלקות
חדר דרך הגיעו הכלליים החולים שבבתי אקוטית לגריאטריה במחלקות מורכב
משני יותר הגיעו הסיעודיות למחלקות גם .(2770) הפנימי ומהאגף ,(4370) המיון
החולים מכלל ש^17 מהלוח עולה עוד אלה. מקורות משני שם מהחולים שליש
ל בהשוואה סיעודיים ממוסדות האקוטיות למחלקות הגיעו מורכב סיעודי במצב

הסיעודיות. למחלקות שהגיעו 1496

מעלה (30 (לוח הגריאטריים החולים בבתי שונות למחלקות הקבלה מקורות בחינת
וכי החולים בתי של הפנימי האגף היה ביותר הבולט הקבלה מקור כאן שגם
עוד הפנימי. מהאגף ביותר הגבוה הקבלה בשיעור מאופיינת האקוטית המחלקה
החולים בבתי מורכב סיעודי במצב החולים מכלל מעשירית שלמעלה מהלוח עולה
במחלקה בעיקר בולט וזה ושיקום, לגריאטריה ממחלקות הגיעו הגריאטריים
הגיעו מורכב סיעודי במצב החולים מכלל כחמישית ששם סיעודית, לגריאטריה
עלה לא ששיקומם בחולים הנראה ככל מדובר אחר. במקום ושיקום מגריאטריה
למחלקה הועברו ולפיכך סיעודיים להיות הפכו והם אחרים במקומות יפה
שרבים מהלוח עולה עוד אחרים. במקומות או החולים, בית שבתוך הסיעודית
החולים שבבתי לשיקום במחלקות מרוכזים ידוע לא קבלתם שמקור מהחולים
אינו שם מורכב סיעודי במצב החולים מכלל £259 של קבלתם מקור הגריאטריים.

איש. 75 לכדי מגיע ידוע לא קבלתם שמקור שם החולים מספר ולפיכך ידוע,
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(באחוזים) מורכב סיעודי במצב חולים של קבלה מקורות :28 לוח

חולים בית
גריאטרי כללי חולים בית סה"כ הקבלה מקור

514 127 641 (במספרים) 0ה"כ
100 100 100 (באחוזים) סהכ
13 41 18 מהבית או ממיון
37 31 36 הפנימי מהאגף
12 9 11 הכירורגי מהאגף
12 2 10 ושיקום גריאטריה מאגף
5 15 7 סיעודי ממוסד

21 2 18 ידוע לא

כלליים חולים לבתי מורכב סיעודי במצב חולים של קבלה מקורות :29 לוח
סיעודית מחלקה אקוטית מחלקה הקבלה מקור

67 60 (במספרים) סה"כ
100 100 (באחוזים) סהכ
39 43 מהבית או ממיון
33 27 הפנימי מהאגף
9 8 הכירורגי מהאגף
3 2 ושיקום גריאטריה מאגף
14 17 סיעודי ממוסד
2 3 ידוע לא

גריאטריים חולים לבתי מורכב סיעודי במצב חולים של קבלה מקורות :30 לוח
מחלקה

סיעודית/סיעוד מחלקה מחלקה
מורכב שיקומית אקוטית הקבלה מקור

160 297 57 (במספרים) סהכ
100 100 100 (באחוזים) סהכ

11 13 20 מהבית או ממיון
35 37 46 הפנימי מהאגף
12 13 9 הכירורגי מהאגף
18 8 7 ושיקום גריאטריה מאגף
6 4 5 סיעודי ממוסד

18 25 13 ידוע לא
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סיעודי במצב החולים שיעור מהו לבחון הינה הנתונים על להסתכלות אחרת זווית
אחד מכל הגריאטרית האשפוז למערכת שהגיעו החולים כלל בקרב מורכב
במצב החולים ששיעור עולה 31 מלוח זו. למערכת החולים הגיעו שמהם מהמקורות
ביותר, הגבוה הינו סיעודיים ממוסדות שהגיעו החולים כלל בקרב מורכב סיעודי
שהגיעו החולים מכלל שליש גם משם. שהגיעו החולים מכלל $39 לכדי ומגיע
חמישית עד רבע מורכב. סיעודי במצב היו הפנימי מהאגף הגריאטרית למערכת
במצב היו הכירורגי ומהאגף וגריאטריה לשיקום מאגף ממיון, שהגיעו החולים מכלל
קבלתם שמקור החולים מקרב מאוד גבוה ששיעור לכך לב לשים יש מורכב. סיעודי
שנמצאים בחולים הנראה ככל מדובר מורכב. סיעודי במצב חולים הינם ידוע אינו
וחלקם כרוניים חולים אלה המקרים וברוב מאוד, ארוכה תקופה הנוכחי באשפוז
מאמצים למרות היה ניתן לא זו מסיבה למקום. ממקום פעמים מספר הועברו אף
או שלהם הקודמים הרפואיים הגליונות את למצוא זה, בכיוון שהשקיעו רבים

חסר. היה הגעתם מקורות על שהתיעוד

כלל בקרב מורכב סיעוד ממצבי אחד כל של ההימצאות שיעור את מציג 32 לוח
בשיעור מאופיינים מסויימים שמקורות עולה מהלוח הקבלה. מקור לפי החולים
למערכת שהתקבלו החולים מכלל $20 למשל, מסויימים. מצבים של יותר גבוה
מכלל $17 גם וכן בזונדה מוזנים היו סיעודיים ממוסדות הגריאטרית האשפוז
ממוסדות שהגיעו החולים מכלל 1296 בנוסף, הפנימי. מהאגף שהתקבלו החולים
חולים לבית מעבירים הסיעודיים שהמוסדות נראה לחץ. פצעי עם היו סיעודיים
ופצעי זונדה עם חולים בעיקר מורכב, סיעודי במצב חולים של יחסית גבוה שיעור
הגריאטרית המערכת לכלל הגיעו סיעודיים המוסדות שמכל לזכור יש זאת, עם לחץ.
חולים ל745 בהשוואה מורכב) סיעודי במצב היו איש 45 (ומתוכם חולים 113 רק
מדובר ולפיכך, מורכב), סיעודי במצב היו איש 231 (ומתוכם הפנימי מהאגף שהגיעו
החולים למספר בהשוואה מורכב סיעודי במצב חולים של קטן במספר הכל בסך
מהבית שהגיעו החולים מכלל עשירית הפנימי. מהאגף מורכב סיעודי במצב שהגיעו
חולים הנראה ככל ואלה עירוי, עם חולים או סופני מחלה במצב היו מיון מחדר או
הפכו במצבם חריף שינוי ובעקבות בביתם, הנוכחי לאשפוז עד שהיו קשים

לאשפוז. שזקוקים מורכבים לסיעודיים
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קבלה מקור לפי הנסקרים כלל בקרב מורכב סיעוד מצבי הימצאות :31 לוח
(באחוזים)

מאגף
לא גריאט' מהבית
ידוע ממוסד או מאגף מאגף או

המקור סיעוד שיקום כירורג' פנימי ממיון סה"כ מצב

275 113 314 402 745 451 2,300 (במספרים) סהכ
100 100 100 100 010 100 100 (באחוזים) סהכ

59 61 80 82 69 74 72 מורכב סיעודי מצב אץ
סיעודי מצב קיים
בעיה עם מורכב

41 39 20 18 31 26 28 יותר או אחת רפואית

הרפואית הבעיה סוג לפי מורכב סיעודי במצב חולים של הקבלה מקור :32 לוח
(באחוזים)

מאגף
גריאט' מהבית

ידוע לא ממוסד או מאגף מאגף או
המקור סיעוד שיקום כירורגי פנימי ממיון סה"כ הבעיה

275 113 314 402 745 451 2.300 (במספרים) 0הכ

דרגה לחץ פצעי
9 12 6 6 7 3 7 34

19 20 11 8 17 8 13 בזונדה הזנה
10 9 5 3 6 10 7 עירוי

במצב מחלה
16 7 5 7 9 11 9 סופני
0 0 0 0.5 0.7 0.4 0.4 המודיאליזה

דיון .5
בקרב רבות שאלות מעוררת מורכב סיעודי במצב בחולים והטיפול האשפוז סוגיית
הגריאטרית, האשפוז במערכת השירותים ובהספקת במימון בארגון, שעוסקים אלו
משפחותיהם. ובני הקשישים החולים של חייהם איכות על השלכות גם לה ויש
סיעודי במצב חולים של ההימצאות שיעורי על מידע מאוד מעט יש זאת, למרות
ועל מאפייניהם על במערכת, פיזורם על הגריאטרית, האשפוז במערכת מורכב
הגריאטרית. במערכת המאושפזים לשאר בהשוואה אותם המייחדים הגורמים



293 הימצאות 0קר הגריאטרית.: האשפוז במערכת מורכב סיעודי במצב חולים

שמורשות בארץ הגריאטריות האשפוז מסגרות מרוב נתונים נאספו הנוכחי בסקר
למאה קרוב שבהן אשפוז מסגרות 25 הכל בסך מורכב, סיעודי במצב בחולים לטפל
היעד. אוכלוסיית מכלל מ>$90 למעלה שהם חולים 2,319 הקיף הסקר מחלקות.
מהוים והם הסקר ביום מורכב סיעודי במצב היו איש ש641 עולה הסקר מממצאי
סיעודי במצב בחולים לטפל המורשית במערכת מאושפזים שהיו החולים מכלל £289.

אחת רפואית מבעיה מיותר סבלו מורכב סיעודי במצב החולים מכלל שליש מורכב.
1396) ביותר, השכיחה הרפואית כבעיה נמצאה בזונדה הזנה כאשר הסקר, בעת
במצב החולים מכלל מחצית כמעט  הגריאטרית במערכת המאושפזים מכלל
פצעי היו ואחריהן בגודלה, השניה הבעיה היא סופני במצב מחלה מורכב). סיעודי
המערכת בכלל אנשים שמונה רק ימים. משלושה יותר במשך ועירוי 43 בדרגות לחץ

בהמודיאליזה. טיפול קבלת עקב מורכב סיעודי במצב היו הגריאטרית

דומים המאפיינים שברוב העלתה מורכב סיעודי במצב החולים מאפייני בחינת
בשני מלבד הגריאטרית, במערכת מאושפזים שהיו החולים לשאר הללו החולים
היה מורכב סיעודי במצב החולים של הממוצע הגיל ראשית, עיקריים. מאפיינים
שבקרב מכך לוודאי קרוב נובע זה הבדל האחרים. החולים של מאשר יותר נמוך
כולל צעירים, של יותר גבוה שיעור היה מורכב, סיעודי במצב המאושפזים החולים
האנשים שיעור שנית, אחד. חולים בבית בעיקר המרוכזים נוער, ובני ילדים
סיעודי במצב החולים בקרב יותר גבוה היה  שונים מדדים לפי  בתפקוד המוגבלים
שגם לציין מעניין אך מורכב, סיעודי מצב של הגדרתו לאור צפוי ממצא זהו מורכב.
לכדי המוגבלות שיעור הגיע הגריאטרית האשפוז במערכת החולים שאר בקרב
של האקוטי הרפואי המצב עם הנראה ככל קשור זה המאושפזים. מכלל מחצית

במחקר. שנכללו המחלקות סוג ועם החולים,

גריאטריים חולים בבתי מאושפזים היו הנסקרים מכלל אחוזים ושבעה שבעים
במצב החולים שיעור כלליים. חולים בבתי גריאטריות במחלקות מרבע ופחות
במעט גבוה היה הגריאטריים החולים בבתי הנסקרים כלל בקרב מורכב סיעודי
מספרם שגם מאחר לפיכך, הכלליים. החולים שבבתי הגריאטריות במחלקות מאשר
שבבתי מזה בהרבה גבוה היה הגריאטריים החולים בבתי המאושפזים של המוחלט
כלל בקרב מורכב סיעודי במצב החולים של היחסי משקלם וגם הכלליים, החולים
בבתי מורכב סיעודי במצב החולים ששיעור הרי יותר, גבוה הוא המאושפזים
גבוה היה ומספרם זה, במצב החולים מכלל £809, לכדי הגיע הגריאטריים החולים
במצב החולים שרוב לאמר ניתן לפיכך, הכלליים. החולים שבבתי מזה בהרבה
שבמחלקות בעוד הגריאטריים החולים בבתי בעיקר מתרכזים מורכב סיעודי

בהרבה. מצומצם מספרם הכלליים החולים שבבתי הגריאטריות
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החולים שבבתי לגריאטריה המחלקות רק נכללו הנוכחי שבסקר להזכיר יש כאן
חולים להימצא עשויים שבהן החולים בתי מחלקות שאר בו נכללו ולא הכלליים
אנשי של מעדויות אורתופדית. או פנימית מחלקה למשל כמו מורכב, סיעודי במצב
שאין למרות מורכב, סיעוד במצבי חולים יש אלה במחלקות שגם עולה, המקצוע
בחולים הנראה ככל מדובר אלה. במחלקות המאושפזים בקרב שיעורם על נתונים
בה שוהים והם המחלקה של הספציפי הרפואי לטיפול יותר זקוקים שאינם
במצבים חדשים חולים קבלת מונעים גם (ובכך מתאים למקום להעברה בהמתנה
בסקר אלה מחלקות לכלול היה ניתן לא וטכניות תקציביות סיבות בשל אקוטיים).
סקר ממצאי גם כן, על יתר נפרד. בסקר לבחינתם חשיבות שיש נראה אך הנוכחי,
של הפנימיות במחלקות מורכב סיעודי במצב חולים של הימצאות על מעידים זה
סיעודי במצב חולים של ביותר הגדול "הספק" היו אלה מחלקות שהרי החולים, בתי
הגריאטריות למחלקות החולים) שאר של ביותר הגדול הספק גם (כמו מורכב

הגריאטריים. החולים ולבתי חולים בית שבאותו

שבין להבדלים הן התייחסה מורכב סיעודי החוליםבמצב של האשפוז מקום בחינת
להבדלים והן גריאטריים חולים בתי לבין כלליים חולים בבתי גריאטריות מחלקות
שהמחלקות שלמרות נמצא אשפוז. סוג באותו מחלקות של שונים סוגים שבין
הן הכלליים החולים בבתי סיעודית לגריאטריה ובמחלקות אקוטית לגריאטריה
סיעודי במצב חולים של דומה שיעור בהן היה לחלוטין, שונים ומבנה יעדים בעלות
החולים בשיעור הבדלים נמצאו לא המאושפזים. מכלל רבע לכדי הגיע והוא מורכב
היה עירוי עם החולים שיעור רק בזונדה; שמוזנים החולים ובשיעור לחץ פצעי עם
החולים מאופי הנראה, ככל הנובע, דבר אקוטית, לגריאטריה במחלקות כפול
לגריאטריה במחלקות מורכב סיעודי במצב החולים שיעור במחלקה. החריפים
מכלל שליש לכדי הגיע הגריאטריים החולים שבבתי אקוטית ולגריאטריה סיעודית
לשיקום במחלקות מורכב סיעודי במצב החולים שיעור אלה. במחלקות המאושפזים
במצב החולים לשיעור דומה והוא המאושפזים מכלל לרבע והגיע יותר נמוך היה
מאחר אך הכלליים. החולים שבבתי הגריאטריות במחלקות שנמצאו מורכב סיעודי
שבבתי לשיקום במחלקות מאושפזים היו הנסקרים מכלל ממחצית שלמעלה
מורכב סיעודי במצב החולים כל מכלל למחצית שקרוב הרי הגריאטריים, החולים
שאר בכל מאשר יותר גבוה זה ומספר חולים), (כ300 שם מאושפזים היו שנסקרו

הגריאטריים. החולים שבבתי המחלקות

המיטות בין להבחין היה ניתן לא המקרים שברוב ולציין לחזור כדאי כאן
בבתי סיעודיתמורכבת לגריאטריה המיטות לבין וסיעודית שיקומית לגריאטריה
החולים בתי של המכריע שרובם מהעובדה נבעה לכך הסיבה הגריאטריים. החולים
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כך נפרדת, מחלקה להן ייעדו לא מורכב, לסיעוד מיטות בהם שיש הגריאטריים,
חלו האחרונות השנהשנתיים במהלך נפרדות. במחלקות לאתרן היה ניתן שלא
במספר שינוי שנעשה מבלי הגריאטריים החולים בבתי המיטות בייעוד שינויים
מורכב, לסיעוד הייעודיות המיטות מספר עלה מכך, כתוצאה הכולל. המיטות
שינוי אמנם מורכב. סיעוד למיטות וסיעוד שיקום ממיטות הוסבו המכריע כשרובן
עדיין הגריאטריים המוסדות רוב אך האשפוז, מערכת מצורכי חלק על לענות בא זה
לא אשר אלו, נסיבות נפרדות. מחלקות מורכב סיעודי במצב לחולים מייעדים לא
מורכבות, סיעודיות במיטות שמאושפזים החולים את בנפרד לאפיין לנו איפשרו
הצורך ואת הגריאטרית האשפוז במערכת כיום שקיימת הבעייתיות את מדגימות

מחדש. לארגנה

מורכב סיעוד חולי בקרב ביותר הדומיננטית הרפואית הבעיה היתה בזונדה הזנה
בעיה עם ביחד או בודדת (כבעיה הגריאטריים החולים בתי של המחלקות בכל
היו הכלליים החולים שבבתי האקוטיות במחלקות החולים מכלל עשירית נוספת).
חולים הימצאות על שמצביע דבר סופני, במצב מחלה ו/או עירוי לחץ, פצעי עם
לשיקום במחלקות החולים מכלל עשירית כן, כמו אלה. במחלקות קשים במצבים
שיקומיים. חולים אינם הם הדיעות שלכל לאמר וניתן סופני, במצב מחלה עם היו

ועד לאשפוז הקבלה מיום שעבר לזמן אשפוז" "משך המונח התייחס זו, בעבודה
סיעודי במצב החולים בקרב יום 402 על עמד הממוצע האשפוז משך המיפקד. ליום
החולים מכלל ממחצית למעלה הסקר. אוכלוסיית שאר בקרב יום 349 ועל מורכב
משלושה יותר מאושפזים היו האחרים מהחולים ושליש מורכב סיעודי במצב
במערכת החולים של מאוד ממושך אשפוז על מצביעים אלה נתונים חודשים.
מסוגי אחד בכל מורכב סיעודי במצב החולים של האשפוז משך בחינת הגריאטרית.
האשפוז משך מעורר מיוחדת לב תשומת המחלקות. בין הבדלים העלתה המחלקות
שחולים מאוד ייתכן גריאטרי. לשיקום במחלקות מורכב סיעודי במצב חולים של
ובכך שלהם, השיקום תהליך שמצריך למה מעבר השיקום במחלקות נשארים אלה
ממנו. להינות ושיכולים לשיקום שזקוקים אחרים חולים של קבלתם את חוסמים

ששת בין גדולים הבדלים העלתה בארץ מורכב סיעודי במצב החולים פיזור בחינת
גם רבה במידה אך הדרום, במחוז האשפוז מצוקת בולטת בעיקר כאשר המחוזות,
תושבי שהיו מורכב, סיעודי במצב החולים כל שכמעט בעוד וחיפה. הצפון במחוזות
היו הדרום מתושבי עשירית רק מגוריהם, במחוז מאושפזים היו ירושלים, מחוז
במחוז בעיקר אחרים, במחוזות מאושפזים היו והשאר מגוריהם במחוז מאושפזים
מורכב סיעודי במצב החולים של מצבם גם אחד. חולים בבית בעיקר ושם המרכז,
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מאושפזים נמצאו מהם שליש עד וכרבע עליהם, שפר לא חיפה ואזור הצפון מאזור
עולה קשישים לאלף הגריאטריות המיטות שיעור יותר. דרומיים אחרים, במחוזות
וממחוזות הדרום ממחוז החולים מעבר על שהצביעו הממצאים עם אחד בקנה
החולים שאר של האשפוז מקום את בחנו כאשר גם המרכז. למחוז וחיפה הצפון
נתקבלה מורכב סיעודי במצב היו ושלא הגריאטרית האשפוז במערכת שנסקרו
הדרום מתושבי שליש שני מורכב; סיעודי במצב החולים של לזו מאוד דומה תמונה
מדגישים אלה ממצאים במרכז. בעיקר אחרים, במחוזות מאושפזים היו שנסקרו
במיטות ולמחסור הגריאטרי האשפוז למצוקת בנוגע מכבר, זה שידועה תמונה

הדרום. במחוז וממושך שיקומי פוסטאקוטי, לאשפוז

עלו האשפוז מסגרות סוגי בשני שונות למחלקות החולים הגיעו מניין בחנו כאשר
של ביותר הבולט הקבלה מקור הוא הפנימי האגף ראשית, מעניינים. דברים מספר
שנכללו המחלקות בכל וזאת מורכב, סיעודי במצב החולים ושל בסקר החולים כלל
החולים שבבתי הגריאטריות המחלקות שנית, האשפוז. מסגרות סוגי בשני בסקר
מיון, מחדר מורכב סיעודי במצב חולים קבלת של גבוה בשיעור מאופיינות הכלליים
לגריאטריה במחלקות במיוחד בולט הדבר מהקהילה. שמגיעים חולים דהיינו
ל^43 מיון מחדר מורכב סיעודי במצב חולים של הקבלה שיעור הגיע בהן אקוטית,
לאירוע עד בקהילה שחיו קשישים הנראה ככל אלה זה. במצב החולים מכלל
האקוטי האירוע בעקבות כללי. חולים בית של מיון לחדר הגיעו הם שבעטיו אקוטי,
להמשך זקוקים והם והסיעודי, התפקודי הרפואי, במצבם והידרדרות הרעה חלה
שהגיעו מורכב סיעודי במצב החולים מכלל חמישית גם באשפוז. והשגחה טיפול
אלה כלומר מיון, מחדר הגיעו גריאטריים חולים שבבתי האקוטיות למחלקות
בית של מיון לחדר שהגיעו חולים אלה רבים במקרים מהקהילה. שמגיעים חולים
פי ועל הגריאטרי החולים בית עם קבוע בקשר נמצא או מסונף אשר כללי חולים
בית של המיון לחדר שמגיעים הקשישים החולים החולים, בתי שני שבין הסכם
התייצבות לאחר הסמוך הגריאטרי החולים לבית ישירות מועברים הכללי החולים
מורכב סיעודי במצב חולים של יחסית הגבוה השיעור זאת, עם הרפואי. מצבם

מפתיע. הינו החולים בתי סוגי בשני הסיעודיות למחלקות ממיון ישר שהגיעו

למצב או אחרים מסקרים לממצאים הנוכחי הסקר ממצאי בין להשוות קושי קיים
והן מורכב סיעודי במצב החולים של הכולל השיעור מבחינת הן אחרים, במקומות
לכך הסיבות אותו. המאפיינת הרפואית הבעיה לפי מצב כל של השיעור מבחינת
סיעוד מצבי של ההגדרה ראשית, חשובים. גורמים במספר בעיקר קשורות אך רבות,
והיא הבריאות משרד לבין כללית חולים קופת בין הסכם במסגרת נקבעה מורכב
הרפואיות מהבעיות חלק לגבי אם גם בעולם. אחרות להגדרות מקבילה אינה
קיימים בזונדה, הזנה או לחץ פצעי למשל כמו מורכב, סיעוד מצב בהגדרת הנכללות
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על להתגבר שהקושי הרי בעולם, אחרים במקומות הימצאות שיעורי על נתונים
זונדה באמצעות הזנה לכלול נוהגים בהולנד למשל, כך נותר. בהגדרות ההבדלים
פי שעל בעוד ביניהם, להפריד מבלי קטגוריה באותה בגסטרוסטומיה והזנה
בין הבדלים קיימים שנית, ביניהם. משמעותי הבדל קיים אצלנו הקיימים הנוהלים
ההפניה, בדפוסי הגריאטרית, האשפוז מערכת במבנה בעולם שונים מקומות
נמצאו ולא כמעט ושלישית, להשוואה. בסיס אין ולפיכך והרישוי המימון הטיפול,

אחרים. במקורות מורכב סיעוד מצבי של ההימצאות שיעור על נתונים

במספר לדיון בסיס כיום ומשמשים הבריאות למשרד הועברו המחקר ממצאי
הנוכחי הסיון מורכב. סיעודי במצב חולים של האשפוז במדיניות העוסקים פורומים
הטיפול בצורכי מורכב, כסיעוד מוגדרים להיות שצריכים המצבים בסוגי מתמקד
האשפוז מערכת של מחודש ובארגון אלה, חולים בעבור ההולם האשפוז ובמקום

שונים. במצבים בקשישים המטפלת

בדבר הדיונים ולאור כשנה, לפני ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת בעקבות
החולים, קופות לידי הסיעודי, הטיפול כולל הטיפול, כל למתן האחריות העברת
מיוחדת. התעניינות מורכב סיעודי במצב חולים של האשפוז מקום שאלת מעוררת
והן הבריאות במערכת הן המתרחשים הרבים והשינויים הנוכחי הסקר ממצאי לאור
למכון הבריאות במשרד ההחלטות ומקבלי אשל פנו הגריאטרית, במערכת
על הידע את להעמיק במטרה הנושא בדיקת את להמשיך בבקשה ברוקדייל
לבחון ובמטרה מורכב, סיעודי במצב בחולים לטיפול וההעדפות הדרכים הצרכים,
משרד בדרישות שיעמדו סיעודיים במוסדות גם אלה, בחולים הטיפול אפשרויות את
מחקר אלה בימים ברוקדייל במכון נערך כך, לשם לכך. אישור ויקבלו הבריאות
יבחן בארץ, מורכב סיעודי במצב בחולים הטיפול על הידע את ירחיב אשר המשכי
מורכב סיעודי טיפול לספק שמורשות האשפוז במסגרות כיום הקיימות הבעיות את
הפתרונות את יבחן הסקר כיום. לכך מורשות שאינן המסגרות של בחינה גם ויכלול
טיפול לאספקת הדרושים התנאים על יעמוד המוצעים, הפתרונות ואת כיום שניתנים
בארץ הממושך הטיפול מערכת את לייעל ניתן כיצד לעומק ויבדוק מורכב סיעודי

השירותים. וספקי משפחותיהם בני החולים, של לרווחתם
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מבוא א.
הביקוש את מוגבלים לקשישים קהילתיים שירותים הספקת מפחיתה מידה באיזו
כי ציפייה קיימת אולם רודמשמעית, תשובה אין זו לשאלה מוסדיים? לשירותים
המוגבלים הקשישים של חייהם איכות את תשפר קהילתיים שירותים תוספת
לטיפול שירותים על ההוצאות את משמעותי באופן תפחית וכן ומשפחותיהם,
מיותר, מיסוד האפשר ככל למנוע והרצון הקשישים לרווחת הדאגה בארץ, ממושך.
מקנה אשר סיעוד, ביטוח חוק לחקיקת הביאו בכך, הכרוכות ההוצאות כל על
בקהילה. המתגוררים מוגבלים לקשישים ממושך לטיפול שירותים לגימלת זכאות
השירותים היקף הגדלת הביאה האמנם השאלה נשאלת זה חוק בעקבות
זו, שאלה על לענות בניסיון מוסדיים. בפתרונות הצורך להקטנת הקהילתיים
של המיסוד בדפוסי שינויים חלו האם שבדק מחקר ממצאי זה בדוח מובאים

החוק. החלת בעקבות ממושך לטיפול במוסדות קשישים

להפעלת הביא מוסדיים לשירותים כתחליף קהילתיים שירותים לספק הניסיון
העשורים בשני המערבי בעולם שונים במקומות שנערכו רבות הדגמה תכניות
חד אינן במיסוד, ההפחתה שיעור לגבי אלה, מניסיונות המסקנות האחרונים.
אוכלוסיית בהגדרת רבה במידה תלויות התוצאות מנוגדות. אף ולעיתים משמעיות
במסגרתה המסופקים הקהילתיים השירותים בסוגי וכן התכנית, של היעד

ובכמותם.

בבתיהם לקשישים המסופקים השירותים היקף הרחבת כי הראו אחדים מחקרים
יותר הולמים מענים ממתן נבע אשר הקשישים, של ברווחתם לשיפור הביאה
Mitchell) החברתיים יחסיהם ומשיפור מהחיים רצונם שביעות מהגברת לצורכיהם,
1978; Doty 1984, 1986; Challis 1986a; Challis 1986b; Kemper 8l al. 1987; Weissert
היקף להרחבת כי גם נמצא .(et al. 1988; Hughes 8l al. 1988; Rabiner 1992

המשפחה בני של רצונם שביעות על לטובה השפעה היתה הקהילתיים השירותים
היקף את הפחיתה לא היא זאת, עם .(Challis 1985) המוגבלים בקשישים המטפלים
הבלתי לטיפול תוספת היוותה אלא משפחתו, בני ידי על לקשיש המסופקת העזרה
Greene 1983; Christianson 1988; Kemper 1988; Abelin 8l) ידם על הניתן פורמלי

.(SchlettweinGsill 1989; Hanley <St al. 1991
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בהעדר אשר קשישים, של מיסוד לדחות או למנוע הצליחו הדגמה תכניות במספר
קשישים למען תכניות במיוחד, המוסדי. בפתרון משתמשים היו קהילתיים שירותים
הנכנסים מספר את להפחית הצליחו מוסדי לסידור המתנה ברשימות שהיו
מספר את להעלות הצליחו במוסד נמצאו שכבר קשישים שכללו ותכניות למוסדות
ככל אולם, .(Blackman 8l ai. 1983; Chailis <ef Davies 1985) אותו שעזבו הקשישים
שלא מוגבלים קשישים גם וכללה יותר, רחבה היתה התכנית של היעד שאוכלוסיית
כתוצאה במיסוד הצורך הקטנת את להוכיח יותר קשה היה כן למיסוד, נרשמו

בקהילה. המסופקים השירותים מהרחבת

של שונות קבוצות לגבי שונים היו מיסוד למנוע הסיכויים כי הראו מחקרים
הספקת כי נמצא באחדים עקביים: היו תמיד לא הממצאים אולם, קשישים.
קשישים על או חמור מוגבלות במצב קשישים על יותר השפיעה קהילתיים שירותים
בעוד למיסוד; גבוה בסיכון קשישים על כלומר, פורמלית, בלתי עזרה להם שאין
מאוד איננו שמצבם קשישים על יותר גדולה היתה ההשפעה כי נמצא שבאחרים

.(Hughes 8l al. 1987; Morris 8c al. 1987) חמור

בעיקר תלויה והיתה ברורה פחות עוד היתה עלות על ההדגמה תכניות של ההשפעה
במושגים הוגדרה עלות אחדות, בתכניות מדידתה. ובאופן עלות הוגדרה בו באופן
טיפול של הממוצעת ההוצאה לעומת מוסדי טיפול של הממוצעת ההוצאה של
של מקיומם כתוצאה נמנע מיסודו אשר קשיש כל בגין החיסכון ונמדד קהילתי,
טיפול של הממוצעת העלות כלל, בדרך כי, נמצא אלה בתכניות קהילתיים. שירותים
United States Department of Health and) מוסדי טיפול של מזו נמוכה היתה קהילתי
Human Services Office of Aging 1978; Avon County Council 1980; Bachelard Sl
על נמדד בעלות השינוי אחרות, בתכניות .(Tintuirer 1988; Barnett <ef Schultz 1993

הפעלת אחרי ומוסדיים קהילתיים שירותים על הכוללת ההוצאה בין השוואה ידי
כללה שהתכנית ככל מדידה, של זו בשיטה הפעלתה. שלפני ההוצאה לבין התכנית
שלא כאלה כולל הקהילתיים, בשירותים שהשתמשו קשישים של יותר גדול מספר
שירותים יותר סיפקה שהיא וככל קהילתיים, שירותים בהעדר גם למיסוד פונים היו
היו ,p על יתר מהפעלתה. כתוצאה שהתקבל החסכון קטן כך בביתו, לקשיש
הפעלתן לפני קיימות שהיו מההוצאות יותר גדולות להוצאות הביאו אשר תכניות

.(Thornton 8l al. 1988)

הצביעו סיעוד, חוק החלת לפני השמונים, שנות בתחילת שנעשו מחקרים בישראל,
הביקוש את תפחית ממושך לטיפול קהילתיים שירותים שהספקת האפשרות על
למיסוד המתנה ברשימות הנמצאים קשישים צורכי על מחקר מוסדיים. לשירותים
שהיו במידה בקהילה להישאר מעדיפים היו מהם משמעותי שיעור כי הראה,
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בהם התומכים משפחה בני עצמם, הקשישים קהילתיים. שירותים תוספת מקבלים
מהקשישים שכ^60 הסכימו המוסדי לסידורם האחראים מקצועיים וגורמים
זאת, קהילתיים. שירותים בעזרת בבתיהם להישאר יכולים היו למיסוד הממתינים
ואחרים נאון ;1988 ,1986 ואחרים (חביב המיסוד עלות מאשר יותר קטנה בעלות
חיזקה לאומי לביטוח המוסד עלידי גן רמת בעיר שהופעלה הדגמה תכנית .(1992
כאשר למוסד כניסה על ויתרו המתנה ברשימת שהיו מאלה 3O9& אלה: ממצאים

.(1989 ומורגנשטיין (כרמלי קהילתיים שירותים להם הוצעו

הרחבת האם להעריך הזדמנות סיפקה 1988 בשנת סיעוד ביטוח חוק החלת
בפועל והפחיתה ולמשפחותיהם מוגבלים לקשישים עזרה אכן הקהילתיים השירותים

העלויות ואת המיסוד שיעורי את
בארץ. ממושך טיפול שירותי של

קהילתיים שירותים של מסוימת רמה לספק הממשלה את מחייב סיעוד ביטוח חוק
המוגבלים ומעלה) 60 מגיל ונשים ומעלה 65 מגיל (גברים לקשישים ממושך לטיפול
מוגדרים. קריטוריונים סמך ועל אישית זכאות בסיס על זאת, היומיומי. בתפקודם
גימלת הינה הסיעוד גימלת לאומי. לביטוח המוסד מופקד החוק הפעלת על
זכאי לה הגימלה לרמת בהתאם אפשריים, שירותים של מוגדר סל מתוך שירותים,

הקשיש.

ממושך לטיפול הקהילתיים השירותים בהיקף ניכר לגידול הביאה סיעוד חוק החלת
מ296 עלה ביתי טיפול המקבלים הקשישים שיעור מוגבלים. לקשישים המסופקים
של יותר גדול ממספר בעיקר נבע זה גידול .1994 בסוף לכ6ל10 החוק החלת לפני
החוק, החלת אחרי שירותים לקבל החלו אשר בינונית תפקודית ירידה עם קשישים
האחריות וחלוקת תקציביים מאילוצים כתוצאה הכסאות" בין "נפלו בעבר ואשר
זאת, לעומת והרווחה. העבודה למשרד הבריאות משרד בין השירותים לאספקת
 היומיומי התפקוד של הפעילויות בכל המוגבלים  חמור במצב הקשישים אחוז
כבר שרובם מאחר במעט, רק גדל החוק החלת אחרי רק שירותים לקבל החלו אשר
אלה שקשישים העזרה שעות במספר גידול חל זאת, עם לכן. קודם שירותים קיבלו

.(1993 ואחרים (ברודסקי מקבלים

קהילתי ממושך לטיפול המיועדת הציבורית בהוצאה לעלייה הביאה החוק החלת
מוסדיים ושירותים קהילתיים שירותים בין הציבוריים המשאבים חלוקת את ושינתה
היוותה קהילתיים שירותים על ההוצאה החוק, החלת שלפני בעוד ממושך: לטיפול
שנים ארבע שב1993, הרי ממושך, לטיפול הציבוריות ההוצאות מכלל 1796 רק

אלה. הוצאות מכלל 5596 היוותה היא החלתו, לאחר
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מצבם על סיעוד חוק במסגרת גימלה קבלת של ההשפעה את שבדק מחקר ממצאי
הקשישים, של ברווחתם שיפור חל כי הראו ומשפחותיהם הזכאים הקשישים של
המשפחות על המוטל העומס והוקל שלהם מסופקים הבלתי הצרכים כמות ירדה
הבלתי העזרה בהיקף פגעה לא הפורמליים השירותים תוספת זאת, עם המטפלות.
החוק החלת אחרי כי נמצא כן, כמו משפחתם. מבני מקבלים שהקשישים פורמלית

.(1993 ואחרים, (ברודסקי הפרטי במימונם עזרה שירותי קנו קשישים פחות

החלתו האם  החוק השפעת של נוסף היבט לבדוק היתה הנוכחי המחקר מטרת
ממנו. להימנע למיסוד, פונים היו החוק ללא אשר מוגבלים, לקשישים מאפשרת
במוסדות מוגבלים קשישים של המיסוד דפוסי אחר מעקב נערך המחקר במסגרת
שניתן שינויים בהם לאתר מנת על סיעוד, חוק החלת ואחרי לפני ממושך, לטיפול

החוק. להשפעת לייחסם

אחרי מוגבלים קשישים של המיסוד בדפוסי שינויים לגבי העיקריות, המחקר שאלות
היו: החלתו, שלפני התקופה לעומת סיעוד חוק החלת

פרטי, ובמימון ציבורי במימון מוסדי לסידור הביקוש בהיקף ירידה חלה האם (א)
בפועל הנכנסים בהיקף והן מוסדי לסידור הפניות בהיקף הן שמשתקף כפי

למוסדות?

מוותרים אף או למוסד הכניסה את דוחים אשר הקשישים שיעור עלה האם (ב)
שלעיתים מכיוון זאת, מוסדי? לסידור בבקשה שפנו קשישים בקרב עליה
שגרם אקוטי אירוע בעקבות או לעתיד" כ"ביטוח למיסוד בבקשה פונים קשישים
קהילתיים, שירותים של זמינותם שעלתה מאחר אולם, במצבם. להחמרה
יחליטו הפונים של יותר גדול שיעור החלתו שאחרי צפוי סיעוד, חוק במסגרת

עליו. לוותר אף או המיסוד את לדחות

ובמאפייני מוסדי לסידור פונים אשר הקשישים במאפייני שינויים חלו האם (ג)

או מוגבלים, פחות שקשישים היא ההנחה למוסדות? בפועל הנכנסים הקשישים
במסגרת הניתנים בשירותים להיעזר יכולים מהמשפחה, עזרה להם שיש כאלה

מוסדי. לסידור פונים היו החלתו שלפני בעוד בבתיהם, ולהישאר החוק

החדשים העולים של המיסוד דפוסי מהם לבדוק היתה המחקר של נוספת מטרה
.1989 מסוף החל לשעבר המועצות מברית העלייה בגל הגיעו אשר
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המחקר מערך ב.
אוכלוסייה .1

פונים אשר ותשושים נפש תשושי סיעודיים, קשישים כללה המחקר אוכלוסיית
פרטי. במימון והן ציבורי במימון הן  ממושך לטיפול במוסדות מוסדי לסידור
נפש ותשושי סיעודיים קשישים כוללת האוכלוסייה ציבורי, במימון מדובר כאשר
שמשרד תשושים וקשישים במימונו ומשתתף באשפוזם מטפל הבריאות משרד אשר

במימונו. ומשתתף המוסדי לסידורם אחראי והרווחה העבודה

מדדים .2
המיסוד: בדפוסי שינויים לאתר כדי שמשו אחדים מדדים

במוסדות השוהים הקשישים כסך הוגדר זה מדד  במיסוד הנגלה" "הצורך (א)
בשירותים הכולל הצורך על מצביע והוא למיסוד הממתינים והקשישים
ומספר השוהים מספר  מדדים שני של הצירוף הנבדקת. בתקופה מוסדיים
למיסוד. הביקוש את כמשקף ממרכיביו, אחד כל פני על הועדף  הממתינים
המיטות מהיצע מושפע בנפרד אלה ממרכיבים אחד שכל מאחר זאת,
המתנה רשימת שקיימת מאחר כן, על יתר למיסוד. המיועדים ומתקציבים
קשישים ידי על מיד נתפסות הן מיטות, מתפנות שכאשר הרי למוסדות, לכניסה
במספר בירידה ראשון, בשלב תשתקף, בביקוש ירידה כי צפוי כן, על ממתינים.
במספר בירידה ביטוי לידי תבוא מאוחר יותר ורק הממתינים, הקשישים
שנכנסו קשישים כולל במיסוד הנגלה הצורך מדד כי לציין יש השוהים.
הזמן מאורך מושפע הוא לכן, קודמות. בתקופות המתנה ולרשימות למוסדות
אורכן על ולכן במוסד התחלופה על משפיע אשר במוסדות, חיים שהקשישים

ההמתנה. רשימות של

היארעות מידת על מצביע זה מדד  מוסדי לסידור בבקשה הפונים מספר (ב)
הביקוש להיקף כאינדיקטור מסוימת בתקופה למיסוד פנייה של חדשים מקרים
לבחור הקשישים נטיית את משקף הפונים מספר תקופה. באותה למיסוד
שהקשישים הזמן ומאורך מיטות מהיצע מושפע איננו והוא המוסדי בפתרון

במוסדות. חיים

לסידור בבקשה הפונים קשישים יש כאמור,  למוסדות בפועל הנכנסים מספר (ג)
על למוסד. מיד להיכנס מעונינים אינם בפועל אך לעתיד", "ביטוח לשם מוסדי
בפועל הנכנסים מספר גם נבדק המחקר בתקופת הפונים למספר בנוסף כן,
מהיצע מושפע זה מדד כי לזכור יש אולם, לביקוש. כמדד זו בתקופה למוסדות

המיטות.
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זה מדד  למוסדות הנכנסים והקשישים למיסוד הפונים הקשישים מאפייני (ד)
של מצבם חומרת את המשקפים שונים, מאפיינים של לשכיחותם התייחס
דמוגרפיים מאפיינים כללו אלה בקהילה. להישאר יכולתם מבחינת קשישים
אלמנות), מבוגר, גיל לבד, מגורים (כמו למיסוד סיכון גורמי המהווים
אכילה רחצה, כמו יומיומיות בפעולות הזולת לעזרת (זקוק תפקודיים מאפיינים
מקשיי התמצאות, מקשיי סובל (כגון קוגנטיבייםרגשיים ומאפיינים וכד')
בזמן למיסוד בבקשה הפונים של הימצאם מקום גם וכד'). מדיכאון תקשורת,
משום זאת, הקשיש. של מצבו חומרת על המצביע מאפיין שימש הפנייה
שנכנסים קשישים או חולים בבית מוסדי לסידור שממתינים שקשישים
כלל, בדרך הם, ציבורי במימון מוסדי לסידור וממתינים פרטי במימון למוסדות
חומרת עקב זמני, באופן אפילו בקהילה, להסתדר מסוגלים שאינם קשישים

זמינה. עזרה העדר בגלל או מצבם

זה מדד  הפנייה לאחר שנה חצי למיסוד בבקשה הפונים של הימצאם מקום (ה)
על מידע לקבל במטרה למיסוד, בבקשה שפנו הקשישים אחר למעקב שימש
אותו דחו או המיסוד על שוויתרו הפונים ושיעור למוסדות שנכנסו הפונים שיעור
הפונים שיעור מהו לדעת כדי כן, כמו פנייתם. שלאחר השנה חצי בתקופת

זו. תקופה אחרי המוסדי לסידורם ממתינים שעדיין

שחלו דמוגרפיים שינויים בחשבון נלקחו אלה, מדדים בעזרת השינויים במדידת
הביקוש על משפיעים שהם מאחר הנידונה, בתקופה הקשישים אוכלוסיית בכלל
מין, גיל, לפי  בתוכה ותתקבוצות גדלה, הקשישים אוכלוסיית מוסדיים. לשירותים
המבוגרים  יותר מהיר בקצב לגדול הצפויות הקבוצות שונה. בקצב גדלות  מוצא
.(1993 ופקטור, (באר יותר הגבוהים המיסוד שיעורי בעלות גם הן  והנשים יותר
בלבד, דמוגרפיים משינויים כתוצאה זמן לאורך המיסוד בהיקף גידול שצפוי מאחר
הנובעים לאלה מעבר המיסוד בהיקף שינויים לבדוק מעונינים היינו אנו ואילו
הדמוגרפיים. השינויים על פיקוח תוך הנתונים ניתוח נעשה דמוגרפיות, מסיבות

המידע אי0וף תהליך .3
מקורות: משני נאספו המחקר נתוני

בשנים למיסוד, הממתינים ומספר במוסדות השוהים מספר על ארציים נתונים (א)
ברוקדייל. ג'וינטמכון שירותים, לפיתוח מידע ממרכז התקבלו ,1992  1987
פרטי. במימון מיסוד לגבי והן ציבורי במימון מיסוד לגבי הן נאספו הנתונים
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הקשישים מספר על למוסד, להיכנס בבקשה שפנו הקשישים מספר על נתונים (ב)
ולשכות הבריאות בלשכות נאספו אלה קשישים מאפייני ועל למוסדות שנכנסו
ארבע את כללו האזורים בארץ. שונים גיאוגרפיים אזורים ארבעה של הרווחה
האלה האזורים בארבעת וב"ש. חיפה ת"א, ירושלים,  וסביבתן הגדולות הערים
תיקיהם מתוך נעשה המידע איסוף בארץ. הקשישים מאוכלוסיית כ>?409 גרים
הקשישים וכל אפרילמאייוני בחודשים למיסוד בבקשה שפנו הקשישים כל של
החלת (לפני 1987 השנים מן אחת כל של מאייוני בחודשים למוסדות שנכנסו
אחר מעקב נערך בנוסף, החוק). החלת (אחרי ו1992 ,1989 ,1988 החוק),
כדי זאת, הפנייה. לאחר שנה חצי הימצאם מקום נבדק שבמסגרתו הפונים,
המיסוד על שוויתרו אלה שיעור במוסד, שסודרו הפונים שיעור על נתונים לקבל
שלשכות מאחר שנה. חצי לאחר למוסד לכניסה ממתינים שעדיין אלה ושיעור
אזורי מארבעת המידע ציבורי, במימון במיסוד מטפלות והרווחה הבריאות

פרטי. במימון למיסוד הפונים קשישים על נתונים כלל לא המחקר

שהם קשישים ועבור ג') (פרק יהודים ותיקים קשישים עבור בנפרד יוצגו הממצאים
ד'). (פרק 1989 בסוף שהחל העלייה בגל לשעבר המועצות מברית שהגיעו עולים
לשנת יחסית הקשישים של המיסוד בדפוסי שינויים לאתר יהיה שאפשר כדי זאת,
יהיה שאפשר כדי וכן, העולים הגיעו לא עדיין כאשר סיעוד, חוק טרום תקופת ,1987

הקשישים. העולים של הייחודיים המיסוד דפוסי על ללמוד

ותיקים קשישים של המיסוד דפוסי על ממצאים ג.
יהודים

מיסוד בדפוסי ארציים שינויים .1

במוסדות השוהים מספר על ארצית ברמה נתונים נאספו המחקר במסגרת כאמור,
המדד .19921987 בשנים הארץ, בכל למיסוד הממתינים מספר ועל ממושך לטיפול
והממתינים. השוהים מסך שמתקבל כפי במיסוד, הנגלה הצורך היה השתמשנו בו
סך על מצביע שהוא מאחר מוסדי לפתרון הביקוש היקף את משקף זה מדד
ייענו אם ובין נענו כבר אם בין מסוימת, זמן בנקודת זה פתרון הצורכים הקשישים
על המיטות היצע השפעת מנוטרלת זו בצורה עבורם. מיטה תתפנה כאשר בעתיד

המדידה.

פרטי. במימון מיסוד ולגבי ציבורי במימון מיסוד לגבי בניפרד מוצגים הנתונים
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ציבורי במימון מיםוד 1.1
קשישים בקרב ציבורי במימון במיסוד הנגלה הצורך היקף את מראים ו2 1 לוחות
השנים מן אחת בכל (2 (לוח תשושים קשישים ובקרב (1 (לוח נפש ותשושי סיעודיים

.19921987

נפש ותשושי סיעודיים ותיקים קשישים בקרב במיסוד הנגלה הצורך :1 לוח
הנגלה הצורך סך
(שוהים+ממתינים) ממתינים מס' שוהים מס' שנה

5,593 1,040 4,553 1987
6,036 1,081 4,955 1988
6,349 942 5,407 1989
6,539 940 5,599 1990
6,712 1,005 5,707 1991
6,598 ^086 5,512 1992

תשושים ותיקים קשישים בקרב במיסוד הנגלה הצורך :2 לוח
הנגלה הצורך סך
(שוהים+ממתינים) ממתינים מס' שוהים מס' שנה

3,518 919 2,599 1987
3,438 644 2,794 1988
3,537 619 2,918 1989
3,620 545 3,075 1990
3,554 355 3,199 1991
3,294 300 2,994 1992

לסידור ובהמתנה במוסדות נפש ותשושי סיעודיים קשישים של הכולל המספר
בעוד הנגלה), הצורך סך  1 לוח (ראה 1992 לשנת 1987 משנת ב^18 עלה מוסדי
גם הנגלה). הצורך סך  2 לוח (ראה אלה בשנים ירד התשושים הקשישים שמספר
משמעותי לגידול מצפים היינו הקהילתיים, השירותים בהיקף לשינויים קשר ללא
והרכבה הקשישים אוכלוסיית בגודל שחלו שינויים בעקבות במיסוד הנגלה בצורך
הנובעים לאלה מעבר המיסוד בדפוסי שחלו השינויים את לבדוק כדי זו. בתקופה
לבין שנה בכל במיסוד הנגלה הצורך בין ההבדל נמדד הדמוגרפיים, מהשינויים
כאשר ,1987 של המיסוד דפוסי בסיס על שנה לאותה הצפוי במיסוד הנגלה הצורך
את מראה 1 תרשים מאז. שהתרחשו הדמוגרפיים השינויים את בחשבון לוקחים
לגבי הצפוי, הנגלה הצורך לבין במיסוד הנגלה הצורך בין שנה בכל באחוזים ההבדל

ותשושים. נפש תשושי סיעודיים, קשישים
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הנגלה הצורך לבין ציבורי במיסוד הנגלה הצורך בין באחוזים ההבדל :1 תרשים
תפקודי מצב לפי הצפוי,

%n הברד
20 ך .

10
5 5

ייי >:; י י ■■*8
10 12

15
20  "■....

'35
30 L , , , ,_]

1987 1988 1989 1990 1991 1992
שנה

ותשוש' סעוד"ם תשושים
נפש

קלה ירידה חלה סיעוד, חוק החלת לאחר שנים ארבע ,1 מתרשים לראות שניתן כפי
זאת, לעומת הנפש. ותשושי הסיעודיים הקשישים בקרב במיסוד הנגלה בצורך בלבד
הוא ב1992  תשושים קשישים בקרב במיסוד הנגלה בצורך משמעותית ירידה היתה
דפוסי בסיס על דמוגרפיים, שינויים פי על זו לשנה הצפוי מן נמוך יותר ב>$25 היה

.1987 שנת של המיסוד

פרסי במימון מיסוד 1.2
תוצאה מסוימת במידה להיות יכולה ציבורי במימון במיסוד הנגלה בצורך הירידה
1987 מאז שחלו שינויים נמדדו זאת, לבדוק כדי פרטי. במימון במיסוד עלייה של
השינויים על פיקוח תוך הפרטי, במימונם במוסדות השוהים הקשישים במספר
מספר בין באחוזים ההבדל מוצג 2 בתרשים הקשישים. באוכלוסיית הדמוגרפיים

ו1992. 1990 ,1989 בשנים הצפוי מספרם לבין פרטי במימון במוסדות השוהים
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מספרם לבין פרטי במימון במוסדות השוהים מספר בין באחוזים ההבדל :2 תרשים
תפקודי מצב לפי הצפוי,

%n הבדי

00 ^
5 ^ ^j"^" ■2;. _5

10 ~~3 9 ■/0

1987 1988 1989 1990 1991 1992
mm

ממושך לטיפול במוסדות השוהים במספר ירידה חלה כי רואים אנו 2 מתרשים
.1987 מאז שחלו דמוגרפיים שינויים פי על צפוי שהיה למה יחסית הפרטי במימונם
במוסדות השוהים הנפש ותשושי הסיעודיים הקשישים מספר היה ב1992 למשל,
היה התשושים הקשישים ומספר זו, לשנה הצפוי מן נמוך ב>£59 הפרטי במימונם

בצורך שהירידה במסקנה תומכים אלה ממצאים הצפוי. ממספרם נמוך ב^10
מסוג מעבר ולא במיסוד, כללית ירידה של מגמה משקפת ציבורי במיסוד הנגלה

לפרטי. ציבורי ממיסוד כלומר לאחר, מיסוד של אחד

המחקר אזורי בארבעת ציבורי במימון מיסוד בדפוסי שינויים .2
מהווים ביחד אשר הממתינים, ולמספר השוהים למספר התייחסו הארציים הנתונים
יתר על ארציים נתונים בידנו היו שלא מאחר הארץ. בכל במיסוד הנגלה לצורך מדד
הבריאות בלשכות קשישים של מיסוד דפוסי של לעומק בדיקה נערכה המדדים,
בחינת כללה הבדיקה בארץ. שונים גיאוגרפיים אזורים ארבעה של הרווחה ולשכות
במאפיינים והן מוסדי לסידור הביקוש בהיקף הן השנים, לאורך שהתרחשו שינויים
מטפלות הבריאות שלשכות מאחר למוסדות. והנכנסים למיסוד הפונים של
ולשכות הבריאות, משרד בידי ממומן שאשפוזם נפש ותשושי סיעודיים בקשישים
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והרווחה, העבודה משרד בידי ממומן שמיסודם תשושים בקשישים מטפלות הרווחה
גם הארציים הנתונים לגבי שהיה כפי בלבד. ציבורי במימון מיסוד לגבי הם הנתונים
בלבד. ותיקים לקשישים מתייחסים המחקר אזורי מארבעת כאן שיוצגו הנתונים

ד'). בפרק בנפרד מוצגים עולים על (הנתונים

מוסדי לסידור הפונים הקשישים מםפר 2.1
אזורי בארבעה הרווחה ולשכות הבריאות ללשכות למיסוד בבקשה הפונים מספר
(ראה ו1992 ,1989 ,1988 ,1987 בשנים אפרילמאייוני חודשים עבור נבדק המחקר

.(3 לוח

מצב לפי המחקר, אזורי בארבעת ציבורי במימון למיסוד הפונים מספר :3 לוח
תפקודי

תשושים נפש ותשושי סיעודיים שנה
87 311 1987
150 455 1988
130 425 1989
103 389 1992

במספר שחלו השינויים את לבדוק כדי הארציים, במדדים השינויים לגבי שנעשה כפי
הפונים מספר בין ההבדל חושב דמוגרפיים, משינויים הנובעים לאלה מעבר הפונים
.1987 מאז שחלו הדמוגרפיים השינויים פי על הצפוי הפונים מספר לבין בפועל
קשישים לגבי שנבדקו, השנים מן אחת בכל באחוזים ההבדלים מוצגים 3 בתרשים

תשושים. קשישים ולגבי נפש ותשושי סיעודיים

שמספר כלומר החוק, החלת בעקבות הפונים במספר ירידה שתחול היתה ההנחה
שנת של המיסוד דפוסי בסיס על הצפוי המספר מן נמוך יהיה החלתו אחרי הפונים
סיעוד, חוק הוחל בה השנה ב1988, כי עולה 3 מתרשים החוק. טרום תקופת ,1987
הסיעודיים הקשישים בקרב  מהצפוי בהרבה גדול היה מוסדי לסידור הפונים מספר
מכן שלאחר בשנים ב£ל67. התשושים הקשישים בקרב ואילו ב3896, הנפש ותשושי
היה הנפש ותשושי הסיעודיים הפונים מספר ב1992, אלה. באחוזים ירידה חלה
הצפוי. מן פחות ב696 היה התשושים הפונים מספר ואילו הצפוי, למספרם דומה
ונמנעו בקהילה פתרון מצאו התשושים הקשישים מן שחלק כך על מצביע זה ממצא
כזכור, הארציים: הנתונים מן שהסתמנה המגמה את מחזק הממצא ממיסוד.
איננו התפקודי שמצבם הקשישים בקרב היה למיסוד הנגלה בצורך העיקרי השינוי

התשושים. הקשישים כלומר חמור, מאוד
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הצפוי, מספרם לבין ציבורי למיסוד הפונים מספר בין באחוזים ההבדל :3 תרשים
תיפקודי מצב לפי

%n הבדר
80 ך

6.7

60 ...'■...
40 _ ...■ 38 "■...38

/ y''^^ ^ 

6
20 '■

1987 1988 1989 1990 1991 1gg2
mm

1תש1טזי םעוד"ם cnuiiun
נפש

של תוצאה הנראה, כפי היא, 1988 בשנת מוסדי לסידור הפונים במספר העלייה
היו לא אשר רבים קשישים סיעוד: ביטוח חוק הפעלת בעקבות חדשים מקרים איתור
החוק. החלת עם סיעוד גימלת לקבל בבקשה פנו השירותים מערכת עם בקשר
על עונים אינם החוק במסגרת הניתנים השירותים אשר רבים נמצאו ביניהם
קשישים היו אם גם מכך, כתוצאה מוסדי. לסידור הופנו הם כן ועל צרכיהם,
"נבלעה" זו השפעה מיסודם, את מנעה הקהילתיים השירותים שאספקת מוגבלים
למוסדות. והופנו לכן קודם מוכרים היו לא אשר פונים של הגדול המספר ידי על

למוסדות הנכנסים הקשישים מספר 2.2
דוחים או עליו מוותרים הם למיסוד בבקשה שפנו אחרי אשר קשישים שיש מאחר
באמצעות מאייוני), (בחודשים למוסדות בפועל הנכנסים מספר גם נבדק אותו,
עלה אשר לזה דומה ממצא עלה זו מבדיקה המחקר. אזורי בארבעת הלשכות
שנכנסו הנפש ותשושי הסיעודיים הקשישים מספר ב1992 הפונים: מספר מבדיקת
התשושים הקשישים ומספר זו, לשנה הצפוי ממספרם נמוך ב#4 היה למוסדות

.(4 תרשים (ראה הצפוי מן נמוך ב^9 היה למוסדות שנכנסו
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לבין ציבורי במימון למוסדות הנכנסים מספר בין באחוזים ההבדל :4 תרשים
תיפקודי מצב לפי הצפוי, מספרם

%a הבדי
50 ך .

43 י 1

40  /"...
/32 30..י //~^\

20 // "\^/0
.■■< .13~ .^

1o .;' :~_
0^ . ' "".::^.' ^^4

10 1 . / :'9|
1987 1988 1989 1990 1g91 1992

שנה

ותשוש' סיעודיים תשושים
ופש

למוסדות והנכנסים למיסוד הפונים הקשישים מאפייני 2.3
הקהילתיים בשירותים ייעזרו חמור פחות במצב שקשישים צפוי החוק החלת לאחר
ורק ממנו, להימנע אף או המיסוד את לדחות יוכלו כך ידי ועל סיעוד חוק שמציע
לבדוק כדי המוסדי. לסידור להזדקק ימשיכו במיוחד קשה במצב שהם כאלה
נכנסו ו/או למיסוד בבקשה שפנו הקשישים מאפייני את לבחון צורך היה זו השערה

החוק. החלת ואחרי לפני המחקר אזורי בארבעה למוסדות

בלשכות הקשישים של התיקים מתוך נאספו הבאים המאפיינים לגבי נתונים
המחקר: אזורי בארבעת והרווחה הבריאות

בית משק הרכב מוצא, משפחתי, מצב גיל, רקע: ומאפייני דמוגרפיים מאפיינים א.
הפנייה. בעת

השתן, סוגר על שליטה אכילה, הלבשה, רחצה, הבאים. בתחומים תפקודי מצב ב.
ניידות.

דיכאון, פעולה, שיתוף אי תקשורת, קשיי התמצאות, קשיי קוגנטיבירגשי: מצב ג.

תוקפנות. שקט, אי

למוסדות שנכנסו קשישים של נבחרים מאפיינים של שכיחויות מוצגות 4 בלוח
או החוק החלת לפני למיסוד בבקשה שפנו כלומר מאייוני), (בחודשים ב1988
אפרילמאייוני), (בחודשים ב1992 למוסדות שנכנסו קשישים ושל להחלתו, בסמוך

החלתו. לאחר שנים ארבע
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תיפקודי מצב לפי ציבורי, במימון למוסדות שנכנסו קשישים מאפייני :4 לוח
(באחוזים)

תשושים נפש ותשושי סיעודיים מאפיינים

1992 1988 1992 1988

35 29 32 26 ומעלה 85 גיל
*89 71 73 74 אלמנים/ות
67 71 **99 96 ברחצה קשיים

**47 31 94 96 בהתלבשות קשיים
**9 2 *72 62 באכילה קשיים
0 0 49 43 התפקוד תחומי בכל מוגבל

**14 2 61 62 התמצאות קשיי
(P<0.05) מובהק *
(.PO10) מובהק **

למוסדות נכנסו אשר הנפש ותשושי הסיעודיים הקשישים ,4 מלוח לראות שניתן כפי
כי נראה ב1988. למוסדות שנכנסו מאלה קשה יותר מעט במצב היו 1992 בשנת
במצב כבר היו החוק החלת לפני למוסדות שפנו הנפש ותשושי הסיעודיים הקשישים
התשושים הקשישים של הקוגנטיבי ומצבם התפקודי מצבם זאת, לעומת מאד. קשה
כי להסיק אפשר מכאן משמעותי. באופן ב1988 מאשר יותר גרוע היה ב1992
לחלק מאפשר סיעוד חוק במסגרת הניתנים קהילתיים שירותים של קיומם
להישאר החוק, החלת לפני למיסוד פונים היו אך חמור, פחות שמצבם מהקשישים

בבתיהם.

מגמה: אותה הראתה למיסוד בבקשה פנו אשר הקשישים של המאפיינים בדיקת
בקרבם האלמנים/ות ושיעור יותר גרוע היה התשושים הקשישים של התפקודי מצבם

החוק. החלת לאחר יותר גבוה היה

למוסד, לכניסתו ממתין הוא ובו מוסדי, לסידור בבקשה פונה הקשיש ממנו המקום
למצוא עליו שבה הדחיפות מידת ועל מצבו חומרת על המצביע נוסף מאפיין הינו
ושיקומיים כלליים חולים בבתי מוסדי לסידור הממתינים קשישים כך, מוסדי. סידור
בגלל אם זמנית, לתקופה אפילו לביתם להשתחרר מסוגלים אינם אשר קשישים הם
כן, כמו בביתם. פורמלית בלתי עזרה להם שאין בגלל ואם במיוחד קשה מצב
במימון מוסדי לסידור שם וממתינים הפרטי במימונם במוסדות השוהים קשישים
במימונם גם ולו למוסד, להיכנס שנאלצו קשה, במצב קשישים כלל בדרך הם ציבורי
קשה, פחות שמצבם קשישים ציבורי. במימון מוסדי פתרון להם שימצא עד הפרטי,
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בבתיהם. המוסדי לסידור ממתינים פורמלית, בלתי עזרה להם שיש כאלה או
מבתיהם לאשפוז בבקשה שפנו הנפש ותשושי הסיעודיים הקשישים שיעור ואמנם,
שפנו התשושים הקשישים ושיעור (5 תרשים (ראה ל4370ב1992 ב1987 מ5670 ירד

.(6 תרשים (ראה ב1992 ל8796 ב1987 מ^100 ירד מבתיהם

הפנייה בזמן הנפש ותשושי הסיעודיים הקשישים של הימצאם מקום :5 תרשים
ציבורי למיסוד

96

100 ך ך
80 

60 56 56

20 

בבית כללי/שיקומי בי"ח גריאםרי/נזוםד בי"ח

ציבורי למיסוד הפנייה בזמן התשושים הקשישים של הימצאם מקום :6 תרשים

* 7

100  ■■898787
60  ^B V//

בבית בררי/שיקומי בי"ח מוסד

^H 1987 p|p1 1988 | I989י T7/■* 1992
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הפונים אחר מעקב תוצאות 2.4
והרווחה, הבריאות לשכות דרך מוסדי לסידור שפנו לקשישים קרה מה לבדוק כדי
בחודשים המחקר אזורי בארבעת למיסוד שפנו הקשישים כל אחר מעקב נערך
השנה חצי לתקופת והתייחס ו1992, 1989 ,1988 ,1987 בשנים אפרילמאייוני
בתקופה למוסדות נכנסו אשר הפונים שיעור נבדק המעקב במסגרת פנייתם. שלאחר
זו, בתקופה עליו לוותר אף או המיסוד את לדחות החליטו אשר הפונים ושיעור זו
ההמתנה בתקופת סיעוד חוק במסגרת קהילתיים שירותים שהספקת בהנחה
המתינו עדיין אשר הפונים שיעור נבדק כן, כמו זה. בשיעור לעלייה הביאה למיסוד
לגבי 7 בתרשים מוצגות המעקב תוצאות הפנייה. לאחר שנה חצי למוסד, לכניסתם
וב1992. ב1987 תשושים, קשישים לגבי 8 ובתרשים נפש ותשושי סיעודיים קשישים

פנייתם לאחר שנה חצי נפש ותשושי סיעודיים פונים של הימצאם מקום :7 תרשים
ציבורי למיסוד

80 ך  
60  49 49
40 . ■^נ 21 20 _ ^^ י2 , 15 ^17

גרםבמ1סד הםםוד אח ויחרו/דח1 למיסוד מנוחנם עז"ן נפםרו

^^B 1987 r~ד 1992

ותשושי הסיעודיים מהפונים כמחצית ב1992, והן ב1987 הן כי, מראה 7 תרשים
חל ביותר המשמעותי השינוי פנייתם. לאחר חודשים ששה במוסדות שהו הנפש
מ^10 עלה זה שיעור זו. בתקופה אותה דחו או הכניסה על שוויתרו אלה בשיעור
לאחר שנה חצי למיסוד הממתינים שיעור ירד במקביל, ב1992. ל^21 ב1987
הפונים בקרב יותר עוד בלטה זו מגמה אלה. בשנים ל£129 מ^15 הפנייה

31%t? ב1987 מ1296 עלה אותו דוחים או המיסוד על המוותרים שיעור התשושים:
חצי אחרי למיסוד הממתינים התשושים הקשישים שיעור ירד זאת, 1992nב.עקבות
כי כן, אם רואים, אנו .(8 תרשים (ראה ב1992 בלבד ל^9 ב1987 מ^26 שנה
אלא למיסוד, בבקשה פנו קשישים שפחות רק לא החוק, החלת לאחר שנים ארבע
התשושים. בקרב בעיקר ההמתנה, בזמן עליו ויתרו מהפונים יותר גבוה שיעור גם
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ציבורי למיסוד פנייתם לאחר שנה חצי תשושים פונים של הימצאם מקום :8 תרשים

80 ך 
60 " 54 55

20  |^ 12 1^
Q ' ^^^^^™ 1 ^^^^^™ ■ ■■■ ' ^^^^^W i ^^^^^B ' i

גריםבםוסד ותרו/זחואתהםסוד ינוסוד םםווינים עד"ן nosj

^H 1987 '. ■ 1Vj 1992

הפונים בקרב הן הפנייה, מאז החודשים ששת במשך הנפטרים ששיעור לציין מעניין
זאת, ל1992. מ1987 ירד התשושים, הפונים בקרב והן הנפש ותשושי הסיעודיים
זוהי כי להניח סביר .1987 של מאלה מוגבלים יותר היו ב1992 שהפונים למרות
בקרב במיוחד אלה, שנים חמש במהלך בארץ החיים בתוחלת העלייה של תוצאה

מוגבלים. קשישים

המועצות מברית קשישים עולים של המיסוד ד9ו0י ד.
לשעבר

דפוסי על תמונה לקבל כדי בלבד. ותיקים לקשישים התייחסנו הקודם בפרק
(ספטמבר לשעבר המועצות מברית העלייה בגל שהגיעו חדשים, עולים של המיסוד
ומעלה 65 בני עולים של הארציים המיסוד שיעורי את להלן נציג ואילך), 1989

ממרכז נתקבלו אלה נתונים גיל. באותו יהודים ותיקים של המיסוד שיעורי לעומת
מאפייני את נציג בנוסף, ברוקדייל. בג'וינטמכון המופעל שירותים לפיתוח המידע
אזורי בארבעת למוסדות נכנסו או מוסדי לסידור בבקשה שפנו החדשים העולים

הוותיקים. למאפייני אותם ונשווה המחקר,
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יהודים ותיקים ושל עולים של ציבורי במימון מי0וד שיעורי .1
ומעלה 65 בני יהודים, ותיקים ושל עולים של ציבורי במימון מיסוד שיעורי :5 לוח

קשישים) (לאלף
ותיקים עולים שנה

22.1 4.2 1990
22.2 4.9 1991
20.9 9.8 1992
200 14^0 1993

ברוקדייל ג'וינטמכון שירותים, לפיתוח מידע מרכז מקור:

.(5 לוח (ראה היהודים הוותיקים משל קטנים העולים של הציבורי המיסוד שיעורי
ילדיהם עם הגרים קשישים עולים של הגבוה השיעור הוא לכך ההסברים אחד
הניתנת פורמלית בלתי תמיכה לקשיש מזמן זה מגורים הסדר משותף. בית במשק
הנובעת מיסוד, כלפי שלילית עמדה לעולים לכך, בנוסף משפחתו. בני ידי על
עם המועצות. מברית עוד זה פתרון כלפי עימם נושאים שהם השלילית מהסטיגמה
ל14.0 הגיע 1993 ובסוף במהירות, גדל העולים של המיסוד שיעור 1990 מאז זאת,
כי לציין יש הוותיקים. של הציבורי המיסוד משיעור שליש כשני קשישים, לאלף

העולים. בקרב פרטי במימון מיסוד קיים ולא כמעט

מאפייני לעומת המחקר אזורי בארבעת העולים מאפייני .2
היהודים הוותיקים

לשכות באמצעות ב1992, למוסדות ומהנכנסים למיסוד בבקשה מהפונים חלק
העלייה בגל שהגיעו עולים היו המחקר, אזורי ארבעת של הרווחה ולשכות הבריאות
העולים כי הראתה אלה עולים מאפייני בדיקת לשעבר. המועצות מברית האחרון
היו המחקר, בחודשי למוסדות נכנסו או למיסוד שפנו הנפש, ותשושי הסיעודיים
תקופה. באותה למוסדות נכנסו או למיסוד שפנו לוותיקים במאפייניהם דומים
יחסית תפקודית מבחינה מוגבלים פחות היו התשושים העולים זאת, לעומת
הגורמים עם משיחות התקבל אשר את מחזקת כאן שנמצאה המגמה לוותיקים.
מוסדי לסידור הפנייה כי הרווחה, בלשכות במוסדות הקשישים לסידור האחראים
דיור. ממצוקת במיוחד סוציאליות, מסיבות רבה במידה נובעת תשושים עולים בקרב
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ודיון סיכום ה. ו

של מיסוד דפוסי על סיעוד חוק הפעלת השפעת אחר מעקב ממצאי הציג זה דוח
במסגרת ממושך, לטיפול קהילתיים שירותים אספקת כי הראו הממצאים קשישים.
ארבע ממושך. לטיפול מוסדיים לשירותים הביקוש על השפיעה סיעוד, ביטוח חוק
החלתו, שלפני לתקופה יחסית למיסוד בביקוש ירידה חלה החוק החלת אחרי שנים
בבקשה הפונים ממספר והן במיסוד הניגלה הצורך מהיקף הן משתקף שזה כפי

מוסדי. לסידור

תשושים קשישים בקרב יותר משמעותית היתה מוסדיים לשירותים בביקוש הירידה
הפונים אחר שנעשה מעקב כן, כמו נפש. ותשושי סיעודיים קשישים בקרב מאשר
את דחו קשישים של יותר גבוה ששיעור הראה פנייתם לאחר חודשים שישה למיסוד
יותר משמעותית היתה זו תופעה גם בבתיהם. ונשארו עליה ויתרו או למוסד כניסתם
ונכנסו למיסוד שפנו התשושים הקשישים בנוסף, התשושים. הקשישים בקרב
החלתו. לפני זאת שעשו מאלה מוגבלים יותר היו החוק החלת אחרי למוסדות

משמעותי באופן הפחיתה לא קהילתיים שירותים אספקת של ההרחבה כי נראה
הסיבה כי ייתכן מוגבלים. מאד קשישים בקרב מוסדיים בפתרונות הצורך את
נובע שהדבר גם, ייתכן בביתו. לקשיש לספקם אפשר שאי שירותים שיש בכך טמונה
לזכור יש מזו, יתרה לבית. מסוימים שירותים באספקת הכרוכה הגבוהה מהעלות
שעות של מצומצם מספר מספק אך קשישים, של גדול מספר אמנם, מכסה, שהחוק
אשר קשישים על בעיקר השפיעה סיעוד חוק שהחלת צפוי לכן, קשיש. לכל עזרה
חלק מהווה בלבד, בסיסיים צרכים לכיסוי המיועדת עזרה, של זו מצומצמת תוספת
הקשישים מן רבים כי להדגיש יש זאת, עם להם. הדרושה מהעזרה משמעותי
שעות למספר הודות רק לא ממיסוד, ולהמנע בבתיהם להישאר מסוגלים התשושים
באופן מקבלים שהם לעזרה הודות גם אלא החוק, במסגרת להם הניתנות העזרה

משפחותיהם. מבני פורמלי בלתי

עלה ציבורי במימון הביתי הטיפול מקבלי שיעור סיעוד, חוק החלת אחרי בנוסף,
במיוחד קשה במצב שהיו הקשישים רוב מוגבלים. הפחות הקשישים בקרב בעיקר
המחקר, ממצאי עם אחד בקנה עולה זה נתון החוק. החלת לפני זו עזרה קיבלו כבר

התשושים. הקשישים בקרב יותר גדולה היתה החוק השפעת כי המראים

הפניות במספר ניכר גידול חל לצפוי, שבניגוד היה, המחקר מן שעלה מעניין ממצא
מאיתור הנראה, כפי נבעה, זו תופעה סיעוד. חוק החלת לאחר מיד מוסדי לסידור
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השירותים. מערכת עם בקשר היו לא אשר מוגבלים קשישים של גדולה אוכלוסייה
"לא קשישים אליה, שנתלווה לגימלה הזכאים איתור ותהליך החוק, החלת בעקבות
בביקוש, החדה העלייה למוסדות. הופנו במיוחד קשה במצב שהיו מוכרים"
שפנו מאלה מוגבלים יותר היו החוק החלת לאחר מוסדי לסידור שהפונים והעובדה
אוכלוסיית של כיסוי תת היה החוק החלת שלפני למסקנה מביאים החלתו, לפני
משקפת החוק החלת לאחר מיד בביקוש העלייה מוסדיים. לשירותים הנזקקים

המוסדי. בתחום מסופקים בלתי צרכים של איתור

הצורך את הפחיתה היא אחד, מצד היבטים: שני כן, אם היו, החוק להפעלת
למיסוד. פונים היו קיומה ללא אשר מוגבלים, קשישים בקרב מוסדיים בשירותים
לאיתור שהביאה בכך מוסדי, לסידור הפניות מספר את הגדילה היא שני, מצד
להניח, סביר לכן, השירותים. במערכת מוכרת היתה לא לכן קודם אשר אוכלוסייה
הירידה של תתאומדן היא ל1987, יחסית ב1992, מוסדי לסידור בביקוש שהירידה
כיסוי ידי על מוסווה זו מירידה שחלק מאחר החוק, בעקבות שחלה האמיתית

ב1987. מוכרת היתה שלא האוכלוסייה

הצורך של במדד מאשר הפונים מספר של במדד יותר בלטה החוק החלת השפעת
שהצורך לציין, צריך למיסוד). והממתינים במוסדות השוהים (סך במיסוד הנגלה
החיים. בתוחלת מהעלייה גם אלא למיסוד מהביקוש רק לא מושפע במיסוד הנגלה
מספר אם גם לכן, מתארך. במוסדות שהותם וזמן יותר, רב זמן חיים קשישים
שהמיטות מאחר מתארכות ההמתנה רשימות עולה, איננו מוסדי לסידור הפניות
ששה הפונים, אחר מעקב ואמנם, יותר. ארוכות זמן לתקופות תפוסות במוסדות
יותר קטן היה זו בתקופה שנפטרו הפונים ששיעור הראה פנייתם, לאחר חודשים

ב1992. מוגבלים יותר היו שהקשישים למרות ל1987, יחסית ב1992

לגבי נעשתה סיעוד חוק הפעלת בעקבות המיסוד בדפוסי שחלו השינויים בדיקת
את לבודד שרצינו מאחר בניתוח נכללו לא עולים קשישים כלומר, ותיקים. קשישים
לעומת .1989 בסוף שהחל האחרון העלייה גל לפני הופעל אשר החוק, השפעת
במשך זאת, עם מוסדי. לסידור לפנות פחות נוטים הקשישים העולים הוותיקים,
משיעור שליש לשני הגיע וב1992 במהירות גדל שלהם המיסוד שיעור השנים

הוותיקים. של הציבורי המיסוד

הגורמים ואל לאומי לביטוח המוסד אל הועברו ומסקנותיו המחקר ממצאי
הבריאות במשרד מוגבלים לקשישים ממושך טיפול שירותי מתן על האחראים
מטרת הושגה בה למידה כמדד שימשו הממצאים והרווחה. העבודה ובמשרד
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השנים ארבע בתקופת למיסוד הביקוש את בעזרתו להפחית החוק מתכנני
.1992 שנת עד דהיינו החוק, להפעלת הראשונות

היא קהילתיים שירותים שהספקת לזכור צריך מיסוד דפוסי של זמן לאורך בבדיקה י

בחשבון לקחת יש במוסדות. הקשישים מספר על המשפיעים הגורמים אחד רק
קשישים של החיים בתוחלת שינויים העלייה, גל כמו נוספים גורמים של השפעות
הוכרו ל1993 1992 השנים בין למשל, וכדומה. במערכת ארגוניים שינויים מוגבלים,
כמיטות מוגן דיור ובתכניות בקיבוצים בפועל קיימות היו כבר שחלקן מיטות
משקף 1993 בשנת המאושפזים במספר גידול לכן, הבריאות. משרד ידי על סיעודיות

בפועל. המאושפזים במספר גידול ולא "מוכרות" במיטות גידול בחלקו

שירותים של הכללה הוא בעתיד מיסוד דפוסי על להשפיע שעשוי נוסף שינוי
ביטוח חוק במסגרת המסופק השירותים בסל מוגבלים קשישים עבור מוסדיים
מוגבלים קשישים של המיסוד בדפוסי שינויים לבחון יהיה מענין ממלכתי. בריאות

החוק. של זה חלק שיופעל לאחר
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מבוא א.
לפתח לאומי לביטוח המוסד החליט סיעוד, ביטוח חוק הפעלת אחרי כשנתיים
אחד היא זו תכנית לפתח היוזמה בקשיש. בית1 למטפלות הכשרה תכנית ולממן
במסגרת הניתן הטיפול איכות להבטחת המוסד של הגוברת למחויבותו הביטויים
המטפלות של המיומנות ואת הרמה את להעלות היו התכנית מטרות החוק.
השונים. הארגונים עלידי המועסקות המקצועיות המטפלות שיעור את ולהגדיל

ביטוח חוק של למעשה הלכה בביצוע מפתח תפקיד הוא בקשיש" בית "מטפלת
פעולות בביצוע לסייע המיועדים שירותים זכאים לקשישים מספקת המטפלת סיעוד.
שירות לקבל הזכאי קשיש כל הבית. משק בניהול ו/או בהשגחה ו/או יומיומיות

בית. מטפלת של שבועיות טיפול שעות 15 לבין 12 בין מקבל החוק במסגרת

אינו עצמו הוא אך להפעלתו, ואחראי השירות את מממן לאומי לביטוח המוסד
מתכונת ופרטיים. ציבוריים מגופים השירות את רוכש אלא המטפלות, את מעסיק
כיום בית. מטפלות המעסיקים ארגונים של ענפה "תעשייה" בארץ יצרה זו הפעלה
שירות המספקות מטפלות כ20,000 מועסקים ובהם ארגונים כ400 קיימים

קשישים. מ40,000 ללמעלה

מאגר ביצירת בעיקר הלב תשומת התמקדה החוק, להפעלת הראשונים בשלבים
לאחר החוק. זכאי לכל השירות הספקת את להבטיח מנת על הדרוש כוחהאדם
לגבי שאלות להתעורר החלו הנדרש, השירות היקף הבטחת של המיידי הלחץ שחלף
מבצעיו ואת החוק מפעילי את המעסיקות השאלות אחת הניתן. השירות איכות
מנת על הדרושים והמיומנויות הידע הכישורים, המטפלת בידי יש האם היא

בביתו. בקשיש הולם מקצועי טיפול להבטיח

ההכשרה חשיבות את מדגישה בקשיש בית מטפלות בתפקיד העוסקת הספרות
אופי לאור במיוחד חשובה ההכשרה כי טוען לדוגמה, פלדמן, זה. בעיסוק וההדרכה
הכשרה מקבלת הטיפוסית "המטפלת מתבצעת: היא שבה והמסגרת העבודה

נשים. הן ככולן שרובן מאחר נקבה, בלשון למטפלות נתייחס זו בעבודה 1
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מבודדת המטפלת מעט... יודעת היא עליהם במקרים לטפל מוצבת והיא מועטה
העבודה... בשטח מקצועי בגורם רחוקות לעתים רק נתקלת והיא למקצוע, מעמיתיה
יומיומיות, מהנחיות מבודדת לבדה, היאשהיא המטפלת בעבודת המרכזית העובדה
וההדרכה ההכשרה כי מראים נוספים מחקרים .(Feidman, 1990) ומתמיכה" מפיקוח
שביעות ולהגברת המטפלת של העבודה איכות להבטחת חשובים מרכיבים הם
מצביעים ,Feidman).בנוסף, 1990; Monk 8l Cox, 1991) מעבודתה שלה הרצון
לתפקיד מחויבות ליצירת דרך היא מטפלות של שהכשרה כך על שונים מחקרים
השחיקה להפחתת או למניעה העובד, לחיזוק חשוב כלי היא ,(Kirshef, 1982)

בעבודה הרצון שביעות ולהגברת בדידות של ההרגשה להפחתת ,(Canton, 1990)

העובדה את מדגישים המטפלת בתפקיד העוסקים החוקרים רוב .(Feidman, 1990)
נשים של כוחאדם על מבוסס נמוכה, הכנסה בעל נמוך, סטטוס בעל תפקיד שזהו

.(Kaye, 1986; Feidman, 1990) מעטות ארגונית ותמיכה הכשרה בעל ותפקיד

זה. עיסוק לרכוש יכול אדם בה ומסודרת קבועה פורמלית, מסגרת קיימת לא בארץ
המסופקת פניםארגונית הכשרה של מתכונת התפתחה כזו הכשרה מסגרת בהיעדר
שמכונה למה הכוונה החדשות. למטפלות בעיקר ומיועדת המעסיקים הגופים עלידי
העובד את להכניס שנועדה אינסטרומנטלית הדרכה בעיקרה שהיא "אוריינטציה",
בארגון ו/או הטיפול במקום פרטנית הדרכה על מדובר המקרים ברוב לעבודה.
סדנאות הרצאות, כוללת זו הדרכה בודדים, במקרים קבוצתיות. הדרכות או עצמו,

לארגון. מארגון משתנים ואורכן הללו ההדרכות תוכני עיון. ימי או

הוותיקים הארגונים שני ובמשען, במט"ב קיימת היתה מסודרת הכשרה תכנית
ולא ידם על המועסק לכוחהאדם בלעדית מסופקת היא אך מטפלות, בהעסקת

אחרים. בארגונים המועסקות למטפלות פתוחה היתה

פיתוח הכשרה. תכנית לפתח לאומי לביטוח המוסד של החלטתו באה זה רקע על
צריכים אותם ומיומנויות ידע דרושים ביצועו שלשם עיסוק זהו כי מניח הכשרה
"המוסדות כי לאומי לביטוח המוסד מציין ההכשרה תכנית בהצגת וללמד. להקנות
כוחהאדם את המעסיקים השונים והארגונים סיעוד, חוק יישום על האחראיים
באמצעות הדרוש הידע בהקניית רבה חשיבות רואים החוק, לזכאי שירותים הנותן
בתכנים אחידות הן ואשר מעשית הדרכה הכוללות מובנות, הכשרה תכניות
של בחיוניות ההכרה מן נובעת התכנית את לפתח ההחלטה כי מכאן, הבסיסיים".
האחידות חוסר על תשובה ומשמשת המטפלות, עלידי ומיומנויות ידע רכישת
לתפקיד. לכניסה וההכשרה ההדרכה במתכונת המעסיקים הארגונים בין שמצויה
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הארגון מחייב בארה"ב מטפלות. הכשרת של מגוונים דגמים מוצגים בספרות
The) זה בתחום במחקר והעוסק בית בטיפול לסטנדרטים האחראי הלאומי
של שעות ו15 בכיתה לימוד של שעות 60 בת הכשרה (National Homecare Council
בביצוע הדרושים הכישורים הקניית את מדגישה זו הכשרה תכנית מעשית. הכשרה
מופעלת אינה זו תכנית הבית. משק וניהול אישי טיפול הכוללות המטפלת עבודות
ארגונים ידי על המופעלים שונים הכשרה דגמי קיימים ולמעשה המקרים ברוב

.(Kaye, 1985) שונים מעסיקים

של ובמעורבות בחסות ב1990 גובשה זו בעבודה הנבחנת המיוחדת ההכשרה תכנית
מסודרת הכשרה מסגרת ליצור ראשון ניסיון מהווה והיא לאומי לביטוח המוסד
(כ600 קורסים ב25 ניסיוני באורח ראשון בשלב הופעלה התכנית בית. למטפלות
לקורסים התכנית את להרחיב היתה המטרה .19921991 השנים במהלך מטפלות)

בעתיד. נוספים

בהפעלתה, כרוכה שהיתה הגדולה הכספית ההשקעה בשל שבתכנית, החידוש בשל
הצורך התעורר בעתיד, דומים קורסים לביצוע תשתית ליצור והרצון העניין עקב וגם
שאינו חיצוני, גוף ידי על תתבצע זו הערכה כי הוחלט התוכנית. של הערכה בביצוע
לאומי לביטוח המוסד פנה זאת, בעקבות התכנית. של ובהפעלה במימון מעורב
לבקשה נענה המכון התכנית. של הערכה לבצע ממנו וביקש ברוקדייל לג'וינטמכון

שבוצעה. מההערכה הממצאים את מציג הנוכחי והדו"ח זו,

בית למספלות ההכשרה תכנית תיאור ב.
הבריאות, משרד שותפים היו בה וביןמקצועית ביןמשרדית בוועדה גובשה התכנית
שגובשו לעקרונות בעבודתו התייחס הצוות החולים. וקופת והרווחה העבודה משרד
לעבודת וכן לאומי, לביטוח המוסד של הסיעוד וועדת הארצית הוועדה ידי על בעבר
לקראת כוחאדם הכשרת של הנושא את שבחנה לשעבר הבריאות שרת מטעם ועדה

הסיעוד. חוק הפעלת

של המרכזיים העיסוק תחומי את ולכסות יישומית להיות נועדה שנבנתה התכנית
שעות ו35 עיוני לימוד שעות 71 מתוכן שעות. 106 בסךהכל כוללת היא המטפלות.
אחת שכל "מטלות") (המכונות לימוד יחידות מתשע בנויה התכנית מעשית. הכשרה
המפרט א' נספח (ראה המטפלת לעבודת הקשורים שונים בהיבטים עוסקת מהן
של היומיומיות למטלות מוקדש מהתכנית ניכר חלק כי מראה 1 לוח התכנית). את
האישי, הטיפול של בחלק ברובה מתרכזת המעשית ההכשרה ואילו המטפלת עבודת

המטפלת. של העיסוק מוקד שהוא
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להוסיף האפשרות ניתנה המכשירים ולארגונים מינימלית כתכנית הוגדרה התכנית
שלכל נקבע עצמאי. במימון התכנית, של השעות ל106 מעבר הכשרה שעות
ההכשרה קבלת המאשר מסמך יוענק בהצלחה הקורס את שיסיימו המשתתפות

בזקן. בית כמטפלת

ההכשרה תכנית פירוט :1 לוח

שעות מספר

הכשרה
מעשית עיוני לימוד תכנים

6 הזיקנה כלפי עמדות
6 התפקיד הכרת
10 שונים התנהגות מצבי
8 בטיחות המשפחה, עם תקשורת  יומיומיים צרכים

10 4 תזונה כולל הבית משק ניהול ביצוע
25 9 אישי טיפול

6 מוות עם התמודדות
2 לקשיש השירותים הכרת
20 ראשונה עזרה

35 71 שעות 106  0היג

המוסד יחסית. מצומצם בסיס על התכנית את להפעיל הוחלט ראשון, בשלב
מטפלות. מ600 למעלה להכשיר שנועדו ראשונים, קורסים 25 מימן לאומי לביטוח
זה סמך ועל תרומותיה, את לבחון התכנית, פועלת כיצד לבדוק היתה הכוונה

בעתיד. נוספים קורסים להוסיף האפשרות את לשקול

זה. לצורך שנבחרו גופים לשישה ההכשרה ביצוע את העביר לאומי לביטוח המוסד
(1) האלה: הקריטריונים לפי ביןארגונית בוועדה נעשתה המכשירים הגופים בחירת
מקצועית הכשרה למתן מקצועי וידע ניסיון בעלי הם אשר גופים (2) ציבוריים; גופים
ובעלי מיומנים מורים צוות ההכשרה מתן לצורך יעסיקו אשר גופים (3) למבוגרים;
התנסות יבטיחו אשר גופים (4) בהדרכה; ניסיון ובעלי הדרושים מקצועיים כישורים
הנדרשת ההדרכה את לתת יכולת ובעלי מוכרים מקצועיים במוסדות מעשית
העברת על ובקרה פיקוח להפעיל יכולת בעלי גופים (5) המעשית; להתנסות
שונים מעסיקים מגופים למטפלות פתוחים קורסים יקיימו אשר גופים (6) הקורסים;
גופים  השירותים נותני מבין (7) לעיל; כאמור עדיפות לסדרי בכפוף אפליה ללא
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לאומי ביטוח החוק. שירותי את המספקות המטפלות מכלל 1096 לפחות המעסיקים
מסוגלים ואשר שלעיל הקריטריונים כל על יענו אשר לגופים עדיפות תינתן כי קבע

קורסים. של גדול מספר לביצוע להתחייב

8  מט"ב הבאה: החלוקה לפי קורסים מספר הוקצו שנבחרו מהגופים אחד לכל
קורסים; 4 משען קורסים; 4  אשל קורסים; 6  והרווחה העבודה משרד קורסים;
הקורסים בהקצאת אחד. קורס  הקיבוצית והתנועה קורסים; 2  הנגב מכללת
הארץ אזורי של כיסוי להבטיח כדי הקורס ניתן בו ליישוב גם לב תשומת ניתנה

השונים.

קצב לפי ארגון כל בהדרגה, והתבצעה 1991 בנובמבר התחילה הקורסים הפעלת
נהנו המכשירים הגופים מועד. באותו התחילו הקורסים כל לא שלו. ההיערכות
לצרכים אותו להתאים במטרה הקורס, של והפריסה ההפעלה במתכונת מגמישות
בשעות הקורסים את לקיים היה ניתן הלומדים. מקבוצות אחת כל של המקומיים
תוך הסתיים הקורסים כל ביצוע חודשים. לשישה עד אותם ולפרוס הצהריים אחר

כשנתיים.

התכנית מטפלות. מ25 פחות יהיה לא בקורס המשתתפים שמספר היתה הדרישה
בטיפול בפועל המועסקות למטפלות עדיפות תינתן המועמדות בבחירת כי קבעה
למספר בכפוף מועסקות, היו לא אשר מועמדות גם לצרף היה ניתן אך בביתו, בזקן
לאומי. לביטוח המוסד נציגי במעורבות התבצע המיון תהליך הפנויים. המקומות
פיקוח יקיימו בדבר הנוגעים והמשרדים לאומי לביטוח המוסד נציגי כי נקבע כן כמו
היגוי בוועדת תלווה התכנית כי נקבע מתאימה. מקצועית ברמה הקורסים קיום על

בהערכה. תלויה והפעלתה הביצוע אחר תעקוב אשר

המחקר ומערך ההערכה מסרות ג.
ההערכה מסרות .1

מטרות מהן היא הכשרה תכנית של הערכה אופי בקביעת המרכזיות השאלות אחת
היתה שההערכה עיקריות שאלות שלוש העלו ההכשרה לתכנית האחראים ההערכה.

עליהן: לענות אמורה

מתאימה מידה באיזו הסספלות? של הצרכים על עונים והרכבה התכנית מבנה האם (א)
מטפלות של סוג לאיזה המטפלת, של לצרכים הנוכחית במתכונתה התכנית
את להעריך היא המטרה כלומר, אותה? לשפר ניתן וכיצד מתאימה, היא
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המטפלת פרופיל את ולבחון ביצועה אופן ואת הרכבה את התכנית, מבנה
ומועילה. מתאימה היא שלה

המספלת? ובהתנהגויות בעמדות, במיומנויות, בידע, שינויים יוצרת התכנית האם (ב)
בעקבות המטפלת אצל הנוצרים השינויים סוג את להעריך היא המטרה
בתפקוד שונים תחומים לשפר עתידה התכנית כי היא ההנחה ההכשרה.

וכיווניה. ההשפעה סוגי את לבחון היא ההערכה ומטרת המטפלת

המטרה בעבודה? הסספלת של ההתמדה ועל המעסיקים על התכנית השלכות מהן (ג)
מידה באיזו ולבדוק כוחהאדם מאגר לגבי התכנית תפוקות את לבחון היא
את ומפחיתה לעבודה המוטיבציה על משפיעה מחויבות, יוצרת היא

התחלופה.

תרשים (ראה ההערכה של עיקריים מרכיבים שני בין להבחין ניתן הללו המטרות לפי
:(1

התכנית, ביצוע אופן של הערכה קרי התשומות, של בהערכה המתמקד מרכיב
אם לבחון כדי ומעקב תיעוד ראשית,  ראייה זוויות בשתי התמקדות תוך
ביצוע ובאופן ההפעלה במתכונת הוואריאציות ומהן כמתוכנן יושמה התכנית
ממנה, הרצון שביעות של והערכה לתכנית התגובה בחינת  שנית הקורסים;

א'); (מטרה שיפור הטעונות נקודות לאתר במטרה

השלכות את ובוחן ההכשרה תפוקות או התוצאות בהערכת המתרכז מרכיב
המטפלת, ובעמדות בידע הקצר, בטווח יוצרת, שהיא השינויים ואת התכנית
הן נבחנות התפוקות העבודה. בסביבת בהתנהגות יותר, הרחוק ובטווח
שינתה היא מהי מהתכנית, הפיקה המטפלת מה  המטפלת של במישור
טיב על התכנית של ההשלכות ומה יותר יודעת היא האם ההכשרה, בעקבות
המעסיק, הארגון של במישור והן ב'), (מטרה עמדותיה ועל המטפלת עבודת

ג'). (מטרה המועסק כוחהאדם מאגר על ההשלכות בחינת קרי
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ההערכה מרכיבי :1 תרשים

תוצאות תשומות
התכנית השלכות הפעלה ואוףן מבנה

טווח ארובות טווח קצרוח רצון שביעות תיעוד
בעבודה התנהגות הידע רמת לא וצרכים וםעקב

החמדה עמדות נוםופקיס

משני באחד להתמקד נוטים הכשרה תכניות של ההערכה ממחקרי ניכר חלק
הידע על והשלכותיה ההכשרה תוצאות של במרכיבים ובמיוחד אלה, מרכיבים
National Homecaring Council 1982; Kaye 8c Monk, 1983;) הלומד של והמיומנויות
היא ההערכה מטרות בקביעת המקובלות ההבחנות אחת .(Muller 8l Hopp, 1981

של הערכה או ,(formative evaluation) מעצבת הערכה בין הדיכוטומית ההבחנה
הערכה לבין אותה, לשפר במטרה ביצועה במהלך התכנית את לעצב שנועדה משוב,
כדי שגובשה אחרי התכנית את לבחון שנועדה (summative evaluation) מסכמת
בהתחלה התמקדו ההערכה מחקרי .(Scirven, 1967) שלה האפקטיביות על לעמוד
שנקבעו. התוצרים את משיגה אכן שהתכנית להוכיח רצון מתוך המסכמת בגישה
התוצרים, הגדרת אופן לגבי רבות שאלות העלה והדבר מעודדות, היו לא התוצאות
בשל נמדדו שלא התכנית של לוואי תוצרי של הרבה והחשיבות שלהם המדידה דרכי
אפקטיביות את להוכיח לקושי מעבר בלבד. מצומצמות בתוצאות ההתרכזות
לשפר כדי החלטות למקבלי ידע לספק שלה ביכולת חסרון זו לגישה היתה התכנית,

.(Patton, 1978) התכנית את
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אינה מסכמת הערכה לבין מעצבת הערכה בין שההבחנה היא היום הרווחת הגישה
ממנה. ובציפיות במטרות רבה במידה תלוי ההערכה של ואופיה משמעית, חד כה
לבחון וחשוב בלבד באפקטיביות להתמקד ניתן לא כי החוקרים, טוענים לזה מעבר
הגישה כי פטון טוען למשל כך התכנית. ביצוע אופן את או התהליך את גם
את בוחנת כלומר, השחורה" "הקופסה של גישה היא בלבד בתוצאות המתמקדת
נקודות שתי בין שאירע למה התייחסות כל ללא התכנית הפעלת ואחרי לפני המצב
שונים מדדים כי ההכשרה, ביצוע אופן את לבחון חשוב לדעתו, .(Patton, 1978) הזמן
ייתכן כלומר, התוצאה. למדדי מסבירים גורמים רבים במקרים משמשים הביצוע של
או התכנית הרכב התכנית, ממבנה נובעת מהתכנית הרצויות התוצאות איהשגת כי

יותר. טובה תוצאות רמת לאפשר עתידים בתכנית שיפורים וכי ביצועה, דרך

ההכשרה תכנית של בהערכה לכלול הוחלט המרכיבים, שני בין הגומלין קשרי לאור
החלטות למקבלי לספק היתה ההערכה של המטרה ההיבטים. שני את למטפלות
המחזורים לטובת אותה לשפר להם לסייע אלא התכנית תרומת על מידע רק לא

הבאים.

להערכה והמדדים המחקר מערן .2
המדגם התוכננים. הקורסים 25 מתוך קורסים עשרה של מדגם על בוצעה ההערכה
מט"ב, אלה: מגופים אחד כל ידי על שנפתחו הראשונים הקורסים שני את כלל
הקיבוצית, התנועה של הקורס והרווחה. העבודה ומשרד אשל הנגב, מכללת משען,
הגוף לפי נעשתה הדגימה במדגם. נכלל לא מיוחדת, במתכונת התכנית בוצעה שם
באופן המכשירים הגופים בין הבדלים להיות עשויים כי הנחה מתוך המכשיר

המשתתפות. ובאוכלוסיות הקורסים של ההפעלה

המכשירים הגופים כלומר, "הטהורה" במתכונת התקיימו שבמדגם הקורסים
להוסיף מבלי השעות 106 של המקורית במתכונת התכנית את להפעיל נתבקשו
נוספות, הכשרה שעות להוסיף המכשיר לארגון איפשר לאומי לביטוח (המוסד שעות
בצפון שניים בארץ. שונים במקומות התבצעו שהוערכו הקורסים עצמי). במימון
ואשדוד) קריתגת (בארשבע, בדרום שלושה בירושלים, אחד וטבעון), (חיפה
נפתחו אלה קורסים ורמלה). אפעל רמת אביב, (רמת הארץ במרכז ושלושה
ב18 נפתח הראשון הקורס כאשר חודשים, שמונה על והתפרסו שונים במועדים

ב'). נספח (ראה 1992 ביולי ב14 הסתיים והאחרון ,1991 בנובמבר
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ארגונים, מ20 המטפלות 240  המשתתפות בהערכה: שימשו מידע מקורות שבעה
92 הכשרה; עברו שלא מטפלות 50 של ביקורת קבוצת הקורסים; בעשרת שהשתתפו
מקורס יותר שריכזו רכזים (ישנם הקורסים של רכזים 7 בקורסים; שלימדו מורים
סניפים מנהלי 29 בבית; המטפלת עבודת את שהעריכו מוסמכות אחיות שתי אחד);
העבודה ביצוע הערכת במסגרת שרואיינו קשישים וכמאה המעסיקים הארגונים של

.(2 (לוח בבית

ושביעות התכנית ביצוע אופן את שבחן אחד ציר צירים: בשני התמקדה ההערכה
השינויים ואת תוצריה את התכנית, השלכות את שבחן שני וציר ממנה הרצון
משלו, וכלים מדדים מקורות, ישנם המרכיבים מן אחד לכל בעקבותיה. שהתרחשו

להלן: המפורטים

ביצועה ודרך התכנית מתכונת להערכת מדדים 2.1
הקורסים תיעוד א) מישורים: בשני התמקדה התכנית ביצוע אופן של הבחינה
מהיבטים רצון שביעות של בחינה ב) ותוכנית; ארגונית מבחינה ביצועם אחר ומעקב
שונות ושיטות שונים מידע מקורות מסופקים. לא צרכים ואיתור התכנית של שונים
המשמשים העיקריים המדדים להלן אלה. היבטים של לבחינה שימשו מידע לאיסוף

בבדיקה:
ואפיונים סוציודמוגרפיים אפיונים הכוללים  המשתתפים של הרקע נתוני (א)
ומקום והיקף המעסיק הארגון בתפקיד, ותק כגון מקצועייםארגוניים,
בוצעה לתכנית הקבלה בה המידה את לבחון היתה המטרה ההעסקה.
להכשרה. שהגיעה האוכלוסייה את ולתאר שנקבעו לקריטריונים בהתאם
למשתתפים שהועבר ברוסית) או (בעברית שאלון באמצעות נאסף המידע

קורס. כל של הראשון במפגש התכנית, בתחילת

התכנית בתחילת  מהתכנית הנשירה ואתר התכנית להפעלת התארגנות אחר מעקב (ב)
ההערכה ביצוע דרך את להבהיר כדי רכז כל עם אישית פגישה התקיימה
מיוחדים דיווח טופסי התכנית. הפעלת לקראת ההיערכות על ממנו ולשמוע
דיווח ולקבל להפעלה ההתארגנות את לתעד כדי הרכזים ידי על למילוי פותחו
הרכזים נדרשו התכנית במהלך הקורס. ביצוע של המתוכננת המתכונת על
דיווח טופסי באמצעות זאת גם מהקורס, משתתפים של נשירה על לדווח
לעמוד מנת על הקורס תקופת במהלך חודשי בסיס על נעשה הדיווח מיוחדים.

הנושרים. ומאפייני סיבותיה, הנשירה, מועד על
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זמן בנקודות והכלים הנבדקים הנושאים המידע, מקורות המחקר: מערך :2 לוח
שונות

הכלים הנבדקים הנושאים המידע מקורות המועד
אפיונים * משתתפות הקורס בתחילת

הכשרה צורכי * (240)
למשתתף שאלון להצטרפות מניעים *
התכנית בתחילת מהקורס ציפיות *

התפקיד כלפי עמדות *
הזקן כלפי עמדות *

דיווח טופס לקורס התארגנות * הרכזים
(J)

דיווח טופס מהקורס נשירה * הרכזים הקורס בסהלן
(7)_

עצמי למילוי שאלון של והערכה דיווח * המורים
הנלמד הנושא (100)

רקע אפיוני *

ציפיות מימוש * משתתפות הקורס בסוף
 למשתתף שאלון התפקיד כלפי עמדות * מטפלות) 240)

ב' שלב הזקן כלפי עמדות *
תרומה *

רצון שביעות *
מסופקים לא צרכים *

ידע מבחן הידע רמת * 50 של מדגם
משתתפות

ידע מבחן הידע רמת * ביקורת קבוצת
מטפלות) 50)

הקורס הערכת * הרכזים
עצמי למילוי שאלון מסופקים לא צרכים * (7)

רקע אפיוני *

הכשרה כלפי עמדות * המעסיקים
עצמי למילוי שאלון הכשרה צרכי * ארגונים, 20)

ההכשרה מדיניות * סניפים) מנהלי 29
הקורס של הערכה *
כוחאדם על נתונים *

איכות להערכה כלי עבודה ביצוע הערכת * 50 של מדגם התכנית אחרי
אחות ע"י  עבודה בבית וקב' משתתפות

ביקורת
למעסיק דיווח טופס נשירה אחר מעקב * מעסיקים

הנחקרים. מספר את מציינים בסוגריים המספרים הערה:
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לימוד, יחידת בכל הלימודים סיום עם  הליסוד יחידת על המורים של דיווח (ג)
ביחידה, שנלמדו הנושאים של פירוט ובו שאלון למלא המורים התבקשו
שינויים של והערכה בלמידה ששימשו ההוראה שיטות שהודגשו, התכנים
מורים הלימוד. ובשיטות לנושא שהוקדש הזמן במשך בתכנים, דרושים
הכל בסך בהתאם. שאלונים מספר מילאו אחת לימוד מיחידת יותר שלימדו
התקבלו הכל בסך שאלונים. מילאו 61 מתוכם מורים, 92 בתכנית לימדו

מורים. שאלוני כמאה

בסוף שאלון מילא מהרכזים אחד כל  התכנית ביצוע דרך על הרכז של דיווח (ד)
הדרושים שינויים לגבי והערכות התכנית ביצוע דרך על שאלות ובו התכנית
כל על נפרד שאלון למלא התבקשו אחד מקורס יותר שריכזו הרכזים בה.
בשלושה שהוערכו. הקורסים לעשרת רכזים שבעה היו הכל בסך קורס.
שני את ריכז אחד רכז ומשען) הנגב מכללת (אשל, מכשירים ארגונים

במחקר. שנכללו הקורסים

מקורות מכמה נתונים התקבלו  לאססופקים וצרכים מהתכנית הרצון שביעות (ה)
אחד כל בסוף שהועבר מיוחד שאלון באמצעות מהמשתתפות, מידע:
התכנית; בסוף שלהם המסכם הדיווח בשאלון מהרכזים, מהקורסיםשבמדגם;
מיוחד שאלון באמצעות המטפלות, את המעסיקים הארגונים של ומהמנהלים

התכנית. בסוף אליהם שהועבר

התכנית תוצאות להערכת מדדים 2.2
ארבעה בין המבחינים מחקרים נעשו הכשרה, תכנית של אפקטיביות לבדוק כדי
ותרומותיה; התכנית את מעריך המשתתף כיצד  המשתתף של התגובה (1) היבטים:
(3) בתכנית; שנלמדו והמיומנויות הידע את ספג הלומד מידה באיזו  הלמידה (2)
(4) העבודה; בסביבת שלמדו מה את מיישמים הלומדים מידה באיזו  ההתנהגות
העלות, על השלכות בעלות התנהגותיות תוצאות לתכנית היו מידה באיזו  ותוצאות
Wexley A.) תחלופה ועל העדרויות על פרודוקטיביות, על איכות, על השלכות כגון:
יותר קשורים ולתגובה ללמידה הקשורים המדדים המחברים, לדעת .(Laham, 1981
להצלחת (intrinsic) פנימיים מדדים מכונים ולכן עצמה התכנית של לתוצרים
בסביבת המתבטאות להשלכות נוגעים ותוצאות, התנהגויות של המדדים התכנית.

.(extirnsic) חיצוניים מדדים בבחינת הם ולכן העבודה

של בבדיקות בעיקר מתמקדים הכשרה תכניות של בהערכה העוסקים מחקרים
.(Muller, 1981) ההכשרה תקופת בתום המודרכים בקרב ובמיומנויות בידע שינויים
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ההכשרה בתום  זמן נקודות במספר השינויים אחר העוקבים מחקרים ישנם
גם ביניהם נבדלים nnpnnn .(Barash, 1986) בעבודה התנסות אחרי זמן ותקופת
הערכת לפי השינויים את הבוחנים מחקרים יש השינוי. להערכת המידע במקור
דיווח לפי ובעמדות במיומנויות שינויים בוחנים אחרים ;(Fashimpar, 1983) הצרכן
באמצעות התפקיד בביצוע השינויים את העריכו אחרת ובתכנית המודרכים,
.(National Homecairng Council, 1982) המטפל עבודת על המפקח של ההערכה
הקורס, ואחרי לפני הניסוי בקבוצת שינויים בניתוח מסתפקים הללו המחקרים

ביקורת. בקבוצות משתמשים ואינם

תוצרים רמות: בשתי כאמור נבחנה הנוכחית ההכשרה תכנית של האפקטיביות
וכלפי העבודה כלפי המטפלות של ובעמדות בידע שינויים הכוללים טווח, קצרי
של התנהגותיים במדדים לביטוי הבאים טווח, ארוכי ותוצרים הקשישים; תפיסת
אחד כל של הבדיקה אופן את נפרט להלן בעבודה. ובהתמדה הטיפול איכות

אלה. מהיבטים

יותר יודעת הכשרה שעברה מטפלת כי היתה ההנחה  הסספלת של הידע רמת (א)
העברנו אותו ידע מבחן נבנה זאת לבחון כדי הכשרה. עברה שלא זו מאשר
עברו שלא מטפלות של ביקורת ולקבוצת התכנית בסוף משתתפות של למדגם
השלכות של ההשוואה לצורך גם אותנו שימשה הביקורת קבוצת הכשרה.

בהמשך). בזה נדון (אנו המטפלת עבודת על התכנית

אנשי שכללה מומחים ועדת עלידי ההערכה לצורך במיוחד הוכן המבחן
על ובפיקוח מטפלות בהדרכת העוסקים אנשים ההכשרה, בתחום מקצוע

המשרדים. ונציגי עבודתן

הכשרה בתכניות שהועברו קודמים במבחנים שימוש נעשה המבחן בבניית
ומתן. משען מט"ב, והם: מטפלות שהכשירו ארגונים ידי על בעבר שהופעלו
בתכנית הנלמדים התחומים לפי ומוינו אלה ממבחנים נאספו שאלות 105

בבחירת הלימודים. לתכנית הרלוונטיות ולפי שלהן החשיבות לפי (המטלות),
שאלות ניפוי (1) נוספים: קריטריונים למספר התייחסות היתה השאלות
הנלמדים התחומים על ספציפי ידע ללא עליהן לענות שניתן מדי, כלליות
בעבודה, בהתנהגויות או בעמדות שעניינן שאלות ניפוי (2) הקורס; במסגרת
למינימום השאלות מספר צמצום (3) אחרים; בכלים במחקר הנבחנים דברים

בחינה. של מצב עם להתמודד זו אוכלוסייה של היחסי הקושי בשל
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27 כלל הוא פתוחות). שאלות (ללא אמריקאי מבחן היה שנבנה המבחן
התכנית, של המטלות לשמונה המקבילים תחומים לשמונה והתייחס שאלות
אצל התנהגות של שונים מצבים שאלות); 7) התפקיד הכרת הבא: הפירוט לפי
טיפול שאלות); 2) תזונה אחת); (שאלה בבית בטיחות שאלות); 2) קשישים
חולה סידור ,3  רחצה ,3  לחץ בפצעי טיפול  שאלות 9 הכל (בסך אישי
התמודדות ;(1 לקשיש אוכל הכנת ,1 הסיעודי הטיפול עקרונות ,1 במיטה
2) רפואיים היבטים שאלות); 3) הזיקנה בגיל מחלות אחת); (שאלה מוות עם

שאלות).

על חושב הציון הנכונות. התשובות של אריתמטי סכום היה למבחן הציון
שאלות ארבע זהה. ניקוד הוענק שאלה ולכל ה27, מתוך שאלות 23 של בסיס
אחת ושאלה נלמד, שלא בנושא שעסקו שאלות שלוש הציון: מחישוב הוצאו

שגיאה. נפלה שבה

לשאלות, מוקדמת חשיפה למנוע כדי הקורס, בסוף רק לרכזים הועבר המבחן
במבחן. שנכללות הסוגיות של יתר להדגשת מדעת, שלא להביא, העשוי דבר

המבחן הועבר במבחן, ההישגים לרמת ההכשרה תרומת את לבחון כדי
ושלא הניסוי לקבוצת דומים אפיונים בעלות מטפלות שכללה ביקורת לקבוצת

הביקורת). קבוצת בחירת דרך על בהמשך (ראה הכשרה עברו

למשתתפים אותו להעביר במקום ביקורת לקבוצת המבחן את להעביר הוחלט
קבוצה אותה של ההישגים את ולהשוות ובסיומו, הקורס בתחילת פעמיים,
להיווצר שעשויה להטיה קשורה לכך העיקרית הסיבה זמן. נקודות בשתי
עשויה הקורס בתחילת למבחן לומד של החשיפה קבוצה. אותה של בבדיקה
שעליו הנושאים הם מה בידו, שנמצא שבידע החלשות לנקודות אותו לחשוף
את מסוימת, במידה לפחות שמכתיב, דבר בקורס, במיוחד ללמוד ועליו לדעת
בסוף המבחן תוצאות את ולפיכך, הקורס במסגרת האלה בנושאים הלמידה
נוסף מבחן לבנות היה נחוץ לפניואחרי, של בגישה להשתמש כדי הקורס.

למדי. מורכב שהינו דבר הראשון, למבחן ברהשוואה

של הזינוק נקודת את מייצגת הביקורת קבוצת של הידע רמת כי היא ההנחה
נבחרים אפיונים במספר הניסוי לקבוצת זהה שהיא מאחר המשתתפים,
הכשרה כל עברה טרם הביקורת שקבוצת הוא ביניהן היחיד וההבדל

מקצועית.
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הכשרה עברו טרם כאמור, אשר, מטפלות כ50, כללה הביקורת קבוצת
נעשתה ראשית, שלבים. בכמה נעשתה הביקורת קבוצת בחירת מקצועית.
והם שבמדגם הקורסים לעשרת המשתתפות הגיעו שמהם לארגונים פנייה
של שמית רשימה מיוחד, דיווח טופס באמצעות אלינו, להעביר נתבקשו
הפרטים את לפרט נתבקשו הם בטופס הכשרה. עברו שטרם בית מטפלות
היתה ההנחיה במקצוע. וותק גיל לימוד, שנות מספר המטפלת, של האישיים
לפי בעתיד, בה להשתלב ועשויות להכשרה שמתאימות במטפלות לבחור
לכלול לא התבקשו הם בנוסף, המשתתפות. נבחרו שלפיהם קריטריונים אותם
העולים לאוכלוסיית כי ההנחה סמך על זאת הביקורת, בקבוצת חדשות עולות

עליהם. לפקח קושי שקיים נוספים אפיונים יש

(במספרים) מעסיק ומגזר השכלה לפי הביקורת קבוצת התפלגות :3 לוח
מעסיק מגזר

פרטי ציבורי סה"כ המטפלות של לימוד שנות מספר
37 17 54 0ה"כ
18 10 28 לימוד שנות 100
19 7 26 לימוד שנות ומעלה 11

על דיווחו שבהם סניפים, מנהלי מ22 התקבלו הביקורת קבוצת על הנתונים
עובדות ו100 הציבורי, במגזר ארגונים ידי על מועסקות מהן 107 מטפלות, 207
שני פי על מטפלות, 54 נבחרו שנתקבלו, הרשימות מתוך פרטיים. בארגונים
ל10 ומעל לימוד שנות 10 עד  והשכלה ופרטי, ציבורי  מגזר קריטריונים:
אוכלוסיית להתפלגות בהתאם נקבע הביקורת קבוצת הרכב לימוד. שנות
משתתפות 50 שכללה הניסוי קבוצת אלה. פרמטרים בשני המשתתפות

והשכלה). (מגזר לעיל הפרמטרים שתי לפי נבחרה מהתכנית,

בין התבצעו הביקורת קבוצת לבין הניסוי קבוצת בין שנעשו ההשוואות כל
מקבילה קבוצה כלומר הניסוי, קבוצת של מקבילה תתקבוצה לבין זו קבוצה

דומה. הרכב עם המשתתפים של

תחום הוא ההכשרה השלכות נבחנו בו אחר תחום  קשישים כלפי עמדות (ב)
וכי התנהגות לבין עמדות בין קשר שיש היתה ההנחה קשישים. כלפי העמדות

הקשישים. של הסטריאוטיפית הראייה על להשפיע עשויה ההכשרה
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הקשישים. של בתכונות התמקדו זה במחקר קשישים כלפי העמדות
היה ועליהן קשישים של שליליות תכונות עשרים של רשימה הוצגה למשתתפות
למשתתפות הוצגה הרשימה אלה. תכונות עם ההסכמה מידת את לציין
בראייה שחלו השינויים על לעמוד היתה והמטרה ובסופה התכנית בתחילת
כלי על נשען הבדיקה לביצוע ששימש הכלי הקשישה. האוכלוסייה את שלהן

בקשיש. בטיפול העוסקים מקצוע אנשי של עמדות של לבחינה ששימש

את תגביר שהיא היתה מהתכנית הציפיות אחת  התפקיד כלפי עמדות (ג)
לתפקיד המטפלת ביחס ביטוי לידי לבוא שעשוי דבר לעבודה, המחויבות
ההכשרה חשיבות על מצביעים שונים מחקרים כאמור, בו. בעיסוק ובהתמדה
את לבחון כדי לעבודה. והמוטיבציה המקצועית המחויבות את המגביר כגורם
לתפקיד יחס המבטאות טענות שש למשתתפים הוצגו התפקיד כלפי העמדות
מידת בתפקיד, והאתגר הסיפוק מידת הבאים: להיבטים התייחסות תוך
התכנית השלכות נבחנו זה בנושא גם לעיסוק. המחויבות ותחושת המקצועיות

ובסיומה. התכנית בתחילת זמן, נקודות בשתי מדידה ביצוע ידי על

ההכשרה תכנית השלכות נבחנו בו נוסף תחום  הקשיש בבית העבודה איכות (ד)
הקשיש. בבית העבודה ביצוע קרי העבודה, בסביבת העובד התנהגות הוא
רבה. בהשקעה כרוך היה וביצועה מיוחדת היערכות חייב זה תחום בחינת

מספר מעלה הקשיש בבית העבודה איכות על התכנית השלכות של הערכה
מהותיות: שאלות

זה? מסוג בבדיקה להיכלל שצריכים העבודה ביצוע של הפרמטרים מהם (1)

הכשרה שעברה מטפלת בין ההבדלים ניכרים העבודה של תחומים באלו (2)

הוכשרה? שלא זו לעומת
ביצוע של הסטנדרטים מהם טובה, ולא טובה עבודה של המדדים מהם (3)

לשאלה בהקשר המטפלת? של הביצוע רמת את לבחון יש שלאורם טוב
המטפלת לעבודת מקובלים סטנדרטים קיימים לא כי לזכור יש זו
בארגונים מקצוע אנשי ידי על היום המתבצעים והמעקב וההערכה

המעריך. של המקצועי השיפוט על רבה במידה נשענים המעסיקים
או סוציאלי עובד הסיעוד, בתחום מקצוע איש  המעריך להיות צריך מי (4)

משפחתו? ובני עצמו המטופל
ריאיון? או שאלון תצפית,  זו הערכה מבצעים באמצעותם הכלים מהם (5)

שיש או העבודה איכות את להעריך כדי אחת בדיקה מספיקה האם (6)
זמן? נקודות במספר בדיקות מספר לבצע
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תום עם מיד  להכשרה ביחס זו הערכה לביצוע המתאים העיתוי מהו (7)

אחריה? זמן תקופת או ההכשרה

בית טיפול של סטנדרטים ובהעדר הטיפול איכות בתחום יסוד תפיסות בהעדר
של זיהוי שיאפשר ראשוני מדידה כלי ליצירת רבה השקעה נדרשה נאות,
באיכויות ההבדלים איתור ויאפשר המטפלות של העבודה באיכות הבדלים
נערכה זה מסוג כלי בגיבוש ראשון כשלב להכשרה. לשייך ניתן אותם העבודה
כלי בהם קיים אם לבחון מנת על מטפלות, המעסיקים בארגונים בדיקה
עבודת של הערכה לביצוע בסיס להוות שיכול המטפלת עבודת על לפיקוח
בקרה כלי המעסיקים המארגנים בידי אין כי הראתה זו בדיקה המטפלת.
עם יחד ראשוני ניסיוני כלי לגבש הוחלט לפיכך, המטפלת. עבודת להערכת

במחקר. שיבוצעו לבדיקות בסיס לשמש שיוכל המעסיקים, הגורמים

ובפיקוח בהדרכה העוסקים מקצוע אנשי של ועדה הוקמה הכלי, פיתוח לצורך
משימה כקבוצת עבדה זו קבוצה מעסיקים. בארגונים המטפלות עבודת על
ביצוע של להערכה משולב כלי בהדרגה וגיבשה המחקר צוות של בהנחיה
להתמקד היה ועליו ניסויי, כלי להיות נועד הכלי כי להדגיש חשוב העבודה.
מיועד הוא אין ההכשרה. בעקבות להשתנות שעשויים ביצוע של בהיבטים
ניתן זאת, עם המטפלת. עבודת על שוטפים ולפיקוח לבקרה ככלי לשמש

זה. מסוג בקרה כלי גיבוש לקראת וחשוב ראשון צעד בו לראות

תצפית מהמעסיק, מידע איסוף עיקריים: חלקים משלושה מורכב שפותח הכלי
לארגון שאלון כולל הראשון חלקו הקשיש. וראיון המטפלת עבודת על
תכנית ועל המטופל על המטפלת, על רקע נתוני נאספים שבו המעסיק,
הקשיש. בבית המטפלת של העבודה על לתצפית כלי הוא השני החלק הטיפול.
האמבטיה ניקיון בבית, וסדר ניקיון נושאים: במספר התמקדה התצפית
אישי, וניקיון רחצה וסביבתה, המיטה המטופל, חדר ניקיון והשירותים,
לקשיש והתייחסות יחס ניידות, והאכלה, תזונה באישליטה, טיפול הלבשה,
פרמטרים ארבעהחמישה הוגדרו תחום כל לגבי שבבית. משפחה לבני ויחס
מהלך את ולא העבודה תוצרי את בחנה התצפית המקרים ברוב לבדיקה.
להעריך היה ניתן אך קשיש, של ברחצה לצפות קושי היה למשל כך ביצועה.
עבודת על הקשיש לראיון שאלון הוא זה בכלי האחרון החלק נקי. הקשיש אם

ממנה. רצון ושביעות המטפלת
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כחלק שהועסקו הציבור בריאות אחיות שלוש על הוטלה במחקר הכלי הפעלת
המטפלת, עם בתיאום הקשיש לבית להגיע תודרכו האחיות המחקר. מצוות
אחרי התבצע הקשיש ראיון במקום. המטפלת לשהות האחרונה השעה בחצי
הביקורת מקבוצת מטפלות 50 מטפלות, 100 על הופעל הכלי המטפלת. עזיבת
סיום אחרי שנה כחצי בוצעו הבדיקות הניסוי. מקבוצת שנדגמו מטפלות ו50
והמיומנויות הידע של ולהפנמה לקליטה מה זמן דרוש כי בהנחה הקורסים,

בשטח. מעשי באופן וליישומם בתכנית שנצברו

על עצמן מהמטפלות מידע נאסף מקצוע, אנשי ידי על הביצוע להערכת בנוסף
הכשרה. תום עם בעבודתן השינויים את שלהן הראייה

שנבחנו התכנית של התוצרים בתחום האחרון המדד הוא  בתפקיד ההתמדה (ה)
ואת התכנית של הטווח ארוכות ההשלכות את בוחן זה מדד זו. בהערכה
לאחר כשנה נבחנה הנשירה הכשרה. שעברו המטפלות בקרב הנשירה שיעור
של שמית רשימה עם המעסיקים לארגונים הועבר מיוחד טופס התכנית. סיום
במאגר המטפלת של הימצאותה על לדווח נתבקשו והם שבמדגם המטפלות
להשתמש היה ניתן לא כאן העזיבה. יעדי ועל לעזיבה הסיבות על כוחהאדם,
שהיוו מאלה שחלק מאחר הקודמים, בשלבים ששימשה הביקורת בקבוצת
קושי והיה במדגם, נכללו שלא הבאים, בקורסים השתלבו ביקורת קבוצת
כיווני בבחינת הם הנשירה על הנתונים לפיכך, חדשה. ביקורת קבוצת להרכיב
על התכנית השפעת על מהימנה תשובה לתת כדי בהם ואין ראשוניים דרך

הנשירה.

וחייב מורכב, היה בית למטפלות ההכשרה תכנית של ההערכה מערך לסיכום,
זה מערך ביסוד התכנית. הפעלת של השלבים בכל המחקר צוות של רבה מעורבות
של לתועלת באשר הן ההחלטות למקבלי ומגוון מקיף מידע לתת הצורך עמד
המחזורים בעבור זו תכנית של בהפעלה הרצויים השיפור לכיווני באשר והן התכנית
אחד ובכל התכנית של ההפעלה במהלך התבצעה מההערכה המידע הזרמת הבאים.

ממרכיביו. אחד כל ולגבי המחקר ביצוע של מהשלבים

תכנית של ההפעלה ומתכונת תכנים של הערכה ד.
ההכשרה

לתעד התכנית, ביצוע אחר לעקוב היתה ההערכה של המרכזיות המטרות אחת
בפרק המטפלות. של לצרכים ועונה מתאימה היא בה המידה את ולהעריך אותה,
לתכנית, ההצטרפות וביניהם: התכנית להפעלת הקשורים היבטים מספר מוצגים זה
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התכנים, של והערכה ודיווח המשתתפות של ומקצועיים סוציודמוגרפיים אפיונים
המעשית. וההכשרה ההוראה שיטות המבנה

לתכנית ההצסרפות .1
לאומי. לביטוח המוסד ידי על שנקבעו קבלה בתנאי מותנית היתה לקורס הכניסה
בעבודה שנה חצי של ותק שכללו: דרישות למספר לענות צריכות היו המועמדות
הופעה אדם; לבני חיובית גישה ובכתיבה; בקריאה בדיבור, בסיסי ידע בארגון;
ניסיון על המלצות בעבודה; ואחריות התמדה תקינה; בריאות ונקייה; מסודרת

בעבר. עבודה

מהמעסיקים חלק אולם אלה, קריטריונים לפי המעסיקים ידי על נבחרו המועמדות
מהמעסיקים גדול שחלק העיקריים השיקולים נוספים. בשיקולים שימוש על דיווחו
המטפלת, של למידה ויכולת הבנה רמת בעבודה, להמשיך צפי הם: עליהם הצביעו
על חיובית כוללת הערכה בעבודה, המטפלת של ואחריות התמדה בחברה, ותק
אמינות בעבודה, גבוהה מוטיבציה היו: פחות נפוצים נוספים שיקולים המטפלת.
במקצוע. קודמת הכשרה ללא ומטפלת קשים, מקרים עם התמדה המטפלת,
המעסיקים את ששימשו הנוספים מהשיקולים ניכר חלק כי מורים אלה קריטריונים

כדאית. בהן שההשקעה במטפלות לבחור והעדפה האדם, כוח איכות הם

הגיוס כי הראה המעקב למדי. קצר היה לקורסים המועמדים של המיון תהליך
התכניות לכל מסיבי גיוס ביצעו לא הארגונים התכנית. לתחילת בסמוך התרחש

לפתיחתו. בסמוך בנפרד, קורס לכל בהדרגה בוצע הגיוס אלא

כבחירה, לקורס: הצטרפותן את רואות הן כיצד נשאלו, לקורסים שהגיעו המטפלות
של כדרישה כלומר כחובה, או דעתן; ולשיקול שלהן להחלטה הנתון כדבר כלומר
הצטרפותן את תופסות מהמשתתפות שלישים כשני כי נמצא המעסיק. הארגון
כי לציין יש המעסיק. מצד העסקה להמשך כתנאי ולא בחירה מתוך בהצטרפות
הארגונים של המדיניות את בהכרח מבטאה שאינה סובייקטיבית בתפיסה מדובר

זה. בעניין הארגונים מדיניות על מידע לנו אין עצמם.

עם תמורה הסכם קיים מהמקרים גדול בחלק כי עולה, המעסיקים נתוני מתוך
את מחייב ההסכם המקרים, בכל כמעט בקורס. השתתפותה לגבי המטפלת
בשישה מסוים. שעות מספר או מוגדרת תקופה בארגון לעבוד בקורס המשתתף
שנעה תקופה בארגון לעבוד בקורס, השתתפותה לאחר מתחייבת, המטפלת ארגונים
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500 שעות: במספר נקבע ההסכם נוספים ארגונים בשישה וחצי. לשנה שנה חצי בין
מאפשר אחד ארגון בארגון). חדשות מטפלות בעבור ורק אחד (במקרה שעות
לבין עבודה) שעות למספר קשר (ללא שנה של עבודה תקופת בין לבחור למטפלת
לקבל המטפלת את מחייב ההסכם נוסף, בודד במקרה עבודה. שעות אלף של החזר

בקורס. השתתפות לאחר סיעודיים, מקרים

השתתפותה בעקבות המטפלת של ההעסקה בתנאי שינויים על נשאלו המנהלים
לאחר שכר תוספת הוא ביותר הבולט השינוי כי דווח ארגונים ב16 בקורס.
במספר אך ורשמי, בכתב הוא ההסכם האלה הארגונים ברוב בקורס. השתתפותן

בלבד. בעלפה התחייבות קיימת ארגונים

למטפלות הציעו הארגונים כל וכמעט הקורס במהלך לעבוד המשיכו המטפלות כל
המעשית להכשרה מדים אספקת השתתפותן. על להקל במטרה כלשהו סיוע שלהם
ארגונים ו17 19) ביותר הנפוצים הסיוע סוגי שני היו לקורס נסיעות ותשלום
היה ההכשרה מקום בהם במקרים אלה). סיוע סוגי למטפלות הציעו בהתאמה
הציעו ארגונים 6) למשתתפים הסעות לארגן דאג המעסיק העבודה, ממקום מרוחק
של במקרה הקורס יום עבור תשלום קיבלה המטפלת ארגונים בחמישה זה). סידור
להחליף אפשרות למטפלת היתה שלא ובתנאי העבודה ליום הקורס יום בין חפיפה
מלא תשלום קיבלה המטפלת נוספים, ארגונים בחמישה אחר. ליום העבודה יום את

הקורס. שעות בעבור

המעסיק דרישות לגבי הארגונים בין ניכרים הבדלים קיימים כי מראים אלה נתונים
שמעניק התגמולים התכנית, אחרי למעסיק המטפלת של המחויבות מבחינת
לסיוע המעסיקים של הסיוע ודפוסי בתכנית, ההשתתפות בעקבות המעסיק
מסוימים במקרים כי מראה האחידות חוסר כמוכן בתכנית. המשתתפת למטפלת
ובחלק תפקידו למילוי דרישה מהווה היא באחרים לעובד, כתגמול נתפסת ההכשרה

לארגון. מחויבות ליצירת כלי משמשת היא המקרים מן

בתכנית המשתתפות המספלות אפיוני .2
ארגונים עשרים ידי על מועסקות במחקר, שנבחנו לקורסים שהגיעו המשתתפות
חיים ארגונים: 14 נכללו (ובו רווח למטרת פרטי, מגזר  מגזרים לפי למיינם שניתן
שרשים, מטע, אלישע, עזרת ,2 נתיב למען, מ.א.מ., גיא, מתן, תגבור, דנאל, וכבוד,
משען, ארגונים: 6 (ובו רווח למטרת שלא ציבורי, ומגזר ומלכיאל); יועצים, עמית מ'.
מהמשתתפות ממחצית למעלה הקשיש). למען אגודות ושלוש בבית אגודת מט"ב,
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הסקטור ידי על 43)מועסקות £9) והכותרות הפרטי, המגזר ידי על מועסקות (579^)

הציבורי.

בין הבדלים קיימים כי בספרות הרווחת הדעה על מבוססת מגזרים לפי ההבחנה
.(1990 (שמידט, העסקה ובתנאי במטרות במדיניות, הניהול, בדרכי המגזרים
שהגיעו המטפלות של והתפקידיים הסוציודמוגרפיים האפיונים את בחן המחקר
לעומת הציבורי במגזר המטפלות בפרופיל שוני יש האם נבדק היתר בין לתכנית.

הפרטי.

כדלקמן הם המשתתפות אוכלוסיית של הבולטים הסוציודמוגרפיים האפיונים
ו5): 4 לוחות (ראה

נשואות. (8596) מרביתן נשים, הן (£959) המשתתפות כל כמעט כמצופה, מין: (א)
שמתחת בגילאים (1396) מיעוט יש החציון. וכן ,40 הוא הממוצע הגיל גיל: (ב)

הגילי בהרכב המגזרים בין הבדלים נמצאו לא .50 גיל מעל (1696) ומיעוט ל30
המשתתפים. של

למדו המשתתפות השכלה. מבחינת הטרוגנית אוכלוסייה זוהי השכלה: (ג)
שנות שמונה (עד יסודית השכלה בעלות הן £239 לימוד. שנות 11 בממוצע
ויותר, לימוד שנות 13 של יחסית גבוהה השכלה בעלות הן 2096 לימוד);
הגבוהות ההשכלה ברמות האוכלוסייה של שיעורה חדשות. עולות מרביתן

בפרטי. מאשר הציבורי במגזר יותר גבוה
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המעסיק המגזר לפי המשתתפות של נבחרים סוציודמוגפיים אפיונים :4 לוח
(באחוזים)

מעסיק מגזר

פרטי ציבורי סה"כ סוציודמוגרפיים אפיונים

100 100 100 גיל
15 10 13 2030
45 37 42 3140
28 32 30 4150
11 21 16 +51

39 42 40 ממוצע
100 100 100 ליסוד שנות
22 24 23 08
26 21 24 910
37 30 34 1112
15 25 20 +13
11 11 11 ממוצע

100 100 100 ארץלידה*
38 35 37 אסיהאפריקה
20 37 25 אירופהאמריקה
42 33 38 ישראל

7 21 13 עולים*

^>05 המגזרים בין מובהקים הבדלים *

בהכרח (לא בממוצע חודשים 27 במקצוע עובדות המשתתפות במקצוע: ותק (ד)
ישנן במקצוע. ותק מבחינת הטרוגנית אוכלוסייה זוהי מעסיק). ארגון באותו
או שלוש עם  יותר וותיקות (£259) במקצוע שנה עד מאוד, חדשות מטפלות
לגמרי "טרייה" אוכלוסייה זו שאין העובדה בולטת .(2196) ותק שנות יותר
נתון הכשרה. ללא העבודה בשוק יחסית רב זמן מצויות ניכר וחלק במקצוע
קודמת הזדמנות היתה לא האוכלוסייה לרוב כי נזכור, אם מפתיע אינו זה
להכשרה הראשונה התכנית שזוהי שמאחר כנראה בנוסף, מסודרת. להכשרה
להשקיע ושכדאי יציבות מנוסות, מטפלות לשלוח בחרו הארגונים מסודרת,
שנה חצי של מינימלי ותק קבע לאומי לביטוח המוסד גם כאמור, בהכשרתן.
לאוכלוסייה עדיפות שיש כך על המצביע דבר אלה, לקורסים לקבלה כתנאי

זה. בעיסוק הראשוניים הקליטה שלבי את כבר שעברה
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(באחוזים) המעסיק המגזר לפי המשתתפות של נבחרים מקצועיים אפיונים :5 לוח
מגזר

פרטי ציבורי סה"כ מקצועיים אפיונים
100 100 100 ותק*
18 35 25 שנה עד
36 33 35 שנים 12
22 14 19 שנים 23
23 17 21 שנים +3
29 24 27 (בחודש) ממוצע
100 100 100 בסיפול קשישים מ0י
18 20 19 קשיש 1

40 42 41 קשישים 2

31 30 31 קשישים 3

11 7 9 קשישים +4
2.3 2.2 2.3 ממוצע
100 100 100 שבועיות עבודה שעות
20 13 20 שעות 12 עד
37 46 41 שעות 1324
34 30 32 שעות 2536
9 5 7 שעות +37

23 23 23 ממוצע
a<05. המגזרים בין מובהקים הבדלים *

יותר חדשות הציבורי מהמגזר המשתתפות כי מראה המגזרים בין ההשוואה
.(5496) הפרטי במגזר אלה מאשר במקצוע) שנתיים עד עובדות 6896) במקצוע
הציבורי במגזר 3596  שנה עד של הוותק בקבוצת נמצא יותר עוד בולט הבדל
להכשרה שהגיעו הפרטי מהמגזר שהמטפלות מכאן, בפרטי. 1896 לעומת
הציבורי. מהמגזר המטפלות מאשר הכשרה ללא במקצוע זמן יותר עובדות
היו לכן שקודם הפרטי, למגזר במיוחד התכנית תרומת את מחזק זה ממצא

עובדים. להכשרת הזדמנויות פחות לו

ועובדות בממוצע קשישים ב2.3 מטפלות המשתתפות כי נמצא העבודה: היקף (ה)
או קשישים בשלושה מטפלות מהמשתתפות כ4096 בשבוע. שעות 23 בממוצע
כל כמעט שלגבי לציין יש בשבוע. שעות מ25 למעלה ועובדות יותר
חצי עד עובדות המשתתפות רוב היחידה. עבודתן זוהי (9596) המשתתפות
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הטיפול עיקר כידוע העבודה. סוג של הזמן אילוצי בגלל וזאת בלבד משרה
הבוקר. בשעות מרוכז

מכלל 1396 מהוות ואילך), 1988 משנת עלו (אשר חדשות עולות בארץ: ותק (ו)
בארגונים מועסקות ומרביתן לשעבר מברה"מ עולות כולן המשתתפות,
יתרה חדשים. עולים קולט המטפלות שוק כי מראה זה נתון הציבוריים.
את להגדיל מתכננים הם כי דיווחו המעסיקים הארגונים כמחצית מזאת,
המעסיקים, מרבית לדעת שלהם. האדם כוח במאגר העולות של חלקן
דהיינו, הלאעולות בקרב מאשר יותר גבוהה אינה העולות בקרב התחלופה
של הקבוע מהמאגר כחלק המעסיק ידי על נתפסות הן למצופה, בניגוד

המטפלות.

השכלה מין, גיל, לפי בהרכב המגזרים בין הבדלים אין כי נמצא מעסיק: מגזר (ז)
העולות בשיעור היו המגזרים בין שנתגלו העיקריים ההבדלים עבודה. והיקף

המשתתפות. ובוותק

מבחינת הטרוגנית היא בתכנית המשתתפות אוכלוסיית כי מראים אלה ממצאים
מין. מבחינת והומוגנית מעסיק, ומגזר השכלה גיל, ותק,

הכשירו גופים חמישה כאמור, המכשירים. הארגונים לפי גם נבחן האוכלוסייה הרכב
נמצא ואשל. הנגב מכללת והרווחה, העבודה משרד מט"ב, משען, המטפלות: את
(ראה מגזרים לפי המשתתפות בהרכב המכשירים הגופים בין הבדלים קיימים כי
וגם מעסיקים גופים גם שהם הציבוריים, הגופים שני ומט"ב, משען .(6 לוח
העבודה משרד אשל, ואילו הציבורי; מהמגזר כוחאדם בעיקר הכשירו מכשירים,
כוחאדם בעיקר הכשירו בלבד, מכשירים גופים שהם הנגב, ומכללת והרווחה
ההשוואה המכשירים, הגופים לבין המגזרים שבין ההלימה בשל הפרטי. מהמגזר

מגזרים. לפי להשוואה חופפת המכשירים הארגונים לפי

(באחוזים) המעסיק והמגזר מכשיר ארגון לפי המשתתפות התפלגות :6 לוח
מכשיר ארגון

משרד
מכללת העבודה

אשל הנגב והרווחה מט"ב משען סה"כ מעסיק מגזר
100 100 100 100 100 100
20 13  94 90 43 ציבורי
80 87 100 6 10 57 פרטי
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מהמשתתפות ניכר חלק ראשית, נקודות: שתי להדגיש חשוב זו הלימה בצד
אחד למשל, כך, אלה. ארגונים ידי על מועסקות היו לא ומט"ב משען של בקורסים
ההפעלה שנית, אחרות. ציבוריות עמותות לעובדי כולו הוקדש מט"ב של הקורסים
עת באותה שיהיו מבלי בלבד, בהכשרה העוסקים גופים ידי על מהקורסים חלק של
את עודדה הנגב), ומכללת והרווחה העבודה משרד (אשל, מעסיקים גופים גם
אלה גופים כי מראים הממצאים הפרטי. מהמגזר המטפלות של ההשתתפות

הזה. המגזר את בעיקר הכשירו

כאמור, המאופיין, לקורסים, שהגיעו המשתתפות פרופיל רקע על לסיכום,
צורכי מהם השאלה נשאלת  המעסיקים והגופים ההשכלה הוותק, של בהטרוגניות

אלה. צרכים על ענתה ההכשרה תכנית מידה ובאיזו המטפלות של ההכשרה

המספלות של הלימוד צורכי .3
הלימוד תוכני של צרכים בדיקת ללא מקצוע אנשי ידי על נבנתה ההכשרה תכנית
באמצעות הדרושים הלימוד תוכני לגבי הצרכים את בדקנו אנו למטפלות. הדרושים
מידה באיזו לבדוק במטרה הקורס, של הראשון במפגש למשתתפות שהוצגה שאלה
על נתפסים שהם כפי הלימוד צורכי לבין התכנית של התכנים בין התאמה קיימת

המשתתפות. ידי

לנושאים המקבילים נושאים, ארבעהעשר של רשימה הוצגה המשתתפות בפני
להן דרושה בה המידה את לציין נתבקשו הן נושא כל ולגבי בקורס, הנלמדים

תפקידן. של יותר טוב לביצוע הכשרה,

רב צורך מהמשתתפות ניכר אחוז הביעו שבהם הנושאים שלושת כי מראה 6 לוח
הכרת ,(£839) ראשונה עזרה הם: ורבה) מאוד רבה במידה דורגו (אשר בהכשרה
הביקוש בהם הבולטים הנושאים שלושת .(£729) בהפרשות וטיפול (£759) השירותים
הבית משק ניהול הם: רב) צורך בהם ראו מהמשתתפות נמוך (אחוז נמוך היה

.(£399) לבית מחוץ וניידות (£299) האכלה ,(£279)

לבין להם, המיוחסת החשיבות מידת בין מובהק קשר נמצא לא הנושאים ברוב
החשיבות לבין המשתתפות גיל בין קשר נמצא המעסיק. והמגזר בעבודה הוותק
גבוהים היו הצרכים בהם ומשפחתו, הקשיש עם וליחסים בבית לבטיחות המיוחסת
יותר. המבוגרות או יותר הצעירות הגיל בקבוצות מאשר 5041 הגיל בקבוצת יותר
זיקנה) של כלליים ונושאים תזונה בית, משק ניהול (רחצה, נוספים נושאים בארבעה
יותר גבוהים היו הצרכים כאשר המטפלות, של ההשכלה רמת לפי הבדלים נמצאו

והגבוהה. הבינונית מאשר לימוד) שנות 80) הנמוכה ההשכלה בעלות בקרב
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שלהן הקשיים את לאתר היא המטפלות של ההכשרה צורכי את לבחון נוספת דרך
המשכית, להכשרה צרכים איתור לצורך במיוחד מתאימה זה מסוג בדיקה בעבודה.
היא למטפלות הנוכחית התכנית זו, מבחינה בסיסית. להכשרה ולא תפקיד, כדי תוך

תפקיד. כדי תוך להכשרה בסיסית הכשרה שבין כלאיים, יצור מעין

שתי לתת ונתבקשו בעבודתן בקשיים נתקלות הן תדירות באיזו נשאלו המשתתפות
בקשיים נתקלות הן כי דיווחו מהמשתתפות 2070 כי נמצא אלה. לקשיים דוגמאות
מבין בקשיים. נתקלות לא הנותרות ו^40 רחוקות לעתים 4096 קרובות, לעתים
סירוב בעיקר הקשיש, של סירובים עם להתמודד הקושי נמצא הנפוצים הקשיים
הקשיש בשכנוע וקשיים המטפלת עם פעולה לשתף הקשיש מצד רצון חוסר להתרחץ,
למשל, ונפשיות קוגניטיביות מבעיות הסובלים קשישים עם קשר ליצור קושי ;(£239)

וקשיים ;(2770) "נודניק" או תוקפן מדוכא, קשיש עם נפש, תשושי עם התמודדות
.($9;) הקשיש משפחת עם בהתמודדות

עולה הנפוצים הקשיים לסוג בהתאם כי עולה, המשתתפות של אלה תשובות לפי
האינטראקטיבי ולצד התקשורתי לצד בתחומיםהקשורים מיומנויות ברכישת הצורך

עיוני. לימוד שעות עשר בתכנית הוקצו זה לנושא המטפלת. שבתפקיד

הוצגה למנהלים המעסיקים. הארגונים מנהלי בקרב גם נבחן ההכשרה צורכי נושא
את לציין התבקשו הם וגם למשתתפות, שהוצגה נושאים 14 של רשימה אותה
קורס. עברה שטרם חדשה למטפלת אלה בנושאים הכשרה דרושה שבה המידה

המנהלים. של הדירוג לבין הצרכים את המשתתפות דירוג בין השוואה מציג 7 לוח
דירגו למשתתפות, בדומה המנהלים, כי מראה המידע מקורות שני בין ההשוואה
חשיבות ייחסו ושניהם הרשימה בראש בהפרשות הטיפול ואת הראשונה העזרה את

והאכלה. הבית משק ארגון של בנושאים להכשרה יחסית מועטה
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מאוד" רבה "מידה שאמרו אלה (אחוז המשתתפות לפי ההכשרה צורכי :7 לוח
מאוד")' רבה ("מידה המנהלים ולפי ו"רבה")

לפי צרכים
מנהלים לפי צרכים המשתתפות לימוד נושאי

(2) 79 83 *(1) ראשונה עזרה
(8) 31 75 (2) שירותים הכרת
(1) 86 72 (3) בהפרשות טיפול
0) 41 71 (4) זיקנה של נושאים
(5) 50 68 (5) מוות עם התמודדות
(6) 46 63 (6) בבית בטיחות
(10) 21 53 (7) תזונה
(7) 41 52 (8) ותמיכה עידוד
(3) 72 46 (9) בבית ניידות
(4) 55 44 (10) הקשיש משפחת עם יחס
(3) 72 39 (11) רחצה
(9) 28 39 (12) בחוץ ניידות

(12) 10 29 (13) האכלה
(11) 14 27 (14) בית משק ניהול

שכמעט משום מאוד", רבה ל"מידה רבה" "מידה בין הקבצה נעשתה לא המנהלים אצל 1

רמות בין להבחין כדי כן, על לא". "בכלל או "מועטה" ברמה דירגו שהם נושאים היו ולא
הסולם. של החיוביות הדרגות שני בין הפרדה נעשתה חשיבות, לפי הנושא את ולמקם צורך

המשיבים אחוז לפי הנושאים ברשימת הנושא מיקום על מצביעים בסוגריים המספרים *

אותו. שדירגו

לדוגמה, הקבוצות. שתי בין הבדלים נמצאו האחרים מהנושאים ניכר חלק לגבי
נמצא המשתתפות, אצל שני במקום שנמצא השירותים", ש"הכרת הלוח מן עולה
עשר האחד במקום דירגו שהמשתתפות "רחצה" ואילו המנהלים, אצל שמיני במקום

המנהלים. אצל בחשיבותו השלישי הנושא הוא

המנהלים: לבין המשתתפות בין הבדלים של לקיומם סיבות כמה לציין ניתן
לצרכים מתייחסים המנהלים כי ייתכן (ב) המטפלת; של תפקיד בתפיסת שוני (א)
משקפת במקצוע, חדשות כך כל שלא המטפלות, תפיסת ואילו חדש, עובד של
המנהלים ההכשרה: של התפקיד בתפיסת שוני (ג) ותיקה; יותר מטפלת של צרכים
הזדמנות בה רואות המטפלות ואילו פרגמטיים כלים להקניית אמצעי בה רואים

המקצועית. התדמית של והעלאה אישית להעשרה
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התכנים מיון ידי על היא התכנית תוכני לגבי העדיפויות סדרי לבחינת נוספת דרך
ממדים: שלושה פי על

תחומים של (למידה מיומנות של הנושאים בין המבחין  תוכן של ממד (א)
יותר). ועיוניים כלליים נושאים של (למידה ידע של הנושאים לבין מעשיים)
פעולות (כלומר ביצועיות מיומנויות בין המבחין  המיומנות 0וג של ממד (ב)
עזרה כדוגמת התפקיד ביצוע של האינסטרומנטלי לצד ישירות הנוגעות
(הנוגעות ביןאישיות מיומנויות לבין וכדומה), ראשונה עזרה בניידות, ברחצה,
מטפלתמטופל, יחסי כגון העבודה של אישיים היותר וליחסים לתקשורת

וכדומה). המטופל מטפלתמשפחת יחסי
ישירות הנוגעים נושאים בין המבחין  המספלות של למסלות זיקה של מסד (ג)
שאינם נושאים לבין והיומיומית, השוטפת העבודה של הבסיסיות למטלות

עקיפה. נגיעה רק להן ויש השוטפת לעבודתה נוגעים

קשורים התכנית את הבונים הנושאים מרבית שלעיל המיון לפי כי מראה 8 לוח
למטלות קשורים מיומנויות של התא בתוך ורובם נושאים) 9) המיומנויות לממד

הביןאישי. בתחום מאשר הביצועיות המטלות בתחום ויותר בסיסיות,

המטפלת תפקיד של הבסיסיות למטלות הקשר לפי ההכשרה נושאי :8 לוח
ידע מיומנויות

קשר
למטלות

ביןאישיות ביצועיות בסיסיות
תזונה(*) מטפלתמטופל יחסי משקבית ניהול קשר יש

בטיחות(*) (+) ומטפלתמשפחה האכלה
(*) ותמיכה עידוד (+) רחצה

בבית ניידות
בחוץ ניידות

הכרת מוות עם התמודדות ראשונה* עזרה קשר אין
שירותים(*) (+) (*) טיפול (+)

נושאי (+) בהפרשות*
ן זיקנה(*) | שתן) (שקית

המשתתפות מחצית עלידי לפחות לימודי כצורך צוין הנושא (*)
המנהלים מחצית ידי על לפחות לימודי כצורך צוין הנושא (+)
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המשתתפות לפי הצרכים ראיית של ההלימה לבחינת זו מיון בדרך השימוש
לתחום הנוגעים הנושאים את רק מדגישים הארגונים מנהלי כי מראה, והמנהלים
(ראה המשתתפות בקרב יותר המודגשים הידע, שבתחום אלה את ולא המיומנויות
המטלות על ההדגש לגבי למנהלים המשתתפות בין הבדלים אין כי נמצא .(7 לוח
נחזור אנו ביןאישיות. לעומת ביצועיות מיומנויות על ההדגש ולגבי הבסיסיות

אלה. בנושאים התכנית תרומות של בבחינה בהמשך, אלה להשוואות

הלימוד תוכני .4
הלימוד בנושא' התכנית תרומות 4.1

נבחנו באמצעותה אשר נושאים רשימת אותה למשתתפות הוצגה הקורס בסוף
למדו מידה באיזו מהנושאים, אחד כל לגבי לציין התבקשו והם הכשרה, צורכי
לגבי המשתתפות הערכת את לבחון נועדה זו שאלה קודם. ידעו שלא דברים בקורס
נעשתה מסופקים. לא צרכים ולאתר שנלמדו מהנושאים אחד בכל הקורס תרומת
לוח תרומות. לגבי דירוג לבין הצרכים לגבי המשתתפות תשובות דירוג בין השוואה
התרומות, ואת הקורס, לפני המשתתפות עלידי שנתפסו כפי הצרכים, את מציג 9

הקורס. סיום עם שנתפסו כפי

שאמרו אלה (אחוז המשתתפות דירוג לפי ההכשרה של ותרומות צרכים :9 לוח
ו"רבה") מאוד" רבה "במידה

תרומות צרכים לימוד נושאי
90 (1) 83 *(1) ראשונה עזרה
80 (3) 75 (2) שירותים הכרת
66 (9) 72 (3) בהפרשות טיפול
89 (2) 71 (4) זיקנה של נושאים
76 (4) 68 (5) מוות עם התמודדות
74 (5) 63 (6) בבית בטיחות
71 (7) 53 (7) תזונה
73 (6) 52 (8) ותמיכה עידוד
76 (4) 46 (9) בבית ניידות
70 (8) 44 (10) הקשיש משפחת עם יחס
61 (10) 39 (11) רחצה
55 (11) 39 (12) בחוץ ניידות
50 (12) 29 (13) האכלה
45 (13) 27 (14) בית משק ניהול

המשיבים אחוז לפי הנושאים ברשימת הנושא מיקום על מצביעים בסוגריים המספרים *
אותו. שדירגו
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שלושת רבה. תרומה לתכנית היתה מהנושאים ניכר בחלק כי מראים הממצאים
הם: חדשים דברים הרבה למדו כי ציינו משתתפות של גבוה אחוז בהם הנושאים
משק ארגון של בנושאים שירותים. הכרת זיקנה, של כלליים נושאים ראשונה, עזרה

חדשים. דברים לימוד על פחות דווח לבית מחוץ וניידות האכלה הבית,

לעיל, שהוצגו הממדים שלושת לפי שנלמדו הנושאים של התרומות את ממיינים אם
כי: נמצא

הקורס המטפל, של הבסיסיות למטלות ישירות קשורים שאינם הנושאים בכל (א)
עזרה זו: בקטגוריה במיוחד בולטים בהפרשות. טיפול להוציא הרבה, תרם
זה), בנושא מאוד רבה או רבה תרומה על דיווחו מהמשתתפות £909<) ראשונה
בנושאים שמדובר מאחר כי להניח ניתן .(£899.) זיקנה של כלליים ונושאים
התמצאה פחות היא המטפלת, עוסקת בהן השוטפות מהמטלות חלק שאינם

האלה. בנושאים הרבה לה תרם הקורס ולכן בהם,
השייכים הנושאים בכל התרומה כי נמצא הידע, תחום על מסתכלים אם (ב)

רבה. היא זה לתחום
היתה התרומה כי נמצא הבסיסיות, למטלות הקשורות למיומנויות באשר (ג)
ולא ומשפחתו) הקשיש עם ויחס תמיכה (עידוד, הביןאישיות במיומנויות רבה
ובתחום בית משק ניהול של בתחום הנכללות בסיסיות ביצועיות במיומנויות
ומיומנויות אישי טיפול כללי, באופן בבית". "ניידות להוציא אישי", "טיפול של
מרגישות מהמשתתפות גדול אחוז בהם תחומים אינם בית, משק ארגון של

חדשים. דברים שלמדו

כל לגבי ורבה" מאוד רבה "במידה של לדירוג התשובות התפלגות של בדיקה בוצעה
£279. בין נע אלה מידות לשתי המשיבים אחוז ובסיומו. הקורס בתחילת נושא,
אלה מהתפלגויות אחת כל בסיומו. ל9070 457 ובין הקורס, בתחילת ל8396,
ו"נמוך בצרכים" "גבוה צורך: של דרגות שתי נתקבלו וכך שווים, טווחים לשני חולקה
הטווחים חלוקת מעטה". ו"תרומה רבה" "תרומה תרומות: של דרגות ושתי בצרכים"

כדלקמן: היא
מאוד" רבה "במידה המשיבים אחוז בהם בנושאים = בצרכים גבוה *

ל8396; £569. בין נע ו"רבה"
מאוד" רבה "במידה המשיבים אחוז בהם בנושאים = בצרכים נמוך *

ל5596; 277" בין נע ו"רבה"
מאוד" רבה "במידה המשיבים אחוז בהם בנושאים = רבה תרומה *

68ל^90; £9 בין נע ו"רבה"
ו"רבה" מאוד" רבה "במידה המשיבים בנושאיםשאחוז = מעטה תרומה *

45ל6796. % בין נע
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צרכים :(10 לוח (ראה ממדים ארבעה לפי הנושאים מוינו אלה, בחלוקות בהתחשב
הקורס). (אחרי ומעטה רבה ותרומה הקורס), (בתחילת ונמוכים גבוהים

המשתתפות בעיני והתרומה הצורך מידת לפי הלימוד נושאי סיווג :10 לוח
חדשים) דברים (למדו  תרומה

מעטה רבה ללמוד צורך
בהפרשות טיפול ראשונה עזרה גבוה

בזיקנה כלליים נושאים
מוות עם התמודדות

בבית בטיחות
השירותים הכרת

(2 (תא (1 (תא
רחצה בבית ניידות נמוך

לבית מחוץ ניידות ותמיכה עידוד
האכלה תזונה

בית משק הקשיש עם יחסים
(4 (תא ומשפחתו

| | (3 (תא |

המטפלת: צורכי את הלמה התכנית הנושאים ברוב כי מראה 10 לוח
ומתוכם: התרומה רמת לבין הצרכים רמת בין הלימה יש נושאים בתשעה (א)

זיקנה, של כלליים נושאים ראשונה, עזרה  (1 (תא נושאים בחמישה (1

רב צורך גם נמצא  השירותים והכרת בטיחות מוות, עם התמודדות
רבה; תרומה וגם בהם

וניהול האכלה לבית, מחוץ ניידות רחצה,  (4 (תא נושאים בארבעה (2

המשתתפות כלומר, מעטה, התרומה וגם נמוך היה הצורך  בית משק
תרומה על דווח הקורס בסוף וגם עליהם ללמוד נמוך צורך על דיווחו

אלה. בנושאים מועטה
בשתי וזאת לתרומה הצרכים בין הלימה חוסר נמצא נושאים בחמישה (ב)

צורות:
היתה הצורך רמת בה בהפרשות, טיפול של בנושא ,(2 (תא אחת צורה (1

בלימוד רב צורך הביעו המשתתפות כלומר, מהתרומה יותר גבוהה
נמוכה היתה זה בנושא הקורס של והתרומה הקורס, בתחילת הנושא

מהמצופה;
עידוד תזונה, בבית, ניידות  נושאים ארבעה ובה (3 (תא שנייה צורה (2

גבוהה היתה התרומה בהם ומשפחתו הקשיש עם יחסים ותמיכה,
מעבר אלה בנושאים חדשים דברים לימד הקורס כלומר הצורך, מרמת

ללמוד. צורך להם שיש הרגישו שהמשתתפות למה
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המשתתפות. של והגיל הוותק ההשכלה, לפי נבחנו לצרכים, בדומה הקורס, תרומות
לבין המשתתפות של והוותק ההשכלה בין הנושאים ברוב קשר יש כי נמצא כאן גם
משתתפות כי נמצא ההשכלה לגבי השונים. הלימוד לנושאי המיוחסת התרומה
שנלמדו, הנושאים למרבית יותר רבה תרומה מייחסות יותר נמוכה ההשכלה ברמת
"האכלה", בנושא לדוגמה, והגבוהה. הבינונית ההשכלה בעלות אלה מאשר
(עבור 409?< בין נעה מאוד", רבה "במידה בקטגוריה שהתקבלו האחוזים התפלגות
שנות 13 של ההשכלה בקבוצת 1696 לבין לימוד) שנות 80 של ההשכלה קבוצת
רבה תרומה ייחסו £609. בקהילה", לקשיש שירותים "הכרת בנושא יותר; או לימוד
הגבוהה. ההשכלה ברמת 3296 לעומת לימוד, שנות 80 של השכלה בקבוצת מאוד

חדש ידע יותר תרם הקורס מהנושאים, בכמחצית כי נמצא הוותק, השפעת מבחינת
(אלה ביותר לחדשים ופחות במקצוע, שנים לשלוש שנה בין בינוני, ותק עם לאנשים
בנושא לדוגמה, שנים). משלוש (למעלה ביותר ולוותיקים שנה), עד שעובדים
רבה תרומה על דיווחו שנתיים עד שנה חצי של ותק עם מהמשתתפות £469 "תזונה",
בקרב 2O9& לעומת שנים, לשלוש משנתיים הוותק בקבוצת ו,?429 זה, בנושא מאוד
3 (מעל ביותר הוותיקים בקרב ו2896 שנה), עד בו (שעובדים במקצוע החדשים

המעסיק. והמגזר המטפלת גיל לבין התרומה בין קשר נמצא לא שנים).

מנהלי של העדיפות סדרי לבין בינן השוואה היא התרומות לבחינת נוסף היבט
קיבלו המשתתפות מידה באיזו לבחון היא כאן המטרה המעסיקים. הארגונים

המנהלים. ידי על כצרכים שהוגדרו לנושאים מענה

לפי מוינו המעסיקים תשובות החשיבות. דירוג של דומה מיון נעשה ההשוואה לצורך
"במידה אותם שדירגו המנהלים שאחוז הנושאים לגבי  בצרכים גבוה דרגות; שתי
המנהלים שאחוז הנושאים לגבי  בצרכים נמוך ל8696; £489, בין הוא מאוד" רבה
במחצית כי מראה 4 תרשים ל4796. 1096 בין היה מאוד" רבה "במידה אותם שדירגו
לבין המנהלים, עלידי שנתפסו כפי הצרכים, בין הלימה יש נושאים) 7) מהנושאים
בשתי ביטויה את מוצאת זו הלימה המשתתפות. עלידי שנתפסו כפי התרומות,
בבית ניידות מוות, עם התמודדות ראשונה, עזרה  (1 (תא נושאים בארבעה צורות:
המשתתפות; בעיני מרובה תרומה וגם המנהלים בעיני רב צורך גם נמצא  ויחסים
 בית משק וניהול האכלה לבית, מחוץ ניידות  (4 (תא אחרים נושאים בשלושה

נמוך. צורך לזה ייחסו המנהלים וגם מעטה תרומה על דיווחו המשתתפות
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הצורך ומידת המשתתפות בעיני התרומה מידת לפי הלימוד נושאי סיווג :11 לוח
המנהלים בעיני

המשתתפות לפי תרומה

מעטה רבה מנהלים לפי  צרכים

בהפרשות טיפול ראשונה עזרה גבוה
רחצה בבית ניידות

מוות עם התמודדות
קשישמטפלת יחסי

(2 (תא (1 (תא
לבית מחוץ ניידות בזיקנה כלליים נושאים נמוך

האכלה ותמיכה עידוד
בית משק בבית בטיחות

שירותים הכרת
תזונה

(4 (תא (3 (תא

החשיבות את תואמת אינה המשתתפות לפי התרומה כי נמצא נושאים שבעה לגבי
אחת צורה צורות: בשתי מתבטא ההלימה חוסר המנהלים. ידי על לנושא המיוחסת
רבה, חשיבות ייחסו המנהלים להם ורחצה, בהפרשות טיפול של בנושאים ,(2 (תא
נושאים חמישה ובה ,(3 (תא שנייה צורה מועטה; תרומה על מדווחות והמשתתפות
 שירותים והכרת ותמיכה, עידוד תזונה, בטיחות, זיקנה, של כלליים נושאים 

מרובה. תרומה להם מייחסות המשתתפות ואילו נמוך צורך על מצביעים המנהלים

כפי המטפלות של לצרכים גם ענתה התכנית הנושאים ברוב כי מראה זו השוואה
ההלימה כי נמצא זאת, עם יחד המעסיקים. הארגונים מנהלי ידי על נתפסו שהם
המנהלים. ברמת מאשר המשתתפות ברמת לתרומות הצרכים בין יותר רבה היתה
לבין המנהל מתייחס אליה המטפלת בסוג מהבדלים כאמור, לנבוע עשוי זה הבדל
מטפלת של בצרכים התמקדו המנהלים כי ייתכן לתכנית. שהגיעו המטפלות סוג

יותר. ותיקות מטפלות הן המשתתפות ואילו חדשה

התכנית של הלימוד בתוכני בשינוי צורן 4.2
בהכנסת הצורך את בחנו התכנית, תוכני של והצרכים התרומות לבחינת בנוסף
מהמורים מהרכזים, מהמשתתפות, נאסף כך לשם הנלמדים. בנושאים שינויים
נושאים של בהרחבה או בצמצום צורך על מידע המעסיקים הארגונים וממנהלי

לתכנית. חדשים נושאים של בהוספה או מסוימים,
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בנושאים הבדלים קיימים כי מראה, בתכנית שנלמדו התכנים על המורים דיווח
לכאורה היתה שהתכנית למרות התכנית. ממטלות אחת בכל וכוסו שהודגשו
בתכנים אותן למלא יכלו המורים ולכן מפורטות מספיק היו לא המטלות אחידה,
וד') ג' בנספחים בקורסים שנלמדו הנושאים פירוט (ראה שונים בהדגשים או שונים

הערכה. שאלוני מילאו (61) מהם שלישים כשני מורים. 92 בקורסים לימדו הכל בסך
בכמה ולכן שלימדו, יחידה כל לגבי אחד שאלון למלא היה המורים על כאמור,
שהוא היחידות למספר בהתאם אחד, משאלון יותר מילאה מורה אותו מקרים

שאלונים. 102 התקבלו הכל בסך לומד.

הלימוד תוכני של המפורטת ההגדרה חוסר רקע ועל המורים, ריבוי לאור
הלא הצרכים ראיית גם בתכנים. רבים הבדלים נמצאו כי מפתיע זה אין הספציפיים,
המשתתפות מצד והן המורים מצד הן שונות, דרישות עלו שונה. היתה מסופקים

חדשים. נושאים של ולהוספה לצמצום להרחבה, והרכזים,

נושאים הרחבת (א)
אחד בנושא לפחות להרחיב מעוניינות היו מהמשתתפות אחוזים ושמונה חמישים
"תזונה" הם: בהרחבה הצורך צוין שלגביהם הבולטים הנושאים הלימוד. מנושאי
רוב עלידי צוין אלה נושאים של בהרחבה הצורך והפעלה". פיזיותרפיה  ו"ניידות
הזמן להיקף גם התייחסו הרכזים אלה. נושאים לימדו אשר המורים וכל הרכזים
להקציב מציעים שהרכזים השעות מספר השונים. לנושאים להקדיש שיש הנוסף
הנוכחית בתכנית (כזכור, שעות ל10 4 בין ל"תזונה", כדלקמן: הוא אלה לנושאים
(הנושא שעות ל12 4 בין והפעלה", "פיזיותרפיה לנושא בלבד); שעתיים לו הוקדשו
ו5 העיוני בלימוד שעתיים הוקצב ועליו ותנועה" כ"ניידות הנוכחית בתכנית מופיע

המעשי). בחלק שעות

הוא והמשתתפות מהרכזים גדול חלק עלידי בהרחבה הצורך הוזכר שבו שני נושא
מהמשתתפות חלק עלידי הועלה זה נושא כי לציין חשוב נפש". "תשישות של הנושא
לצורך נוסף חיזוק המהווה דבר עבודתן, בביצוע בקשיים נתקלות הן שבו כנושא
היו זה בנושא המשתתפות הצעות ההכשרה. במסגרת בנושא העיסוק בהרחבת
התופעה עם התמודדות בדרכי כלומר, ומעשיים, ספציפיים בתכנים בעיקר להתמקד
2 בין נפש" "תשישות של לנושא להוסיף היו הרכזים הצעות עיוניים. בתכנים ופחות
בסך שעות 10 הוקדשו  2 מטלה  זה נושא נכלל בה למטלה כי לזכור (יש שעות ל6
לזיקנה). הקשורים התנהגות מצבי על נוספים, רבים נושאים כוללת היא כאשר הכל,
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שעליהם כנושאים מהמשתתפות מבוטל לא חלק עלידי שהוזכרו נוספים נושאים
בעיקר  סיעודי" ר'טיפול ראשונה" "עזרה "מחלות", הם: יותר ללמוד רוצות היו
כגון, בנושאים להרחיב היתה ההצעה האישי הטיפול בתחום בהפרשות; טיפול
את להרחיב מקום יש מהרכזים חלק לדעת גם ו"חוקן". שתן", שקית "החלפת
הארגונים מנהלי עלידי גם הודגש זה בתחום הצורך הסיעודי. הטיפול של הנושא
של בנושא בהרחבה הצורך על מצביעים מהרכזים חלק לכך, בנוסף המעסיקים.

הקשיש". כלפי וב"עמדות ביקורים) (כולל מוסדות" "הכרת

נושאים צמצום (ב)
בנושא לפחות בתכנית, שהוקצבו השעות מספר את לצמצם המליצו (4) הרכזים רוב
בית" משק וארגון "ניהול הם: הרכזים ידי על שצוינו הנושאים הלימוד. מנושאי אחד
עם "התמודדות אחד); (רכז התכנית" של העיוני בחלק "רק אישי", "טיפול רכזים); 3)

(משק סביבתי טיפול של הנושא אחד). (רכז ראשונה" "עזרה אחד); (רכז מוות"
ללמוד והצורך וידוע מוכר כתחום נמצא הרכזים, רוב מצמצמים היו אותו בית),
המעסיקים. הארגונים מנהלי של לדעתם וגם המשתתפות בעיני גם מועט הוא אותו

מהתכנית. לגמרי לבטל שהוצע נושא אין כי לציין יש

חדשים נושאים הוספת (ג)
התחומים כל את כיסו בקורס שנלמדו הנושאים להערכתן האם נשאלו המשתתפות
כל את כיסה אכן שהקורס מעריכות (87^ המכריע הרוב לעבודתן. הקשורים
בעיקר חסרים שהיו טוענות כך, סבורות שאינן אלה לעבודתן. הנוגעים הנושאים

בעיסוק". ו"ריפוי "מחלות", של נושאים

הארגונים מנהלי אצל וגם הרכזים אצל גם נבחן נושאים בהוספת הצורך
מוסיפים שהיו בכלל, אם הנושאים, מהם לציין התבקשו הרכזים המעסיקים.
הנושאים נושאים. של בהוספה צורך ראו הרכזים רוב הקיימת. הלימודים לתכנית
שבעה מתוך (שישה קשישים" אצל הנפוצות שונות "מחלות הם: ידם על שהוצעו
שבעה מתוך (שישה אישית". בין ותקשורת אנוש "יחסי זה); נושא על הצביעו רכזים
משפחת עם "התמודדות ;(5) בעיסוק" וריפוי הפנאי בשעות "תעסוקה רכזים);
;(1) הקשיש" "מיניות ;(1) והחברה" "הקשיש ;(2) הסתכלות" "כישורי ;(2) הקשיש"

.(1) וטיפוח" "אסתטיקה

הנוכחית בתכנית חסרים דעתם פי שעל נושאים על הצביעו הארגונים מנהלי גם
עצמי "דימוי והפעלה"; "פיזיותרפיה הזיקנה"; בגיל "מחלות אותם: להוסיף וכדאי

אישית". בין "תקשורת המשפחה"; חיי "מעגל המטפלת"; ושל המטופל של
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נושאים מספר יש כי מראה לתוספת השונים הגורמים של ההצעות של בחינה
בין "תקשורת "מחלות", מהם: שניים לפחות או הגורמים, כל ידי על שמוצעים
אצל מופיע ה"מחלות" נושא והפעלה". תעסוקה בעיסוק, ו"ריפוי אישית",
מאחר חדש) כנושא (ולא יותר עליו ללמוד רוצים שהיו כנושא גם המשתתפות
חלק שאינו למרות שונות, מטלות במסגרת מהקורסים, בחלק נלמד שהנושא
נושא הוראת של הסוגייה עלתה הלימודים תכנית בבניית הלימודים. מתכנית
היו בתכנית. אותו לכלול מקום יש האם רבות התלבטויות והיו המחלות,
כי להבטיח והרצון מורכבותו בשל בעיקר הנושא, להכנסת רבות הסתייגויות

לקשיש. תרופות במתן תעסוק לא המטפלת

מקום יש כי נראה ומשפחתו, הקשיש עם והאינטראקציה ה"תקשורת" לנושא באשר
אליהן בעבודה מהקשיים גדול חלק לעיל, שצוין כפי נוספת. לב תשומת לו לתת
מחקרים הקשיש. עם ותקשורת אינטראקציה של בתחום היו המשתתפות התייחסו
החלק של הקשיים ועל החשיבות על מצביעים המטפלת של התפקיד בתחום שונים
התכנית כי נראה .(Kaye, 1986) המטפלת תפקיד ביצוע של האפקטיביהאמוציונלי
לכל מתייחסת ואינה הנושא את מספיק מקיפה אינה הנוכחית במתכונתה

לאינטראקציה. הנוגעים ההיבטים

בתוספת, הצורך על הסכמה יש שלגביו בעיסוק וריפוי הפעלה האחרון, הנושא לגבי
הקשיש. בבית המטפלת של העבודה מאופי נוסף חלק לביטוי בא כאן גם כי נראה
אלא הקשיש של האינסטרומנטלייםהתפקודיים הצרכים את רק מספקת אינה היא
בביתו. הפנאי ניצול דרך את לשפר לדרכים גם זה ובהקשר צרכיו למכלול מתייחסת

שנלמדו, הנושאים של התרומה בצד כי עולה, התכנית תוכני של מההערכה לסיכום,
בה. הנושאים ובהרכב הלימודים תכנית במבנה ולשיפורים לשינויים מקום עדיין יש

ומנהלי הרכזים המורים, המשתתפות, תגובות מתוך העולות העיקריות המגמות
כדלקמן: הן הלימוד לתוכני ביחס המעסיקים הארגונים

צורך שאין סבורים והכל וידוע מוכר תחום הוא סביבתי טיפול של הנושא (א)
אותו ולמקד בתכנית זה תחום לצמצם מקום יש כי נראה רב. זמן לו להקדיש

מיוחדות. סוגיות סביב

התחומים לימוד של בהרחבה הצורך בעיקר עלה האישי, הטיפול של בתחום (ב)
בהפרשות. טיפול כגון סיעודי, טיפול ובעיקר יותר המקצועיים
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אינם זיקנה של כלליים ונושאים השירותים הכרת של יותר הכלליים הנושאים (ג)
רואות המטפלות אולם המעסיקים, הארגונים מנהלי ידי על כחשובים נתפסים

צורך. בהם

להרחיב מקום יש המטפלות ולפי כולם, בעיני חשוב תחום היא ראשונה עזרה (ד)
שעות 20 לו מוקדשות הנוכחית שבמתכונת זה, נושא האם היא השאלה בו.
קורס לתת שעדיף או המינימלית ההכשרה מתכנית חלק להיות צריך לימוד,

נפרדת. הדרכה כיחידת בנושא, מורחב

מטפלתקשיש, יחסי וביניהם הקשיש עם לאינטראקציה הקשורים הנושאים (ה)
נתפסים  מוות עם והתמודדות ותמיכה עידוד הקשיש, מטפלתמשפחת יחסי
בקורס נלמדו אמנם אלה נושאים הרכזים. ידי ועל המנהלים ידי על כחשובים
חלק לדעת המשתתפות, לדעת להרחיבם מקום יש אך רבה, היתה ותרומתם
כי נמצא אלה מנושאים בחלק הרכזים. לדעת ובמיוחד מהמנהלים,
חדשים, דברים בהם ללמוד ניתן כמה עד מראש להעריך ידעו לא המשתתפות
הללו לנושאים החשיפה כאמור, ללמוד. ציפו שהם ממה יותר למדו ובעצם
צורך ראו והרכזים המנהלים גם בתכנית. בהרחבתם הצורך את העלתה

אלה. תחומים של בהרחבה

השונים: הגורמים בין ברורה הסכמה קיימת לא שלגביהם נושאים ישנם (ו)

הרכזים; ידי על והודגשו מהמשתתפות חלק ידי על הוזכרו וחולי, בריאות
ידי על הומלצו בעיסוק וריפוי פנאי בשעות תעסוקה נפש, תשושי כגון נושאים
המנהלים. ידי על הומלצו אישית להופעה ודאגה טפסים ומילוי דיווח הרכזים;

בנושאים הצרכים על השפעה יש המטפלות של ולהשכלה לוותק כי נמצא (ז)

את יותר הלם הקורס הקורס. של התרומה את שלהן התפיסה ועל השונים
הבינוני. הוותק ובעלות משכילות הפחות המטפלות של הצרכים

כי נמצא וידע, מיומנויות של המיון לפי אלה ממצאים נבחן אם הכל, בסך (ח)
לחיזוק והרכזים המנהלים המשתתפות, הגורמים, כל בקרב רב עניין קיים
שאין אלה ובמיוחד הביצועיות, המיומנויות בתחום  תחומים בשני הנטייה
היומיומיות. הביןאישיות המיומנויות ובתחום היומיומית, לעבודה זיקה להן
הכרת (תזונה, השונים הגורמים בין יותר חלוקות הדעות הידע בתחום

וכדומה). מחלות שירותים,
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התכנית של ההפעלה מתכונת .5
ההפעלה במתכונת הקורסים בין הבדלים 5.1

הרצויה ההפעלה מתכונת את משמעית חד בצורה קבע לא לאומי לביטוח המוסד
המעשית. ההכשרה של ההפעלה ומתכונת המפגשים מספר הקורס, משך מבחינת
הנתונים במחקר. שנכללו הקורסים עשרת של ההפעלה אופן את מפרט ב' נספח

ההפעלה: מתכונת של שונים בהיבטים הבדלים קיימים כי מראים

11 בין נע השוני וטווח שבועות 15 בממוצע נמשכה התכנית  התכנית משן (א)
בקורסים ביותר. המפוזר בקורס שבועות, ל21 ביותר, המרוכז בקורס שבועות,
הלימודים יותר בארוכים ואילו בשבוע, ביומיים רוכזו הלימודים הקצרים,
הקורסים בכל אחיד יותר או פחות היה מפגש כל משך בשבוע. פעם התקיימו
שעות מספר של משתנה מתכונת מצאנו קורסים בשני שעות. לכארבע והגיע

לימוד.

בקורסים קורס. בכל מורים עשרה לימדו בממוצע,  והרכבו ההוראה צוות גודל (ב)
מורים) 54) מורים של יותר קטן מספר נמצא הנגב מכללת ידי על שהופעלו

במשען. מורים 1312 לעומת

ואחות מהמורים) £399.) סוציאלי עובד הם המורים בקרב השכיחים המקצועות
כ>?99 .(8^ ופיזיותרפיסטים (.?ל10) תזונאיות בלטו המקצועות שאר בין .(2&90)

פסיכולוגים, סוציולוגים, חובשים, כגון, שונים מקצועות בעלי הם נוספים
אחד. וגרונטולוג רופאים,

תואר סיימו (37^ שליש מעל ראשון, תואר בעלי הם (32^ מהמורים כשליש
אחות של תואר בעלות הינן האחיות כל כמעט דוקטורט. בעלי הם וכ^3 שני,

מוסמכת.

יש (8296) לרובם מאוד: מנוסה מורים בצוות מדובר בעבודה, ניסיון מבחינת
את בעבר לימדו וו£739 בקשיש, המטפל כוחאדם עם בהוראה קודם ניסיון
הן בקורסים שלימדו המורים רוב הקורס. במסגרת שלימדו הנושאים אותם

.40 גיל 61)עד 96) מרביתם ,(909?<) נשים

יותר ניהלו רכזים שלושה תכנית. רכז ידי על נוהלו התכניות כל  הקורסים ריכוז (ג)

ניסיון בעלי ורובם בהכשרתם סוציאליים עובדים הם הרכזים כל אחד. מקורס
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כרכזי קודם ניסיון בעלי הם איש) 6) כולם כמעט וההדרכה. ההכשרה בתחום
בקשיש. המטפל כוחאדם של קורסים

נמצא המעסיקים, הארגונים מנהלי דיווח לפי  המעסיקים הארגונים עם הקשר (ד)
של ההשתתפות אחר ועקבו התכנית רכזי עם קבוע בקשר היו רובם כי
של והסיום הפתיחה לטקסי הוזמנו הארגונים מנהלי בתכנית. המטפלות
הארגון אנשי מקרים, במספר בהם. השתתפו מהם גדול וחלק הקורסים
הציעו מהמנהלים גדול חלק בקורסים. ההוראה מצוות חלק היו המעסיק
ובהתוויית הקורסים של והארגון ההפעלה של השלבים בכל יותר אותם לערב

הלימודים. תכנית

כוחאדם ידי על התבצעו והפעלתם הקורסים ניהול כי מראה, כאן שהוצג התיאור
בה. שותפים עצמם וראו בתכנית תמכו המעסיקים הארגונים ומקצועי. מיומן
הארגונים כאשר גמישה, גישה על מצביעים ההפעלה במתכונת שנמצאו ההבדלים
של הארגוניות ולהעדפות המקומיים לצרכים ההפעלה את מתאימים המכשירים

המעורבים. הגופים

ההפעלה מתכונת של הערכה 5.2
הקשורים היבטים מספר של הערכה גם נעשתה התכנית, יישום אחר המעקב בצד
תדירות לקורס, שהוקצבו השעות מספר כוללים: אלה ההפעלה. למתכונת
הרצון שביעות הקבוצה. והרכב הלומדים קבוצת גודל השיעורים, אורך המפגשים,
לוח (ראה והרכזים המורים המעסיקים, המשתתפות, בקרב נבדקה אלה מהיבטים

.(12

כדלקמן: הם הבולטים הממצאים
הרכזים המשתתפות, בין דעים תמימות אין  התכנית של השעות מספר (א)
בקרב מדי. קצר שהקורס בדעה הם הרכזים זה. בנושא והמעסיקים
הקורס אורך את רואים שלישים שני כי מצאנו והמעסיקים המשתתפות

ה'). נספח (ראה מדי קצר שהוא טוענים מהם ושליש כמתאים,

לדעת מתאים היה שיעור, לכל שהוקדש הזמן משך דהיינו  השיעורים אורך (ב)
ברוב כאמור, למנהלים). הופנתה לא זו (שאלה והרכזים המשתתפות רוב

בשבוע. לימוד שעות ארבע של ממוצע על מדובר המקרים
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של והמנהלים הרכזים המשתתפות, בקרב הקורס ממבנה רצון שביעות :12 לוח
(באחוזים) המעסיקים הארגונים

המעסיקים אחוז הרכזים מספר המשתתפים אחוז
n=29 n=7 N=240 הקורס של היבטים
100 100 100 שעות מספר
65  67 מתאים
31 100 33 מדי קצר
4   מדי ארוך
* 100 100 השיעורים אורך
* 86 92 מתאים
* 14 8 מתאים לא

100 100 100 המפגשים תדירות
66 86 67 מתאים
15  16 פרוס יותר
19 14 17 מרוכז יותר

נבדק לא הנושא *

המשתתפות הרכזים, רוב של רצונם לשביעות היתה  המפגשים תדירות (ג)
עניין הביעו והמנהלים מהמשתתפות כשליש המעסיקים. הארגונים ומנהלי
רצו וחלקם זמן, יותר על הקורס את לפרוס רצו חלקם כאשר הפריסה בשינוי
שונה היתה המפגשים תדירות לעיל, שראינו שכפי למרות יותר. מרוכז בקורס
אלה הם יותר הקורס את לפרוס שרוצים אלה כי נמצא לא הקורסים, בין
להעדפות הסיבה כי ייתכן להפך. או יותר, מרוכזת בצורה ניתן שלהם שהקורס
ההשתתפות שילוב של הנושא המטפלות. של העבודה למתכונת קשורה אלה
הרכזים בהתייחסות הקשיים כאחד עלתה המטפלת של השוטפת בעבודה

ה'). נספח (ראה בקורס לבעיות

והמורים. הרכזים בקרב נבדקה הקבוצה גודל של ההערכה  הקבוצה גודל (ד)
סברו ומחציתם הקבוצה, מגודל מרוצים היו מחציתם כי נמצא הקבוצות בשתי
ל20 15 בין הינו הרצוי שהגודל סבורים הרכזים מדי. גדולה היתה הקבוצה כי
על מקשה גדולה קבוצה לדעתם בקורסים. שהיו כפי 3025 לעומת משתתפות,

דעות. והחלפת קבוצתי דיון הכולל פעיל למידה תהליך

רצון אישביעות הביעו מתרכזים חלק הקבוצה, הרכב לגבי  הקבוצה הרכב (ה)
בשפה הקושי ומבחינת למידה והיכולת ההבנה רמת מבחינת מההטרוגניות

ו
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ה'). נספח (ראה חדשים עולים של גדול ריכוז היה בהם במקרים העברית,
ההטרוגניות מאידך, ההומוגנית. הקבוצה לדעתם עדיפה אלה היבטים בשני
כתורמת ידם על נתפסה המעסיקים הארגונים סוגי מבחינת המשתתפות של
להפריה וכתורמת אחרות עבודה מסגרות עם היכרות כמאפשרת לקבוצה,
הקבוצה. הרכב לנושא המורים בהתייחסות הוצגו דומות גישות הדדית.

זה. נושא על נשאלו לא המשתתפות

הוראה שיסות .6
ההוראה לשיטות התייחסות ישנה לאומי לביטוח המוסד עלידי שנבנתה בתכנית
מטלות תשע מתוך מטלות ארבע לגבי רק מפורטות השיטות א'). נספח (ראה
סדנאות, תפקידים, משחק דיונים, הן: אלה מטלות לגבי המוצעות השיטות התכנית.

ושקופיות. סרטים

ונבחנה השונות ההוראה בדרכי השימוש מידת אחר מעקב נעשה המחקר במסגרת
ההוראה. משיטות והמורים הרכזים המשתתפות, של הרצון שביעות

עיקריות: שיטות בשלוש השתמשו מהמורים ניכר חלק כי נמצא, המורים דיווח פי על
ודיון ,(619&) המטפלת מעבודת בדוגמאות שימוש ,($82<) פרונטליות הרצאות
בעבודה השתמשו $20. ובהדגמה, בסרטים השתמשו מהמורים רבע .(60^ קבוצתי
שונות. שיטות בין שילבו (9096) המורים כל כמעט ובסימולציה. קטנות בקבוצות

בשיטות השימוש את להגביר שרצו והמורים הרכזים המשתתפות, אחוז :13 לוח
השונות ההוראה

השימוש את להגביר צורך

המורים הרכזים המשתתפות
n=102 n=10* n=240 הוראה שיטות

6 10 32 הרצאות 

65 80 31 קטנות בקבוצות עבודה 

50 40 39 קבוצתי דיון 

52 70 48 והדגמה תפקידים משחק 

45 40 53 סרטים 

31  49 שקופיות 
31 40 59 המטפלת מעבודת בדוגמאות שימוש 

ולכן ריכזו, שהם מהקורסים אחד כל לגבי זו לשאלה בנפרד לענות התבקשו הרכזים *
רכזים. מ7 תשובות 10 התקבלו
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לגבי דעתם את להביע והמורים הרכזים המשתתפות, התבקשו הקורסים בסיום
השימוש היקף את לשנות רצוי האם ולהעריך בתכנית, שימשו אשר ההוראה שיטות

:(13 לוח (ראה כדלקמן היו ההצעות מהשיטות. אחת בכל הקיים

שונים, מקורות ידי על והומלץ מועט שימוש בהן נעשה אשר הוראה שיטות (א)
הן: יותר להשתמש

והרכזים) המשתתפים המורים, (לפי סימולציות  תפקידים משחק *

והרכזים) המורים (לפי קטנות בקבוצות עבודה *

הרכזים) (לפי הדגמה *

המשתתפים) (לפי ושקופיות סרטים *

בהן: השימוש את להגביר צורך ויש רב שימוש בהן נעשה אשר ההוראה שיטות (ב)
והמשתתפות) המורים (לפי המטפלת מעבודת בדוגמאות שימוש *

המורים) של דעתם (לפי קבוצתי דיון *

בין הסכמה כללי באופן  מתאים היה בהן השימוש היקף אשר הוראה שיטות (ג)
רב: היה (השימוש מתאים היה בהרצאות השימוש שהיקף השונים המקורות
הנשאלים בין בשינוי. צורך ואין בשיעוריהם) הרצאות נתנו מהמורים 8296

בהן. השימוש את להפחית בעד רובם כך, סבורים שאינם

הרחבת על להמליץ היא הגורמים כל בקרב המגמה כי עולה, אלה הצעות לאור
תפקידים, משחקי כגון, הנלמד החומר של המחשה שמאפשרות בשיטות השימוש
המטפלות. מעבודת בדוגמאות ושימוש סרטים קטנות, בקבוצות עבודה סימולציות,
של בנושא בארה"ב שבוצעו במחקרים גם עלתה יותר התנסותית בהכשרה הצורך
הנושא ללימוד טוב בסיס משמש העובד של הניסיון .(Kaye, 1985) מטפלות הכשרת
Seltzer £ Dulemba,) הכשרה תכניות בבניית יותר עליו להישען החוקרים לדעת ויש
לבין המידע בין הקשר את לעודד וחשוב תוךכדיתפקיד, מתבצעת ההכשרה .(1991
Kahan £ Kemp, 1985; Hamlet) המשתתפות של בעבודה הניסיון את ולנצל העבודה
תיאורטי ידע של ופחות מיומנויות של הכשרה ביסודה היא ההכשרה .(>ef Read, 1990
שזוהי גם מה התנסות. על והמבוססות אקטיביות הוראה שיטות מתאימות ולה
בצורה ללמוד יותר לה וקל ללמוד, רגילה שאינה יחסית, מבוגרת אוכלוסייה
לאור .(Sorensen, 1981; Wilber 8l Shoecraft, 1989) תיאורטית מאשר התנסותית
צורות את בתכנית יותר מפורטת בצורה לקבוע מקום יש כי ייתכן אלה צרכים
האפשר ככל רב לשימוש הכוונה תוך השונים, התכנים את ללמד יש בהן ההוראה

ובהמחשה. ההתנסותיות ההוראה בשיטות
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מעשית הכשרה .7
שנקבע, למה בהתאם מעשית. הכשרה גם התכנית כללה העיוני, הלימוד בצד
מתוך שעות 35 הקשישים. בבתי ולא מוסדית, במסגרת המעשית ההכשרה התבצעה
שעות) 25) אישי טיפול עיקריים: תחומים בשני וזאת זה לנושא הוקצבו השעות 106
בדרכי הקורסים בין הבדלים נמצאו זה בתחום גם שעות). 10) בית משק וניהול

והביצוע. הארגון

לאופן הקשורים היבטים במספר הבדלים קיימים כי הראה התכנית אחר המעקב
ו'): נספח (ראה המעשית ההכשרה של וההפעלה הניהול

ההכשרה התקיימה בהן בשבוע הפעמים במספר הקורסים בין הבדלים נמצאו (א)
בין נעה המעשית ההכשרה של פריסתה פעם. בכל העבודה שעות ובמספר
פעם (בין בשבוע שעות 35 לבין שבועיות שעות 3 ובין וחצי, לחודשיים שבוע
קורסים ישנם כי מכאן פעם). בכל שעות 8 לבין 32 ובין בשבוע פעמים לחמש
בהם מקומות ויש העיוני, ללימוד במקביל התבצעה המעשית ההכשרה בהם

מהתכנית. נפרד כחלק יותר, מרוכזת במתכונת התבצעה היא
במהלך המשתתפת את שליווה מהמוסד צוות איש היה הקורסים בכל (ב)
ולא המכשיר הארגון צוות איש היה המלווה קורסים בשני במוסד. ההכשרה

ההכשרה. התבצעה בו המוסד איש
המעשית. בהכשרה ההשתתפות אחר הרכז של צמוד מעקב היה התכניות ברוב (ג)
של שונות מחלקות בין ברוטציה עבדה המשתתפת מהקורסים במחצית (ד)
ההכשרה תקופת לכל אחת למחלקה הוצמדה היא השנייה ובמחצית המוסד,

המעשית.

היערכות דרכי מבטאות השונות המתכונות האם השאלה עולה זו שונות רקע על
לענות כדי האחרות. פני על עדיפות מסוימות שמתכונות או בערכן, ושוות חלופיות
המעשית. להכשרה באשר והרכזים המשתתפות של ההערכות את בחנו זו שאלה על
הלימוד לבין המעשית ההכשרה בין השילוב היבטים: לחמישה התייחסנו בהערכה
ההכשרה בזמן והכוונה הדרכה שהוקצה, הזמן היקף התנסות, תחומי העיוני,

הביצוע. ומקום המעשית

המעשית ההכשרה תרומת 7.1
ללימוד בהשוואה המעשית ההכשרה של התרומה את להעריך נתבקשו המשתתפות
במידה תרמה המעשית שההכשרה אמרו 4896  חלוקות היו כאן הדעות העיוני.
כי ציינו ו^23 העיוני, מהחלק יותר תרמה היא כי ציינו 2996 העיוני, לחלק שווה
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מידת לבין המטפלות של וההשכלה הוותק בין קשר נמצא לא פחות. תרמה היא
כי כן, אם להניח, יש המעשי. לעומת העיוני לחלק ידן על המיוחסת התרומה
לטיב דהיינו עצמם, הקורסים לאפיוני קשורה התרומה במידת הקיימת השונות
לאפיוני ולא המעשית ההכשרה של הביצוע ולאופן ולאיכות העיוניים הלימודים

המשתתפת.

העיוני החלק עם המעשית ההכשרה שילוב 7.2
בין הבדלים היו כי מראה המעשית ההכשרה ביצוע אחר המעקב לעיל, שהוצג כפי
יחד העיוני. ללימוד מקביל באופן התבצעה המעשית ההכשרה בה במידה הקורסים
ההכשרה בין טוב שילוב היה כי סבורות מהמשתתפות £869, כי נמצא, זאת, עם
השילוב של הארגוני ההיבט כי להניח ניתן לפיכך, העיוני. הלימוד לבין המעשית
של ברמה נוצר מהשילוב שחלק כנראה ממנו. הרצון שביעות את הקובע זה אינו
אותו לבצע שניתן דבר והמעשי, העיוני בחלק הנידונות ובסוגיות בתכנים קישור

המעשית. ההכשרה של שונות הפעלה במתכונות

לא הקורסים ברוב לדעתם, המשתתפות. של מזו שונה היתה הרכזים של הדעה
הלימוד נושאי לבין המעשית בהכשרה המודרכים התחומים בין טוב שילוב נעשה
מרוכזת יותר בצורה ההתנסות את לארגן הציעו רכזים שני העיוני. בחלק הנלמדים
להפריע לא ובכדי הלמידה לתהליך למחויבות לתרום שעשוי דבר ואינטנסיבית,

המטפלת. של העבודה להמשך

בפירוש מהבדלים נובע המשתתפות ראיית לבין הרכזים ראיית בין ההבדל כי ייתכן
התכנית, של ההרכב בעצם מתרכזות המשתתפות כי ייתכן "שילוב". למונח שלהם
יותר מתייחסים הרכזים ואילו מרוצות; הן זה ומהיבט ומעשי, עיוני חלק יש שבו

רצון. שבעי הם אין שממנו השילוב, של הארגוני להיבט

ההתנסות תחומי 7.3
בית, משק וניהול אישי טיפול עיקריים: התנסות תחומי שני כאמור קבעה התכנית
תחומים באלו לבדוק כדי מהם. אחד בכל ההתנסות תחומי לגבי נוסף פירוט ללא
לציין היה ועליהן התנסות תחומי של רשימה להן הוצגה המשתתפות התנסו בדיוק

לא. או בהם התנסו האם

וביניהם: וסביבתי אישי טיפול של בתחומים התנסו המשתתפות כל כמעט כי נמצא
כמחצית .(8196) וניידות האכלה ,(8496) הלבשה ,(88^ מיטה סידור ,(8896) רחצה
שיעור שתן. ובשקית בקטטר טיפול כולל בהפרשות, בטיפול התנסו מהמשתתפות
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הן בהם המטופלים סוגי לגבי ראשונה. עזרה במתן התנסו מהמטפלות (£229) קטן
למעלה וקצת נפש, בתשושי בטיפול התנסו מהמשתתפות מחצית כי נמצא התנסו,

קשה. מוגבלות עם באנשים בטיפול (£639) מזה

בקורסים אחידים היו לא המטפלות של ההתנסות תחומי כי מראים, אלה נתונים
של העבודה תחומי כל את תמיד הקיפה לא המעשית ההכשרה וכי השונים
בהלבשה, ברחצה, התנסו המשתתפות כל לא כי לראות הופתענו כך, המטפלת.
ועם קשים מוגבלים עם בעבודה התנסו לא יחסית גדול חלק וכי ובניידות בהאכלה

נפש. תשושי

כמחציתן יותר. להתנסות רוצות היו בהם נושאים ישנם האם נשאלו המשתתפות
בין שניתנה. בהתנסות הסתפקו השנייה והמחצית כאלה, נושאים שיש הרגישו
£259.) סיעודי טיפול נמצא: יותר רבה להתנסות עניין היה בהם הנושאים
וכדומה; זונדה דרך האכלה לחץ, בפצעי טיפול בקטטר, טיפול כגון מהמשתתפות)

.(£39) נפש בתשושי וטיפול ניידות; האכלה, רחצה, כגון (£159) אישי טיפול

המעשית ההכשרה תחומי לבין המטפלות של וההשכלה הוותק בין קשר נמצא לא
יותר קשור נוספים בתחומים בהתנסות הצורך כי מכאן להרחיב. רצו שאותם
באפיוני ולא מהקורסים אחד בכל המעשית ההכשרה בוצעה בה למתכונת

המשתתפות.

ההתנסות את ולהרחיב סביבתי לטיפול המוקדש הזמן את לצמצם הציעו הרכזים
העיוני. בחלק הנלמדים לנושאים בהתאם ביןאישית, ובאינטראקציה אישי בטיפול
המאפשרים מהנושאים אחד בכל תרגול ועם הדגמה עם שיעור לשלב הציעו כן, כמו
ההתנסות, תחומי של יותר ברורה בהגדרה צורך על מצביעים אלה ממצאים זאת.
שיש המטופלים וסוגי תחום בכל להתנסות מוקדש להיות שצריך הזמן משך

עמם. בעבודה להתנסות

הפעלה ומתכונת המעשית ההכשרה משך 7.4
ההכשרה של השעות מספר את להגדיל צורך לדעתן יש האם המשתתפות את שאלנו
£309 מעשית, הכשרה של החלק בהרחבת צורך אין כי טענו (£649) רובן המעשית.

לקצר. רצו ו£69 בהרחבה צורך שיש אמרו
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החלק את להגדיל הרצון לבין המטפלות של וההשכלה הוותק בין קשר נמצא לא
של הביצוע לאופן יותר קשור הצורך כי לשער יש כן על המעשית. ההכשרה של

מהקורסים. אחד בכל ארגונה ולדרך המעשית ההכשרה

סבורים הרכזים רוב המשתתפות. של מזו שונה היתה הרכזים בקרב הרווחת הדעה
השעות מספר את להגדיל היו הצעותיהם מדי. קצרה היתה המעשית שההכשרה

הקיימות. השעות 35 לעומת שעות 75 עד ל50

המעשית בהכשרה והכוונה הדרכה 7.5
בהכשרה שקיבלו וההכוונה מההדרכה רצון שביעות הביעו המשתתפות רוב
נגעו והשגותיהן מההדרכה רצון שביעות אי הביעו מהמשתתפות 1496 המעשית.
אותם על חזרה מפורטת, מספיק לא הדרכה השגחה, חוסר (כגון ההדרכה לאופן
מדי ויותר אישי בטיפול התנסות מדי "פחות (כגון, ההכשרה לתוכן הדברים);
לא "יחס (כגון במוסד מהצוות וליחס עזר"); כוח "היינו גיוון", "חוסר בניקיון",

ה'). נספח (ראה רצינית") לא "גישה מכובד",

היתה קורסים בשבעה כי מראה המעשית בהכשרה להדרכה הרכזים התייחסות
הרכזים הביעו הנותרים הקורסים בשלושת שניתנה. מההדרכה רצון שביעות
הדרכה, מתן על שהקשה במוסד 1ןוות על עומס כגון לבעיות והתייחסו הסתייגויות

הדרכה. ועל למידה על מספיק דגש מבלי עבודה ככוח בתלמידים ושימוש

בדרך התבצעו מההדרכה רצון שביעות היתה בהם הקורסים שבעת כי להדגיש חשוב
על האחרים, בשלושת כמו ולא, זה לתפקיד שהוקצב מיוחד מקצוע איש ידי על כלל

לעבודתם. נוספונ כמטלה המקום, צוות ידי

המעשית להכשרה מקום 7.6
הסיבות את לציין והתבקשו המעשית להכשרה רצוי מקום על נשאלו הרכזים
בו שיש מכיוון הרצוי המקום הינו אבות בית כי סברו, רכזים חמישה להעדפותיהם.
בו ויש מקרים, סוגי של למגוון חשיפה המאפשר דבר מטופלים סוגי של גדול מגוון

בקבוצות. והדגמה לעבודה יותר טובות אפשרויות

בבית להתבצע צריך מההתנסות חלק אבות, לבית בנוסף כי טענו, רכזים שני
הם בודדים רכזים ידי על שהוצעו אחרים מקומות אישית. הדרכה באמצעות הקשיש,
קשישים). של גדול ריכוז ישנו בהן (במחלקות כללי חולים ובית גריאטרי חולים בית
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בהם בקורסים גם המעשית. ההכשרה ממקום מרוצים היו הרכזים הכל בסך
רצון שביעות היתה גריאטרי חולים ובבית כללי חולים בבית התבצעה ההכשרה
לקורסים אלה מוסד בסוגי ההכשרה המשך על והמלצה המעשית מההכשרה
רכז ידי על להיבחר יכול המעשית להכשרה המוסד סוג כי עולה, מכאן הבאים.

מוסד). או חולים (בית הקיימות לאפשרויות בהתאם הקורס,

המעשית ההכשרה בארגון שינויים 7.7
העלו הם המעשית. ההכשרה בארגון לשינויים הצעות להם יש האם נשאלו הרכזים
הזמן צמצום יותר; ומובנית מפורטת הכשרה תכנית בניית וביניהם: המלצות
אישי בטיפול ההתנסות של התמקדות המעשית; בהכשרה סביבתי לטיפול המוקדש
כדי תוך התנסות הדגמה, לימוד, של תהליך ובניית העיוני ללימוד הצמדה וביןאישי;
של התפקיד הטלת המחלקות; בין רוטציה ידי על גיוון יותר עצמאי; וביצוע השגחה,
שייכת שאינה (כלומר, למערכת מחוץ אחות, רצוי מיוחד, מקצוע איש על הדרכה
הטיפול רוב מתבצע בהן השעות שהן הבוקר, בשעות העבודה ריכוז המקום); לצוות
שיאפשר דבר אחד, במקום המשתתפים לכל קבוע הכשרה יום ריכוז במוסדות;

שניתן. כמה עד הקבוצה, גודל צמצום התכנית; רכז של פיקוח

השונים, התחומים בין הזמן וחלוקת ארגונה המעשית, ההכשרה מתכונת לסיכום,
נראה ההכשרה. בתכנית ותרומתה ניצולה את להגביר כדי מסוימים שינויים דורשת
את ולתת ההתנסות תוכני מבחינת המעשית ההכשרה את יותר להבנות מקום יש כי
בנוסף, העיוני. ללימוד יותר שתיצמד ההכשרה את לארגן ניתן בהן לדרכים הדעת
במידת להן, ולהבטיח המטפלות של העבודה אילוצי את בחשבון לקחת גם חשוב

בתכנית. ההשתתפות במהלך בעבודה השתלבות המשך האפשר,

מהתכנית המ0פלות של רצון שביעות .8
הארגונים ומנהלי הרכזים המשתתפות, בקרב נבחנה מהתכנית הרצון שביעות

המעסיקים.

מידת בחינות: ממספר התכנית את להעריך הקורס בסוף נתבקשו המשתתפות
היו ההערכות לעבודתן. הקורס ותרומת המורים עם יחסים חברתית, אווירה העניין,
מעניין היה שהקורס סבורות (80^ מהמשתתפות רוב הנושאים. בכל מאוד חיוביות
ואת עצמם, לבין הלומדים בין החברתית האווירה את דירגו (7596) ורובן מאוד,
תרם שהקורס סבורות שלישים כשני מאוד. כטובים לתלמידים, המורים בין היחסים

לעבודתן. מאוד הרבה



379 ותרומות מבנה תכנים, של הערכה בקשיש בית למטפלות הכשרה תכנית

רוב הקורסים. רכזי של מבטם מנקודת גם נבחנה המשתתפות של הרצון שביעות
לשביעות כביטוי שהובאו הדוגמאות מאוד. מרוצות היו המשתתפות כי ציינו הרכזים
רצון פעילה, השתתפות בשיעורים, ודייקנות התמדה הן: המשתתפות של הרצון
לארגונים שהגיעו חיוביות תגובות בשיעורים, הקשבה גבוהה, משמעת נוסף, בקורס
ובכלים בידע שימוש על המשתתפות דיווח נשירה, של נמוך שיעור המעסיקים,

וכדומה. הנלמדים

בקורס. במיוחד טובים היו דעתם פי שעל דברים שלושה לציין התבקשו הרכזים
והתמיכה גומלין יחסי מורים; של מיומן צוות הם: שהועלו העיקריים ההיבטים
תפקיד של מחדש הגדרה ידי על מקצועית זהות גיבוש המשתתפות; בין הדדית
בגישה שינוי הזיקנה; את המאפיינים התהליכים של יותר טובה הבנה המטפלת;
ההתנסויות קשת והרחבת רבים; מקצוע בעלי עם המשתתפים מפגש הקשיש; כלפי

המעשית. בהכשרה

וגם מהקורס, הכללית רצונם שביעות על נשאלו המעסיקים הארגונים מנהלי גם
מרוצים. היו רובם כי נמצא כאן

שנעשה מעקב נושרות. של הנמוך בשיעור גם ביטוי מצאה מהתכנית הרצון שביעות
משתתפות, 15 במדגם מהקורסים נשרו הכל בסך כי מצא מהקורסים הנשירה אחר
משתתפת, אף נשרה לא קורסים בשלושה המשתתפות. כל מסך כ^6 המהוות

משתתפות. ל43 הנושרות מספר הגיע קורסים ובשני

המייחדים בולטים, אפיונים קיימים לא כי מראה, הנושרות פרופיל של בחינה
מהנושרות מחצית גיל. וקבוצת השכלה ותק, מעסיק, ארגון מבחינת זו אוכלוסייה
או ביותר החדשות בעיקר הן העוזבות מהפרטי; ומחציתן הציבורי, מהמגזר באו
חדשות. עולות מהן ושלוש יסודית השכלה בעלות רובן במקצוע; ביותר הוותיקות

ברוב הרכזים, דיווח פי על הראשון. החודש במהלך הקורס את עזבו הנושרות רוב
ברוב הקורס. צוות של ולא המשתתפת של היתה לעזיבה היוזמה (10) המקרים
מקום שינוי ניתוח, כגון אישיות סיבות היו לעזיבה הסיבות (7) הללו המקרים
בארבעה לחו"ל. נסיעה או משפחתה בן של או המשתתפת של מחלה מגורים,
המשתתפת, של מרובה" "היעדרות כגון: סיבות בשל הרכז היה העזיבה יוזם מקרים
המשתתפת של חברתית" השתלבות "חוסר הנלמד", החומר של הבנה "חוסר
חוסר עקב המעסיק, של היתה לעזיבה היוזמה מקרים בשני הלומדות. בקבוצת

נוספת. בעבודה המשתתפת את לשלב אפשרות
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המטפלות על ההכשרה השלכות של הערכה ה.
של ההשלכות גם בהערכה נבחנו התכנית, ביצוע מתכונת של להערכה בנוסף
וכלפי התפקיד כלפי שלהן העמדות על המטפלות, של הידע רמת על ההכשרה
היא ההנחה בתפקוד. ההתמדה ועל המטפלת עבודת ביצוע על הקשישים,
השינויים סוג את לבחון היתה והמטרה המטפלת תפקוד את משפרת שההכשרה

היקפם. ואת

ובשיטות בכלים שימוש תוך היבטים במספר התכנית השלכות את בחן המחקר
כלומר טווח, קצרות תוצאות בין הבחנה נעשתה התוצאות בבחינת שונים. מדידה
הבאות טווח, ארוכות ותוצאות ההכשרה, תום עם מיד לביטוי שבאות תוצאות
הידע כלולים הראשונה בקבוצה .(14 לוח (ראה ההכשרה אחרי זמןמה לביטוי
שינויים של הערכה כלולים השנייה ובקבוצה קוגניטיביים, מדדים שהם והעמדות,
התנהגותיים. מדדים שהם הקשיש, בבית העבודה וביצוע מהעיסוק ונשירה בעבודה

הללו. מההיבטים אחד בכל הממצאים את נפרט להלן

ההכשרה תוצאות למדידת וכלים מדדים :14 לוח
ושיטה אוכלוסייה כלי ההכשרה תוצאות

קצרותג1וווו תוצאות
לאמשתתפות מול משתתפות מבחן ידע 

ובסוף בהתחלה  משתתפות שאלון התפקיד כלפי עמדות 

התכנית

ובסוף בהתחלה  משתתפות שאלון הקשיש כלפי עמדות 

התכנית

ארוכותסווח תוצאות

לאמשתתפות מול משתתפות הערכה כלי המטפלת עבודת ביצוע 

בסוף ומעסיקים משתתפות שאלון העבודה שינויים של הערכה 

התכנית

התכנית אחרי שנה משתתפות מעקב טופס מהעיסוק נשירה 

הידע ברמת הישגים .1
יותר רב ידע בעלת היא הכשרה שעברה מטפלת כי היתה המחקר של ההנחה
הכשרה. עברה שלא מטפלת מאשר בקשיש לטיפול הקשורים השונים בנושאים
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שלה: העבודה איכות על משפיעה המטפלת של הידע שרמת היא נוספת הנחה
הכשרה. עברה שלא מזו יותר טובה ברמה העבודה את תבצע יותר שיודעת מטפלת

והועבר התכנית לצורך שנבנה מבחן באמצעות נבדקה המטפלת של הידע רמת
במבחן, ההישגים לרמת ההכשרה תרומת את לבחון כדי הקורס. בסיום למשתתפות
בנייתו אופן המבחן, לפירוט ב' פרק (ראה ביקורת לקבוצת גם המבחן את העברנו
רמת בין השוואה נעשתה הממצאים בניתוח הביקורת). קבוצת של והבחירה
הביקורת, קבוצת של ההישגים לעומת הניסוי) (קבוצת המשתתפות של ההישגים

הכשרה. עברה שלא

קבוצת לבין הניסוי קבוצת בין השוואה  המבחן ציוני של התפלגות :15 לוח
(באחוזים) הביקורת

ביקורת קבוצת הניסוי קבוצת הציון
100 100 0ה"כ
37 5 (נכשל) 55 עד
47 21 7056
7 28 8071
7 23 9081
2 23 10091

60 78 ממוצע ציון
12 15 תקן סטיית

שתי של במבחן בהישגים משמעותי פער קיים כי מראים 15 בלוח הממצאים
מזו בהרבה גבוהה היא (הניסוי) המשתתפות קבוצת של ההישגים רמת הקבוצות.

אופנים: בכמה לביטוי באים ההבדלים הביקורת. קבוצת של
12 של תקן סטיית עם 100 מתוך 60 הוא ביקורת קבוצת של הממוצע הציון (א)

נקודות. 15 של תקן סטיית עם הניסוי, בקבוצת 78 ציון לעומת נקודות,
(קיבלו במבחן נכשלו הביקורת בקבוצת מהמטפלות אחוזים ושבעה שלושים (ב)

הניסוי. בקבוצת 5X רק לעומת מ55), נמוך ציון
ציון עם אותו עברו המבחן, את עברו אשר הביקורת בקבוצת המטפלות רוב (ג)
רמות בין התפלגו הציונים הניסוי שבקבוצת בעוד ,(70 עד (מ56 יחסית נמוך

גבוהים. ציונים היו לרובם כאשר שונות, ציונים
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של הידע רמת על מצביעים הביקורת בקבוצת הישגים כי מניחים אכן אם
המשתתפות כי כך על מעידות המבחן תוצאות אזי הקורס, בתחילת המשתתפות
הכשרה שעברו מטפלות כלומר, ההכשרה. בעקבות שלהן הידע רמת את שיפרו

הכשרה. עברו שלא מאלה יותר יודעות

או הקורס טיב במבחן, ההישגים על משפיע מה היא במחקר שנבחנה נוספת שאלה
לאור עולה זו שאלה וגיל. השכלה ותק, כגון המשתתפים, של האישיים הנתונים
היתה המטרה הכשרה. שעברו המטפלות בקרב המבחן בציוני הקיימת השונות

בלבד. המשתתפות קבוצת בתוך בהישגים השונות את להסביר לנסות

ראשון בשלב שלבים. בשני (רגרסיה) משתני רב ניתוח ביצענו זו, סוגייה לבדוק כדי
וגיל, ותק השכלה, הכוללים המשתתפות, של הרקע משתני של ההשלכות את בדקנו
לימוד שנות מ9 וגבוהה, לימוד, שנות 8 עד נמוכה,  השכלה הבאה: החלוקה לפי
העובדת ותיקה ומטפלת במקצוע, שנה עד חדשה, מטפלת  בתפקיד ותק ואילך;
מהשונות life כי מראה הניתוח .50 מגיל ולמעלה 50 גיל עד  גיל שנה; מעל
כי מראים, הרגרסיה ממצאי אלה. אפיונים ידי על מוסברים במבחן בהישגים
יותר והחדשות יותר המשכילות ,50 גיל עד המטפלות בקרב יותר טובים ההישגים

במקצוע.

המבחן ציוני של (רגרסיה) משתני רב ניתוח :16 לוח

t המקדמים (B) המשתנים
4.4** .89 השכלה
3.2** .62 בתפקיד ותק
3.0** .68 גיל
3.0** .56 "טוב" לקורס שייך
2.7** ^78 טוב" "לא לקורס שייך

(P<.01) R2=.19

למטפלות המטפלת. של ההשכלה עם עולה ההישגים רמת כי מפתיע זה אין
להיבחן. יותר להן קל כי גם וייתכן עיוני, ידע ולרכוש ללמוד יותר קל המשכילות
מהווה המבחן ידע. יותר מלכתחילה היה יותר משכילות למטפלות כי ייתכן כן, כמו
הגבוהות הגיל בקבוצות ולאלה פחות המשכילה לאוכלוסייה חדשה סיטואציה
מהעובדה לנבוע יכולה במבחן ההישגים על הוותק של השלילית ההשפעה יותר.
פתוחה ופחות בתפקיד שרכשה ההתנסותי הידע על יותר נשענת ותיקה שמטפלת
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וידיעות עבודה הרגלי לה שאין החדשה המטפלת מאשר החדש הידע את לקלוט
קיים. ידע לשנות מאשר חדש ידע להקנות יותר קל כי ידוע קודמות.

הוא המטפלת של הרקע משתני ידי על המוסברת השונות שאחוז העובדה לאור
של השונים באפיונים קשורים בהישגים ההבדלים האם לבחון רצינו יחסית, נמוך
שיטות בקורס, הכללית האווירה המורים, רמת שהניסיון, היא ההנחה הקורסים.
הלמידה תהליך על כלשהי במידה משפיעים הרכז, של העבודה וסגנון ההוראה
הקורס, משתנה את הקודמת לרגרסיה הוספנו כאשר המבחן. תוצאות על ולפיכך,
על מבוטלת לא השפעה יש הקורס לטיב כי מכאן ל1996. עלתה המוסברת השונות

במבחן. ההישגים

ההכשרה. תוצאות על משפיע התכנית ששיפור היא, זה ממצא של המשמעויות אחת
בפרק שראינו כפי טובה. פחות מתכנית יותר טובות לתוצאות מביאה "טובה" תכנית
אלה שינויים כי וייתכן הקיימת בתכנית דברים מספר לשנות מקום יש הקודם
מבחינת התכנית, טיב הבטחת בצד יותר. טובה הישגים רמת גם להבטיח עשויים
ובמיוחד המטפלות, לאפיוני הדעת את לתת גם חשוב הפעלתה, ומתכונת תוכנה
של הדיפרנציאליים בצרכים התכנית, בניית בעת ולהתחשב, והוותק ההשכלה לרמת

מטפלות. של שונות אוכלוסיות

התפקיד כלפ1 המספלות עמדות על ההכשרה השלכות .2
היתה ההנחה התפקיד. כלפי המשתתפות עמדות מבחינת גם נבחנו התכנית תוצאות
השייכות את ותחזק לתפקידה המטפלת של המחויבות את תגביר ההכשרה כי
עמדות המשקפים משפטים חמישה באמצעות נבדק זה נושא שלה. המקצועית
מידת את לציין התבקשו המשתתפות התפקיד. של שונים היבטים כלפי אישיות

ובסיומו. הקורס בתחילה מהמשפטים אחד כל עם הסכמתן

הסיפוק נושאים: לשלושה ומתייחסים התפקיד כלפי עמדות מבטאים המשפטים
,(3 (משפט לתפקיד המיוחסת המקצועיות מידת ו2), 1 (משפטים בתפקיד והאתגר

ו5). 4 (משפטים לתפקיד והנאמנות והמחויבות

בתחילת הן הנושאים, שלושת כלפי חיובית עמדה היתה המשתתפות לרוב כי נמצא
קרי, התפקיד של פנימיים תגמולים של בנושא .(17 לוח (ראה בסיומו והן הקורס
והיבט התפקיד מקצועיות לגבי ואילו ביותר, חיובית עמדה נמצאה והאתגר, הסיפוק

חיובית. פחות היתה ההתייחסות לתפקיד, נאמנות של מסוים
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(באחוזים) ובסיומו הקורס בתחילת התפקיד כלפי המשתתפות של עמדות :17 לוח
שציינו המשתתפות אחוז

בהחלט" ו"מסכים "מסכים"
בתחילת

הקורס בסיום הקורס הנושאים
95 97 סיפוק* הנותן דבר הוא בקשיש לטפל .1

94 93 פרנסה רק ולא אתגר גם היא הזקן עם עבודה .2

בלי בקשישים כמטפל לעבוד יכול שרוצה מי כל .3
77 74 זו לעבודה מיוחדת הכשרה

במשהו לעבוד מעדיפה הייתי יכולה, הייתי אילו .4
72 68 אחר

שוב בוחרת הייתי מחדש להתחיל יכולתי אילו .5
81 85 בקשישים כמטפלת עבודה

השכלה לפי מובהקים הבדלים *

Wilcoxon) וילקוקסון מבחן ביצענו זמן נקודות שתי בין השינוי את להעריך כדי
כלפי המשתתפים בעמדות שינוי חל האם הבודק (Pairs SignedRanks TestMatched
והאם השינוי כיוון מהו ובסיומו), הקורס (בתחילת הזמן נקודות שתי בין תפקידם
המשתתפים, רוב ובקרב הנושאים, בכל כי מראה המבחן .(P<.05) מובהק הוא
השינויים שבסיומו. אלה לבין הקורס בתחילת העמדות בין שינויים חלו שלא כמעט

.(18 (לוח מובהקים ולא מאוד קטנים הם

בסיומו העמדות לבין הקורס בתחילת התפקיד כלפי העמדות בין השוואה :18 לוח
Wilcoxon MatchedPairs SignedRanks Test לפי

אין
הרעה שיפור שינוי סה"כ לתפקיד עמדות

3 3 92 100 סיפוק הנותן דבר הוא בקשיש לטפל .1

5 6 89 100 אתגר גם היא הזקן, עם עבודה .2

כמטפל לעבוד יכול שרוצה מי כל .3
14 17 69 100 זו לעבודה מיוחדת הכשרה בלי בקשישים
13 18 69 100 לעבוד מעדיפה הייתי יכולה, הייתי אילו .4

אחר במשהו
בוחרת הייתי מחדש, להתחיל יכולתי אילו .5

12 7 81 100 בקשישים כמטפלת לעבוד שוב

מסכים", לא "בהחלט או מסכים" כלכך "לא במידות בחרו אשר המשתתפים אחוז  שיפור
בסיומו. "מסכים", או בהחלט" "מסכים במידות ובחרו הקורס, בתחילת

הקורס, בתחילת "מסכים", או מסכים" "מבהחלט במידות בחרו אשר המשתתפים אחוז  הרעה
בסופו. מסכים", כלכך "לא או מסכים" לא "בהחלט במידות ובחרו
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הבדיקה נקודות בשתי כי נמצא המטפלות. אפיוני לפי גם נבחנו לתפקיד העמדות
נאמנות ושל סיפוק של בנושא המטפלות של ההשכלה לפי מובהקים הבדלים יש
הנמוכה ההשכלה קבוצת בקרב יותר חיוביות היו העמדות הנושאים, בשני לתפקיד.

גיל. לפי או ותק לפי הבדלים מצאנו לא אחרות. השכלה בקבוצות מאשר

חיובית עמדה עם כבר לתכנית הגיעו המשתתפות כי עולה, אלה ממצאים מתוך
העמדה האם היא השאלה הללו. העמדות על השפיעה לא התכנית וכי לתפקיד
בקבוצה כאן שמדובר או בכלל המטפלות אתעמדות מייצגת זו קבוצה של החיובית
מיוחדת קבוצה היא המשתתפות קבוצת כי להניח ניתן מטפלות. של סלקטיבית
נבחרו לתכנית הגיעו אשר המטפלות כי לזכור חשוב ראשית, סיבות: משתי וזאת
הטמון והפוטנציאל לתפקיד, הרבה הנאמנות שלהן, הגבוהה המוטיבציה בזכות
של העמדות שנית, המטפלות. אוכלוסיית כלל את מייצגות אינן הן מראש ולכן בהן
העובדה עצם כי ייתכן הכשרה. של מיוחדת סיטואציה בתוך נבחנו המשתתפות
חשיבות של התחושה את הגבירה לקורס אותן לשלוח החליט המעסיק שהארגון
מגבירות וההדרכה ההכשרה כי מראים רבים מחקרים לו. המחויבות ואת התפקיד

.(Feidman et ai, 1990) בו ההתמדה ואת לתפקיד המחויבות את

שלא העבודה, כלפי לעמדות שקשורים נוספים לפרמטרים גם הדעת את לתת חשוב
התפקיד כלפי עמדות של בסוגייה המעמיקים מחקרים זה. במחקר נבדקו
רצון שביעות ושל התפקיד תפיסת של היבטים כגון נוספים בפרמטרים משתמשים
Kaye,) לעבודתה המטפלת יחס את יותר טוב מבטאים הם כי וייתכן מהתפקיד

.(1989; Feidman et al., 1990; Monk, <ef Cox, 1991

השלכות היא עמדות של למדידה ביחס הדעת את עליה לתת שחשוב אחרונה נקודה
משפיעות לתפקיד החיוביות העמדות האם היא השאלה ההתנהגות. על העמדות של
מחייבת זו סוגייה בתפקיד. שלה ההתמדה על או המטפלת של העבודה איכות על

יותר. מעמיק מחקר

הקשיש כלפי המספלות עמדות על ההכשרה השלכות .3
הקשישים. כלפי המטפלת של העמדות הוא ההכשרה השלכות נבחנו בו נוסף תחום
שש בת לימוד יחידת לו והוקדשה בתכנית נפרדת לב תשומת ניתנה זה לתחום

שעות.
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ובסיומה. התכנית בתחילת המשתתפות בקרב נבחנו הקשישים כלפי העמדות
סטריאוטיפיות לתכונות שהתייחסו שאלות 20 של מקבץ באמצעות נבדק הנושא
ועליהן ובסיומו הקורס בתחילת למשתתפות הועברה הרשימה קשישים. של שליליות

.(19 לוח (ראה המוצגים האפיונים עם שלהן ההסכמה מידת את לציין היה

סטריאוטיפיתשלילית עמדה לביטוי באה המשפטים בכל כי עולה, הנתונים מן
לכל הציונים סכום לפי משתנה נבנה הכוללת, העמדה אפיון לצורך הקשישים. כלפי
הביעו מהמשתתפות £749. התכנית, בתחילת כי נמצא זה משתנה לפי המשפטים. 20

התכנית. בסוף גם נמצאה דומה התפלגות קשישים. כלפי שלילית עמדה

והמגזר ההשכלה הוותק, לבין זו עמדה בין הזמן, נקודות בשתי קשר, קיים כי נמצא
הפחות ביותר, המשכילות אצל יותר חיוביות היו העמדות המטפלת. של המעסיק

הציבורי. במגזר המועסקות אלה ובקרב בתפקיד, ותיקות

ובסיומו הקורס בתחילת הקשיש כלפי המשתתפות של עמדות :19 לוח
שציינו המשתתפות אחוז

בהחלט" ו"מסכים "מסכים"

בסיום בתחילת
הקורס הקורס הנושאים

79 70 בהתנהגותם דבקים מאוד .1

82 75 בהשקפותיהם דבקים מאוד .2
50 53 שתלטניים .3
58 61 אחרים לגבי למדי ביקורתיים .4

61 54 רגזניים .5
45 41 צעירים על רוגזים .6

ילדיהם של המשפחה בענייני מתערבים .7
54 47 המבוגרים
65 56 מדי יותר מדברים .8

64 53 בשיחה עצמם על וחוזרים משעממים .9
72 61 חשדניים .10
89 82 (דאגניים) חרדים .11
93 92 שינויים מפני חוששים .12
85 74 עצמם על מרחמים .13
76 72 מדי יותר תלותיים .14
58 57 בזמן) מתמצאים (לא זמן לגבי מבולבלים .15
85 77 לעבר "צמודים" .16
54 46 חדשים חברתיים בקשרים מעוניינים לא .17
85 79 הפיזי במצבם מדי יותר מרוכזים .18
66 56 האוכל בעניין בררנים .19
46 43 וצורתם לבושם לגבי רשלנים .20
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למה בדומה כאן, גם ביצענו הקשישים, כלפי בעמדות שחלו השינויים על לעמוד כדי
Wilcoxon MatchedPairs) וילקוקסון מבחן התפקיד, כלפי העמדות בנושא שביצענו
כיוון את הזמן, נקודות שתי בין השינוי היקף את להעריך כדי (SignedRanks Test

תפיסה קיימת כי מראה המבחן .(14 לוח (ראה מובהקותו ואת השינוי
שינוי חל ולא הקורס, בתחילת המטפלות ידי על הקשיש כלפי סטריאוטיפית

(20 ולוח 19 לוח (ראה בסיומו. בתפיסתן

בסיומו העמדות לבין הקורס בתחילת הקשיש כלפי העמדות בין השוואה :20 לוח
Wilcoxon MatchedPairs SignedRanks Test לפי

אין
הרעה שיפור שינוי סה"כ הקשיש כלפי עמדות

21 11 68 100 בהתנהגותם* דבקים מאוד .1

16 10 74 100 בהשקפותיהם דבקים מאוד .2

17 19 64 100 שתלטניים .3

18 20 61 100 אחרים לגבי למדי ביקורתיים .4

21 14 65 100 רגזניים .5
19 15 66 100 צעירים על רוגזים .6

ילדיהם של המשפחה בענייני מתערבים .7
21 14 65 100 המבוגרים
19 10 71 100 מדי* יותר מדברים .8

24 13 63 100 בשיחה* עצמם על וחוזרים משעממים .9
21 9 70 100 חשדניים* .10
12 8 80 100 (דאגניים) חרדים .11

6 6 88 100 שינויים מפני חוששים .12
16 7 77 100 עצמם* על מרחמים .13
17 15 68 100 מדי יותר תלותיים .14

18 16 66 100 בזמן) מתמצאים (לא זמן לגבי מבולבלים .15
6 17 77 100 לעבר* "צמודים" .16
23 15 62 100 חדשים חברתיים בקשרים מעוניינים לא .17

15 9 76 100 הפיזי במצבם מדי יותר מרוכזים .18
25 15 60 100 האוכל* בעניין בררנים .19
22 17 61 100 וצורתם לבושם לגבי רשלנים .20

p<.05 *
בתחילת מסכים", לא "בהחלט או מסכים" כלכך "לא ציינו אשר המשתתפות אחוז  שיפור

בסיומו. "מסכים", או בהחלט" "מסכים וציינו הקורס,
וציינו הקורס, בתחילת "מסכים", או בהחלט" "מסכים ציינו אשר המשתתפות אחוז  הו^ה

בסופו. מסכים", כלכך "לא או מסכים" לא "בהחלט
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אינו העמדות לבחינת ששימש הכלי (1 זה: לממצא אפשריים הסברים מספר ייתכנו
עמדות למדידת ששימש מכלי נלקח הכלי כאמור, זו. לאוכלוסייה מתאים
משקף ואינו למטפלות מתאים פחות הוא כי וייתכן מקצוע אנשי של באוכלוסייה
עם מיד ולא יותר מאוחר חל והוא זמן דורש עמדות שינוי (2 עמדותיהן; את נכונה
(3 השינוי; למדידת מתאים היה לא הבדיקה מועד כי ייתכן ולכן הקורס סיום
לשינוי בהכרח גורם אינו הכשרה באמצעות ידע רכישת כי מראים אחרים מחקרים

.(Chandler, 1986; Carmel, 1992; Williams, 1986) בעמדות

סטריאוטיפית עמדה כי בחשבון לקחת יש העמדות על אלה בממצאים בשימוש
ליד באה בהכרח היא ואין התפקיד בביצוע להשתקף חייבת אינה קשישים, כלפי
ביצוע של בהערכה ואכן, שבטיפולה. הקשיש אל המטפלת של האישי ביחסה ביטוי
כי נמצא, (4.4 הבא, סעיף (ראה במחקר שנבדק הקשיש בבית המטפלת עבודת

ותומכת. נעימה חיובית, בצורה לקשיש מתייחסות המטפלות

הקשיש בבית המספלת עבודת ביצוע על ההכשרה השלכות .4
עבודת ביצוע על התכנית השלכות הוא במחקר שנבחנו הייחודיים הנושאים אחד
גם שינויים יוצרת שההכשרה היא זו בבדיקה ההנחה הקשיש. בבית המטפלת
את מבצעת הכשרה שעברה מטפלת וכי הקשיש בבית המטפלת של העבודה באיכות
את לאמוד לנסות היתה ההערכה מטרת הכשרה. עברה שלא מזו יותר טוב העבודה

זה. בתחום המתרחש השינוי אופי

על מקצועית הערכה (א) דרכים: בשלוש נעשתה המטפלת בעבודת השינוי הערכת
באמצעות אחות ידי על שנעשתה העבודה, ביצוע של אובייקטיביים קריטריונים פי
המטפלת עבודת על תצפית כלל ואשר המחקר במסגרת שפותח מיוחד הערכה כלי
המחקר). מערך על 1 פרק (ראה מהטיפול הרצון שביעות על הקשיש וראיון בבית
מטפלות ו50 ניסוי) (קבוצת בתכנית משתתפות 50 בקרב אחות, ידי על הופעל הכלי
בוצעה הבדיקה הניסוי קבוצת לגבי ביקורת. כקבוצת ושימשו בתכנית השתתפו שלא
ההשלכות את המטפלת של עצמית הערכה (ב) הקורס. סיום אחרי שבועות מספר

המעסיקים. הארגונים מנהלי של הערכה (ג) עבודתה; על התכנית של

איכות למדידת כל' באמצעות השינויים של הערכה 4.1
הבדלים נמצאו לא טובה. היא המטפלות של העבודה איכות כי מראים הממצאים
בתצפית, שנבחנו האיכות במדדי הביקורת קבוצת לבין הניסוי קבוצת בין בולטים
של נבחרים פרמטרים מציג 21 לוח הקשישים. ידי על השירות הערכת של ובמדדים
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בשתי מהמטפלות מ8096 למעלה האחות. ידי על הוערכו אשר העבודה ביצוע
כוללת הערכה מציג 22 לוח שנבדקו. הפרמטרים ברוב חיובית להערכה זכו הקבוצות
אלה ממצאים המטפלת. של העבודה איכות נמדדה שבהם תחומים עשר אחד של
דורגו לא התחומים ברוב אולם חיובית, היתה ההערכה הקבוצות בשתי כי מראים
הניסוי קבוצת בין הבדלים נמצאו .(5 (דרגה ביותר הגבוהה ברמה המטפלות רוב
ניידות והאכלה, תזונה באישליטה, טיפול של בתחומים בעיקר הביקורת לקבוצת
זכו הניסוי בקבוצת מטפלות של יותר גבוה אחוז שבבית. המשפחה לבני ויחס

הביקורת. לקבוצת בהשואה אלה בתחומים גבוה לדירוג

מאפשר דיכוטומית, בצורה שנמדדים בפרמטרים השימוש לעומת בדירוג השימוש
הגבוהות הרמות שתי את נחבר אם מאד. טובה רמה לבין טובה רמה בין הבחנה
הפרמטרים. בסיס על ההערכה לפי שהתקבל לזה דומה לפרופיל נגיע הכולל, בדירוג
הניסוי קבוצת בין הבדלים התחומים ברוב נמצאו לא המדידה סוגי שני לפי כאמור,

הביקורת. קבוצת לבין

מתאימה ברמה העבודה את שמבצעות העריכה שהאחות המטפלות שיעור :21 לוח
נבחרים פרמטרים לפי

ביקורת ניסוי

בססברו ו0דר ניקיון
83 80 השיש על או בכיור אוכל של שאריות אין
94 96 למקרר מחוץ מכוסה לא אוכל אין
84 84 נקיים הכיריים

המטופל חדר ניקיון
90 88 מפוזרים חפצים אין
90 94 נעים לא ריח אין
92 92 בטיחות המסכנים מכשולים אין

הלבשה
65 71 ומטופח מסודר מראה
90 92 מוכתמים לא הבגדים
100 100 ונוח מתאים לבוש

לקשיש והתייחסות יחס
96 96 הטיפול בזמן מילולית תקשורת פעם מדי קיימת
98 98 אליו פנייה בזמן הקשיש עם קשר קיים
100 100 ומכובדת מנומסת פניה קיימת
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תחום לפי הגבוהות בדרגות האחות ידי על שהוערכו המטפלות שיעור :22 לוח
התחום)* של כוללת (הערכה

ביקורת ניסוי
4 דרגה 5 דרגה 4 דרגה 5 דרגה התחומים

54 29 47 38 המטבח וסדר ניקיון .1

54 30 43 36 ושירותים המטבח ניקיון .2
51 35 53 35 המטופל חדר ניקיון .3
56 40 57 35 וסביבתה המיטה .4
52 34 55 37 אישי רחצה/ניקיון .5

51 33 47 41 הלבשה .6

50  67 33 בסוגרים שליטה באי טיפול .7

67 16 55 35 והאכלה תזונה .8

91  55 36 ניידות .9
46 50 47 53 לקשיש והתייחסות יחס .10
69 31 22 78 שונות משפחה לבני יחס .11

רצון משביע לא לכלל 5 דרגה  רצון משביע מאוד  דרגות 5 של סולם על בוצעה ההערכה *
י י .1 דרגה 

של העבודה טיב בין הבדלים למצוא ציפינו כי מסוימת במידה "מאכזב" זה ממצא
שני למצוא ניתן ללאהכשרה. אלה של העבודה לעומת ההכשרה עם המטפלות
לאופן הקשור והסבר שנבדקו העבודה לתוכני הקשור הסבר  זה לממצא הסברים
הופעלה היא שבה במתכונת ההכשרה כי ייתכן אלה, הסברים לשני מעבר הבדיקה.

הקשיש. בבית המטפלת התנהגות על משפיעה אינה

מספיק בצורה מכסה אינו המחקר לצורך שפותח הכלי כי ייתכן התוכן, לגבי
בין הבדלים מצאנו לא ולכן העבודה, איכות של ההיבטים את ומקיפה ממוקדת
של העבודה איכות את לאפיין הקושי מוזכר בספרות גם האוכלוסיות. שתי
ההיבטים אחד המחברים, לדעת .(Kaye, 1986; Eustis et al., 1991) המטפלת
המטפלת שביחסי האפקטיביאמוציונלי החלק הוא זה בתפקיד המורכבים
בבית טיפול עבודות ביצוע של המטפלת, של האינסטרומנטלי התפקיד בצד והקשיש.
למטפלת הקשיש בין ליחסים הקשור לאאינסטרומנטלי, חשוב מרכיב יש הקשיש,
יחסים מערכת כאן יש כי מדגישים החוקרים העבודה. ביצוע בזמן לביטוי הבאים
למטפלת. הקשיש בין אמון יחסי ליצירת חשיבות יש בה "מארחאורח" של עדינה
השיפור למדידת קשור העבודה איכות על ההשלכות בבחינת העיקריים הקשיים אחד
רגישים שיהיו מדדים לפתח שצריך היא הבעיה ההכשרה. מן כתוצאה באיכות
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המטפלת. של העבודה איכות על ההכשרה השפעת את לאמוד מסוגלים ויהיו מאוד,
איכות של בהקשר מעמיקה התייחסות דורש המטפלת עבודת טיב של זה נושא

הכשרה. של בהקשר ופחות בכלל, טיפול

ביצועה. ואופן הבדיקה עיתוי לגבי מתודולוגיות בסוגיות קשור השני ההסבר
דהיינו, הניסוי, בקבוצת הבדיקה נעשתה שבו המועד האם היא העיתוי לגבי השאלה
שתי בין הבדלים לאיתור ביותר המתאים הוא התכנית, סיום לאחר שבועות מספר
זה, זמן פרק אחרי הספיקו, בתכנית שהשתתפו המטפלות האם כלומר, הקבוצות,
מתרחש בהתנהגות שינוי כי מדגישים שונים מחקרים עבודתן. ביצוע את לשנות
.(Lenkau, 1988; Peterson, 1985) לעין נראים בשטח שהתוצרים עד זמן ודרוש בהדרגה

כדי המטפלת עבודת ביצוע של יחידה בדיקה מספיקה האם היא נוספת שאלד,
תצפיות עריכת של הגבוהה העלות מסקנות. ולהסיק העבודה איכות את לשקף
מספר שדרושות ייתכן אולם מטפלת, אותה על תצפיות מספר ביצוע על הקשתה

העבודה. איכות של יותר מדויקת להערכה להגיע כדי ותצפיות בדיקות

חשובה בסוגייה הטיפול איכות מדידת של הסוגייה את מעלים אלה ממצאים
למחקר, שפותח בכלי שבשימוש והקשיים ההשגות כל בצד הסיעוד. שירותי במערך
למדידה יותר שיטתית להיערכות חשוב בסיס לשמש יכול זה כלי כי להדגיש חשוב

ומעקב. בקרה לצורך הקשיש, בבית הטיפול איכות של

המספלת דיווח לפי בעבודה שינויים הכנםת 4.2
שינויים הכנסת על המטפלת של העצמי הדיווח הוא התכנית השלכות של אחר מדד
בסוף למשתתפות שהועבר בשאלון נבחן הנושא התכנית. במהלך כבר בעבודתה

התכנית.

לפחות בעבודה שינויים הכניסו כי הקורס בסוף דיווחו (6ל72) המשתתפות רוב
או תחומים בשלושה שינויים הכנסת על דיווחו המשתתפות מחצית אחד. בתחום

יותר.

בקורס, שרכש ידע ליישם המשתתף יכולת את מבטאת בעבודה שינויים הכנסת
של הספציפיים לצרכים אותו ולתאם לביצוע הנלמד החומר את לתרגם כלומר,
או בעבודתה ליקויים של גילוי מהמטפלת זו פעולה דורשת ראשון, בשלב עבודתו.
כלומר התנהגות, לשנות החלטה נדרשת שני, בשלב שיפור. שטעונים תחומים של
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הכניסו שלא דיווחו מהמשתתפות %%2v העובדה העשייה. לעולם הידע את לתרגם
את טוב מבצעת שהיא חושבת המשתתפת (א) שונות: מסיבות לנבוע יכולה שינוי כל
למשתתפת (ב) לשנות; צורך הרגישה לא ולכן לכך, חיזוק לה נתן והקורס עבודתה,
שינויים ביצעה לא ולכן מסוימים בתחומים להתנסות הזדמנות עדיין היתה לא
של אילוצים בשל הצליחה לא אך לשנות, ניסתה המשתתפת (ג) אלה; בתחומים

שינויים. לבצע מאפשרים לא משפחתו או שהקשיש או העבודה,

בבית, בטיחות :(23 (לוח הם שינויים על המשתתפות דיווחו בהם הבולטים הנושאים
צוינו אלה נושאים כי לזכור חשוב קשישמטפל. ויחסי רחצה, תזונה, בבית, ניידות
תרומה להם תרם בקורס עליהם שהלימוד כנושאים המשתתפים ידי על לכן קודם

הלימוד). תוכני תרומת על ד' בפרק 4 סעיף (ראה רבה

עלו וכאן מטפלקשיש, יחסי בתחום שבוצעו השינויים את לפרט התבקשו המטפלות
כבוד", "יותר וסבלנות", הבנה "יותר עידוד", "יותר שיחות", "יותר כגון: נושאים

אותו". לשכנע איך יותר ו"יודעת והקשבה", לב "תשומת

(באחוזים)* שינויים הכנסת על המשתתפות דיווחו בהם בעבודה נושאים :23 לוח
המשתתפים 90

(N=240) השינוי תחומי
48 בבית בטיחות 
39 בבית ניידות 
38 תזונה 
37 רחצה 
30 קשישמטפל יחס 
26 לבית מחוץ ניידות 
23 מיטה סידור 
22 בהפרשות טיפול 
21 האכלה 
20 חדר סידור 
19 בית משק 
15 מטפלתמשפחה יחס 

אחר מתחום יותר לציין יכולה היתה משתתפת כל כי ל^100 מסתכמים אינם האחוזים *

של הבעייתיות על בחלקן מצביעות בעבודה שהוכנסו השינויים סוגי על אלה עדויות
דרושים העבודה איכות את לאמוד כדי ראשית, בבית. העבודה איכות של מדידה
היבטים הטיפול, של האמוציונלייםאפקטיביים בהיבטים המתרכזים מדדים גם
רק ולא הסבלנות, העידוד, ההקשבה, ואיכות היקף כגון, אותם, למדוד יותר שקשה
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שנית, וכדומה. יותר טוב ניקיון יותר, טובה רחצה של האינסטרומנטליים בהיבטים
כתהליך, הביצוע אופן של בחינה מחייבים ורחצה ניידות כגון בתחומים השינויים
שינויים בחשיפת יותר יעילה היתה רחצה על תצפית כי ייתכן כלומר, כתוצאה. ולא

במחקר. שהופעל הקשיש ניקיון של המדד מאשר

זמן. לאורך המעקב של החשיבות היא אלה מממצאים העולה שלישית, נקודה
ההשלכות את לבחון מקום יש כי וייתכן התכנית בסוף נתקבל המטפלת של הדיווח
בדיקה העבודה. במסגרת השתלבה שהמטפלת לאחר יותר, מאוחרים במועדים גם
כדי וגם ההכשרה של הטווח ארוכות ההשלכות את לבחון כדי גם חשובה זו מעין
שלמדו מה את ליישם הזדמנות להן היתה שטרם למטפלות נוספת" הזדמנות "לתת

העבודה. במסגרת בתכנית

המעסיק ראיית 9י על בעבודה שינויים הכנסת 4.3
הארגונים מנהלי של מבטם מנקודת גם נבדקה בעבודה שינויים הכנסת של הערכה
בעבודת כבר שהתרחשו שינויים על נשאלו הם התכנית, סיום עם המעסיקים.

בקורס. השתתפותה בעקבות המטפלת

לעין הנראים שינויים על הקורס בסוף כבר דיווחו (93^ המעסיקים כל כמעט
המטפלת. בעבודת

התייחסו הם השינויים את בניסוחם הללו. השינויים את לתאר התבקשו המנהלים
להיבטים ולא התפקיד ביצוע כלפי ובעמדה למוטיבציה הקשורים להיבטים

.(24 לוח (ראה ואינסטרומנטליים אופרטיביים

בעקבות המטפלת בעבודת שחלו שינויים על המדווחים המנהלים שיעור :24 לוח
(באחוזים) בקורס השתתפות

המנהלים 70
(N=29) השינוי* תחומי

40 יותר מקצועי טיפול 
27 בעבודה עצמי ביטחון יותר 
27 סיעודיים מקרים לקבל נכונות יותר 

14 בעבודה לתרום נכונות יותר 
10 בעבודה ידע של הפגנה 
10 בגברים לטפל נשים של נכונות יותר 

אחד מתחום יותר לציין היה יכול מנהל כי 100^1 מסתכם לא *
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מהמנהלים חלק יותר. מקצועי המשתתפות של הטיפול כי ציינו (40^ רבים מנהלים
ויש בעבודה המטפלת של העצמי הביטחון גבר הקורס בעקבות כי ציינו (2796)

נושאים קשים. ממקרים רתיעה ופחות סיעודיים, מקרים לקבל יותר גדולה נכונות
"יותר ,(1496) לעבודה" לתרום נכונות "יותר הם: המנהלים ידי על שהוזכרו נוספים

.(1096) בגברים" לטפל נשים של נכונות ו"יותר ,(1096) בעבודה" ומיומנות ידע

של המוטיבציה של התוכניות ההשלכות על מצביעה המנהלים של זו ראייה
המנהלים בדברי גם בקשישים. המטפל כוחהאדם לטיב תרומתה ועל המטפלות
העבודה, איכות של היבט אותו כלומר יותר", מקצועית "עבודה של ההיבט מודגש
לפיכך, כמותית. בצורה אותו לאמוד קושי קיים אולם בו, מרגישים המנהלים שגם
מדדים באמצעות אותו לבחון דרכים ולמצוא זו בסוגייה להעמיק מקום יש

יותר. מתאימים

מספלות של תחלופה על ההכשרה השלכות .5
על התכנית השלכות הוא המחקר במסגרת שנבחן ההכשרה של האחרון התוצר
תחלופה של בסוגייה התמקדו שונים מחקרים בתפקיד. המטפלת של ההתמדה
כך על מצביע פלדמן עליה. המשפיעים הגורמים את לאתר וביקשו המטפלות בקרב
בעבודה הבדידות תחושת את מפחיתה שהיא בכך תחלופה מפחיתה שההכשרה

.(Feldman et al., 1990)

ואת המטפלת של המוטיבציה את מגבירה ההכשרה כי היתה במחקר ההנחה
העיסוק. את לעזוב שלה הנטייה על להשפיע העשוי דבר לתפקיד, שלה המחויבות
עשויה היא שגם למעסיק מחויבות ליצור עשויה בתכנית שההשתתפות גם ייתכן

נשירה.2 לצמצום לתרום

הקורס סיום לאחר כשנה שבמדגם, הקורסים בוגרות בקרב נבחן הנשירה היקף
את עיתויה, את הנשירה, היקף את לבחון היתה המטרה .(1993 (בשנת האחרון
שעזבו אלה של הנוכחי עיסוקן על מידע הנושרות. של הנוכחי העיסוק ואת סיבותיה
אלה לבין בכלל מהתפקיד שנשרו אלה בין להבחנה חיוני המעסיק הארגון את

בתחום. לעבוד ממשיכות אך מהארגון שנשרו

הארגון. של ברמה תחלופה ולא מהעיסוק נשירה כוונתה "נשירה" ההערכה, של בהקשר 2
למטפלת נחשבת אינה בתפקיד, לעסוק ממשיכה אך מעסיק, ארגון שמרוליפה מטפלת

החדש. בארגון אותה לשמש ממשיכים שכישוריה מאחר "עוזבת",
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באמצעות המעסיקים, הארגונים 36 מתוך ארגונים מ35 התקבל הבוגרות על המידע
התייחס המידע המנהלים. עלידי ומולא המחקר במסגרת שפותח מיוחד טופס

819?< וכי מטפלות) 48) מהמטפלות $19< נשרו הכל בסך כי נמצא משתתפות. ל246
ארגון אותו ידי על בקשיש, בית כמטפלות מועסקות להיות ממשיכות הנותרות
ו^10 מרצונן הארגון את עזבו מהנושרות £909 הקורסים. סיום לאחר שנה מעסיק

פוטרו.

כדלקמן: הם שעזבו המטפלות של הבולטים האפיונים
ברורה נטייה על מצביע אינו הקורס לסיום ביחס העזיבה/פיטורין עיתוי (א)
סיום לאחר וחצי שנה לבין חודש בין התבצעו הפיטורין או העזיבות ואחידה.

הקורס.

כגון, אישיות בסיבות מדובר המקרים ברוב כי נמצא העזיבה יוזם מבחינת (ב)
מטפלות שש רק נסיעה. לידה, מגורים, מקום שינוי מחלה, משפחתיות, בעיות
אחרת. עבודה מצאו כי כמטפלות תפקידן את עזבו מהנושרות) (כ^12
התאמה מאי הדבר נבע מקרים בשני רק בפיטורין, היה המדובר בהם במקרים
להציע נוספת עבודה לארגון היה לא אחד, במקרה לתפקיד. המטפלת של
מקרים בשני בטיפולה. שהיה הקשיש עם העבודה סיום לאחר למטפלת,
יצטרך לא שהארגון מנת על "אדמיניסטרטיביים", בפיטורין מדובר נוספים

לתפקיד. חזרו אלו שמטפלות להניח יש ולכן, קביעות למטפלת לתת

ידוע לא ,(£649) המקרים ברוב כי נמצא הנושרות של הנוכחי העיסוק לגבי (ג)

שלגביהן מהנושרות מחצית לגבי המטפלות. של הנוכחי העיסוק מה למעסיק
בטיפול היום לעבוד ממשיכות מטפלות שתי כי נמצא, מידע למעסיק היה
רובן עובדות, לא מטפלות תשע ממושך; לטיפול במוסדות ככוחעזר בקשישים,
עובדת אחת מטפלת בפקידות, שתיים בניקיון, עובדות שתיים לידה; אחר

בילדים. בטיפול נוספת ואחת בתכשיטנות

על המעסיק של המידע העדר לאור אלה מנתונים מסקנות להסיק קושי קיים
את עזבו הנושרות רוב האם ברור לא לפיכך הנושרות. רוב של הנוכחי העיסוק
הנוכחי המעסיק הארגון את רק עזבו שהן או בכלל, זה בתפקיד העיסוק
על יותר מקיפה תמונה לקבל חשוב לעומק, הסוגייה את לבחון כדי שלהן.
על יותר רב זמן לאורך מעקב נדרש לפיכך, מהעיסוק. והיציאות הכניסות

המטפלות. של הארגוני הסבב
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נמצא המטפלות, של ומקצועיים אישיים אפיונים לפי הנשירה נבדקה כאשר (ד)

כי:

הן מהנושרות £639. נושרות: הלא מאשר צעירות יותר מעט הן הנושרות
39 הוא הממוצע גילן בנוסף, נושרות. מהלא 5396 לעומת 40 גיל עד

האוכלוסייה. כל סך של 40 לעומת
הנושרות של 2896 יותר: גבוהה השכלה ברמת הן מהנושרות גבוה אחוז

המשתתפות. כל מסך 199?< לעומת שנים, 13 לפחות למדו
מהן שליש נושרות. ללא בהשוואה במקצוע, יותר חדשות הן הנושרות
נושרות. הלא של בקבוצה 2396 לעומת (3396) בלבד שנה עד עובדות
25 הוא הקורס) של הראשון ליום (נכון הנושרות בקרב הממוצע הוותק
חודש). 27) נושרות הלא אצל הממוצע מהוותק בקצת נמוך חודשים,

1896 מהתפקיד. שנשרו חדשות עולות של יחסית גבוה ריכוז נמצא
נושרות. הלא בקרב 1196 לעומת חדשות עולות הן מהנושרות

להתפלגות בדומה מעסיק: מגזר לפי הנושרות באחוז הבדלים אין
במגזר ו4296 הפרטי במגזר מועסקות מהנושרות 5896 המשתתפות,

הציבורי.

כדי הנשירה. שיעור על משפיעה ההכשרה האם להסיק ניתן לא אלה מנתונים
התופעה את לבחון חשוב הנשירה על ההכשרה השלכות את ודאי באופן לקבוע
הנשירה בין להשוות חשוב כן כמו ההכשרה. אחרי שנים מספר יותר, רב זמן לאורך

הכשרה. עברו שלא אלה לעומת הכשרה שעברו אלה בקרב

ומסקנות סיכום ו.
למטפלות ההכשרה תכנית של ההערכה מחקר ביסוד עמדו מרכזיות שאלות שתי
ההכשרה תכנית והאם המטפלת לעבודת התכנית של תרומותיה מה  בזקן בית

זה. במחקר נרחב מענה קיבלו השאלות שתי למטפלות. מתאימה שנבנתה

המטפלות ראשית, ההכשרה. תכנית של לתרומותיה נרחבות עדויות סיפק המחקר
הידע שרמת לכך ברורות עדויות סיפק המחקר מקצועי. ידע הוסיפו הכשרה שעברו
המטפלות שנית, הכשרה. ללא מטפלת של מזו גבוהה הכשרה עם מטפלת של
שיפורים הכניסו הן מבצעות: שהן מהמטלות ניכר בחלק שינויים הכנסת על מעידות
הארגונים מנהלי שלישית, הקשיש. עם וביחסים הרחצה הניידות, הבטיחות, בתחום
על בעבודה, יותר רב ביטחון על יותר, גבוהה מקצועית רמה על מדווחים המעסיקים
זאת, עם קשים. מקרים עם לעבוד יותר רבה נכונות ועל לתפקיד מחויבות יתר
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כאמור, העבודה. ביצוע באיכות בעמדות ההבדלים על מצביעים לא המחקר ממצאי
שלא ומעמיקה, נפרדת התייחסות ומחייבת מורכבת סוגייה היא האיכות סוגיית

להכשרה. בהקשר

לאחר כשנה כי מראות עדויות בתפקיד: ההתמדה על ההכשרה השלכות לגבי
על בעיקר מצביעים והממצאים בתפקיד, לעבוד ממשיכות המטפלות רוב הקורס
ראיות דרושות כאמור, כאן, גם אישיות. בעיות בשל מהתפקיד זמניות" "יציאות
נשירה זו. תופעה על ההכשרה של הישירות ההשלכות על לעמוד מנת על נוספות
ויש בית, מטפלות בהעסקת ביותר שכיחות בעיות הן ושחיקה תחלופה מהתפקיד,
Feldman) אלה בעיות עם להתמודדות לתרום יכולה הכשרה שאכן בספרות הוכחה

.(1990; Canton, 1990; Staw, 1984

ההשלכות הוא במחקר, להתייחסות זכה שלא לתוצרים, בהתייחס אחרון היבט
הנובע המטפלת של הכללית בהרגשה בשיפור בעיקר מדובר ההכשרה. של הנלוות
מהעמדות לקבל אולי ניתן זו לתופעה חלקי ביטוי בקורס. השתתפותה מעצם
חשיבות תחושת את מגביר שהקורס ייתכן המשתתפות. בקרב לתפקוד החיוביות
מהווה הקורס בנוסף, בקשיש. הטיפול של המקצועי מעמדו את ומחזק העיסוק
מעסיקות מחברות מטפלות ולהכיר עמיתים עם להיפגש מהשגרה, לצאת הזדמנות
עושה שהמטפלת מה על משוב לקבל אפשר שבו פורום גם הוא הקורס אחרות.
העובדה לאור במיוחד חשוב דבר מהעבודה, חוויות ולהשמיע ולשמוע בעבודה,
להתמודד לפעמים וצריכה הקשיש, בבית לבד עובדת המטפלת בו בתפקיד שמדובר
אחרות, במילים צוות. של מיידית תמיכה בלי לבד, החלטות ולהחליט קשיים עם
ההרגשה לשיפור המטפלת, של העצמי הדימוי לחיזוק לתרום עשויה ההכשרה
כלפי יותר חיובית לגישה להביא שאמורים דברים לתפקיד, וההתייחסות הכללית
תפקיד של אלה היבטים העבודה. באיכות לשיפור דבר, של ובסופו העבודה

ההכשרה. לתרומות בהקשר יותר מעמיקה התייחסות מחייבים המטפלת

התכנית טיב והיא זה, הערכה מחקר במרכז שעמדה השנייה השאלה לגבי
תואמת התכנית של הכללית המסגרת כי נמצא, המטפלת, לצורכי שלה וההתאמה
בהם החשובים הנושאים רוב את מכסה התכנית וכי הצרכים את כללי באופן
מספר להכניס מקום יש כי מראים הממצאים זאת, עם יחד המטפלת. עוסקת

וביניהם: התכנית ובמתכונת במבנה שינויים
לנושאים המוקדש היחסי ובזמן בתכנית הנלמדים מהנושאים בחלק שינויים (א)
הקשיש עם התקשורת נושא של בהרחבה הצורך בלט זה בהקשר מסוימים.
ליבו לב הוא למטפלת הקשיש בין האינטראקציה המטפלת. עם הקשיש ויחסי
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כן כמו העבודה. על המכבידים התחומים אחד גם והוא הטיפולי התהליך של
ומכאן, בביתו, הקשיש של הפעלה של לנושא לב תשומת ביתר הצורך עולה
בתחום ופיזיותרפיה. בעיסוק לריפוי הקשורים נושאים של בלימוד הצורך
כגון מקצועי טיפול של התחומים של בהרחבה הצורך עולה האישי הטיפול
נושאים בצמצום הצורך גם עולה להרחבה, צרכים בצד בהפרשות. טיפול
או חדשים נושאים של שההוספה מכאן הבית. משק לניהול הקשורים
בעיקר מדובר לתכנית. שעות הוספת בהכרח דורשת אינה בהם ההעמקה
המוקדש בזמן לחסוך ניתן לדוגמה, אחרים. לנושאים הזמן בהקצאת בשינוי
בהם הבולטים התחומים שני בית, משק וניהול הסביבתי הטיפול של לנושא
התחומים את להרחיב ובמקומם תורמת, אינה שהתכנית היתה התחושה

המוצעים.

יש במחלוקת. שנויים תחומים עדיין נשארים ומחלות תרופות של הנושאים
אי מהודאתם. מסתייגים התכנית מעצבי ואילו כחיוניים אותם הרואים רכזים
תפקיד בתפיסת ההבדלים את מסוימת במידה משקפת זה בנושא ההסכמה

שלה. והמעורבות האחריות ותחומי המטפלת

ממטלות אחת בכל הלימודים בתכנית אחידות יתר להבטיח מקום יש (ב)
אחת תחום. באותו שונים בנושאים מתמקדים שונים מורים כי נמצא התכנית.
את שתנחה מפורטת הדרכה ערכת לבנות היא אחידות להבטיח הדרכים
פיתוח התכנית. ממטלות אחת בכל ללמד יש אותם הנושאים לגבי המורים
לגורמים ותועבר תורחב ההכשרה תכנית אם במיוחד להידרש עשוי זה מסוג

נוספים. מכשירים

התנסותיות, בטכניקות השימוש את להגביר המורים את להנחות מקום יש (ג)

עולם בין שוטף קשר על ושמירה שונים, המחשה באביזרי שימוש הדגמה, כגון
על יותר רב דגש שימת תוך הקורס של התוכן עולם לבין העבודה של התוכן
הצורך גם עולה התיאורטי. הלימוד על ופחות והיישומית החווייתית ההוראה
ובמידת העבודה, של קונקרטיים ממצבים דוגמאות על ההוראה את לבסס
לתת מקום גם יש עצמן. המשתתפות ידי על המובאות דוגמאות על האפשר,
דעות. ולהחלפת להעמקה לליבון, קטנות, בקבוצות לעבודה הזדמנויות יותר

לשיפור. המלצות יש פה וגם בתכנית, חשוב נדבך מהווה המעשית ההכשרה (ד)
התנסות להבטיח כדי המעשית ההכשרה של יותר רבה להבניה הוא הכיוון
בנושאים יותר ממוקדת להיות צריכה ההתנסות הרלוונטיים. התחומים בכל



399 ותרומות מבנה תכנים, של הערכה בקשיש בית למטפלות הכשרה תכנית

תשושי בקשישים טיפול קשה, מוגבלות עם בקשישים טיפול אישי, טיפול כגון
אינה היא אם גם אלה, בתחומים לטפל ערוכה להיות המטפלת על נפש.

היום. בהם עוסקת

בהתארגנות בחשבון לקחת שיש נוסף מרכיב הוא הלומדים קבוצת הרכב (ה)
תורמת המעסיקים הארגונים של ההטרוגניות כי נמצא בעתיד. להכשרה
ולקבלת הדדית ולהפריה ללמידה הזדמנות מספקת היא למטפלות.

העבודה. על פרספקטיבה

יותר. בעייתית והניסיון הרמה מבחינת הלומדים קבוצות של ההטרוגניות
ההיבטים מן יותר הומוגניות בקבוצות הכשרה לשקול חשוב האפשר, במידת
מטפלות של הדיפרנציאליים הצרכים את לבחון חשוב זה בהקשר הללו.
הנלמדים בנושאים ההדגשים כי ייתכן מנוסות. מטפלות לעומת מתחילות
ותיקות. לעומת חדשות מטפלות של השונים לצרכים מותאמים להיות צריכים

של המתכונת ברורות. אינן ההעדפות כי נמצא ואורכם, הקורסים פריסת לגבי (ו)
של הייחודיים לצרכים בהתאם גמישה להיות יכולה מפגשים תדירות

המעסיקים. והארגונים המשתתפות

יעילה דרך מהווה מעסיקים שאינם מכשירים גופים בידי ההכשרה הפקדת (ז)

המגזר בפני ובפרט חדשות ציבוריות עמותות בפני הקורסים של לחשיפה
בהכשרה מטפלות בהשתתפות להיות העשויה לרגישות לב לשים יש הפרטי.
מחייב זה נושא מכשירים. רק ולא מעסיקים גם שהם גופים ידי על הניתנת

המעורבים. לצדדים בהתאם ספציפית והתייחסות נוספת בדיקה

לשיפור כיוונים בהתוויית התכנית למתכנני לסייע יכולות כאן המובאות ההצעות
מקום יש המעסיקים, הארגונים מנהלי של עדויות לפי בעתיד. המתוכננות ההכשרות
וחלקיים ראשוניים ואומדנים הערכות מתוך נוספות. תכניות לפיתוח נרחב
ההכשרה ללא מטפלות מ800 למעלה יש כי נמצא מהארגונים, מחלק שהתקבלו
רוב לאומי. לביטוח המוסד קביעת לפי לתכנית מועמד של לקריטריונים העונות
אומדנים רק אלה כאמור, הפרטי. המגזר ידי על מועסקות הללו המועמדות
מט"ב, כגון גדולים ארגונים ביניהם רבים, ארגונים כוללים ואינם וחלקיים ראשוניים
להניח ניתן ועזרים. למען, מתןכ"ס, שרשים, כמו אחרים וארגונים עמית ומ. משען

יותר. הרבה גדול הינו להכשרה הממתינות המטפלות שמספר
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50 היום מפעיל והוא הקורסים, מספר של להרחבה נערך לאומי לביטוח המוסד
עלידי אומצו מהמחקר העולות התכנית לשיפור ההמלצות נוספים. קורסים

התכנית. של החדשה בגירסה לביטוי ובאות המתכננים

כי להדגיש חשוב האדם, כוח לשיפור חשוב כנתיב לתפקיד, בהכשרה ההשקעה בצד
רבים חוקרים שוטפת. מקצועית ולבקרה לפיקוח להדרכה, תחליף אינה ההכשרה
על משמעי חד באופן מצביעים (Kaye, 1986; Feldman et al., 1990; Canton, 1990)

לאור נחוץ הדבר מקצועיים. ובליווי בהדרכה במטפלות השוטפת ההשקעה חשיבות
ארגונית מסביבה העבודה ביצוע של הריחוק דהיינו המטפלת תפקיד של הבדידות
הטיפוליתתמיכתית בסיטואציה עליו המוטלים והמעמסה האחריות בצד מקצועית,
איכות להבטחת חיוני מרכיב הם ושיטתיים מקצועיים ובקרה הדרכה הקשיש. בבית

השירות. רמת על מתמדת ולשמירה
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לנוחיות האחרונות. בשנתיים שהופיעו המכון פרסומי של רשימה מוצגת להלן
הזמנה. טופס לרשימה מצורף הקוראים,

דמ96257 :# פרסום האשפוז במערכת מורכב סיעודי במצב חולים ■

ש"ח/7$ 10 מחיר: גיני בנטור, נטע הימצאות. 0קר הגריאטרית:
עברת שפה חבוט ובני ברודסקי

דמ96254 :# פרסום והסיעוד הבריאות ביטוחי בתחום הצרכן הגנת ■
ש"רו/7$ 10 מחיר: רודווין ומרק ברנע תמרה כהן, מרק בישראל.

עברית : שפה

דמ96248 :# פרסום דניז נבחרים. ממצאים בכרמיאל: מבוגרים עולים ■

ש"ח/7$ 10 מחיר: /nyo p ומרב נאון
עברית : שפה

דמ96245 :# פרסום עבודה כלפי בעמדות לגברים נשים בין הבדלים ■
ש"ח/7$ 10 מחיר: ביבר אילה ופרישה

עברית : שפה

דמ96279 :# פרסום וצרכים מאפיינים הציבוריממשלתי: המוגן הדיור ■

ש"ח/9$ 15 מחיר: קיימים ותפעוליים ארגוניים ומאפיינים הדיירים של
עברית : שפה שטרקשל מרים קינג, ירון ורצויים.

דמ96280 :# פרסום החלת בעקבות הקשישים בעיני הבריאות מערכת ■
ש"ח/9$ 15 מחיר: ברג, איילת בנטור, נטע ממלכתי. בריאות ביטוח חוק

עברית : שפה ברודס7ד וגיני גרוס רויטל

תמ9611 :# פרסום עבודה כלפי בעמדות לגברים נשים בין הבדלים ■

ש"רו/7$ 10 סחיר: ביבר אילה מחקר. תמצית ופרישה:
ואנגלית עברית : שפה

מ9675 :# פרסום לפי ותשושים עצמאיים לזקנים מעונות על פיקוח ■

ש"רו/17$ 30 סחיר: לשימוש לזקן השירות להנהלת מדריך הרף: שיטת
עברית : שפה תכנון לצורך פיקוח מערכת של ארציים בדוחות

בר סרים מזרחי, גד פליישמן, ררול מדיניות. וקביעת
לצאת) (עומד יוז ופאני גיורא



מחקרית מזווית הזיקנה 408

מ9676 :# פרסום לפי ותשושים עצמאיים לזקנים מעונות על פיקוח ■

ש"ח/9$ 15 מחיר: רחל המחשב. מערכת למפעיל מדריך הרף: שיטת
עברית : שפה יוז ופאב1 ברגיורא מרים סזררד, גד פל'ישסן,

ת96113 :# פרסום בישראל הקשישים בקרב לשירותים צרכים אומדני ■

תשלום ללא מחיר: באר שמואל .20051994 גיאוגרפי: אזור לפי
עברית : שפה

ת96110 :# פרסום ותשושים עצמאיים לזקנים המעונות מנהלי עמדות ■

תשלום ללא מחיר: במשרד לזקן השירות של הפיקוח מערכת כלפי
עברית : n9w התכנית הפעלת תום ולקראת לפני בדיקה הרווחה:

.(19911987) הפיקוח מערכת לשיפור הניסיונית
ברגיורא מרים ולק, דרור מזרחי, גד פליישסן, רחל
1995/96 ,3115:71 גרונטולוגיה מתוך יוז. ופאני

לזקן מדריך סיעודית: למסגרת או למעון המעבר ■
שפירא, איילה יוז, פאני ברגיורא, סרים ולמשפחתו.

עברית שפוי: ה''לברון. וגבריאלה פל"שמן רחל ש'ראד, ויקי
בישראל. שירותים ופיתוח לתכנון האגודה  אשל

91034 ירושלים ,3489 ת.ד. מאשל, להזמין אפשר

ת96112 :# פרסום לקשישים מעונות על הממשלתית הפיקוח מערכת ■
תשלום ללא סחיר: הטיפול איכות הרישוי, מצב ותשושים: עצמאיים

עברית : שפה מזרחי, גד ולק, דרור פליישמן, רחל הפיקוח. ותהליך
סוציאלי, ביטחון מתוך: יוז. ופאני ברגיורא סרים

לצאת) (עומד .1996 9485:45

ת9696 :# פרסום מבריתהמועצות עולים קשישים של קליטתם ■
תשלום ללא סחיר: ירון באון, דניז הדיור. ובעיית משפחה קשרי בישראל:

אנגלית שפה: Journal of Psychology מתוך: חביב. וגיק ק'נג
and Judaism 17(4):299314, 1993

מ9674 :# פרסום הרף שיטת ב"שום המשמשים המרכזיים D'ruuon ■
תשלום ללא סחיר: סויאל ומטי פלי'שסן רחל מוסדות. על לפיקוח

עברית : שפה

פמ9642 :# פרסום אוכלוסייה אצל לחץדם ביתר הטיפול איכות ■
ש"ח/17$ 30 סחיר: פליישסן רחל קשישה.

עברית : שפה
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ת96107 :# פרסום מוגבלים קשישים של מיסוד בדפוסי שינויים ■

תשלום ללא סחיר: ונורית נאון דנ'ז סיעוד. רווק החלת בעקבות
אנגלת : n9w שסרו0ברג

דמ95242 :# פרסום מוגבלים קשישים של מיסוד בדפוסי שינויים ■
ש"ח/7$ 10 מחיר: דנ'ז נבחרים. ממצאים סיעוד: חוק החלת בעקבות

עבית :n9w ונוריתשטרוסברג נאון

דמ95233 :# פר0ום בישראל. ההוספיס שירותי מערך ■

ש"ח/7$ 10 מי''י ברודסקי וגני פרימק חנה
עברית : שפה

דמ95232 :# פרסום מלכה ארצי. סקר בישראל: קשישים מועדוני ■

ש"ח/7$ 10 מח>ר: מזרחי ואילנה טרכסנברגעובד'ה סילביה כורזים,
עברית : שפה

1

דכו95230 :# פרסום אשפוז במסגרות השיקומי הטיפול איכות ■

ש"ח/7$ 10 מי|יר: דיוי0 ומיכאל אלדר רא^ בנטור, נטע גריאטריות.
עברית : שפה

95229101 :# פרסום הערכה  בקשיש בית למטפלות הכשרה תכנית ■

7$/n"w 10 :vxm ופאולה כורז'ם מלכה ותרומות. מבנה תכנים, של
עברת : ""' כאהן

דמ95218 :# פרסום קשישים: עולים של והתפקוד1 הבריאותי מצבם ■

ש"רו/7$ 10 סח>י: מברית מבוגרים עולים מסקר נבחרים ממצאים
עביית "י19': ונורית קינג 'רון נאון, דנ'ז לשעבר. המועצות

שטרוסברג

פכו9538 :# פרסום במחלקה קשישים של עולמם הקץ: קו על לחיות ■

ספרים מהוצאת להזמין ניתן גולנדר. רווה סיעודית.
ענ7ית : n9w ירושלים. העברית, האוניברסיטה מאגנס,

(ע)פכו91/9520 :# פרסום לפי ותשושים עצמאיים לזקנים מעונות על פיקוח ■
(א)פמ9531 גד פליישסן, רחל למפקחים. מדריך הרף: שיטת
^:5ע2בו^ח/אלא$נגל.ת ח ופאנ מנדל0., גיני ברגיורא, מרים מזרחי,
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956910 :# פרסום לקשישים חדשניות תכניות מהניסיון: לומדים ■

ש"רו/9$ 15 מחיי: ניני לאמריקנים. תועלת להביא שיכולות בישראל
אנגלית : שפה ברנע ותמרה קפלן א"לין ברודסקי,

תמ9510 :# פרסום מבריתהמועצות פרישה סרום בגיל עולים תעסוקת ■
ש"רו/7$ 10 מחיר: מה וגדליה ליטוויק אירווין מחקר. תמצית לשעבר:

ואנגלית עברית : שפה

ת95106 :# פרסום מתמיד ושיפור מעקב הערכה, לפיקוח, הרף שיטת ■

תשלום ללא סחיר: רחל יישומי. מחקר של עשור סיכום  הטיפול באיכות
אנגלית שפה: Training for Quality 3(2):2024 מתוך: פלי'שסן.

ת95105 :# פרסום המשתמש. את מתאימים הכיסא, את מתאימים ■

תשלום ללא מחיר: נסע ברנע, תמרה אייזקס, ברנרד מזרחי, אילנה
אנגלית שפה: Ergonomics in מתוך: סיסקין. ואריאל בנטור

.Design, April 1995, pp. 2732

ת95104 :# פרסום ההזדקנות תופעת בישראל: ציבורי מוגן דיור ■

תשלום ללא מחיר: מתוך: שטרקשל. סרים ביןדורי. ושילוב במקום
אנגלית : n9w Aging in Place With Dignity: International

Solutions Relating to the Low Income and
Frail Elderly, Heumann, and Boldy (eds.),

Praeger, 1993.

ת95102 :# פרסום סוציודמוגרפי מעמד  בישראל d'tid' G'w'wp ■
תשלום ללא מחיי: Jewish מתוך: תסיר. ויוסי חב'ב ג'ק וחברתיכלכלי.

אנגלית שפה: Aged in the United States and Israel:
Diversity, Programs and Services, Harel,

Biegel, and Guttmann (eds.), 1994, pp. 4760
.Springer, New York

(ע)ת9497 :# פרסום גד פליישמן, רחל הטיפול. איכות על הפיקוח שיפור ■

(א)ת95100 ואילה שירזי ויקי ולק, דרור דיניה, אאידה סזרחי,
תשלום ילא rno International Journal for Quality מתוך: שפירא.

עברית אי אנגלת ש™: .in Health Care, 6(1):6171, 1994
.1994/95 ,6725:11 גרונטולוגיה ומתוך:
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ת9599 :# פרסום בריאות שירותי על ההוצאות על העלייה השפעת ■

תשלום ללא מחיר: וגיק פקטור חיים תיאורטי. מודל לקשישים: ורווחה
אנגלית שפה: On the Role of Budgetary Policy מתוך: רוב'ב.

Duirng Demographic Changes, Supplement to
Volume 48 (1993) of Public Finance,

.pp. 147178

ת9598 :# פרסום מבוגרים בקרב בעבודה |mrny'nvyi /7/a"7j ■

תשלום ללא סחיר: גילה חביב, גיק גופיו, חיים אברססון, יוסף וקשישים.
אנגלית : n9vy International Jounral of מתוך: קרק. וגירס1 נועם

.Epidemiology 23(1):98106, 1994

ת9591 :# פרסום בין השוואה בקשישים: התמיכה דפוסי nnn ■

תשלום ללא מחיר וקרן 0אנד0טרום גרד חביב, גיק לשבדיה. ישראל
אנגלית : n9w Journal of Aging and Social מתוך: ווינדסילר.

.Policy, 4(1/2):187206

דמ97283 :# פרסום ממיפקד ממצאים  לקשישים יום במרכזי cnpnn ■

ש"ח/9$ 15 מחיר: באר. שמואל ב1994. שנערך ארצי
עברית : ש9ה
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