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| זה בנושא העוסקים ברוקדייל גיוינטמכון של נוספים D'niois j

| מידע מרכז ,19971994 בישראל: לקשישים היום מלגזי של האזורית התפרוסת .1994 ש'. באר, !

/ ירושלים. ברוקדייל, ג'וינטמכון I

לטיפול! ובמוסדות לקשישים יום במרכזי גינון תכנית להתפרסם). (עומד מ' כורזים, ר', ברקת, 1

! ירושלים. ברוקדייל, ג'וינטמכון הערכה, מחקר ממושן: 1

/ הערכה, מחקר לקשישים: יום במרכזי ארון יום תכנית להתפרסם). (עומד מ' כורזים, ר', ברקת, |

I ירושלים. ברוקדייל, ג'וינטמכון /

1 ירושלים. ברוקדייל, ג'וינטמכון הערכה, מחקר בישראל: לזקן יום מרכזי .1994 (עורכת). מ' כורזים, |

1 ארצי, סקר בישראל: קשישים מועדוני .1995 א'. מזרחי, ס'; טרכטנברגעובדיה, מ'; כורזים, |
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| ירושלים. ברוקדייל, ג'וינטמכון בהם. השימוש ודפוסי |

| 026557400 טל': ברוקדייל, לג'וינטמכון לפנות ניתן פרסומים להזמנת I
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תקציר

המידע .1994 שנת של השנייה במחצית נערך לקשישים היום במרכזי המבקרים של הארצי המפקד
של והתפקודי הדמוגרפי הפרופיל על מקיפה תמונה לראשונה סיפק המפקד במסגרת שנאסף
שהתקבלו הנתונים עצמם. המרכזים של יסוד מאפייני על וכן לקשישים, היום במרכזי המבקרים
הן היום, מרכזי מערך את לשפר לקשישים הקהילתיים השירותים בתחום המדיניות לקובעי מסייעים
להם מאפשרות המפקד תוצאות הפרק. על העומדות שונות לסוגיות התייחסות תוך בעתיד, והן בהווה
ההיענות שיעור של יוצא פועל היא המפקד הצלחת ומעודכן. אמין מידע בסיס על החלטות לקבל

אותו. שאפיין הגבוה

והוא בישראל) הזקן למען שירותים ולפיתוח לתכנון (האגודה אשל של היוזמה פרי היה המפקד
היו שבה היגוי ועדת ליוותה המפקד את ג'וינטישראל. במימון ברוקדייל ג'וינטמכון ידי על התבצע
וג'וינטמכון ג'וינטישראל אשל, לאומי, לביטוח המוסד והרווחה, העבודה משרד של נציגים

ברוקדייל.

השירות הם כיום משמעותית. תנופה קיבלו ובמהלכו האחרון, בעשור בעיקר התפתחו היום מרכזי
המוגבל הקשיש את להשאיר במגמה היטב משתלבים והם מוגבלים לקשישים העיקרי הקהילתי
חשובה חוליה הם המרכזים האפשר. ככל מיסודו את לדחות או למנוע כדי הטבעית, ובסביבתו בביתו
הדיור מסגרות ובין הקשיש בבית הניתנים השירותים בין ממוקמים והם לקשישים השירותים ברצף
ששירות לאומי, לביטוח המוסד החלטת ממושך. לטיפול והמוסדות המוגן הדיור שהן  החלופיות
השירותים פיתוח את האיצה סיעוד, ביטוח חוק מתוקף טיפול מתן לצורך יוכר היום מרכז

בפרט. היום מרכזי פיתוח ואת בכלל לקשישים הקהילתיים

הראשון בשאלון היום. מרכזי מנהלי לכל בדואר נשלחו אשר שאלונים בשני נאספו המפקד נתוני
האדם, כוח הניתנים, השירותים המפעיל, (הגוף עצמם המרכזים של היסוד נתוני על המנהלים נשאלו
כל של בסיסיים מאפיינים לציין המרכז צוות נתבקש השני בשאלון וכר). הפעילות שעות פתיחה, שנת
מין, לידה, (שנת סוציודמוגרפיים פרטים נכללו אלה במאפיינים במרכז. המבקרים מהקשישים אחד
המצב על פרטים המגורים); ויישוב השכלה מגורים, צורת משפחתי, מצב עלייה, שנת לידה, ארץ
ותפקוד קוגניטיבי מצב קשות, בריאות בעיות ניידות, ,(add היומיום בפעילויות התפקודיבריאותי:
(חוק המימון מקור על ביקוריו, תדירות על במרכז, הקשיש ותק על שאלנו לכך, בנוסף נפשיחברתי.

משלם. שהוא היומי התעריף ועל אחר) או סיעוד

עובדה במאפייניהם. רק אלא המבקרים, בשמות עניין כל לנו היה לא אנונימי. היה המפקד כי לציין יש
הרפואית. הסודיות ומהפרת הפרט לצנעת מחדירה החשש את והפיגה הטפסים מילוי את הקלה זו

המבקרים הקשישים מכלל ול940/0 בארץ מהמרכזים ל920/0 והגיעה גבוהה הייתה למפקד ההיענות
יומי בסיס על משלם למרכז, בשבוע פעם לפחות המגיע כקשיש, "מבקר" הוגדר המפקד לצורך בהם.

שירותים. סל ומקבל
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רבה שונות נמצאה בקירוב. איש 7,500 ביקרו ובהם לקשישים, יום מרכזי 120 בארץ פעלו 1994 בסוף
היצע המרכז, גודל המשורתת, האוכלוסייה מאפייני ובהם: שונים, להיבטים ביחס היום מרכזי בין
של בזמינות השירות, של בתפיסה שונות לבטא עשויים אלה הבדלים וכר. האדם כוח השירותים,

מקום. לכל הייחודיות ולהעדפות לצרכים ובהתאמה המקומיים המשאבים

הזקן למען מקומית עמותה ידי על (710/0)הופעלו בארץ המרכזים רוב כי עולה, המפקד מנתוני
שירות בפיתוח החלוצים היו והרווחה העבודה במשרד לזקן השירות עם שיחד אשל, של מייסודה

היום. מרכזי במערך ופרטיים וולונטריים גופים גם השתלבו יותר מאוחר בארץ. היום מרכזי

מהמוסד לקבל מוגבלים קשישים זכאים ובמסגרתו סיעוד, ביטוח חוק לתוקף נכנס 1988 בשנת
לפיתוח הסיעוד חוק תרומת היום. מרכז במסגרת גם למימוש הניתנת שירותים, גמלת לאומי לביטוח
למרכזים הגיעו המבקרים ממחצית למעלה המפקד ובתקופת חשובה, הייתה היום מרכזי שירות

ויותר. ל600/0 מגיע הוא וכיום בעלייה נמצא זה שיעור הסיעוד. חוק במסגרת

בארץ. הקשישים אוכלוסיית מכלל ל1.30/0 הגיע היום במרכזי המבקרים (65+ (בני הקשישים שיעור
המתבטאת עובדה הכללית, הקשישים מאוכלוסיית יותר מבוגרים היום במרכזי המבקרים הקשישים
היה הכפרי במגזר במרכזים המבקרים שיעור כי נמצא בהתאמה. ו72 78 שהוא שלהם, החציוני בגיל
משיעור במקצת גבוה היה הערבי במגזר המבקרים שיעור העירוני. במגזר זה משיעור שלושה פי גבוה

היהודי. במגזר המבקרים

בלבד פיזית מוגבלים (580/0) המבקרים רוב כי מתברר המרכזים, של הצוות אנשי הגדרת פי על
הוגדרו 160/0 הסוגרים), על שולטים אינם ו/או בניידות ו/או ,adl  היומיום מפעילויות אחת (בלפחות
פיזית מוגבלים אינם מהמבקרים (260/0) וכרבע פיזית) מוגבלים המכריע ברובם הם (ואף נפש כתשושי
ו/או קשה בריאותית מבעיה סובלים מהמבקרים אחוזים ואחד שבעים לכך, בנוסף נפש. תשושי ואינם

הנפשיחברתי. בתפקוד מבעיה ו/או הקוגניטיבי בכושרם קלה מירידה

הכפרי למגזר המשתייכים במרכזים נפש תשושי ואינם פיזית מוגבלים שאינם המבקרים שיעור
ומועצות (עיריות העירוניים באזורים הפועלים במרכזים זה משיעור כפול היה אזוריות) (מועצות
המסגרת יותר מודגשת הכפרי במגזר שבמרכזים לכך קשור הדבר בהתאמה. ו220/0 430/0  מקומיות)
מועדונים (כמו אחרות מסגרות של העדרן היא לכך הסיבות שאחת ייתכן המרכזים. של החברתית

יותר. מגוונות אוכלוסיות משרתים המרכזים כך עקב למשל).

תדירות עולה כך יותר, קשה והקוגניטיבי התפקודי שהמצב ככל כי עוד מתברר המפקד מממצאי
הנפש תשושי אך בשבוע, ביקור ימי 3.7 היה הכללי הביקורים ממוצע היום. מרכזי בשירות השימוש

בממוצע. בשבוע ימים 4.4 של בתדירות למרכז הגיעו

נמצאו והמרכז הצפון במחוזות הארץ. באזורי אחיד אינו היום במרכזי המבקרים הקשישים שיעור
של יחסית נמוכים שיעורים נמצאו ותלאביב ירושלים ובמחוזות מבקרים, של גבוהים שיעורים

הארצי. לשיעור דומים המבקרים שיעורי והדרום חיפה במחוזות במרכזים. מבקרים



שירותים א. תחומים: ל3 מתחלקים הם בממוצע. 18 היה היום במרכז המסופקים השירותים מספר
טיפול רחצה, ארוחות, והכוללים: במרכזים, המוצע השירותים מסל 380/0 שהם ותומכים, אישיים
420/0מסל שהם  ותרבות חברה פנאי, שירותי ב. וכביסה; משפחות הדרכת מספרה, כירופודיה, אישי,
צפייה חברה, משחקי התעמלות, יד), (מלאכת תעסוקה כוללים אלה שירותים היום. במרכז השירותים
שירותים ג. מוגנת; ותעסוקה טיולים קוגניטיבית, הפעלה חוגים, הרצאות, בטלוויזיה,
סוציאלי, שירות והכוללים: במרכזים המוצע השירותים מסל 200/0 שהם  טיפולייםמקצועיים

שיניים. וריפוי גריאטרי ייעוץ בעיסוק, ריפוי ושיקומית, מונעת פיזיותרפיה בריאות, שירותי

התפקידים והאחזקה. הטיפול הניהול, בתחומי תפקידים בעלי מגוון כולל היום במרכזי האדם כוח
וכוח מטפלות ניקיון, עובד/ת מנהל/ת, במרכזים): שכיחותם של יורד (בסדר הם במרכזים הקיימים
חוגים, מדריכי מטבח, עובד/ת תעסוקה, רכז/ת סוציאלי/ת, עובד/ת מזכירה, מתנדבים, עזר,
בעיסוק מרפא/ת חשבונות, מנהל/ת תחזוקה, עובד ספר/ית, אחות, פיזיותרפיסט/ית, פדיקוריסט/ית,

בית. ואם

לאוכלוסיית ביחס האדם כוח שיעור נפש, לתשושי רק המיועדים במרכזים כי עולה, המפקד מנתוני
המבקרים שמספר ככל כי נמצא כן כמו בארץ. המרכזים כלל בקרב זה משיעור ב500/0 גבוה המבקרים

למבקר. העובדים מספר יורד כך גדל, במרכז

אוכלוסיית מתוך ל1.40/0 1990 בתחילת מ0.90/0 עלה לקשישים היום במרכזי המבקרים כל סך שיעור
אוכלוסיית מתוך המבקרים שיעור המפקד). ביצוע (תקופת 1994 שנת בסוף בארץ הקשישים
בניית של מתנופה נובע זה גידול ל14.40/0. מ10.10/0 זו בתקופה עלה בקהילה המוגבלים הקשישים
במרכזים המבקרים של הכולל מספרם נאמד 1997 בסוף בעיצומה. עדיין הנמצאת חדשים יום מרכזי

ב1.70/0. מוערך במרכזים המבקרים (+65 (בני הקשישים ושיעור בכ10,500,

תזכירים היום. במרכזי העוסקות שונות ועדות דיוני עבור בעבר הוכנו מהמפקד נתונים ובהם תזכירים
קבלת לצורך שוטף באופן ומשמשים שימשו היום, מרכזי של נבחרים בהיבטים שהתמקדו אלה,
בעתיד. יום למרכזי צרכים של לתחזיות כבסיס הנתונים משמשים כן, כמו מדיניות. וקביעת החלטות
רחב לציבור ונועד מסכם דוח שהוא הנוכחי הדוח את לפרסם הוחלט שונים גורמים שגילו העניין לאור

לקשישים. היום מרכזי בנושא והמתעניינים הקשורים אנשים של יותר

לחזור צורך יהיה ובעתיד לקשישים היום במרכזי המבקרים של נוסף מפקד נערך לא 1994 שנת מאז
באופן עוקב אשל עם בשיתוף ברוקדייל ג'וינטמכון של המידע מרכז זאת, עם הנתונים. את ולעדכן

זה. חיוני שירות של הבסיסיים הכמותיים המאפיינים של התפתחותם אחרי שוטף

ו



תודה דברי

לקשישים. היום במרכזי המבקרים מפקד של להצלחתו ותרמו שסייעו לאלה להודות היא נעימה חובה

הוועדה, יו"ר  רותם דרור המפקד: ובהכנת המחקר כלי בבניית שותפים שהיו ההיגוי ועדת לחברי
לביטוח מהמוסד רייס אסתר באשל), ואז לאומי לביטוח במוסד (כיום שי רבקה מאשל, כהן ודוד
ומלכה מג'וינטישראל פקטור חיים והרווחה, העבודה במשרד לזקן מהשירות פורמן יהודית לאומי,

ברוקדייל. מג'וינטמכון כורזים

של המידע ממאגר קרן לנעמי והרווחה, העבודה במשרד לזקן השירות מנהלת גיורא בר למרים
המפקד. ערב לנו שהעבירו היום מרכזי של הרשימות על מאשל, נחמיה ולרחל ג'וינטישראל

הדוח עריכת על ברבריאן לענת והארותיה, הערותיה על במכון, זקנה תחוס ראש ברודסקי, לג'ני
בהדפסתו. הסיוע על שיזגל ולאילנה

שיתוף ועל השאלונים במילוי שהשקיעו והמאמץ הזמן על היום מרכזי ולצוותי למנהלים ולבסוף,
זכינו. לו הפעולה
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מבוא .1
ידי על התבצע והוא אשל של היוזמה פרי היה לקשישים יום במרכזי מבקרים של הארצי המפקד
המוסדות בכל (1990) שנים כמה לפני נערך דומה מפקד ג'וינטישראל. במימון ברוקדייל ג'וינטמכון
של נציגים היו ובה היגוי ועדת ליוותה היום מרכזי מפקד את המוגן. הדיור ובתוכניות ממושך לטיפול

ברוקדייל. וג'וינטמכון ג'וינטישראל אשל, לאומי, לביטוח המוסד והרווחה, העבודה משרד

של והתפקודי הדמוגרפי הפרופיל של מקיפה תמונה הראשונה בפעם לספק נועד הארצי המפקד
ניתן אלה נתונים באמצעות עצמם. המרכזים של יסוד מאפייני וכן לקשישים, היום במרכזי המבקרים
בהווה הן היום מרכזי מערך את לשפר מסייע והדבר בהם, והמבקרים המרכזים את יותר טוב להכיר

בעתיד. והן

הם המרכזים כיום משמעותית. תנופה קיבלו ובמהלכו האחרון, בעשור בעיקר התפתחו היום מרכזי
המוגבל הקשיש שעל בתפיסה היטב משתלבים והם מוגבלים לקשישים העיקרי הקהילתי השירות
הם המרכזים מיסודו. את שניתן כמה עד לדחות או למנוע כדי הטבעית ובסביבתו בביתו להישאר
בבית הניתנים השירותים בין ממוקמים והם לקשישים השירותים של הרצף בציר חשובה חוליה
של ההחלטה ממושך. לטיפול והמוסדות המוגן הדיור שהן החלופיות, הדיור מסגרות ובין הקשיש
גם נתנה סיעוד ביטוח חוק מתוקף טיפול מתן לצורך יוכר היום מרכז ששירות לאומי לביטוח המוסד

בפרט. היום ולמרכזי בכלל לקשישים הקהילתיים השירותים לפיתוח דחיפה היא

המחקר שיטת .2
על שאלנו אחד בשאלון היום. מרכזי מנהלי לכל בדואר ונשלחו שאלונים בשני נאספו המפקד נתוני
הניתנים השירותים התעריף, הקיבולת, ההפעלה, שעות המבנה, מבחינת המרכז של העיקריים נתוניו

ועוד. בו המועסק האדם כוח בו,

במאפיינים במרכז. המבקרים כל של הבסיסיים מאפייניהם על ללמוד ביקשנו השני השאלון באמצעות
דפוס משפחתי, מצב עלייה, שנת לידה, ארץ מין, לידה, (שנת סוציודמוגרפיים פרטים נכללו אלה
,[adl] היומיום (בפעולות התפקודיבריאותי המצב על פרטים המגורים), ויישוב השכלה מגורים,
ותק על שאלנו זאת, מלבד נפשיחברתי). ובתפקוד קוגניטיבי במצב קשות, בריאות בעיות בניידות,
התעריף ועל אחר) או סיעוד (חוק שלו המימון מקור על במרכז, ביקוריו תדירות על במרכז, הקשיש

משלם. שהוא היומי

רק אלא המבקרים, בשמות עניין כל לנו היה ולא אנונימי היה המפקד מבחינתנו כי לציין יש
ומהפרת הפרט לצנעת מחדירה החשש את והפיגה הטפסים מילוי את הקלה זו עובדה במאפייניהם.

הרפואית. הסודיות

קיבלנו כך לשם בארץ. היום מרכזי של ומעודכנת מוסכמת לרשימה זקוקים היינו המפקד לצורך
לאומי לביטוח מהמוסד והרווחה, העבודה במשרד לזקן מהשירות מאשל, הרשימות את ואיחדנו

1



לזקן השירות ידי על סיעוד שירותי כספקי שאושרו המסגרות ג'וינטישראל. של המידע וממאגר
כיוון במפקד, נכללו לא ברשימות שהופיעו המסגרות שאר במפקד. נכללו והרווחה העבודה במשרד
נעשה אחרים יסוד ונתוני המרכזים של הכתובות עדכון יום. כמרכזי ולא במועדונים אז הוגדרו שהן

לעיל. שצוינו מהגופים שקיבלנו הרשימות באמצעות

למסגרות חדשות הגדרות ניסוח על כיום שוקדים והרווחה העבודה במשרד לזקן בשירות כי לציין, יש
בין הבחנה תיעשה החדשות ההגדרות פי על תקצוב. לצורכי בעיקר וזאת בקשישים, לטיפול היומיות
סוג פי על וזאת רגיל, ומועדון מועשר מועדון יום, מרכז בקשישים: יומיות טיפול מסגרות שלוש
נוספים. ומאפיינים המקום שטח המבקרים, מספר המוצע, השירותים סל המשורתת, האוכלוסייה
אחרת יוגדרו המפקד עריכת בתקופת יום" כ"מרכז שהוגדרו מהמסגרות שחלק להניח סביר לפיכך,

כיום.

ל920/0 והגיעה גבוהה הייתה ההיענות .1995 במארס והסתיים 1994 ביולי לדרך" "יצא המפקד
של הבסיסיים מאפייניהם על מידע בהם. המבקרים הקשישים מכלל ול940/0 בארץ מהמרכזים
על שלנו שהמידע כך  בטלפון1 בירור באמצעות הושלם במפקד פעיל באופן השתתפו שלא המרכזים

המפקד. בתקופת שפעלו היום מרכזי כל את כולל היום מרכזי של היסוד מאפייני

לצורך "מבקר" מיהו להגדיר עלינו היה בקהילה, רחב קשישים לציבור מסגרת הם היום שמרכזי כיוון
על משלם בשבוע), פעם (לפחות במרכז בקביעות המבקר קשיש הוא "מבקר" הגדרתנו, פי על המפקד.
לקבל כדי רק למרכז המגיעים הקשישים כל נכללו לא זה באופן שירותים. סל ומקבל יומי בסיס
הנמצא חברתי למועדון המגיעים הקשישים נכללו לא וגם וכד') כביסה ארוחה, (כמו אחר או זה שירות
בביתם שירות להם מספק שהמרכז קשישים במפקד נכללו לא כן כמו המרכז. במסגרת מקומות בכמה

וכד'). מחלה (עקב מהמרכז זמנית שנעדרו הקשישים נכללו זאת לעומת וכדי). (ארוחות

בשנת היום. מרכזי לנושא הקשורים שונים היבטים לעומק לבדוק מיועד אינו טבעו, מעצם המפקד,
והקיף מרכזים 13 של מדגם בדק אשר עומק מחקר (1994 (כורזים, ברוקדייל ג'וינטמכון ערך 1988
יסוד תכונות רק להכיר זאת לעומת נועד הנוכחי המפקד ולארגונם. להפעלתם הקשורים רבים נושאים

בארץ. המרכזים לכלל בהתייחסות וזאת בהם המבקרים ושל המרכזים של

היום מרכזי של עיקריים מאפיינים .3
הגופים  רבות מבחינות מזו זו הנבדלות מסגרות, של רחב מגוון יש יום" "מרכז של הכותרת תחת
או (עירוני האזור סוג ערבים), או (יהודים המרכז שמשרת האוכלוסייה קבוצת הגודל, המפעילים,

ועוד. ותק כפרי),

ניתן .(1 (לוח קשישים כ7,450 ביקרו ובהם לקשישים יום מרכזי כ120 בארץ פעלו 1994 שנת בסוף
שלהלן: המאפיינים לפי המרכזים את למיין

מפעיל, גוף סיעוד, חוק ממומני מספר הרשומים, מספר מוניציפלי, ומעמד יישוב כוללים: אלה מאפיינים 1

אגף המצאות ערבים), או (יהודים האוכלוסייה קבוצת הפעילות, ושעות ימים פתיחה, שנת המרכז, מיקום
נפש. לתשושי
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מרכזים 23 אשל), של (מיסודה הזקן למען מקומית עמותה בידי מופעלים מרכזים 84  מפעיל גוף
"מטב" מלב"ב, מכבי, חולים קופת ותרבות", לחינוך "המרכז (כמו וולונטרי גורם בידי מופעלים
למרכזים מגיעים מהמבקרים בקירוב אחוזים שמונים הפרטי. למגזר שייכים מרכזים ו12 ואחרים)
מבקרים ו60/0 וולונטריים גופים של במרכזים מבקרים מהם 160/0 מקומית, עמותה בידי המופעלים

הפרטיים. היום במרכזי

הערבים המבקרים שיעור מרכזים. 6 הערבי ובמגזר מרכזים 113 היהודי במגזר  אוכלוסייה קבוצת
הארצית. הקשישים באוכלוסיית לחלקם זהה והוא  המבקרים מכלל 60/0 על עומד היום במרכזי

ושמונה שמונים עירוניים. ביישובים פועלים (103) המרכזים של המכריע רובם  המוניציפלי המעמד
מקומיות. במועצות ו15 וחיפה) אביביפו תל ירושלים, הגדולות. הערים בשלוש 19 (מזה בערים מהם
מקומית עמותה בידי כולם כמעט המופעלים יום מרכזי 16 כיום עומדים הכפריים היישובים לרשות
בערים היום למרכזי מגיעים מהמבקרים אחוזים וארבעה שמונים האזורית. המועצה של הזקן למען

הכפרי. במגזר למרכזים מגיעים ו160/0 מקומיות ובמועצות

מרכזים ב19 נפש. לתשושי אגף אין מרכזים) 87) היום ממרכזי רבעים בכשלושה  נפש לתשושי אגף
נפש. לתשושי ורק אך מיועדים (110/0) מרכזים ו13 אלה לקשישים אגף יש (160/0)

בהם ורשומים להם ייחודי במבנה שוכנים מרכזים) 80) היום ממרכזי שלישים שני  המרכז מיקום
ו22 בהתאמה) ו5 12) מוגן בדיור או אבות בבית שוכנים מרכזים עשר שבעה המבקרים. מכלל 750/0

מגורים בניין של קרקע בקומת חולים, קופת מרפאת שבו בבניין (כמו שונים במקומות שוכנים מרכזים
שונים). ציבור ובמבני לקשישים מועדון פועל שבו במבנה קהילתיים, במרכזים רגיל,

.(2 בפרק (ראה "מבקר" להגדרת והעונים במרכז הרשומים הקשישים מספר לפי נמדד  המרכז גודל
יש השני בקצה המבקרים. מכלל 40/0  הכול ובסך איש 25 עד רשומים מהם אחד שבכל מרכזים 16 יש
מרבע למעלה בהם ושמבקרים מבקרים, ממאה למעלה רשומים מהם אחד שבכל גדולים מרכזים 13
המונים המרכזים אל מגיעים מבקרים של דומה שיעור .(270/0) היום במרכזי המבקרים מאוכלוסיית

בהתאמה). ו260/0 250/0) מבקרים ו10076 מבקרים 7551

ביצוע בשנת 6 (מזה המפקד עריכת לפני בשנתיים נפתחו מהמרכזים רבע  (שנים) המרכז ותק
13 של ותק עם 4 (מהם ומעלה שנים עשר של ותק בעלי היו מהמרכזים כחמישית זאת לעומת המפקד).
אחת בכל מהמרכזים 180/0) שנים ו97 65 ,(200/0) שנים 43 של ותק המרכזים לשאר שנה). 16 עד

אלה). ותק משנות
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המרכזים של נבחרים מאפיינים לפי בהם, והמבקרים היום מרכזי :1 לוח
המבקרים מספר המרכזים מספר

אחוזים מוחלט אחוזים מוחלט

100 7,442 100 119 הכול סך

מפעיל גוף
78 5,801 71 84 מקומית עמותה
16 1,161 19 23 וולונטרי
6 480 10 12 פרטי

אוכלוסייה קבוצת
94 6,961 95 113 יהודים
6 481 5 6 ערבים

מוניציפלי מעמד
84 6,225 87 103 ס"ה עירוני
74 5,492 74 88 עירייה
10 733 13 15 מקומית מועצה

16 1,217 13 16 אזורית) (מועצה כפרי

נפש לתשושי אגף
64 4,751 73 87 אין
28 2,088 16 19 יש
8 603 11 13 בלבד נפש לתשושי מרכז

המרכז מיקום
75 5,596 67 80 נפרד במבנה
9 645 10 12 אבות בבית
3 242 4 5 מוגן בדיור
13 959 18 22 אחר

רשומים) (מסי גודל
4 272 13 16 25 עד
19 1,451 33 39 5026
25 1,827 24 29 7551
26 1,906 18 22 10076
27 1,986 11 13 +101

(שנים)* ותק
18 1,336 25 28 שנתיים עד
22 1,578 20 23 43
18 1,322 18 21 65
21 1,509 18 20 97
21 1,504 19 22 +10

פתיחה. שנת על שדיווחו מרכזים ל114 מתייחסים הוותק נתוני *
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(הנמדד המרכז לגודל מתייחס הלוח לקשישים. היום מרכזי של נוספים מאפיינים מוצגים 2 בלוח
ולשיעור המרכז לוותק השבועית, הפעילות שעות למספר בו), הרשומים הקשישים מספר לפי כאמור

.(1 בלוח שהובאו למאפיינים ביחס מוצגים האלה המאפיינים (כל סיעוד חוק ממומני

נבחרים מאפיינים ל0י הסיעוד, חוק ממומני ושיעור המרכז ותק הפעילות, שעות המרכז, גודל :2 לוח
היום מרכזי של

(אחוזים) סיעוד חוק ממומני שיעור
הוותק ממוצע

של הממוצע שעות ממוצע גודל
גמלה מקבלי מזה: המרכז הפעילות מספר (לפי

1500/0 של הכול סך (שנים) השבועית רשומים)

20 52 5.6 33.1 63 הכול סן

מפעיל גוף
20 50 6.2 33.3 69 מקומית עמותה
19 51 5.0 30.2 50 וולונטרי
26 72 3.4 36.8 40 פרטי

אוכלוסייה קכוצת
21 55 5.8 32.8 62 יהודים
2 11 3.2 37.5 80 ערבים

מוניציפלי מעמד
21 56 5.6 33.5 60 הכול סך  עירוני
21 58 5.8 34.2 62 עירייה
19 40 4.8 29.1 49 מקומית מועצה

19 32 5.8 30.2 76 אזורית) (מועצה כפרי

נפש לתשושי אגף
12 48 5.3 31.1 55 אין
17 54 6.9 34.8 110 יש
73 74 5.8 43.3 46 בלבד נפש לתשושי מרכז

המרכז מיקום
20 50 6.1 33.9 70 נפרד במבנה
31 51 5.5 33.8 54 אבות בבית
12 69 3.4 33.4 48 מוגן בדיור
20 56 4.8 29.7 44 אחר

למען המקומיות העמותות של המרכזים קשישים. 63 היום במרכז מבקרים בממוצע  המרכז גודל
הם הפרטיים היום מרכזי במרכז. בממוצע קשישים 69 מבקרים ובהם יותר הגדולים הם הזקן
ומבקרים במיוחד, גדולים הערבי במגזר המרכזים בממוצע. מבקרים 40 רשומים ובהם ביותר הקטנים
במועצות כי מתברר המוניציפלי המעמד לפי המרכז גודל בבדיקת במרכז. בממוצע קשישים 80 בהם
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יחסית רבים מבקרים במרכז רשומים האזוריות ובמועצות (49) יחסית קטנים המרכזים המקומיות
110 ובהם במיוחד, גדולים נפש לתשושי נפרד אגף פועל שבהם ה"מעורבים" היום מרכזי כצפוי, /(76)
קשישים 46 מבקרים שבהם בלבד, נפש לתשושי המיועדים היום מרכזי לעומת רשומים, קשישים

.(55) נפש לתשושי אגף אין שבהם המרכזים ולעומת בממוצע

במגזר המרכזים בשבוע. שעות כ33 בממוצע פועלים היום מרכזי  השבועית הפעילות שעות
פתוחים נפש לתשושי נפרד אגף אין שבהם ובמרכזים הכפרי במגזר המקומיות, במועצות הוולונטרי,
בולטים בשבוע. שעות כ37 בממוצע פועלים הערבי ובמגזר הפרטי במגזר המרכזים בשבוע. שעות כ30

בממוצע. בשבוע שעות 43 פועלים והם נפש, תשושי לקשישים רק המיועדים המרכזים במיוחד

המרכזים שנים. 5.6 הוא לקשישים היום מרכזי של הממוצע הוותק  המרכז של הממוצע הוותק
הזקן למען המקומיות העמותות בידי המופעלים אשל של מייסודה המרכזים הם יחסית הוותיקים
.(6.1) נפרד במבנה הממוקמים והמרכזים (6.9) נפש לתשושי נפרד אגף יש שבהם המרכזים שנים), 6.2)
חדשים מוגן דיור של במסגרת הממוקמים והמרכזים הערבי במגזר המרכזים הפרטיים, המרכזים

בממוצע). שנים 3.3 של (ותק יחסית

מוכרים היו שנפקדו) המרכזים מכלל 900/0) יום מרכזי 107 המפקד בתקופת  הסיעוד חוק ממומני
(520/0) מהמבקרים כמחצית סיעוד. ביטוח חוק במסגרת לאומי לביטוח המוסד מטעם שירות" כ"נותני
פי על הסיעוד3. חוק במסגרת לאומי לביטוח המוסד בידי מומנו המפקד עריכת בעת היום במרכזי
כלל מתוך כ7.50/0 היום במרכזי החוק במסגרת הממומנים מספר היה לאומי, לביטוח המוסד נתוני
לגמלה זכאים הסיעוד חוק ממומני המבקרים מבין חמישית תקופה. באותה בארץ סיעוד חוק זכאי
במרכזים בארץ. סיעוד חוק לקבלת הזכאים כלל שבקרב לזה דומה שיעור  (1500/0) המוגדלת
יש מוגן בדיור הפועלים ובמרכזים בלבד נפש לתשושי המיועדים במרכזים הפרטי, למגזר השייכים
המקומיות במועצות הערבי, במגזר לעומתם, בממוצע). 720/0) סיעוד חוק ממומני של גבוה שיעור

בהתאמה). ו320/0 400/0,110/0) הכללי מהשיעור נמוך סיעוד חוק ממומני שיעור הכפרי ובמגזר

הזקן למען מקומית עמותה בידי כולם מופעלים הערבי במגזר היום מרכזי ששת  המפעילים הגופים
לאוכלוסייה מיועדים הפרטי ובמגזר הוולונטרי במגזר המרכזים המפקד, לתקופת נכון .(3 (לוח
המועצה של מקומית עמותה בידי הגדול ברובם מופעלים הכפרי במגזר המרכזים גם בלבד. היהודית
נמצאים הפרטיים המרכזים פרטי. באופן המופעלים קיבוצים ב2 קטנים מרכזים ל2 פרט האזורית,
מיועדים פרטיים מרכזים שלושה אך נפש, לתשושי אגף אין וברובם העירוניים באזורים הגדול ברובם
(מהם העירוני במגזר כולם נמצאים וולונטריים גופים בידי המופעלים המרכזים בלבד. נפש לתשושי
היום מרכזי 23 מתוך כמחצית נפש. לתשושי נפרד אגף אין הגדול וברובם מקומית) במועצה אחד
ממאה למעלה (שבהם ביותר הגדולים המרכזים נפרדים. שאינם במבנים ממוקמים הוולונטרי במגזר

מקומיות. לעמותות כולם שייכים במרכז) רשומים מבקרים

המועדונים הכפריים באזורים הפוכה: תמונה מתגלה החברתיים המועדונים שירות על כשמדובר כי יצוין 2

.(1995 ואחרים, (כורזים העירוני במגזר מהמועדונים יותר קטנים
לנו אין לכך, אי היום. מרכז למסגרת מחוץ סיעוד חוק לגמלת זכאי המבקר אם נבדק לא המפקד במסגרת 3

היום. במרכזי המבקרים הסיעוד לחוק הזכאים של הכולל המספר על מידע
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נבחרים ומאפיינים המפעיל הגוף לפי המרכזים, מספר ;3 לוח
חברה ארגון עמותה
פרטית וולונטרי מקומית

12 23 84 הייל *ד
אוכלוסייה קבוצו!

12 23 78 יהודים
6 ערבים

מוניציפלי מעמד
10 23 70 הכול סך  עירוני
9 22 57 עירייה
1 1 13 מקומית מועצה

2  14 אזורית) (מועצה כפרי

נפש לתשושי אגף
9 19 59 אין

1 18 יש
3 3 7 בלבד נפש לתשושי מרכז

המרכז מקום
7 12 61 נפרד במבנה
2 1 9 אבות בבית

2 3 מוגן בדיור
3 8 11 אחר

רשומים) (מס' גודל
5 4 7 25 עד
3 6 30 5026
2 7 20 7551
2 6 14 10076
  13 +101

במרכזים. המבקרים הקשישים של מאפייניהם את נבחן הבאים בפרקים

המבקרים של סוציודמוגרפ"ם מאפיינים .4
אנו הארצית, הקשישים אוכלוסיית לבין היום במרכזי המבקרים אוכלוסיית בין להשוות כדי

היום. במרכזי המבקרים 920/0מכלל המהווה ,65+ בני לאוכלוסיית כאן מתייחסים

המבקרים ושיעור היום במרכזי המבקרים התפלגות הארצית, הקשישים אוכלוסיית מתוארת 4 בלוח
הקשישים. בקרב שונות לקבוצות ביחס
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לפי המבקרים, ושיעור היום במרכזי המבקרים אוכלוסיית הארצית, הקשישים אוכלוסיית :4 __^_לוה נבהרים* סוציו"דמוגרפיים מאפיינים
לאלף המבקרים שיעור המבקרים התפלגות אוכלוסיית התפלגות
באוכלוסייה קשישים היום במרכזי הארצית הקשישים

13 6,820 519,900 הכולמוחלט סן
100 100 אחוזים  הכול סד

האוכלוסייה קבוצת
13 94 95 יהודים
16 6 5 ערבים

גיל
5 12 32 6965
10 21 28 7470
17 22 17 7975
24 26 15 8480
29 18 8 +85

78 72 חציוני גיל

מין
11 37 43 גברים
15 63 57 נשים

גיל לפי גברים
4 11 33 6965
8 20 29 7470
14 21 17 7975
21 26 14 8480
29 21 8 +85

גיל לפי נשים
6 13 32 6965
11 21 28 7470
20 23 17 7975
26 27 15 8480
28 16 8 +85

(יהודים) לידה יבשת
9 4 6 ישראל
20 38 25 אסיהאפריקה
11 58 69 אירופהאמריקה

משפחתי מצב
8 34 58 נשואים

22 63 37 אלמנים
8 2 3 גרושים
71 2 רווקים
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לפי המבקרים, ושיעור היום במרכזי המבקרים אוכלוסיית הארצית, הקשישים אוכלוסיית :4 לוח
(המשד)  נבחרים* סוציודמוגרפיים מאפיינים

לאלף המבקרים שיעור המבקרים התפלגות אוכלוסיית התפלגות
באוכלוסייה קשישים היום במרכזי הארצית הקשישים

13 100 100 אחוזים  הכול סן
מגורים צורת

24 43 24 לבד גרים
10 57 76 לבד גרים אינם

אחרון בי"ס  השכלה
34 30 11 למדו לא
16 41 34 יסודי בי"ס
8 27 41 תיכוני ועל תיכון
3 3 14 אוניברסיטה

מוניציפלי מעמד
12 74 84 עירייה
13 9 9 מקומית מועצה
35 16 6 אזורית מועצה

המבקרים מכלל 920/0 שהיא ,65+ בני אוכלוסיית היא זה בלוח הנתונים מתייחסים שאליה האוכלוסייה *

היום. במרכזי

המבקרים שיעור באוכלוסייה*. קשישים אלף מכל קשישים 13 היום במרכזי ביקרו 1994 שנת בסוף
העלייה עם בהתאמה). ו13 16) היהודים הקשישים בקרב מהשיעור גבוה הערבים הקשישים בקרב
.85+ בני אלף לכל לכ30 6965 בגיל אלף לכל מ5 היום: מרכזי בשירותי השימוש שיעור עולה בגיל
במרכזי המבקרים בקרב זאת ולעומת ל230/0, מגיע הקשישים של הכללית באוכלוסייה 80+ בני שיעור
יותר. מבוגרת היום במרכזי המבקרת האוכלוסייה כלומר, ל440/0. ומגיע כפול כמעט זה שיעור היום
אוכלוסיית בקרב 72 לעומת במרכזים המבקרים בקרב 78 שהוא החציוני בגיל גם מתבטאת זו עובדה

הכללית. הקשישים

(שיעורים קשישים גברים מאשר יותר היום במרכזי מבקרות קשישות נשים כי עולה המפקד מממצאי
ככל ומצטמצם הולך לגברים נשים בין השימוש בשיעור ההבדל זאת, עם בהתאמה). לאלף ו11 15 של
ו4 6) הגברים של מזה בכ600/0 גבוה הנשים של השימוש שיעור 6965 בגיל כך, הגיל. שעולה
של מזה במקצת נמוך הנשים של השימוש ושיעור מתהפכת המגמה 85+ בגיל זאת ולעומת בהתאמה),

בהתאמה). ו29 28) הגברים

ילידי של מזה כפול כמעט במרכזים אסיהאפריקה ילידי היהודים הקשישים בקרב המבקרים שיעור
בהתאמה). אוכלוסייה קבוצות באותן קשישים לאלף ו9 11,20) ישראל ילידי ושל אירופהאמריקה
בקרב אסיהאפריקה ילידי היהודים הקשישים שיעור האלה, הדיפרנציאליים הביקור שיעורי בגלל

אלף לכל ל12 הגיע המבקרים שיעור אז ,60+ בנות ונשים 65+ בני גברים הכוללת לאוכלוסייה מתייחסים אם 4

אלה. בגילים קשישים
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שיעור זאת לעומת היהודית. הכללית באוכלוסייה 250/0 של שיעור לעומת ל380/0 מגיע המבקרים
ו69 58) הכללית באוכלוסייה לשיעורם ביחס היום במרכזי נמוך אירופהאמריקה ילידי הקשישים

בהתאמה).

בקהילה הגרים אסיהאפריקה ילידי הקשישים שיעור א. אפשריים. הסברים כמה זו לתופעה
(פקטור וישראל אירופהאמריקה ילידי בקרב מהשיעור כפול (add היומיום בפעילויות והמוגבלים
התפרוסת ג. יותר; גבוה אירופהאמריקה ילידי קשישים של המיסוד שיעור ב. ;(1990 ופרימק,
הקשישים ריכוז יום, מרכז פועל שבהם ביישובים כי ייתכן  בארץ ביישובים היום מרכזי של הנוכחית

יחסית. גדול אסיהאפריקה ילידי

לשעבר, המועצות מברית עולים מבקרים כ300 במרכזים רשומים היו המפקד בתקופת כי לציין יש
היום. במרכזי המבקרים היהודים הקשישים מכלל כ40/0 דהיינו ואילך; 1990 משנת לארץ שעלו
בהתאמה ו13 3 היהודים הקשישים כלל לעומת במיוחד, נמוך זו אוכלוסייה של השימוש שיעור

באוכלוסייה). קשישים (לאלף

מהשיעור שלושה פי גבוה הכפרי במגזר היום במרכזי המבקרים שיעור כי גם מתברר המפקד מנתוני
ו13 12 ,35) מקומיות ומועצות עיריות  עירוניים ביישובים המתגוררים הקשישים בקרב לו המקביל

בהתאמה). קשישים לאלף

ו8 22) אלמנים שאינם המבקרים משיעור שלושה פי גבוה היום במרכזי המבקרים האלמנים שיעור
הכללית. הקשישים אוכלוסיית בקרב 370/0 לעומת ,(630/0) המבקרים מן שלישים כשני והם בהתאמה),
בקרב 240/0 לעומת בגפם גרים היום במרכזי מהמבקרים אחוזים ושלושה ארבעים כי מתברר כן כמו
הגרים הקשישים שיעור 1995ב). לסטטיסטיקה, המרכזית (הלשכה הכללית הקשישים אוכלוסיית
שאינם הקשישים בקרב המקביל מהשיעור בערך 2.5 פי גבוה היום במרכזי המבקרים בקרב בגפם

בהתאמה). באוכלוסייה קשישים לאלף ו10 24) לבדם גרים

כך הקשישים, של השכלתם רמת שעולה ככל כי עולה, השכלתם רמת לפי המבקרים שיעור בבחינת
ל34 מגיע ההשכלה חסרי בקרב המבקרים שיעור היום. מרכזי בשירות שלהם השימוש שיעור יורד
שיעורי האקדמית. ההשכלה בעלי הקשישים בקרב לאלף ל3 עד ויורד באוכלוסייה קשישים לאלף
קבוצות (שתי אסיהאפריקה ילידי קשישים ובקרב קשישות נשים בקרב יחסית הגבוהים הביקור

זו. תופעה חלקית להסביר עשויים יחסית) נמוכה בהשכלה המאופיינות

היא במרכזים המבקרים אוכלוסיית כי עולה, הארצית הקשישים אוכלוסיית עם מהשוואה כצפוי,
הממושך. הטיפול לשירותי הנזקקות קשישים לאוכלוסיות הייחודיים יותר, גבוהים סיכון גורמי בעלת
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המבקרים של ובריאותיים תפקודיים מאפיינים .5
תפקודיים מאפיינים

ממדים: במספר שימוש נעשה המבקרים של התפקודי מצבם בחינת לשם

הרחצה, מפעולות ביותר או באחת לעזרה זקוק הקשיש האם בדקנו  (adl) היומיום פעולות א.
.(5 (לוח כזאת לעזרה זקוקים (550/0) המבקרים ממחצית יותר וההלבשה. האכילה

על מאישליטה סובלים היום במרכזי מהמבקרים אחוזים עשר חמישה  הסוגרים על שליטה ב.
הסוגרים.

לחלוטין. ניידים היום במרכזי מהמבקרים אחוזים ושמונה שלושים  לבית מחוץ ניידות ג.
עזרת (ללא הליכה במכשיר נעזרים (230/0) דומה ושיעור בהליכה מתקשים מהמבקרים כחמישית
מכשיר (באמצעות מהבית יציאה לצורך בזולתם נעזרים מהמבקרים אחוזים עשר שלושה הזולת).

גלגלים. בכיסא משתמשים ו40/0 בלעדיו) או הליכה

מירידת סובלים מהמבקרים כ400/0 כי מתברר המרכזים סגל דיווח פי על  קוגניטיבי מצב ד.
הצוות ידי על שהוגדרו מי נמצאים ביותר הקשה במצב שונות. חומרה בדרגות הקוגניטיבי כושרם
אופיינו מהמבקרים רבע עוד היום. במרכזי המבקרים מכלל 160/0 והם נפש כתשושי המטפל

זו. מתופעה כלל סובלים אינם מהמבקרים וכ600/0 הקוגניטיבי, בכושרם קלה מירידה כסובלים

במרכזי המבקרים אוכלוסיית את לסווג אפשר ממושך, לטיפול במוסדות המקובלת לחלוקה בדומה
כאחד: והקוגניטיבי הפיזי  התפקודי מצבה לפי היום,

ו/או היומיום בפעולות לעזרה שזקוקים המבקרים נכללים זו בקבוצה  בלבד פיזית מוגבלים א.
בעזרת מכשיר, בעזרת בקושי, הולכים (כלומר: בניידות מתקשים ו/או הסוגרים על שולטים אינם
בקרב הגדולה הקבוצה היא זו נפש. כתשושי הוגדרו ולא גלגלים) בכיסא משתמשים או זולתם

המבקרים. מכלל 0/ס58 והיא היום במרכזי המבקרים

גם בהמשך, שיפורט כפי מרביתם, נפש. כתשושי הוגדרו מהמבקרים 160/0 כאמור  נפש תשושי ב,
פיזית. מוגבלים

adl2 מוגבלים אינם כלומר פיזית, מוגבלים שאינם המבקרים אלה  אהלים5 מבקרים ג.
המקיף במחקר גם נפש. תשושי ואינם הסוגרים על מאישליטה סובלים אינם לבית, מחוץ ובניידות
אלה ממבקרים ממחצית למעלה כי התברר הנוכחי במפקד וגם (1994 (כורזים, ב1988 שנערך
(נדון הנפשיחברתי בתפקוד מבעיות או הקוגניטיבי כושרם מירידת או בריאות מבעיות סובלים

היום. במרכזי המבקרים מכלל (260/0) כרבע הם אלה מבקרים בהמשך). בכך

זו. מבקרים לקבוצת להתייחס כדי "אחרים" במונח נשתמש ואילך מכאן 5
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(אחוזים) המבקרים של והקוגניטיבי הפיזי התפקוד מאפייני ;5 לוח

100 מבקרים הכול סך

היומיום: פעולות
adl  אכילה הלבשה, רחצה,

45 לעזרה זקוקים לא
55 לעזרה זקוקים

הסוגרים על שליטה
85 כן
15 לא

לבית מחוץ ניידות
38 חופשי מתהלכים
21 בקושי מתהלכים
23 אדם עזרת ללא בלבד מכשיר בעזרת מתהלכים
13 בלעדיו או מכשיר עם אדם בעזרת מתהלכים
4 גלגלים בכיסא משתמשים

קוגניטיבי כושר
60 תקין
25 קלה ירידה
16 נפש תשושי

תפקודי* מצב
58 בלבד פיזית מוגבלים
16 נפש** תשושי
26 אחרים

הקוגניטיבי. והתפקוד לבית מחוץ הניידות הסוגרים, על שליטה היומיום, פעולות ביצוע של שילוב *
פיזית. מגבלה בלי או עם **

הבעיה שכיחות הסוגרים. על שליטה מאי סובלים היום במרכזי מהמבקרים 150/0 לעיל, שצוין כפי
ו150/0 350/0) בלבד פיזית המוגבלים בקרב משכיחותה יותר) (ואפילו כפולה הנפש תשושי בקרב

בהתאמה).

מוגבלים הנפש, מתשושי או בלבד, פיזית המוגבלים מהמבקרים 970/0 כי עולה, שקיבלנו מהממצאים
בלבד, adl1 מוגבלים 140/0 ובניידות, 6adl1 610/0מוגבלים זו מוגבלות של לפחות אחד בממד
מוגבלים בלבד פיזית המוגבלים המבקרים מקרב שלישים כשני .(6 (לוח בלבד בניידות מוגבלים ו210/0

קבוצת הם ולפיכך פיזית, מוגבלים (870/0) הנפש תשושי של המכריע רובם זו. מוגבלות של ממדיה בשני

הסוגרים. על שולטים אינם ו/או היומיום מפעילויות אחת בלפחות לעזרה הזקוקים כולל 6
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ממד לגבי .(add היומיום בפעולות התפקוד מבחינת בעיקר  ביותר הקשה התפקודי במצב המבקרים
590/0) בלבד פיזית המוגבלים מאשר פחות בכך מתקשים הנפש תשושי כי עולה, לבית מחוץ הניידות

בהתאמה). מוגבלים, של ו890/0

(אחתים) נפש תשושי או בלבד פיזית המוגבלים הנחקרים של הפיזית המוגבלות רמת :6 לוה
תשושי מוגבלים

נפש בלבד פיזית הכול סך .

100 100 100 סלהכיל

87 100 97 הבול סך פיזית מוגבלים
55 63 61 ובניידות *ADL1 מוגבלים
28 11 14 בלבד *ADL1 מוגבלים
4 26 21 בלבד בניידות מוגבלים

13  3 פיזית מוגבלים אינם
הסוגרים. על שולטים אינס ו/או היומיום מפעולות אחת בלפחות מוגבלים *

למאפייניהם ביחס (65+ (בני הקשישים המבקרים של התפקודי מצבם בין ההבדלים את מתאר 7 לוח
בלבד פיזית מהמוגבלים יותר מבוגרים הנפש תשושי כי עולה מהנתונים הסוציודמוגרפיים.

המבקרים. כלל מקרב 440/0 לעומת 80+ בני הם הנפש מתשושי כמחצית ה"אחרים". ומהמבקרים

630/0 לעומת 690/0) המבקרים כלל מבקרב יותר גבוה הנשים שיעור ה"אחרים" המבקרים בקרב
המבקרים כלל בקרב 0/ס58 לעומת אירופהאמריקה ילידי הם הנפש מתשושי שלישים שני בהתאמה).

במרכזים.

פיזית מוגבלים שאינם מהמבקרים 290/0  יותר חמור התפקודי שהמצב ככל עולה הנשואים שיעור
במקביל, הנפש. תשושי בקרב ו440/0 בלבד פיזית מהמוגבלים 340/0 ("אחרים"); נפש תשושי ואינם
(550/0) כמחצית בין נע הוא  התפקודי במצב ההחמרה עם יורד בגפם הגרים הקשישים שיעור
תשושי מהקשישים (260/0) וכרבע בלבד פיזית המוגבלים מהמבקרים 0/ס43 ה"אחרים"; מהמבקרים
ולרוב בגפם, להתגורר יכולים אינם מוגבלים מאוד שהם שקשישים כיוון מפתיע אינו זה ממצא הנפש.

מוסדית. במסגרת להתגורר עוברים הם

בקרב העלתיכונית ההשכלה בעלי שיעור  נוסף מעניין ממצא נתגלה המבקרים של השכלתם בנושא
במקביל, בהתאמה). ו060/0/ס7 (0/ס13 נפש תשושי שאינם המבקרים בקרב משיעורם כפול הנפש תשושי
בקרב ולכ0/ס31 הנפש תשושי בקרב ל0/ס22 מגיע פורמלית במסגרת כלל למדו שלא המבקרים שיעור
בכל הקשישים בקרב דומה תיכונית או יסודית השכלה בעלי שיעור נפש. תשושי שאינם המבקרים

התפקודיים. המצבים
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(אחתים)* התפקודי המצב לפי המבקרים, של נבחרים טוציודמוגרפיים מאפיינים ;7 לוח
תשושי מוגבלים סך

אחרים נפש בלבד פיזית הכול

100 100 100 100 הכול סן
גיל

37 26 34 33 7465
63 74 66 67 +75
41 52 44 44 +80

77 80 78 78 חציוני גיל

מין
31 39 38 37 גברים
69 61 62 63 נשים

(יהודים) לידה יבשת
4 5 4 4 ישראל
35 27 42 38 אסיהאפריקה
60 68 54 58 אירופהאמריקה

משפחתי מצב
29 44 34 34 נשואים
71 56 66 66 נשואים לא

מגורים צורת
55 26 43 43 לבד גרים
45 74 57 57 לבד גרים אינם

השכלה
28 22 33 30 כלל למדו לא
65 65 61 63 יסודיתתיכונית
6 13 7 8 תיכונית על

במרכזי המבקרים מכלל 920/0 שהיא ,65+ בני אוכלוסיית היא זה בלוח לנתונים הרלוונטית האוכלוסייה *

היום.

המרכזים מאפייני ובין המבקרים של התפקודי מצבם בין הקשר היא לבדיקה הראויה נוספת סוגיה
תשושי שיעור התפקודיים. מהמצבים באחד יחסית "התמחות" מגזר לכל כי עולה, מהלוח .(8 (לוח
הכללי). השיעור 160/0 לעומת 220/0) וולונטריים גופים בידי המופעלים במרכזים יחסית גבוה הנפש
מהמבקרים 580/0 לעומת בלבד פיזית מוגבלים הפרטיים במרכזים מהמבקרים בקירוב אחוזים שבעים
אשל) של (מייסודה הזקן למען המקומיות העמותות בידי המופעלים במרכזים המרכזים. בסך

בהתאמה). ו200/0 270/0) האחרים המגזרים לעומת "אחרים" של יחסית גבוה שיעור מבקרים
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(אחוזים) המרכזים של נבחרים מאפיינים לפי המנקרים, של התפקודי המצב :8 לוח
תשושי מוגבלים הכול סך

אחרים נפש בלבד פיזית מבקרים

26 16 58 100 הייל *ד

מפעיל גוף
27 15 58 100 מקומית עמותה
21 22 57 100 וולונטרי
18 14 69 100 פרטי

אוכלוסייה מגזר
26 16 58 100 יהודי
23 3 74 100 ערבי

מוניציפלי מעמד
22 17 61 100 הכול סך  עירוני
20 18 61 100 עירייה
31 10 59 100 מקומית מועצה

43 11 46 100 אזורית) (מועצה כפרי

נפש לתשושי אגף
27 7 67 100 איו
30 17 53 100 יש
4 87 9 100 בלבד נפש לתשושי מרכז

המרכז מיקום
29 16 56 100 נפרד במבנה
21 17 61 100 אבות בבית
11 7 82 100 מוגן בדיור
16 17 67 100 אחר

רשומים) (מסי גודל
20 9 72 100 25 עד
20 21 59 100 5026
26 18 56 100 7551
28 14 58 100 10076
28 13 59 100 +101

במגזר כי מתברר אוכלוסייה, מגזר לפי המבקרים של התפקודי מצבם התפלגות את בודקים כאשר
המוגבלים ושיעור היהודי, במגזר 160/0 לעומת מהמבקרים 30/0  מאוד נמוך הנפש תשושי שיעור הערבי
שבמגזר כך על בהכרח מעידה אינה זו תופעה היהודי. במגזר 580/0 לעומת ל740/0, מגיע בלבד פיזית

15



מקובל זה אין הערבית האוכלוסייה שבקרב כך על אלא נפש, מתשישות קשישים פחות סובלים הערבי
אגפים אין הערבי במגזר היום שבמרכזי כך על וכן לביתם, מחוץ הנפש תשושי הקשישים את להוציא

נפש. לתשושי

משיעור כפול אזוריות) (מועצות הכפריים ביישובים הפועלים במרכזים ה"אחרים" המבקרים שיעור
הדבר בהתאמה. ו220/0 430/0  מקומיות) ומועצות (עיריות העירוניים באזורים הפועלים במרכזים זה
ייתכן המרכז. של החברתית במסגרת יותר מתמקדים הכפריים ביישובים שבמרכזים לכך קשור
מגוון משרתים המרכזים כך ועקב למשל) מועדונים, (כמו אחרות מסגרות מהעדר נובע שהדבר
גבוה הנפש תשושי שיעור (עיריות) הגדולים העירוניים שביישובים במרכזים יותר. גדול אוכלוסיות
100/0 ,180/0) האזוריות ובמועצות מקומיות) (מועצות יותר הקטנים העירוניים ביישובים משיעורם

בהתאמה). ו110/0

מוגבלים הם 90/0) ככאלה הוגדרו לא מהמבקרים 130/0 כי נמצא נפש לתשושי רק המיועדים במרכזים
הוגדרו 70/0 כי נמצא נפש לתשושי נפרד אגף אין שבהם במרכזים "אחרים"). הם ו40/0 בלבד פיזית
הוגדרו נפש לתשושי נפרד אגף יש שבהם במרכזים פיזית. מוגבלים הם שלישים ושני נפש כתשושי

"אחרים". מבקרים הם ו300/0 בלבד פיזית מוגבלים 530/0 נפש, כתשושי מהמבקרים 170/0

האחרים. המבקרים ובין הסיעוד חוק ממומני המבקרים בין ממש של הבדל יש המוגבלות מבחינת
פיזית מוגבלות של אחד בממד מוגבלים הסיעוד חוק ממומני המבקרים מכלל אחוזים ושבעה שמונים
בשני המוגבלים שיעור .(9 (לוח סיעוד חוק ממומני שאינם המבקרים בקרב 550/0 לעומת זאת לפחות;
החוק ממומני שאינם המבקרים של מזה כפול הוא סיעוד חוק ממומני בקרב וניידות) add התחומים

בהתאמה). ו290/0 (0/ס60

(אחוזים) המממן הגורם לפי המבקרים, של הפיזית המוגבלות רמת ;9 ליה
הסיעוד חוק ממומני

אינם
ממומני גמלה גמלה הכול סך

סיעוד חוק 1500/0 של 1000/0 של הכול סך מבקרים

100 100 100 100 100 הכול סך

55 89 86 87 72 הכול סן פיזית מוגבלים
29 62 59 60 46 ובניידות *ADL1 מוגבלים
7 23 11 14 11 בלבד *ADL1 מוגבלים
19 4 16 14 16 בלבד בניידות מוגבלים

45 11 13 13 28 פיזית מוגבלים אינם
הסוגרים. על שולטים אינם ו/או היומיום מפעולות אחת בלפחות מוגבלים *

מכלל ממחצית למעלה המבקרים. של התפקודי מצבם לפי המממן הגורם התפלגות את מתאר 10 לוח
הממומנים במרכזים המבקרים שיעור הסיעוד. חוק במסגרת ממומנים היום במרכזי המבקרים
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היו במפקד שלנו המידע שמקורות להזכיר המקום כאן התפקודי. מצבם פי על משתנה החוק במסגרת
הקוגניטיבי (הפיזי, התפקודי מצבם על לשאלות הנוגע בכל עצמם. הקשישים ולא המרכזים צוות אנשי
(כגון מקרוב הקשישים את המכיר מהצוות מקצוע איש ענה המבקרים, של והבריאותי והנפשי)
הגדרות בין התאמה בהכרח שאין לכן, ברור וכד'). פרהרפואיים עובדים אחות, עו"ס, המנהל/ת,
את העורכות הציבור בריאות אחיות על המקובלות ההגדרות ובין במפקד השתמשנו שבהן המוגבלות

הסיעוד. חוק של התלות מבחני

(אחוזים) התפקודי המצב לפי המבקרים; של המימון מקור :10 לוח
תשושי מוגבלים הכול סך

אחרים נפש בלבד פיזית מבקרים

100 100 100 100 המל סך

23 73 62 53 הסיעוד חוק ממומני
21 29 56 42 גמלהשל1000/0
2 44 6 11 גמלהשל1500/0

77 27 38 47 הסיעוד חוק ממומני אינם

חוק במסגרת במרכז מבקרים הנפש מתשושי ו730/0 בלבד פיזית 620/0מהמוגבלים כי עולה מהנתונים
מוגדלת לגמלה זכאים של (440/0) במיוחד גבוה שיעור נמצא הנפש תשושי המבקרים בקרב הסיעוד.

גמלה). 1500/0)

בולט כאן גם .11 בלוח מובאת המממן הגורם לבין התפקודי המצב בין הקשר לבחינת נוספת דרך
המוגדלת הגמלה מזכאי שלישים כשני כאשר המוגדלת, לגמלה הזכאות לבין נפש תשישות בין הקשר
במסגרת הממומנים מהמבקרים שלישים שני הם בלבד פיזית המוגבלים המבקרים נפש. תשושי הם

החוק. פי על ממומנים שאינם מהמבקרים (480/0) וכמחצית החוק

(אחוזים) המממן הגורם לפי המבקרים, של התפקודי המצב :11 ליה
תשושי מוגבלים הכול סך

אחרים נפש בלבד פיזית מבקרים

26 16 58 100 הכול סך

11 22 68 100 הסיעוד חוק ממומני
12 11 77 100 1000/0 של גמלה
4 63 33 100 1500/0 של גמלה

43 9 48 100 הסיעוד חוק ממומני אינם

17



וחברתיים בריאותיים מאפיינים
במפקד: נוספים תחומים גם בחנו המבקרים של התפלגותם בבדיקת

מיותר או מאחת סובל שהוא במידה הבריאותי בתחום בעיה לו שיש צוין מבקר כל לגבי  בליאות
ו/או בירך שבר במוח, דם שטף עבר קשות, נשימה בעיות קשות, לב בעיות אלו: בעיות מארבע

בדיאליזה. מטופל ו/או כימותרפי טיפול מקבל

מירידה כסובלים הצוות בידי שהוגדרו בקשישים רק מדובר  הקוגניטיבי בבושר קלה ירידה
לעיל. שתואר התפקודי המצב במסגרת דנו שבהם הנפש בתשושי ולא קלה, קוגניטיבית

הוגדר המבקר נפש. תשושי שאינם המבקרים לגבי רק נשאלה זו שאלה  נפשיחברתי תפקוד
אדישות, דיכאון, הבאות: מהבעיות מיותר או מאחת סובל שהוא צוין אם זה בתחום מבעיה כסובל

קשר. ליצור קושי

התפקודי מצבם לפי במפקד, שנבדקו הנוספות הבעיות שכיחות את מציג 12 לוח אלה, הגדרות פי על
אינו זה שיעור הבריאות. בתחום מבעיה סובלים מהמבקרים כ600/0 כי עולה, מהלוח המבקרים. של
ל730/0. מגיע והוא בלבד פיזית המוגבלים בקרב נרשם הגבוה השיעור התפקודיים. המצבים בכל אחיד
המבקרים ובקרב הבריאות, בתחום מבעיה סובלים הנפש תשושי מהמבקרים (470/0) כמחצית

ל360/0. מגיע זה שיעור ה"אחרים"

(אחוזים) התפקודי המצב לפי המבקרים, בקרב שונות בעיות שפיחות ;12 לוח
תשושי מוגבלים הכול סך

אחרים נפש בלבד פיזית מבקרים

55 47 84 71 שלהלן מהבעיות אחת בעיה לפחות

36 47 73 59 בריאותית בעיה
19 * 32 28 הקוגניטיבי* בכושר קלה ירידה
19 * 29 26 הנפשיחברתי* בתפקוד בעיה

נפש. כתשושי שהוגדרו מבקרים כולל לא *

שכאמור, הנפשיחברתי, והתפקוד הקוגניטיבי התחום הם במפקד שבדקנו הנוספים התחומים שני
מהמוגבלים (320/0) כשליש כי עולה, מהנתונים בלבד. פיזית ולמוגבלים ה"אחרים" למבקרים נוגעים
שכיחות הקוגניטיבי. בכושרם קלה מירידה סובלים ה"אחרים" המבקרים מבין ו190/0 בלבד פיזית

בהתאמה). ו190/0 290/0) דומה הנפשיחברתי התפקוד בתחום הבעיה

בכושר קלה ירידה (בריאות, שנסקרו התחומים בשלושת הבעיות מכלול את בודקים כאשר
אחד בתחום מבעיה סובלים מהמבקרים 7196 הכול, בסך כי מתברר, נפשיחברתי) ותפקוד הקוגניטיבי
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ה"אחרים" המבקרים ובקרב ל840/0 מגיע זה שיעור בלבד פיזית המוגבלים המבקרים בקרב לפחות.
הואעומדעל550/0.

כמובן, יש, עיקריות. ותפקודיות בריאותיות בבעיות התמקדנו המפקד מגבלות עקב כי לציין חשוב
שבגללן הבעיות קשת של יותר מקיפה תמונה לצייר היו עשויות אשר נוספות ותפקוד בריאות בעיות
סובלים שאינם  ה"אחרים" המבקרים אוכלוסיית לגבי בפרט היום, למרכז קשישים מגיעים
רבע כי התברר ב1988 שנערך המקיף המחקר במסגרת נפש. תשושי ושאינם פיזית ממוגבלות
200/0 ולגבי קשות שמיעה מבעיות סבלו 150/0 קשות, ראייה מבעיות סבלו זו באוכלוסייה מהקשישים

.(1994 (כורזים, להשגחה זקוקים שהם צוין

התפקודיים המאפיינים כל של השילוב פי על במרכזים, המבקרים של בפרופיל נעסוק זה פרק לסיכום
המבקרים של השכיחים הדפוסים עשרת מתוארים 13 בלוח המפקד. במסגרת שנבדקו והבריאותיים
מוגבלים מבקרים של הוא ביותר השכיח הדפוס כי עולה מהניתוח היום. במרכזי יורד שכיחות בסדר
השנייה הקבוצה .(23.50/0) המבקרים מכלל כרבע  הבריאות בתחום מבעיה גם שסובלים בלבד פיזית
 במפקד שנבדקו בתחומים נוספת בעיה מכל סובלים שאינם ה"אחרים", המבקרים של היא בגודלה
המבקרים ממספר (350/0) כשליש הן אלה קבוצות שתי כלומר, במרכזים. המבקרים מכלל כ11.50/0

הכללי.

יורד) (סדר והבריאותיים התפקודיים המאפיינים לפי המבקרים, של השכיחים הפרופילים :13 לוח
בעיה אחוז מספר
פסיכו/ קלה ירידה בעיה מצב מכלל של סידורי
סוציאלית הקוגניטיבי בכושר בריאותית תפקודי המבקרים הפרופיל

+ בלבד פיזית מוגבל 23.5 1

... אחר 11.5 2
בלבד פיזית מוגבל 9.1 3

* *  נפש תשוש 8.5 4
+ + + בלבד פיזית מוגבל 7.6 5
* * + נפש תשוש 7.5 6

+ אחר 6.4 7
+ + בלבד פיזית מוגבל 6.1 8

+  + בלבד פיזית מוגבל 5.1 9
+ +  בלבד פיזית מוגבל 2/7 \0_

בעיה. =אין  בעיה; =יש +
נפש. לתשושי רלוונטי לא *

בלוח המתוארים הפרופילים עשרת וכל מהמבקרים 600/0 כוללים השכיחים הפרופילים חמשת
היום. במרכזי המבקרים מכלל ל880/0 מתייחסים
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הביקורים תדירות  היום במרכזי השימוש דפוס1 .6
הביקור. ימי ממוצע לפי והן הביקור ימי התפלגות לפי הן בדקנו במרכז השבועיים הביקורים נושא את
של נבחרים מאפיינים ולפי התפקודי המצב לפי הביקורים תדירות את מתארים ו15 14 לוחות
לפי הביקורים לנושא מתייחס 17 ולוח המרכזים, מאפייני פי על הנושא את מציג 16 לוח המבקרים.

המבקרים. את המממן הגורם

למרכז מגיעים מהמבקרים מחצית כי עולה מהנתונים בשבוע. ימים 5.2 בממוצע פועלים היום מרכזי
התפקודי מצבם פי על משתנה זו התפלגות .(14 (לוח פעמים 31 מגיעים ומחציתם בשבוע פעמים 64
הנפש מתשושי שלישים שני על עומד בשבוע פעמים שש או חמש המבקרים שיעור המבקרים. של
שיעור כי נמצא זאת לעומת בלבד. פיזית מהמוגבלים 390/0 ועל ה"אחרים" מהמבקרים כשליש לעומת
פיזית מהמוגבלים רבע ה"אחרים", מהמבקרים שליש הוא בשבוע פעמיים או פעם במרכזים המבקרים

הנפש. מתשושי וכעשירית בלבד

(אחוזים) המבקרים של התפקודי המצב לפי בשבוע/ הביקור ימי מספר :14 לוה
תשושי מוגבלים הכול סך ימי מספר

אחרים נפש בלבד פיזית מבקרים בשבוע הביקור

100 100 100 100 המל סך

9 2 4 5 1

26 7 21 20 2
22 18 26 24 3

9 7 10 9 4
31 56 35 37 5
3 10 4 4 6

338 441 160 167 ממוצע

3.67 על עומד הכללי והממוצע חמישה, הוא התפקודיים המצבים בכל בשבוע השכיח הביקורים מספר
מהקשישים יותר אחד יום בממוצע מבקרים נפש כתשושי שהוגדרו המבקרים בשבוע. ביקורים
הביקור ימי של הכולל מהמספר 190/0 מנצלים הנפש תשושי בהתאמה. ו3.38 4.41  ה"אחרים"

.160/0 על העומד המבקרים, באוכלוסיית מחלקם גבוה שיעור  היום במרכזי

שהמבקרים העובדה במרכז. המבקרים תחלופת ובין השבועי הביקורים מספר בין הפוך יחס יש
מספר בממוצע ולהפך. נמוך, במרכז התחלופה ששיעור מעידה גבוהה בתדירות למרכז מגיעים
המבקרים ממספר כלומר  בו הרשומים מכלל (670/0) שלישים שני הוא ביום במרכז המבקרים
המבקרים ממספר ב500/0 גבוה המרכז בכרטסת הרשומים המבקרים מספר אחרות, במילים השבועי.

היומי.
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ימי 4.07) הכללי מהממוצע ב110/0 גבוה הערבים המבקרים של הביקור ימי ממוצע כי עולה מהנתונים
מ3.54  במרכז הביקורים תדירות גם עולה בגיל העלייה עם כי נמצא כן כמו .(15 (לוח  ביקור)
של מזה גבוה אסיהאפריקה ילידי המבקרים של הביקור ימי מספר .90+ בגילאי ל3.94 6460 בגילאי
המבקרים כי מתברר כן כמו בהתאמה). ו3.59 3.32,3.76) אירופהאמריקה ילידי ושל ישראל ילידי
שאינם מי של הביקורים מתדירות ב200/0 הגבוהה בתדירות בו מבקרים במרכז המתרחצים

בהתאמה). ו3.53 4.23) במרכז מתרחצים

המבקרים של נבחרים מאפיינים לפי השבועי, הביקורים ממוצע :15 לוח
מהשיעור אחוז ימי ממוצע

הכללי הביקור

100 3.67 מבקרים הכול סך
אוכלוסייה קבוצת

99 3.65 יהודים
111 4.07 ערבים

גיל
96 3.54 6460
99 3.64 7465
100 3.67 8475
103 3.77 8985
107 3.94 +90

מין
105 3.84 גברים
97 3.57 נשים

(יהודים) לידה יבשת
91 3.32 ישראל
103 3.76 אסיהאפריקה
98 3.59 אירופהאמריקה

משפחתי מצב
98 3.59 נשואים
101 3.71 נשואים אינם

מגורים צורת
96 3.52 לבד גרים
103 3.79 לבד גרים אינם

בריאות בעיות
102 3.76 איו
98 3.60 יש

במרכז יחצה
96 3.53 לא
115 423 כן
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מספר נרשם הפרטי במגזר כי עולה, המרכזים מאפייני לפי הביקור ימי מספר נושא את בוחנים כאשר
הפועלים במרכזים .(16 (לוח בממוצע) ימים 4.11) הכללי מהממוצע ב120/0 הגבוה הביקור ימי
שתחלופת הדבר ופירוש ,(3.19) במיוחד נמוך הביקור ימי מספר אזוריות) (מועצות הכפריים באזורים
במרכזים לצפות, שניתן כפי העירוני. במגזר שבמרכזים לזו יחסית גבוהה אלה במרכזים המבקרים
על מעידה התופעה ■, (4.51) במיוחד גבוה הביקור ימי מספר הנפש תשושי לאוכלוסיית רק המיועדים
הפוך יחס יש כי מתברר המרכזים של לגודלם בהתייחס אלה. במרכזים מבקרים של נמוכה תחלופה
הפרטיים שהמרכזים בעובדה קשורה זו עובדה כי ברור הביקור. ימי מספר לבין המרכז גודל בין

יותר. הקטנים המרכזים גם הם בלבד נפש לתשושי המיועדים והמרכזים

המרכזים של נבהלים מאפיינים לפי השבועי; הביקורים ממוצע :16 לוה
מהשיעור אחוז ימי ממוצע

הכללי הביקור

100 3.67 מרכזים הכול סך

מפעיל גוף
99 3.63 מקומית עמותה
102 3.76 וולונטרי
112 4.11 פרטי

מוניציפלי מעמד
103 3.77 עירוני
87 3.19 אזורית) (מועצה כפרי

נפש לתשושי אגף
100 3.68 אין
93 3.41 יש
123 4.51 בלבד נפש לתשושי מרכז

המרכז מיקום
99 3.65 נפרד במבנה
104 3.81 אבות בבית
99 3.62 מוגן בדיור
102 3.73 אחר

רשומים) (מס' גודל
113 4.15 25 עד
113 4.14 5026
109 3.99 7551
93 3.41 10076
88 3^4 +101

שלישים שני כי נמצא, אחר) גורם או סיעוד (חוק המימון מקור לפי הביקור ימי התפלגות בבדיקת
בשבוע פעמים שש או חמש במרכז מבקרים (1500/0) מוגדלת לגמלה הזכאים הסיעוד חוק מממומני
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שאינם מהמבקרים כשליש .(17 (לוח הסיעוד חוק ממומני שאינם המבקרים בקרב כ400/0 לעומת
החוק ממומני מבין כחמישית לעומת בשבוע פעמיים או פעם למרכז מגיעים הסיעוד חוק ממומני
של השבועי הביקורים ממוצע .1500/0 של לגמלה הזכאים מבין ו70/0 1000/0 של לגמלה הזכאים
כצפוי, החוק. ממומני שאינם המבקרים של 3.48 לעומת 3.83 הוא הסיעוד חוק ממומני המבקרים

בממוצע. 4.40  ביותר הגבוה הוא המוגדלת לגמלה הזכאים החוק ממומני של הביקור ימי מספר

(אחוזים) המבקרים של המימון מקור לפי בשבוע, הביקור ימי מטפל :17 לוח
הסיעוד חוק ממומני

ממומני אינם גמלה גמלה הכול סך ימי מספר
סיעוד חוק של0/"150 1000/0 של הכול סך מבקרים בשבוע הביקור

100 100 100 100 100 המל סן
81 3 2 5 1

26 6 18 16 20 2
21 17 29 27 24 3

8 9 10 10 9 4
33 58 37 41 37 5

5 8 3 4 4 6

148 440 169 183 3^7 ממוצע

היום מרכזי של האזורית הפריסה .7
כך לשם אזור. לפי השירות היצע את לבדוק חשוב קהילתימקומי, שירות הם היום שמרכזי כיוון
על נוספים. ממשלתיים גופים ושל לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של המקובלת בחלוקה השתמשנו
הקשישים אוכלוסיית ריבוי עקב ועזה). יו"ש חבלי כולל (לא נפות ו14 מחוזות 6 בארץ יש זו חלוקה פי

לתתנפות. גם כאן התייחסנו אביב תל במחוז

מבטא האזורים בין השוני השונים. הארץ באזורי אחיד אינו יום במרכזי המבקרים הקשישים שיעור
שימוש דפוסי וכן באוכלוסייה, הקשישים למספר ביחס היום במרכזי המקומות בהיצע הבדלים
אוכלוסיית לכלל התייחסות לאפשר כדי כאן, גם באוכלוסייה. שונות קבוצות בקרב דיפרנציאליים

.65+ בגיל המבקרים את האזורית הבדיקה במסגרת כללנו אזור, בכל הקשישים

במחוזות זאת לעומת באוכלוסייה. קשישים אלף לכל מבקרים 13 הוא המבקרים של הארצי שיעורם
ויזרעאל כינרת נפות בולטות במיוחד .(18 (לוח ל18 ומגיע מהממוצע גבוה זה שיעור והמרכז הצפון
שיעור שבהן במרכז תקווה ופתח השרון ונפות ,27 הוא הממוצע המבקרים שיעור שבהן בצפון
של יחסית גבוה שיעור נמצא חדרה בנפת גם באוכלוסייה. קשישים לאלף 22 הוא הממוצע המבקרים
נמוך המבקרים שיעור והגולן צפת ובנפות אביב תל במחוז ירושלים, במחוז זאת לעומת .(20) מבקרים
עכו חיפה, בנפות הארצי). לשיעור זהה השיעור שם גן, רמת לתתנפה פרט בהתאמה, ו6 9 ,10)
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גבוהים המבקרים שיעורי הדרום ובמחוז ארצי, הכלל לשיעור קרובים המבקרים שיעורי ורחובות
אשקלון). בנפת (במיוחד זה משיעור במקצת

מחוז לפי סיעוד, חוק ממומני ושיעור המבקרים שיעור המבקרים, מספר המרכזים, מספר ;18 לוח
ונפה

*+65 בני מבקרים
סיעוד חוק ממומני שיעור קשישים לאלף שיעור מספר מספר

(אחוזים) המבקרים כלל מתוך באוכלוסייה מוחלט המרכזים

54 13 6,817 119 ארצי הכול סן

36 10 484 7 ירושלים מחוז

24 18 1,008 20 הצפון מחוז
0 6 45 2 גולן + צפת נפת
12 26 137 3 כינרת נפת
26 27 572 9 יזרעאל נפת
29 11 254 6 עכו נפת

54 14 1,188 20 חיפה מחוז
61 12 851 14 חיפה נפת
36 20 337 6 חדרה נפת

62 18 1,899 33 המרכז מחוז
64 24 633 11 השרון נפת
60 20 775 12 תקווה פתח נפת
63 10 107 2 רמלה נפת
63 12 384 8 רחובות נפת

70 9 1,407 21 אביב תל מחוז
64 7 507 10 תתנפהתלאביב
72 13 632 8 תתנפהרמתגן
75 7 268 3 חולון תתנפה

57 15 831 18 הדרום מחוז
54 16 475 9 אשקלון נפת
61 14 356 9 שבע באר נפת

היום. במרכזי המבקרים 920/0מכלל היא זו קבוצה *

השיעור הסיעוד. חוק פי על הממומנים המבקרים שיעור הוא האזורית לתפרוסת הקשור נוסף נושא
70V0) גבוה זה שיעור המרכז ובמחוז אביב תל במחוז היום. במרכזי המבקרים מכלל 540/0 הוא הארצי
נמוך החוק פי על הממומנים המבקרים שיעור הצפון ובמחוז ירושלים ובמחוז בהתאמה), ו620/0

החוק פי על הממומנים שיעורי הדרום ובמחוז חיפה במחוז בהתאמה). ו240/0 360/0) הארצי מהשיעור
ארצי. הכלל לשיעור דומים
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בלוח היישובים. רמת פי על גם לבחון חשוב השונים הארץ באזורי לקשישים היום מרכזי תפרוסת את
מעל מהן אחת כל מנתה 1994 שבסוף בארץ, הגדולות הערים ב12 היום מרכזי מפת מתוארת 19

המבקרים ממספר ו370/0 מרכזים) 42) היום ממרכזי כשליש נמצאים אלה בערים תושבים. 100,000
משמעותי באופן נמוך הגדולות בערים המבקרים שיעור ככלל, כי עולה מהלוח .(65+ (בני הארצי
הממצא את תואם זה נתון באוכלוסייה). קשישים לאלף 13 לעומת 8) הארצי המבקרים משיעור
המקומיות למועצות (ביחס ביותר הנמוך הוא המבקרים שיעור בכלל שבעיריות לעיל, שהוצג
שבע ובבאר (15) הארצי מהשיעור במקצת גבוה המבקרים שיעור נתניה בעיר רק האזוריות). ולמועצות
הן ביותר הנמוך המבקרים שיעור נרשם שבהן הערים הארצי. לשיעור קרוב המבקרים שיעור גן ורמת

לאלף). 5) לציון וראשון ים בת

בערים סיעוד חוק ממומני ושיעור המבקרים שיעור המבקרים, מספר המרכזים, מספר :19 לוח
הגדולות

*+65 בני מבקרים
סיעוד חוק ממומני שיעור קשישים לאלף שיעור מספר מספר

(אחוזים) המבקרים כלל מתוך באוכלוסייה מוחלט המרכזים

54 13 6,817 119 ארצי הגול סן

נפש 100,000+ המונים יישובים

66 8 2,533 42 הגול סן
122 64 37 35 אהוזמהארצי

47 6 285 5 ירושלים
61 7 418 7 תלאביביפו
58 10 420 7 חיפה

34 8 95 1 אשדוד
68 12 186 4 שבע באר
54 8 102 2 ברק בני
84 5 95 2 בתים
70 9 175 1 חולון
88 15 286 5 נתניה
80 9 157 4 תקווה פתח
77 5 67 2 לציון ראשון
74 12 247 2 גן רמת

היום. במרכזי המבקרים מכלל 920/0 היא זו קבוצה *

חוק במסגרת הממומנים המבקרים שיעור הגדולות, בערים הנמוכים המבקרים לשיעורי בניגוד
ובפתח ים בבת במיוחד בולט הדבר .540/0 לעומת 660/0  הארצי מהשיעור גבוה אלה בערים הסיעוד
יחסית נמוכים שיעורים נמצאו ובאשדוד בירושלים רק בממוצע. ל840/0 זה שיעור מגיע שם תקווה,

בהתאמה). ו340/0 470/0) הסיעוד חוק פי על הממומנים מבקרים של
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בעיצומה, כיום הנמצאת חדשים, יום מרכזי לבניית הלאומית התוכנית יישום בעקבות כי לציין יש
והיישובים. הארץ אזורי בין בהם המבקרים ובשיעורי היום מרכזי בתפרוסת שינויים יחולו

היום במרכזי השירותים היצע .8
אחת. גג קורת תחת המכונסים השירותים מגוון הוא היום מרכזי של הבולטים מיתרונותיהם אחד
גם וכך סדירותם, את מבטיחה אלה, לשירותים הגישה את מקלה השירותים אספקת של זו צורה

וכלכלית. ארגונית יעילות מושגת

ממד והוא השירותים של אחד לממד רק התייחסות כלל המפקד במסגרת שנאסף שהמידע לציין יש
השימוש למידת ולא השירותים של לזמינותם רק נוגעים בהמשך שיוצגו הנתונים כלומר ההיצע,

אלה. בשירותים המבקרים שעושים (הביקוש)

המרכזים כלל מאפ"נ1
במרכזי השירותים מספר במרכז. הניתנים השירותים מספר לפי המרכזים התפלגות מובאת 20 בלוח
מהמרכזים ב170/0 כי עולה מהלוח במרכז. שירותים 18 על עומד והממוצע ,25 לבין 6 בין נע היום
הגדול השירותים מספר את גם נמצא (170/0) מרכזים שיעור ובאותו שירותים, ל14 6 בין ניתנים
ב220/0 לממוצע: קרוב השירותים מספר היום ממרכזי במחצית למרכז. שירותים ל25 22 בין ביותר:
קשר שיש נמצא במרכז. שירותים ל21 19 בין ניתנים מהם וב280/0 שירותים ל17 15 בין ניתנים מהם
בין וגם (Pearson של r = 0.56) במרכז העובדים מספר ובין במרכז הניתנים השירותים מספר בין חיובי

.{Pearson של r = 0.38) במרכז הרשומים ומספר השירותים מספר

היום במרכזי המסופקים השירותים מספר :20 לוה
המרכזים אחוז השירותים מספר

100 הכול סד

17 146
22 1715
16 *18
28 2119
17 2522

ממוצע *

ברוקדייל ג'וינטמכון מטעם שנערך המקיף מהמחקר התקבלה שירות לתחומי השירותים חלוקת
מרכזי במסגרת הניתנים עיקריים שירות תחומי ארבעה בין מבחינה זו חלוקה .(1994 (כורזים, ב1988

.(21 (לוח היום
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לתפקודו לסייע שמטרתם האישי הטיפול בתחום שירותים  ותומכים אישיים שירותים א.
בממוצע ולמשפחתו. לקשיש תומכים שירותים זה בסעיף נכללים כן כמו הקשיש. של היומיומי
המוצע השירותים מסל 380/0 והם יום, במרכז ותומכים אישיים שירותים (6.8) כ7 ניתנים

במרכזים.

בילוי ולצורכי החברתיים לצורכיהם מענה לתת שנועדו פעילויות  ותרבות חבליה פנאי, שירותי ג.
הנכללים לשירותים יש במרכזים, המבקרים אוכלוסיית של אופייה עקב המבקרים. של פנאי שעות
הידרדרות. מניעת או הנפשי או הפיזי התפקוד שיקום ובהן יותר, טיפוליות מטרות גם זו בקטגוריה
חברתיים במועדונים הניתנים מהשירותים נבדלים היום במרכזי הניתנים אלה שירותים זו מסיבה

במרכזים. השירותים מהיצע 0/ס42 והם בממוצע ל7.5 מגיע האלה השירותים מספר לקשישים.

נועדו הם ספציפית. מיומנות בעל מקצועי אדם כוח בידי ניתנים  טיפולייםמקצועיים שירותים ג.
היום במרכזי כאלה שירותים 3.5 ניתנים בממוצע המבקרים. של הפיזי ותפקודם בריאותם לשימור

במרכזים. המוצע השירותים מסל כ200/0 והם

המבקרת מזו יותר רחבה לאוכלוסייה מיועדים אך המרכז במסגרת ניתנים  לקהילה שירותים ד.
שבשנים לציין יש לקהילה. הניתנים השירותים על שאלנו לא המפקד במסגרת סדיר. באופן במרכז
הרואה גישה לאומי) ביטוח הרווחה, משרד (אשל, המדיניות קובעי אצל התפתחה האחרונות
והמרכזים אלה שירותים של הרחבה צפויה הזו התפיסה פי על רבשירותי". "מרכז היום במרכז

בקהילה. הקשישים של והולכת גדלה אוכלוסייה ישרתו

שירות* תחום לפי יום, במרכז המסופקים השירותים מספר ;21 לוח
אחוזים מוחלט

100 17.8 שירותים של הכולל המספר

38 6.8 ותומכים אישיים שירותים

42 7.5 ותרבות חברה פנאי, שירותי

20 15 טיפולייםמקצועיים שירותים
המרכזים. כלל של ממוצע הם הנתונים *

לעיל. שתוארו התחומים משלושת תחום בכל במרכזים הניתנים השונים השירותים מתוארים 22 בלוח
ממרכזי ב100/0 הניתנים לשירותים והכוונה במרכזים המסופקים העיקריים השירותים ב25 מדובר
כלומר, תדירותם; מובאת כן וכמו במרכזים, יורד שכיחות בסדר מופיעים השירותים לפחות. היום
יום מרכז פועל שבהם הממוצע הימים מספר לעיל, כאמור השירות. ניתן שבהם השבועי הימים מספר

.5.2 הוא
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יום מדי מוגשות המרכזים בכל כמעט כי עולה מהנתונים  והתומכים האישיים השירותים א.
. המרכזים של המכריע ברובם הוא אף מוצע הרחצה שירות .(940/0) ובוקר (ב0/ס97) צהריים ארוחות
מניקור (כולל כירופודיה וכדי), בהלבשה (סיוע אישי טיפול הכוללים האישיים, השירותים .(940/0)

רוב, פי על בהתאמה). ו820/0 (ב840/0,860/0 המרכזים של ברובם הם אף ניתנים ומספרה ופדיקור)
וניתנים המבקרים ידי על המשולם היומי בתעריף כלולים אינם והמספרה הכירופודיה שירותי
למשפחות בעיקר המסייעים נוספים, תומכים שירותים בממוצע). ימים 1.4) יחסית נמוכה בתדירות
גבוהה בתדירות הניתנים כביסה, ושירותי מהמרכזים) (ב630/0 המשפחות הדרכת הם הקשישים,

מהמרכזים. במחצית

שירות תחום לפי היום, במרכזי המסופקים העיקריים* השירותים מאפייני ;22 לוה
שבהם הימים מספר המרכזים אחוז
השירות** ניתן השירות ניתן שבהם שירות תחום

ותומכים אישיים שירותים
5.2 97 צהריים ארוחת
5.2 94 בוקר ארוחת
4.7 94 רחצה
5.1 86 אישי טיפול
1.4 84 כירופודיה
1.4 82 מספרה

הצורך לפי 63 משפחות הדרכת
4.7 50 כביסה

ותרבות הברה פנאי, שירותי
4.7 100 יד תעסוקהמלאכת
3.8 98 התעמלות
3.8 92 חברה משחקי
4.3 91 בטלוויזיה צפייה
2.1 87 הרצאות
4.0 72 חוגים
3.9 69 קוגניטיבית הפעלה
4.3 66 למרכז מסביב קצרים טיולים

רחוקות לעתים 13 טיולים
5.2 12 מוגנת תעסוקה

טיפולייממקצועיים שירותים
3.7 85 סוציאלי שירות
3.5 70 בריאות שירותי
2.8 55 מונעת פיזיותרפיה
3.7 50 בעיסוק ריפוי
2.8 39 גריאטרי ייעוץ
2.9 37 שיקומית פיזיותרפיה
3.4 23 שיניים ריפוי
במרכזים. שכיחותם של יורד בסדר מופיעים הם היום. ממרכזי 100/0 בלפחות הניתנים שירותים *

.5.2 על עומד יום מרכז פועל שבהם הממוצע הימים מספר **
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דפוס מהו לדעת אפשר ולכן המפקד, במסגרת הפרט ברמת שנבדק היחיד השירות הוא הרחצה שירות
התמודדותם מידת את רבה במידה משקף הרחצה שירות שלו. ההיצע דפוס מהו רק ולא בו השימוש
גם נכלל הסיעוד לחוק בזכאות אליהם. המגיעה המוגבלת האוכלוסייה צורכי עם היום מרכזי של
המפקד במסגרת היום. במרכזי זה שירות ניתן אכן מידה באיזו לבדוק מעניין ולכן הרחצה מרכיב
בסך כי מתברר המרכזים, של דיווחם לפי בשבוע; פעם לפחות במרכז מתרחץ הקשיש האם שאלנו

.(23 (לוח מהמבקרים 190/0 במרכז מתרחצים הכול

(אחוזים) המימון ומקול התפקודי המצב לפי במרפז, המתרחצים המבקרים שיעור :23 לוח
תשושי מוגבלים הכל סך

אחרים נפש בלבד פיזית מבקרים המימון מקור

5 27 24 19 הגול סן

7 29 27 25 הכול yo  הסיעוד חוק ממומני
6 35 26 25 1000/0 גמלת
11 25 35 27 גמלת1500/0

5 23 18 13 הסיעוד חוק ממומני אינם

בלבד פיזית מהמוגבלים כרבע  השונים התפקודיים במצבים אחיד אינו במרכז המתרחצים שיעור
בקרב המתרחצים שיעור ה"אחרים". מהמבקרים 50/0 לעומת במרכז מתרחצים הנפש ומתשושי
בהתאמה. ו130/0 250/0  החוק ממומני שאינם המבקרים של מזה כפול הסיעוד חוק ממומני המבקרים
הסיעוד חוק מטעם המבקרים בקרב נמצא במרכז המתרחצים מבקרים של ביותר הגבוה השיעור
הסיעוד חוק מטעם המבקרים בקרב וכן בלבד, פיזית במוגבלים ושהוגדרו המוגדלת לגמלה הזכאים

.(350/0) החוק של הרגילה לגמלה הזכאים נפש כתשושי שהוגדרו

ל94 מתייחס הלוח המרכזים. מאפייני לפי במרכז, המתרחצים המבקרים שיעור מוצג 24 בלוח
900/0 ביקרו אלה במרכזים בפועל. הרחצה שירות מתן על דיווחו המפקד שבתקופת המרכזים
הגיע אלה במרכזים המתרחצים המבקרים של הכללי השיעור היום. במרכזי המבקרים מאוכלוסיית
הערבי שבמגזר במרכזים המתרחצים שיעור כי עולה מהלוח מרכזים. באותם המבקרים מכלל ל220/0

של יחסית גבוה שיעור נמצא כן כמו בהתאמה. 450/0ו200/0  היהודי במגזר מהשיעור מכפול יותר
במרכזים נמצאו מתרחצים של נמוכים שיעורים .(330/0) הפרטי במגזר הפועלים במרכזים מתרחצים
גדולים היותר ובמרכזים ,(130/0) מוגן דיור או אבות בית ואינה ייחודית שאינה במסגרת הממוקמים

ל210/0). 160/0 (בין

מרכזי בכל הניתן שירות היא מלאכתיד הכוללת שתעסוקה נמצא ותיבות: חבלה פנאי, שירותי ג.
בתדירות כי אם כמעט, המרכזים בכל הניתן שירות היא התעמלות גם .(22 (לוח בארץ לקשישים היום
חלק הם והרצאות בטלוויזיה צפייה חברה, משחקי בהתאמה). בממוצע ימים ו3.8 4.7) יותר נמוכה
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חוגים הם נוספים שירותים בהתאמה). ו870/0 (ב0/ס910/0,92 המרכזים של ברובם השירותים מתוכנית
תשושי לקשישים המיועדת קוגניטיבית הפעלה בממוצע, ימים 4 מהמרכזים ב720/0 הניתנים למיניהם
טיולים הם מרכזים במעט הניתנים שירותים .(660/0) למרכז מסביב קצרים וטיולים ,(690/0) נפש
היום. ממרכזי ב120/0 רק המסופקים (בתשלום) מוגנת ותעסוקה רחוקות) לעתים (המתקיימים

יום. בכל השירות ניתן מוגנת, תעסוקה יש שבהם מרכזים באותם

(אחוזים) המרכזים* של נבחרים מאפיינים לפי במרכז, המתרחצים הנחקרים שיעור :24 לוח

22 מרכזים הכול סן

מפעיל גוף
20 מקומית עמותה
27 וולונטרי
33 פרטי

אוכלוסייה קבוצת
20 יהודים
45 ערבים

מוניציפלי מעמד
21 עירוני
23 כפרי

נפש לתשושי אגף
23 איו
18 יש
22 בלבד נפש לתשושי מרכז

המרכז מיקום
23 נפרד במבנה
24 אבות בבית
26 מוגן בדיור
13 אחר

רשומים) (מסי גודל
37 25 עד
23 5026
26 7551
16 10076
21 +101

בפועל. השירות מתן על שדיווחו מרכזים ל94 מתייחס הלוח *
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שונים הפנאי, שירותי במסגרת הניתנים החוגים כי מתברר (1994 (כורזים, ב1988 שנערך מהמחקר
להפעלת יותר מוגבל לחוגים המוקצב הזמן בחינות: מכמה זה בתחום השירותים משאר במתכונתם
משתנים החוגים קטנות; בקבוצות נערכים החוגים מיוחדים; כישורים בעל אדם כוח דרוש החוגים

שלהם. העניין ולתחומי המבקרים של לצורכיהם התאמתם תוך בהתמדה

הפופולרי החוג לחמישה. מגיע ניתנים הם שבהם במרכזים הממוצע החוגים שמספר עולה מהממצאים
כאן בארץ). המרכזים מכלל 310/0) חוגים יש שבהם מהמרכזים ב440/0 הניתן מוזיקה, הוא ביותר
נוספים חוגים וכוי. במוזיקה תרפיה במוזיקה, הפעלה שונים, מסוגים למוזיקה האזנה כלולות
משי), על וציור טיפולי ציור (כולל ציור הם חוגים מופעלים שבהם מהמרכזים מרבע בלמעלה הניתנים
אמנותית רפואית, התעמלות פלדנקרייז, שחייה, גם (הכוללת מיוחדת והתעמלות אקטואליה
אפייה בישול, תנ"ך, עברית, הם מהמרכזים בכחמישית הניתנים חוגים בהתעמלות). ותרפיה ויצירתית
סרטים ,(140/0) השבוע פרשת ,(170/0) השבוע) פרשת כולל (לא יהדות הם נוספים חוגים וקרמיקה.
מלאכת הם חוגים, יש שבהם מהמרכזים ב100/0 הניתנים חוגים .(130/0) וקוסמטיקה הרצאות ,(140/0)

בתנועה. ותרפיה באמנות תרפיה משחקייה, בציבור, מקהלה/שירה יד,

הניתן הסוציאלי השירות הוא זה בתחום ביותר הנפוץ השירות טיפולייםמקצועיים: שירותים ג.
מהמרכזים, ב700/0 אחות בידי ניתנים בריאות שירותי היום. ממרכזי ב850/0 סוציאלית עובדת בידי
הפרהרפואיים השירותים לבריאות. וחינוך שיחות הדרכה, דם, לחץ בדיקת בעיקר כוללים והם
(0/ס37) שיקומית פיזיותרפיה מהמרכזים), (ב550/0 מונעת פיזיותרפיה כוללים היום במרכזי הניתנים
גריאטרי/רפואי ייעוץ נכללים רופא בידי הניתנים בשירותים מהמרכזים. במחצית  בעיסוק וריפוי
יותר נמוכה בתדירות ניתנים הטיפולייםמקצועיים השירותים ככלל, .(230/0) שיניים וריפוי (390/0)

האחרים. מהשירותים

= יורד) סדר (לפי הם היום במרכזי ביותר השכיחים השירותים עשרת שירות, תחומי לפי לחלוקה מעבר
מהמרכזים), ב0/ס98 ניתן (השירות התעמלות המרכזים), בכל ניתן (השירות יד מלאכת  תעסוקה
בטלוויזיה צפייה (0/ס92), חברה משחקי ,(940/0) בוקר ארוחת (0/ס94), רחצה ,(970/0) צהריים ארוחת

.(850/0) סוציאלי ושירות (860/0) אישי טיפול (0/ס87), הרצאות ,(910/0)

לשירותים שמעבר הדבר, פירוש מרכזים. במעט נוספים שירותים ניתנים אלה שירותים מלבד
שאר בין הייחודיים. המקומיים לצרכים עצמו את מתאים המרכז המרכזים, בידי המסופקים הנפוצים
חולים, ביקור בנק, שירות בגדים, מחסן זול", "בגד הבאים: השירותים את נמצא האלה השירותים

ועוד. כושר חדר מרפא, מרחצאות

שונים מסוגים מרכזים בין השירותים בהיצע הבדלים
(מספר המרכז גודל  מאפיינים בסדרת מזה זה נבדלים לקשישים היום מרכזי לעיל, כאמור
מוצגים להלן ועוד. המפעיל הגוף המרכז, ותק ערבים), או (יהודים המשורתת האוכלוסייה הרשומים),
המבקרים לקשישים נבחרים שירותים אספקת מתכונת מבחינת שונים מרכזים סוגי בין ההבדלים
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את רק אלא שנמצאו, ההבדלים מכלול את כוללת אינה הסקירה בנפרד. שירות תחום לכל וזאת בהם,
ביותר. הבולטים ההבדלים

ותומכים: אישיים שירותים א.
חוק ממומני הם מהמבקרים גבוה שיעור שבהם במרכזים נרשם זה שירות של גבוה היצע  רחצה

הסיעוד.
הכפרי במגזר הפועלים במרכזים השירות. של גבוה היצע יש יותר החדשים במרכזים  אישי טיפול

זה. שירות של יחסית נמוך היצע על דווח אזוריות), (מועצות
מוגבלים מבקרים של גבוה אחוז שבהם במרכזים גבוה היצע הפרטי; במגזר נמוך היצע  מספרה

נפש). תשושי אינם (כלומר בלבד פיזית
דווח גבוה שיעור זה; שירות של נמוך שיעור הערבי למגזר המשתייכים במרכזים  משפחות הדרכת

נפש. תשושי לקשישים בלעדית המיועדים במרכזים
הערבי במגזר המרכזים בכל השירות. ניתן שבהם מרכזים של נמוך שיעור הפרטי במגזר  כביסה
מבקרים של גבוה שיעור שבהם במרכזים יותר ניתן זה ששירות נמצא כן כמו השירות. קיים

נפש). תשושי ואינם פיזית מוגבלים (שאינם "אחרים"

ותרבות: חבליה פנאי, שירותי ב.
כמו זה. שירות ניתן שבהם מרכזים של גבוה שיעור נמצא הכפרי במגזר  (בתשלום) מוגנת תעסוקה

יחסית. גבוה זה שירות שהיצע נמצא "אחרים" מבקרים של גבוה שיעור יש שבהם במרכזים כן
מרכזים לגבי גם וכך הערבי במגזר הפועלים מרכזים של יחסית קטן במספר ניתנים  חוגים

הצפון. במחוז הנמצאים
נמצא כן כמו נפש. לתשושי בלעדית המיועדים המרכזים בכל ניתן זה שירות  קוגניטיבית הפעלה

יותר. גבוהה בשכיחות ניתן השירות יותר הגדולים שבמרכזים
שאינם מבקרים של גבוה שיעור יש שבהם במרכזים דווח זה שירות של גבוה היצע  הרצאות

נפש. תשושי
במועצות הפועלים במרכזים נמצא זה שירות של נמוך היצע שיעור  (מסביבלמרכז) קצרים טיולים

מקומיות.
טיולים. מתקיימים שבהם מרכזים של גבוה אחוז הפרטי במגזר  טיולים

טיפולייםמקצועיים: שירותים ג.
הפרטי המגזר של במרכזים נמצאו השירות היצע של נמוכים שיעורים  מונעת פיזיותרפיה
במשך יחסית רבות שעות הפתוחים במרכזים זאת לעומת מקומיות. במועצות הפועלים ובמרכזים

השירות. של גבוה היצע נמצא השבוע,
זה. שירות במתן יותר גבוהה שכיחות על דווח יותר הגדולים במרכזים  פיזיותרפיהשיקומית

ובמרכזים הפרטי במגזר נמצאו זה שירות המספקים מרכזים של גבוהים שיעורים  בעיסוק ריפוי
מרכזים יחסית מעט נמצאו סיעוד חוק ממומני של גבוה שיעור עם במרכזים ותיקים. היותר

השירות. את שספקו
שיעור בריאות. שירותי ניתנים הערבי למגזר השייכים המרכזים בכל  (אחות) בריאות שירותי

נמוך. ירושלים במחוז השירות ניתן שבהם המרכזים
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הנפש. תשושי לקשישים בלעדית המיועדים במרכזים גבוהה בשכיחות ניתן  גריאטרירפואי ייעוץ
זה. שירות מספקים מרכזים של גבוה שיעור הדרום במחוז כי נמצא כן כמו .

הערבי. במגזר דווח השירות של גבוה היצע  שיניים ריפוי

היום במרכזי האדם כוח .9
ותחזוקת ההפעלה הניהול, בתחום תפקידים בעלי מגוון נמנים לקשישים היום במרכזי האדם בכוח
יורד בסדר השונים, התפקידים בעלי מועסקים שבהם המרכזים שיעור את מתאר 25 לוח המרכזים.

תפקיד. בכל הממוצע העובדים מספר ואת במרכזים, שכיחותם של

העובדים ומספר שפיחות  היום במרכזי המועסק האדם* 2S:מח לוח
עובדים ממוצע שבהם המרכזים אחוז
למרכז** זה תפקיד בעל קיים התפקיד

1.0 97 מנהל/ת
1.4 89 ניקיון עובד/ת
3.2 84 עזר מטפלות/כוח
8.4 77 מתנדבים
1.1 69 מזכירה
1.1 68 סוציאלי/ת עובד/ת
1.3 67 תעסוקה רכז/ת
1.3 65 מטבח עובד/ת
3.1 65 חוגים מדריכי
1.0 60 פדיקוריסט/ית
1.1 52 פיזיותרפיסט/ית
1.1 51 אח/ות
1.0 45 ספר/ית
1.0 44 תחזוקה עובד
2.3 43 אחר אדם כוח
1.0 40 חשבונות מנהל/ת
1.2 35 בעיסוק מרפא/ת
10 27 בית אם

במרכזים. האדם כוח שכיחות של יורד סדר לפי ממוין *

תפקיד. בעל אותו מועסק שבהם מרכזים באותם **

כי יצוין תפקידים. בעלי מאותם אחד כל של השבועיות השעות ואת המשרות היקף את מציג 26 לוח
התפקידים בעלי העסקת על הדיווח משיעור נמוך השבועיות והשעות המשרות היקף על הדיווח שיעור

במרכזים. השונים

של יחידה הוא המרכז שבהם מקומות ל3 (פרט מנהל/ת יש המרכזים בכל למעשה כי עולה מהנתונים
משמשות מהן ושכ0/"10 נשים, הן המרכזים ממנהלי 800/0 כי מתברר כן כמו אחרת). ניהולית מסגרת
עומד המנהל/ת משרת של הממוצע ההיקף סוציאליות. כעובדות לרוב המרכז, במסגרת נוסף בתפקיד
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מהמרכזים בכ700/0 הקיים תפקיד  מזכירה הם במרכזים אחרים מנהליים תפקידים .0.90 על
(ב0.38 מהמרכזים ב400/0 דווח שעליו תפקיד  חשבונות ומנהל/ת למרכז) בממוצע משרה (ב0.63

משרה). (ב0.73 בית אם מועסקת מהמרכזים בכרבע כי נמצא כן כמו משרה).

התפקידים את כולל בהם הטיפול ועל המבקרים של היומיומית הפעלתם על המופקד האדם כוח
■ מטפלות 3.2 המרכז מעסיק בממוצע מהמרכזים. ב840/0 הקיים תפקיד  עזר וכוח מטפלות הבאים:

היום ממרכזי שלישים בשני  תעסוקה רכז/ת בקירוב; 2 הוא הכולל משרותיהם שהיקף עזר, וכוח
בכשני  חוגים מדריכי משרה; 1.3 של בהיקף למרכז בממוצע תעסוקה רכזי 1.3 העסקת על דווח
שעות עשרים של בהיקף למרכז בממוצע חוגים מדריכי שלושה מועסקים המרכזים של שלישים

שבועיות.

שבועיות ושעות משרות היקף  היום *מרפזי המועסק האדם* פוח ;26 לוח
השבועיות השעות מספר המשרות מספר

המרכזים אחוז ממוצע המרכזים אחוז ממוצע
שדיווחו** למרכז שדיווחו** למרכז התפקיד

84 36. 97 0.90 מנהל/ת
79 33 80 0.85 ניקיון עובד/ת
78 79 85 1.96 עזר מטפלות/כוח
52 28   מתנדבים
71 26 88 0.63 מזכירה
72 18 71 0.51 סוציאלי/ת*** עובד/ת
82 30 88 1.31 תעסוקה רכז/ת
76 34 89 0.84 מטבח עובד/ת
83 20 23 0.85 חוגים מדריכי
58 5 18 0.27 פדיקוריסט/ית
84 10 32 0.42 פיזיותרפיסט/ית
71 19 68 0.61 אח/ות
57 5 14 0.20 ספר/ית
71 25 77 0.64 תחזוקה עובד
55 16 61 0.38 חשבונות מנהל/ת
85 14 56 0.45 בעיסוק מרפא/ת
73 26 80 0.73 בית אם

.(25 לוח (ראה במרכזים האדם כוח שכיחות של יורד סדר לפי ממוין *

התפקיד. בעל אותו מועסק שבהם המרכזים מספר מתוך **
המרכז. של העו"ס גם היא המנהלת שבהם מרכזים 7 כולל לא ***

(ב680/0 סוציאלי/ת עובד/ת הכולל מקצועיטיפולי אדם כוח היום מרכזי מעסיקים זאת מלבד
כולל הפרהרפואי האדם כוח בהתאמה. ו0.61 0.51 הוא משרתם שהיקף (510/0) ואח/ות מהמרכזים),
שעות ו14 10  שעות בסיס על בעיקר המועסקים (350/0) בעיסוק ומרפא/ת ,(520/0) פיזיותרפיסט/ית

בהתאמה. בשבוע בממוצע
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ו440/0 משרה) (ב0.85 ניקיון עובדי/ות 1.4 העסקת על דיווחו מהמרכזים כ900/0 האחזקה בתחום
בכשני מועסקים מטבח עובדי משרה. 0.64 של ממוצע בהיקף תחזוקה עובד מעסיקים מהמרכזים t

משרה. 0.84 של כולל בהיקף למרכז) בממוצע עובדים 1.3) היום ממרכזי שלישים י

בהיקף העובדים וספר/ית פדיקוריסט/ית הם יחסית מצומצם בהיקף המועסקים תפקידים בעלי שני
מהמרכזים אחוזים ושלושה בארבעים בהתאמה. מהמרכזים וב450/0 ב600/0 שבועיות שעות חמש של

ועוד. תקשורת קלינאית רב, הסעות, מלווה רופא, הכוללים נוספים, תפקידים בעלי מועסקים

17 בלוח מתנדבים). כולל (לא בשכר עובדים 15 יום במרכז מועסקים בממוצע כי עולה המפקד מנתוני
בהם. המועסקים בשכר העובדים מספר לפי המרכזים התפלגות מתוארת

היום במרכזי בשכר העובדים מספר ;27 לוח
המרכזים אחוז במרכז העובדים מספר

100 מרכזים הכול סך

18 9 עד
22 1210
22 1513
21 1916
17 2820

מספר בין ביחס גם ביטוי לידי באים בהם, המועסקים העובדים במספר היום, מרכזי בין ההבדלים
באוכלוסיית המושקעת האנושית התשומה את מבטא זה יחס במרכז. המבקרים מספר לבין העובדים
למאפייני בהתאם משתנה והוא למבקר עובדים 0.23 על עומד זה יחס בממוצע, המרכזים. של היעד

.(28 (לוח המרכז

בכ300/0 גבוה למבקר העובדים מספר המקומיות ובמועצות הוולונטרי במגזר כי עולה, מהנתונים
במעט נמוך זה יחס מקומיות עמותות בידי המופעלים במרכזים ל0.29. ומגיע הכללי מהשיעור
כן כמו .0.24 על עומד והוא הכללי לשיעור קרוב זה יחס הפרטי במגזר .0.21 על ועומד הכללי מהשיעור
מהנתון בכ300/0 הנמוך שיעור ,0.16 הוא למבקר העובדים מספר הערבי המגזר במרכזי כי נמצא
בלבדית המיועדים במרכזים למבקר עובדים של גבוה שיעור נמצא כצפוי, היהודי. במגזר המקביל
גודל בין הפוך יחס קיים כי מתברר מהלוח הכללי. מהשיעור ב500/0 הגבוה שיעור ,0.34  נפש לתשושי
העובדים מספר יורד כך יותר גדול שהמרכז ככל היעד. לאוכלוסיית האדם כוח שיעור ובין המרכז
יחס מגיע מבקרים) 25 עד (שבהם הקטנים במרכזים גדל.7 הכללי העובדים שמספר אף למבקר,

מבקרים). 100+ (שבהם ביותר הגדולים במרכזים ל0.12 עד יורד והוא ל0.50 למבקר העובדים

.0.51 = במרכז הרשומים מספר לבין העובדים מספר בין Pearson של המתאם מקדם 7
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של נבחרים מאפיינים לפי היעד, לאוכלוסיית ביחס היום במרכזי המועסק האדם כוח שיעור :28 לוח
המרכזים

~ למבקר העובדים* מספר
כאחוז

הכללי מהשיעור מוחלט

100 0.23 מרכזים הכול סן
מפעיל גוף

94 0.21 מקומית עמותה
129 0!29 t וולונטרי
107 0.24 פרטי

אוכלוסייה מגזר
102 0.23 יהודי
71 0.16 ערבי

נפש לתשושי אגף
108 0.25 איו
70 0.16 יש
150 0.34 בלבד נפש לתשושי מרכז

מוניציפלי מעמד
98 0.22 עירייה
128 0.29 מקומית מועצה
93 21י0 אזורית מועצה

רשומים) (מספר גודל
218 0.50 25 עד
145 0.33 5026
113 0.26 7551
88 0.20 10076
54 012 +100

 " מתנדבים. כולל לא *

היום במרכזי מתנדבים
פעילות מתנדבים. גם המרכזים במסגרת מועסקים היום במרכזי המועסק בשכר האדם לכוח בנוסף
יום מרכזי ארבעה כל מתוך כשלושה השוטפת. בהפעלתם מאוד מסייעת היום במרכזי המתנדבים
שעות 28 מועסקים שביחד במרכז, מתנדבים בכשמונה מדובר בממוצע מתנדבים. העסקת על דיווחו
אמנות, בעיקר  חוגים הדרכת הם: בהם שהנפוצים שונים, בתחומים מועסקים הם בממוצע. בשבוע
אוכל ובחדר במטבח בעזרה מתנדבים), העסקת על דווח שבהם מהמרכזים (ב330/0 והתעמלות מוזיקה
,(240/0) נוסף פירוט ללא שונים בתחומים בסיוע ,(250/0) אישי בטיפול ,(320/0) בתעסוקה ,(330/0)

באחזקה ,(150/0) חברתית בהפעלה ,(180/0) שבוע/תנ"ך) (רב/פרשת דת שירותי במתן ,(210/0) בהרצאות
(0/ס11). ובמלאכה (140/0) ותיקונים
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היום מרכז1 שירות התפתחות .10
היקף על ראשוניים כמותיים נתונים השבעים. שנות בסוף לפעול התחיל לקשישים היום מרכזי שירות
(ברנע 19951991 לשנים אשל של החומש תכנית עבור שנערך בסקר 1990 בתחילת התקבלו השירות

.(1992 וחביב,

לאחר שנים חמש .(29 (לוח קשישים כ3,900 ביקרו ובהם יום מרכזי 53 בארץ פעלו 1990 שנת בתחילת
1250/0 של גידול הדבר, פירוש מבקרים. כ7,450 וכלל לכ120 המרכזים מספר הגיע ,1994 בסוף מכן,
פועל שבהן המקומיות הרשויות מספר בהם. המבקרים הקשישים במספר 920/0 ושל המרכזים במספר
מרשים בגידול מדובר .1994 בסוף ל77 1990 בתחילת מ38 זו, בתקופה עצמו הכפיל יום מרכז
גדלה ,65+ בני הקשישים אוכלוסיית היום, מרכזי של העיקרית היעד שאוכלוסיית בעובדה בהתחשב
גדל ,(add היומיום בפעילויות המוגבלים בקהילה הגרים הקשישים ומספר ב270/0, תקופה באותה

ב350/0. הנסקרת בתקופה

1994 סוף ובין 1990 תחילת בין היום מלפזי שירות להתפתחות מדדים :29 לוח
שיעור סוף תחילת

(אחוזים) הגידול 1994 1990

27 519,900 410,500 (65+) הקשישים אוכלוסיית

35 51,600 38,200 בקהילה מוגבלים מזה:

125 119 53 היום מרכזי מספר

103 77 38 מרכז יש שבהן המקומיות הרשויות מספר

92 7,442 3,875 הכולל המבקרים מספר

(אחוזים) המבקלים שיעור
52 1.4 0.9 הקשישים אוכלוסיית כלל מתוך
42 14.4 10.1 בקהילה המוגבלים הקשישים מתוך

100 100 (אחוזים) המבקיים* של התפקודי המצב התפלגות
58 51 בלבד פיזית מוגבלים
16 13 נפש תשושי
26 36 אחרים

הסוגרים. על שליטה של הממד את כולל לא התפקודי המצב זה בלוח *

בהיצע הגידול עם יחד בפרט, המוגבלים הקשישים ובאוכלוסיית בכלל הקשישים באוכלוסיית הגידול
מ0.90/0 במרכזים: המבקרים הקשישים בשיעור 520/0 של לגידול הביאו היום, מרכזי של השירות
המוגבלים הקשישים לאוכלוסיית ביחס זאת בוחנים אם .1994 שנת בסוף ל1.40/0 1990 בתחילת
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הדבר פירוש 51994 בסוף ל14.40/0 1990 בתחילת מ0/ס10.1 עלה המבקרים שיעור כי נמצא בקהילה,
זו. בתקופה בקהילה המוגבלים הקשישים מתוך במרכזים המבקרים בשיעור 420/0 של גידול הוא

כי עולה, 1994 סוף לבין 1990 תחילת בין המבקרים של התפקודי מצבם בהתפלגות ההבדלים בבדיקת
שיעור ירד ובמקביל זו, בתקופה עלה הנפש תשושי ושל בלבד פיזית המוגבלים של היחסי שיעורם
תשושי ושיעור מהמבקרים ל580/0 מ510/0 עלה בלבד פיזית המוגבלים שיעור האחרים. המבקרים
הלכו הנבדקת התקופה שבמשך מעידים אלה נתונים הנסקרת. בתקופה ל160/0 מ130/0 עלה הנפש

יחד. גם וקוגניטיבית פיזית מבחינה יותר, מוגבלת באוכלוסייה והתמקדו היום מרכזי

(65+ (בני הקשישים ושיעור בכ10,500, במרכזים המבקרים של הכולל מספרם נאמד 1997 בסוף
ב1.70/0. מוערך במרכזים המבקרים

סיכום
התפתח זה שירות מוגבלים. לקשישים העיקרי הקהילתי השירות כיום הם לקשישים היום מרכזי
במימון משמעותי גורם המהווה סיעוד ביטוח חוק של יישומו עקב השאר בין האחרון, בעשור מאוד

השירות.

בשני המרכזים על מפורטת תמונה לקבל לראשונה אפשר היום במרכזי המבקרים של הארצי המפקד
ומאפיינים בהם, המועסק האדם כוח בהם, המוצע השירותים סל  המרכזים מאפייני א. ממדים:
 המבקרים מאפייני ב. וכו'; לאגפים חלוקה הפעילות, שעות ותק, המפעיל, הגוף כמו נוספים

בשירות. השימוש דפוסי על נתונים וכן ובריאותיים תפקודיים סוציודמוגרפיים, מאפיינים

ובנושא בכלל הקהילתיים השירותים בתחום המדיניות, קביעת על האחראית הציבורית המערכת
על כמותיים נתונים זה. שירות של הרצוי פיתוחו המשך בנושא כיום מתלבטת בפרט, היום מרכזי
ובגיבוש המערכת בהבנת רבות לסייע יכולים המפקד, במסגרת שנאסף מהסוג בשירות, השימוש
לקבלת המידע בסיס את שיהווה עדכני מידע קבלת של החשיבות ברורה לכך אי הרצויה. המדיניות
מרכזי מחשוב פרויקט הוא לכך לתרום שיכולים העיקריים האמצעים אחד הדרושות. ההחלטות
ותוכל יחסית, פשוטה הרצוי המידע הפקת תהיה המרכזים, של מחשובם תהליך לכשיושלם היום.

קבועים. ובמועדים שוטף באופן להתבצע

38



ביבליוגרפיה

החומש לתוכנית מנחים קוים .1996 בישראל. הזקן למען שירותים ולפיתוח לתכנון האגודה  אשל
ירושלים. ,20001996 אשל של השישי

לניהול הנחיות  לזקן יום מרכז .1990 בישראל. הזקן למען שירותים ולפיתוח לתכנון האגודה  אשל
ירושלים. ולהפעלה,

מידע מרכז 19971994 בישראל: לקשישים היום מרכזי של האזורית התפרוסת .1994 ש'. באר,
י ירושלים. ברוקדייל, ג'וינטמכון

המוסד ,105 מס' סקר יום, במרכזי סיעוד חוק ביצוע .1993 ר'. ורטמן, ת'; הרון, ש'; בייץמוראי,
ירושלים. לאומי, לביטוח

לביטוח המוסד ,121 מס' סקר ,1993 סיעוד ביטוח חוק הפעלת .1994 א'. זיפקין, ש'; בייץמוראי,
ירושלים. לאומי,

אשל ברוקדייל, ג'וינטמכון ה90, בשנות בישראל הזדקנות .1992 (עורכים). ג' חביב, ת'; ברנע,
ירושלים. וג'וינטישראל,

ירושלים. ל31.12.1994, הנכונים האוכלוסייה קובצי 1995א. לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

ירושלים. ,46 מסי 1995 לישראל סטטיסטי שנתון 1995ב. לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

,1994 אוקטוברדצמבר :4 מס' 1994 כ"ד, כרך סטטיסטי, רבעון .1995 לאומי. לביטוח המוסד
ירושלים.

ירושלים. ברוקדייל, ג'וינטמכון הערכה, מחקר בישראל: לזקן יום מרכזי .1994 (עורכת). מ' כורזים,

ארצי, סקר בישראל: קשישים מועדוני .1995 א'. מזרחי, ס'; טרכטנברגעובדיה, מ'; כורזים,
ירושלים. דמ95232, ברוקדייל, ג'וינטמכון

דמ90180, ברוקדייל, ג'וינטמכון בישראל, הקשישים בקרב מוגבלות .1990 ח'. פרימק, ח'; פקטור,
ירושלים.

39



BH^BWlf^^^W^^^n^^ffB^^^^B

Clients of DayCare Centers
for the Elderly:
Findings from a National Census
Shmuel Be'er

JDCBrookdale National Information
Center for Services for the Elderly
in cooperation with ESHEL and JDClsrael

n=HJ !;!*!!■;IJJ.lrlJ
RR28398



^ 1'^. : WHAT IS THE JDCBROOKDALE INSTITUTE?

j ^M "m : A national center for research on aging, human development,
, ■I ^' . and social welfare in Israel, established in 1974.

""tvl '" : An independent notforprofit organization, operating in
.' partnership with the American Jewish Joint Distribution
; Committee (AJJDC) and the Government of Israel .

: A team of professionals dedicated to applied research on high
. priority social issues relevant to the national agenda.

: A knowledge resource committed to assisting policymakers
■ and service providers in the planning and implementation of
; effectivesocial services.

', A center for professional exchanges, collaborative research
; and special forums in the international arena.

. The Institute's research involves an interdisciplinary approach.
I The Institute has five major divisions:

: ♦ Aging

\ ♦Health Policy

: ♦ Immigrant Absorption
. ♦ Disability
: ♦ Center for Children and Youth



Clients ofDay Care Centers for the Elderly:
Findings from a National Census

Shmuel Be5er

o
o
o0

s>

JDCBrookdale National Information Center for Services for the Elderly
^ in cooperation with ESHEL and JDCIsrael

or

OQ

Apirl 1998 Jerusalem

A v(
[\ הספרי ^1



. JDCBrookdale Institute of Gerontology
and Human Development
P.O.B. 13087
Jerusalem 91130 Israel
Tel: (02) 6557400
Fax: (02) 5612391



Abstract

A national censusof the clientsof day care centers for the elderly was conducted during the second
half of 1994. The information which was gathered provides the first comprehensive pictureof the
demographic and functional profile of the elderly who attend day care centers, and of the basic
characteristicsof the centers themselves. The census's data are assisting decisionmakers in the field
of community services for the elderly to address a variety of issues, including the improvement of
the current system and its future development. The census owes its success to a high response rate.

The census was initiated by ESHEL (The Association for the Planning and Development of
Services for the Aged in Israel) and conducted by JDCBrookdale Institute, with funding by
JDCIsrael. It was monitored by a steeirng committee composed of representatives rfom the
MinistryofLabor and Social Affairs, the National Insurance Institute (Nil), ESHEL, JDCIsrael and
JDCBrookdale Institute.

Israel's day care centers have expeirenced significant growth and development in the past decade.
Today they are the pirnciple community service for disabled elderly, in accordance with the trend of
keeping disabled elderly at home and in their natural surroundings in order to prevent or postpone
institutionalization for as long as possible. The centers are an important link in the continuity of
services for the elderly, located as they are between the services which are provided in the elderly
person5s home and those which are provided in the alternative housing rfameworks, namely
sheltered housing and longterm care institutions. The Nil decision to recognize day care centers as
oneofthe services covered by the Community Longterm Care Insurance Law (CLTCI) accelerated
the development of community services for the elderly in general, and of day care centers in
particular.

The census data were gathered via two questionnaires which were mailed to all day care center
directors. The first questionnaire covered basic data on the centers (the operating organization,
services provided, personnel, year opened, operating hours, etc.). The second questionnaire asked
the center's staff to provide basic characteirstics for each of the center's clients. These
characteirstics included sociodemographic data: year of birth, gender, country of birth, year of
immigration, personal status, living arrangement, education and domicile, as well as data on health
and functional status: activities of daily living (ADL), mobility, seirous health problems, cognitive
condition and emotionalsocial functioning. In addition, data were collected on the length of time
the elderly person had been attending the center, as well as the rfequency of visits, the source of
funding for these visits (CLTCI or other) and the daily fee paid.

The census data were collected on an anonymous basis. This made it easier for the day care center
staff to complete the questionnaire, and allayed fears that there was an invasion of pirvacy and a
breachofmedical confidentiality.



The response rate was high, reaching 920/0of the country's day care centers md 940/0 ofthe clients■
For the purpose ofthe census, a "client" was defined as being an elderly Person wh0 came to the
center at least once a week, paid on a daily basis and received a basket of services.

At the end of 1994, there were 120 day care centers for the elderly in operation in Israel, wnich were
visited by some 7,500 clients. There was great variance among the centers in a number of dXQas,
among them the characteristics of the population being served, center size, available services,
personnel etc. These differences probably led to variances in perceptions of service, in the
availabilityof local resources, and in adaptation to the needs and preferences unique to each 1ocale.

The data rfom the census show that most ofthe centers (710/0) were operated by a local association
for the elderly which was established by ESHEL, which, together with the Service for the Aged of
the Ministryof Labor and Social Affairs, pioneered the developmentof day care service in Israel. It
was later that voluntary and private organizations became associated with the day care system.

With implementation ofthe CLTCI law in 1988, disabled elderly became eligible to receive service
benefits rfom the Nil that could be used within the day care center rfamework. The law's
contirbution to the developmentof this service was important: At the time ofthe census more than
halfof the clients came to the centers within the law's rfamework; the rate presently stands at 600/o
and higher.

At the time ofthe census, 1.30/0 ofthe total elderly population (aged 65+) in Israel attended day care
centers. Day care center clients were older than the general elderly population, as reflected in the
median age ofthe two groups, 78 and 72 years old, respectively. It was found that the rateof elderly
who attended day care centers was three times higher in the rural sector than in the urban sector.
The rate in the Arab sector was slightly higher than in the Jewish sector.

According to the day care centers staff deifnition, most of the clients (580/0) were only physically
disabled (in at least one ADL and/or mobility and/or incontinence); 160/0 were defined as being
mentally rfail (the vast majoirty of whom were physically disabled as well); the remaining 260/0

were neither physically disabled nor mentally rfail. In addition,710/o suffered rfom a seirous health
problem and/or a slight cognitive decline and/or had problems with emotionalsocial functioning.

The proportion of clients of centers in the rural sector (regional councils) who were neither
physically disabled nor mentally rfail was double that of centers in the urban sector (municipalities
and local councils)  430/0 and 220/0, respectively. This is related to the fact that in the rural sector,
there is more emphasis placed on the centers' social rfamework. One of the reasons for this might
be the lackof other rfameworks (such as social clubs, for example). As a result, these centers serve
amore heterogeneous population.



The findings of the census also show that the more seirous the functional or cognitive status, the
more frequent the use of day care center services. The average number of visits overall was 3.7
attendance days per week, while the average for the mentally rfail was 4.4.

The proportion of elderly persons attending day care centers was not uniform throughout the
country. Relatively high proportions were found in the Northern and Central distircts, while there
were relatively low proportions in the Jerusalem and Tel Aviv distircts. The proportions in the Haifa
and Southern distircts were similar to the national proportion.

The average number of services presently provided by day care centers is 18. They fall into three
areas: a) personal and support services, which make up 380/0 of the centers' services and include
meals, bathing, personal care, pedicure, haircuts, family guidance and laundry; b) leisure, social and
cultural services, which make up 420/0 of the services and include occupational recreation
(handicrafts), exercise, games, television, lectures, hobby groups, cognitive stimulation, excursions
and sheltered workshops; and c) professional care services, which make up 20)/'o of the services and
include social work services, health services, preventative and rehabilitative physiotherapy,
occupational therapy, geiratirc consultation and dental treatment.

Day care center personnel include a vairety of professionals in the areas of management, care and
maintenance. Today, the most common functions found at day care centers are (in descending order
of prevalence): director, janitor, care giver and aide, volunteer, secretary, social worker, activities
coordinator, kitchen worker, hobby group leader, pedicuirst, physiotherapist, nurse,
barber/beautician, maintenance worker, bookkeeper, occupational therapist and house mother.

The data rfom the census show that at day care centers designated only for the mentally rfail, the
staffclient ratio is 500/0 higher than at day care centers in general. Similarly, it was found that as the
numberof clients at a day care center irses, the staffclient ratio declines.

The overall proportionof day care center clients rose rfom Q.9%of the country's elderly in 1990 to
X.4%by the endof 1994 (when the census was conducted). The proportion of disabled elderly in the
community attending day care centers rose duirng the same peirod rfom10. I'M) to 14.40/0. This
increase stemmed rfom the accelerated construction of new day care centers, which is still taking
place. At the end of 1997, the overall numberof day care center clients was estimated to be 10,500,
and the proportionof the country's elderly (age 65+) who attended day care centers was estimated
tobel.7%.

Memoranda with census data were prepared for vairous committees dealing with day care centers,
in order to facilitate their discussions. These memoranda, which focused on selected aspects of the
day care centers, have been and continue to be routinely utilized for decisionmaking and
policymaking purposes. Similarly, the data are utilized as the basis for forecasting the day care
centers' future needs. In lightof the interest shown by vairous parties, it was decided to publish the



current report, which is a summary designated for the wider public which is involved with and
interested in the subjectof day care centers for the elderly.

Since 1994, no additional censuses of clients of day care centers for the elderly have been
conducted, and it will be necessary to update the data in the future. Nevertheless, the
JDCBrookdale National Information Center for the Elderly, in cooperation with ESHEL, is closely
following developments among the basic quantitative characteristicsof this essential service.
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