
ישראל ujma
ברוקד"ל מכון

לגרפולוגיה
בישראל וחברה אדם והתפתחות

לביטוח המוסד
לאומי

ותכנון לחחקר האגף

השירותים מטרו מיסו1
בישראל לקשישים ממושך לסיכול

סקטור חיים
גוטמן מיכל
שמואל1 טמיר

1982מ8215 אוקטובר ירושלים,



BRS1582
ממושך לטיפול השירותים מערך מיפוי

חיים פקטור,

000149845364

" ו

I



הפרקום \n*v
BRS1582 0.2

י^ 'v ■>י)4\< 1^<< י, )c^ o

שנטאלי גטאנ*ו. פקטור. ^תזהמחבו

שירותים חטרך ^לחוי במחסנו
ל&מיטל^ם... ממו"יר לל1יחול
חתימה ר י תאר ה^*^ל שם

nntwn >'11nu p3d



ישראל גיוינט
לאומי לביטוח המוסד לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון
ותכנון למחקר האגף בישראל וחברה אדם והתפתחות

r

t

ממושך לטיפול השירותים מערך מיפוי
1

בישראל לקשישים

r

שמואלי עמיר גוטמן, מיכל פקטור, חיים
r

^ן המפריח ך

1982 אוקטובר ירושלים, 8215n



# ^■

 א 

הקרמה

המוציאים המוסדות שני של משותפים וביצוע יוזמה פרי הוא שלפנינו המחקר

של הבעיות במכלול אינטנסיבי באופן עוסק 1980 מאז אשר ברוקדייל, מכון לאור: ^

מרכז אשר לאומי, לביטוח המוסד של ולתכנון למחקר והאגף לקשישים, ממושך טיפול

סיעוד". ביטוח "חוק של עקרונותיו לקביעת הציבורית הועדה של פעולותיה את ומתאם

של הבנתה לקידום המוסדות שני של המשותפים במאמצים נוסף שלב זה כמחקר לראות יש

בישראל. ממושך לטיפול המערכת

המחקר. בביצוע לנו עזרו אשר אנשים אותם לכל להודות היא נעימה חובה

לתכנון, שותפים שהיו לאומי לביטוח ומהמוסד ברוקדייל ממכון לע*יתינו
ברנדה ברגיורא, מרים בנדל, זיאןפייר הנתונים: ולאיסוף המחקר כלי להכנת

אילה באר, לשמואל תומר. ואדריאן פליישמן רחל פייקס, חוליאנה מורגנשטיין,
אלון לבלהה ועיבודם, הנתונים איסוף בשלב רבות תרמו אשר הרצברג, ועדה ביבר,

בהדפסתו. שסייעה מזור ולאסתר הדו"ח עריכת על

ליוו אשר  שמאי ונירה דייויס, מיכאל ברגמן, שמעון  ההיגוי ועדת לחברי

והמועילה המקצועית עזרתו על חביב לגיק תודתנו הדרכתם. על שלביו, בכל המחקר את

אשר כהן לשלמה כן וכמו הדו"ח, של קודמות טיוטות על הערותיו ועל המחקר במהלך

וייל, חנה חברים: מספר של מהערות גם נהנינו המחקר. של השונים בשלבים רבות תרם

קופ. ויעקב פרידמן שמואל ערן, יחיאל חביב, אהוד

מהאנשים שקיבלנו הרבה העזרה ללא להתבצע היה יכול לא זה שמחקר ספק אין
תוך בראיונות השתתפותם ממושך. לטיפול השירותים מערכת הפעלת על המופקדים

לא לצערנו המערכת. בלימוד לנו סייעה שברשותם, המידע כל את לנו לספק נכונות
אישית. כתודה תודתנו את יקבל מהם אחד שכל מקווים אנו אך כולם, את למנות נוכל

בלבד. המחברים על היא לעבודה שהאחריות לציין למותר
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לוחות רשימת

4833 עמז 2 פיק

ובעלות, גיאוגרפי איזור (תיקני), מוסד סוג לפי מוסדות מספר :2.1 לוח
.1981

בבתי גריאטריות ומחלקות ממושך לטיפול במוסדות תקן מיטות מספר :2.2 לוח
גיאוגרפי איזור מיטה, מוג לפי שיקום ומוסדות כלליים חולים

.1981 ובעלות,

65+ בגיל יהודים ל1000 ממושך לטיפול במוסדות תקן מיטות מספר :2.3 לוח
.1981 ובעלות, גיאוגרפי איזור מיטה, סוג לפי

גריאטריות ומחלקות ממושך לטיפול במוסדות "בפועל" המיטות מספר :2.4 לוח
גיאוגרפי איזור מיטה, סוג לפי שיקום ומוסדות כלליים חולים בבתי

.1981 ובעלות,

בגיל יהודים ל1000 ממושך לטיפול במוסדות "בפועל" מיטות מספר :2.5 לוח
.1981 ובעלות, גיאוגרפי איזור מיטה, סוג לפי 65+

* בבתי גריאטריות ומחלקות ממושך לטיפול במוסדות תקן מיטות מספר :2.6 לוח
גיאוגרפי ואיזור מיטה סוג לפי שיקום ומוסדות כלליים חולים

.1981 (נפות),

65+ בגיל יהודים ל1000 ממושך לטיפול במוסדות תקן מיטות מספר :2.7 לוח
.1981 (נפות), גיאוגרפי ואיזור מיטה סוג לפי

לפי ממושך לטיפול במוסדות ממשלתי במימון תפוסות מיטות מספר :2.8 לוח
יהודית סוכנות (כולל 1981 ובעלות, גיאוגרפי איזור מיטה, סוג

השכון). משרד של מאכלסות וחברות

במוסדות "בפועל" ממיטות כאחוז ממשלתי במימון תפוסות מיטות :2.9 לוח
.1981 ובעלות, גיאוגרפי איזור מיטה, סוג לפי ממושך לטיפול
מיטה סוג לפי ממושך, לטיפול במוסדות לאשפוז השנתית ההוצאה :2.10 לוח

.(1981 יולי מחירי שקלים, (באלפי המוסד ובעלות

מיטה מוג לפי ממושך לטיפול במוסדות לאשפוז השנתית ההוצאה :2.10.1 לוח
(אחוזים). המוסד ובעלות

מיטה סוג לפי ממושך לטיפול במוסדות לאשפוז השנתית ההוצאה :2.10.2 לוח
(אחוזים). המוסד ובעלות

ובמחלקות ממושך לטיפול במוסדות למיטה ממוצעת חודשית הוצאה :2.11 לוח
ובעלות מיטה סוג לפי שיקום ומוסדות כלליים בבתי"ח גריאטריות

.(1981 יולי (שקלים, המוסד
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ממושר לטיפול במוסדות האשפוז הוצאות במימון ההשתתפות התפלגות :2.12 לוח
.1981 יולי המוסד, ובעלות מיטה סוג לפי

ממושך לטיפול במוסדות האשפוז הוצאות במימון ההשתתפות התפלגות :2.13 לויו *

העבודה ומשרד הבריאות משרד ע"י מופנים  ובעלות מיטה סוג לפי
.1981 יולי והרווחה,

9579 עמי 3 פרק

מסכם לוח ממושך: לטיפול קהילתיים שירותים :3.1 לוח

.1981 המממן, והגורם שירות לפי בקהילה שירותים מקבלים מספר :3.2 לוח

והגורם שירות לפי בקהילה שירותים המקבלים (65+) הקשישים מספר :3.3 לוח
.1981 המממן,

.1981 גיאוגרפי, ואיזור שירות לפי בקהילה שירותים מקבלים מספר :3.4 לוח

ואיזור שירות לפי בקהילה שירותים המקבלים (65+) הקשישים מספר :3.5 לוח
.1981 גיאוגרפי,

קשישים ל1000 בקהילה שירותים המקבלים (65+) הקשישים שיעור :3.6 לוח
.1981 גיאוגר1?י, ואיזור שירות לפי (65+) יהודים

ובעלות גיאוגרפי איזור שירות, לפי בקהילה שירותים מקבלים מספר :3.7 לוח
.1981 השירות, ספק

וסוג גיאוגרפי איזור שירות, לפי בקהילה לשירותים השנתית ההוצאה :3.8 לוח
.(1981 יולי מחירי שקלים, (באלפי המממן בעלות

הספק בעלות סוג שירות, לפי בקהילה לשירותים השנתית ההוצאה :3.9 לוח
.(1981 יולי מחירי שקלים, (באלפי המממנים והגורמים
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מבוא :1 פרק

מימון לארגון, היא (Longterm care) ממושך" "טיפול במונח הכוונה
פיזית, תיפקודית מגבלה אצלם שאובחנה לאנשים שירותים של רחב מגוון של ואספקה

יומיומיות פעולות ביצוע עליהם המקשה לסירוגין, או רצופה חברתית, או נפשית

למרות *.(1981 Callahan and Wallack ,1981 Farrow) יחסית ארוכות תקופות במשך

גיל לקבוצות שייכים יחסית ארוכות תקופות במשך בתיפקודם המוגבלים שהאנשים

המקרים ברוב ולכן, קשישים. הם זו בקבוצה הנכללים האנשים שרוב הרי שונות,
לקשישים. הניתנים ממושך לטיפול שירותים על מדובר

את המגדיר ציר עלפני ממושך לטיפול השירותים מכלול את לפרוס מקובל

מוסדיים, שירותים גיסא, מחד קצוות: שני מגדירה זו פריסה השירות. אספקת מקום

ומחלקות ממושכות למחלות חולים בתי אבות, (בתי ממושך לטיפול מוסדות הכוללים

הקשיש בבית המסופקים שירותים גיסא, ומאידך כלליים), חולים בבתי גריאטריות

הטיפולים מצויים בתווך, וכוי). אישי טיפול סיעודי, רפואי מקצועי (טיפול 1

וכוי) מועדונים יום, (טיפול בביתם המתגוררים לקשישים הקהילה במסגרת הניתנים
והמקובץ. המוגן הדיור ושירותי

הפורמלי הטיפול טהרת על הוא המוסדיים השירותים במסגרת הניתן הטיפול

ומתנדבים) שכנים חברים, (משפחה, הלאפורמליים המטפלים משקל זאת, עם מקצועי.

בעובדה להתחשב יש גבוה. הוא הקהילה, במסגרת החי הקשיש בבית שירותים המספקים

בלבד. פורמליים שירותים נכללים בהם להלן, הקהילתיים השירותים על בדיונים זו
הנוכחית ההתעניינות בבסיס עומד ממושך לטיפול מהמערכת רצון שביעות חוסר

המדינות רוב נחלת הוא זה רצון שביעות חוסר הממושך. הטיפול כלפי במדיניות
ישראל. על גם פסח ולא ,(Callahan and Wallack למשל, (ראה, המערבי בעולם

מתאים מינוח היעדר בשל אומץ הדו"ח כל לאורך משתמשים אנו בו "טיפול" המונח *

בעל לאדם המסייעים שירותים מגוון נכללים שבו "care" הלועזי למונח יותר
הנסקרים שהשירותים מכאן נאות. חיים אורך לנהל חברתית או תיפקודית מוגבלות

סיעודיים לשירותים רק ולא ממושך, טיפול של יותר רחבה להגדרה מתייחסים בדו"ח
היומיומי. בתיפקוד הזולת לעזרת הזקוקים לאנשים
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המדיניות של באופייה קשורות במערכת מחודש עניין המעוררות העיקריות הבעיות

אינטנסיבי ושימוש מיסוד בכיוון נטייה א) בעבר: שגובשה הממושך הטיפול כלפי

קהילתיים שירותים 01 במוסדות; נמוכה טיפול איכות ב) המוסדיים; בשירותים

בסך מואצת עלייה ד) מתאימה; לא גיאוגרפית תפרוסת ובעלי חלקיים מפורדים, "

אלו. בהוצאות הממשלתי הסקטור של חלקו עליית ובעיקר ממושך לטיפול ההוצאות

הטיפול שירותי מערכת של מחודשת בבדיקה צורך על מצביעות אלו בעיות

לכיוונים המערכת והפניית ואספקתם, מימונם השירותים, ארגון במונחי  הממושך ,. 

והפרטי. הציבורי הסקטור בין הנטל וחלוקת המשאבים הקצאת מבחינת יותר רצויים ■ 1

המחקר מטרות

ממושך לטיפול השירותים מערכת את למפות היא זה מחקר של העיקרית המטרה

דרך את נבחון המיפוי במסגרת וקהילתיים). מוסדיים לשירותים בישראל הקיימת

את נבחון זו, מערכת עלידי טיפול המקבלת האוכלוסייה היקף על נעמוד ארגונה,
של הלימותם על כלליים בקווים ונעמוד השירותים, של הגיאוגרפית התפרוסת

נאמוד כן, כמו וארצית. איזורית ברמה האוכלוסייה של לצרכים הקיימים השירותים

מימונם. דרכי ואת כיום הקיים בהיקף השירותים באספקת הכרוכה העלות את

הלימות מידת על השאלה התעוררות עם עלה זה מסוג תיאורי במחקר הצורך

קווי להתוות נסיון תוך ובעתיד, בהווה לצרכים ממושך לטיפול בשירותים ההיצע

חוק קבלת עם והתבלט התחזק זה צורך 1.(1980 ,Habib) בעתיד למדיניות פעולה

בגביית הוחל מסגרת, חוק המהווה זה, חוק לפי .29.8.1980 ב בכנסת סיעוד ביטוח

לתת שמטרתו הלאומי, הביטוח חוק במסגרת חדש לענף קרן צבירת לשם ביטוח דמי

1 מבוטח יהיה ושאירים זיקנה בביטוח המבוטח כל כאשר כרוניים לחולים סיעוד גימלת
סיעוד.2 בביטוח גם

הצרכים על ותחזית הגיאוגרפית תפרוסתם היקפם, המוסדיים, השירותים של תיאור
בשירותים אדם כוח על במחקר (1980) ותומר חביב ברגמן, עלידי נעשה בעתיד,
הקהילתיים השירותים של ההיקף על פירוט כלל לא זה תיאור בישראל. לקשישים

המערכת. כלל של עלות ואומדני
י"ז2 1980  תש"מ ,(42 מסי (תיקון הלאומי הביטוח חוק ,1479 חוק הצעת

י .29.8.1980 תש"מ, באלול
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של בראשותו ציבורית ועדר. מינה כ"ץ, ישראל דייר דאז, והרווחה העבודה שר

סיעוד. ביטוח חוק יושתת עליהם העקרונות את לגבש שתפקידה מן, קלמן פרופסור

ואינו מיועד אינו החדש שהחוק ברור היה החוק עקרונות על הדיונים תחילת עם כבר

לחזקו מיועד אלא ממושך, לטיפול השירותים של הקיים המערך את להחליף יכול

לתת במטרה השנים במהלך בארץ התפתח זה שירותים מערך הנוכחיים. לצרכים ולהתאימו

חברתיים, או תיפקודיים בריאותיים, מקשיים הסובלת האוכלוסייה של לצרכים מענה

עליה רחבה תשתית ומהווה מוסדית, חוץ קהילתית במסגרת והן מוסדית, במסגרת הן

ממושך. לטיפול השירותים את ולפתח לארגו יש

שהוקמו ולתתהועדות הציבורית הועדה לעבודת לסייע נועד זה מחקר

לתת ובמיוחד הועדה, לרשות הועמדו המחקר של מוקדמים מימצאים ואמנם, במסגרתה.

ברגמן). שמעון פרופסור (בראשות והחסרים הקיימים השירותים ותיאור לניתוח הועדה

המחקר מתודולוגיית

ארגונים כשלושים של ריאיון שכלל 1981 בקיץ שנערך סקר על מתבסס המחקר

או לקשישים, ממושך לטיפול שירותים של הישירה אספקתם על המופקדים מרכזיים
שסקרנו הארגונים בין השירותים. את בפועל המספקים אחרים גורמים על המפקחים

הסוכנות השונות, יחידותיהם על והשיכון והרווחה, העבודה הבריאות, משרדי היו 

הערים של המקומיות הרשויות מכבי, חולים קופת כללית, חולים קופת היהודית,

שירותים ולפיתוח לתכנון האגודה שבע), ובאר חיפה אביב, תל (ירושלים, הגדולות
התנדבותיים וארגונים (מט"ב) בית למטפלות אגודה (אש"ל), בישראל הזקן למען

משען). סוציאלי, נשים שירות אירופה, מרכז עולי (ארגון שונים (וולונטריים)
של המכריע רובם את מכסים שרואיינו הארגונים עלידי הניתנים השירותים

אותם כעיקר נמצאים כיסינו שלא השירותים בין כיוס. הניתנים הפורמליים השירותים

אשר התנדבותיים, ארגונים עלידי והמנוהלים מקומי בסיס על הניתנים שירותים

שמנינו. המרכזיים לגורמים סדיר באופן מדווחות אינן פעולותיהם

המוקדים כל של מקיף ריאיון עלידי לערוך היה אפשר זה מסוג סקר

תחנות והרווחה, הבריאות ל©כות שונים, (מוסדות לקשישים שירותים הנותנים
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היקף על מצרפי מידע קבלת עללדי או וכוי), מועדונים המשפחה, לבריאות

השנייה, בשיטה נקטנו האחראיים. הארגונים של המרכזיות מההנהלות השירותים

ואיכות הפירוט רמת במחיר זאת אך העלות, את ומקטינה הביצוע זמן את המקצרת

המתקבל. המידע * .
> ו י

מקום לפי לחלוקתם (בהתאם שירותים של קטיגוריות לשתי התייחסנו
אספקתם):  .,

לחולים חולים בתי שונים, מסוגים אבות בתי מוסדיים: שירותים א)

ושיקומית; אקוטית לגריאטריה ומחלקות גריאטריים מרכזים כרוניים,
הקשיש בבית הניתנים שירותים חוץמוסדיים: קהילתיים שירותים ב)

במסגרות יום טיפול שירותי וכוי); אישי טיפול סיעודי, (טיפול

המיועדות כספיות והקצבות הדיור בתחום שירותים בקהילה; ריכוזיות

v מיוחדים. לצרכים שירותים או ציוד לרכישת

בבתי גריאטריות לא במחלקות הניתן האקוטי הטיפול את במחקר כללנו לא

זיקנה קיצבות פסיכיאטריים, מוסדות שיניים, טיפול חולים, קופת ובמרפאות חולים

עצמאיים. לקשישים מוגנת תעסוקה של ותכניות הפנסיה, ומערכת הלאומי הביטוח של

או פורמליים, גורמים עלידי בעין הניתנים אלו הם שסקרנו השירותים

אותם נכללו לא פרטי. באופן השירות קניית לשם כספיות הקצבות מתן עלידי

מאורגנים לא פרטיים מגורמים המשפחות עלידי במלואם וממומנים הנקנים השירותים

עלידי בעיקר נעשית פרטי באופן שירותים קניית בית). ועוזרות מטפלות (אחיות,

באופן בסקר זו אוכלוסייה מכוסה ולכן יחסית גבוהה הכנסה בעלת האוכלוסייה
לא גורמים עלידי לקשיש הניתנים שירותים בסקר נכללו לא כן, כמו חלקי.

כל בסך מכרעת משמעות בעל הוא תמיכה של זה סוג שכנים). (משפחה, פורמליים

של לצרכים השירותים הלימות את לסכם באים כאשר מקבלים. שהקשישים העזרה

עם אלו שירותים משווים כאשר ובמיוחד אלו גורמים בשני להתחשב יש האוכלוסייה,
הניתנים השירותים בין משווים כאשר או אחרות, בארצות הניתנים השירותים

בישראל. השונים באיזורים
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המימצאים סיכום

12,557 היו אלו במוסדות ממושך. לטיפול מוסדות 124 בארץ היו 1981 ב

לתשושים 1,636 נפש, לתשושי 217 לסיעודיים, המיועדות 4,202 מתוכן מיטות,
הקיים המיטות היצע כל סר מוגן). דיור כולל (לא עצמאיים לקשישים 6,502 ו
לסיעודיים 14 כ מהן באוכלוסייה, יהודים קשישים אלף כל על מיטות 40 מהווה

שהוצעו בסטנדרטים עומדת המוסדית שהמערכת עולה אלה שיעורים לפי נפש. ותשושי

של חלקן מבחינת והו מיטות של כולל מספר מבחינת הן ,1974 ב אש"ל עלידי בארץ

של הגיל מבנה סמך על נקבעו אלה סטנדרטים כי לציין יש לסיעודיים. המיטות

העשור במשך כי מראות דמוגרפיות תחזיות תקופה. באותה הקשישים אוכלוסיית
אוכלוסיית שסך בעוד בקירוב 6035 ב 75+ בני הקשישים אוכלוסיית תגדל הנוכחי

משמעותית בצורה גדל המיסוד ושיעור היות בלבד. 20\ בכ יגדל 65+ בני הקשישים

הגבוהים קשישים אלף כל על מיטות בשיעורי צורך יהיה שבעתיד לצפות יש הגיל, עם

ברגמן, ;1980 Habib (ראה ם הציבי' על לענות כדי אש"ל עלידי שנקבעו מהסטנדרטים

.(1981 ופקטור קופ ;1980 ותומר חביב

במחוז בארץ. האיזורים בכל אחידה איננה קשישים לאלף המיטות תפרוסת

ירושלים מחוזות קשישים; אלף כל על מיטות 63 יש תלאביב) מחוז כולל (לא המרכז

שיעור בולט לעומתם בהתאמה). 50 ו 47) הארצי לממוצע מעל הם גם נמצאים וחיפה

ותלאביב (27) הצפון אלף), כל על מיטות 10) הדרום במחוזות מיטות של נמוך

המיטות, כלל של זו מאשר שוויונית יותר הינה לסיעודיים המיטות תפרוסת .(30)

יותר.3 גדול מהממוצע הפער בו תלאביב, ממחוז לבד

למוסדות שהופנו קשישים עלידי תפוסות ממושך לטיפול המיטות מחצית

מלא או חלקי באופן המשתתפים והבריאות, הרווחה משרדי של הלשכות באמצעות
t

בגלל אחד, מחוז היו כאילו ותלאביב המרכז מחוזות את לבחון שיש יתכן
של היחסי והעודף תלאביב של היחסי המחסור כך, אם הגיאוגרפית. קירבתם

הארצי. לממוצע זהר. הכולל והשיעור מתאזנים המרכז
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מסך 7335 מיטה: סוג לפי שונה המיטות מכלל המופנים אחוז במוסד. החזקתם במימון
46^" לעומת הממשלה, משרדי עלידי שהופנו בקשישים מאוכלסות לסיעודיים המיטות

לעצמאיים. מהמיטות 2835 ו לתשושים מהמיטות

21^ פרטית; בבעלות במוסדות נמצאים ממושך לטיפול המיטות מכלל 28^0

כל בתוך רווח. כוונת ללא ציבוריים במוסדות sn ו עירונית ממשלתית בבעלות

גבוה ריכוז בעלות. לפי המיטות בחלוקת שוני יש שונות, טיפול ברמות מיטה, סוג

לתשושים שבמיטות בעוד (4735) לסיעודיים במיטות נמצא פרטית בבעלות מיטות של

פרטית. בבעלות הן מהמיטות m רק ועצמאיים

1,011 ל 1981 ב הגיעה מוסדי ממושך טיפול על השוטפת הלאומית ההוצאה

בריאות. על הלאומית ההוצאה מסך \ר המהווים (1981 יולי (במחירי שקל מלליון
2935 ו לתשושים 153, כ ,(563<) לסיעודיים מוקדשת ההוצאה ממחצית יותר

v שלושה מ^י יותר גדולה לסיעודיים המוקדשת ההוצאה כי לצייר יש לעצמאיים.

החוק. הנהגת עם הסיעוד בענף הצפוייה השנתית מההכנסה

לתשוש לחודש, שקל 10,600 לסיעודי למיטה הממוצעת ההוצאה היתה 1981 ב

הבדלים נמצאו המיטות סוגי כל בתוך שקל. 3,900 כ  ולעצמאי שקל 6,800 כ

שונה. בבעלות מוסדות בין משמעותיים

ממושך טיפול על ההוצאות מכלל 5635 מממנות המקומיות והרשויות הממשלה

חולים, (קופת הציבוריים והארגונים מההוצאה 3935 בכ משתתפות המשפחות מוסדי.
.435 כ מממנים ואחרים) ההסתדרות

הקשישים שמוגבלות שככל מראה תמיכות סוגי עלפי המימון מקורות התפלגות

הממשלה המשפחות. של ההשתתפות אחוז ויורד הממשלתית ההשתתפות אחוז עולה עולה,

עבור 1235 ורק תשושים, עבור $65 סיעודיים, עבור מההוצאות 783, ב נושאת

ו הרווחה לשכות עלידי למוסדות שהופנו קשישים באותם מתמקדים אם עצמאיים.

של ההשתתפות שאחוז עולה במוסדות) הנמצאים הקשישים מכלל so\ (כ והבריאות

בקרב 6535 ו התשושים בקרב 8235 הסיעודיים, בקרב 9335 ל מגיע בהחזקתם הממשלה

 יי"" יי "  העצמאיים.
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השירותים לסקירת נפנה המוסדיים השירותים לגבי המימצאים סקירת לאחר

ממושך לטיפול הקהילתיים השירותים על השנתית הלאומית ההוצאה הקהילתיים.

ההוצאה כזכור, .(1981 יולי (במחירי שקל מיליון 192 ל 1981 ב הגיעה לקשישים

כל על משמע, שקל. מיליון 1,011 ל תקופה באותה הגיעה מוסדי ממושך טיפול על

יותר מוקדשים שסקרנו, הפורמליות במסגרות הניתן קהילתי לטיפול המוקדש שקל

המוסדי. הטיפול על שקלים 5 מ

ההוצאה מכלל 3735 כי מעלה הקהילתיים השירותים לפי ההוצאה הרכב פירוט
בניהול עזרה אישי, טיפול סיעודי, (טיפול הקשיש בבית הניתן לטיפול מוקדשים

חולים (בתי הקהילה במסגרת יום לטיפול 1135 כ וכוי); לבית, ארוחות הבית, משק

מוגן, (דיור דיור לפתרונות 2\\ יום); ובמרכזי אבות בבתי יום טיפול יום,
ושירותים מוצרים לרכישת להקצבות מיועדים מההוצאה 2Q0"0 וכוי); דיור התאמת

אומנות). משפחות מונע, טיפול בקהילה, (ארוחות אחרים קהילתיים לשירותים 1196 ו

שירותים המקבלים הקשישים כל מך את לסכם מאפשר אינו המחקר של טיבו *

וזאת מוסדיים, שירותים המקבלים הקשישים כל מך עם ולהשוותם הקהילה במסגרת

שאינה דרך בנפרד, שירות כל עבור שונים מארגונים התקבלו שהנתונים וו מכי

יותר. או שירותים שני זמנית בו המקבלים האנשים סך את לחשב מאפשרת

קשישים אלף כל על המקבלים ושיעור המקבלים מספר את מסכם הבא הלוח

העיקריים. הקהילתיים בשירותים באוכלוסייה יהודים



 8 

העיקריים הקהילתיים בשירותים קשישים אלף כל על ושיעורם המקבלים מספר
כל על שיעור  מספר 1 ר
קשישים אלף מקבלים . ., _

בבית טיפול
29.4 9,365 מקצועירפואיסיעודי טיפול
9.0 2,874 אישי טיפול
25.2 **8,002 ביתית עזרה
4.6 1,454 לבית ארוחות

בקהילה יום טיפול
2.7 *868 שיקומי רפואי יום טיפול
0.4 *142 אבות בבית יום טיפול
43.7 13,898 ומועדונים יום מרכזי

בקהילה טיפול
5.3 1,701 ארוחות
59.8 *19,034 מונע טיפול

דיור

13.1 4,158 מוגן דיור
4.5 *1,439 דיור בהתאמת עזרה

הקצבות
23.9 *7,591 רפואיים למכשירים
6.4 **2,035 להסעות

בי. נספח ראה השירותים, הגדרת (1

למספר מתייחס * הסימן לחודש. מקבלים במספר מדובר כלל בדרך (2
חודשים. שלושה של בתקופה המקבלים למספר ** ו בשנה, מקבלים

בחו"ל, המקבלים שיעורי עם בארץ השירותים מקבלי של השיעורים השוואת

נופל השירותים ברוב כי זה, מסוג השוואות המלוות ההסתייגויות כל עם מעידה,

בולט זה פער אחרות. בארצות אלה שירותים המקבלים משיעור בישראל המקבלים שיעור

לבית ארוחות ובאספקת הביתית בעזרה המקצועירפואיסיעודי, הטיפול בשירות

וספקי השירותים על שהאחראים מהעובדה חיזוק מקבלים אלה מימצאים ובקהילה.

בשירותים מחסור קיים כלל שבדרך הרגשתם את הסקר במהלך ביטאו השירותים

אדם כוח בהעדר בעיקר מוסבר זה מחסור האוכלוסייה. לצורכי ביחס הקהילתיים
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תקציביים. ובאילוצים מקצועי

נקודה נקודות. מספר בולטות השירותים של הגיאוגרפית התפרוסת על בדיון
(בעיקר הקהילתיים השירותים לבין המוסדיים השירותים בין התחלופה היא ראשונה

שיעור בהם במחוזות וארוווות): אישי טיפול סיעודי, רפואי טיפול מוגן, דיור
והמרכז חיפה ירושלים, מחוזות כמו  יחסית גבוה הוא קשישים אלף כל על המיטות

והצפון הדרום במחוזות יחסית. נמוך הינו קהילתיים שירותים המקבלים שיעור 

מקבלי שיעור והן המיטות שיעור הן שבו תלאביב מחוז הוא דופן יוצא הפוך. המצב

שירותים בין הקיימת התחלופה היא שני>ה נקודה נמוכים. הם הקהילתיים השירותים

מלווה נתון במחוז מסויים שירות מקבלי של גבוה שיעור עצמם: לבין קהילתיים

מעמיקה השוואה לעיל, שצויין כפי חליפי. שירות מקבלי של נמוך בשיעור כלל בדרך

בדפוסים להתחשב צריכה השונים באיזורים לצרכים השירותים היצע הלימות של יותר

פורמלית. לא תמיכה של שונים ובדפוסים פרטי, באופן שירותים קניית של שונים

הכוללת ממושך לטיפול הקיימת המערכת של היבטים מספר מתאר זה מיפוי
לא סוגיות מספר אולם, קהילתיים. והן מוסדיים הן שירותים, של רחב מגוון

השירותים בין הרצוי האיזון הרצוייה, השירותים רמת כגון זו, במסגרת נידונו

בכל לצרכים להיענות כדי הרצוייה הגיאוגרפית התפרוסת והקהילתיים, המוסדיים

לאפורמלית. בצורה המסופקים ושירותים שירותים של פרטית קנייה ואיזור, איזור
לשיפור בדרך יותר מעמיק ומחקרי ציבורי בדיון הצורך על מצביעות אלו סוגיות

השירותים. מערכת

4
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לקשישים המוסרי ן{ל1יתול :2 פרק

ניתן אשר שונים, מסוגים ממוסדות מורכב בישראל לקשישים המוסדי הטיפול
עיקריות: קבוצות לשלוש לחלקם

חולים בבתי נפש ולתשושי לסיעודיים מיטות (א) בהם: ממושך, לטיפול מוסדות .1

אבות בבתי סיעודיות ובמחלקות ממושכות למחלות חולים בבתי כרוניים, לחולים
גריאטריים; ובמרכזים אבות בבתי לתשושים מיטות (ב0 גריאטריים; ובמרכזים

מוגן).4 דיור כולל נלא גריאטריים ובמרכזים אבות בבתי לעצמאיים מיטות U) ו
חולים ובבתי כלליים חולים בבתי ושיקומית אקוטית לגריאטריה מחלקות .2

חולים ובבתי והרצפלד) לוינשטיין בית רבקה, (בית שיקומיים גריאטריים

גריאטריים. ובמרכזים ממושכות למחלות

לקשישים. מקובץ ודיור מוגן לדיור תכניות .3

(טיפול למאושפזים הניתן הטיפול זמן במשך השוני את מבטאת זו חלוקה

כרוניים). לחולים חולים בבתי ממושך טיפול לעומת גריאטריות, במחלקות קצרמועד

המאושפז לאדם הניתנים השירותים ובאופי בהיקף לשוני גם ביטוי נותנת זו חלוקה

ובתוך מוגן, דיור לבין השונים, סוגיהם על האבות בתי בין המבחין שוני במוסד,

במחיר גם מתבטאים הטיפול ברמות (ההבדלים השונות. המחלקות בין  האבות בתי

האישפוז).

לקשישים. המוסדי הטיפול מערכת היקף את מסכם הבא הלוח

4
א*. נספח ראה הקשישים, של התיפקוד לרמת הגדרות
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(1981) מסכם לוח  לקליישים המןסדית המערכת היקף
הוצאה סה"כ על מיטות

שקל, (מיליוני אלף כל מספר מספר
(1981 יולי קשישים מיטות מוסדות
1,011.1 39.5 12,557 124 ממושך לטיפול מוסדות

אקוטית לגריאטריה מחלקות
309.3 3.7 1,174 19 ושיקומית
39.5 17.4 5,539 47 מוגן דיור

1,359.9 60.6 19,270 190 סה"כ

יש אלה במוסדות שונים, מסוגים לקשישים מוסדות 190 בישראל היו 1981 ב

באוכלוסייה. יהודים קשישים אלף כל על מיטות 60.6 כלומר מיטות, 19,000 כ

כל על מיטות 39.5 היינו מיטות, 12,500 עם ממושך לטיפול מוסדות 124 יש מתוכם,

כל על מיטות 3.7 כ המהוות ושיקומית אקוטית לגריאטריה מחלקות 19 קשישים; qbK

קשישים. אלף כל על מיטות 17.4 המספקות ומקובץ מוגן לדיור תכניות 47 ו אלף;

(במחירים לשנה שקל מיליון 360 ו כמיליארד היא כולו המערך על למשק העלות

ממושך. לטיפול מוסדות על מוצאים שקל כמיליארד  זה סכום ומתוך ,(1981 יולי של

ממושך, לטיפול המוסדות של המערכת את יתאר זה פרק של הראשון חלקו

התפרוסת המקובלים, לסטנדרטים התאמתן ומידת המיטות של ההיצע היקף מבחינת

מיטות, סוגי לפי ממושך לטיפול המיטות של למשק העלות המיטות, של הגיאוגרפית
השני החלק ההוצאות. בנטל  וכוי המשפחות הרשויות, הממשלה, מתחלקים כה והדרך

ושיקומית. אקוטית לגריאטריה המחלקות את תאר

נפרד בלתי חלק כעל מוגן דיור של התכניות על להסתכל כלל בדרך נהוג
העצמאיים לקשישים המאפשר השירותים מסל חלק ממושך, לטיפול הקהילתית מהמערכת

הדן בפרק אלה בתכניות לדון בחרנו כך משום הטבעית. בסביבתם ולהתגורר להמשיך

בין נוחה השוואה לאפשר כדי זאת, למרות מוסדיים. החוץ הקהילתיים בשירותים

המוגן. הדיור על נתונים גם זה פרק של הלוחות כוללים השונים, המיטות סוגי
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ממושך לטיפול מוסדות .1

חולים בתי 36 מתוכם ממושך, לטיפול מוסדות 124 ישנם כאמור, בישראל,

מחלקות יש מוסדות 39 ב חולים, בבתי סיעודיות ומחלקות כרוניים לחולים

יש מוסדות 49 וב לעצמאיים, ו/או לתשושים מחלקות עם יחד סיעודיים לחולים

כפי אלו במוסדות המיטות תקן .(2.1 לוח (ראה בלבד תשושים או לעצמאיים מיטות

12,557 ל מגיע והרווחה) והעבודה הבריאות (משרדי המפקחים במשרדים שנרשם

לעצמאיים 6,502 ו לתשושים 1,636 נפש, ותשושי לסיעודיים 4,419 מתוכן מיטות,

סיעודיים, קשישים לאיכלוס המיועדות למחלקות מתייחסים אלה (מספרים .(2.2 (לוח

החוסים של בפועל התיפקודי מצבם את במדוייק משקפים ואינם עצמאיים, או תשושים

במוסדות).

* 39.5 שיש מראה הקשישה היהודית לאוכלוסייה ביחס המיטות היצע בדיקת

נפש, ולתשושי לסיעודיים מיטות 14 כ מתוכם יהודים, קשישים אלף כל על מיטות
.(2.3 (לוח לעצמאיים.5 מיטות 20 וכ לתשושים מיטות 5 כ

לשיעור באשר וחדמשמעיים מחייבים סטנדרטים אין בעולם, כמו בישראל,

כך על מצביעים (1979) ודורון (1980) חביב השונים. מהסוגים מיטות של הרצוי
קשישים אלף כל על מיטות 55 ל 25 בין המומלץ השיעור נע אחרות שבארצות

אין כאמור, בישראל, לסיעודיים. מיועדות מהמיטות שליש כאשר באוכלוסייה,
כל על לעצמאיים מיטות 20 של סטנדרט על בזמנו המליץ אש"ל אך מחייב, סטנדרט

היצע זה, לסטנדרט בהתייחס .(1974 (אש"ל, לסיעודיים מיטות 15 ו קשישים אלף

המיטות מספר של בקריטריונים עומד בפרט, לסיעודיים והמיטות בכלל, המיטות
שנקבעו.

הקשישים אוכלוסיית של הגיל מבנה ממך על נקבעו אלה שס"נדרטימ לציין יש

לכן יהודים חומים עלידי ככולן רובן מאוכלסות ממושך לטיפול המיטות
הקשישים לסך ביחס ולא יהודים לקשישים ביחס למיטות להתייחס העדפנו

במוסדות יהודים לא קשישים 300 כ שהו 1972 שב לציין יש באוכלוסייה.
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אוכלוסיית תגדל הנוכחי העשור במשך כי מראות דמוגרפיות תחזיות תקופה. באותה

תגדל 65+ בני הקשישים אוכלוסיית שסך בעוד בקירוב, 60"* ב 75+ בני הקשישים

לעפות יש הגיל, עם משמעותית בצורה גדל המיסוד ששיעור היות בלבד. 20*0 בכ

מהסטנדרטים הגבוהים קשישים, אלף כל על מיטות בשיעורי צורך יהיה שבעתיד

חביב ברגמן, ;1980 ,Habib (ראה הצרכים על לענות כדי אש"ל עלידי שנקבעו

.(1981 ופקטור, קופ ;1980 ותומר,

בינלאומיים. בסטנדרטים בשימוש הכרוכה הבעייתיות על מתריע (1980) חביב

הגדרת אופן ראשית, ארץ: בכל הסטנדרט קביעת על להשפיע יכולים רבים גורמים
אוכלוסיית מכלל 75+ בגילאי הקשישים אחוז שנית, לארץ; מארץ שונה המיטות סוגי
ועל למיטות ההזדקקות היקף על ישירות ישפיע והדבר שונה להיות עשוי הקשישים

לגביהם והסטנדרטים ומקובץ מוגן דיור לגבי וההגדרות ההסדרים שלישית, הרכבן;
חוץ טיפול לגבי הנהוגים וההסדרים הגישות ורביעית, למקום; ממקום משתנים

היצע את להשוות יש ארץ בכל לכן למיטות. הביקוש על להשפיע עשויים מוסדי

האמיתיים הצרכים בדיקת עלידי האוכלוסייה של הספציפיים לצרכים הקיים המיטות *

האם השאלה על לענות קשה ולכן כזו בדיקה נעשתה לא בישראל מוסדי. לסידור שלה

הצרכים. על עונה השונים מהסוגים המיטות היצע של הקיים המצב

מהמוסדות חלק (א) הבאות: העובדות רקע על הקיים ההיצע את לבחון יש

שאין ויתכן הדרושה הטיפול רמת של מינימליים בקריטריונים עומדים אינם הקיימים
המיטות מספר נאמד המטפלים, המשרדים של דיווח לפי הקיימות. המיטות בחישוב להכלילם

לסיעודיים) המיטות מסך 7\) לסיעודיים מיטות 290 ב 1982 ב התתסטנדרטיות

חלק (ב) מיטות). של זה מסוג $5 (כ ולתשושים לעצמאיים מיטות 450 ובכ

במוסדות (למשל באוכלוסייה הקשישים קבוצות כל לקבלת פתוחים אינם מהמוסדות .

ששהו קשישים לקבלת עדיפות יש בהן אחדות סיעודיות מחלקות או עולים, ארגוני של

בחלוקה הקיימים ההבדלים (ג) ארגון). אותו של לעצמאיים במחלקות קודם
בהמשך). נדון (בכך המיטות של הגיאוגרפית
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בפועל הקיימות ומיטות תקן עלפי מיטות

שהוגדרו כפי תקן, עלפי השונים) (מהסוגים המיטות למספר התייחסנו כה עד

סיבות: כמה בגלל שונה להיות יכול בפועל המצב המפקרוים. המשרדים עלידי

כאשר ממושך לטיפול במוסדות מלאה תפוסה קיימת כלל בדרך מהתקן: שונה תפוסה .1

התקן כרוניים לחולים חולים בבתי מלאה. אינה התפוסה בודדים במוסדות רק

למצב התייחסנו כאלה במקרים במוסדות. שנעשו שינויים משקף ואינו מיושן

תקני. מצב כאל בפועל

על מיטות הסבת של תופעה קיימת שונים מסוגים מחלקות קיימות בהם במוסדות .2

לעצמאיים, המיטות מספר חשבון על ולסיעודיים לתשושלם המיטות מספר הגדלת ידי
הנוספות. הטיפוליות לדרישות העובדים צוות התאמת כדי תוך

שמצבם אנשים נמצאים בלבד, לעצמאיים מחלקות יש שבהם מסויימים במוסדות .3

כסיעודיימ. ואף כתשושים היום מוגדרים והם החמיר התיפקודי

מספר מיטה. סוג לפי בפועל, המיטות מצב את מראים 2.5 ו 2.4 לוחות

.(6,502 לעומת נ4,974 מהתקן 243, ב קטן עצמאיים עלידי המאוכלסות המיטות

2,964) 8H ב מהתקן גדול תשושים עלידי התפוסות המיטות מספר זאת לעומת

לעומת 4,635) התקן מעל 535 רק יש נפש ולתשושי לסיעודיים במיטות .(1,636 לעומת

קשיים בעלת אוכלוסייה לטובת מיטות הסבת על הן מצביעים אלה נתונים .(4,419

חלק לפחות מסויימים שבמקרים כך על והן יותר חמורים ונפשיים תיפקודיים
בגלל להם. הדרוש הטיפול את לקבל יכולים היו בה במחלקה נמצאים אינם מהאנשים

בקשיש. הטיפול רמת על זו תופעה השלכות את לבדוק היה ניתן לא המחקר מגבלות

ברוקדייל). במכון כעת שנערך במחקר נבדקת זו (שאלה

המוסדות על בעלות

והרווחה. והעבודה הבריאות משרדי בפיקוח נמצאים ממושך לטיפול המוסדות

אבות בבתי נפש ותשושי סיעודיים לקשישים והמחלקות כרוניים לחולים החולים בתי

תשושים לקשישים המחלקות ואילו הבריאות משרד של ובלעדי ישיר בפיקוח נמצאים
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אחריות של זו חלוקה והרווחה. העבודה משרד בפיקוח נמצאות אבות ר.בתי ועצמאיים

אותם של מלא או חלקי ובמימון למוסדות חוסים בהפניית גם מתבטאת ופיקוח
פונים.

המתחלקים רבים גורמים עלידי המוסדי הטיפול מערך מופעל זה פיקוח תחת

המוסד: על הבעלות לפי ראשיות, קטיגוריות לשלוש

מרכזים ממושכות, למחלות ממשלתיים חולים בתי הכוללים , ממשלתייםעירוניים .1

עירוניים. אבות ובתי גריאטריים

קופות כמו רווח כוונת ללא לארגונים השייכים מוסדות הכוללים ציבוריים, .2

בהם שיש ציבוריים חולים בתי "משען", ומאוחדת); (כללית השונות החולים

י עולי (ארגון עולים ארגוני וכוי); צדק, שערי הדסה, (כמו סיעודיות מחלקות

אחרים. וארגונים ואחרים) סוציאלי, נשים שירות אירופה, מרכז

מסחריים. כרוניים לחולים חולים ובתי אבות בתי פרטייםמסחריים, .3

בבעלות נמצאים ממושך לטיפול המוגנות כל מסר כמחצית ,2.1 לוח שמראה כפי

המוסדות ציבורית. בבעלות * 433, ו ממשלתיתעירונית, בבעלות  835 פרטית,

מהמוסדות. 563 מהווים הם שם הארץ ומרכז חיפה באיזור בעיקר מתרכזים הפרטיים

,15^0  בירושלים פרטית, בבעלות הם מהמוסדות 2535 הצפון באיזור זאת, לעומת

קטנים הם הפרטיים המוסדות כלל, בדרר פרטית. בבעלות מוסדות אין הדרום ובאיזור
המוסדות ממספר כמחצית מהווים שהם למרות ולכן, מיטות), 100 (עד בינוניים או

ממשלתיים במוסדות נמצאים מהמיטות 213. כאשר מהמיטות, 2835 כ רק בהם יש בארץ,

ציבוריים. במוסדות  5135 ו עירוניים

הוא רווח) (למטרות פרטית בבעלות הנמצאות המיטות אחוז אירופה בארצות

זאת, לעומת בארה"ב, זו. בקטיגוריה נמצאים מהמיטות 1435 רק למשל, באנגליה, קטן.

.(1979 (דורון, .(693<) פרטית בבעלות הן המיטות רוב ,

ובעלות. מיטה סוג לפי המיטות, של הארצית החלוקה את מציג 2.2 לוח

משליש יותר קצת לעצמאיים, מיועדות ממושך לטיפול המיטות כל מכך כמחצית

בהתאם משתנה זו חלוקה לתשושים. ובשמינית נפש, ולתשושי לסיעודיים מיועדות
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, (60o10 לסיעודיים מיטות של גבוה שיעור קיים פרטיים במוסדות המוסד: על לבעלות

(700*) לעצמאיים במיטות "התמחות" קיימת ממלכתיים לא ציבוריים במוסדות

סוגי שלושת ביו יותר או פחות שווה חלוקה יש אש"ל ומוסדות ממשלתיים ובמוסדות
המיטות.

לסיעודיים המיטות שכמחצית מראה מיטה סוג כל בתוך הבעלות סוגי בחינת

m כ רק ולעצמאיים לתשושים שבמחלקות בעוד פרטית, בבעלות נמצאות (47^0)

הסיעודיים מהמוסדות שחלק היא הרווחת הדעה פרטית. בבעלות נמצאות מהמיטות

ליחס שנוגע במה בעיקר המקובלים, הסטנדרטים מן נמוכה טיפול ברמת הם הפרטיים

וברגמן ;1980 חביב, (ראה במוסד המיטות מספר לביו המועסק האדם כוח שביו

להצביע עשוי מסויימים באיזורים פרטית בבעלות מוסדות ריבוי לכן, .(1980 ואחרים,

כמיטות לחשבן אין שאולי תתסטנדרטיות מיטות של קיומן ועל נמוכה טיפול רמת על

במוסדות. הטיפול איכות נבדקה לא זה מחקר במסגרת איזור. באותו זמינות

ממושך לטיפול המוסדות של גיאוגרפית תפרוםת

מקום בקירבת במוסדות ימצאו שהקשישים רצוי המקצוע אנשי לדעת

הדדיים ביקורים של קשר על לשמור שיוכלו כדי וחבריהם, משפחתם בני של המגורים

זה. מסוג קשר על מקשה מרוחק במוסד אישפוז הקרובה. והסביבה המשפחה לבין בינם
המיטות מצאי האם ולבחון השונים באיזורים הקיים המיטות להיצע להתייחס לכן חשוב

יש היכן  לאו ואם האיזורימ, ביו שווה באופן מתחלק כאוכלוסייה קשישים לאלף

יחסי. עודח או מחסור

לחלוקה המתאימים מחוזות לשישה הארץ את חילקנו זו שאלה לבחון כדי
הפנים: במשרד המקובלת

ירושלים. פרוזדור וישובי שמש בית העיר, ירושלים את כולל ירושלים מחוז .1

י יזרעאל, עמק כנרת, ואיזור התחתון הגליל העליון, הגליל את כולל ת הצפ מחוז .2

המערבי. והגליל שאן בית ועמק

וסביבותיה. חדרה והקריות, חיפה את כולל חיפה מחוז .3
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חולון עד בצפון מהרצליה והאיזור יפו, תלאביב את כולל תלאביב מחוז .4

במזרח. וגבעתיים ברק ובני בדרום,

תלאביב). למחוז (פרט רחובות עד מנתניה הארץ מרכז איזור את כולל המרכז מחוז .5

ואילת. שבע באר אשקלון, לכיש, חבל אשדוד, את כולל הדרום מחוז 6

בין שווה אינה יהודים קשישים אלף כל על המיטות שחלוקת מראה 2.3 לוח
הדרום, במחוז 10 לעומת קשישים, אלף כל על מיטות 63 יש המרכז במחוז המחוזות.

50 ו 47) וחיפה ירושלים מחוזות גם תלאביב. במחוז 30 ו הצפון במחוז 27

תלאביב למחוזות להתייחס שיש יתכן .(40 (כ הארצי לממוצע מעל נמצאים בחתאמה)

מהמוסדות שחלק משום והן הגיאוגרפית הקירבה בשל הן אחד, מחוז כאל והמרכז

עיריית של (המוסד תלאביב איזור את לשרת כדי הוקמו המרכז באיזור הקיימים
יש תלאביב, איזור עם יחד המרכז, באיזור בפתחתקוה). ממוקם למשל, תלאביב,

בסיכום הארצי.6 מהממוצע יותר קצת קשישים, אלף כל על מיטות 41 של שיעור

שרק נמצא השונים, הסוגים בין הבחנה ללא המיטות, לכלל מתייחסים שכאשר עולה

המקובלים. לסטנדרטים מתחת ברור באורח נמצאים והדרום הצפון מחוזות

הגילית וההתפלגות מארור הגיל. עם תלולה בצורה עולה למיטות ההזדקקות

עשוייה [(75+) "ישישים" לעומת (7465) ["קשישיםצעירים" הקשישים קבואת בתוך

הדרום איזורי בין המיטות פער האם לבדוק יש השונים, באיזורים שונה להיות

.75+ בני קשישים אלף כל על המיטות במספר גם קיים האיזורים, שאר לבין והצפון,
והיחס 75+ ו 65+ בני קשישים אלף כל על המיטות מספר את מראים אנו הבא בלוח

הארצי. לממוצע איזור כל בין

6
כל על המיטות ושיעור התקן עלפי המיטות מספר את מפרטים 2.7 ו 2.6 לוחות

נפות. לפי גיאוגרפית חלוקה עלפי קשישים, אלף
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למחוזות הארצי הממוצע בין יחם קשישים אלף בל על מיטות
75+ 65+ 75+ 65+

| ןכ5 ך !כ5 | 55" | כ5
סיעודיים סיעודיים]המיטות המיטות סיעודיים* המיטות סיעודיים* המיטות

1£0 2_00 | 100 100 44.8 | 127.3 13.9 59.5 ארצי ממוצע
115 115 119 118 51.7 j 146.4 16.5 46.8 ירושלים מחוז
101 87 / 79 68 45.1 110.7 11.0 26.9 הצפון nnn

I

130 114 / 144 126 58.3 | 145.6 20.0 49.8 חיפה מחוז
224 176 ! 204 160 100.5 223.9 28.3 63.1 המרכז מחוז
37 i 70 40 76 16.7 89.3 5.6 29.9 תלאביב מחוז

j המרכז nnn)
)93) { (102) (95) / (104) (41.6) (129.31 (13.2) (41.0) ותלאביב)
53 34 41 1 26 23.6 42.7 5.7 10.4 הדרום מחוז

נפש תשושי כולל *

נתייחס אם הן המיטות, של הגיאוגרפית בתפרוםת משמעותי שוני איו כללית,

במחוזות שהאוכלוסייה מכירן בלבד. (75+) לישישים נתייחס אם והן הקשישים לכללי

ירידת ישנה אחרים באיזורים מהאוכלוסיות יותר מבוגרות ותלאביב חיפה ירושלים,
אחרים. באיזורים קטנה ועלייה לממוצע, בהשוואה לישישים המיטות במספר מה

תמונה מתגלה המיטות, מכלל נפש ולחשושי לסיעודיים המיטות את נפריד אם

65+ בני קשישים אלף כל על לסיעודיים המיטות מספר המחוזות. בין יותר מאוזנת
ירידה יש תלאביב במחוז (רק הארצי לממוצע יותר קרוב והצפון הדרום באיזורי
שיש יתכן כאמור, אך, הדרום, מחוז של מזה אף קטן המיטות שיעור כאשר דרסטית

,(75+) ישישים אלף כל לגל לסיעודיים המיטות בבחינת המרכז). מחוז עם זה איזור לאחד

המיטות שיעור בו הדרום לאיזור פרט השונים, האיזורים בין הבדל אין כמעט

האחרים. שבאיזורים מזה כמחצית הוא לסיעודיים
ו

ממשלתי במימון מופנים עלידי התפוסוה ממושך לטיפול מיטות

עלידי (1) עיקריות: דרכים בשתי הקיימת במערכת למוסדות להתקבל אפשר

במקרה המוסד. לבין בינו ישירה התקשרות תוך משפחתו או הקשיש של אישית פנייה
הממשלה משרדי של הפנייה עלידי (2) במלואה. ההחזקה עלות את משלם הקשיש זה
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או מלא באופן כלל, כדרך משתתפים, הממשלה משרדי זה, במקרה המקומיות. והרשויות

ולמרכזים עירוניים למוסדות אש"ל, למוסדות ההפנייה במוסד. הקשיש בהחזקת חלקי,

שהקשיש במקרים אפילו בלבד, הבריאות או הרווחה לשכות דרך נעשית גריאטריים
החזקתו. עלות מלוא את משלם

באמצעות למוסדות מופנים נפש, כתשושי או כסיעודיים המוגדרים קשישים

הרווחה. לשכות באמצעות מופנים ותשושים עצמאיים שקשישים בעוד הבריאות משרד

במוסד. הקשיש באחזקת המשתתף הוא המפנה המשרד

עלידי תפוסות 6,176 בפועל, התפוםות ממושך לטיפול מיטות 12,573 מתוך

על שהופנו מהקשישים 55^ .(49H0 והבריאות הרווחה לשכות באמצעות שהופנו אנשים

.(2.8 (לוח עצמאיים 21"0 ו תשושים $22 נפש, תשושי או סיעודיים הם הלשכות ידי
עלידם התפוסות המיטות בשיעורי גם משתקפת ממשלתי במימון המופנים של זו חלוקה

עלידי שהופנו בקשישים מאוכלסות לסיעודיים המיטות מסך 73^0 מיטה: סוג בכל

המיועדות מהמיטות 28^0 ו תשושים מאושפזים בהם מהמיטות 4635 לעומת הבריאות משרד

.(2.9 כלוח הרווחה7 משרד עלידי המופנים בקשישים המאוכלסות לעצמאיים

לסיעודיים במיטות שונה. מבעלות מוסדות בין אחידים אינם השיעורים

;9035 מ ליותר 8(n בין ממשלתי במימון המופנים אחוז נע ופרטית ממשלתית בבעלות

ציבוריים ארגונים כמה של במוסדות .(5n) יחסית נמוך השיעור ציבוריים ובמוסדות

לאישפוז פתוחות אינן לסיעודיים המיטות אירופה), מרכז עולי ארגון ("משען",

אבות בבתי ששהו לאנשים מיועדות כולן וכמעט הבריאות משרד עלידי המופנים אנשים

לעצמאיים במיטות גם התדרדר. התיפקודי מצבם ואשר ארגונים אותם של לעצמאיים

במוסדות לעצמאיים מהמיטות 87^ שונה. מבעלות מוסדות בין בהבדלים להבחין ניתן
220* שרק בעוד ממשלה, משרדי עלידי המופנים באנשים תפוסות ממשלתייםעירוניים
המיטות מסך נוריד אם כך. תפוסות הציבוריות מהמיטות 170* ו הפרטיות מהמיטות

■

דרך להיעשות צריכה הפנייה כל בהם אש"ל, שבמוסדות המיטות את הציבוריים במוסדות

לשעבר) נמלב"ן הגריאטריים במרכזים והתשושים העצמאיים מהקשישים חלק
אנשים מאושפזים לסיעודיים מיטות 20 בכ הבריאות. משרד עלידי ממומנים

הרווחה. לשכות עלידי שהופנו
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מוסדות כאמור, ממשלתי. במימון הן מהמיטות \1""0 שרק נראה הרווחה, לשכות

מאשפזים, אינם עולים, וארגוני "משען" כמו גבוהה טיפול איכות ינבעלי הנחשבים

הרווחה. לשכות במימון המופנים אנשים כלל, בדרך

ממושך לטיפול במוסדות לאישפוז הלאומית ההוצאה

אלטרנטיביות: דרכים בשתי לאמידה ניתנת מוסדי לטיפול הלאומית ההוצאה

בכל בפועל העלות בדיקת כלומר התשומות, באמצעות האישפוז עלות חישוב א.

מםויימת, בתקופה המוסדות

המקורות. מכל ההוצאות למימון שהתקבלו ההכנסות סך חישוב ב.

שאינפורמציה מאחר ומוסד מוסד בכל חשבונאית בדיקה מחייבת הראשונה הדרך

אם ספציפיים. מוסדות עבור בנושא, המטפלים במשרדים כלל בדרך זמינה אינה זו
זאת, עם לאישפוז. תעריפים לקביעת כבסים רק משמשים הם זה מסוג חישובים קיימים
משרדי משלמים עלפיהם החודשי התשלום או התעריף לגבי מרוכזת אינפורמציה קיימת

שהוא כך נעליה התעריפים חישוב עלידם. הממומנים קשישים עבור למוסדות הממשלה

השנייה. בדרך ההוצאה את לאמוד בחרנו במוסד. הקשיש החזקת עלות מלוא את יכסה

במחקר. אותנו ששימשו והכלים ההנחות של קצר תיאור להלן,

בחשבון. נלקחו לא השקעות או פיתוח הוצאות בלבד. שוטפות הוצאות אמדנו .1

קיים.8 במוסד החזקה לעלות רק התייחסנו כלומר,

על בעיקר המבוססים ,1981 יולי במחירי לשנה, להוצאה מתייחסים החישובים .2

זה. בחודש התפוסות המיטות מספר ועל ,1981 ביולי נהוגים שהיו תעריפים

לתעריפים תעריפיהם להתאים חייבים אינם אישית בהפנייה קשישים המקבלים המעונות .3

"פרטיים" לאנשים התעריפים פירוט את לקבל כדי הממשלה. משרדי עלידי הנקבעים

מספר ראיינו המיטות החזקת עלות את מכסים בהם הנוספים המימון מקורות ואת

הגריאטריים, המרכזים הם: אלה ארגונים מהמיטות. ניכר אחוז המפעילים ארגונים

המשולמים הכניסה דמי את כללנו לא מימונה ודרך ההוצאה שבחישוב לציין חשוב
בעוד המוסדות, של פיתוח הוצאות לכיסוי מיועדים הכניסה דמי כעקרון, למוסד.

שוטפות. החזקה בהוצאות רק כאמור, התרכזנו, אנו
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תלאביב עיריית סוציאלי, נשיח ארגון אירופה, מרכז עולי ארגון "משען",

קשישים מאשפזים שאינם ממוסדות ובמיוחד אחרים, מוסדות מכמה אש"ל. ומוסדות

במספר זאת, עם ישירה. בפנייה התעריפים את קיבלנו הממשלה, ממשרדי המופנים

החוסים. כל עבור הממשלה משרדי עלידי שנקבע התעריף את כהכנסה זקפנו מוסדות
ההוצאה של שהאומדן יתכן לכן לעצמאיים, מיטות בעיקר מפעילים אלה מוסדות

חסר. יהיה וציבוריים פרטיים במוסדות לעצמאיים

לגבי החישובים (א) הבאה: בצורה פעלנו השונים לסוגים המיטות לחלוקת באשר .4

מספר משמע, תפוסות, תקן מיטות על התבססו נפש ולתשושי לסיעודיים מיטות

53 בכ קטן זה מספר הפקידה. חודש של בתפוסה בהתחשב תקניות במחלקות מיטות

הסיעודיים האנשים את כללנו ולא מאחר ,2.4 בלוח המדווחות מהמיטות

בסיס על נעשתה לתשושים עצמאיים בין החלוקה (ב) אחרות. במחלקות המאושפזים

מחלקות עם במוסדות לדוגמה, האישפוז. עבור בפועל שולם שעלפיה ההגדרה

התשושים מספר כאשר אך מחלקה, בכל התקניות המיטות במספר התחשבנו נפרדות

לתשושים, תעריף כולו עבור ושולם התקן מיטות ממספר גדול היה בפועל

כולם נחשבו נפרדות, מחלקות היו לא אם בפועל. המיטות במספר השתמשנו

תפוסות, תקן מיטות מספר לפי כלל, בדרך נעשה, החישוב לסיכום: כעצמאיים.

של התעריף שבחישוב לציין יש המאושפזים. של מצבם לפי מסויימים ובמקרים

אחוז עם מוסדות המאושפזים. של בפועל במצב מתחשבים והרווחה העבודה משרד

מקבלים הצוות, את מה במידת הגדילו אשר לעצמאיים, במחלקות תשושים של גבוה

יותר. גבוה תעריף

1,011 ל 1981 ב כאמור, הגיעה, מוסדי ממושך לטיפול הלאומית ההוצאה

לבריאות. הלאומית ההוצאה מסך 0"0ר המהווים (1981 יולי (במחירי שקל מיליון
קשיש כל על שקל 3,180 שנתי בממוצע זה בסעיף מוציא הישראלי המשק אחרות, במלים

במוסדות. הנמצא קשיש כל על שקל 80,400 וכ ,65 גיל מעל



 22 

אותה להשוות ניתן מוסדי, ממושך לטיפול ההוצאה היקף את להמחיש כדי

שישה פי גדולה מוסדי ממושך לטיפול ההוצאה הסיעוד. בענף בשנה הצפוייה להכנסה

סיעודיים למקרים שההוצאה מכיון בשנה. סיעוד ביטוח בענף הצפוייה מההכנסה

השנתית שההוצאה הרי מוסדי, ממושך לטיפול ההוצאה מסך 5635 היא נפש ותשושי

בלבד השוטפת ההוצאה (זו בענף. ההכנסות מסך ויותר 3.5 פי היא עליהם הכוללת

לטיפול רק מתייחסת ההוצאה כן, כמו המוסדות. הקמת עלות את כוללת אינה והיא

החוץמוסדיים). הקהילתיים השירותים את כוללת ואינה תוךמוסדי

סיעודיים במקרים המטפלים למוסדות מיועדת ההוצאה ממחצית יותר כאמור,

את מראים 2.10.2 ו 2.10 לוחות לעצמאיים. 2935 ו לתשושים 1506 כ , (56"10

העובדה בולטת המוסד. על הבעלות סוג לפי השונות המחלקות ביו ההוצאה חלוקת

בסיעודיים לטיפול מההוצאה 90^0 כ מקדישים אש"ל ושל ממשלתית בבעלות שמוסדות

"משען" בבעלות מוסדות לעומתם, כעצמאיים. לטיפול 10^0 כ ורק בתשושים או

עצמאיים. על ההוצאה מסך 6535 ל 4535 בין מוציאלם אחרים, ציבוריים וארגונים
לוח הנהוג. ומהתעריף המיטות ממספר מושפע מיטה סוג לכל ההוצאה סך

והבעלות מיטה סוג לכל ממוצע) (תעריף הממוצעת החודשית ההוצאה את בוחן 2.11

ההוצאה לחודש, שקל 10,600 ל מגיעה לסיעודיים למיטה הממוצעת ההוצאה עליה.

וההוצאה שקל) 6,820) לסיעודיים למיטה מהממוצע שלישים כשני היא לתשושים למיטה

שקל). 3,885) לסיעודיים למיטה להוצאה בהשוואה 370^ כ עולה לעצמאיים מיטה על

לבחון יש המיטות סוגי בכל משמעותית היא הממוצע סביב שהשונות כיון
ההבדלים: מהות את

מרמת בעיקר נובעים המוסדות ביו ההוצאה הבדלי נפש: ולתשושי לסיעודיים מיטות

ומשקפים למיטה) המקצועיים העובדים מספר באמצעות כאן (הנמדדת בהם הניתנת הטיפול
ממושכות למחלות הממשלתיים החולים בתי בהם. המאושפזת האוכלוסייה סוג את בחלקם

שקל 18,500 (כ ביותר הגבוה התעריף את מקבלים כץ), ופררס הרופא שמואל (פלימן,
בדרך מופנים, ולכטנשטטר, תלחי כרוניים, לחולים הציבוריים החולים לבתי לחודש).
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מגיעה הממוצעת ועלותם אינטנסיבי סיעורירפואי טיפול הדורשים קשים חולים כלל,

היא למיטה ההוצאה כרוניים לחולים פרטיים חולים בבתי לחודש. שקל 15,500 לכ

ממשלתיים חולים בבתי מההוצאה כמחצית ומהווה לחודש) שקל 8,500) ביותר הנמוכה

למיטה הממוצעת העלות ברעננה. "משען" במוסד מההוצאה וכשלושהרבעים וציבוריים
הגריאטריים במרכזים הלאממשלתיים. המוסדות בכל זהה אבות בתי במסגרת לסיעודיים

המוסדות. משאר 45"^ בכ גבוהה הממוצעת העלות

יחסית גבוה הגריאטריים במרכזים התעריף זה מסוג במיטות גם לתשושים: מיטות

התעריפים ואש"ל. עירוניים מוסדות של התעריף מעל 3035 בכ אחרים, למוסדות

נמוכים תעריפים עם מוסדות יש בהם אחרים, ציבוריים במוסדות הם ביותר הנמוכים
כמיוחד.

עלידי נגבים לעצמאיים מיטות של ביותר הגבוהים התעריפים לעצמאיים: מיטות
גבוהים הגריאטריים המרכזים הממוצע. על 4631 ב עולים והם פרטיים, מוסדות

מהממוצע. 131 ב

ממושך לטיפול המוסדות של ההוצאות למימון דרכים

כיצד שאלות: כמה עולות ממושך, מוסדי טיפול על ההוצאה סר אומרן לאחר

והארגונים המשפחות הממשלה,  סקטור לכל יש חלק איזה זו? הוצאה ממומנת

לאו אם המיטות? סוגי בכל אחידה חינה החלוקה האם ההוצאה? במימון  הציבוריים
על התשובות השונות? המיטות סוגי בין הנטל חלוקת על המשפיעים הגורמים מהם 
השירותים במתן הממשלה של והמחוייבות המעורבות מידת על מצביעות אלו שאלות

במערכת. אחרים וגורמים המשפחות על הנופל המימון נטל ועל המוסדיים,

מוסדי: לטיפול ההוצאה מימון של עיקריים דפוסים מספר קיימים
פנייה של המקרים ברוב מופיע זה דפוס ומשפחתו. הקשיש עלידי מימון .!

אליהם למוסדות והרווחה הבריאות לשכות של מההפניות קטן ובחלק למוסדות אישית

הלשכות. דרך רק חוסים מתקבלים
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זה דפוס (וולונטריים). התנדבותיים וארגונים הקשיש עלידי מימון .2

עלידי מסובסדת מהעלות 30^ כ בהם "משען" במוסדות למשל, למצוא, נוכל
וארגון אירופה מרכז עולי ארגון של לעצמאיים במחלקות או הכללית, ההסתדרות

לכלול אפשר זה בדפוס ההפעלה. גרעונות את סופגים הארגונים בהם סוציאלי נשים

להשלמת לחבריהן נותנות ומכבי), (כללית החולים שקופות הכספית העזרה את גם

לאממשלתיים. במוסדות לסיעודיים במחלקות אישפוזם עלות

הקשיש השתתפות על בנוסף יש, סיעודיים לקשישים מיטות באחזקת .3

נעה ההשתתפות הבריאות. משרד של גלובלית השתתפות גם ההתנדבותיים והארגונים
59 של לסכום ועד ליום) שקל 190) ב"משען" הסיעודיים של האישפוז מחיר מכמחצית

עולי ארגון (כגון אחרים התנדבותיים ארגונים של במוסדות (1981 (יולי ליום שקל

ועוד). מונטיפיורי, שם על אבות בית בחיפה, הרופא בית אירופה, מרכז

בהוצאות משתתפים ומשפחתו והקשיש המקומיות הרשויות הממשלה, משרדי .4

שמוצג כפי והרווחה. הבריאות לשכות עלידי למוסדות שמופנים הקשישים כל אישפוז
מן 6"5ד ו במוסדות הקשישים מכלל 490u כ מאפיין זה דפוס 2.9 ו 2.8 בלוחות

!

בחישובים הכלולים מקרים 300200 כ להוסיף יש זה למספר הסיעודיים. הקשישים

(נכי הבטחון ממשרד מלאה, או חלקית, עזרה המקבלים לעיל, 1 בקטיגוריה שלנו

שכולים). הורים צה"ל,

של בתקנונים נקבעת השונים הגורמים בין בהוצאות ההשתתפות חלוקת

את מלשלם אוטומטית אותו פוטרת אינה כלשהו למוסד הקשיש הפניית עצם המשרדים.

חלק עלידי החזקתו הוצאות לממן ומשפחתו הקשיש על ולהלכה, החזקתו, עלות מלוא

כדלקמן: הם הקשיש של ההשתפות גובה לקביעת הכללים השוטפות. מהכנסותיו

לביטוח ותשלום כיס לדמי פרט במוסד, החזקתו לכיסוי עוברות הקשיש הכנסות כל א
9

מהמוסד ישירות מועברות כיס דמי ניכוי לאחר לאומי מביטוח ההכנסות רפואי.

9
הכיס דמי הזיקנה; קיצבת וסוג המשפחתי המצב לפי משתנה הכיס" "דמי גובה

סוציאלית; הטבה עם הזיקנה מקיצבה 20"^ ו הזיקנה מקיצבת 35"* הם בודד לקשיש
היתה לבודד זיקנה קיצבת בהתאמה. 25*0 ו 45^0 הם נשוי לקשיש השיעורים
שקל. 1,605  סוציאלית הטבה ובתוספת לחודש שקל 1,021 (1981 (ביולי
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הקשיש. אישפוז על האחראי הממשלתי למשרד לאומי לביטוח

או במוסד, שוטפת להחזקה ישמשו מהמימוש שההכנסות כך הקשיש של נכסים מימוש ב.

הזקופה ההכנסה לגובה עד במוסד החזקתו את לשלם התחייבו אשר מי"פחה לבני יועברו
הנכס. של

העלות, מלוא את לכסות מספיקים לא לעיל ההכנסה מקורות כאשר בנים. השתתפות ג.
לפי נעשית בן כל של ההשתתפות ההחזקה. במימון יתחלקו שהם כדי הבנים לכל פונים

משפחתו. ובגודל הבן של ההכנסה בגובה המתחשבת טבלה

ממימוש והבריאות הרווחה לשכות נמנעות כלל בדרך לנו, שהוסבר כפי

(הקובע המזונות חוק את מפעילים אין במימון, להשתתף מסרבים בנים וכאשר נכסים,
שנקבע לאחר במוסד). החזקתו לצורך מזונות לתשלום בניו את שיתבע הוא שההורה

משרד הנותר. הסכום את המשרדים משלימים ומשפחתו, הקשיש של ההשתתפות גובה

25* ותשושים עצמאיים עבור לשלם המקומיות הרשויות את מחייב והרווחה העבודה

נפש, ותשושי £יעודיים קשישים בהחזקת גם משתתפות הרשויות ששולם. מהסכום

בממוצע). 2.5^ (כ בהרבה קטן בשיעור אך הבריאות, למשרד ומשלמות

570 כ במוסדות ממושך טיפול על הוציאו המקומיות והרשויות הממשלה

זה. בנושא הלאומית ההוצאה מסך 56^0 שהם ,(1981 יולי (במחירי בשנה שקל מיליון
(הסוכנות אחרים וארגונים ,(39^0) שקל מיליון 394 כ המשפחות הוציאו לעומתם

שקל מיליון 14  אחרים) התנדבותיים וארגונים ההסתדרות חולים, קולית היהודית,
.(2.12 לוח .(ראה C4 . 3*)

שיותר מראה השונים המיטות סוגי עלפי הממשלתית התמיכה הקצאת בחינת
סיעודיים בקשישים לטיפול מופנית הממשלתיתעירונית מההוצאה משלושהרפעים

6.135 ורק בתשושים, לטיפול מופנים \b\ לשנה), שקל מיליון 442) נפש ותשושי

מ0ך 59^ העצמאיים של החזקתם במימון בעיקר משתתפות המשפחות כעצמאיים. לטיפול
המוסדות). סוגי בכל המשפחות של ההוצאה

המקומיות.10 והרשויות והרווחה העבודה משרד הבריאות, משרד
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שככל כאמור, מראה, בנפרד, מיטה סוג לכל המימון מקורות התפלגות

מקומיות) רשויות (כולל הממשלתית ההשתתפות אחוז עולה עולה, הקשישים שמוגבלות

%78 ב נושאת הממשלה ומשפחתו. הקשיש של ההשתתפות אחוז ויורד האישפוז עלות בסר

בקשישים הטיפול עלות .2035 בכ והמשפחות סיעודיים קשישים על הכוללת מההוצאה

קשישים שבאישפוז בעוד ,(3535) והמשפחות (6535) הממשלה בין מתחלקת תשושים

93< (ב ומשפחתו הקשיש במימון הם 7935 ו ממשלתי במימון הם בלבד \2\  עצמאיים

אחרים). התנדבותיים וארגונים ההסתדרות משתתפים הנותרים

שעולים ככל ופוחת הולר המשפחות השתתפות ששיעור לכר מביאים גורמים שני

הנומינלית בהשתתפות וירידה האישפוז בתעריף עלייה הקשישים: של התיפקוד קשיי

קשישים מאשר פחות בפועל משלמים סיעודיים קשישים כלומר, לאישפוז; הממוצעת

שעולה כפי ומשפחתו, הקשיש של בפועל הממוצע החודשי התשלום ועצמאיים. תשושים

2,419 תשוש קשיש לחודש; שקל 2,062 נפש: תשוש או סיעודי קשיש הוא: מהנתונים
לחודש. שקל 3,058 עצמאי קשיש לחודש; שקל

מוסדות של שונים בסוגים במימון ההשתתפות התפלגות את גם מראה 2.12 לוח

רק משתתפים ועירוניים ממשלתיים במוסדות המאושפזים סיעודיים קשישים בעלות. לפי

בבעלות במוסדות 30^0 וכ פרטיים במוסדות 2035 לעומת החזקתם, מעלות 6\ בכ

פרטי. באופן למוסד פנו אשר קשישים של גבוה מספר אושפז באחרונים ציבורית.
תשושים קשישים בקרב גם מוסברים, שונה מבלגלות במוסרות ההשתתפות בשיעור ההבדלים

תשושים קשישים הממשלה. משרדי עלידי המופנים הקשישים שבשיעורי בשוני ועצמאיים,

במוסדות 430* ב ממשלתית, בבעלות במוסדות מההוצאה 1935 ב רק בממוצע משתתפים

מההוצאה 460* ב משתתפים עצמאיים קשישים פרטיים. במוסדות \ר§ וב ציבוריים
הפרטיים. במוסדות 95^ וב ציבוריים במוסדות 8035 בכ ממשלתיים, במוסדות

הממשלה משרדי עלידי למוסדות המופנים עבור המימון ודרכי ההוצאה

עלידי למוסדות הופנו במוסדות מהחוסים 49^0 ,2.9 בלוח שהראינו כפי

מסך 60?6 מהווה מופנים אותם עבור ההוצאה מלא. או חלקי במימון הממשלה משרדי

של הרב שיעורם בגלל בשנה). שקל מיליון 610) במוסדות ממושך לטיפול ההוצאה
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במימון המופנים של חלקם גבוה גבוהה, החזקתם עלות אשר ותשושים סיעודיים
החוסים. במספר מחלקם ההוצאה, בסך ממשלתי

%77 מהווה הממשלה משרדי עלידי המופנים ותשושים סיעודילם עבור ההוצאה

על המופנים העצמאיים על שההוצאה בעוד והתשושים, הסיעודיים כלל על ההוצאה מסר

העצמאיים. לכלל ההוצאה מסך \2<\ רק מהווה הממשלה משרדי ידי

הקשישים על מההוצאה 910"0 כ מממנים המקומיות והרשויות הממשלה משרדי

מההוצאה 663< ו תשושים על מההוצאה 8235 כ למוסדות; עלידם המופנים הסיעודיים
.(2.13 לוח (ראה עצמאיים על

שמצבם קשישים אצל תלולה בצורה יורדת ומשפחותיהם הקשישים של ההשתתפות

קי2ה. התיפקורי

המופנים קשישים אותם שמשלמים הממוצע החודשי התשלום את מראה הבא הלוח

הטבה כולל הזיקנה, מקיצבת כאחוז החודשי והתשלום הממשלה, משרדי עלידי
לבודד. סוציאלית

מקיצבת \ כ התשלום בפועל חודשי תשלום ~
סוציאלית זיקנה+הטבה (בשקלים) הקשיש של המיטה 0וג

4635 741 סיעודיים קשישים
0"9ד 1,264 תשושים קשישים
6635 1,056 עצמאיים קשישים

לקיצבת ביחס נמוך כה בסכום משתתפים סיעודיים קשישים מדוע ברור לא

משפחה בני של קיום להוצאות מיועדת הקיצבה מהמקרים שבחלק יתכן שלהם. הזיקנה
זוג). לבן/בת אחרים

ו
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ושיקומית אקוטית לגריאטריה מחלקות .2

ושיקומית אקוטית לגריאטריה במוסדות אישפוז בשירותי נדון להלן

ממושכות למחלות חולים בבתי כלליים, חולים בבתי מיוחדות במחלקות הניתנים
אלה שירותים וכד'). הרצפלד רבקה, (בית שיקומיים גריאטריים חולים ובבתי

הזמן שמשר היות ממושך, טיפול למושג הגדרתנו, ולפי עקרוני באופן שייכים אינם

כמו חודשים).11 שלושה (עד יחסית קצר הינו מוסדות באותם שהות של הממוצע

אקוטי אישפוז של שירותים כמו טהורים רפואיים ששירותים להניח אין כן,
סיעוד. ביטוח חוק במסגרת יכוסו (מרפאות) בקהילה רפואה ושירותי ושיקומי

בשל וזאת הללו המוסדות את גמ לחקור החלטנו לעיל, ההסתייגויות אף על

כתחליף, אלה מוסדות משמשים בהו אחרות מערביות ובארצות בישראל שנצבר ון הנסי

שאושפזו קשישים בהם מקרים ישנם ממושך. לטיפול למוסדות מסויים, זמן לפרק

אפשרות הבטחת ללא לביתם לחזור מסוגלים אינם שיקומיות או אקוטיות במחלקות

או וכדי), סיעודי, או אישי טיפול (שירותי בקהילה מסויימים שירותים קבלת

נמצא לא עוד כל כרוניים. לחולים חולים בתי במסגרת מוסדי לאישפוז זקוקים

לטיפולים זקוקים אינם הם כאשר גם אלו, במחלקות נשארים הם עבורם מתאים סידור
ימי נקראים אלה שהייה ימי .(1980 (סוסקולני, מחלקות באותן הניתנים מיוחדים

במחלקות מיטות חסימת הן זו תופעה של הישירות ההשלכות אדמיניסטרטיביים. שהייה

ועלות המיוחדים, לטיפולים הזקוקים אנשים לאותם נאות טיפול מתן המונות אלו,
היקף אחר. במקום לטיפול בהשוואה אדמיניסטרטיביים אישפוז ימי אותם של גבוהה

ממושכת בהמתנה כלל בדרך המתבטא ממושך, לטיפול במיטות ממחסור מושפע זו תופעה

מספיקים. קהילתיים שירותים ומהיעדר למוסדות, לכניסה

11
טרמינליים. חולים לאישפוז גם היום משמשים חולים קופת של השיקום מוסדות



 29 

היקף

מתוכן, ושיקומית. אקוטית לגריאטריה יחידות 19 הכל בסר קיימות ב'שראל

חולים בבתי כלליים, חולים בבתי מחלקות הן 13 ה ושאר שיקום מוסדות הן שש

.(2.1 (לוח גריאטריים ובמרכזים ממושכות למחלות

אקוטי לטיפול מיטות 300 מתוכן תקן, מיטות 1,174 כוללות אלו יחידות 19

על אחת מיטח של שיעור מהווים אלה מספרים .(2.2 (לוח שיקומי לטיפול 874 ו
המיטות מספר .(2.3 (לוח שיקומי בטיפול אלף כל על 2.7 ן אקוטי בטיפול אלף כל

מיטות 231 מתוכן ,1,014 ל והגיע במעט נמוך היה 1980 בשנת בפועל התפוסות

בפועל, תפוסות מיטות במונחי .(2.4 (לוח שיקומי לטיפול 783 ו אקוטי לטיפול

שיקומיות מיטות 2.5 ו אקוטיות מיטות 0.7 הם קשישים אלף כל על המיטות שיעורי
.(2.5 (לוח

באותם נפרדות. גריאטריות מחלקות יש כללי חולים בית בכל שלא לציין יש

במחלקה במקום רגילות פנימיות במחלקות לקשישים הטיפול ניתן חולים בתי

אומדן מהווים הם ולכן נפרדות למחלקות רק מתייחסים שלנו הנתונים גריאטרית.

לקשישים. אקוטישיקומי טיפול ניתן בהם והמוסדות המיטות של מינימום

בעלות

ממשלתית בבעלות הן 12 ושיקומית, אקוטית לגריאטריה היחידות 19 מבין

(בית הציבוריים המוסדות שרוב מאחר זאת, למרות ציבורית. בבעלות 7 ו עירונית
הממשלתיים מהמוסדות הגדולים מוסדות הינם לוינשטיין) ובית הרצפלד, רבקה,

התקן מיטות מתחלקות ממושכות), למחלות חולים ובתי כלליים חולים בבתי (יחידות
586 מיטות, 1,174 מתוך וציבורית: ממשלתיתעירונית בעלות בין שווה באורח

.(2.1 (לוח ממשלתיתעירונית בבעלות הן (50"^)

מתוך והשיקומי. האקוטי הטיפול מסוגי אחד בכל נמצא שונה בעלות הרכב

73 ושאר ממשלתיתעירונית בבעלות הן (76^0) 227 אקוטית, לגריאטריה מיטות 300

פרטית. בבעלות אקוטית לגריאטריה מיטות אין ציבורית. בבעלות הן (240^) המיטות
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ממשלתית, בבעלות הו (41*1) 359 גריאטרישיקומי, לטיפול מיטות 874 מתור

נראה מכאן מסרורית. פרטית בבעלות  43<  והשאר ציבורית, בבעלות הן (5.^0) 481

כלל, בדרך המתבצע, האקוטי, הטיפול מרבית את מספק הממשלתיעירוני שהסקטור

טיפול מספק הציבורי שהסקטור בעוד כלליים, חולים בתי של מתוחכמות במסגרות

בבעלות גריאטרישיקומי לטיפול המיטות הממשלתי. מזה יותר רחב בהיקף שיקומי

חולים קופת בשימוש נמצאות השיקומיות) המיטות מסר 43! שהן מיטות 34) פרטית

במוסדות שיקומי לטיפול הממתינים אנשים אישפוז לשם ציבורית) (בעלות כללית

חולים, קופת של השיקומיים

גיאוגרפית תפרוםת

אקוטי לטיפול המיטות של הגיאוגרפית התפרוסת את לבדוק באים כאשר

במחלקה הזה השירות נמצא חולים בית בכל שלא לעיל, כאמור לזכור, יש ושיקומי,
מכר להסיק איו מיטות, של נמור שיעור ישנו מסויים באיזור אם לכן, נפרדת.

באיזורים מאשר יותר קטן בהיקף רפואי טיפול מקבלת הקשישים שאוכלוסיית בהכרח

אחרים.

אקוטי לטיפול התקן מיטות במספר השונים המחוזות ביו שוני קיים
יחסית: מתון זה שוני האקוטי בטיפול .(2.3 (לוח קשישים אלף כל על ושיקומי

מהממוצע הכפול שיעור שהוא אלף, כל על מיטות 1.9 הוא השיעור המרכז במחוז

שאר דומים אקוטי, לטיפול מיטות כלל איו שם הצפון, ממחוז לבד .(0.9) הארצי

הארצי, לשיעור המחוזות

מרוכזים בו המרכז, במחוז רב: שוני קיים השיקומיות המיטות בשיעורי

מהשיעור שלושה (פי אלף כל על מיטות 8 ישנו חולים, קופת של השיקום מוסדות כל

ומחוזות אלף, כל על מיטות 3 כ עם והצפון חיפה מחוזות ,(2.7  הארצי

אלף. כל על מיטות 1.0  0.6 עם והדרום תלאביב ירושלים,
ואקוטי שיקומי גריאטרי לטיפול בי'ועל במיטות מתגלית דומה תפרוסת

.(2.5 (לוח

ן
ו
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ומימון הוצאה

ואקוטית שיקומית לגריאטריה במחלקות אישפוז על השנתית ההוצאה סך

91.5 .(2.10 (לוח (1981 יולי (במחירי שקלים מיליון 309.3 כ 1981 ב היה

טיפול על  שקלים מיליון 217.8 ו אקוטי, טיפול על הוצאו שקלים מיליון
שיקומי.

אלפי 33 ב הסתכמה אקוטי לטיפול למיטה הממוצעת החודשית ההוצאה

בהוצאה .(2.11 (לוח שקלים אלפי 23 כ היתה שיקומי לטיפול שזו בעוד שקלים,

אלפי 29 כ עולה ממשלתית אקוטית מיטה בעלות: סוג לפי הבדלים בולטים למיטה

אלפי 45 כ עולה אחר ציבורי מוסד או חולים, קופת של שזו בעוד לחודש, שקלים

ההבדל כללי. חולים בית של רגילה במחלקה אישפוז של המלא המחיר שהוא שקלים,

כלל, בדרך ממוקמת, הממשלתית זו המחלקה: ממוקמת בו החולים בית מסוג נובע

שאלו בעוד פלימן), כץ, פרדס הרופא, (שמואל ממושכות למחלות חולים בבית

השיקומיות: במיטות קיים הפור מצב כלליים. חולים בבתי ממוקמות הציבוריות
של שזו בעוד מהממוצע), (למעלה שקלים אלפי 33 כ עולה ממשלתית שיקומית מיטה

לה המסגרת באופי נעוץ שוב ההבדל בלבד. שקלים אלפי 17 כ עולה חולים קופת

בשיקום, המתמחים שיקומיים במוסדות נמצאות הן חולים בקופת אלה: מיטות שייכות

רפואיים מוסדות במסגרת אלה יחידות נמצאות ואחרות, ממשלתיות שבמסגרות בעוד
כוללים.

מתבצעת ואקוטי שיקומי גריאטרי טיפול על ההוצאה ממחצית למעלה

האקוטי. בטיפול שלישים לשני מגיע בביצוע זה חלק ממשלתית. בבעלות במוסדות

השיקומית מזו 43^* ו האקוטית מהעלות 2035 כ מבצעת כללית חולים קופת

האקוטית מהעלות 120* כ מתבצעת אחרים ציבוריים במוסדות . O^'non 36O1 (כ

בסה"כ). 83!) השיקומית מהעלות 6"<6 וכ

כללית, חולים קופת של או ממשלתית, במסגרת הניתן האקוטי הטיפול

ישיר במימון או החולים, קופות של הבריאות ביטוח במסגרת ככולו, רובו ממומו,
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בחלק הקשיש משתתף חולים קופת מוסדות של השיקומי בטיפול הבריאות. משרד של

הנ"ל. הגורמיט של להשתתפות בנוסף מההוצאה,

*



1981 ובעלות, גאוגרפי אזור (תיקני), מוסד םוג לפי מוסדות מספר :2.1 לוח

שיקום מחי מוסדות מחי סה"כ מוגן דיור  ל: מחלקות עם גריאטריים ומרכזים אבות בתי 1 חולים ]בתי "1 מוסד סןג ~7'
וגריאט' שיקום שיקום ומקובץ תשושים עצמאיים עצמאיים עצמאיים עצמאיים לחולים סה"כ ,/
אקוטית וגריאטריה סעודיים סעודיים תשושים תשושים כרוניים מוסדות ./
בבתי"ח אקוטית סעודיים ומחלקות לטיפול ./ אזור
כלליים סיעודיות ממןשך / גאוגרפי

בבתי"ח / וכעלות
J | | | כלליים /

13 =6 19 47 =4 47 16 _2 19 36 124 סה"?_כללי

9 3 12 28 1 2   4 3 10 ממשלתיים/עירוניים
4 3 7 19 1 23 12 1 10 6 53 צבוריים
2 22 415 27 61 פרטיים/מסחריים

1 JJLJlJL^_±JL 13 ירושלים מחוז
11 2 ממשלתיים/עירוניים
2253114 9 צבוריים
1__1 2 פרטיים/מסחריים

 ^ 3 4  4   4  _8 הצפון מחוז
334____  ממשלתיים/עירוניים
33 6 צבוריים

י 11 2 ים ים/מסחרי פרטי

11.L1JL JLJl^JL1 27 חיפה מחוז
2 1 3 4     1 1 2" ממשלתיים/עירוניים
3262 10 צבוריים
~186 15 פרטיים/מסחריים

.2_1_6_9_1.11_3_1_1_12 33 המרכז מחוז
1 1 2 8     31 4 ממשלתיים/עירוניים
1 3 41161111 11 צבוריים
521 10 18 פרטיים/מסחריים

_2_l_3_L3_2.20_5_l_£32 41 תלאביב מחוז
121361 2 ממשלתיים/עירוניים
79411 15 צבוריים
2 10 1128 24 פרטיים/מסחריים

^_ב_^_ 9 ~ ~ ZJL Z. _2 הדרום מחוז
116__  ממשלתיים/עירוניים
2113_ 2 צבוריים
___  פרטיים/מסחריים



כלליים חולים בבתי גריאטריות ומחלקות ממושך לטיפול במוסדות תקן מיטות מספר :2.2 לווו
ובעלות,1981 גיאוגרפי איזור מיטה, סוג לפי שיקום ומוסדות

גריאטריה 1 גריאטריה ו 1nn ןןסה"כ [מיטות 1 עצמאיים ו תשושים 1 תשושי 1 ם י י י י ע י 0 מיטה סוג י/
טיקומית אקוטית גריאטריות מוגן בדיור נפש אבות בבתי בבתי"ח כ " ה ס כ סה /

בבתי"ח ומקינ'\ ימיכזים לחילים לטיפול / כללייםא,זיי גריאטריים כרוניים לטיפול ./ זיי ממושךא ./ גיאוגרפי
ימיסדות /^ וביילומ

] טיקום ] J 1 1 1 1 ^ : .

874 300 1,174 5,539 6,502 1,636 217 1,589 2,613 4,202 12,557 סה'^כללי,
359 227 586 3,020 794 902 87 676 130 806 2,589 ממשלתייס/עירוניים
481 73 554 2,519 4,545 448 130 661 639 1,300 6,423 צביריים
34  34  1,163 286  252 1,844 2,096 3,545 פרטיים/מסחריים

27_33_60236727_85^£23920544 1,256 ירושלים מחוז
~7~ ~7~   60 33  33  33 126 ממשלתיים/עירוניים
27 33 60 236 525 52  138 160 298 875 צביריים

142   68 45 113 255 פרטיים/מסחריים

68 _68 271220J58_54206_^206 638 הצפיו מחוז
""  68 271   ממטלתיים/עירוניים

188 128 54 184  184 554 צבוייים
י 32 30  22  22 84 פרטיים/מסחריים

■גי

7 174 _64 238 284 1,302 .371 _87 417 .615 1.032 2<?92 חיפה מחוז
174 64 238 581 250 320 48 332 20 352 970 ממשלתיים

 203 861 39 39 73  73 1,012 צביי"ם
 191 12  12 595 607 810 פרטיים/מסחריים

495 118 613 481 1,437 7T7 _39 427 1,290 1,717 3>910 T31ni1 nnn
41 98 139 424 344 549 39 311 80 391 1,323 ממשלתיים/עירוניים
454 20 474 57 738 110  78 340 418 1<266 צביי"ם

 355 58  38 870 908 1,321 פרטיים/מסחריים

94 65 159 2,770 2,764 236 ^_ ^88 503 691 3,691 תלאביב מחוז
60 65 125 844 140 30 30 170 ממשלתיים/עירוניים

1,926 2,181 50  76 139 215 2,446 צבוריים
34  34  443 186  112 334 446 1,075 פרטיים/מסחריים

J6_20J6221_52J!l^llll ±11 _2Z?. הדיים מחיז
16  16 900  ממשלתיים/עירוניים

20 20 97 52 69 37 112  112 270 צביי"ם
  פרטיים/מסחריים



1981 ובעלות, גיאוגרפי איזור מיטה, 0וג לפי 651 בגיל יהודים ל1000 ממושך לטיפול במוסדות תקן מיטות מספר :23 לוח

גריאטריה גריאטריה1 1 מחי (|סה"כ ומיטות 1 עצמאיים 1 תשוטלם 1 נפש |תשושי סעודיים ,ה"כ מיטה סוג /^
שיקומית אקוטית גריאטריות בדיור אבות בבתי בבתי"ח סה"כ מיטות בבת,"ח^'^ מוגן ומרכזים לחולים לטיפןל /^

כלל,,ם ומקובץ גריאטריים כיוניים ממושך / גרפי גא

1 | ^ויםםיית 1111 1 1^1 נעלנ":
2.7 049 3,7 17^4. 20.4 5.1 0.7 5.0 8.2 Hd IUI itllJLm
1.1 0.7 1.8 9.5 2.5 2.8 0.3 2.1 0.4 2.5 8.1 ממשלתיים/עירוניים
1.5 0.2 1.7 7.9 14.3 1.4 0.4 2.1 2.0 4.1 20.2 צבוייים
01  0.1  3.7 0.9  0.8 5.8 6.6 11.1 פרטיים/מסחריים

1.0 hi hi _L1 ILJ ^11 _^_ ^£ 6\י 16^ 46^8 ירושלים מחוז
_   2 2 1 2  1.2  1.2 4.7 ממשלתיים/עירוניים
1.0 1.2 2.2 8.8 19.6 1.9  5.1 6.0 11.1 32.6 צבוייים

5.3   2.5 1.7 4.2 9.5 פרטיים/מסחריים

2.9  2^£ 2LJ 9^ £,6 .2^3 _8^7 __ .8^7 26,£ הצפון מחיז
~2~9 911.4ל2~ _ _ _    ממשלתיים/עירוניים

J 1    7.9 5.4 2.3 7.7  7.7 233 צביייים
" 1 3 1.3  0.9 0.9 3.5 פרטיים/מסחריים

3.1 1.1 4.2 14.0 23.2 6J, Ub_ ]_A 11.0 18.4 498 חיפה מ"יז
77 771 472 4ל10 4.5 5.7 0.9 5.9 0.4 6.3 17.3 ממשלתיים/עירוניים
1 1  3.6 15.4 0.7 0.7 1.3  1.3 181 צביייים

3.4 0.2  0.2 10.6 10.8 14.5 פרטיים/מסחריים

8.0 1.9 9.9 ]_± 23^ U_£ 0^ 6^9 20.8 יי2 6111 המרכז מ"יז
077 7!7 77 6.8 5.6 8.9 0.6 5.0 1.3 6.3 21.4 ממשלתיים/עירוניים
7.3 0.3 7.7 0.9 11.9 1.8  1.3 5.5 6.8 20.4 צנוריים

5.7 0.9  0.6 14.1 14.7 21.3 פרטיים/מסחריים

0^ 0,5h±lh± H± L1  1^ 4^1 5^629.£ תלאביב מחוז
0.5 0.5 1.0 6.8 1.1 0.2 0.2 1.4 ממשלתיים/עירוניים

 15.6 17.7 0.4  0.6 1.1 1.7 198 צביייים
0.3  0.3  3.6 1.5  0.9 2.7 3.6 8.7 פרטיים/מסחריים

o^o^IdiiiiliO^■^■^  הדרום מחוז
0 6 . 06 34.6 __ ממשלתיים/עירוניים
 0.8 0.8 || 3.7 || 2.0 2.7 1.4 4.3  4.3 10.4 צניייים



כלליים חולים בבתי גריאטריות ומחלקות ממוטר לטיפול במוסדות "בפועל" המיטות מספר :2.4 לוח
1981 ובעלות, גיאוגרפי איזור מיטה, סוג לפי מיקום ומוסדות

גריאטריה גריאטריה מיטות סה"כ מיטות " עצמאיים תשושים נפש תשושי ם י י ד ו ע 0 מיטה סוג ,^''
שיקומית אקוטית יאנ1 גר במחי בדיור אבות בבתי בבתי"ח סה"כ סה"כ ^^

בבתי"ח מוגן ומרכזים לחולים מיטות ^^
כלליים ומקובץ גריאטריים כרוניים לטיפול .^ אזור

ומוסדות ממושך .^ גאוגרפי
שיקום | י, ובעלות

783 231 1^014 4^438 4^974 2^964 307 1^668 ^660 4^328 12^.573 כללי S9Sסה"כ === = £ = = = ===== ===== = £ = = = === ===== ===== = ±= = = ====== =========

271 175 446 2,001 734 965 87 676 130 806 2,592 ממשלתיים/עירוניים
478 56 534 2,437 3,414 1,490 179 722 639 1,361 6,444 צביריים
34  34  826 509 41 270 1,891 2,161 3,537 פרטיים/מסחריים

_24 _21_ 4^ 236 561 244 5 242 205 447 1,257 ירושלים מחוז
 30 66  33  33 129 ממשלתיים/עירוניים

24 21 45 236 389 178 5 141 160 301 873 צבוריים
 142   68 45 113 255 פרטיים/טמחרייס

47 _2_ 47 184 157 201 59 221 _ 221 638 ו תצפו מחוז
47  47 184  ממשלתיים/עירוניים

131 165 59 199  199 554 צבוריים
,  26 36  22  22 84 פרטיים/מסחריים

" 168 44 212 522 987 658 _96 426 637 1,063 2,804 חיפה מחוז
168 44 212 362 250 320 48 332 20 352 970 ממשלתיים/עירוניים

160 627 267 43 75  75 1,012 צבורייס
110 71 5 19 617 636 822 פרטיים/מסחריים

454 98 552 427 1,237 890 54 434 1,304 1,738 3,919 המרכז מחוז
81 81 370 344 549 39 311 80 391 1,323 ממשלתיים/עירוניים

454 17 471 57 631 200  80 340 420 1,251 צבוריים
262 141 15 43 884 927 1,345 פרטיים/מסחריים

80 50 130 2,555 1,980 902 56 233 514 747 3,685 תלאביב מחוז
46 50 96 629 110 30  30 30 170 ממשלתיים/עירוניים

 .  1,926 1,584 611 35 115 139 254 2,484 צבוריים
34  34286 261 21 118 345 463 1,031 פרטיים/מסחריים

10 _JS 28 514 £5 69 37 112 _ 112 270 הדרום מחוז
10  10 456 _____ ממשלתיים/עירוניים

18 18 58 52 69 37 112  112 270 צבוריים
          פרטיים/מסחריים



1981 ובעלות, גאוגרפי אזור מיטה, סוג לפי 651 בגיל יהודים ל1000 ממושך לטיפול במוסדות "בפועל" מיטות מספר :2.5 לוח

גריאטריה 1 מיטות|גריאטריה |סה"כ 1 [מיטות 1 עצמאיים תשושים נפש תשושי ם י י ך ן ע 0 מיטה סוג ./
שיק1מית אקוטית במ"גריא. ^ ^^קבבתי^בבתי^ מיטית סה,,כ /

יל^ י^י^ גייאטי"ם כיינ"ם ממיישול י ./ £"י"י

2,5 0,7 3,2 14.0 15.6 9^3 1,0 5.2 8.4 13.6 3|.| §3=£3לל1

0.9 0.6 1.4 6.3 2.3 3.0 0.3 2.1 0.4 2.5 8.1 ממשלתיים/עירוניים
1.5 0.2 1.7 7.7 10.7 4.7 0.6 2.3 2.0 4.3 20.3 צבוריים
0.1  0.1  2.6 1.6 0.1 0.8 5.9 6.8 11.1 פרטיים/מסחריים

0.9 0.8 \j_ _sj 2CK9JLL£JL£1£ Z^. \hJ_ 46^8 ירושלים מחוז
_   11 2.5  1.2  1.2 4.8 ממשלתיים/עירוניים
0.9 0.8 1.7 8.8 14.5 6.6 0.2 5.3 6.0 11.2 325 צביי"ם

 5.3   2.5 1.7 4.2 9.5 פרטיים/מסחריים

2^_z_2^07^_6^8^l±l^_^9^ 26^9 הצפוי nnn
20  20 77 _ _ _ _    ממשלתיים/עירוניים

5.5 6.9 2.5 8.4  8.4 23.3 צבוייים
י 1 1 1.5 0.9  0.9 3.5 פרטיים/מסחריים

73.0ojs2^8 9^3 2M n_j_ _ג_1 ;7^6 ^4 ^0 £501 חיפ" מחוז
70 0.8 3.8 6.5 4.6 5.7 0.9 5.9 0.4 16.3 17.3 ממשלתיים/עירוניים
   3.8 11.2 4.8 0.8 1.3  13 18! צבוייים

2.0 1.3 0.1 0.3 11.0 11.3 14.7 פרטיים/מסחרייס

7.3 1.6 8.9 6^9 20^£ 14^ 0^9 7_£ 2Ui_ 1^1 AU המרנז nna~ 773 1.3 6.0 5.6 8.9 0.6 5.0 1.3 6.3 21.4 ממשלתיים/עירוניים
7.3 0.3 7.6 0.9 10.2 3.2  1.3 5.5 68 202 צביי"ם

  4.2 2.3 0.2 0.7 14.3 15.0 21.7 פרטיים/מסחריים

*A2A hi 20_^7 ^6^ _^_ר 0^5 ^9 ^2 ^1 29^9 תלאביב מחוז
0!4 0.4 0.8 5.1 0.9 0.2   0.2 0.2 1.4 ממשלתיים/עירוניים

 15.6 12.8 5.0 0.3 0.9 1.1 21 201 צביי"ם
0.3  0.3  2.3 2.1 0.2 1.0 2.8 3.8 8.4 פרטיים/מסחריים

0A.0J_U±}1£2AL1L±±l±_^_4^ 10^4 הדיים מחוז
04 . 04 17 5 ....    ממשלתיים/עירוניים

0.7 0.7 2.2 2.0 2.7 1.4 4.3  43 104 צביי"ם
_____   ים ים/מסחרי 0רטי



כלליים חולים בבתי גריאטריות ומחלקות ממוטר לטיפול במוסדות תקן מיטות מספר :2.6 לווו
(נפות),1981 גיאוגרפי ואיזור מיטה סוג לפי שיקום ומוסדות

1 מיטות! ||סהייכ /7 1 1 1 סיעודיים * מיטה סוג גריא'ן'"''''''^ במחי ^^^
חולים בבתי מיטות סוו"כ ^^■'."'^

כלליים בדיור אבות בבתי חולים בבתי מיטות ^^^^
גריאטריה גריאטריה ומוסדות מוגן ומרכזים לחולים לטיפול ^'^ גיאיגרפי איזוף
שיקומית אקוטית טיקום ומקובץ עצמאיים תטוטים נפט |תטוטי [גריאטריים |כרוניים סה"כ ממוטר |^< |

874 300 1^174 5^539 6^502 1^63§ 217 |^|§? 2^613 4^202 12^557 |ם"כ=5לל2

273^ £6 Z36 _ד2ר 8^  239 205 444 1,256 ירושלים מחוז
68  68 _נ27 ^£22 ^£15 54 206  206 638 הצפון מחוז
32  32 22 13 38 16 44  44 111 וכנרת צפת נפגת

 64 101 64 20 80  80 265 יזרעאל נפת
36  36 185 106 56 18 82  82 262 עכו נפת

J ^174 64 238 784 1,302 37^ 7£ 417 615 1,032 2,792 חיפה מחוז
ל 174 16 190 784 1,010 14  85 505 590 1,614 חיפה נפת

48 48  292 357 87 332 110 442 1,178 חדרה נפת

495 118 613 481 1,437 717 ^39 427 1,290 1,717 3,910 המרכז מחוז
28 28 164 382 240 18 180  180 820 השרון נפת

150 20 170 140 716 257  119 825 944 1,917 תקוה פתח נפת
41 70 111 48     205 205 205 רמלה נפת
304  304 129 339 220 21 128 260 388 968 רחובות נפת

94 ^65 159 2,770 2,764 ^236 _ 188 503 691 3,691 אביב תל מחוז
16 20 36 997 _52 69 _£/ 112  112 270 הדרום מחוז
16  16 482 24 39 25 52  52 140 אשקלון נפת

20 20 515 28 30 12 60  60 130 שבע באר נפת



65+ בגיל יהודים 1QQ0 ל ממושך לטיפול במוסדות תקן מיטות מספר :2.7 לוח
1981 (נפות), גיאוגרפי ואיזור מיטה סוג לפי

מיטות סה"כ סיעודיים מיטה סוג .^
גיי' במח'  1 1 חי"י בבת"ח^"^^ מיטות .^^
כלליים בדיור אבות בבתי חולים בבתי מיטות ^^^

גריאטריה גריאנוריה ומוסדות מוגן ומרכזים לחולים לטיפול ^*^ גיאוגרפי איזור
שיקומית אקוטית שיקום ומקובץ עצמאיים / תשושים | נפש |תשושי |גריאטריים |כרוניים סה"כ ן ממושך \^^ J

2.7 0.9 3.7 17.4 20.4 5.1 0.7 5.0 §.2 11=1 lid =========

1^r^ 2^2 s^ziAyi^Lll^lhl^l יייטלים nt1n

2.9 ^ 2.9 11.4 211 6^6 _2_^ 8J. _^ hi ZM י""יי nnn
4!8  4.8 3.3 1.9 5.7 2.4 6.6  6.6 16.6 וכנרת צפת נפות
1  1 7.1 11.2 7.1 2.2 8.8  8.8 29.3 יזרעאל "ת
4.5  4.5 23.4 13.4 7.1 2.3 10.4  10.4 ג" י3" נפ"

3.1 1.1 4^ 14^0 Ihlt±hi 1st 11^0 18^4 49111 חיפיי מחוז
777 3ל0 4.1 16.9 21.7 0.3  1.8 109 127 347 "י3" "יי

5.0 5.0  30.5 37.3 9.1 34.7 115 462 1232 "יי" "יי
^0 ^9 9^9 7^8 23^2 6,_ע 0,6 6^9 20^ 27^ 6311 המרכז מ"וז

1  1.9 1.9 11.0 25.6 16.1 1.2 121  121 550 ""יי1 "יי
ל 6 7 0.9 7.6 6.2 31.9 11.5  5.3 36.8 42.1 85.5 תקוה פתח נפת

ך5 97 15.4 6.7 28.5 28.5 28.5 רמלה "ת
17.5  17.5 7.4 19.5 12.7 1.2 7.4 15.0 22.3 557 יתובית נ3ת

£018,5^3221422:1^9^_1151^^2±^2 אביב "ל מ"יז
0.6 0,_8 1.4 38.3 2^01171:4_413__£:£3101 הדיים מ"יז
2~  1.2 35.8 1.8 2.9 1.9 3.9  3.9 10.4 איקלת "ת
י 1.6 1.6 41.0 2.2 2.4 1.0 4.8  4.8 10.4 נפתבארסבע



איזור מיטה, סוג ל"י ממושך לטיפול במוסדות ממשלתי במימון תפוסות מיטות מספר :2.3 השיכוןליי משרד של מאכלסות וחברור יהודלת סוכנות (כולל 1981 ובעלות, גיאוגרפי

מוגן דיור * עצמאיים תשושים נפש ותשושי סעודיים מיטה ^סוג
ומקובץ אבות ובבתי בבתי"ח סה"כ מיטות סה"כ ו'/ אזו

ומרכזים לחולים לטיפול ^^ גאוגרפי
גריאטריים כרוניים ממושך \^^ ובעלות

1^970 1^417 \**\\ 1^343 2^055 34398 6±176 5פ=כ=בללי

1941 641 902 690 130 820 2,363 ממשלתיים/עירוניים
29 591 350 520 262 782 1,723 צבוריים

185 109 133 1,663 1,796 2,090 פרטיים/מסחריים

198 90 186 182 368 656 ירושלים מחוז
56 33 33  33 122 ממשלתיים/עירוניים
142 57 107 146 253 452 צבוריים
  46 36 82 82 פרטיים/מסחריים

167 121 124 216 _ 216 461 הצפון מחוז
167 _  ממשלתיים/עירוניים

104 124 216  216 444 צבוריים
17 _    17 פרסיים/מסחריים

362 449 3160 423 550 973 1,782 חיפה מחוז
= 362 250 320 380 20 400 970 ממשלתיים/עירוניים
י  114 40 43  43 197 צבוריים

85 530 530 615 פרטיים/מסחריים

327 494 61_2 296 869 1,165 1ל2,2 המרכז מחוז
327 328 549 277 80 357 1,234 ממשלתיים/עירוניים

90 19 109 צבוריים
76 44 19 789 808 928 פרטיים/מסחריים

658 109 116 82 454 536 761 תלאביב מחוז
629 ך   30 30 37 ממשלתיים/עירוניים
29 95 51 14 116 130 276 צבוריים

7 65 68 308 376 448 פרטיים/מסחריים

456 46 _59 140 _ 140 245 הדרום מחוז
456   ממשלתיים/עירוניים

46 59 140  140 245 ^ייייט
   פרטיים/מסחריים



לטיפול במוסדות "בפועל" ממיטות כאחוז ממשלתי במימון תפוסות מיטות :2.9 לווו
1981 ובעלות, גיאוגרפי איזור מיטה, סוג לפי מםו>ו

מיטות נפט סיעודייםותשוטי מיטה /,10ג
מוגן בדיור עצמאיים תשושים אבות בבתי בבתי"ח םה"כ מיטות םה"כ ^^

ומקובץ ומרכזים לחולים לטיפול ^^^ אזור
גריאטריים כרוניים ממושך ובעלווז^ גאוגרפי

44^4 28.5 45.9 68^0 77^3 73^3 49^1 ?2"3=כלל2

97.0 87.3 93.5 90.4 100.0 91.8 91.2 ממשלתיים/עירוניים
1.2 17.3 23.5 57.7 41.0 50.8 26.7 ציבוריים

22.4 21.4 42.8 87.9 81.6 59.1 פרטיים/מסחריים

0.0 35.3 36.9 75.3 88.8 81.4 52.2 ירושלים מחוז
186.7 50.0 100.0  100.0 94.6 ממשלתיים/עירוניים

0.0 36.5 32.0 73.3 91.3 82.7 51.8 ציבוריים
0.0  67.6 80.0 72.6 32.2 פרטיים/מסחריים

90.8 77.1 61.7 77.1 _ 77.1 72.3 הצפון מחוז
90.8     ממשלתיים/עירוניים

79.4 75.2 83.7  83,7 80.1 ציבוריים
65.4 0.0 0.0  0.0 20.2 פרטיים/מסחריים

, 69.3 45.5 54.7 81.0 86.3 84.0 63.6 חיפה מחוז
£ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ממשלתיים/עירוניים
י 0.0 18.2 15.0 36.4  36.4 19.5 ציבוריים

77.3 0.0 0.0 85.9 82.7 74.8 פרטיים/מסחריים

76.6 39.9 68.8 60.7 66.6 65.0 57.9 המרכז מחוז
88.4 95.3 100.0 79.1 100.0 83.0 93.3 ממשלתיים/עירוניים
0.0 14.3 9.5 0.0 0.0 0.0 8.7 ציבוריים

29.0 31.2 32.8 89.3 85.8 69.0 פרטיים/מסחריים
25.8 5.5 12.9 28.4 88.3 66.7 20.7 תלאביב מחוז
100.0 6.4 0.0  100.0 100.0 21.8 ממשלתיים/עירוניים
1.5 0.1 8.3 9.3 83.5 45.0 11.1 ציבוריים

2.4 24.9 48.9 89.3 77.7 43.5 פרטיים/מסחריים

88.7 88.5 85.5 94.0  94.0 90.7 הדרום מחוז
100.0     ממשלתיים/עירוניים
0.0 88.5 85.5 94.0  94.0 90.7 ציבוריים

    פרטיים/מסחריים



לפי ממושך, לטיפול במוסדות לאישפוז השנתית ההוצאה :2.10 לוח
(1981 יולי מחירי טקלים, (באלפי המוסד ובעלות מיטה סוג

גריאטריה מיטות|גריאטריה1 מוגן||סה"כ דיור || עצמאיים 1 |תטושים נפט ותטוטי סיעודים 1 1 מיטה סוג ~/*
שיקומית אקוטית במחלקות י ומקובץ אבות |בבתי בבתי"ח סה"כ סה"כ /

גריאטריות ומרכזים לחולים מיטות /
בבתי"ח גריאטריים כרוניים לטיפול ./
כלליים ממוסך </
ומוסדות <^
טיקום / בעלות

217,752 91,505 309,257 39.521 294,428 147,596 244,321 324,752 569,073 1.011.097 כללי סה"כ

107,417 61,664 169,081 798 23,292 72,551 115,752 28,839 144,591 240,434 טנ''"לי""

 18 11,870 16,485 8,199  8,199 36,554 עייינית
20 293 __ היהודית הסוכנות

+קופ"ח הסתדרות
93,182 18,493 111,675 12,604 89,284   47,158 47,158 136,442 כללית

 504 7,169 18,094 50,810  50,810 76,073 (אגודות) אש"ל

13.011 11,348 24.359 5,299 90,081 17,053 40.306 55,476 95,782 202.916 אחר ציבורי
~ 4 142  4 142  72,732 23,413 29,254 193,279 222,533 318,678 פיטי
*



ממושך לטיפול במוסדות לאישפוז השנתית ההוצאה :2.10.1 לוח
(אחוזים) המוסד ובעלות פיטה סוג ל0י

גריאטריה גריאטריה מיטות "סה"כ מוגן דיור עצמאיים תשושים נפש ותשושי סיעודיים ~?*
שיקומית אקוטית גריאט' במחי ומקובץ אבות בבתי נבתי"וו סה"כ סה"כ מיטה סוג ^^

בבתי"ח ומרכזים לחולים מיטות י*.
כלליים גריאטריים כרוניים לטיפול '^
ומוסדות ממושר ^ בעלות

[ שיקום 1 | | | \^
100^0 100.0 100^0 100^0 100^0 100^0 lQChO 100^0 100^0 100^.0 סה^כ_כללי

49.3 67.4 54.7 2.0 7.9 49.2 47.4 8.9 25.4 23.8 ממשלתית

  0.0 4:0 11.2 3.4  1.4 3.6 עירונית
   51.4     היהודית הסוכנות

42.8 20.2 36.1 31.9 30.3   14.5 8.3 13.5 כללית ה0תדרות+קופ"ח

   1.3 2.4 12.3 20.8  8.9 7.5 נאגודות) אס"ל

6.0 12.4 7.9 13.4 30.6 11.6 16.5 17.1 16.8 20.1 אחר ציבורי

1.9  1.3  24.7 15.9 12.0 59.5 39.1 31.5 פרטי

ו

ו



ממוטר לטיפול במוסדות לאיי;פוז השנתית ההוצאה :2.10.2 לוח
(אחןזיס) המוסד ובעלות מיטה סוג לתי

גריאטריה 1 גריאטריה מיטות) (סה"כ 1 עצמאיים 1 תשושים נפט ותטוטי סיעודייוז סה"כ מיטה סוג ן/~
שיקומית אקוטית גריאט' במחי אבות |בבתי בבתי"ח 1 םה"כ :זיטות ^^

בבתי"ח ומרכזים לחולים לטיפול .^
כלליים גריאטריים כרוניים ממושך ^^
ומוסדות ^^

[ | טיקום 1 1 1 1 \^_ 1בעלית

70^4 29^6 100^0 29a 14^6 24^2 32^1 /£/ Mii 1)11=21£1

63.5 36.5 100.0 9.7 30.2 48.1 12.0 60.1 100.0 מםקלתית

 32.5 45.1 22.4  22.4 100.0 עירונית

83.4 16.6 100.0 65.4 .  34.6 34.6 100.0 כללית הסתדרווז+קופ"ח

 9.4 23.8 66.8  66.8 100.0 (אגודות) אש"ל

53.4 46.6 100.0 44.4 8.4 19.9 27.3 47.2 1000 אחי ציבייי
100.0  100.0 22.8 7^ 9_^ 60.7 69.9 1000 2£2£

ו

1י

1



שיקום ומוסדות כלליים בבתי"ה גריאטריות ובמחלקות ממושך לטיפול במוסדות למיטה ממוצעת חודשית הוצאה :2.11 לוח
(1981 יולי (שקלים, המוסד ובעלות מיטה סוג לפי

111ריאיז1י1?ןץיי^ייי! חוגו תדיור תשושים1עצמאי נפש ותשושי סיעודיים 1 מיטה /^סוג
שיקומית אקוטית ומקובץ אבות בבתי בבתי"ח סה"כ .^

ובמרכזים לחולים ^^''.'■
גריאטרים כרוניים \^^ [ננעלות

23,175 53,010 801 3,885 6,822 11,249 10,174 10,609 כללי ממוצע
33,031 29,364 205 4,372 8,762 13,980 18,487 14,694 ממשלתית

88 2,826 6,480 9,360  9,360 עירונית
1 195 _ _  היהודית הסוכנות

17,104 44,031 629 3,994   11,558 11,558 קופ'ח + הסתדרות
  462 3,247 6,556 9,847  9,847 (אגודות) אש"ל

45,177 45,032 746 3,117 4,131 9,202 15,462 12,021 אחי ציבויי
10,152   5,680 5,967 9,674 ^8,517 8,6" פיטי

1

*י ח10 = מימה 0וג בכל ממוצלי אינדקס:
ו

100 100 £12 200 100 _£10 _100 _100 כללי ממיצע
743 "89 26 113 128 124 182 139 ממשלתית

 11 73 95 83  88 עירונית
 149   _  היהודית הסוכנות

74 133 79 103 _  114 109 קופ"ח + הסתדרות
 58 84 96 88  93 (אגודות) אש"ל

195 136 93 80 61 82 152 113 אחי ציבויי
44   146 87 86 84 82 פרטי



1981 יולי המוסד, ובעלות מיטה סוג לפי ממושך לטיפול במוסדות האשפוז הוצאות במימון nipmornnrmbann :2.12 '''יי

באחוזים וון שקלים באלפי ~~^^
[דיור |תטוטים|עצמאים נפט ותטושי סיעודיים ו ~ דיור עצמאים תטוטים נפט ותטוטי סיעודיים מרו1כ מיטה סוג ,^^
מוגן אבות |בבתי"ח|בבתי סה"כ כ סה מוגן אבות |בבתי ןבבתי"ח םה"כ י ^./

ומקובץ ובמרכזים לחןלים מיטות 1מקובץ יבמיבזים לחולים לט^ןל המוסדי. בעלות
גייאטרים כףוניס לטיפול | |כייניים|גייאטייים| / ^\^^ ןיגייםמממו

100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 39^521 294,428 147.596 244,321 324,751 569x072 1^011*096 =====2י1"ב_המוסדות ===== ===== ===== ===== ===== ===== ====== ======= ======= ======= ======= == ===
0.5 6.4 29.7  0.3 0.2 6.3 195 18,810 43,888  1,093 1,093 63,791 והרווחה העבודה מטרד

3.2 24.0 72.4 77.0 75.0 46.6  9,319 35,393 176,890 250,058 426,948 471,660 הבריאות מטרד
2.3 _ _ ___ 922    אחר ממטלתי מטרד

49.9   0.1 0.3 0.2 0.1 19,721   212 1,038 1,250 1,250 היהודית הסוכנות
0.4 2.3 10.4 3.5 1.9 2.6 3.6 162 6,748 15,385 8,562 6,185 14,747 36,880 מקומיות רטויות
9.6 9.1   4.0 2.3 3.9 3,781 26,785   12,961 12,961 39,746 וקופ"ח הסתדרות
0.8 0.3 0.4 0.5 0.0 0.3 0.3 326 j 1,025 591 1,296 155 1,451 3,067 התנדבותיים ארגונים
36.5 78.7 35.5 23.5 16.4 19.4 39.0 14,414 231,741 52,339 57,361 53,261 110,622 394,702 ומשפחתו הקשיש

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 21,114 35,162 89,036 123,951 28,839 152,790 276,988 ממשלתיים/עירוניים מוסדות
18.8 29.8    12.0  6,615 26,494  33,109 והרווחה העבודה משרד
26.5 39.8 86.0 99.7 88.6 65.0  9,319 35,393 106,652 28.755 135,407 180,119 הבריאות משרד

1.0 _ _ ___ 798 _   אחר ממשלתי משרד

י 93.4     19,721    ■ היהודית הסוכנות
* 0.1 7.6 10.8 5.3  4.3 6.8 18 2,683 9,586 6,568  6,568 18,837 מקומיות רשויות
י _______._ ._  וקופ"ח הסתדרות

1.1 0.7 0.9 0.3 0.8 0.8  371 591 1,129 84 1,213 2,175 התנדבותיים ארגונים
2.7 46.0 19.1 7.7  6.3 15.4 577 16,174 16,972 9,602  9,602 42,748 ומשפחתו הקשיש

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 18,407 186,534 35,147 91,116 102,633 193,749 415,430 ציבוריים מוסדות
1.1 5.2 42.9    6.0 195 9,663 15,061 ... 24,724 והרווחה העבודה משרד

 60.8 65.6 63.4 29.6  55,433 67,337 122,770 122,770 הבריאות משרד
07_ _ _ ___ 124 _   אחר ממשלתי משרד

___ _._ __  היהודית הסוכנות

0.8 1.7 14.3 1.7 1.3 1.5 2.7 144 3,221 5,021 1,559 1,297 2,856 11,098 מקומיות רשויות
20.5 14.4   11.8 6.3 9.4 3,781 26,785   12,127 12,127 38,912 וקופ"ח הסתדרות
1.8 0.4  0.0 0.0 0.0 0.2 326 654  26 49 75 729 התנדבותיים ארגונים
75.2 78.4 42.9 37.4 21.3 28.9 52.3 13,837 146,211 15,065 34,098 21,823 55,921 217,197 ומשפחתו הקשיש



(המשך) 2.12 לוח

באחוזיס 1 11 י טקלים באלפי 1 ~~^<
|תשוטים|עצמאים||דיור נפש ותטושי סיעודיים [ 0ה"כ י דיור 11 (עצמאים |תטו0ים נפט ותטוסי סיעודיים סה"כ מיטה ^'^סוג
מוגן אבות |בנתי"ח1בבתי סה"כ מ,טןת מוגן אבות ננתי בבתי"ח סה"כ מיטות ^^

ומקובץ ובמרכז,ם לחול,0 >טיפול ומי|ונץ ובמרכזים לחולים לטיפול .''''^ המוסד בעלות
גריאטר,0 כרוני0 ממוסך גריאטריים כרוניים ממוטר ^/ מממן וגורם

J000 1000 100.0 100.0 100.0 100.0 _ 72,732 23,413 29.254 195,279 222,533 318,678 פרטיים מוסדות
~7~ ~17 10.0  0.6 0.5 1.9  2.532 2,333  1.093 1,093 5,958 והרווחה העבודה משרד

 50.6 79.7 75.8 53.0  14,805 153,966 168,771 168,771 הבריאות משרד
___ __  אחר ממשלתי משרד

0.7 0.5 0.6 0.4  212 1,038 1,250 1.250 היהודית הסוכנות
1 2 3.3 1.5 2.5 2.4 2.2  844 י 778 435 4,888 5,323 6,945 מקומיות רשויות

0.4 0.4 0.3   834 834 834 וקופ"ח הסתדרות
0.5 0.0 0.1 0.1  141 22 163 163 התנדבותיים ארגונים

95.4 86.7 46.7 16.3 20.3 42.3  69,356 20,302 13,661 31,438 45,099 134,757 ומשפחתו הקשיש

ו

ו



1981 יולי והרווחה, העבודה ומשרד הבריאות משרד ע"י מופנים  ובעלות מיטה סוג לפי מנ'ושך לטיפול במוסדות האישפוז הוצאות במימוו ההשתתפות התפלגות :2.13 לוח

באחוזים וו שקלים באלפי 1 ן"''^
|תטושים|עצמאיים נפט ותטוטי סיעודיים ן ?^ עצמאיים 1 תשושים 1 נפט ותשוטי סלעורליו! סה"כ מיטה ^'''^■ג

אבות בבתי בבתי"ח סה"כ מיטות אבות |נבתי בבתי"וו סה"כ מיטות ^^
ומרכזים לחולים לטיפול ומרכזים לחולים לטיפול ^^^ בעלות

| | גריאטרים | ןכרוניים 1 ממושר / | |גריאטרים |כרונילם 1 ^^ממוטר מממו וגורם המוסר [

100.0 100.0 100.0 joo_.O 100^0 10(h0 53^208 115^904 124*133 246*521 440^224 683^6 ifJ35Je3=359
=35"4 "3.71 ==== "0"4 "0.2 10.5 18,810 43,888  1,093 1,093 63,791 והרווחה העבודה מטרד
17.5 30.5 88.6 91.8 90.4 72.7 9,319 35,393 172,110 226,479 398,589 443,301 הבריאות משרד
12.7 13.3 1.8 2.5 2.2 5.2 6,749 15,385 3,473 6,185 9,658 31,792 מקומיות רשויות
0.7 0.5 0.6 0.0 0.3 0.4 371 591 1,129 84 1,213 2,175 התנדבותיים ארגונים
33.8 17.8 9.0 5.2 6.9 11.3 17,959 20,647 17,471 12,750 30,221 68,827 ומשפחתו הקטיט
1ooo 1o0.0 iqq.q 100.0 100.0 100.0 28,065 85,365 115,752 28,839 144,591 258,021 ממשלתיים/עירוניים מוסדות
6ל23~ 31.0    12.8 6,615 26,494  33,109 והרווחה העבודה משרד
33.2 41.5 90.8 99.7 92.6 69.2 9,319 35,393 105,080 28,755 133,835 178,547 הבריאות משרד
9.6 11.2 1.3  1.0 5.3 2,684 9,586 1,479  1,479 13,749 מקומיות רטויות
1.3 0.7 1.0 0.3 0.8 0.8 371 591 1,129 84 1,213 2,175 התנדבותיים ארגונים
32.3 15.6 7.0  5.6 11.8 9,076 13,301 8,064  8,064 30,441 ומשפחתו הקשיש

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 18.856 25,021 62,321 48,541 110,862 154,739 ציבוריים מוסדות
2ל51~ 60.2    16.0 9,663 15,061    24,724 והרווחה העבודה משרד

83.8 90.1 86.6 62.0   52,225 43,758 95,983 95,983 הבריאות משרד
J 17.1 20.1 2.5 2.7 2.6 7.2 3,221 5,021 1,559 1,297 2,856 11,098 מקומיות רשויות
^ __ התנדבותיים ארגונים

31.7 19.7 13.7 7.2 10.8 14.8 5,972 4,939 8,537 3,486 12,023 22,934 ומשפחתו הקשיש

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 6,287 5,518 16,110 169,211 185,321 197,126 פרטיים מוסדות
40.3 42.3  0.6 0.6 3.0 2,532 2,333  1,093 1,093 5,958 והרווחה העבודה משרד

91.9 91.0 91.1 85.6   14,805 153,966 168,771 168,771 הבריאות משרד

13.4 14.1 2.7 2.9 2.9 3.5 844 778 435 4,888 5,323 6,945 מקומיות רשויות
__  התנדבותיים ארגונים

46.3 43.6 5.4 5.5 5.5 7.8 2,911 2,407 870 9,264 10,134 15,452 ומשפחתו הקשיש
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לקשישים ממושך לטיפול הקהילתיים השירותים :3 ?רק

לסייע הוא ממושך לטיפול הקהילתיים השירותים מערכת של העיקרית תפקידה

הקהילתיים השירותים של חשיבותם בביתו. רגיל חיים אורח לקיים המוגבל לאדם

הטבעית בסביבתו המוגבל האדם את להשאיר בעולם כיום המסתמנת המגמה רקע על גדלה

ורק אך מיועדת אינה הקהילתיים השירותים שמערכת אף למוסד. להעבירו ולא

שהקשישים הרי ממושך, לטיפול הנזקקים אוכלוסיית כלל את ומשרתת לקשישים,

אלה. שירותים מקבלי של הארי חלק את מהווים

בזהות נבדלים הם הומוגנית. חטיבה מהווים אינם הקהילתיים השירותים

(ימו גורמים מספר וכוי. עלות מדידה, יחידות הזכאות, תנאי אספקתם, דרך הספק,

סל באספקת מעורבים להיות עשויים ואחרים) חולים קופת והרווחה, הבריאות משרדי

אחראי אלה מגורמים אחד כל כאשר  הקהילה במסגרת החי לקשיש הדרוש השירותים

שירותים. של מסויים תחום לאספקת

במשקי החיים לקשישים כיום הניתנים הפורמליים השירותים את מתאר זה פרק

מספר מבחינת השירות היקף את המתארים כמותיים אומדנים ומציג בקהילה, בית

נטל חלוקת ואופן הגיאוגרפי הפיזור האספקה, עלות פורמליים, מגורמים מקבליו

המשפחות. ובין אחרים ופרטיים ציבוריים גורמים השונים, המשרדים בין המימון
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במחקר שנכללו ממושך לטיפול הקהילתיים השירותים

ררוב מגוון כוללים בקהילה בית במשקי הרויים לקשישים הניתנים השירותים

אפשר וכוי. אישיים שירותים חברה, הנפש, בריאות סיעוד, רפואה, תרוומים: של

זהות לפי השירות, סוג לפי סיווגים: מספר עלפי השירותים את ולנתח להציג

קבוצות: לחמש השירותים את לסווג בחרנו וכוי. זכאות תנאי לפי הספק,

בביתו לקשיש הניתנים שירותים .1

בקהילה ריכוזיות במסגרות יום טיפול שירותי .2

אומנות) ומשפחות מונע טיפול (ארוחות, בקהילה אחרים שירותים .3

הדיור ביתחום שירותים .4

מיוחדים לנושאים כספיות הקצבות .5

אינן להם והזכאות ההזדקקות אשר אוניברסלי אופי בעלי שירותים נכללו לא

נכללו לא כך ממושך. לזמן ל1יפול הדורש הקשיש של הרפואיתיפקודי במצב קשורות

שיקומי או אקוטי לטיפול בריאות שירותי ופנסיות, לאומי ביטוח קיצבאות

שירותים וכוי), שיניים טיפול חולים, קופת (מרפאות קצר טיפול בזמן המאופיינים
המחקר הנפש, לבריאות שירותים נכללו לא כן כמו תל"ם). (המשקם, מוגנת לתעסוקה

של בצורה והן ישירה בצורה הו פורמליים, גורמים עלידי הניתנים בשירותים מתרכז

אותם נכללו לא לכך אי פרטי. באופן השירותים קניית לשם כספיות הקצבות מתן

המחקר במלואם. אותם ומממנות פרטיים מגורמים קונות המשפחות אשר שירותים

(משפחה, פורמליים לא גורמים עלידי לקשישים הניתנים לשירותים גם מתייחס אינו
וכוי). שכנים

בכל הנכללים השירותים של תמציתי תיאור הכולל חומר מובא הפרק בהמשך

בי. לנספח מופנה מפורט בתיאור המעוניין הקורא הנ"ל. מהקבוצות אחת
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בביתו לקשיש שירותים .1

לאנשים המיועדים שירותים שלושה נכללו זו בקבוצה עודי. ואיסי רו; מקצועי טיפול
לבית. המרותקים

ונחיךות_המשר_טיפול ?1?י5_י?יא512!עודי_הניתו_עלידי_מרפא_ות_קופת_ח_ולים

חודשים שלושה למשך לבית המרותקים חולים קופת למבוטחי ניתן זה שירות ומעקב.

משפחה רופא עלידי טיפול כולל השירות חולים. קופת של המרפאות באמצעות לפחות,

מתן וניהול קטטר, ורחיצת החלפת תחבושות, (החלפת אחות עלידי סיעודי וטיפול
עלידי מטופלים נוספים לטיפולים והזקוקים לבית המרותקים הקשישים תרופות).

הנקראים אלו, צוותים חולים. בתי מספר ושל כללית חולים קופת של מיוחדים צוותים
בעיסוק מרפא פיזיוטרפיסט, אחות, רופא, כוללים ומעקב", טיפול המשך "יחידות
לבית, המרותקים החולים צורכי להערכת אחראיות אלה יחידות סוציאלית. ועובדת

ומעקב המטפלים הגורמים ביו תיאום והגשתו, הטיפול ארגון הטיפול, תכנית קביעת

רפואיים, טיפולים גם מבצעות החולים שבבתי היחידות הטיפולים. מתן אחרי

במרפאות נעזרות כללית חולים קופת של שהיחידות בעוד ופרהרפואיים סיעודיים
אלה. טיפולים למתן שלה ובמכונים

מיועד "סיעוד", חברת עלידי בעיקר הניתן זר. שירות ?1?י5_?1עוינ_?יטנ_מאורגו.
תחבושות (הזרקות, סיעודיים טיפולים וכולל ובבית חולים בבתי חולים על להשגחה

על מלא בתשלום כרוך זה שירות וכוי). הלבשה, (רחיצה, אישי בטיפול ועזרה וכוי)
במסגרת עובדות שאינן פרטיות ומטפלות אחיות כולל אינו הסעיף החולה. חשבון

"סיעוד". חברת

בן עם או לבד, הגרים לביתם, המרותקים לקשישים מיועד 5!?י^_ע^21י1_אחנ[!_עיב.

שינה), בפני (לחרדים נפשית לעזרה תרופות, בלקיחת להדרכה והזקוקים קשיש, זוג
בקרית רק וניתן נסיוני הוא השירות הערב. בשעות םיעודייםאישיים לטיפולים או

אינן לעיל שתוארו רפואיסיעודי טיפול של התכניות מקומית. אגודה עלידי אונו
בערב. טיפול מספקות
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למרותקים בעיסוק וריפוי פיזיוטרפיה שירותי כוללים בנית. פרהרפואיים טיפולים
החולים. בתי ושל כללית חולים קופת של טיפול המשר יחידות עלידי הניתנים לבית

השירות; במתו בעיסוק ולריפוי לפיזיוטרפיה במכונים נעזרת כללית חולים קופת

פרטיים. וגורמים חולים בתי באמצעות השירות את מספקות האחרות החולים קופות

אישיות פעולות בביצוע המתקשה לאוכלוסייה לסייע נועד לאמקצועי. אישי טיפול
הסוגרים על שולטים שאינם באנשים טיפול האכלה, הלבשה, רחצה, הכוללות יומיומיות

סמךמקצועיות מטפלות עלידי ניתן הטיפול המטופל. ברחצת העזרה מתמקדת כיום וכוי.
וקופות והרווחה הבריאות משרדי פרטיים. וגורמים (מט"ב) בית למטפלות האגודה של

ומשפחותיהם. הקשישים עם יחד השירות במימון משתתפים החולים

המקומיות ברשויות הרווחה לשכות במסגרת ניתן זה שירות (מט"זיות). בזקנים מטפלות

לאתר במטרה הקשיש בבית ביקורים עורכות המט"זיות סמךמקצועי. אדם כוח עלידי
בעריכת עזרה ניתנת לפעמים הדרושים. השירותים קבלת אחר ולעקוב נצרכים, קשישים

רפואיים. לטיפולים הקשיש ובליווי קניות

שירותים: שני נכללים זה בסעיף בית. משק בניהול עזרה

כביסה, רו, לנקי הבית במשק לטפל מסוגלים שאינם לקשישים ניתן זה שירות ביתית. עזרה

ארגון קיים ולא מאחר הזכאות. לרמת בהתאם הרווחה לשכות עלידי וכוי), ארוחות הכנת

פרטי. באופן השירות קניית לשם כספית עזרה ניתנת שכזה, אדם כוח המספק

במספר (רק הקשיש מבית הכביסה ואיסוף כביסה במועדוני כביסה כולל ניידת. כבימה

ישובים).

להכין מסוגלים שאינם מוגבלים לקשישים ליום אחת מוכנה ארוחה מתן לבית. ארוחות

השירות למתן אחראים המקומיות והרשויות והרווחה העבודה משרד ארוחות. לעצמם

מסחריות. (קייטרינג) הסעדה וחברות מועדונים אבות, בתי עלידי המסופק

בדידותם על להקל כדי לבית מרותקים קשישים אצל ביקורים חברתיים. בית ביקורי
(איתרנו רבים. גורמים עלידי קשישים מתנדבים באמצעות מופעל השירות החברתית.

תלאביב). ועיריית לאומי לביטוח המוסד של המקבלים את רק
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בקהילה יום טיפול .2

את לקבל שונים לטיפולים הזקוק לאדם לאפשר מיועד בקהילה יום טיפול
במוקדים מתבצע זה טיפול לביתו. מרווץ הפועלות במסגרות לו הדרושים השירותים

השירותים בסל החברתי או הרפואי המרכיב על המושם בדגש מזה זה הנבדלים שונים
בהם. הניתן

בעלי לחולים מיועד זה שירות ידם). חולים (בתי שיקומירפואי יום טיפול

(בעיקר מוגבלת לתקופה נפשי או גופני לשיקום הזקוקים שיקומי פוטנציאל
פיזיוטרפיה, סיעודי, רפואי, טיפול כולל: זה שירות החולים). מבתי למשוחררים

והסעות. וצהריים בוקר ארוחות סוציאלי, טיפול בדיבור, ריפוי בעיסוק, ריפוי
או כלליים חולים לבתי המסונפים גריאטריים יום מרכזי במסגרת ניתן הטיפול

הבריאות משרד אחרים. רפואיים ובמרכזים ממושכות למחלות ממשלתיים חולים לבתי

זה. שירות הפעלת על אחראים כללית חולים וקופת

חברתית מבדידות הסובלים לקשישים מיועד זה שירות אבות. בבתי יום טיפול

ניתנים זאת במסגרת הנפשי. ו/או התיפקודי במצבם התדרדרות לסכנת ונתונים
טיפולים חברתית, פעילות תעסוקה, בעיסוק, ריפוי פיזיוטרפיה, של שירותים

(בוקר, וארוחות סוציאלי עובד עלידי טיפול מספרה), כירופודיה, (רחצה, אישיים

גריאטריים ובמרכזים אש"ל מיסוד אבות בתי במסגרת ניתן הטיפול ארבע). צהריים,

העבודה ומשרד הגי"יאטריים), (במרכזים הבריאות משרד לציון). וראשון (נתניה
זה. שירות על אחראים והרווחה,

יום לטיפול דומה זה שירות מיוחדים. שירותים עם ובמועדונים יום במרכזי טיפול

את כולל ואינו ומועדון מועדון בכל משתנה הניתן השירותים סל אך אבות, בבתי

החברה המקומיות, הרשויות עלידי מופעל זה שירות לעיל. הנזכרים השירותים כל

י התנדבותיים וארגונים אש"ל), (מיסוד הקשיש למען מקומיות אגודות למתנ"סים,

אחרים. (וולונטריים)

לכלל המיועד שירות היותו אף על במחקר נכלל זה שירות חברתיים. מועדונים
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להפוך האפשרות בשל וזאת ממושך, לטיפול הזקוקים לאלי. דווקא ולאו הקשישים

בגלל וכן שירותים של שולית תוספת עלידי טיפוליים למועדונים כאלה מועדונים
חברתית בפעילות מתרכזים אלה מועדונים המועדונים. סוגי שני ביו בהבחנה הקושי

זה. שירות בהפעלת מעורבים רבים התנדבותיים ציבוריים גורמים ותרבותית.

בקהילה אחרים טיפוליים שירותים .3

את לאבחן מנת על בסיכון קשישים של מוקדם לאיתור מיועד זה שירות מונע. טיפול
היטיר, הטיפול על האחראים לגורמים אותם ולהפנות והחברתיות הרפואיות בעיותיהם

רפואיות, והערכות בדיקות כולל השירות ונפשית. בריאותית התדרדרות למנוע במטרה

משרד של המשפחה בריאות תחנות עלידי נעשית הפעלתו וסוציאליות. תיפקודיות
הארץ, ברחבי הפזורות כללית חולים קופת במרפאות בקשיש, טיפול יש בהן הבריאות

צוות קיים בה נסיונית מיוחדת תכנית ותלאביב. ירושלים עיריות של ובתחנות

הגיוינט. עם בשיתוף תלאביב בעיריית מופעלת מיוחד, רבמקצועי

בהכנת מתקשים אך לביתם מרותקים שאינם לקשישים ניתנות לבית. מחוץ מוכנות ארוחות

יום, מרכזי מועדונים, אבות, בתי מספר עלידי ומםוי'ק מופעל זה שירות ארוחות.

מהשירות. חלק מימון על אחראים המקומיות והרשויות הרווחה משרד פרטיים. וגורמים

לקשישים זרה, משפחה או הקרובה, המשו'.חה בחיק מגורים מקום מתן אומנות. משפחות

תנאי בשל או, כלכליות, סוציאליות, תיפקודיות, מסיבות לבדם לגור יכולים שאינם
מאחר השירות, ומימון ארגון על אחראי והרווחה העבודה משרד מתאימים. לא דיור

למוסדות. ותשושים עצמאיים קשישים של להכנסתם תח,'יף מהווה שהשירות

הדיור בתחום שירותים .4

הקשיש של עצמאיים חיים בהמשך לתמוך מיועדים הדיור בתחום השירותים

עלידי תיפקודו, ליכולת המותאם מגורים מקום לקשיש מאפשרים הם הקהילה. במסגרת

הנוכחיו?. הדירה התאמת או מיוחדת לדירה דאגה
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ועצמאיים ניידים לקשישים המיועדות דירות ריכוז ומקובץ. מוגו דיור

סוציאליות, מסיבות דיור להחלפת הזקוקים בית, משק ובניהול אישי בתיפקוד

מוגן לדיור התכניות מתאימים. לא דיור תנאי מפאת או משפחתיות, תיפקודיות,

השירותים סל מבחינת מאלו אלו השונות תכניות של רחבה קשת וישנה אחידות אינו
הדיירים כאשר אבות בית ליד פועל המוגן הדיור שבהו תכניות קיימות בהו. הכלול

כמו האבות, בית עלידי המסופקים שירותים של משורה הצורך, לפי להינות, יכולים
מחלה), של במקרה או (לחגים, אוכל שירותי פיזיוטרפיה, אחות, של ושירות מרפאה

זו בקטיגוריה בית. אם של והשגחה נקיון לשירותי בנוסף וזאת חברתיים, שירותים

ורה קרו של מוגן דיור "משען", של האינדיבידואליים האבות בתי בעיקר נכללים

באשקלון. אש"ל אבות ובית בתלאביב, סוציאלי נשים שירות ושל סבא בכפר סלומונס
עובדת של ולפעמים בית אם של '"ירותים קיימים בהן תכניות הן אחר מסוג תכניות
הסוכנות של המעונות הם זו לקטיגורית דוגמה הדיור. לאחזקת בנוסף סוציאלית,
גם קיימת חיים. בקרית אש"ל ופרוייקט עמידר, של מהפרוייקטים חלק היהודית,

ללא לקשישים דירות של ריכוז יש זה מסוג בתכניות מקובץ". "דיור הקרוייה תכנית
השיכון. משרד של המשכנות החברות של הפרוייקטים לדוגמה, תומכים. שירותים

בנות דירות משכירים אירופה מרכז עולי וארגון היהודית הסוכנות להשכרה. דירות

מספרן הקשישים. של התיפקודיים לצרכים מותאמות הדירות מוזל. במחיר חדרים 21

בדיור. עזרה של זה אפיק פיתוח של מגמה נראית ולא מועט הדירות של

משרדים עלידי הניתנים שירותים סוגי שני נכללים זו בתכנית דיור. בהתאמת עזרה

לאנשים חדפעמיים מענקים נותנים והשיכון הבריאות משרדי שונים. ממשלתיים

נכים, עגלות למעבר פתחים (הרחבת הדירה להתאמת הזקוקים בניידות, המוגבלים

לשם כספית עזרה מעניק והרווחה העבודה משרד וכוי). רמפות בשירותים, מתקנים

קלים). אחזקה תיקוני (סיוד, בדירה קטנים שיפוצים
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ושירותים מוצרים לרכישת כספיות הקי>נות .5

יכול שאינו בניידות, המוגבל לאדם המאפשרת תכנית נסיעה). הוצאות (החזר ר.0עות

או יום, טיפול ולמסגרות רפואיים לטיפולים להגיע הציבורית, בתחבורה להשתמש

למבוטחיה זו הקצבה נותנת חולים קופה במוסדות. השוהים משפחה בני אצל לבקר

זו הקצבה נותן והרווחה העבודה ומשרד הדיו", משורת "לפנים מלאות זכויות עם

לנזקקים.

(פרוטזות, רפואיים וטיפול שיקום מכשירי רכישת במימון עזרה רפואיים. מכשירים

את מממן הבריאות משרד וכוי). אורטופדיות נעליים שמיעה, מכשירי נכים, עגלות

משרד עם יחד אחראית חולים וקופת האוכלוסייה, לכל גפיים למכשירי ההקצבות

טיפוליים. ומכשירים (לאגפיים) אחרים מכשירים מימון על הבריאות

מסופקים שאינם פריטים ברכישת סעד לנזקקי עזרה מתן מיוחדים. רפואיים צרכים

וטיפול רפואיים ומכשירים אביזרים חריגות, תרופות כגון חולים, קופת עלידי
והרווחה. העבודה משרד עלידי ממומן זה שירות שיניים.

ואישפוז, מחלה לאחר לקשיש ונופש הבראה מממן והרווחה העבודה משרד והבראה. נופש

משפחתו. לבני או לו מנוחה לאפשר כדי נפשי, במתח הנמצא לקשיש או

בישול, כלי מים, דוד (מיטות, בסיסי ביתי ציוד פריטי סיפוק ביתי. ציוד
עצמם. בכוחות להשיגם מסוגלים שאינם לקשישים וכוי), כביסה מכונת מקררים,

הרווחה. לשכות עלידי ניתן השירות
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מתודולוגיות סוגיות

מההנהלות הקהילתיים השירותים על המידע את קיבלנו מחקרנו, במסגרת

המוקדים את סקרנו לא הללו. השירותים מתן על האחראים הגורמים של המרכזיות

מקבלי אוכלוסיית על מפורט מידע למצוא ניתן (בהם השירותים את בפועל הנותנים
השירותים).

מקבלים, (מספר הקהילתיים הי"ירותים של פעילויותיהם על השונים הפרטים

משירות שונה באורח ונרשמים מדווחים וכוי) הגיאוגרפי, החיזור השירות, עלות

אל השונים הארגונים של ומחייבת אחידה דיווח מערכת שאיו משום זאת לשירות.

וארגון. ארגון כל של הפנימיים הצרכים לפי רק נעשה והרישום המפקחים, הגורמים

היקף הגדרת של בנושאים בעיות במספר נתקליו משותף למכנה הנתונים הבאת במהלך

ומימונו. השירות עלות וחישוב שלו הגיאוגרפי הפיזור השירות,

מספק שהבירות הטיפולים מספר או המקבלים, מספר לפי נמדד השירות היקף

אפשר הטיפול. למתן הנדרש הזמן ומשך הטיפולים מתן תדירות ולפי נתונה, בתקופה

שירותים: סוגי שני בין להבחין

נאמד כזה שירות היקף חודשים. מספר לאורך המשכיות דורש הטיפול בהם שירותים א.

כל נכללים אלה שירותים בין בחודש. טיפול המקבלים הקשישים מספר עלפי

אבות, בבית יום טיפול מוכנות, ארוחות הקשיש, בבית הניתנים השירותים
מוגן. ודיור אומנות משפחות

השירות היקף זה במקרה היותר. לכל בשנה פעם הניתנים חדפעמיים שירותים ב.

ההקצבות סווגו זו בקטיגוריה שנה. במשך אותו המקבלים האנשים מספר לפי נמדד

הקצבות רפואיים, מכשירים בית, ציוד  חדפעמיים ושירותים מוצרים לרכישת

מונע. וטיפול דיור, ושיפוץ להתאמה

למרות חצישנתיים או רבעוניים בנתונים להשתמש נאלצנו בהם מקרים היו
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לחשב היה ניתן לא אלה במקרים בחודש. מקבלים מספר על לנתונים זקוקים שהיינו

טופלו מהמטופלים שחלק משום הרבעוניים הנתונים בסיס על לחודש המקבלים מספר את

להסעות הוצאות החזרי כמו בשירותים היה כך בחלקה. רק ואחרים התקופה כל במשך

לכך, אי ללוחות]. בהערות זאת ציינו כך פעלנו (כאשר הבית. משק בניהול ועזרה

בסים על נמדדו השירותים אם השונים השירותים ביו ההיקף בהשוואת לבדוק יש

אחיד.

שני מםויים בסעיף כללו ארגונים שמספר היתה, נתקלנו בה נוספת בעייה

כולל והרווחה העבודה משרד למשל, כך, שלנו. בניתוח שהופרדו יותר, או שירותים
להפריד12 כדי ביתית. עזרה ומקבלי אישי טיפול ממקבלי חלק בית" "טיפול בסעיף

עלידם. אישי טיפול מקבלי מספר לגבי מט"ב מארגון שהתקבל במידע נעזרנו ביניהם
רפואיים טיפולים ביו הפרדה היתה לא ומעקב טיפול להמשך ביחידות נוספת, דוגמה
אלה שירותים בין שהיחס הנחנו הפרדתם לשם פרהרפואיים. טיפולים לבין סיעודיים

כללית. חולים קופת עלידי מקיף סקר נערך בו מועד ,1978 מאז קבוע נשאר
*

?נ!נכ_גנאנגכפנ_של_הש^רת21ם 2

השירותים של הגיאוגרפי הפיזור של תמונה לתת היתה המחקר ממטרות אחת

של מעודכנות התפלגויות לרשותנו עמדו תמיד לא הסקר עריכת בתקופת הארץ. ברחבי

של הנוכחי הכולל המספר על הפעלנו אלה במקרים איזורים. לפי השירותים מקבלי

קודמות. בשנים קיימת שהיתרו הגיאוגרפית ההתפלגות את השירות מקבלי

י'ו_צאני1_נמ!.מונ, 3

לפי להלן, המפורטות שונות, בשיטות נעשה השירותים על ההוצאות אומדן

למציאות. ביותר הקרוב האומדן את לתת במטרה וארגון, ארגון בכל קיים שהיה המידע

איזור (לפי השירות של 1980/1 לשנת בפועל הוצאה יגל בדו"חות שימוש א.

באישור אחרים "שירותים בסעיף מתוקצבים הרווחה במשרד אישי טיפול מקבלי שאר
המשרד. עלידי אישי טיפול מקבלי סך בחישוב נכלל הוא שגם המפקח"
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(מכשירים, שונות כספיות הקצבות של ההוצאות חושבו זו בצורר. גיאוגרפי).

(מט"ב). אישי וטיפול וכדי) דיור, התאמת ביתי, ציוד הסעות,

התעריף נלקח זה במקרה שירות. ליחידת התעריף בסיס על ההוצאה סך חישוב ב.

או מהקשישים לגבייה המשמש השירות, עלידי שנמסר התעריף או הרשמי

שיטה לפי לחודש. האירועים במספר והוכפל משרדים, בין תקציבית להעברה

מוגן דיור יום, טיפול מוכנות, ארוחות הבאים: בשירותים פעלנו זו
אומנות. ומשפחות

מעורב שהיה אדם כוח של המשכורות חישוב באמצעות השנתית ההוצאה קירוב ג.
טיפול המשך יחידות של בשירותים נעשה זה חישוב השירות. במתן ישירות

מט"זיות. ושירות מונע טיפול ומעקב,

במערכת השונים הגורמים של השירות במימון ההשתתפות חושבה המקרים ברוב

מסויימים במקרים הארגונים. של כספיים דו"חות או תקציביים נתונים בסיס על

השונות. הרשויות של והשתתפות זכאות תקנוני בסיס על ההשתתפות חושבה
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המימצאים

כללי .1

ממושך לטיפול הקהילתיים השירותים כל על השנתית הלאומית ההוצאה

בעוד ,(1981 יולי (במחירי שקלים מיליון 192 ל 1981 ב הגיעה לקשישים

מיליון 1,011 ל תקופה באותה הגיעה מוסדית במסגרת הממושך הטיפול על שההוצאה

שקלים מחמישה יותר המשק מוציא קהילתי לטיפול המוקדש שקל כל על משמע, שקלים.

מוסדי. טיפול על

מכלל 3735 שכ עולה זו מחלוקה קבוצות. לחמש מתחלקים הקהילתיים השירותים

2135 בקהילה, יום לטיפול  1135 כ הקשיש, בבית הניתן לטיפול מיועדים ההוצאה

מיועדים מההוצאה 2035 דיור), והתאמת להשכרה דירות מוגן, (דיור דיור לפתרונות
(טיפול אחרים קהילתיים לשירותים 111 ו ושירותים, מוצרים לרכישת להקצבות

אומנות). ומשפחות בקהילה ארוחות מונע,
שירותים המקבלים הקשישים כל סך את לסכם יכולנו לא המחקר של טיבו בשל

שירות כל עבור השונים מהארגונים התקבלו שהנתונים מאחר וזאת הקהילה, במסגרת

יותר. או שירותים שני זמנית בו המקבלים האנשים מך את לחשב היה ניתן ולא בנפרד

האנשים למספר קהילתיים שירותים שקיבלו אלה של מספרם את להלוות קשה היה לכן

במוסדות. הנמצאים

התייחסות תוך בהם, הכרוכה וההוצאה השירותים היקף את בקצרה נתאר להלן

השירותים, של הגיאוגרפי לפיזור נתייחס הקיימת. מהספרות משווים לנתונים
אותם. והמממנים השירותים אל המפנים ולגורמים לספקיהם,

מלוא את מכמה אינו המחקר מתודולוגיות, סוגיות על בפרק כאמור

יש מדוייקים. אינם האומדנים מסויימים בסעיפים ולכן הקיימים השירותים

השירותים. של גודל סידרי על המצביעים אומדנים כאל לתוצאות לכן, להתייחס,
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כ רפואיסיעודי המקצועי הטיפול מכסה הקשיש לבית המובאות התכניות במסגרת

באוכלוסייה יהודים קשישים אלף כל על מטופלים 29.4 דהיינו בארץ, קשישים 9,365

הקשישים שרוב נמצא ,(1981 (זילברשטיין, ברק בבני שנערך בסקר .(3.1 (לוח

הערכות עלפי אותו. מקבלים אכן סיעודירפואי לטיפול והזקוקים לביתם המרותקים

שבין שיעור על המצביעות (1974) אש"ל ושל (1977 (שביט, כללית חולים קופת של

כל שלא נראה באוכלוסייה, קשישים אלף כל על למיטה או לבית מרותקים 150 ל 70

הקשישים אחוז למשל, בארה"ב, רפואיסיעודי. לטיפול זקוקים לבית המרותקים

עלידי בישראל המוענק לזה דומה זה טיפול עבור Mediacre מ מימון המקבלים

המוצא הסכום מזה.13 שניים פי הוא השיעור בנורבגיה לאלף), 26) החולים קופות

והמרפאות החולים ובתי חולים קופת של ומעקב טיפול המשך יווידות עלידי
65^ כ (מתוכם, שקל מיליון 25.3 ל מגיע בבית, סיעודי טיפול המעניקות

החולים. קופות עלידי בעיקר ממומן זה שירות לקשישים). מיועדים

עלידי בעיקר ניתנים אלה שירותים בבית. בעיסוק וריפוי פיזיוטרפיה שירותי

שירותי מקבלים קשישים 1,971 כללית. חולים קופת של ומעקב טיפול המשך יחידות
לבית המרותקים מהקשישים 300* רק כלומר, בעיסוק. ריפוי  413 ו פיזיוטרפיה

הצרכים על עונים אינם אלה שירותים חולים קופת לדעת פרהרפואי. טיפול מקבלים

למנוע המיועדים אחזקתיים פרהרפואיים שירותים היעדר בגלל בעיקר וזאת הקיימים,
שקל מיליון 2 ל מגיעה זה בסעיף ההוצאה הקשיש. של התיפקודי במצב התדרדרות

החולים. קופות עלידי בעיקר ממומנים אלה, שירותים שני לשנה.

אישיות פעולות בביצוע המתקשים לאנשים לעזור מיועד מקצועי הלא האישי הטיפול

לתשעה כלומר קשישים, 2,874 ל ניתן הטיפול וכד"). רחצה, (הלבשה, יומיומיות

מופיעים13 שונות בארצות קהילתיים שירותים והמקבלים הנזקקים של שיעוריהם
ג'. בנספח



 62 

ההוצאה מהווה בחודש, מטופלים של יחסית הקטן מספרם אף על אלף. כל על קשישים

וזאת שקל), מיליון 21.6) לקשישים בבית לטיפול ההוצאה מסר כשליש זה בשירות

הםיעודי הטיפול מאשר יותר הארור הטיפול ומשר הדרושים, הביקורים תדירות בשל

בשבוע. שעות 5 ל מגיע מט"ב עלידי למטופל הממוצע הזמן משר למשל, רפואי.
(זילברשטיין, אלף כל על 70 לכ בארץ מגיע אישי לטיפול הזקוקים הקשישים מספר

אלף כל על נזקקים 160 ל 50 בין שנע טווח על מצביעים בחו"ל מחקרים .(1981

האישי הטיפול שירותי את המקבלים שיעור לבין הנזקקים שיעור בין הפער קשישים.

משפחה כבני פורמליים לא גורמים עלידי הגדול בחלקו מכוסה פורמליים מגורמים

.(1981 (זילברשטיין, ואחרים

לשכות של מט"זיות 200 כ עלידי בעיקר הניתן (מט"ז) בזקנים מטפלות של חשירות

גודל (סידרי שקל מיליון 14 כ של בהוצאה בארץ, קשישים 8,480 מקיף הרווחה,

אחר ומעקב לאיתור מיועד זה שירות מקצועי). סיעודי טיפול של לשירות הדומים

הקשישים. מאוכלוסיית 1\ כ ומשרת נזקקים קשישים

בין נמצא הבית משק שניהול עולה בעולם, והן בארץ הן שנערכו, שונים ממחקרים

(1981) זילברשטיין הקשישים. עלידי לביצוע ביותר הקשות היומיומיות הפעילויות
מחקרים14 הבית. משק בניהול לעזרה זקוקים קשישים אלף מכל 290 שכ מעריר

קשישים). אלף כל על 400 (כ יותר אף גבוה הזדקקות אחוז על מצביעים בארה"ב

וכוי). כביסה הבית, (נקיוו ביתית עזרה המספק כלשהו מאורגן שירות בארץ אין
על המועסקת בית עוזרת למימון בעיקר כספית עזרה מעניק והרווחה העבודה משרד

אלף) כל על 25) זה שירות מקבלים קשישים 8,000 כ פרטי. באופן הקשיש ידי

שיכול הבית במשק מישהו אין כאשר רק נקבע הבית משק בניהול בעזרה הצורר 14
האלה. הפעולות את לבצע

מנתוני עולה חודשים, לפי ולא שנה רבעי לפי מחושב המקבלים שמספר אף על 15
חודש בכל התמיכה את הקשישים רוב קיבלו ביתית" "עזרה שבסעיף הרווחה משרד

הרבעון. במשר
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לקשיש). לחודש שקל 108 (כ לשנה שקל מיליון 10.4 היתה הכספית וההוצאה

כמחצית הוא בארץ זה שירות מקבלי של שמספרם עולה אוורות ארצות עמ בהשוואה

הניתנת מהעזרה כחמישית ורק ובסקוטלנד, באנגליה מהביתן כשליש בארה"ב, מהביתן

עזרה, מקבלי של הנמוך השיעור על בנוסף ג'). נספח (ראה סקנדינביה. במדיניות
על לענות מספיק אינו לקשיש הניתנת העזרה שהיקף המטפלים הגורמים טוענים

הצרכים.16

ביתם משק במסגרת אותן להכין מסוגלים שאינם לקשישים מוכנות ארוחות מתן שירות

3,155 במועדונים. בצוותא הגשה או הקשיש, לבית הארוחות הבאת עלידי מתבצע

בביתם. מהם כמחצית אלף), כל על קשישים 10 (כלומר, ארוחות מקבלים בסה"כ קשישים

מידת על אומדנים בידינו אין לשנה. שקל מיליון 18 ל מגיעה השנתית ההוצאה

20 ל המקבלים מספר מגיע בהן אחרות, לארצות בהשוואה אך זה, לשירות ההזדקקות

שהאומדן יתכן במיוחד. נמוך הוא השירות שהיקף נראה קשישים, אלף כל ?ל 80 עד

(מט"ביות), הבית מטפלות של עבודתן את בחשבון נביא אם יותר גבוה להיות צריך

מסויימים. במקרים המטופלים ארוחות את המכינות

בתוכן המרכזות יום לטיפול כוללניות מסגרות של בפיתוח הוחל האחרונות בשנים

חולים בתי מספר עלידי מופעלים שיקומירפואי יום טיפול שירותי שירותים. מספר

הניתנים רפואיים טיפולים להעניק במטרה אחדים) (במקומות כללית חולים וקופת

אינם אר היום, שעות רוב במשך החולים בבית שהייה והמחייבים חולים בתי במסגרת

הבאים בשנה, קשישים 870 מטופלים בהן מסגרות 9 קיימות מלא. אישפוז דורשים

השנתית ההוצאה שלושה. חודשיים במשך בשבוע פעמים שלוש עד פעם מוקדים לאותם

למטופל). שקל 11,600) שקל מיליון 10 ל מגיעה

גריאטריים מרכזים במסקר הניתן שירות אבות, בבתי יום טיפול היא נוספת מסגרת

במשרד אך לחודש), 142) כיום קטן הוא המטופלים מספר אש"ל. מיסוד אבות ובתי
16

השירות את קיבלו ביתית לעזרה מהזקוקים 6035 ש עולה ברק בני על ממחקר
בסיוע 1035 ו המשפחה חשבון על מלא בתשלום או פורמליים לא מגורמים עירוני).(0^50 ממשלתי
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קשישים לאותם אבות בבית לאישפוז חליפי פתרון זה שירות בפיתוח רואים הרווחה

אך האבות, בבית הניתנות והאחזקתיות התעסוקתיות החברתיות, לפעילויות הזקוקים

אישפוז יום של העלות כמחצית היא ליום העלות בביתם. להתגורר להמשיך יכולים

עצמאיים. לקשישים במחלקות

בנוסף המעניקים, יום מרכזי או מועדונים 110 כ מופעלים לעיל, למסגרות בנוסף
של שירות פיזיוטרפיה, כמו שירותים מספר גם ותרבותיות, חברתיות פעילויות על

במרכזי הרשומים הקשישים מספר כביסה. ומועדוני ארוחות הציבור, בריאות אחות

באוכלוסייה). קשישים אלף כל על 44) קשישים 14,000 לכ מגיע במועדונים או יום
המפקחים, הגורמים של לדעתם מהווה, הרווחה, משרד מרשימות העולה זה, מספר

המבקרים. מספר של מוגזם אומדן

המקומיות הרשויות ושל הארץ) (בכל הבריאות משרד של המשפחה בריאות תחנות

בעיות לאיתור המיועדת מונע טיפול של תכנית מפלגילות ובתלאביב) (בירושלים

קשישים 19,000 בכ מטפלים אלה גורמים בקהילה. הקשישים של ותיפקודיות רפואיות
קשישים). אלף כל על מטופלים 60) בשנה

על 13) קשישים 4,158 מתוכם אנשים, 4,438 המשרתות ומקובץ, מוגן לדיור התכניות

על להקל המיועדים הקהילתיים השירותים מבין בהיקפן ביותר הבולטות הן אלף) כל

5,539 ל מגיע מוגן לדיור בתכניות המקומות היצע הקשישים. של הדיור בעיות

המיטות היצע על בדיווח אולם, בלבד; 803; של הוא הניצול שלכאורה כך מיטות,
על בחלקן מאוכלסות הדירות כאשר דיור יחידת כל על מיטות 2 כלל בדרך נכללות

לקשישים השנתית ההוצאה סך נוסף. אדם בהן לאכלס אפשרות ואין אחד קשיש ידי
בכל ביותר הגדול ההוצאה סעיף את ומהווה שקל מיליון 37 ל מגיע זו במסגרת

הקהילתיים. השירותים

קשישים של מוסדי לאישפוז יחסית, זול תחליף המשמש דיור, לבעיות אחר פתרון

ממשרד השלום מקבלות אלו משפחות אומנות. במשפחות קליטתם הוא ותשושים, עצמאיים

אינו זה שירות לקשיש. הניתנים והתזונה ההשגחה הדיור, שירותי עבור הרווחה
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שקל. מיליון 2.4 של בהוצאה בארץ קשישים 91 רק היום ומקיף דיו, מפותח

אלף). כל על 5) בשנה קשישים 1,439 מקיפים דיור בהתאמת לעזרה וההקצבות המענקים

קשישים 55 ו בדירה קלים לשיפוצים הרווחה ממשרד עזרה מקבלים 1,384 מתוכם,

לצורכיהם הדירה התאמת לשם שקל 20,000 כ של השיכון ממשרד מענק מקבלים

וכוי). רמפות בניית גלגלים, לכיסאות ושירותים פתחים (התאמת התיפקודיים

שירותים סוג מהוות ושירותים מוצרים רכישת לשם הניתנות הכספיות ההקצבות שאר

הזכאות לקביעת י!רט מיוחד, אדם וכוח מיוחדת הערכות דורשים אינם טיבנז שמעצם

עדיפויות לסידרי הנוגעות בהחלטות ורק אך תלוייה אלה שירותים ייל הרחבתם להם.

התקציבים. והקצאת שירותים פיתוח של

אלף). כל על 23.9) קשישים 7,600 ל מוענקות רפואיים מכשירים לרכישת הקצבות

כסאות (פרוטזות, גפיים" "מכשירי עבור התקציב נטל בעיקר נושא הבריאות משרד

קופות המשפחות, עלידי במשולב ממומנים אחרים רפואיים מכשירים גלגלים).
הבריאות. ומשרד החולים

לטיפולים הסעות עבור הוצאות החזרי כללית חולים מקופת מקבלים קשישים 500

בני וביקור יום טיפול למסגרות הסעה הוצאות מממן הרווחה משרד בעוד רפואיים,
קשישים. 1,500 לכ במוסדות השוהים משפחה

בהוצאה והן המקבלים במספר הן ההקצבות, של הארי חלק את מהווים האחרונים הסעיפים שני

ההקצבות על ההוצאה כל סך להסעות). מיליון 7 וכ מכשירים עבור שקל מיליון 26 (כ

שקל. מיליון 5 ל מגיע בית ציוד ולהשלמת והבראה, לנופש מיוחדים, רפואיים לצרכים

אספקתם ארג1ב_י?שיב1!?51_1דרב 3

של רב מספר עלידי בפועל ניתן ממושך לטיפול הקהילתיים השירותים מגוון
וגורמים התנדבותיים ארגונים החולים, קופות עירוניים, ממשלתיים, גורמים:

והרווחה, הלגבודה משרד הבריאות, משרד  עיקריים גורמים שלושה זאת, עס פרטיים.

המימון. ובנטל השירותים על בפיקוח באחריות, מתחלקים  כללית חולים וקופת
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משרד של בידיהם טבעי באופן נמצאת רפואישיקומי אופי בעלי שירותים על האחריות

על להקל המיועדים האחרים, השירותים על שהאחריות בעוד החולים, וקופות הבריאות

במסגרת היומיומיות בעיותיהם עם בהתמודדות משפחותיהם ועל המוגבלים הקשישים

המקומיות. הרשויות עם בשיתוף והרווחה העבודה משרד על מוטלת הקהילה,

כטיפול שירותים, ישנם הרי זאת, בחלוקה נכללים השירותים רוב כי אם

ומשרד הבריאות משרד ביו האחריות מתחלקת בהם אשר אבות, בבתי יום וטיפול אישי

בטיפול לנהוג במקביל 1973 ב הוסכם האחריות חלוקת את להסדיר כדי הרווחה.

בעוד הבריאות, משרד באחריות יהיו ותשושינפש סיעודיים שקשישים המוסדי,

טיפול של השירות כך, הרווחה. משרד באחריות יהיו ותשושים עצמאיים שקשישים

הקשיש. של התיפקודית ההגדרה לפי המשרדים שני עלידי ממומן למשל, אישי,

אחריותם,וזאת שטחי את ביניהם מתאמים במערכת הפועלים השונים הגורמים

המטופלים. צורכי את שאפשר כמה עד ולכסות השירותים באספקת כפילויות למנוע כדי

שנוגע במה בעיקר השירות, באספקת מסויימת כפילות של מקרים ישנם זאת, למרות

טיפול. תכנית והכנת הקשיש, צורכי לאיבחון
כדי תור והכלכליים המקצועיים המאמצים את לשלב נסיונות נעשים לאחרונה

באופן לו הדרוש השירותים סל את יקבל שהקשיש כדי וזאת והטיפול, הצרכים הערכת

במחוזות בעיקר אש"ל, של בעידודה כיום מתבצעים כאלה נםיונות ויעיל. משולב

והצפון. תלאביב

אנו 3.3 ו 3.2 בלוחות אספקתם. ודרך השירותים ארגון את נתאר להלן

על הקשישה ולאוכלוסייה האוכלוסייה לכלל הניתנים השירותים היקף את מציגים
מחלקים אנו 3.7 לוח של העליון בחלקו העיקריים. והמממנים המאנים הגורמים פי

3.9 לוח השירות. את בפועל המספק הגורם של הבעלות סוג לפי המקבלים כל סך את

השונים. הגורמים בין השירותים של המימון נטל חלוקת את מתאר

עלידי מסופק (983<) בבית הניתן רפואיסיעודי המקצועי הטיפול של רובו רוב

המטפלות והמרפאות ומעקב, טיפול להמשך היחידות באמצעות כללית חולים קופת

בשירותים משתמשים האחרות החולים בקופות המבוטחים לבית. המרותקים באנשים
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בנוסף טיפול, להמשך יחידות המפעילים החולים בתי ובשירות כללית חולים קופת של

אנשים 150 כ רק משרתת הפרטית "סיעוד" חברת החולים. קופות במרפאות הטיפול על

הטיפול. מחיר מלוא את בעצמם המשלמים קשישים) 80^ כ (מתוכם, בחודש

בלעדי באופן כמעט ניתן בעיסוק) וריפוי (פיזיוטרפיה בבית הפרהרפואי הטיפול

עלידה. ממומן וגם כללית חולים קופת עלידי

לא פרטיות ומטפלות (מט"ב) בית מטפלות ארגון עלידי ניתן האישי הטיפול

הרווחה, משרד מהמטופלים. כמחצית משרת אלה מגורמים אחד כשכל מאורגנות,
באורח מממנת כללית חולים קופת מהמקבלים, 22"* של במימון משתתף כאמור,

חולים קופת של במימון ההשתתפות .1400 הבריאות ומשרד מהקשישים 5635 חלקי

המוגבלת ההשתתפות לאור הדיון. משורת ל^נים החברים, זכויות במסגרת ניתנת כללית

לממן לקשיש הבריאות משרד עוזר המשפחה, על המוטל הכבד והנטל חולים קופת של

שקופת לאלה גם עוזר הבריאות משרד חולים. קופת להשתתפות בנוסף מהטיפול, חלק

מוסדרת הגורמים שני של המשותפת העזרה שלהם. הטיפול במימון משתתפת אינה חולים

ביניהם. שנחתמו בהסכמים

לשם הרווחה ממשרד כספית הקצבה מקבלים (95V הבית משק בניהול העזרה מקבלי רוב

קריטריוני לפי ניתנת זו השתתפות הפרטי. בסקטור בית עוזרות שירותי קניית
הקשיש. של אמצעים מבחן על המבוססים זכאות

9035 ללכ והרשויות הרווחה ממשרד עובדים עלידי ישירות ניתן מט"זיות שירות

באיזור מקיף מט"זיות שירות המספקת אש"ל מיסוד אגודה באמצעות או מהמקבלים),

קשישים). 770 (ל ברק ובני אונו קרית

מהארוחות שלישים כשני הרווחה. משרד באחריות נעשה לקשישים מוכנות ארוחות מתן

השליש מסחריות. (קייטרינג) הםעדה חברות עלידי מסופקות הקשיש לבית המובאות

במועדונים הארוחות המקומיות. והרשויות אש"ל אגודות עלידי בעיקר מסופק הנותר

A
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(2135) מקומיות ,רשויות C68!ef) ציבוריים התנדבותיים ארגונים די על.י מסופקות

.(113) מסחריות חברות ועלידי

עלידי המתבצעים חברתיים, בית ביקורי הוא הקשיש בבית הניתך נוסף שירות

שאיתרנו), מהמקבלים 933<) לאומי לביטוח המוסד באמצעות המאורגנים מתנדבים

בפיקוחו זה שירות במתו מעורבים אחרים התנדבותיים גורמים גם תלאביב. ועיריית
אלה. מגורמים השירות מקבלי מספר את לכמת בידינו עלה לא אך הרווחה, משרד של

4735 (לכ ממשלתיים חולים בתי עלידי וממומן מסופק שיקומירפואי יום טיפול
מיוחד מוקד במסגרת כללית חולים וקופת (203.) ציבוריים חולים בתי מהמקבלים),

.(3331) רבקה" וב"בית

(בסר הגריאטריים והמרכזים אש"ל של אבות בתי עלידי ניתן אבות בבתי יום טיפול
בבתי יום טיפול המקבלים אלה של בהוצאות משתתף הרווחה משרד מוסדות). 5 הכל

והרווחה. הבריאות משרדי עלידי במשולב ניתן הטיפול הגריאטריים במרכזים אבות.

וכד1) בעיסוק ריפוי (פיזיוטרפיה, המיוחדים הטיפולים למתן אחראי הבריאות משרד

וההסעות. הארוחות במימון משתתף הרווחה ומשרד

הרווחה כשמשרד המקומיות הרשויות של באחריות ככולם רובם נמצאים היום מרכזי

במימון. משתתף

והרווחה. העבודה משרד באחריות נמצא אומנות משפחות המסדיר השירות

במקבלי הטיפול על אחראי הרווחה משרד מטפלים. גורמים מספר קיימים הדיור בתחום

דיור. התאמת של בתכנית מטפלים והבריאות השיכון משרדי הדירה. בשיפוצי עזרה

בסעיף ההוצאה הרי קשלשים) 55 (רק קטן הוא בשנה זה שירות המקבלים שמספר למרות

וארגון היהודית הסוכנות הדיור. שיפוצי תכנית על מההוצאות שלושה פי גדולה זה

להשכרה. מהדירות בכמחצית אחד כל מחזיקים אירופה מרכז עולי
280*) היהודית הסוכנות מוגן: לדיור התכניות את מפעילים גופים של גדול מספר

ארגון אירופה, מרכז עולי ארגון כמו עדתיים ארגונים ,(4(n ( "משען" מהקשישים),

A
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(m) השיכון משרד של מאכלסות חברות ,(16^  סלומונס ורח וקרן סוציאלי נשים

בעוד תכניותיהם, של ההוצאה נטל ברוב נושאים השיכון ומשרד הסוכנות ואחרים.

המימון. של הנטל ברוב נושאים הקשישים האחרים שבגופים

ובהסעות רפואיים מכשירים בקניית מבוטחיה בהוצאות משתתפת כללית חולים קופת

מתחלקים אישי, טיפול על בהוצאות ההשתתפות לחלוקת בדומה רפואיים. לטיפולים
קופת רפואיים. מכשירים על ההוצאות במימון והקשיש, הבריאות משרד חולים, קופת

במשרד כאשר זה, שירות ממקבלי בכמחצית אחד, כל מטפלים, הבריאות ומשרד חולים ■

(לא אחרים למכשירים הזקוקים אנשים גפיים. למכשירי הנזקקים מטופלים הבריאות

של קריטריונים לפי זכאים והם במידה חולים. מקופת השתתפות 2515 מקבלים גפיים)
חלק מממן הבריאות משרד הבריאות. משרד של השלמה גם מקבלים הם אמצעים, מבחן

חולים. מקופת השתתפות מקבלים שאינם לקשישים גם מהרכישה

קרובים ביקור לצורך להסעות הקצבות מעניקים המקומיות והרשויות הרווחה משרד

כללית חולים קופת בסיסי. ביתי ציוד ולהשלמת לקשישים והבראה לנופש מאושפזים,

רפואיים לטיפולים הנסיעה מהוצאות חלק מלאות זכויות להם שיש למבוטחים מחזירה

והקרנות). דיאליזות (בעיקר

פיזבב_גיאבגבפי_של_השיר1תים_הקהילתיים .4

כלל ובדרך למחוז, ממחוז שונה קהילתיים שירותים המקבלים הקשישים שיעור

משני לנבוע עשוי זה גיאוגרפי שוני כלשהו. נתון מחוז של שונות נפות בין אף

השונים, המחוזות בין השירותים ובהיצע בזמינות שוני  האחד עיקריים, גורמים

כן, על יתר למחוז. ממחוז המשתנית לשירותים, והביקוש הצורך מידת  והשני

ממידת יוצא פועל הינו במחוזות, השונים השירותים מקבלי של בשיעורים השוני

מוסדיים, שירותים לבין ובינם עצמם, לבין בינם הקהילתיים, בשירותים התחלופה

ההפנייה. מבחינת והן האספקה מבחינת הן

הנפות. הגדרת של בעייה התעוררה השונים מהספקים הנתונים רוכזו כאשר
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בחלוקה משתמשים גיאוגרפי), פיזור על בלוחות אנחנו יוגם הממשלה שמשרדי בעוד

מתבטא השוני אחרת. נפתית בחלוקה משתמשת חולים קופת הרי הפנים, משרד של

את כוללת אשקלון נפת חולים, קופת של חיפה בנפת הנכללת עכו נפת נפות: בארבע

את כוללת רחובות נפת חולים), בקופת יהודה נפת (הנקראת וסביבתה רחובות העיר

בשירותים ותלאביב. פתחתקוה מנפות חלק כוללת השרון ונפת לציון), (ראשון רמלה

פרהרפואי, טיפול רפואיםיעודי, מקצועי (טיפול חולים קופת עלידי הניתנים
משרד של הנפות לגבי נתונים קיימים לא בהם מקרים לכן יתכנו וכוי) אישי טיפול

מטה) (או מעלה כלפי מוטה שהנתון או רמלה), (עכו, אחרות בנפות הנכללות הפנים

מנפה חלק של הכללה) אי (או הכללה בגלל וזאת הפנים, משרד של הנפה הגדרת לפי

אחרת.

השירותים של הרב הגיוון עקב גם בקשיים נתקל כוללת תמונה לשרטט הנסיון
מידה בקנה ויוזמות מסויימים שירותים של מיוחדים נסיוניים מפעלים קיום השונים,

המחוזות. בין השירותים בזמינות גם שוני היוצרים המקומיות, הרשויות של מקומי

והקהילתיים. המוסדיים השירותים בין תחלופה קיימת שבפועל היא עיקרית מסקנה

הרפואיסיעודי, הטיפול המוגן, הדיור לתכניות באשר בעיקר ברורה זו מסקנה

בהם והמרכז, חיפה ירושלים, כמו במחוזות למשל, כך, ארוחות. ומתן האישי הטיפול
קהילתיים, שירותים המקבלים שיעור יחסית נמוך גבוה, הוא המוסדיות המיטות שיעור

גבוה שיעור יש נמוך, המוסדיות המיטות שיעור בהם והדרום, הצפון שבמחוזות בעוד

קיום על ישירות משפיע במחוזות מוסדות של קיומם קהילתיים. שירותים מקבלי של

חולים) לבתי (הקשור שיקומירפואי יום טיפול כמו למוסדות, הקשורים שירותים

אבות. בבתי יום וטיפול

עצמם. לבין השונים הקהילתיים השירותים בין קיימת תחלופה של שנייה רמה

אך בבית, מקצועיםיעודי טיפול מקבלי של גבוה שיעור יש הדרום במחוז למשל, כך,

ארוחות מקבלי בשיעורי גם קיים דומה מצב שיקומירפואי. יום טיפול כל בו אין

מקבלי ושיעור ירושלים), במחוז (למשל בקהילה במרכזים ארוחות מקבלי לעומת בבית

והדרום). הצפון (מחוזות הבית משק בניהול עזרה מקבלי שיעור לעומת מט"זיות של שירות
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לוחות (ראה שונים באיזורים השירותים מקבלי שיעורי על המימצאים להלן,
.(3.6 עד 3.4

המשך ויחידות כללית חולים קופת ומרפאות מאחר רפואיסיעודי. מקצועי טיפול

זה שירות זמין המחוזות, בכל יותר, או פחות אחיד, באופן מפוזרים ומעקב טיפול

במידה גבוהים וירושלים הדרום במחוזות המקבלים שיעורי הארץ. בכל שווה במידה

המקבלים שיעור . C29.4 לעומת בהתאמה, 50.5 ו 45.6) הארצי מהממוצע ניכרת

במחוז זה טיפול מקבלי של הגבוה השיעור מהממוצע. במקצת נמוך המחוזות בשאר

אלף כל על המוסדיות המיטות ששיעור מהמימצא הציפיות.הנובעות את תואם הדרום

אפשרית תחלופה על ומעיד הארצי, מהממוצע רבה במידה נמוך הדרום במחוז קשישים

3יותר נמוו שיעור עם וכנרת צפת נפת בולטת הנפות, ברמת אלה. שירותים שני ביו
מהממוצע ויותר כפולים שיעורים יש בארשבע, ונפת השרון נפת חדרה, בנפת .(5.7)

המרותקים על בדיווח מהטייה כנראה נובע וכנרת צפת נפת לגבי המימצא הארעי.

לעיל. שהוזכרה הנפות הגדרת לבעיית כפוף השרון נפת של המימצא לבית.

בפיזיוטרפיה השימוש שיעורי של הגיאוגרפי הפיזור בעיסוק. וריפוי פיזיוטרפיה
זה שירות המקבלים ששיעור הוא הבולט המימצא הנתונים. איכות בגלל לקביעה קשה

שיעור לגבי מתקבלת דומה תמונה הנפות. שאר לגבי מהנתונים גבוה אשקלון בנפת

וכנרת, צפת ירושלים, בנפות רק זמין זה ששירות לציין יש בעיסוק. ריפוי מקבלי

כפוף אשקלון נפת לגבי הנתון כי לזכור יש זאת עם ואשקלון. תלאביב רחובות,
לעיל. שהוזכרה הנפות הגדרת לבעיית

הדרום, ובמחוז ירושלים במחוז גבוה אישי טיפול המקבלים שיעור אישי. טיפול

שיעור נמוך ותלאביב, המרכז חיפה, במחוזות .^^^^^ במחוז גם מה ובמידת

הן שימוש של גבוה בשיעור הבולטות הנפות הארצי. מהממוצע אישי טיפול המקבלים

בולטות ורחובות פתחתקוה חדרה, חיפה, שנפות בעוד ובארשבע, יזרעאל נפות

דלעיל. הנפות הגדרת לבעיית כפוף רחובות נפת לגבי המימצא נמוך. מקבלים בשיעור

מט"ב, ארגון של שירות קיים לא ורמלה, פתחתקוה יזרעאל, עכו, שבנפות לציין יש
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הארצי. במישור האישי מהטיפול כמחצית המספק

מקבלי של יחסית גבוה בשיעור בולט הצפון) מחוז (כולל חיפה מחוז מט"זיות.

במיוחד. נמוך המקבלים שיעור שם והדרום, ירושלים מחוזות לעומת זה, שירות

עזרה שיעורי מקבלי של גבוה בשיעור בולט הצפון מחוז בית. משק בניהול עזרה

שיעור זאת, לעומת תלאביב, במחוז הדרום. מחוז וכמוהו חבית, משק בניהול
והכנרת, צפת נפת זו מגחינה בולטת הארצי. מהשיעור נמוך זה שירות המקבלים

במחוזות הגבוהים השיעורים קשישים. אלף כל על מקבלים כמאה של שיעור יש בה

ממיפוי שקיבלנו המימצא את לעיל, שהוזכרה לתחלופה בהתאם תואמים, והדרום, הצפון

מהממוצע. הנמוך קשישים, אלף כל על מיטות שיעור על המעיד המוסדיים, השירותים

בין זה שירות של המקבלים שיעורי בין ניכרת השתנות קיימת בבית. ארוחות

בעוד גבוהים, מקבלים בשיעורי בולטים והדרום ירושלים מחוזות השונים. המחוזות

בשיעור בולטת וכנרת צפת נפת נמוכים. המקבלים שיעורי והמרכז חיפה שבמחוזות

ובארשבע. אשקלון פתחתקוה, נפות וכמוה גבוה, מקבלים

גבוה בשיעור בולט רחובות, נפת ובמיוחד המרכז, מחוז חברתיים. בית ביקורי
נמוך המקבלים שיעור והצפון ירושלים במחוזות זאת, לעומת מקבלים. של יחסית

הביטוח באמצעות הניתנים חברתיים בית שביקורי לציין יש צפת). לנפת (פרט יחסית

והמרכז. חיפה הצפון, במחוז נפות ובמספר הדרום, במחוז זמינים אינם הלאומי

עכו, יזרעאל, ובנפות הדרום במחוז קיים אינו זה שירות שיקומירפואי. יום טיפול
גבוה זה שירות מקבלי שיעור וירושלים המרכז במחוזות ורחובות. השרון חדרה,

שהיות לציין יש נמוך. זה שיעור ותלאביב, חיפה הצפון, שבמחוזות בעוד יחסית

מוגבלת אינה זה שירות המקבלת האוכלוסייה חולים, בתי במסגרת ניתן זה וטיפול
מםויימת. הטייה כולל המקבלים ששיעור יתכן ולכן מסויימים לאיזור או לנפה דווקא

הספקים מיעוט בגלל זה שירות מקבלי שיעור נמוך כללית, אבות. בבתי יום טיפול
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גם קובע זה היצע גריאטריים). ומרכזים אש"ל של אבות (בתי השירות. את המספקים

חדרה ובנפות הצפון במחוז גבוה שימוש השונים: במחוזות הדיפרנציאלי השימוש את

הנפות. בשאר נמוך ושימוש כאלה, מוסדות קיימים בהם ואשקלון,

גבוה מספר משרת זה שירות מיוחדים. שירותים בהם שיש ומועדונים יום מרכזי

מחוז אלף. כל על רשומים קשישים 45 כ של לשיעור ומגיע קשישים, של יחסית

שימוש קיים חיפה במחוז אלף). כל על 141 (כ במיוחד גבוה בשיעור בולט ירושלים

במידה נמוך השימוש שיעור ותלאביב, המרכז הצפון, במחוזות אך יחסית, גבוה
ניכרת.

של יחסית גבוה מספר כולל הקודם, השירות כמו זה, שירות גם חברתיים. מועדונים

ומחוז גבוה שימוש בשיעור ירושלים מחוז בולט כאן גם אלף). כל על 50 (כ מקבלים

יחסית נמור זה בשירות השימוש שיעור חיפה במחוז נמוך. שימוש בשיעור הצפון

ותלאביב המרכז במחוזות מתגלה דומה תופעה הקודם). בשירות גבוה שיעור (לעומת

השרון, נפות הקודם). בשיעור נמוך שיעור (לעומת יחסית גבוה השימוש שיעור בהם

נפות לעומת זה, בשירות שימוש של יחסית גבוה בשיעור בולטות ואשקלון פתחתקוה

נמוך. שימוש בשיעור הבולטות ובארשבע רמלה

מונע; טיפול שירות מקבלי של מאד גבוה בשיעור מצטיין המרכז מחוז מונע. טיפול
נמצא הצפון מחוז גם אלף. כל על קשישלם 250 כ של שיעור עם פתחתקוה נפת בולטת

אלף. כל על 250 כ הוא המקבלים שיעור והכנרת צפת בנפת כאשר הארצי לממוצע מעל

הנפות בין יחסית. נמוך שיעור יש והדרום תלאביב חיפה, ירושלים, במחוזות

קיים. אינו השירות ואשקלון עכו בנפות נמוך. שימוש בשיעור השרון נפת בולטת

זה בשירות שימוש של גבוה שיעור יש והדרום הצפון שבמחוזות בעוד בקהילה. ארוחות

ירושלים מחוזות הרי במוסדו^, מיטות של נמור משיעור כתוצאה כאן גם (כנראה

זה. בשירות שימוש של נמוך בשיעור בולטים ותלאביב

של מדי קטן מספר כוללים אלה שירותים שני להשכרה. ודירות אומנות משפחות
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הבדלים על לדבר יהיה שאפשר מכדי איש) אלף כל על מקבלים 0.9  0.3) מקבלים

גיאוגרפיים. איזורים לפי בשימוש

המוגן. הדיור שירות מקבלי של גבוה בשיעור מצטיין תלאביב מחוז מוגן. דיור
זה. בשירות לממוצע מתחת נמצאים והמרכז חיפה הצפון, ירושלים, מחוזות לעומתו,

השימוש שיעורי מעליו). הרבה נמצאת אשקלון נפת (אך לממוצע קרוב הדרום מחוז

מאחר דיפרנציאליים. וזמינות מהיצע נובעים המחוזות בין בשירות השונים

חשוב במוסדות, עצמאיים קשישים לאישפוז תחליף מהוות מוגן דיור של והתכניות
יש למשל, תלאביב, במחוז השירותים. סוגי שני בין הגיאוגרפי הפיזור את להשוות

של גבוה מספר יש מאידך אך לאוכלוסייה, ביחס במוסדות מיטות של מאד נמוך שיעור

שם והמרכז, חיפה בירושלים, מתרחשת הפוכה תופעה מוגן. דיור בתכניות מקומות

הארצי, מהממוצע גבוה ממושך לטיפול במוסדות המקומות מספר

הסיבה, זה. שירות מקבלי של גבוה בשיעור בולט ירושלים מחוז דיור. בהתאמת עזרה

הצפון מחוז הקשישים. מתגוררים בהם המבנים של וגילם הפיזי מצבם היא כנראה,

לממוצע. מתחת נמצא תלאביב שמחוז בעוד לממוצע, מעל קצת נמצא

יתכן כי (אם הקהילתיים השירותים מערך בתכנון חשוב גורם מהוות ההסעות הסעות.

במסגרות הניתנים השירותים לגבי בעיקר העלות), בסך קטן זה שירות של שמשקלו

הארצי, מהממוצע גבוה מקבלים בשיעור הדרום מחוז בולט כאן גם בקהילה. ריכוזיות
השיעור את תואם זה מימצא שלושה. פי גבוה המקבלים שיעור אשקלון בנפת כאשר

לבעיית כפוף אך זו, בנפה ובמועדונים יום במרכזי השירותים מקבלי של הגבוה
משיעור כתוצאה מהממוצע, ניכרת במידה נמוך תלאביב מחוז דלעיל. הנפות הגדרת

יום. במרכזי שירותים מקבלי של נמוך

הקצבות המקבלים של שיעורם יחסית, גבוה, והדרום חיפה במחוזות רפואיים. מכשירים

ותלאביב המרכז ירושלים, שבמחוזות בעוד כללית, חולים מקופת רפואיים למכשירים

שנפת בעוד גבוה מקבלים בשיעור בולטות ובארשבע וכנרת צפת נפות נמוך. זה וער שי
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ביו ההתפלגות על נתונים שאין לציין [יש נמוך. מקבלים בשיעור בולטת פתחתקוה

המקבלים).] מסך $40) הבריאות ממשרד המקבלים עבור האיזורים

מקבלים בשיעור מצטיינים והדרום הצפון מחוזות כאן גם מיוחדים. רפואיים צרכים

יש ירושלים במחוז שגם בעוד יחסית. נמוך מוסדיות מיטות משיעור כמתבקש גבוה,
במוך. המקבלים שיעור ותלאביב חיפה שבמחוזות הרי גבוה, מקבלים שיעור

על מקשה זה ודבר נמוך, ו נ הי זה שירות מקבלי של הארצי השיעור והבראה. נופש

של נמוכים שיעורים יש וחיפה, הצפון הדרום, במחוזות המחוזות. בין השוואה

יחסית. גבוה הינו המקבלים שיעור ירושלים שבמחוז בעוד מקבלים

מחוז בולט זאת, למרות מלאה. השוואה מאפשרת אינה הנתונים איכות ביתי. ציוד
מצטיין תלאביב שמחוז בעוד הדרום, מחוז גם וכך גבוה, המקבלים שיעור בו הצפון

מקבלים. של נמוך בשיעור
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והערות סיכום

הקהילתיים השירותים מערך כלל של העיקריים המאפיינים את סקרנו זח בפרק

להלו זה. שירותים מערך כמו רבגווני תחום לסכם קשה בישראל. ממושך לטיפול

הסקר. במהלך שהתעוררו והערות סוגיות מספר נביא
(כך קהילתיים, בשירותים מחסור שיש המימצאימ מעידים השירותים רוב לגבי

על האחראים גם אחרות). בארצות והמקבלים הצרכים אומדן מהשוואת גם נובע
כוח מהיעדר היתר ביו הנובעת זו, מחסור הרגשת ביטאו השירותים וספקי השירותים

סוגיות ארבע על הדעת את לתת יש זו מסקנה בצד אולם, תקציביים. ומאילוצים אדם

למסקנות להביא יוכלו אלה סוגיות של ופתרונן חקירתו רק הסקר. במהלך שהתעוררו

סופיות.

וקהילתיים; מוסדיים שירותים ביו תחלופה (1 הן: הסוגיות ארבעת

עלידי שירותים קניית (3 עצמם; לביו הקהילתיים השירותים ביו תחלופה (2

הלאפורמלית התמיכה (4 הפורמלית; המערכת של סיוע וללא פרטי באופן המשפחות

וכדי. שכנים, חברים, משפחה, בני עלידי הניתנת בקשישים

וקהילתיים מוסדיים שירותים בין תחלופה .1

שירותים ובמתן במוסדות טיפול: של אפיקים בשני מתרכז הממושך הטיפול

בין המשאבים חלוקת זמן, נקודת בכל בקהילה). ובמוקדים (בביתם בקהילה לקשישים

לפי והמתכננים, המדיניות קובעי עלידי נקבעת הקהילתי והאפיק המוסדי האפיק

נקודת באותה הקיימות התקציביות למגבלות ובהתאם והמדיניות, החברתיות ההעדפות

תחלופה על מעידים הגיאוגרפי, הפיזור לגבי המימצאים ובעיקר המימצאים, זמן.
לעדיפות, המוסדיים השירותים זכו בהם במקומות וקהילתיים: מוסדיים שירותים בין

אין בהם במקומות במקביל, יחסית. נמוכה ברמה הקהילתיים השירותים נמצאים

קהילתיים. שירותים של יחסית גבוהה רמה יש נזקקים, לקשישים מוסדיים פתרונות

זו, תחלופה בהיווצרות והתוצאה הסיבה על ו/או כרונולוגי, סדר על להצביע קשה
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ועל העבר על שהתבססה מדיניות קביעת תוך הזמן, במשך נוצרה שזו להניח וניתך

המוסדי האפיק בין מסויימת שתחלופה למרות זמן. באותו קיים שהיה השירותים מצאי

הרצוי הטיפול" ב"מאזן הארוך, בטווח להתחשב, יש אפשרית, היא הקהילתי והאפיק

והקהילתי. המוסדי הטיפול בין

עצמם לביו קהילתיים שירותים ביו התחלופה .2

אך אחרים, לשירותים תחליף המהווים מסויימים, קהילתיים שירותים ישנם

מוגבלות או תיפקוד (ברמת אחרים לשירותים השלמה המהווים שירותים גם ישנם

בהם איזורים ישנם שונים, איזורים עלפני שבהשוואה מעידים המימצאים נתונה).
או תחליפי, בשירות מועט שימוש עם יחד אחד מסויים בשירות אינטנסיבי שימוש יש

נובעות השירותים ביו התחלופה אפשרויות משלים. בשירות אינטנסיבי שימוש עם יחד

הקיימים ההשלמה יחסי דומים. שירותים המספקות שונות ארגוניות יחידות שיש מכך

שירותים" "סל  אחרת מדידה יחידת מצריכים) (ואולי מאפשרים שונים שירותים ביו
קשישים. של שונים לפדופילים

ממושך לטיפול שירותים של פרטיות קניות .3

קניית שנסקרו. הפורמליים בשירותים משתמש אינו הקשישים מאוכלוסיית חלק

לא משפחותיהם או הקשישים עלידי פרטי באופן בית) עוזרת או אחות (כגון שירותים

טיפול שירותי המספקת "סיעוד" לחברת פרט השירות'ים, במיפוי ביטוי לידי באה

שרמת האוכלוסייה בקרב מרוכזת פרטי באופן שירותים קניית מאורגן. באופן סיעודי
בלבד. חלקי באופן בסקר מכוחה זו אוכלוסייה לכן יחסית, גבוהה הכנסתה

בקשישים פורמלית הלא התמיכה .4

והחברים השכנים מהמשפחה, המתקבלת שהעזרה כך על מצביעים רבים מחקרים

הן כוללת זו עזרה בקהילה. מקבלים שהקשישים העזרה בסר מכריע משקל בעלת היא

שירותים והן בית, משק באותו הגרים משפחה בני באמצעות המסופקים שירותים
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התחשבות מאפשרת לא בסקר שאומצה המתודולוגיה אחר. בית משק עלידי המסופקים

ביחס הפורמליים בשירותים השימוש מדידת ממושך. לטיפול השירותים לסר זו בתרומה

הלא בתמיכה מתחשבת אינה היא אם המצב של שלמה תמונה נותנת לא הצורך לרמות

ועם השונים האיזורים ביו בהשוואות הן מתבטאת זו שלמה לא תמונה פורמלית.

בקשישים. הממושך בטיפול הכרוכה החברתית העלות סך בחישוב והן אחרוה, ארצות



מסכם* לוח ממושר: לטיפול קהילתיים שירותים :3.1 לוח

[ בקהילה יום טיפול וו בית ב ל ו פ ל ט ^'^""^
|מועדוניס יום |מרכזי יום|טיפול וטיפול "סו?7? |מט"זיות|ארוחות|ביקורי |עזרה |טיפול פרהרפואי וטיפול מקצועי טיפול סה"כ סה"כ ת י י ^^2יי
חברתיים עם ומועדונים יום שיקומי הוגאה בית בניהול אישי טיפול המשך ביחי רפואיסיעודי הוצאה הוצאה ^^

שירותים בבתי רפואי חברתיים בית משק ריפוי פיזיוטרפיה כללית ^^
מיוחדים אבות | | | | בעיסוק! [ 1 1 *£■

ls>819 13,898 142 1913 (2,778) 1,454 8,480 28.002 3,309 * CS06) J(2.417) 14,450 מקבלים מספר

15,819 13,898 142 868 (2,778) 1,454 8,480 8,002 2,874 (413) (1,971) 9.365 קשישים ^ה:
100 100 100 95 100 100 100 100 87 82 82 65 המקבלים מסך הקשישים אחוז

49.7 43.7 0.4 2.7 8.7 4.6 26.7 25.2 9.0 (1.3) (6.2) 29.4 קשישים ל1000 שיעור

(9,650) 1,730 10,631(22,011) .. 7,037 14,197 10,425 24,911 745 1,675 25,314 84,304 219,889 שקלים) (אלפי שנתית הוצאה

(9.650) 1,730 10,107 (21,487) .. 7,037 14,197 10,425 21,636 608 1,366 16,406 71,675 192,017 לקשישים מזה:

י ת ו ב צ ק ה \ דיור וו בקהילה שירותים 1 ^^=^
ביתי [מיפשוציוד |מכשירים|צרכים והסעות סה"כ (עזרה ודירות מוגן דיור סה"כ משפחות ארוחות מונע טיפול כ סה *__^_"^

והבראה רפואיים רפואיים הוצאה בהתאמת להשכרה הוצאה אומנות הוצאה ^___^_''
ן מיוחדים דיור 1 1 1 1 . ■

" 2(2,285) !432 21,336 *10,246 32,832 !1,535 273 4,438 91 1,701 * 19,034 מקבלים מספר

(2,285) 432 1,336 7,591 2,035 1,439 273 4,158 91 1,701 19,034 קשישים מזה:

100 100 100 74 72 94 100 94 100 100 100 המקבלים מסר הקשישים אחוז

(7.2) 1.4 4.2 23.9 6.4 4.5 0.9 13.1 0.3 5.3 59.8 קשישים ל1000 שיעור

2,743 334 2,012 35,281 9,913 50,283 2,285 501 39,521 42,307 2,410 10,898 (7,676) (20,984) שקלים) (אלפי שנתית הוצאה

2,743 334 2,012 25,988 7,123 38,200 2,142 501 37,028 39,671 2,410 10,898 (7,676) (20,984) לקשישים מזה:

הערות: וחדים מי סימנים
.1981 יולי במחירי הם ההוצאות אחרת. צוייו אם אלא בחודש, המקבלים למספר מתייחסים הנתונים * לןיים. לא השירות =

בשנה. מקבלים מספר .1 נתונים אין קיים, השירות = ..
חודשים. בשלושה מקבלים :!0פר .2 חלקיים. נתונים = ( )

חודשים. בשישה השנייה והמחצית חודשים, בשלושה המקבלים מספר מחצית .3



*1981 המממן, והגורם טירות לפי בקהילה שירותים מקבלים מספר :3.2 לוח

" בקהילה י7ם טיפול 11 ~ בבית מ7פול ^__ .^^
1מועדונימ יום טיפול|טיפול|מרכזי וארוחותןביקורי מט"זיות / |עזרה וטיפול 2 פרהרפואי [טיפול מקצועי טיפול ^י™^^"ייית וונ! יי ," ,ום ב,ת בניהול אישי טיפול המשך ביחידות יפואיסיעודי /

^יי1'0 ^ ^י"י2 חביתיים בית| *"* 1dUSI I \^ מממן גורם

1^819 13J98 142 jjj (|4778) 1,454 hm ^m ^m m± g^m JAi&S 5פ"כ=כללי

8.383 13,898 _40 431 (2^778) 2^454 7^ 7^606 J^165 _._ __ _ ממשלתיעירוני
'_  40 431    "520 _   הבריאות משרד

8,383 13<898 _  .. 1,454 7.710 67.571 645 _   והרווחה העבידה משיד
 clf7   לאומי לביטוח המוסד

9191 735   מקומיות רשויות

303   .  1,878 (506) (2.317) J13,834 כללית קופ"ח

g ^436 _2 ™n*. 111 _J2L21 ^ _^00_ _^6 J2VV
1 46   345 אחרות n"01p

 102   770 ^596   ^00 33 ....גיוינט,אס"ל,מתנ0"ים    [51483]    ""'י3
לז _  88 אחר ציבורי

7,436 179   "י

188  _ 150 מסחרי/פרטי



(המשך) :3.2 לוח

1 הקצבות [1 דיור וו בקהילה ושירותים "ק'^~
ציוד [נופ5 וצרכים ומכשירים הסעות ועזרה ודירות דיור ןמשפחות מונעןארוחות טיפול ^'''^טירות

£ ביתי והבראה2 רפואיים 2 רפואיים בהתאמת להשכרה מוגן אומנות ^^*^ מממו גורם

J^gg} 432 1^3$ 1210,246 2±8|2 J^ 273 4±i|8 2i 1*222 1!0ii i2S22a8

2,233 432 1.356 4.570 61.504 1.555 154 2.001 _נ9 1.701 18.944 ממשלתיעירוני
_ 4<570 _    213,064 הבריאות משרד

2,233 432 1,336  1,504 1,384   91 1.701  והרווחה העבודה משרד

  151  485    השיכון משרד

154 1,456   היהודית הסוכנות
_    60   05,880ג מקומיות רשויות

ו

f __  5,676 Hj^S __ ^ __ ב_ _:_ __ כללי" קיפ""

(52) . _   U9 2,437 _^  90_ ציבייי
(52) _ _ 120 90 גיוינט,אש"ל,מתנס"ים

__ _ _ 1,671   Jyera

.    119 646    אחר ציבורי

__  מסחרי/פרטי

הערות
אחרת. צויין אם אלא בחודש, המקבלים למספר מתייחסים הנתונים *

(מהם לבית "ייתקי0 מיבלים 8'832 י 6/1981 י י™'"" ^1ל י^י ^'^י^ליםיי"יי1 ™?/1111*1 אש"ל)!>6כ5לקשי2ים? עלידי שנוסדו (מהאגודות בקהילה השירות את מקבלים \3 בשנה. "מקבלים 1>י , ," ח^ל כ!לל לא 1 4
ת השיר את המקבלים 1S כללית. חולים וקופת הבריאות משרד של משותף במימון קט""ם) (מהםץ208 מ?ילים , יי ^

ו13/1981) חודשים ב?1לושה המקבלים סה"כ \6 זה. בטור המצויינים הגורמים כל במימון (מט"ב) בית מטפלות לשירות מהאגודה
 ^אבי" מבריית מ"לים ^ ניידת כ^סה שירות מקבלים 80 כילל 8ץ תלאבינ. טעיי"ת נ"ית כביסה 10:יית ^מ

ירושלים מעיריית שנ^ עד (מחודשיים טינית מתי!יפית מקבלים 903 י תלאביב מעיי"ת בשנה מקבלים i' Stf tWחו^ים וקופת הבריאות משיד של משותף במימון מקבלים של ידוע בלתי מספר כולל \12 חודשים. בשישה המקבלים 11אסה"כ



1981ג המממו, והגורם טירות לפי בקהילה שירותים המקבלים (65+) הקשישים מספר :3.3 ליח

בקהילה יום טיפול 11 בבית ."יפיל שירות ^'''^
ומועדונים יום |טיפול|מרכזי טיפול י ארוחות|ביקורי מט"זיות עזרה טיפול פרהרפואי טיפול טיפיל ./
חברתיים ומועדונים יום יום בית בניהול איטי טיפול המשך ביחידות מקצועי .*^

שירותים עם בבתי שיקומי יוברתייב משק ריפוי פיזייטרפיה יפיאי ^'^ מממו גורם
1 ]מיוחרים |אבות רפואי / / / |בית 1 1בעיסוק ^^0י?ויי1 גייםמממו י

15,819 13^898 142 868 :2,778) 1,454 8,480 |4Q02 2'.8It Lt^l ^.97J? 9..J*5. 5פ=5=5ללי

8,383 13,898 40 431 [2,778) 1,454 7,710 7,606 1^061 ;;_ __ך  ממשלתיעירוני
40 431  416    הבריאות משרד

8,383 13,898   .. 1,454 7,710 7,571 645   והרווחה העבודה משרד

 2,587 _     לאומי לביטוח המוסד

191 35     מקומיות רשויות

2_ __ך _;_ 258 __ ;_  _ך 1.600 ו413) ו1.871) 8,915 כללית קופ"ח

>J 7,436  102 179   770 396 63 _ך 100 330 צינורי
י _ _______ 37   222 אחרות n"D1p

102    770 396 _  100 33 ג'וינט,אש"ל,מתנ"0ים
______  [1,315]   מס"ב

7,436 179     26 75 אחר ציבורי

______  150 _ _ 120 י/פרסי מסחר

.3.2 ללוח הערות ראה .1



(המשך) :3.3 לוח

הקצבות 11 י י יי [1 ףייי"יםבקהילה ^
ביתי לנופש|ציוד הסעות|מכשירים|צרכים ועזרה דירות דיור משפחות ארוחות טיפול ^^

והבראה רפואיים רפואיים בהתאמת להשכרה מוגן אומנות מונע ^''' ,,,,,,, 1ייי'
1 |מיוחדים| * |דייי 1 י י 1^ מממי יגורם

^2852 432 1,336 J^JJ 2,035 J.432 111 ^§1 IIi*22i J8JIM 5י"כ=כללי

2<233 432 1^336 ^s^oSO ^504 JjJ^ 154 1^721, _נ9 1.701 18.944 נ1מ8לתיעירוני

3 050 __  13,064 הבריאות משרד

2,233 432 1,336  1,504 1.384  91 1.701  והרווחה העבודה משרד

  55  485   השכין משרד

 154 1,176 _  היהודית הסוכנות
60  5,880 מקומיות רשויות

^_ _^ __^ 4,54], _^31 _^ _ _ב ^ _^_  כללית קיפ"ח
to

ל ן2. _ .  119 2.437  :_ 90 ציבירי
(52) _ .    120   90 ג'וינט,אש"ל,מתנס"ים

_ _    1,671  ט""ני

. _   119 646    אחר ציבורי

_  מסחרי/פרטי



*1981 גיאוגרפי, ואזור שירות לפי בקהילה שירותים מקבלים מספר :3.4 לוח

בקה,^ר, ,ןם 0יפן^ |[ ת י ב ב ל פי י f | /
|מועדוניס יום )סיפול|מרכזי טז^ד5 |ארוחוו1|ניקורי מט"זיות ו עזרה טיפול ג פרהרפואי טיפול טיפול ^'^סירות
חברתיים ומועדונים יום יוס בית בניהול אישי טיפול המטר יחי ע"י מקצועי /

שירותים ע0 בבתי שיקומי! חברתיים מש? פיזיוטיפיה|ייפי' יפיאי ו."י*^/ 1
| מיוחדים |אבות רפואי | | | 3 |בית | |בעי0וק 1 ^אןסיעייי 1>יאו*יייי

JSJUf 13^898 142 913 <£//■/> Utli Um *Ml hM imi HAlll tt.$O 2222S

1,734 3,792 _^ 179 130 200 180 623 974 54 Uif Ulii יייטלי0 rtfm

617 672 _60 _40 120 120 6 .. 1,340 (245) 26 t") 802 הצפיי nna
136 350 21 40 120 80 .. "628 59 26 64 63 נפתצפתוכנרת
166 172 19 . . . .. 447 186  330 יזרעאל נ"
315 150 20   40 .. 265 (19) (409) נפיזעכו

1.506 4,730 _17 _79 485 57 י 4.000 1^222 _285 ^_ C513) 2>626 "יפה מחיז
1.185 4.730  79 485 57 .. 1.027 219  513 1.764 חיפה נפת
321  17 . . . .. 195 66  .. 862 חררה נפת

00

4.446 847 _40 342 _870 _203 ^ (1.514) 346 _152_ ^449) 2<947 ה0יכז ■מ"יז

1<458 105 15 . . . .. 244 165  202 1.466 נפתהשריו
2.069 122  195 176 183 .. 462 102  212 705 פיזחתקוה נפת
100 325 147 .. (377) " " י .* נפ"יטלה
819 295 25  694 20 .. 431 79 152 (35) 776 רחובות נפי!

5.829 2.642 ^_ 273 1.173 _ 660 ל 4.200 51.913 506 11541 2>454< 4<447 י*'*^ nfm

1,687 1,215 _25 __ _^_ _214 100 1.390 680 .212_ 800 1.945 ייייי" ""י7
1.360 845 25 . . 99 .. 906 215 110 300 643 אשקלון נפת
327 370 . . 115 484 465 .  1.302 נפתבאישבע

 273   250 ידוע לא



3.4:(המטר) לוח

ת ו ב צ הק 11 י י י י ןן בקהילה והעתים ייי,, /*
ביתי* |ציור |7יפ5 וצרכים למכשירים הסעות ועזרה דירות דיור משפחוו אייחייי 1"'" אזור^'^

ג והבראה רפואיים רפואיים! בהתאמת להשכרה מוגן אומנוי ע גיאוגרפי/^
| |מיוחדים3| | 1יייר1 י 1 1 ^ 1j^ =432 1,3* 10,246 |4832 ^ 273 4,433 91 !"721^^34 ^2לל1

_i23_ _60 _i04 _295_210^80 _^ 236 ii _ii_l^ ייו8לים n"D

)506) ,^ _m. _i7O_247_ili ^ 184 13 _280_^211 הצפיי """
a42) g 41 271 78 28  17 1 125 1.666 וכני" צפת נפת
233 4 77 199 128 76  24 10 105 283 יזרעאל נפת
m . 33 .. (41) 68  "* 2 50  נ18>ני
3^_ _^ _iS1 _LZi<_602_^0±JO_S22\ J. _428 _2^352_ סחובחנה
265 36 132 1.480 428 160 67 522 3 378 1.715 "<" נ"
87 . 55 244 174 44 3  1 50 637 נפיזחירה

"_ 29Q _96 י _280 _^55 _674 _232 _26 _427 25 325 7,732 1£!ם21בכ1
" 89 12 40 221 129 52 22 120 1 202 358 נפ"ה"רון

110 32 125 221 229 96 1 140 14  5.715 נפ"פ"""קוה
37 32 63 .. (32) 36 ! 48 ^ " 2" נפתיטלה
54 20 52 313 284 48 2 119 3 70 1.404 רחובות נפת

(535) _224 _J94 ,r^ _704 _272 177 L555 Zi 221 ^1 תל^נ mn

)379) __4 _^20 _J^_395_124 ^ 514 ii JB. ^ "ייי" "^
(307)  144 335 329 108  340 ^ 107  ^^^יי 4 ^ ^ א) " . 174| 2 225 662 נ"בארשבע

_ _  ידוע לא

 ■ י " הערות:
אחרת צוזזן אם אלא בחודס. מקבלים למספר מתייחסים ^הנתונים

^15 "י" '""^^n!!?"™ "US ב""^"ל'נ""י^ נ"וני את כולל" י"יב1" נפת ז^ביב;
כילל ,4 "יי'יס. "ליה טקבלים סחכ ^ ב'"יילח Sia"^^ 5100!'י;";לם ים^בלים"^רות^כבייסה קסג ^
א" כולל>ם "יפה מי'יז על "נתיי ^ Qn;ne'^ מ"י^כז"ייי' א" ג? כולל תל^יב מחי? על הנ"יו ^ הצפין. מחוז
עד מחודשיים שונות: מתקופות "יבלימ נ90 כילל ^ שלוסהיח;^סא"ק";יזחי^ תקופית. טסתי מקבלים כילל ^ "נה.



'1981 . גיאוגרפי ואזור שירות לפי בקהילה טירונים המקבלים (65+) הקטיטים מספר ;3.5 לוח

~ בקהילה יום טיפול | בנית טיפול שירות י;
ומועדונים יום |טיפול|מרכזי טיפול ות]ארוהות|ביקורי מט"זי 1 |עזרה טיפול פרהרפואי טיפול טיפול <'^
חברתיים ומועדונים יום יום בית בניהול איטי טיפול המשר ביחי מקצועי /

שירותים עם בבתי שיקומי חברתיים משק ריפוי פיזיוטרפיה יפיאי / אזוי
| |מיוחדים |אבות רפואי / / / 1בית 1בעי0וק1 ^01יעייי1 1גאוגרפי

15419 13J98 142 86J ( 2^778 ) 144S4 84480 jy)=02 24|74 14121 £1*2ZU 2^§ סה"כ=כללי

1)734 3,792 ^_ _T79 150 200 180 623 917 51 112 1.556 ירושלים nna

617 672 _60 _40 120 120 "_ 1,540 (200) 21 C66) *89 הצפוי nna
136 350 21 40 120 80 .. 628 51 21 51 38 וכנרת צפת נפות
166 172 19    .. 447 149  .. 201 יזרעאל נפת
315 150 20   40.. 265..  15 (250< עכו נפת

1,506 4,750 _17 _79 485 57 4,000 1.222 247  (410) 1.602 חיפה מחוז
"1^185 4,730  79 485 57 .. 1,027 189  410 1,076 חיפה נ9ת

321  17    .. 195 58  .. 526 חדרה נפת

J 4,446 847 _40 323 870 203 .. (1,514) 291 122 (360) ל9ל.1 המרכז מחוז
f 7^471 105 15    .. 244 138  162 894 ו השרו נפת

2 069 122  176 176 183 .. 462 82  170 430 mpn nm> nao

'100 325  147   .. (377) נפ"ימלי
819 295 25  694 20 .. 431 71 122 (28) 473 רחובות נפת

5,829 2,642 __ 247 1,173 660 4,200 1,913 455 (151) (583) 2,781 חלאביב מחוז

1,687 1,215 _25 __ _ 214 100 1,390 566 88 640 ל1,18 ייייום מחוז
560ל7~ '845 25   99.. 906 191 88 640 392 אשקלון נפת
'327 370 .  115.. 484 375  795 בארשבע נפת

_._ 218  _ 155 ידוע לא

.3.4 ללוח הערות 1.ראה



3.5:(המשך) לוח

הקצבות 11 ר ן י 1ד ו בקהילה ושירותים 1"/",,רות
ביתי |ציוד [נופש הסעות|מכשירים|צרכיס |עזרר, דירות דיור משפחות ארוחות טיפול ^''^

והבראה רפואיים רפואיים בהתאמת להשכרה מוגן אומנות מונע ^'^ אזור
מיוחדים J |דיור | j | \^ גאוגרפי

|2,2851 432 1±336 74||1 2,035 1^439 273 4,158 91 14701 =19,0|4 §פ"כ=כלל1

223 _60 204 236 191 380 _ 236 12 45 952 ירושלים מחוז

(506) _12 151 376 178 172 _ 139 U 280 1.949 הצפון nrm
)142) 8 41 217 47 28 17 1 125 1.666 וכנרת צפת נפות
233 4 77 159 90 76  21 10 105 283 יזרעאל נפת
131  33 .. rfi) 68  101 2 50  עכו בטז

352 _36 187 1,379 409 204 70 468 _4 428 2.352 "יפה nna
265 "36 132 1,184 307 160 67 468 3 378 1.715 חיפה נפת
87  55 195 102 44 3  1 50 637 חדרה נפת

ו 290 _96 280 604 479 232 26 374 25 325 7.732 המרכז מחוז
~ 89 12 40 177 74 52 22 94 1 202 358 השרון נפת
י 110 32 125 177 179 96 1 140 14  5,715 פתחתקוה נפת

37 32 63 .. (32) 36 1 48 7 53 255 רמלה נפת
54 20 52 250 194 48 2 92 3 70 1,404 רחובות נפת

(535) 224 294 1.095 467 272 177 2.532 22 291 5,387 תלאביב מחוז

(379) 4 220 851 311 124 __ 409 15 332 662 חיילם מחיז
"73077 ~~ 144 268 245 108  296 13 107  אשקלון נפת

72 4 76 583 C66J 16  113 2 225 662 בארשבע נפת

_ 3.050 ._ 55 _ _ __ _  ירוע לא



*1981 גיאוגרפי, ואזור טירות לפי ,(65*) יהודים קשיטיב ל1000 בקהללה 0ירווזים המקבלים נ*65) הקטיטלם שיעור :3.6 ווו ל

!__.. בקהילה יום טיפול ** בבית טיפול | ~^\
מועדונים יום מרכזי טיפול טיפול ביקורי ארוחות מט"זיות עזרה פרהרפואיטיפול טיפול טיפול שירות ^^'^
הכרתיים ומועדונים יוס יום בית בניהול אישי טיפול המשך ביחידות מקצועי .^^

שירותים עם בבתי שיקומי חברתיים משק פיזיוטרפיהןריפוי רפואי ^^^ אזור
ן |מיוחדים אבות רפואי _בית בעיסוק סיעודי ^^ גרפי גאו

49.7 43.7 0.4 2.7 C8.7J 4.6 26.7 ifj 9£0 (1.3) (6.2 נ 2944 2פ^=כללי

64.6 141.3  6.7 4.8 7.5 6.7 23.2 34.2 1.9 4.2 50.5 ירושלים TIOT

26.0 28.3 111 21Z 5^ 5^ "_ 56.4 (8.4) 0.9 (2.8) 20.6 הצפון מחוז

20.3 52.3 1.5 6.0 17.9 12.0 .. 93.9 7.6 3.1 7.6 5.7 וכנרת צפת נפת

18.3 19.0 2.1   .. 49.4 16.5  .. 22.2 יזרעאל נפת

39.8 18.9 3.7   5.1 .. 33.5 ..  1.9 (31.6) עכו נ9ת
ו

£ 26.9 84.4 0.3 1.4 8.7 1.0 50.1 21.8 4.4  (7.3) 28.6 חיפה מחוז

25.5 101.7  1.7 10.4 1.2 .. 22.1 4.1  8.8 23.1 חי0ה נפת

33.6  1.8   .. 20.4 6.1  .. 55.0 חדרה נטז

71.8 13.7 0.6 5.2 14.1 .3^3 "_ (24.5) 4.7 2.0 (5.8) 29.0 המרכז מחוז
97.8 7.0 1.0  .. 16.4 9.3  10.9 60.0 השרון נפת

92.3 5.4  7.9 7.9 8.2 .. 20.6 3.7  7.6 19.2 תקוה פתח נפת

13.9 45.1  20.4   .. (52.4) . . .. .. .. רמלה נפת

47.1 17.0 1.4  39.9 1.2 .. 24.8 4.1 7.0 (1.6) 27.2 רחובות נפת

47.2 21.4  2.0 9.5 5.3 22.7 15.5 3.5 (1.1) (3.1) 22.5 תלאבינ מחוז

64.8 46.7 _1^0 _2_ _ך 8.2 3.8 53.4 21.8 3.4 24.6 45.6 הדרום מחוז

101.0 62.7 1.9   7.3 .. 67.3 14.2 6.5 47.5 29.1 אשקלון נפת

26.1 29.5    9.2 .. 38.6 29.9   63.3 בארשבע נפת

;_ z_  _1_ _.!_ _1_ ^ ^_ 0.7 _^_ ^_ 0.5 ידוע לא

.3.4 ללוח הערות t*ck .\



(המשך) :3.6 לווו

 |"| ~~ שירותים ^^ הקצבותי דיור בקהילה שייות ^^'''^
וציוד 05731 הסעות1מכשירי0|צרכים |עזרה ודירות דיור משפחוח ארוחות טיפול ^^^ אזור
ביתי והבראה רפואיים רפואיים בהתאמת להשכרה מוגן אומנות מינע ^<^^ גיאוגרפי

מיוחדים ןדיור I I I L^_ י

(7.2) 1.4 =4.2 23±9 6^4 4,5 0.9 13,1 9=1 Id ftU !3"כ=כלל1

8.3 2^2 7^ _8^ j\_1 14^2 __ _8j5 0^4 U7_ _2LJ5 ירושלים nnn

)21.3) £J ^4 15^8 _^ך JKl __ _5A 0^5 ^8 ^0 ייצפיו nnn
)21.2) 1.2 6.1 32.4 7.0 4.2  2.5 0.1 18.7 249.0 וכנרת צפת נפת

25.7 0.4 8.5 17.6 9.9 8.4  2.3 1.1 11.6 31.3 יזרעאל נפת

16.5  4.2 .. (5.2) 8.6  12.8 03 63  עכי נפ"

_6J 0^6 3J; 2±£ 1^y£ U2_ ^3 0^ _£_ר 4212 "יטן מחוז

5.7 0.8 2.8 25.5 6.6 3.4 1.4 10.1 01 81 369 חיפה נפ"
2 9.1  5.8 20.4 10.7 4.6 0.3  0.1 5.2 66.6 וזירה נפת

_417 1^6 4^5. _9ii 11ל_ 3^7 0^4 6^£ 0^_ SJ. 1249 המרכז מ"יז

6.0 0.8 2.7 11.9 5.0 3.5 1.5 6.3 01 135 240 יי"ייי "י1
4.9 1.4 5.6 7.9 8.0 4.3 0.0 6.2 0.6  254.9 פתחתקוה נפת

5.1 4.4 8.8 . . (4.4) 5.0 0.1 6.7 1.0 74 354 ימליי נ0ת

3.1 1.2 3.0 14.4 11.2 2.8 0.1 5.3 0.2 4.0 80.8 רחובות נפת

(4^3) ^8 1A _8^9 ^8 ^2 ^4 20^5 0^ ^4 43,6 תלאביב מחוז

(14,6) ^ 8J. 32^.12^0 4^8 .^ISJ.O^e 12^825^. הדיים 0חיז
(22.8)  10.7 19.9 18.2 8.0  22.0 1.0 7.9  אשקלון נפת

5.7 0.3 6.1 46.5 C5.3) 1.3  9.0 0.2 17.9 52.7 נפתבארשבע



*1981 הטירות, ספק ובעלות גיאוגרפי אזור שירות. לפי בקהילה שירותים מקבלים מספר :3.7 לוח

| בקהילה יום טיפול 11 בבית טיפול ~~^"
ומועדונים יום |טיפול1מרכזי טיפול ביקורי ארוחות מט"זיות עזרה טיפול 2 פרהרפואי טיפולטיפול "ייי" .''
חברתיים ומועדונים יום יום בית בניהול אישי טיפול המשך ביח' מקצועי .^^ ++ אזור

שירותים עם בבתי שיקומי חברתיים משק פיזיוטרפיהןריפוי רפואי ובעלות^^ גאוגרפי
| ומיוחדים 2|אבות רפואי ן | \ |בית |בעי0וק| | ן^^ןטיעודי

15,819 13,898 142 913 (2^78) 1,454 84480 MS2 iilff נ1506 12^111 U*iSO 25=3=כלל:

8,383 13,898 40 431 (2,778 נ 64 7,710 35    178 ממשלתי/עירוני
7,436  102 482  450 770 396 1,483 (506) (2,417) 14,122ג כללית/ציבורי קופ"ח

 940 57,571 ^,826   150 מ0חרי/פרטי

1,734 3,792 __ 179 130 200 180 623 974 54 118 1.433 ירושלים מחוז
1,024 3,792   130  180      ממשלתי/עירוני
710 _  179  200   429 54 118 1,403 כללית/ציבורי קופ"וז

_ _ _    623 545 30 מסחרי/פרטי

617 672 _60 _40 120 120 .. 1,340 245 26 (83) 802 הצפון טחיז
497 672 ~ 40 120 40 8..    ממשלתי/עירוני

0 (120)  60  75 6316 45 26 (83) 802 כללית/ציבורי קופ"ח

י 5 1,024 200    מסחרי/פרטי

1,506 4,730 _17 _79 485 7£ 4,000 1,222 285  (513) 2,626 חיפה מחוז
986 4.730  79 485  64,000 ...  3 ממשלתי/עירוני
520  17  30  189  (513) 2,623 כללית/ציבורי קופ"ח

 27 1,222 96    מסחרי/פרטי

4,446 847 _40 342 870 203 .. (1,514) 346 152 (449) 2,947 המרכז מחרז
2,393 847 40 147 870  9 ..    ממשלתי/עירוני
2,053   195   159 152 (449) 2,947 כללית/ציבורי קופ"ח

203 1,514 187    מסחרי/פרטי

5,829 2,642 __ ^273 1.173 660 4,200 1,913 506 (164) (454) 4,447 תלאביב מחוז
1.843 2.642  165 1,173  9 3,430 735  .. .. 175 ממשלתי/עירוני
3,986   108   770 80 260 164 3454 4,152 כללית/ציבורי קופ"ח

  660  1,798 246   120 מסחרי/פרטי

1,687 1,215 25  _ 214 100 1,390 680 110 800 1,945 הדרום מחוז
1,640 1.215 ~  24 100   ממשלתי/עירוני

47  25   145   401 110 800 1,945 כללית/ציבורי קופ"ח

     45 1,390 279 י/פרטי מסחר



(המשך) :5.7 לוח

ן הקצבות' 11 דיור [j בקהילה ףירותים ש,רות ^'''^
"ערות: ביתי^ ^|ציוד ]נופש [צרכים (מכשירים הסעות |עזרר, מוגןןדירות דיור משפחות ארוחות טיפול ^^^■

אם אלא בחודש. המקבלים למספר מתייחסים הנתונים * יהביאה י10*"", יפי<'"ם2 2"^" להשכיח "י"י" "י"'3 ובעל^'^ אחרתגיאוגרפי צויין ] | ומייחדים5 I  11211 1 U 1 ^
.3.4 ללוח נ**) הערה ראה **

לא שלגביהם "^. חיליס מקןפת מקבלים 250 כולל A J212852 432 1,336 19,246 Mil l*m HI .4,438 g* ^?i ^^ a**"""8
הגיאוגרפית. ההתפלגות ידועה י,  יי

בשנה מקבלים סה"כ 2 2,233 432 1.336 4.570 1.504 1.535 154 2.001  350 !8.944 ממשלתי/עירוני
fr'n 5 676 12 1 328 _ 11Q 2,437  1,160 90 כללית/ציבורי בקהילה.קופ"ח מאש"ל פיזיוטרפיה מקבלים 100 כולל .3 (s2)  5'675 11iZ* 1

חולים וקופת הבריאות ממשרד מקבלים 273 כולל .4 . _  91 191  מסחרי/פרטי
הגיאוגרפית. ההתפלגות ידועה לא שלגביהם "מכבי" .

חוישים. בשליסה מקבליס 0ה"כ .5 _^23 ^0^04 _295 ^10 _*£ _^ ^3612 _^5 _^5_2 מ"י^ייש^ם
מאל. כביסה שיריתי מקבלים 80 כולל .6 223 60 204  179 380 ... 15 ^0 952 ממשלתי/עירוני

.    295 31   236    כללית/ציבורי תלאביב.קופ"ח מעיריית כביסה שירותי מקבלים ל.
הצפון. מחוז את גם כולל חיפה מחוז על הנתון .8 ... _. 12 30 מסחרי/3רטי

המרכז. מחוז את גם כולל תלאביב n/J0 על ^"^ 9 (506) 12 151 470 247 172 __ 184 ^13 280 1,949 הצפון מחוז
מתקופות ירושלים) (מעיריית מקבלים 903 כולל 10 T7T "77 177 137 172  184 50 1,859 ממשלתי/עירוני

שנה. עד מחודשיים :nnjiB 4bb li ג^ . .. ,,
fcn1 470 115    230 90 כללית/ציבורי קופ"ח

לא שלגביהם השיכון ממשרד מקבלים 151 כולל .11 c50)  4/0
הגיאוגרפית. ההתפלגות ידועה ___ 13   מסחרי/פרסי

■ חודשים. בשישה מקבלים סה"כ .12
.. 352 36 187 1 724 602 204 70 522 4 428 2,352 "י"" nna

*" ידועה לא הבריאות) (ממשרד אלה מקבלים לגבי .13 ^2  ^ י £צ£    ~ל ^י/,,יי,
י הגיאוגרפית. ההתפלגות 352 36 187  280 204 26 362  43 2.352 ממשלתי/עירוני

1,724 322  44 160  370  כללית/ציבורי קופ"ח

_____415 מסחרי/פרטי

290 _96 280 755 674 232 _26 427 25 325 32ל.ל T:nnn nnn
290 96 280  349 232 26 370   7.732 ממשלתי/עירוני

 755 325   57  270  כללית/ציבורי קופ"ח

____ 25 55 מסחרי/פרסי

(535) 224 294 1.369 704 272 177 2.555 22 291 ל5.38 תלאביב מחוז
^37 224 294  309 272 102 629   5,387 ממשלתי/עירוני

1,369 395  75 1,926  200  כללית/ציבורי קופ"ח

_"__ 22 91 מסחרי/פרטי

(379) _4 220 1.063 395 124 __ 514 25 332 662 הדיים nna
377 4 220  255 124  456  242 662 ממשלתי/עירוני
(2)   1.063 140  58 90  כללית/ציבורי קופ"ח

__ 15   םסחרי/פרטי



(1981 יולי מחירי טקלים, (באלפי המממן בעלות וסוג גיאוגרפי אזור שירות, לפי בקהילה לטירותים הטנתית ההוצאה . 3.8 לוח

י"5~ה| סיפוליוםבקה וו בבית וטי.פ,יל 11 1 y\
יום, ומרכזי וטיפול (טיפול "0ו^כ |ארוחות|ביקורי מט"זיות | [עזרה |טיפול פרהרפואי טיפול טיפול מה"כ סה"כ טירות <"
מועדונים יום יום הוצאה: בית בניהול איטי טלפיל המשר ביחידות מקצועי הוצאה: הוצאה /

שירותים עם בבתי שיקומי טיפול חברתיים משק פיזיוטרפיה|ריפוי רפואי טיפול כללית ./
מיוחדים אבות רפואי יום בית נ'ניסיק "י'נייי בבית /" *יעיי ומועדונים"י בקיןילה / גאוגרפי* ואזור
|חברתיים | | | 1 1 1 1 1 1 ! . 1^ 1

"l^esoi 1^730 10.631 !1lillMll a ME ltdll hMll 12*911 III IMl IUM liMLiiifU^S סה=כ=כללי

(9,6503 367 5,797 (15,814) .. 7,037 14,033 9,679 513,651    544,400 2128.463 ממשלתי/עירוני
2,969 2,96a   6,896 683 1,390 619,405 28,374 57,995 כללית קופ"ח

1,363 1,865 3,228   164 746 3902 62 285 י 1,049 33,208 ^5,109 ציבורי
___ __.  93,462   4,860 8,322 8,322 מסחרי/פרטי

גאוגרפי אזור

_ 1,865 1.865 ^_ 759 1,235 _ 4,990 109 163 2,678 9,934 18.184 ירושלים מחוז

^_ 863 186 1,049 ___ 775 12.. 2,054 960 _7 367 3,304 7,467 17.057 הצפיו מ"יז
~ 361 186 547 .. 618 .. 10 600 614 ר 286 1,221 3,346 7,064 וכנרת צפת נפת

~ .. 306  306 ..  .. 903 294   1,121 2,318 5,544 יזרעאל נפת
ל .. 196  196 .. 157 .. 551 (52)  81 (962) 1,803 4,449 עכו נפת

2S9 843 1102 ^_ 261 124.938 937 2,979 156 124 3,245 "12,640 **32,632 חיפה מחוז
~ ~ 843 843 .. 261 .. 937 1,979 156 124 2,354 5,811 22,364 חיפה נפת

259  259..  ..  1,000   891 1,891 5,330 חדרה נפת

367 4,359 4,726 ^ 1,208 13 .. 2,399 3,559 227 249 3,763 11,405 34.010 המרכז ~מחוז 46  46 ~ 237 1,668 68 81 1,126 3,180 9,242 השרון נפת
2,192 2,192 .. 1,106 .. 912 782 75 82 1,097 4,054 12,454 תקוה פתח נפת
2,167 2,167 ..  .. 855 .. .. .. .. 855 4,061 רמלה נפת

321  321 .. 102 .. 395 1,109 84 86 1,540 3,316 8,253 רחובות נפת

3,378 5,378 "_ 2,751 "7,407 "3,031 4,127 _144 8517 ?9,050 27,027 5",898 תלאביב מחוז

241  241 _ 1,283 617 2,004 6,210 £10 255 3,274 "13,745 "27,907 הדרום מחוז

241  241  627 .. 738 2,756 83 90 1,613 5,907 14,642 אשקלון נפת
656 1,266 3,454 19 165 1,661 7,221 12,648 בארשבע נפת



(המשך) : לוח3.8

הקצבות וו ר ו י ד 11 בקהילה שירותים ^ 1 טירות ^'
ונופשוציוד וצרכים ומכשירים הסעות 1 סה"כ עזרה דירות דיור סה"כ משפחות ארוחות טיפול כ סה .^
ביתי והבראה רפואיים רפואיים הוצאה: בהתאמת להשכרה מוגן הוצאה: אומנות מונע היצאה: ^'''CTu,,, ttnמיוחדים הקצבות דיור דיןר שירותים ^'^ בעלות סוג

ם יחד מ | | גאוגרפי^^בקהילה ואזור

2,743 334 2,012 35,281 9J13 50,283 2"2S5 £92 39,5^42,307 =ii4=l=0 10,898 15L7.61756I2£0A9842 :222:38
™' JJ4 2>012 1816>777 1>765 1723>536 '*2,285 369 21.114123.768 2.410 10.898 (7.637) 020.945) ממשלתי/עירוני
' . _ . 18<504 8,148 26<652    כללית n"31i'
95   95132 18,407 18,539   39 39 ציבייי

___ _ _   מסחרי/פרטי

גאוגרפי אזור

223 _27 253 (1,525) 444 2,472 137 _^_ 2.248 2,385 £34 340 840 1,528 ירוטלים מחוז

540 _37 216 (2,028) 1,421 4,242 66 __ 1,658 1,724 318 1.464 793 2<57S הצפיו ntm~ 16 52 (1.197) 324 1.751 4  18 22 24 696 678 1.398 וכנית צפת נפת
253 21 92 (831) 462 1,659 38  286 324 245 577 115 937 יזרעאל נפת
125  72 .. 635$) 832 24  1.354 1,"8 49 1"  240 ^י נפ"

345 J& 260 (5,714) 2,829 9,166 S3 113 6^405 6^57^ _89_ 21U1 953 3'153 n5Pn nn0
277 18 170 (4.148) 1,896 6,509 48 106 6,405 6,559 65 1,882 695 2>642 חיפה נפת
6890 (1,566) 933 2,657 5 ל . 12 24 229 258 511 חדרה נפת

f 363 _81 402 (2,598) 1,425 4.869 101 _62 7.061 7.224 690 1,964 3^132 5,786 המיכז מחיז
112 11 34 (1.113) 338 1,608 26 53 3.017 3,096 27 1.140 145 1.312 הקרון IBJ

123 34 202 (621) 395 1,375 42 2 2.104 2,148 370  2,315 2.685 תקוה פתח נפת
S4 16 102 . . (56) 228 18 2 118 138 196 374 103 673 רמלה נפת
74 20 64 (864) 636 1.658 15 5 1.822 1,842 97 450 569 1.116 רחובות נפת

768 166 496 (3,313) 1,904 6,647 _211 326 15,941 16.478 583 4,095 (1.690) נ6.368) אביב תל מ"יז

_504 _5 385 (3.326) 1,890 6,110 _29 ^_ 6,208 6,237 382 _924 _26i iiHL "ייי" מחיז
391  226 (1,465) 1,045 3,127 24  4,458 4,482 325 560  885 אשקלון נפת
113 5 159 (1,861) 845 2<983|| 5 . 1<750 1<755 | 57 36^ 268 689 נפתבאר"בע

■ ~~~ ~ הערות:



(1981 יולי מחירי שקלים, (באלפי המממנים והגורמלם הספק בעלות סוג שירות, לפי בקהילה לשירותים השנתית ההוצאה :39 לווו

בקהילה י"ום טיפול " ת י ב ב 5 ו פ י ט ~^*
יום מרכזי טיפול יום טיפול הוצ1; סה"כ " ביקורי ארוחות טט"זיות בניהול עזרה אישי טיפול פרהרפואי טיפול טיפול סה"כ סה"כ טירות ./^

w מועדונים יום טיקומי יום טיפול בית בית מטק טיפול המטר ביח' מקצועי הוצאה: הוצאה .^
טירותים בבתי רפואי בקהילה חברתיים כביסר, עזרה פיזיוטרפיה|ריפוי רפואי טיפול כללית <s
מיוחדים ת אבי ביתית בעיסוק סיעודי בבית ^^

ומועדונים <^ ספק 0ג
חברתיים י/ מממן וגורם

Uitmi idE ViAll Ikll&ill  =Mll IUW. III w*m li&ll M Mil &314 &M &245S2 =ספ=23^נ
6,025 6,025  618 6,585  "*2  6,611 33,341 הבריאות משרד

8,129 524  8,653 2,941 10,571 1 6,673 5,300 ~ "*13  25,499 45,746 והרווחה העבודה מטרד
    745      45 23,109 אחר ממשלתי משרד

(1,521) 374 228 2,123  981 3,552 25 2,324 1,766  '*25 22 8,695 15,704 מקומיות רשויות
1,982 1,982    7,395 745 1,590 20,288 30,018 40,700 ומכבי כללית קופ"ח

335 1,865 2,200 .. 68 47 325 403  **45 2113 1,001 8,339 התנדבותיים ארגונים
497 9(531) 1,028 3,115  2 965 5(3,462)   4,891 12,435 52,950 ומשפחתו המקבל

.. 367 5.797 (6,164) .. 434 14.033  2_  62 200 1,022 15.751 77,839 ממשלתי/עירוני ספק
5,797 5,797 ____    26,482 הבריאות משרד

גי 206  206 250 10,525       10,775 16,440 והרווחה העבודה משרד
, __. ______  22,940 אחר ממ&לתי משרד

69  69 84 3,508     13 3,605 6,442 מקומיות רשויות
    62 200 883 1,145 1,145 מכבי קופ"ח

__._ __._   95 95 1,060 התנדבותיים ארגונים
92 .. 92 100       31 131 3,330 ומשפחתו המקבל

\. 1.363 4.834 r6.1971 _ך 2.219 164 120 740 18.320 683 1.475 19.432 43,153 100,427 אחר וציבורי קופ"ח 0פק
228 228  618 4,100  '*2  4,126 4,374 הבריאות משרד

318  318 931 46 1 217 5,300  "*13  6,508 9,343 והרווחה העבודה משרד

   745      45 169 אחר ממשלתי משרד
305 228 533 310 44 25 172 1,766  '*25 9 2,351 3,796 מקומיות רשויות

1,982 1,982   3,289 683 1,390 319,405 24,767 35,449 ומכבי כללית קופ"ח
335 1,865 2,200 .. 68 47 325 403  ^45 218 906 7,279 התנדבותיים ארגונים
405 9(531) 936 978 2 8 3,462  4,450 40,017 ומשפחתו המקבל

 2_  ^_  4,384   9,565 (6,591) _=_ _ 4,860 25,400 31,973 מסחרי/פרטי ספק
    2,485  2,485 2,485 הבריאות משרד

1,760   6,456     8,216 11,834 והרווחה העבודה משרד

 587   2,152    2,739 3,945 מקומיות רשויות
  4,106  4,106 4,106 ומכבי כללית קופ"ח

  __ך 2,037 6957 ._. _  4,860 7,854 9,603 ומשפחתו המקבל



(המסך) 3.9 לוח

הקצבות 11 11די.יי. בקהילה שירותים 1 ~^"
ביתי וציוד נופש ו וצרכים ומכשירים והסעות סה"כ " עזרה דירות מוגן דיור סה"כ משפחוח ארוחות טיפול סה"כ טירות .^^

והבראה רפואיים רפואיים הוצאה: בהתאמת להשכרה הוצאה אומנוח מונע הוצאה: ^^
מיוחדים הקצבות דיור דיור: שירותים ^^ ספק ^^]בקהילהסוג מממן וגורם

2,743 334 2,012 35,281 9,913 50,283 2,285 501 394521 42,307 .liiig M///llLl*ml Jf/M/M ??:5=3ללי

 15.392  15.392 . . ...  5<313 5,313 הבריאות משרד

1,814 226 1,358  1,191 4,589 403  195 598 1,062 5.276 69 6.407 והרווחה העבודה משרד
  1,688 12369 1120.643 22,700   7364 364 אחר ממשלתי משרד

607 75 453  397 1,532 134  162 296 354 1,752 (952) (3,058) מקומיות רשויות
4,626 4,074 8,700  . _ _ .   כללית קופ"ח

53 53  4,107 4,107  .. 978 978 התנדבותיים ארגונים
269 633 6201 ^(15,263) 4,251 20,017 13(60) 132 14,414 14,606 994 3,870  4,864 ומשפחתו המקבל

2,648 334 2,012 16,777 1,765 23,536 2,285 12369 21,114 23,768 _ 983 (7,637) f8.620) ממשלתי/עירוני ספק
~*~7   15.392 . 15<392 . . ...  5,293 5,293 הבריאות מקרר
1,787 226 1,358  1,191 4,562 403   403  430 64 494 והרווחה העבודה מסדר

_ _ 1,688 369 J!20,519 22,576   364י 364 אחר ממשלתי משרד

י 596 75 453  397 1,521 134  18 152  144 (951) (1,095) מקומיות רשויות
£ ■ _ _ .  965 965 התנדבותיים ארגונים
' 6265 633 6201 ,J*(J385) 6177 2.061 13(60)  577 637  409  409 ומשפחתו המקבל

95  _ 18,504 8,148 26,747  132 18,407 18,539 _ 5,752 39 5,791 אחר וציבורי קופ"ח ספק
~ _ ~ ___ _ _   20 20 הבריאות משרד

27  27  195 195  2,290 5 2,295 והרווחה העבודה משרד
 124 124     אחר ממשלתי משרד

11 . 11 144 144 756 1 757 מקומיות רשויות
4<626 4"074 8700 ______   כללית קופייח

53 53  4,107 4,107  .. 13 13 התנדבותיים ארגונים
4 13,878 4,074 17,956  132 13,837 13,969  2,706  2,706 ומשפחתו המקבל

_ _ _ _   2,410 4,163  6.573 י/פרמי מסחר ספק
~ 7 ~ ~ ~ ~ _ _   1,062 2,556  3,618 והרווחה העבודה משרד

  354 852  1,206 מקומיות רשויות
  994 755 1,749 ומשפחתו המקבל

~~ י י ~~ הערות:

.3.8 ללוח 6 הערה ראה \3 ערב. אחות על שקל אלפי 18 יל ה1צ™ כילל \1 ה0פ7< סוג לפי nu*lfnnn 1\יי'? f'Zf"יי 5ייי"ר ב^לי^' ^בלי" ה,™? ^
משרד עלידי ^יתנת ההקצבה "ל ההוצאי מ0י 1m של מינימום שיעיי לפי חישבה המשפחות ה0תתפות ^ י3 לי ,, TIV,,^■, ™1,?17 רר,,הר ד7 העכ

לפי ההתפלגות ידועה לא מועדונים על ההוצאה לגבי ל"מועדונים". ביחס 38 לליח 1 ה'גיה יאה \* השכינו"" 'י" ^ ^ , נולל^ח כוללו \11 מונע" ל"טיפול ביחס 3.8 ללוח 1 הערה ראה \10 חולים. קופת של החולים בתי עלידי הניתן בשירות רק המשפחות השתתפות את כולל \9 הספק סוג
ור.רווחה משרדהעב7^ עלידי הניתן בשירות רק המשפחות ה^פות את כולל ^13 היהודית. הסוכנות של יי^ה \^ "י"יי'" "י"ל ^1" 7 רטרר והרווחה.ראי'גם ההוצאה. מסר 10* של שיעור לפי וזאת גפייח, למכשירי רק מתייחסת המשפחות השתתפות הבריאות ממשרד המקבלים לגבי \14 .6 הערה גם ראה
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זקנים של תיפקודיות הגדלות אי: נספח

מוגנת) מוסדית (במסגרת עצמאי" "זקן .1

הנוכחית, בסביבתו הזולת עזרת ללא היומיומיות הפעולות את המבצע זקן

וכוי); עגלה פרוטזה, רפואיים: באביזרים משתמש הוא כאשר כגם חופשי, מתהלך

שאינה (שיכחה נמוכות חומרה בדרגות שכלית ירידה קיימת אם גם הסוגרים, על שולט

באופן לטיפול הניתנות שונות ממחלות סובל הנוכחית), בסביבתו לתיפקודו מפריעה

אמבולטורי.

תשוש" "זקן .2

נמצא שונות, כרוניות ממחלות כתוצאה במקצת ירוד בריאותו מצב אשר זקן

לעזרה כך לשם זקוק ואשר פסיכוטי) (לא בינונית שכלית ירידה או תקין שכלי במצב

זקוק אך הסוגרים, על שולט הקרובה, בסביבתו או בביתו מתהלך וסיעודית. רפואית
היומיומיות. הפעולות בביצוע חלקית לעזרה

נפש" תשוש "זקן .3

ירידה מוגדרות). נפש מחלות עם ללא דרגותיה כל על שכלית ירידה עם זקן

ולאנשים ולזמן למקום ביחס התמצאות מחוסר סובל הזקן וקבועה; קשה שכלית

מרותק לסביבה. והפרעה וסיכון לעצמו, סיכון ומהווה לעתים תוקפן אותו, הסובבים

(או הסוגרים על לעתים שולט אינו חופשי. מתהלך או בקושי, מתהלך או למיטתו,

ורפואי סיעודי לטיפול זקוק מקום). בכל צרכיו ועושה השירותים היכן מבחין אינו
יומיומיות. פעולות בביצוע מלאה עזרה וכן ביממה, שעות 24 ומיומן תדיר

מורכב) סיעודי סיעודי, (רפואי, סיעודי" "זקן .4

שונות, כרוניות ממחלות כתוצאה ירודים ותיפקודו בריאותו שמצב זקן

."1981 מסכם, דו"ח  זקנים במעונות והעלויות הצרכים לבדיקת "הועדה מתוך
והרווחה. העבודה ומשרד הבריאות משרד של נציגים השתתפו בועדה
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רפואי מעקב הדורשות יציבות, ובלתי מורכבות רפואיות בעיות או קבוע, מליקוי
ביממה. שעות 24 במשך ממושכת, לתקופה רפואי אופי בעלת במסגרת ותדיר מיומו

המצבים בכל או בחלק להתבטא יכולות סיעודי לטיפול זקוק הזקו שבגללו ההגבלות

כגון:

עזרה. עם נכים לעגלת ו/או למיטה מרותק .1

לסירוגין. שולט אינו או הסוגרים, על שולט אינו .2

יומיומיות. בפעולות חלקית או מלאה לעזרה זקוק .3

מחלות של בולטים סיבוכים ו/או רבתית פתולוגיה עקב רב בקושי מתהלך .4

שונות.



ממושך לטיפול הקהילתיים הטירותים טל עיקריים מאפיינים ב<: נספח

מימון מקורות וספקים אחריות אדם כוה ומעקב הגבלות השירות מרכיבי היעד אוכלוסיית הסירות שם

לקשיש טירותים .1
בביתו

22פול_מ2צוע2 ■נ1
רפואיסיעודי

כלליתעל קופ"ח מבוטחי וקופ"ח כללית קופ"ח אחיות כלליים, רופאים אורו על הגבלות איו ומעקב. רפואי (א)טיפול או בניידות מוגבלים סיעודי רפואי טיפול
(פרט קופ"ח חשבון באמצעות "מכבי" ומעשיות. מוסמכות ותדירותו. השירות (החלפת סיעודי (ב)טיפול יכולת ללא קשישים קופ"ח מרפאות עייי

של חלקית להשתתפות המשך יחידות המרפאות. מרפאים פיזיוטרפיסטים, מחודשת צרכים הערכת דם, לחץ מדידת קטטר, מפאת למרפאה להגיע טיפול המשך ויחידות
אישי). בטיפול החולה קופ"ח של ומעקב טיפול עובדים בעיסוק, אחות. ע"י נעשית הטיפול (ג)איגון וכו'). נפשית. או פיזית מחלה ומעקב

את מחייבים חולים בתי חולים. ובת' כללית מטפלות סוציאליים, בין תיאום צרכים, הערכת לטיפולים זקוקים
השונות החולים קיפית בית. הדרכת המטפלים, הגורמים או סיעודיים, רפואיים,

מבוטחיהן עבור ומשפחתו. המטופל כדי  שירותים לסל
",""?^™"^2 פרהרפואי. טיפול (ד) בבית. להתגורר להמשיך
מבוטחים שאינם אלה סוציאלי. טיפול (ה) מבוטחים זכאות:

את לממן כולים נטי שאי (בעיקר אישי טיפול (ו) המרותקים רפואי בביטוח
הטיפול. גורמים באמצעות רחיצה) שלושה למשך לבית

אחי!.ם^ לפחות; חודס2ם _
חשבון על מלא תשלום "סיעוד". חברת ומעשיות מוסמכות אחיות המינימלי הטיפול משך סיעודית. (א)השגחה להשגחה הזקוקים חולים פרטי טיפולסיעודי

המקפחה. לרפואה. וסטודנטים ליום. שעות 4 הוא סיעודיים טיפולים (ב) חולים בבית; או בבי"ח
/ וקטטר, תחבושות (החלפת חולים ניתוח; לאחר
x הזרקות). א.ק.ג. סיעודי לטיפול הזקוקים
יל< (רחצה, אישי טיפול (ג) ואישי.
ו אכילה_וכו^

ועירית (754) אש"ל  הקשיש למען האגודה מעשית. אחות 4 ל מוגבל השירות תרופות בלקיחת (א)הדרכה אישפוז לאחר קשישים ערב אחות ע"י טיפול
.(25*J אונו קרית אונו. קרית שעה וחצי בשבוע פעמים לחרדים נפשית (ב)תמיכה הגרים לבית, המרותקים

לביקור. (ג)שירותים שינה. לפני קשיש בןזוג עם או לבד
סיעודייםטיפוליים אחרים) משפחה בני (ללא

לעיל). (ראה לטיפול והזקוקים
לפני נפשי או סיעודי

השינה.
כללית קופ"ח מבוטחי טיפול המשך יחידות ומרפאים פיזיוטרפיסטים את מגבילה כללית קופ"ח וקביעת הצרכים (א)הערכת המוגבלים לבית מרותקים פרה טיפולים 1.2

.(100*) ח קופ חשבון על כללית קופ"ח של ומעקב מוסמכים. בעיסוק חודשים. למספר הטיפול טיפול. תכניות והזקוקים בתנועה רפו^ייםבביח:
50* : מכבי בקופ"ח החולים. בתי ושל מגבילה "מכבי" קופ"ח הטיפולים. על (ב)פיקוח ניתן השירות לשיקום. וטרפות"וריפוי פיזי

י ע /0* י הקיפה 'נ"ח 15 ל הטיפול *ת וטרפי פיזי (ג)טיפול רפואית. הפנייה לפי בעיסוק
החולים בתי ימביטח. טיפולים. וכו') עיסוי (תרגילים, L
"יפוי1 את מחייבים בעיסוק. ריפוי |ר.חולים.או I
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את מממנת קופ"ח מטפלות לשירות האגודה סמךמקצועיות מטפלות וקופ"ח הבריאות משרד אישיות בפעולות (א)עזרה לעזרת הזקוקים קשישים לא אישי טיפול 1.3
מלאות בזכויות מבוטחיה וגורמים (מט"ב), בית בני מיוחדת. הכשרה עם השעות מספר את מגבילים תחבושות (ב)החלפת פעולות בביצוע הזולת מלןצועי
700) לחודש שעות 21 עד פרטיים. ושכנים. משפחה מספר ואת לביקור בית משק בניהול (ג)עזרה (אכילה, יומיומיות
(1981 ביולי לחודש שקל בהתאם בשבוע הביקורים בודד. לחולה  עזרה רחיצה, הלבשה,

והמבוטחים במידה התיפקודי: למצב וכוי). השגחה בניידות,
שעות ליותר זקוקים עד שעה חצי קל: חולים
משרד מעביר טיפול בשבוע. פעמים 5 שעה,
התוספת את הבריאות שעתיים, עד קשה: חולים
עבור לקופ"ח הדרושה בשבוע. פעמים 6

מבחן לפי הזכאים שעות 3 מאד: קשה חולים
זכאות). (טבלת אמצעים יום. כל
את מממן הבריאות משרד

מבחן (לפי השירות
ללא לקשישים אמצעים)

או רפואי ביטוח
זכויות ללא מבוטחים

בקופ"ח. מלאות
משתתפת "מכבי" קופ"ח
שעות 26 עד של במימון

לחודש.
והרווחה העבודה משרד
עד תשושים חולים מממן
לא אר מהעלות 9>tt ל

10 של מסכום יותר
לחודש זיכוי נקודות

1 .(81 ביולי שקל 2,100)
יק כמו ציבוריים גורמים

בסרטן, למלחמה האגודה
י וכדי.

ומשפחתו. הקשיש

והרווחה העבודה משרד הרווחה לשכות סמןמקצועי. הקשיש בבית ביקורים (א) או בודדים קשישים בזקנים מטפלות 1.4
מקומיות רשויות אגודות העירוניות. קשישים לאתר במטרה סיעודיים. אש,,ל(מט"זיות) ןבני אןנו נקףיו| אס,,ל אן|רי מעקב נב) נצוכיס.

ברק. הדרושים; השירותים קבלת
ליווי בקניות; עזרה (ג)

לטיפולים הקשיש
ולסידורים. רפואיים

מש£ בניהול עזרה 1.5
והרווחה העבודה משרד פרסיות, בית עוזרות מקצועי. לא נקבע העזרה היקף הבית;(ב)כביסה 0>)נקיוו מסוגלים שאינם קשישים בית""עזרה"ביתית

משתתפים והרשויות משפחה. ובני שכנים דו"ח עפ"י בלשכות (ג)בישו5;(ד)קניות. מסיבות ביתם במשק לטפל
לא אך מהעלות 90* עד רפואיתיפקודי. או רפואיות,תיפקודיות,

נקודות 5 מ יותר אישור עפ"י  נפשיות
1,050) לחודש זיכוי מבחן ולפי רפואי,

2קל_213ל1_1§1: _ _ _ אמצעים.
ויצ"ו מקומיות, רשויות של כביסה מועדוני בשבועיים. פעם מבית הכביסה איסוף מוגבלים קשישים ניידת כביסה 

המשפחות ואש"ל. ויצ"ו, ת"א, עירית והחזרתה. כיבוסה הקשיש, (תשושים בניידות
מהעלות. בחלק משתתפות (צפת). אס"ל שאינם וסיעודיים)

| | J | לעצמם. לכבס מסוגלים |
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והרווחה העבודה משרד קיי1רינג, חברות ספקים: מוכנה ארוחה (א)א0פקת לבית המרותקים קשישים אייחות_לב2ת 1.6
עד משתתפים והרשויות ובני שכנים אבות, בתי או (חמה ליום אחת את להכין יכולים שאינם

לפי הארוחות מעלות 503< משפחה. או הקשיש; לבית קפואה) בעצמם. ארוחותיהם
זכאות. קריטריוני העבודה משרד אחריות: בבית. הארוחה בישול (ב)

501 לפחות משלם הקשיש והרווחה. באמצעות מעקב (ג)
מהעלות. קבועים; ביקורים

מצרכים. (ד)קניית
לאומי לביטוח המוסד של לקשיט יעוץ תחנות בפיקוח  מתנדבים בשבוע. פעמיים או פעם להקלת חברתי (א)ביקור בודדים קשישים בית ביקוי2 1.7
מקומיות. ורשויות לאומי; לביטוח המוסד סוציאליים. עובדים הקשיש; של בדידותו בניידות, המוגבלים חברתיים

מועדונים ת"א, עירית סדירה) (לא (ב)עזרה או לבית מרותקים
וארגונים עירוניים חיוניות; קניות בעריכת סיעודיים.

ציבוריים. סדיר) (לא ליווי (ג)
רפואיים. לטיפולים

בקהילה יום טיפול .2
קופות הבריאות, משרד ממשלתיים, חולים בתי אחיות, רופאים, למשך בשבוע פעמים 31 רפואי וטיפול (א)איבחון עם ניידים קשישים שיגןומי יום טיפול 2.1

והקשישים. החולים קופ"ח ושל ציבוריים מרפאים פיזיוטרפיסטים, חודשים. מספר פרה (ב)טיפול וסיעודי; תיפקודית מגבלה (בית 2י5ואי
כללית. מרפאים בעיסוק, בפעולות והדרכה רפואי נפשית) או (גופנית חו5ים~י152

פסיכולוגים, בדיבור, (ג)טיפול יומיומיות; לשיקום. הניתנת
סוציאליים. עובדים וסוציאלי; פסיכולוגי

האישי; בטיפול (ד)עזרה
המגורים בהתאמת (ה)יעוץ

התיפקודי; למצב
, וצהריים בוקר (ו)ארוחית
0 הסעה. (ז)
יי והרוותה העבודה משרד של גריאטריים מרכזים פיזיוטרפיסטים, אחיות, למשך בשבוע פעמים 31 8 השעות בין שהייה (א) ניידים קשישים בבתי יום טיפול 2.2
ן המקומיות והרשויות בתי הבריאות, משרד בעיסוק, מרפאים חודשים. 6 בוקר, ארוחות עם 16 עד הסוגרים) על (השולטים אבות

%100b 353, ביו מממנים אש"ל. של אבות וחוגים, תעסוקה יהריכי השגחה (ב) וצהריים; עשר פיזית, בעייה שמפאת
יותר לא אך מהעלות סוציאליים. עובדים סיעודית; והדרכה חברתית או נפשית
נקודות 10 של מסכום פרהרפואי; (ג)טיפול לשירותים זקוקים
2,100) בחודש זיכוי (רחצה, אישי (ד)טיפול חברתיים או טיפוליים

.(81 ביולי שקל מספרה); כירופודיה, רמת על לשמור כדי
הבריאות. משרד שונים וחוגים (ה)תעסוקה תיפקודם.

משתתפות המשפחות (ו)הסעה.
מבחן לפי במימון

אמצעים.
והרווחה, העבודה משרד החברה מקומיות, רשויות מרפאים פיזיוטרפיסטים, הניתן השירותים סל המתקשים ניידים קשישים במרכזי יום טיפול 2.3
משרד מקומיות, רשויות אש"ל, למתנ"סלם, פדיקוריסטים, בעיסוק, מועדון בין משתנה או ארוחות בהכנת יוםובמועדונים"

הסוכנות החינוך, ציבוריים. ארגונים בריאות אחיות ספרים, של שהייה (א) למועדון. מבדידות, הסובלים עם"שירותים
. (פרוייקט היהודית עובדים הציבור, יום או (13 (עד יום חצי חברתיות. בעיות מיוחדים
אש'?, שכונות), שיקום מדריכים סוציאליים, ארוחות; ^ (16 ^ ^

המתנ"סיס, חברת וחוגים, לתעסוקה פרהרפואי; טיפול (ב)
ציבוריים. ארגונים מתנדבים. אישי; טיפול (ג)
דמי משלמים הקשישים בריאותית; הדרכה (ד)
שירותים ועבור חברות סוציאלי; טיפול (ה)

לפי  ספציפיים וחוגים; תעסוקה O)
ויכולתם. כביסה. שירותי (ז)
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והרווחה, העבודה משרד החברה מקומיות, רשויות לתעסוקה מדריכים שעות 4 של (א)שהייה ניידים קשישים פיעד1נים_חברת22ם 24
משרד מקומיות, רשויות ארגונים למתנ"סים, עובדים ולחוגים, 15 מ או 12 עד 8 (מ ועצמאיים.

החברה החינוך, ציבוריים. סוציאליים. תעסוקה (ב) ;(19 עד
ארגונים למתנ"סים, פעילות U0 וחוגים;
הקשישים ציבוריים. טיפול (ד) תרבותית;
חברות דמי משלמים אחת קיטנה Cn) סוציאלי;

.(81 ביולי שקל 5 (כ לסנה.
טיפוליים שירותים .3

בקהילה אחרים
עירית הבריאות, משרד המשפחה בריאות תחנות בריאות אחיות רופאים, רפואיות בדיקות (א) קשיש. כל ?21י5_?י^!נ 31
ת"א, עירית ירושלים,  הבריאות משרד של עובדים הציבור, שיגרתיות תיפקודיות
כללית, חולים קופת צוותים באמצעות סוציאליים. לשם סוציאלית והערכה

אש"ל. הגיוינט, עיריות קהילתיים. בעיות; של מוקדם איתור
קופת ות"א. ירושלים לגורמים הפנייה (ב)

חולים. הישיר. לטיפול האחראים
והרווחה העבודה משרד יום, מרכזי אבות, בתי ארוחת של בצוותא אכילה המתקשים ניידים קשישים <!בנפ1פ_מוינות 32
המקומיות והרשויות שירותים עם מועדונים חמה. צהריימ מסיבה ארוחות בהכנת םחוץ_לבית

מעלות 50* עד מממנים מיוחדים. חברתית. או תיפקודית
זכאות טבלת לפי הארוחה
5031 לפחות משלם הקשיש

מהעלות.
והרווחה העבודה משרד משרד האומנת, המשפחה מרוהט; חדר נא) יכולת מעוטי קשישים משפחות_אומנ^ת 3.3

ן כללי לפי והרשויות והרווחה. העבודה נקיוו (ג) ארוחות; (ב) שאינם תשושים) (בד"כ
< זכאות. שימוש (ד) החדר; לבד לגור יכולים
2 ומשפחתו. הקשיש הבית. בשירותי תיפקודיות, מסיבות
ו או כלכליות או חברתיות

לא דיור תנאי בגלל
מתאימים.

בתחום שירותים .4
הדיור

ומקובץ י2בנ_פ1*ו *י4
ומשפחתו. הקשיש הסוכנות "משען", אחר אדם כוח בית. אם לצורכי מותאמת (א)דירה ניידים קשישים "דיור"מוגו

החודשי התעריף בדר"כ ארגון אש"ל, היהודית, לתכנית. בהתאם בית אם בהשגחת הקשיש בתיפקוד ועצמאיים
הגורמים ע"י מסובסד אירופה, מרכז עולי לעזרה אזעקה אמצעי ועם משק ובניהול האישי

המספקים. סוציאלי, נשים שירות שירותים (ב) ראשונה; להחלפת הזקוקים הבית
סלומונס. ורה קרן נקיון של בסיסיים מסיבות הדיור תנאי

שירותים סל (ג) ואחזקה; בגלל או חברתיות
לתכנית בהתאם נוספים מתאימים. לא דיור תנאי
לבית הדיור ולקירבת
ארוחות, (כמו: אבות

שירותי חוגים, תעסוקה,
בריאות_וכד^

(חברות השיכון משרד באמצעות השיכון משרד בתנאי להשכרה דירה ניידים קשישים מקובץ דיור 
מאכלסות). המאכלסות החברות מוגנים. שכירות הכנסה בעלי ועצמאיים

ומשפחתו. הקשיש פרזות, (עמירר, נמוכה.
|שקמונה). ן [ | 1



המשך:  בי נספח

מימון מקורות וספקים אחריות אדם כוח ומעקב הגבלות השירות מרכיבי היעד אוכלוסיית השירות שם

מממנים ומשפחתו הקשיש היהודית. הסוכנות לצרכים המותאמת דירה קשישים עולים (א) להשכרה דירות 4.2
במסגרת העלות כל את מרכז עולי ארגון הקשיש. של התיפקודייס ומיעוטי דיור מחוסרי

עולי ארגון של הדירות אירופה. יכולת.
אירופה. מרכז עולי בארגון חברים (ב)

כל את מממנת הסוכנות אירופה. מרכז
בדירות העלות

שבבעלותה.
מעניק השיכון משרד 00 ומשרד השיכון משרד (א) למעבר פתחים הרחבת (א) מוגבלים קשישים (א) ע!י!1_3י'?א5פ_י1יי 43
20,000) פעמי חד תשלום הבריאות. בניית נכים, עגלות הזקןקי0 בניידות

. (81 ביולי שקל העבודה משרד (ב) בשירותים מתקנים רמפות, למצבם הדירה להתאמת
העבודה משרד (ב) והרווחה. וכוי. התיפקודי.
והרשויות והרווחה אחזקה תיקוני סיוד, (j) יכולת מיעוטי (ב)

עד העלות את מממנים וכדי. קלים לשיפוצים הזקוקים
נקודות 10 של לסכום בדירה.
לקשיש לחודש זיכוי

.(81 ביולי שקל 2,100)
ההפרש. את משלם הקשיש

כספיות הקצבות .5
מוצרים לרכישת

ושירותים

משתתפת כללית קופ"ח תחבורה אדום, דוד מגן את מעניקה קופ"ח נסיעה הוצאות החזר מלאות בזכויות מבוטחים 5?!2!פ 511
$50 עד של במימון (כולל ציבורית, משורת "לפנים ההקצבה הצורך) במידת (ולינה ונזקקי כללית בקופ"ח
והמשפחות מהעלות לשכות באחריות מוניות). למבוטחים ורק הדין" טיפולים (א) עבור: בניידות מוגבלים סעד

ההפרש. את משלימות העירוניות הרווחה מלאות. זכויות בעלי של מסגרות (ב) רפואיים; להשתמש מסוגלים שאינם
י והרווחה העבודה משרד כללית. וקופ"ח ביקורים (ג) יום; טיפול כדי ציבורית בתחבורה
S עד מממנים והרשויות משפחה בני אצל לטיפולים להגיע
tr יותר לא אך מהעלות 909 במוסדות. המאושפזים מיוחדים.

זיכוי נקודות 10 מ
2,100) לקשיש לחודש
את .(81 ביולי שקל
הקשיש מממן ההפרש
.noi (מינימום

גפיים: מכשירי (א) הבריאות. משרד מכשירים המקבלים (א) גפיים מכשירי (א) כל גפיים: מכשירי ^ פ152י1?_י12*!911 512
90*1 מממן הבריאות משרד כללית. חולים קופת הבטחון, משרד דרו נכים, עגלות (פרוטזות, מגבלה בעל אדם

מבחן (ללא מהעלות והסוכנות לאומי, ביטוח אורטופדיות, נעליים למכשיר הזקוק תיפקודית
.10*1  והקשיש אמצעים) למכשירי זכאים לא מכשירי (ב) וכוי); רופא. אישור לפי גפיים

אחרים: מכשירים (ב) הבריאות. ממשרד שיקום מכשירים (ג) שיקום; אהרים: מכשירים (ב)
משתתף הבריאות משרד מממן הבריאות משרד (ב) (עדשות רפואי לטיפול מלאות בזכויות מבוטחים

nibynn 1cw עד במימון מסויימים שיקום מכשירי מיוחדות, מיטות מגע, קופות מבוטחי בקופ"ח,
זכאות. טבלת לפי  בלבד. וכוי). אינהלציה מכשירי ונזקקי אחרות, חולים

25* ב משתתפת קופ"ח למכשירי הזקוקים סעד
והמשפחה מהעלות מכשירים או שיקום

.75* ב | ן [ טיפוליים. ן
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מימון מקירות | וספקים .חדירת | אדם כוח 1 ומעקב הגבלות I השירות מרכיבי | *יכלי0יי"*יעי 1 שםהטירי" 1

" " 7" ~ רכישת במימוו עזרה הזקוקים סעד נזקקי רפואיים צרכים 5.3
והרווחה העבודה משרד עירוניות. רווחה ל'כות שאינם רפואיים פריטים מיוחד רפואי לפריט מי™
המקומיות והרשויות קופ"ח ע"י ניתנים ועובד רופא אישור עפ"י

מהעלות %90 עד "!טנים ,nnrnm נתרופות סוציאלי.
משתתפות והמשפחות מכשירים אביזרים,

מהעלות 10* ב לפחות טיפול טיפוליים.
שיניים). .

 I ~~~7 מנוחה חופשת מימון מחלה, לאחר קשישים ני?ש_והבראה 54
יהריוחה ה'נבידה מטיד ה J משפחתו לבני או לקשיש הנמצאים או המקומיותאישפוז והרשויות סיעוד. מוסדות . משפחתו. נפשי. במתח
מהעלות 90* עד מממנים הרווחה לשכות באחריות חולים שהם קשישים

20 מ יותר לא אך העירוניות. כרוניים1
לשנה זיכוי נקודות
שקל 4,200) לקשיש

.(81 ביולי ■ ■ ■ ~~

10 נודד.עד זקן האחרונות וכוי. לשנהכביסה זיכוי 111.נקודות ji 111RM

;(81 ביולי שקל 2,100)
עד משפחה: בעל זקן (ב)

זיכוי; נקודות 20
רכושו שכל זקן (ג)

י נקודות 40 עד אבד:
£ וזיכוי. 1 1 1 י " ~

1
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טונות בארצות  ממושך לטיפול קהילתיים שירותים והמקבלים הנזקקים הקשישים שיעור : י ג נספח

1 1 .7 |ארווז 1 1

המקבלים
שנת ן מגורמים אחוז

הנתונים סוג הפרסום המקור פורמליים הנזקקים ארץ שירות

השירותים נותני על ארצי מחקר 1982 מיפוי 2.9 ישראל טיפול
בבית סיעודי

ברק בני בעיר צרכים מחקר 1982 מורגנשטיין 3.1 9.9

ממשלתית הערכה 1979 Dept. of Health 34.0 אוסטרליה

מקבלי על שוטף סטטיסטי דיווח 1977 Dept. of Health § 8.7 אנגליה
באנגליה השירותים Social Security4

מסציוסטס במדינת צרכים מחקר 1980 Branch 4.0 ארה"ב

מסציוסטס במדינת צרכים מחקר 1975 Branch and Fowler 1.8

מקבלי על שוטף סטטיסטי דיווח 1981 Lloyd 2.6
Medicare

OARS בשיטת צרכים הערכת 1977 Comptroller General 4.3

ארצי צרכים סקר 1981 Dieck 11.1 גרמניה

מקבלי על שוטף סטטיר!טי דיווח 1979 Central Bureau of 6.2 נורבגיה
בנורבגיה שירותים Statistics5
איזורי צרכים גוקר 1975 Rosamond 3.3 סקוטלנד

השירותים נותני על ארצי מחקר 1982 מיפוי 0.6 ישראל פיזיוטרפיה
בבית

מקבלי על שוטף סטטיסטי דיווח 1981 Lloyd 0.6 ארה"ב
Medicare

oars בשיטת צרכים הערכת 1977 Comptoriier General 0.1
______ _ ______ _ __   

ברק בני בעיר צרכים מחקר 1982 מורגנשטיין 6.6 6.6 ישראל פיזיוטרפיה
בבית

איזורי צרכים סקר 1975 Rosamond 21.9 סקוטלנד ובקהילה

השירותים נותני על ארצי מחקר 1982 מיפוי 0.9 ישראל אישי טיפול
ברק בני בעיר צרכים מחקר 1981 זילברשטיין 1.0 7.0

טבעון בקרית צרכים מחקר 1981 Cibulski 11.0

1981 Dept. of Health § 612.0 אנגליה
Social Security

מסציוסטס במדינת צרכים מחקר 1977 Branch 15.0 ארה"ב

מסציוסטס במדינת צרכים מחקר 1975 Branch and Fowler 0.6 18.0
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 ■■ ן ן 1 [אחוז 1 1 1
המקבלים 1

שנת מגורמים אחוז ■
הנתונים סוג |הפרסום! המקור1 |הנזקקים|פורמליים| ארץ | טירות 1

1971 Morris et a18 10.0 ארה"ב אישי טיפול 1
(המשך) (המשך) ■

OARS בשיטת צרכים הערכת 1977 Comptroller General 1.1 1

האוכלוסייה על לאומי צרכים סקר 1981 hcfa ll.0 I
הקשישה 1

ארצי צרכים סקר 1975 Rosamond 5.4 סקוטלנד 1
1981 Ministry of National 4.5 צרפת 1

Solidarity I

השירותים נותני על ארצי מחקר 1982 מיפוי2 2.6 ישראל ביתית עזרה

ברק בני בעיר צרכים מחקר 1981 זילברשטיין 2.0 29.0

טבעון בקרית צרכים מחקר 1981 Cibulski 370

ממשלתית הערכה 1979 Dept. of Health 3.1 אוסטרליה

מקבלי על שוטף סטטיסטי דיווח 1978 Dept. of Health § 90 אנגליה
השירותים Social Security 1

מסציוסטס במדינת צרכים מהקר 1975 Branch and Fowler 0.6 42.0 ארה"ב

מסציוסטס במדינת צרכים מחקר 1980 Branch 20

. 1971 Morris et al8 400

0ARS בשיטת צרכים הערכת 1977 Comptroller General 6.0

1981 Dieck 14.0 גרמניה

מומחים הערכת עם צרכים סקר 1972 Ostergaard 15.0 39.0 דנמרק
ישובים במספר

קשישים צרכנים על לאומי סקר 1977 Blonmestijn 16.0 הולני
g

1977 Norwegian Institute 15.8 נייבגיה
of Gerontology5

מקבלי על שוטף סטטיסטי דיווח 1980 s.W. Services Group5 יי ס7ייטלנד
שירותים . |

מקבלי על שוטף סטטיסטי דיווח 1974 Bureau of Statistics 22.0 שבדיה 1
שירותים
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|אחוז 1 1 "י

המקבלים
שנת j מגורמים אחוז

הנתונים סוג |הפרסום| המקור פורמליים הנזקקים ארץ שירות

השירותים נותני על ארצי מחקר 1982 מיפוי2 1.0 ישראל ארוחות
טבעון7בבית בקרית צרכים מחקר 1981 Cibuiski 23.0 ובקהילה)

1981 Dept. of Health § 8.0 18.0 אנגליה
Social Security

מסציוסטס במדינת צרכים מחקר 1975 Branch § Fowler 1.8 33.0 ארה"ב

מקבלים יול שוטף סטטיסטי דיווח 1981 hcfa 5 Lloyd 8.0
Title 111 לפי

OARS שיטת לפי צרכים הערכת 1977 Comptroller General 8,8

Westphalia במדינת צרכים סקר 1981 Dieck 3.0 גרמניה
קשישים צרכנים על לאומי סקר 1977 Bloomestijn 5.0 הולנד

השירותים נותני על ארצי מחקר 1982 מיפוי2 0.5 ישראל בבית ארוחות

ברק בני בעיר צרכים מחקר 1982 מורגנשטיין 0.2 4.3

ממשלתית הערכה 1980 Dept. of Health 2.4 אוסטרליה

White Paper on Public 1977 Dept. of Health 5 2.6 אנגליה
Expenditure Social Security

מסציוסטס במדינת צרכים מחקר 1975 Branch $ Fowler 0.5 ארה"ב

מסציוסטס במדינת צרכים מחקר 1980 Branch 1.0

מקבלי על שוטף סטטיסטי דיווח 1980 S.w. Services Group5 102.0 סקוטלנד
בסקוטלנד השירותים

השירותים נותני על ארצי מחקר 1982 מיפוי 1.3 ישראל מוגן דיור
שירותים לפיתוח סטנדרטים הצעת 1978 Hall 2.5 אנגליה

בסקוטלנד

באנגליה דיור סקר 1981 Dept. of Health § 6.3
Social Security5

1962 Townsend11 5.0

שירותים מיפוי 1981 Dieck 0.9 גרמניה

מקבלי על סטטיסטיים דיווחים 1980 Amann 0.3 3.04.0 דנמרק
שירותים
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1 ] ~" 1 [אחוז 1 1

המקבלים
שנת מגורמים אחוז

הנתונים סוג הפרםום המקור1 |הנזקקים|פורמליים| ארץ | שירות

שירותים מקבלי על סטטיסטי דיווח 1980 Scottish Home § 1.1 5.0 סקוטלנד מוגן דיור
.HealthDept5 (המשך)

איזורי צרכים סקר 1975 Rosamond 5.1

השירותים נותני על ארצי מחקר 1982 מיפוי 0.3 ישראל יום טיפול
שירותים לפיתוח סטנדרטים הצעת 1978 Hall 0.5 אנגליה

בסקוטלנד

1981 Dept. of Health § 0.3
Social Security

מקבלי על סטטיסטיים דיווחים 1980 Amann 0.2 דנמרק
שירותים

בהונגריה ארצי צרכים מחקר 1980 Amann 0.8 הונגריה

השירותים נותני על ארצי מחקר 1982 מיפוי 0.3 ישראל משפחות
אומנות

Title XX מקבלי על סטטיסטי דיווח 1981 hcfa 0.02 ארה"ב

השירותים נותני על ארצי מחקר 1982 מיפוי ישראל עם קשר
מתנדבים

ברק בני בעיר צרכים מחקר 1982 מורגנשטיין 2,0

המקורות. של המפורטת הרשימה את בביבליוגרפיה ראה נ.
.3.6 לוח ראה .2

קשישים. רק ולא המקבלת האוכלוסייה כל 3

ביבליוגרפיה. ראה ,13 God,עמי love andMann 1"pinr .4
ביבליוגרפיה. ראה ,(1982) מורגנשטיין ב. מתור .5

ביתית. עזרה כולל .6
.14 עמי ,(1980) Branch מתוך .7

ביבליוגרפיה). (ראה Layzer מתור .8
קשישים. לבתי מתייחס הנתון .9

מקורב. המספר .10
.160 (1978),עמי Hall מתור .11
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ביבליוגרפיה
מנחים קווים בישראל). הזקן למען שירותים ולפיתוח לתכנון (האגודה אש"ל

.1974 נובמבר ירושלים, .19801975 לקשישים הדרושים לשירותים
מנחים קווים בישראל). הזקן למען שירותים ולפיתוח לתכנון (האגודה אש"ל

.1979 נובמבר ירושלים, לקשישים. הדרושים לשירותים
 בישראל לקשישים בשירותים אדם כוח תומר. ואדריאן חביב ג'ק שמעון. ברגמן,
,62 מס' דיון דפי ברוקדייל, מכון ירושלים: והשלכות. עיקריים תימצאים

.1980
,1714 עמי לרופא, מידע הגריאטריים", בשירותים תנופה "לקראת ליאון. גולדמן,

.1976 מרץ

,1918 סוציאלי, בטחון ארצות", בשמונה מוסדיים "שירותים אברהם. דורון,
.1979 דצמבר

משווה. סקירה  ארצות בשמונה הקשישה לאוכלוסייה רווחה שירותי אברהם. דורון,
.1979 ברוקדייל, מכון ירושלים:

בישראל. הקשישים עבור ממושך לטיפול שירותים של הבא העשור לקראת גיק. חביב,
.1980 ,4 מס' מיוחדת סידרה ברוקדייל, מכון ירושלים:

סוציאלי, בטחון בישראל", עצמאיים לקשישים המעונות "אוכלוסיות חנה. וייל,
.1974 יולי ,76

הבריאות משרד מסכם. דו"ח  זקנים במעונות והעלויות הצרכים לבדיקת ועדה
.1981 והרווחה, העבודה ומשרד

קשישים של וסוציאליים רפואיים צרכים על סקר ואחרים. יוסף זילברשטיין,
לביטוח המוסד ירושלים: ועלותם. נחוצים שירותים ברק: בבני מוגבלים

.1981 יולי אביב, תל ואוניברסיטת הבריאות משרד לאומי,
ירושלים: ,17 מספר סקר קשישים. של החיים תנאי מורגנשטיין. וברנדה שלמה כהן,
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(טיוטה .1982 פברואר לאומי, לביטוח המוסד ירושלים: והולנד. נורווגיה
להערות).

ירושלים: ברק. בבני ביתית ולעזרה אישי לטיפול הצרכים היקף ברנדה. מורגנשטיין,
(טיוטה). 1982 יוני לאומי, לביטוח המוסד

השירות באמצעות כרוניים לחולים למוסדות חולים "הפניית ורדה. סוסקולני,
כרם, עין הדסה האוניברסיטאי החולים בית של פנימי דו"ח הסוציאלי",

.1982 אוגוסט סוציאלית, לעבודה המחלקה
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SUMMARY

'Longterm care1 (LTC) refers to the organization, financing

and delivery of a broad range of services for people diagnosed as having

a functional limitation in the performance of their daily activities.
Services may be continuous or intermittent but it is presumed that they

will be delivered for the 'long term' (Callahan and Wai lack, 1981; Farrow,

1981) . The majority of the population suffering from a functional

limitation is elderly.

The range of LTC services can be defined on a continuum: on

the one end, institutional services such as retirement homes, nursing

homes for the chronically ill and geriatric wards in general hospitals;
and on the other, services delivered to the elderly in their own home in

the community, such as professional nursing and personal care. Those

services delivered within the community to the elderly, such as day care,

represent interim points on the institutionalhome axis.

In addition to the care given on an organized and formal,

professional basis, informal caregivers (family, friends, neighbors and

volunteers) contribute substantially to the total quantity of services

received by the elderly in the community. This factor must be kept in

mind in the following discussion on community services which refers only

to formal services.

A dissatisfaction with the LTC system, which is shared by

Israel as well as by most Western countries, has stimulated the current

interest in LTC policy. The problems which have stimulated interest in

the system include: a) intensive use of institutional services;
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b) low quality of institutional care; c) insufficient community services

with inappropriate geographic dispersal; and d) a rapid rise in total LTC

expenditure, borne primarily by the government.

These problems indicate the need for a reexamination of the LTC

system, its organization and financing, for a reallocation of resources

and for a reevaluation of the distribution of the burden of care between

the private and public sectors.

Research Goals

The primary aim of this study was to map the LTC system of

services currently operating in Israel. Within this network of services,

we examined the way in which the system is organized, the numbers receiving

care, and the geographical distribution of services, both at the national

and local levels. We also estimated the current cost of the delivery of

these services and documented the ways in which they are financed.

The need to reexamine the policy and system of LTC services,
has been voiced by several professional parties in Israel in the past few

years. Habib (1980), in an attempt to outline guidelines for future

policy, questioned the adequacy of the existing LTC service supply and

warned that the need for services will grow at an unusually rapid rate in

the 80's. He emphasized the need for a more careful documentation of

existing services. The sense of unmet needs for services and the concern

for future developments was manifested in the government's decision in

1^ A first attempt was made by Bergman , Habib and Tomer C1980( .



iii

August 1980 to formulate a Nursing Care Insurance Law. This law

authorises the National Insurance Institute to initiate collection of

monies for a new fund designated to provide nursing benefits to those

chronically ill who are insured by old age and survivors benefits.
Dr. Israel Katz, at that time Minister of Labor and Social

Affairs, appointed a public commission headed by Professor Kalman Mann,

to formulate principles for the Nursing Care Insurance Law. At the

beginning of the commission's discussions, it was already evident that the
new law will not and cannot replace the current system of LTC services,

but rather strengthen and adjust it to current needs. The goal of this
study was to assist in the work of the public commission and the sub

committees set up under it. Indeed, preliminary findings were put at the

disposal of the committee, and particularly served the sub committee,

headed by Professor Shimon Bergman, that was established to analyze and

describe the existing and missing services.

Methodology

The study is based on a survey conducted in the summer of 1981.

The research team interviewed the administrative staff of 30 principal

organizations directly responsible for the delivery of LTC services to

the elderly, or organizations which supervise other service delivery

agencies.

The following organizations were included in the survey: The

Ministries of Health, Labor and Social Affairs, and Housing, the Jewish

21 Bill no. 1479, National Insurance Law (Amendment no. 42) 1980, August
29.
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Agency, the General Sick Fund (Kupat Holim Klalit) and Maccabi Sick Fund,

the major municipalities (Jerusalem, Tel Aviv, Haifa and Beer Sheva), the

Association for the Planning and Development of Community Services for the

Elderly (ESHEL), the Israel Homemakers Service (MATAV), and various

voluntary organizations (the Association of Immigrants from Central

Europe, Social Women's Service, MISHAN). The services delivered b<' these

organizations are believed to constitute the vast majority of the formal

services supplied today.

Among the services not covered in this study are those which are

not reported regularly to central bodies interviewed by us, in that they

are provided on a purely local basis or by voluntary organizations that

we did not reach.

The study covered two major types of services:

a) institutional services: homes for the aged, hospitals for the

chronically ill, acute and rehabilitation geriatric wards.

b) community services: services delivered at the elderly 's home (nursing

care, personal care, etc.), day care services delivered in central

community facilities, housing services and cash benefits for purchase

of home appliances, mechanical aids and other special needs.

The study did not include acute care given in nongeriatric
wards in hospitals and in Sick Fund primary care clinics, dental care>

psychiatric institutions, old age benefits from the National Insurance

Institute and the pension system, and sheltered employment programs for

the independent elderly.
The services reviewed here are those given in kind by official
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agencies, or in cash for purchase of private services. The study did not

include those nonorganized private services (nurses, homemakers,

household helpers) financed in full by families. The higher income

population which is the major purchaser of these private services is
therefore covered only partially by this study. Nor did the survey include

those services supplied to the elderly by informal suppliers (family,

neighbors) , which constitute a considerable proportion of the total support

given to the elderly.
t

Research_Findings_ (Institutional _Services)

In 1981 there were 124 LTC residential institutions in Israel,
with 12,557 beds: 4,202 for nursing patients, 217 for the mentally infirm,

1,636 for the infirm and 6,502 for independent elderly (not including

sheltered housing). This bed supply implies a rate of 40 beds per 1,000

Jewish elderly of which approximately 14 are for nursing and the mentally

infirm. These rates conform with the standards proposed for Israel in

1974 by ESHEL. The suggested standards were based on the age structure of

the elderly population at that time. However, demographic forecasts show

that the elderly population aged 75+ will grow by approximately 60% during

the current decade, while the elderly population aged 65+ will grow by only 20^
Since the rate of institutionalization increases with age, it is
expected that it will be necessary to raise the bed rates per thousand to

a level higher than the standards set by ESHEL (Habib, 1980; Bergman,

Habib and Tomer, 1980; Kop and Factor, 1981) .

The regional distribution of beds in relation to the distribution
of the elderly population is not uniform. In the Central district



)excluding Tel Aviv) there are 63 beds per 1,000 elderly; the districts of ■

Jerusalem and Haifa are also above the national average (47 and 50 I
respectively). By contrast, there is a very low rate in the Southern I
district (10 beds per 1,000), the North (27) and Tel Aviv (30) . When I
nursing beds are examined separately, the disadvantage of the Northern ' I
and Southern district declines but that of the Tel Aviv district increases. I

Half of the LTC beds are occupied by elderly persons who are I
screened and referred to institutions by the regional and local bureaus of

the Ministries of Health and Social Affairs. These ministries also

participate in the financing. The percent of the institutionalized elderly

referred by the ministries varies by type of bed. It decreases with the

increase in functional incapacity as follows: 73$ of nursing beds are

occupied by ministry referrals, 46$ of beds for the infirm and 28$ of beds

for the independent elderly.
Twentyeight percent of the total LTC beds are in commerical

institutions, 21$ in governmental/municipal institutions and 51$ in non

profit institutions. Auspices vary by type of bed: There is a high

concentration (47$) of nursing beds under commercial auspices, whereas

only 18$ of the beds for the infirm and independent elderly are commercial.

In 1981 the national expenditure for LTC institutions was 1.011

million shekels (July 1981 prices) ,which is 7$ of the total national

expenditure for health.

3' The Central and Tel Aviv districts could possibly be viewed as one
district because of their geographical proximity. Therefore the relative
lack of beds in Tel Aviv and the relative surplus in the Central
district balance out and their total is identical to the national rate.
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More than half of the expenditure goes toward the nursing elderly

(56<cf) , about 153; for the infirm, and 29* for the independent . The average

expenditure per bed in 1981 was IS 10,600 per month for the nursing

independent. There were significant variations in cost among the

different auspices for each type of bed.

The government and local authorities pay for 56O* of the total
expenditures for LTC institutions, the families' share is 390*> and Public

organizations (Kupat Holim, the Histadrut and others) finance ^0.

The distribution of sources of finance by bed types shows that

as the functional limitations of the elderly increase s0 does the rate of

government participation, while the family's share decreases

correspondingly. The government covers <7?£ of expenditures for the

nursing elderly,65 ^ for the infirm, and \2\ for the independent. For

ministry referrals, the rate of government financial participation is 93^

for the nursing elderly, 65*0 for the independent elderly.

Research Findings _I92mmyni^_§SIYi9e52
In 1981 the national expenditure for community LTC services for

the elderly was 192 million shekels (July 1981 prices). As noted> the

expenditure for institutional LTC at the same time was i'011 million
shekels; this means that for each shekel expended on formal community care>

the LTC system spent more than five shekels on institutional care

Thirty seven percent of the total expenditures on formal

community services are spent on care delivered in the home (nursing care>

personal care, homemaking, mealsonwheels, etc.), 11^ on day care

delivered in the community (day hospitals, day care in homes for the aSed
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and day centers), 2\\ for housing solutions (sheltered housing, adaptation

of housing), 2(n to finance the purchase of appliances and special services

and in on other community services (meals in the community, preventive

care, foster families).
within the context of this study it was impossible to calculate

the total number of elderly who receive services in the community and t0

compare it with the total number receiving institutional services. This

is due to the fact that the data was obtained separately from the various.

organizations, and there was no way of knowing how arany PeoPle were

receiving two or more services simultaneously, whether within one

organization or from more than one organization.
Table A presents the number of recipients and rate of recipients

per 1,000 Jewish elderly for the major community services.
A comparison of the proportion of community services recipients

in Israel with the rates of other countries shows that for most services

the Israeli rate is lower. The difference is particularly evident in

professional nursing care, homemaker services and the delivery of meals at
home and in the community. The suggested inadequacy was confirmed by

those responsible for the services who expressed their belief that there
is a dire shortage of community services in relation to the needs of the

population. This shortage is in large part due to budgetary constraints

and the lack of professional manpower.

Examination of the geographic distribution of institutional and

community services shows a certain tradeoff between them: where the bed

rate per 1,000 elderly is relatively high  in Jerusalem, Haifa and Central
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Table A: Number of Recipients and Rate of Recipients
per 1,000 Jewish elderly

Major Number of Percent per
Services Recipients 1,000 Elderly

Home care

Professional nursing care 9,365 29.4
Personal care 2,847 9.0
Homemaker services **8,002 ■ 25.2
Mealsonwheels 1,454 4.6

Day care in the community
Rehabilitation day care (day hospital) *868 2.7
Day care in homes for the aged *142 0.4
Day centers and recreation centers 13,898 43.7

Other community care
Meals 1,701 5.3
Need assessment and preventive
surveillance *19,034 59.8
Sheltered housing 4,158 13.1
Assistance in adaptation of housing*I, 439 4.5
Cash transfers for medical appliances *7,591 23.9
Cash transfers for transportation **2,035 6.4

a^ Unless otherwise indicated, the number presented here refer to number of
recipients per month.

* number of recipients per year.
** number of recipients per quarter.
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Districts  the rate of recipients of community services is relatively low.

Tel Aviv is exceptional in that both the bed rate and rate of community

services are low. A tradeoff also exists amongst community services: a

_ high rate of recipients of a certain service in a given district is
\ usually accompanied by a low rate of recipients of another type of service.

However, an indepth comparison across regions of the adequacy of the LTC

services supply would have to take into account differences in need, the

ability to purchase services privately, and the availability of informal

support.

In this services mapping we have described the organization,

quantitative dimensions and financing of the current LTC service system.

There are many outstanding issues which require more indepth discussion

and study in order to assess the significance of these findings. This

report is designed to stimulate further discussion and to provide a

baseline from which to monitor and evaluate future changes in policy and

developments within the services.
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