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מיסוד לשרותי צרכים של מדדיט

הדרום באזור לקשישים

שטייגמן נחום

למען שירותים ופיתוח לתיכנון האגודה עלידי ומומנח הוזמנה הסקירה
בישראל הזקן

1984 אפריל ירושלים
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לאוכלוסיית הממושך הטיפול במערכת התפקיד בעלי לכל להודות ברצוני
והסברים. .נתונים לי לספק ו1כונותם סבלנותם על הדרום מחוז של הקשישים

ל: מיוחדת תודה

ובאשקלון: שבע בבאר הבריאות לשכות אנשי

באשקלון:

אשקלון. מחוז אחראי, רופא  ורדי פ. פרופ'
ראשית. אחות  מלמד ציפורה גבי

ומעקב. טיפול להמשך יחידה אחראית אחות  יפה פרומה גב1

כרוניים חולים ,מחלקת הכוונה פקידת  עטיה עליזה גב1
1 ושיקום.

ו כרוניים חולים מחלקת הכוונה, פקידת  איילון איתנה גב1
י ושיקום.

בבארשבע:

הדרום. מחוז אחראית, רופאה  טורק ו. דייר

ראשית. אחות  אליגון רות גב'

סוציאלית. עובדת  בןחור לימה גבי :

כרוניים חולים ,מחלקת הכוונה פקידת  . מלאכי חייה גב'
ושיקום.

כרוניים חולים מחלקת הכוונה, פקידת  אביטל זהבה גב1
ושיקום.

כרוניים חולים מחלקת הכוונה, פקידת  יפרח אודט גב1
ושיקום.
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הרווחה. במשרד אבות בתי על ארצית מפקחת  ברגיורא מרים גני
הרווחה. משרד של ירושלים מחוז מפקחת  כהן מרים גב1

בארשבע. אבות בית מנהלת  דאמרי חווה גנ'
בארשבע. אבות בית של הסוציאלית העובדת  ואנונו מרים גב'

הלפרין. ע"ש אשקלון אבות בית מנהל  אהרנפלד ישעיהו מר

אשקלון. אבות בית של הסוציאלית העובדת  בןדוד אילנה גבי

המשך יחידת של ראשי סוציאלי עובד  גרשוביץ יונתן מר
רחובות. במחוז הכללית קו"ח של ומעקב טיפול

הכללית, קופ"ח במרכז המידע מערכות ומרכזי למנהלי תודתי נתונה כן כמו

שהקדישו הרבות השעות על הרווחה משרד של הראשי לאומי,ובמשרד לביטוח במוסד

שברשותם. הנתונים לסקירת

במרכז המידע שירותי למנהל ראשי עוזר  גלי אבישי מר
קופ"ח.

הרווחה. משרד של לזקן בשירות תקציבי עוזר  לודריקס פיטר מר

זקנה ותיכנון,בענף ,אירגון ראשי עוזר  . בוימל יוסף מר
לאומי. לביטוח המוסד של ושאירים

במוסד האוכלוסין מרשם יחידת מנהלת  רנאל חנה גבי
לאומי. לביטוח

קופ"ח. במרכז רפואית ולכלכלה למחקר היחידה מנהל י שביט נלו ד"ר

קופ"ח. במרכז רפואית ולכלכלה למחקר היחידה חוקר,  בורושק זאב מר

 ברלקדייל מכון של הנגירים לחוקרי תודותי את חנ אני
 ברגמן שמעון פרופ' וייל, חנה גבי קופ, יעקוב מר פקטור, חיים מר חביב, ג'ק ך"ר

ן י שקיבלתי. המעולים וההדרכה היעוץ על
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העניינים הוכן .

העיקריים הממצאים םיכום

., " מבוא : אי פרק י

הסקר מטרית א.1
■ן

ושיטות גישות א.2

י י ממצאים ; ב^ פרק י

( מנוא ב.1

גיל לפי הקשישים של גיאוגרפית תפרוסת 1ב,2
מיסוך של גבוהה הסתברות ב1ות קבוצות נ.3

המתנה וברשימות בבתיאבות הדרום מהוז תושבי מספר ב.4
מוסדי לטיפול ביקוש של באינדיקטורים רשמיות

הקהילה וביו המוסד בין המרחק ב.5

הדרום. מהוז של לקשישים מוסדיים שירותים של הקיים ההיצע ב.6

הממצאים סיכום ב.7

הקשישים אוכלוםיית על השותף המידע הימצאות מקום : ג1 פרק

^ קהילתיים שירותים מקבלי : נטפח

\

י /
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והמפות הלוחות ושימת

ישוב. ואורח. נפה גיל, לפי הדרום במחוז הקשישים תפרו&ת : 1 לוח

מוחלטים כמספרים ; 1,1

ים. באחוז : 1.2

והישישות. הקשישות שיעורי לפי הארץ כלל עט הדרום מחוז השוואת ; 1א' לוח .

מכלל הקשישים ואחוז הקשישים מכלל C80+ ,75+) הישישים אחוז : 2 לוח

ישוב. וצורת נפה לפי האוכלוסייה
ישוב. וצורת נפה, מיו, לפי נשואים הלא הישישים של התפרוסת : 3 לוח

מוחלטים במספרים ; 3.1

באחוזים : 3.2

מקום לפי והתפלגותם למיסוד והממתינים הממוסדים הקשישים מספר : 4 לוח ■

ישוב. וצורת נפה וההמתמ/ולפי המיסוד

המיסוד לפימקום למיסוד והממתינים הממוסדים הקשישים תפרוסת : 5 לוח

(באחוזים]. ישוב. וצורת נפה ולפי וההמתנה

נפי|> המיסוד^ מקום ולפי תיפקוד רמת לפי הממוסדים הקשישים התפלגות : 6 לוח

; ' ישוב. ואורת

י הקרוב. האבות מבית המרחק לפי המקומיות הרשויות דירוג ; 7 לוח

I ורמת המוסד מיקום לפי הדרום למחוז מחוץ הממוסדים הקשישים התפלגות ; 8 לוח ן

תיפקוד.
נפה לפי המוסדיים השירותים ותפרוסת הקשישים תפרוסת כין השוואה : 9 לוח

ישוב. וצורת

המקבלים ושיעור נבחרים קהילתיים שירותים המקבלים הקשישים מספר :10 לוח

; ישוב. נפה,וצורת שירות, לפי קשישים ל1000

: .1983 הדרום, במחוז והישישים הקשישים של הגיאוגרפית התפרוסת : 1 מפה
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חדשים מוסדיים שירותים של מיקומם נדבר בדיון לסייע הדו"ח מטרת .1

האוכלוסייה של המאפיינים ניתוח באמצעות הדרום, במחוז יהודים לקשישים
מוסדי. לטיפול הביקוש התפלגות על ילמד אשר במחוז הקשישה

נחשבות או הידועות האנשים קבוצות את לאמוד היתה ראשונה פעולה דרו .2

מוסדיים. שירותים של פוטנציאליים כצרכנים

שתי בין ומחצית למחצית בקירוב נחלקת בדרום 65+ גילאי אוכלוסיית (1)

מתגוררים יותר קטנות בעיירות הגדולות. בערים מרוכזים כ2/3 הנפות.
בהתאמה, ו6"6, $16 בארשבע). (בנפת ו^310 אשקלון) (בנפת 2W

אוכלוסיית בהרכב מסויימים הבדלים יש ובמושבים. בקיבוצים מתגוררים

הכפרית האוכלוסייה .(80+ או 75+ גילאי של (משקלם 65+ גילאי
של הקטנות העיירות מהממוצע. בולט באופן 'יותר ישישה בארשבע נפת של

אלה הבדלים ואולם, מהממוצע. בולט באופן יותר צעירות בארשבע נפת

בהתפלגות ניכרת לשונות לגרום כדי גדולים אינם הקשישים של הגיל במבנה

; : .80+ ,7975 ,7465 הגיל קבוצות שלוש של הגיאוגרפית

במיוחד גדולה הסתברות בעלת קשישים של משנה קבוצת לבודד במטרה (2)

תוספת הלאנשואים. הישישים של הגאוגרפית ההתפלגות חושבה למיסוד,
גיל לפי ההתפלגות לעומת המצב את שינתה לא משפחתי" "מצב המשתנה

לבדו.

הכולל הביקוש להתפלגות אינדיקציות לחפש היתה שננקטה השנייה הפעולה דרך .3

מקומות  כלומר ומדיד, ניגלה שהוא הכולל בביקוש חלק אותו מתוך למוסדות

רשמיות. המתנה ורשימות במוסדות תפוסים
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הצביעו הדרום במחוז לקשישים ממושך טיפול כמערכת רבים תפקיד נעלי עט שיחות (1)

בצורה הדרום"מוגמד'' במחוז למוסדות הציבורי הביקוש כללי, שבאופן כך על

ואם השירותים של השער' 'שומרי עלידי פעילה בצורה אם ניכרת
להירשם. כלל טורחים אינם פוטנציאליים שמועמדים כר עלידי סבילה בצורה

לדבר: סיבות שתי

לשנתיים. שנה בין נע הדרום מחוז למוסדות ההמתנה זמן (א)

שלושה בעיקר  הקיים החליפי ההיצע של יחסית הירודה הרמה (נ)

הדרום. למחוז מחוץ אשר בגדרה, פרטיים מוסדות

מבחינת והן הטיפול רמת מבחינת הן נחות בגדרה החליפי ההיצע של רמתו

המקוריים. מגוריהם ממקומות הדרום תושבי לעבור צריכים שאותו המרחק

מועמדים מלהפנות להמנע הדרומיים השער לשומרי גורמת זו נחיתות
מצידו זר. דבר עצמם. המועמדים של לרתיעתם השווה הימנעות לגדרה,

ביקוש שלחצי בעוד בגדרה למוסדות המתנה זמן כמע0 שאיו בכר משתקף

שבע, ובבאר באשקלון האבות בתי שני על מופעלים. כבדים

למקום כמועמדים להירשם השלילי המתמריץ היא זה לחץ של אחת תוצאה

רשויות, שמספר היא שנייה תוצאה הגדולות. לערים מחוץ במיוחד במוסד,

בטענה המתנה רשימות ביטלו, או מחזיקות, אינן וקטנות, גדולות
שעל בעוד הנפתי, האבות לבית להתקבל ממשי סיכוי להם איו שתושביהן

המתקבלים המועמדים רוב המתנה. בזמן צורר כמעט אין לגדרה להתקבל מנת

בתקופת בניתם להישאר מנסים הנפתי האבות בית של ההמתנה לרשימות

, נמקרים הקהילתיים,אר השירותים ו/או המשפחה נני של נתמיכתם ההמתנה

ואז הבעיות, עם זמן לאורר התמודדות מאפשרת אינה זו תמיכה רבים

הנפתי. האבות לבית יועבר יותר שמאוחר הבנה תור בגדרה מקום מקבל הקשיש  

^
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אי תורו מגיע טרם מן* הקשיבו מתאמתת; אינה זו הבנה רנים כמקרים

גבוהה עדיפות בעלי עלידי נתפסים הנפתי האבות בבית הפנויים שהמקומות

יותר.

רב גורם הינו מוסד דייר של המקורית הקהילה ובין המוסד בין המרחק C2)

במיוחד רושוב זה משתנה ממושר. לטיפול המוסדי הפתרון של בהצלחתו חשיבות

למחוז מחוץ במוסדות מושמים רבים אגשים (א) ש: משום בדרום

בארשבע. בנפת במיוחד נרחב, בשטח מפוזרת האוכלוסייה CjJ

היא: מוסדי ממושר טיפול לגבי זה מרחק של משמעותו

י וגוונם; הביקורים תדירות הקטנת 
לפעם; מפעם לעזבו במוסד סיכוייהמתגורר של ניכרת הקטנה 

קשישים; אחרים וקרובים זוג בני על ובמיוחד לבקר המבקשים אנשים על הכבדה 
ציבורית. בתחבורה התלויים אלו ובין פרטי רכב בעלי בין אפליה 

הן: בדרום מוסדיים שירותים של הנוכחית ההתפלגות של העיקריות התכונות (3)

מוסדי. לטיפול המתקבלים הקשישים בשיעור מזה זה שונים היישובים Ck)

בעיירות 0.69'^ לבין אשקלון נפת של הראשיות בערים 2.5435 בין נע הטווח

בארשבע. נפת של הקטנות

מהשיעור כ6?40 קטן בארשבע בנפת למיסוד המתקבל 65+ גילאי שיעור (ב)
ו

בקרוב). שיפתח אשדוד אבות בית תכולת (כולל אשקלון בנפת

בתור מקום לקבל מצליחים מוסדי לטיפול המתקבלים הקשישים מחצית רק (jj
מגוריהם, גפת תחומי בתור נשארים 18^0 שלהם. המקומית הרשות תחומי

ממקומות רב מרחק בארשבע, בנפת ובמיוחד כלל, בדרר הוא זה דבר פירוש אך

מתור ושליש המחוז לגבולות מחוץ אל מופנים כשליש המקורי. מגוריהם
בארשבע. גפת של הרב המרחק מן הם אלה
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\י7396, $46 מפנים בארשבע בנפת הקטנות והעיירות הכפריים היישובים

בגדרה. למוסדות בהתאמה,

למחוז מחוץ אל מכל יותר המופנים אלח תפקודיות, קטיגוריות לפי בחלוקה (ד)

השני. במקום נמצאים עצמאיים כאשר הסעודיים, המקרים הם

במיוחד: דל מוסדי היצע בעלי גיאוגרפיים אזורים שני זוהו הדו"ח לסיכום .4

עצמה. בארשבע מהעיר חוץ בארשבע נפת של העירוניים היישובים (א)
ו

בכללותה. בארשבע נפת (ב]

משלים או אלטרנטיבי כפתרון  הקיימים במוסדות האיכות שיפור של האסטרטגיה

אינם אך בשימוש כיום המצויים בגדרה המוסדות של הבעיה את מדגישה  להגדלתם

במחוז הציבור על ולא המוסדיים השירותים של השער' 'שומרי על לא קבילים
הדרום.
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_ א_ ו ב מ  אי פרק

מוציו^דמוגרפיות תכונות ולהציג לבדוק היתה זו פלןירה של הראשוני? המטרו? א.

הקהילתיים והשירותים הדרום במחוז היהודית הקשישה האוכלוסייה של נבחרות

יחידות של מיקומן בנושא לדיון לסייע מנת על זו אוכלוסייה עבור והמוסדיים
מוסדיים. שירותים של חדשות

ברשותן אשר ומקומיות לאומיות רשויות נסקרו הנת1נ^ם. מקורת! מק^רת ב.

לנתונים פוטנציאליים מקורות הם אלו הקשישים; אוכלוסיית על נתונים
הקמומית. ברמה הקשישה האוכלוסייה על ומהימנים שוטפים תיאוריים

גישו5_י.ש2^51 .2
פנינו הנתונים למקורות בגישה ולזכות הדרוש המידע את להשיג מנת על

הבאים; הנתונים מרכזי אל ו

לאומי. לביטווו המוסד של התושבים מרשם א.

לאומי. לביטוח המוסד של ושאירים זיקנה קיצבות מקבלי קובץ ב.

הבאות; ברמות הרווחה משרד ג. , ^

הראשי המשרד '■

המחוזיות הלשכות

המקומיות הרווחה לשכות

המחוזית. הלשכה ברמת  הבריאות משרד ך.

חולים. קופת במרכז מידע שירותי מחלקת  הכללית חולים קופת ה.

רפואית לכלכלה היחידה 
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המבט מנקודות שברשותן ר'גהלגים אח סקרבו הללו מהמוקדים אחד בכל

הבאות:

שגאספו הנתונים מתייחסים שאליה האוכלוסייה 

הנתונים מקורות ^
J

שכוסו ןזחומים 

המידע בעל על7די שנעשה העיבוד וטיב המאוחסן המידע עריכת דרו 
המידע בעל עלידי שנעשו המידע ניתוחי 

ל באשר הנתונים מהימנות 
דיוק

שלימות

עדכון

חוץ. גורמי מצד לנתונים הגישה אפשרויות 

מובא נושא לפי הקשישים על השוטף המידע הימצאות מקום בדבר דיווח
ג. בפרק

הראשונה, העבודה: שיטת לגבי מגבלות שתי הציב הסקר, את שהזמין אש"ל, 1

תארך לא שהעבודה  והשנייה קיימים, במקורותנתובים רק שימוש שייעשה

במלואם לנצל היה ניתן לא השנייה, המגבלה עקב ימים. מחודשיים יותר הרבה

לרשותנו. שעמדו הנתונים מקורות את אפילו

הדמוגרפיות, ותכונותיה הקשישה האוכלוסייה של הגיאוגרפי לפיזור אשר

מירשם של העותק עלפי מעובדים לוחות לאומי לביטוח המוסד מאת ביקשנו

המוסד. ברשות המצוי התושבים



 3 

אם נין נ במוסדות המתגוררים הדרום מחוז קשישי יגל נתונים
הכלולים ישי* הקש על 1תו1י0 וכן ,C לו מחוצה או המחוז בגבולות

הבאים: מהמקורות בתקנלו כאלה, למוסדות ממתינים ברשימות

מחוזיות ולשכות ראשי משרד ; הרווחה משרד

מחוזיות לשכות : הבריאות משרד

הדרום במחוז בתיאבות שני

1983 מוגן ודיור בתיאבות על ברוקדייל מכון סקר

נבחרים קהילתיים שירותים של הגיאוגרפי חפיזור על נתונים

עלידי: סופקו
מקומיות רווחה ולשכות ראשי משרד ; הרווחה משרד

מחוזיות לשכות : הבריאות משרד

ומעקב. טיפול להמשר היחידות : כללית חולים קופת

ההקשר את להבין מנת על תפקיד, בעלי מספר רואיינו העבודה נמהלו

. המקור: נתוני נאספו שבו

הדרום., במחוז האבות בתי שני של הסוציאלי והעובד המנהל

נפת על (האחראית והרווחה העבודה משרד של ירושלים מחוז מפקחת

אשקלון).
באשקלון. המחוזית הבריאות לשכת ראשית, אחות

בבארשבע. המחוזית הבריאות לשכת ראשי, סוציאלי עובד

בארשבע. בעיריית קהילתיים לשירותים המחלקה מנהל

אשקלון. בעיריית הרווחה אגף לקשישים, ראשי סוציאלי עובד
עובדים מאת בטלפון הסברים ה1תו1ים איסוף במהלר נתקבלו לכר נוסף

אחרים. שירותים וספקי סוציאליים
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_פרק=נ^_כ_ה_מ_י_מ_צ_א_י_ם_

א מבן .1

יחידות של מיקומן בנושא לדיון לסייע זה דו"ח של המיידית מטרתו

ניתוח עלידי הדרום, במחוז הקשישה לאוכלוסייה מוסדיים שירותים של חדשות

לתפרוסת אנדיקטור לשמש עשוי זה ניתוח במחוז. הקשישה האוכלוסייה תכונות

המוסדיים. לשירותים הביקוש
קבוצות) (או סוגי תפרוסת את לאמוד היתר. לפנינו שעמדה אחת דרך

של פוטנציאליים צרכנים הי1ם כי סברה, או מידע, יש שלגביהם האנש'ם

תכונותיהם שבין הקשרים על הרבה ידוע לא כיום מוסדיים. שירותים

לטיפול שלהם הביקוש רמת ובין הקשישים של והחברתיותכלכליות הדמוגרפיות

כמה על נתונים להשיג זו, קצרה סקירה במסגרת יכלנו, לא כמוכן מוסדי.2
הקשיש, של הבוגרים ילדיו תכונות כגון מאליה, ברורה לנושא שנגיעתמ משתנים

מעטים מאפיינים בניתוח התרכזנו אלה מסיבות שלו. הבית משק הרכב או

ידוע מוסדי לטיפול הביקוש לבין בינם ושהמיתאם זמין, מידע היה שלגביהם

כמותיים. במונחים נוסח טרם אם גם מכבר,

לטיפוליום חשובים מרכזים גם בדרךכלל מהווים לקשישים לומדות
העיקרי, בתפקידם נתרכז זה בדו"ח אבל אחרים, קהילתיים ולשירותים

מוסדי. טיפול במתן כלומר,

אלה. קשרים של ניתוח עתר. עורך ברוקדייל 2מכון
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לטיפול הכולל הביקוש תפרוסת על ללמוד היתה מטרתנו להשגת אחרת דרך

למדידה, וניתן לעיו גלוי שהוא הכולל הביקוש של חלק אותו מתוך מוסדי,
רשמיות. המתנה רשימות וכן במוסדות התפוסים המקומות מספר  דהיינו

להעמיד ניתן אלה בדרכים המתקבל והפוטנציאלי הגלוי הביקוש תפרוסת את

בולטים או גדולים, פערים מתגלים שבהם מקרים אותם הקיים. ההיצע מול

של למיקומם העדיפים המועמדים היבם הביקוש, לביו ההיצע בין במיוחד,

המוצעים. החדשים השירותים

הקשלשים_לפי_גלל של גיאוגרפית תפרוסת .2
      .__      י  ^___ _

על למידע מרכזית חשיבות יש לקשישים השירותים של הקצאתם בתכנון

קופ יעקב של עבודותיהם הקשישה. האוכלוסייה של הגיאוגרפית תפרוסתה

במיתאם עומד הגיל שמשתנה כך על הצביעו נישראל וליל3 וחנה פקטור חיים

מוסדי. לטיפול הנגלה הביקוש עם וחדמשמעי גבוה

i ■

הבריאות, בשירותי והשימוש האוכלוסייה הזדקנות פקטור, וחיים קופ 3יעקב
.83  86/87 3 ברוקדייל ציבוריים,מכון לשירותים הב^קו£ והשלכותיהן_על הגיל במבנה תמורות קופ, יעקב

1971,ירושלים, בישראל, אבות בתי ואחרים, וייל חנה 6480ד. ברוקדייל, מכון
.1973



5אי

במכון התחזיות מודל ונתוני הלמ"ס נתוני כנגד במרשם הגיל נתוני טיב של בדיקה נערכה

,1981 שנת עד האוכלוסייה בכלל הקשישים שיעור על נתונים יש הסטטיסטי בשנתון ברוקדייל.
השנים על גם 19771981 בשנים הגידול קצב את נפעיל אם .6.435 היה השיעור ב1981 כאשר

לראות יש לכך אי .1983 שנת לגבי מהמרשם המתקבל הנתון את התואם נתון נקבל ,19821983

כמהימנים. האוכלוסייה בכלל שיעורם ואת בסקירה הקשישים מספר את

ניכרת במידה גבוה 1983 שנת לגבי מהמרשם המתקבל השיעור במחוז, (75+) הישישים לשיעור באשר

השיעור ב1972 וגם שב1977 בעוד הסטטיסטי מהשנתון המתקבל 1982 בשנת הארצי מהשיעור

במחוז (65+) הקשישים ששיעור בחשבון גם נקח אם ארצי. הכלל מהשיעור בהרבה נמוך היה המחוזי
אלו בשנים ארצי הכלל הקשישים משיעור בהרבה נמוך הוא גם היה וב1981 1977 ,1972 בשנים

ארצי הכלל הקשישים משיעור נמוך עוד מהמרשם) (המתקבל ב1983 במחוז הקשישים וששיעור

מהמרשם המתקבל 1983 לשנת במחוז הישישים ששיעור למדי ברור אזי (9.73; לעומת 7.10*) ב1981

שיעור אולם, בכ6?15. הניפוח היקף את לאמוד ניתן התחזיות המודל נתוני סמך על מנופח.
לכך, אי ישוב. לצורת ישוב צורת ובין במחוז לאזור מאזור למדי עקבי נראה זה ניפוח

כן וכמו בכו^15 75+ גילאי של המוחלט מספרם את להפחית יש הסקירה, לנתוני בהתייחסות

אזור בין היחס את זאת לעומת לכ0^30. בממוצע %35.5n כלומר ,65+ גילאי בקרב שיעורם את

הפיזור כן, כמו למדי. כמהימן לקבל ניתן אלו משתנים שני לפי ישוב וצורות לאזור
תחזיות. ומודל מירשם  הנתונים מקורות בשני זהה והישישים הקשישים של הגיאוגרפי

זו. בהערכה הם גם תומכים (1983 ליוני (נכונים החדש מהמפקד הראשונים הנתונים (4

.80+ גילאי שיעור על גם כמובן חלה זו הערכה (5
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והישישות הקשישות שיעורי לפי הארץ בלל עם הדרום מחוז השוואת 1אי: לוון

| מיפקד לפי בישובי0"| "אוכלוסייה |לפי סטטיסטי שנתון לפי | מודל לפי ך5פ7 ו

ר.למ"ם הלמ"ס תחזיות מרשם
1972 19771981 1981 1983

nTw כ97 מחדז כ5ל מחדז 555
| הדרום |הארץ הדרום |הארץ הדרום הארץ ן הדרום ז ןמווו |

4.0 7.7 4.7 9.2 6.4 9.7  7.1 ^לגילאים
לפי

1982 המודל 1982
25 28 27 30 ~29^ ~ 34 30(1) 36 +75

+65
1982

10.5 12.0  12.2  1479  16 5 +80
65 +

ו ן |

בלבד. עירונית אוכלוסייה (1)

שמדרימים ככל וקטן הולך האוכלוסייה בכלל 65+ גילאי שיעור כי למדים, אנו 2 מלוח

אשר בארשבע. בנפת במיוחד בולט זה דבר קטנים. ליישובים גדולות מערים שעובדים וככל

כלהלן: הן העיקריות התכונות כי ו1.2 1.1 בלוחות מוצאים אנו הקשישה, האוכלוסייה של לתפרומתה

יותר מעט מכילה ,(1 איור (ראה כארשבע מנפת בהרבה קטנה היא כי אף אשקלון, נפת (1)

במחוז. הקשישים ממחצית

אשדוד, (אשקלון, הגדולות בערים מרוכזים מהקשישים לשנישליש קרוב הנפות, בשתי (2)

בערים מתגורר כארשבע) בנפת ו^310 אשקלון בנפת 2W) נכבד ומיעוט בארשבע)

ובעיירות. יותר הקטנות

אשקלון. בנפת אחוז 16 לעומת ובמושבים, בקיבוצים גרים מהקשישים 6\ רק בארשכע, בנפת (3)

t
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בהרבה, גדול שטח עלפני מפוזרת בארשבע בנפת הקשישים אוכלוסיית
ריכוזי בין והמרחקים אשקלון, בנפת מאשר ערינו, של יותר רב ובמספר

זו מאוכלוסייה יותר קטן אחוז זאת, עם יותר, גדולים הם האוכלוסין

זעירים. כפריים ביישובים מפוזר

גילאי של המשקל היינו  הקשישה האוכלוסייה של הישישות למודדי באשר

בנפת במיוחד מםויימת, שונות מראים ו2 1.2 לוח  80+ גילאי ושל 75+

בארשבע.
בקרב 75+ בני שיעור הכלל. מן יוצאת הכפרית האוכלוסייה רק אשקלון בנפת

אחוז מהווים 80+ ה ,75+ בני הקשישים בקרב ואילו הנפתי, מהממוצע נופל ה+65

היא הקטנות ובע.יירות בערים הקשישה האוכלוסייה בארשבע בנפת מהממוצע. גבוה
בהשוואה ניכרת במידה "ישישה" הכפרית האוכלוסייה ואילו בולט, באופן "צעירה"

בארסכע. העיר של לזו

שהתפרוסת כזה להיקף מגיעים אינם לעיל האמורים ההבדלים אולם,

מן אחת שונה תהיה 80+,759,6574 גיל קבוצות שלושת של הגיאוגרפית
מכיל אזור כל כי מגלה, 1.2 בלוח אופקית הסתכלות ניכרת. במידה השבייה

הגיל. קבוצות שלוש של דומה אחוז

(1 מס1 באיור שימוש (תור הקשישים מספרי לפי הגיל מבנה את ננתח אם

גילאי 10,500 מתור 7,000 וכן 65+ גילאי 29,000 מתור 18,000 כי נמצא

שווה בבארשבע מספרם כאשר במחוז, הגדולות הערים בשלוש מתגוררים 75+

1,400 שוהים ובדימונה בקריתגת יחד. גם ובאשדוד באשקלון למספרם בערך

במימדר הבא במקום .75+ בני ו700450 עיר, בכל 65+ בני קשישים 2,000

ומועצות שדרות,אילת0, ערד, מלאכי, נקרית עיירות של גדולה קבוצה עומדת

בארטוביה, אשקלון, (חוף יחסית גבוהה אוכלוסייה צפיפות בעלות איזוריות
המקומיות המועצות שאר .75+ בני ו.300135 65+ בני 850400 ובהן הנגב] שער

הצפוניות המקומיות והמועצות עיירות, שתי יואנ^) שפיר, (לכיש, אשקלון נפת של



ו / י י י /ר (65+) הקשישים אוכלוסיות גודל /א רחובות ברשות (75+) והקשישיםהזקנים
1 * 75+65 +

~~ ך~~ אזורית מועצה טירוני "שוב
~Z~~~~~~~~ 7™""/■SSa*^ /Zl מ50 ~~~~פחות /00000 נדדה LJ _

£ggx <^\ | \ \J 50 115 100 399

/■*"j£*0£<. L 1 1 W 135 299 400 850

^^אש7ן17ן 1 /^r' + \( J 450 710 14002000 /
^^^, \\שפיר\ B ^=<^ /=
I; i^p / rn ^1 ^ / ( ) 17001800 45005500 ^

אשקלון^כ: חוף / >^'^_7ץך^ /^\ 3200+ 85Q0+ /^
/ * (ר^ ^^ ך*^ * ^§, (65+) הקשישים בקרב הזק1ים(+75) הקשישים אחוז ך 1/ הנגב/ שטר י^ ן ^ 7כ מועצהאזורית "שובטירונ" ברשות _____

~ / ^~~^J~^ /_ >^(*\ / ^ ^ 28.031.9 י*י1אב.5.0ו ^

\ f ', בנישמטון^,^^^ \' 7 1

^ " \ מרחבים / ! /^v^n"\ / W,^ /^
\ sv >' ) ^/ 'י . ' \^^\ א

אשכול \ f /יי באי"יב" / תמר pZA

j ^,'' ! /1J/n1c^\ / /.

\ הנגב רמת L7 ■''

20ק"מ 0 ^^ / TfrHs\
1 . /^ \^^ / נאי

983ו מקומית, רשות 7פי הדרום במחוז (75+) והקשישיםהזקנים (65+) הקשישים תפתסת :1 איור

הקשישה האוכלוסייה גודל את הן מביא במרובע) או (בעגול האוכלוסייה גודל סימול א)
הישישה. האוכלוסייה גודל את והן

דק. מקוטע בקו המקומיות הרשויות ביו והגבול עבה מקוטע בקו מסומן הנפתי הגבול ב)
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שמעון) בני מרחבים, עזתה, אשכול, ירוחם, (נתיבות, בארשבע נפוז של ביותר

399100 מהן אחת ובכל ,1 מסי באיור המוצגת האחרונה הקטגוריה את מהוות

את (להוציא לירוחם דרומית .75+ בני קשישים ל115 50 ובין 65+ בני זקנים
קשישים. של מבוטל מספר מתגורר אילת0

אוכלוסיית גודל בין למדי חלש מיתאם קיים כי מראה, גם 1 איור
באשדוד .65+ בני אוכלוסיית בקרב 75+ גילאי ומשקל 75+ או 65+ גילאי

בני של בהרבה קטן אחוז אך באשקלון, כמו 65+ גילאי מספר אותו בערך נמצא

גבוה אחוז  65+ גילאי של יחסית קטן מספר שבהן מלאכי וקרית לירוחם .75+

המקומיות הרשויות בכל גם וכר ,(80+ או 75+ בני ) ישישים של בולט באופן

קשישה). אוכלוסייה כמעט אין שבו הרחוק', 'הדרום למעט ) הדרומיות

^נצנ5__5ננ5_יי555ינ5_גננו1פ_טל_מיטיד . 3

שהו 1972 בשנת כי קופ6 מצא בישראל הזקנה האוכלוסייה על במחקרו

,8480 גילאי מכלל אחוז 13 ,7975 בני מאוכלוסיית אחוזים 8 במוסדות

אחוז רק מאד, הישישה בקבוצה אף אחרות, במלים .785+ מגילאי אחוז ו22

מוסדי. לטיפול נזקק קטן

1 .5 בעמוד 3 הערה ראה 6

הבאות: לתוצאות מביא זה בדו"ח המשמשות הגיל לקבוצות אלה מספרים תרגום 7
.80+ מגילאי אחוז 18 עד ו16 75+ מגילאי אחוז כ12
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גבוהה הסתברות בעלות קשישים קבוצות על מצביעה המקצועית הספרות

ללא הישישים זו קבוצה ובקרב נשואים, הלא הישישים כגון למיסוד יותר

לאסוף היה ניתן לא זר. סקר במסגרת אחרות). בצורות מבודדים (או ילדים

הלא הישישים של הגיאוגרפית התפרוסת ואילו הקשישים, ילדי על נתונים
ו3.2. 3.1 בלוחות מוצגת נשואים

.נשואים שאי_נם ישישים

הלא הישישים קבוצת של הגיאוגרפי שבפיזור היחידה החשובה התכונה

מצב לפי הבחנה ללא הישישים של לפיזור כמעט זהה שהפיזור היא, .נשואים

.(3.1 (לוח 80+ בני ו2,952 75+ בני 5,622 מונה נשואים הלא קבוצת משפחתי.

שגברים יתכן ומוצא. מין לפי תתמיון גם לערוך אפשר זו בקבוצה

הנשים כאשר מוסדי, לטיפול לפנות מנשים יותר נוטים הישישה בקבוצה

דומה שנטייה סברה היתר. מבוגרים. בת או בן עם יחד להתגורר יותר נוטות
משתנים שני של שהשפעתם כיון אך אסיהאפריקה. ממוצא קשישים אצל קיימת

ם
. בניתוח אותם כלל1וי לא אומתה, לא אלה

g
בישראל,1971 אבות בתי , וייל חנה למשל: ראה

The LastRefuge, 1962 P. Townsend

כי בליווח(אם נכלל לא השני .3 בלוח מופיע הללו המשתנים משני הראשון
הבאים: מהטעמים בידינו) נמצאים הנתונים

לטיפול מצומצם כביקוש בזמנו שהתפרש שמר. כיום סבורים רבים חוקרים 00
המוגבלת הנגישות של השתקפות אלא איבו אםיהאפריקה ילידי מצד מוסדי

אלה. לשירותים להם שהיתה
ברשימת או מוסדי בטיפול הנמצאים הקשישים על רק נתונים אסף זה סקר (ב)
נזקקים שאינם הקשישים רוב המדינה. עלידי המסובסדים במוסדות המתנה

אירופהאמריקה. ממוצא הנראה, כפי הינם, זו לסובסידיה
בתיהאבות לשלושת או הדרום במחוז האבות בתי לשני לכניסה הזכאות (ג)

עדתית. או ארגונית השתייכות בסים על אינה בגדרה
אירופהאמריקה יוצאי עולה,שמשקל הסקר עריכת במרוצת שנאספו מהנתונים (ד)
האוכלוסייה בכלל משקלם עם אחד בקנה עולה בסקר שנכללו הממוסדים בין
65+ בני מאוכלוסיית אחוז 3£ אירופהאמריקה יוצאי היוו 1972 (בשנת

גם ידועים זה בסקר בדרום מוסדית במסגרת המטופלים אחוז 60 לגבי בדרום:
אירופהאמריקה). ממוצא הם מתוכם אחוז ו46 מוצאם, על פרטים

1
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רשמיות המתנה וברשימות בבתיאבות הדרום מחוז תושבי מספר .4

הפרוכות מיפוי עלידי מוסדי לטיפול הביקוש בתפרוסת עסקנו כה עד

אולי ניתן זה, לדו"ח במבוא כאמור אולם זה. לשירות הפוטנציאליים הצרכנים

ומדיד גלוי שהוא בביקוש חלק אותו באמצעות גם הכולל הביקוש את למדור

ברשימות הרשומים הפונים ומספר במוסדות התפוסים המקומות מספר בצורת

? לביצוע ניתך אכן הדבר האם המתנה.

ומספר הממוסדים (מספר המשתנים שני ביו שהקשר להבהיר עלינו ראשית

ביותר. בעייתי הוא הכולל הביקוש וביו הממתינים)

הממושך11 הטיפול במערכת רבים תפקידים בעלי עם משיחות המצטיירת התמונה

מוסדיים למקומות הדרום מחוז של הציבור שביקוש היא הדרום במחוז לקשישים

והן השירות של השער" "שומרי ידי על פעיל באופן הן  ניכרת בצורה מוגמד

השער פורמלית.לשומרי פנייה להגיש טורחים שאינם מועמדים עלידי סביל באופן

בדרום אבות בתי בשני ראשית, זו. הגמדה למדיניות עיקריים מניעים שני

. לשנתיים שנה בין הוא לכניסה ההמתנה זמן בבניה) נמצא אחד (עוד

הגלוי והביקוש סיפוקו, על בא שכבר הגלוי מהביקוש מורכב הכולל הביקוש
סיפוקו. על בא שטרם והבלתיגלוי

האחרונה. הפיסקה במיוחד אי. פרק ראה

המקצוע בעלי וכל בתיהאבות, סגל קבלה, ועדות חברי סוציאליים, עובדים
קשישים. עם העובדים

. ו , י . 

: _ /
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המוסדות לשלושת מועמדים מלהפנות נרתעים השער שומרי רוב לכר, בנוסף
מפאת רבים מועמדים להפנות נוהגים והרווחה הבריאות משרדי שאליהם בגדרה

הן: בשיחות שהובעו זו, לרתיעה הסיבות שתי . הדרום^ במוסדות מקום חוסר

תחבורה אין (למשל, לשם הנסיעה וקשיי בגדרה למוסדות המרחק (א)

גדרה). בתור פנימית ציבורית

רמת רב, לא זמן לפני שנבנו הדרום במחוז המוסדות לשני כהשוואה (ב)

מאד. במוכה גדרה במוסדות התנאים

בעזרת להסתדר שישתדלו אליהם הפונים את לשכנע מנסים רבים שער" "שומרי

צד באותו ניצבים הם בכר בגדרה. מקום מלקבל ויימנעו הקהילתיים השירותים

מוכנים והקשישים ילדי הדיווחים, לפי עצמם, הפונים כמו המתרס של

רבים . לגדרה ברירה, בלית , ייכנסו לא שהוריהם ובלבד מאמץ כל לעשות

לבית להתקבל שהסיכוי ביודעם במוסד, מקום לבקש אפילו טורחים אינם אחרים

ובמיוחד  שרואיינו סוציאליים עובדים כמה מאד. קלוש הנפתי אבות

להשיג היה ניתן אילו משתנה היתה עמדתם כי טענו,  הקטנות ברשויות

הדעת. על מתקבל ובמרחק טובה ברמה במוסדות מקומות

.8 לוח ראה  אורנים ונווה גנים שגב, הם: המוסדות שלושת
מקומיות, רווחה בלשכות מחוזיות, בריאות בלשכות  שער" "שומר כל כמעט

גדרה' ליפתרוו  פחות ומי יותר מי  הסתייגות הביעו  בדרום בבתיאבות
אותם להניא בכדי בגדרה לבקר הקשישים ילדי את שולחים מהם רבים

להוריהם. מיסוד מלבקש

מנסים הנפתי האבות בית של ההמתנה לרשימות המתקבלים המועמדים רוב
השירותים ו/או המשפחה בני של בתמיכתם ההמתנה בתקופת בביתם להישאר
לאורך התמודדות מאפשרת אינה זו תמיכה רבים במקרים אך הקהילתיים,

; יותר שמאוחר הבנה תוך בגדרה מקום מקבל הקשיש ואז הבעיות, עם זמן
הנפתי. האבות לבית יועבר

; אילת,וירוחם. , בארטוביה כגון במקרים 15
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היא, בדרום אבות לנתי הפונים של ללחצם השער" "שומרי של אחרת תגובה

כל חסרי תושביהן כי בטענה , המתנה רשימת להחזיק מסרבות רבות שרשויות

ומצד הנפתי, האבות לבית להתקבל בלבד, זעום סיכוי להם שיש או סיכוי,
המתנה. מצריכה אינה כמעט בגדרה למוסדות כניסה שני

באחד להתקבל קטן סיכוי יש והמושב הקטנה העיר שלתושב לכך אחת סיבה

להם שיש לפונים נותנים אלה שמוסדות העדיפות  היא הנפתיים למוסדות *1^)3

מפלה זו מדיניות . בהם ולתמוך לבקרם ויכולים המוכנים וחברום נ1יימשפחה

הביקורים. את לצמצם עשוי הריחוק שעצם כיוון מרוחקים, ממקומות פונים לרעה

ומושבים קיבוצים של הטבעית הביקוש שרמת העובדה, את לשכוח אין זאת עם יחד

הן עירוניים. תושבים של מזו איכותית ושונה יותר נמוכה מוסדי לטיפול

לתמוך להם מאפשרים השיתופיים היישובים של החיים אורח והן האידיאולוגיה
ן q

. בערים ומקובל שמתאפשר מכפי יותר הרבה ממושכת תקופה לאורך בביתו בקשיש

חמור הוא המקרה מוסדי, לטיפול קשיש מפנה שיתופי יישוב שכאשר ומכאן,

במיוחד.

בארטוביח. אילת, מלאכי, קרית אשדוד, כגון 16
למקומות ההמתנה רשימת את ביטלה באשקלון המחוזית הבריאות לשכת אפילו

אשקלון, תושבי על גם חל הדבר באשקלון. האבות בבית ותשושינפש סיעודיים
הבנה תוך בגדרה מקום קיבלו אשר שבקירבתן האזוריות והמועצות קריתגת,
קשישי מרבית את מהווים אלו הלפרין. לבית יותר מאוחר במועד יועברו כי

בגדרה. אבות בבתי (1983 (ספטמבר, עתה המצויים אשקלון אזור
יופנה ומי הדרום במרחב למוסדות יתקבל מי הקביעה זו, למדיניות בהתאם
ממילא לו שאין שאדם ההנחה, עלסמך ניכרת במידה נעשית בגדרה למוסדות

הזקנים מכך כתוצאה מרוחק. למוסד שיישלח מכך ייפגע לא חזקים ביקור קשרי
יחסית הנמוכה התנאים מרמת והן מוגבר מבידוד הן  כפליים יסבלו המבודדים

גדרה. של

הקיבוץ גבולות בתוך קשישים בחברים לטפל במאמציהם כמיוחד בולטים הקיבוצים 18
הם. משאביהם ומתוך
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המשתנים ששני כזאת, היא מוסדי לטיפול הביקוש "הגמדת" לסיכום, ץ

ברשימת הרשומים ומספר במוסדות השוהים הקשישים מספר  זה בסעיף שנידונו

מחוץ הממשי הכולל לביקוש אינדיקטור לשמש יכולים אינם  פורמלית המתנה

מאד. חלש אינדיקטור מהווים הם  אלה בערים וגם ואשקלון19. בארשבע לערים .

חזקה הרתעה של שבתנאים בכר, היא הכולל הביקוש אומדן לעניו העיקרית משמעותם

טיפול מקומות של הדרושה לכמות הכרחית "רצפה" על מצביע גודלם ביקושים של

מו&די.

הקהילה ובין המוסד בין המרחק .5

שאלת את להפריד אפשרות אין בדרום, לקשישים המיסוד מקומות היצע בתכנון

אמותמידה: שתי בידינו אלה. מקומות של רמתם משאלת המוסדיים המקומות מספר

האוכלוסייה מריכוז וריחוקו בו, החיים לתנאי באשר למוסד שיצאו המוניטין
המקומות איניצול את יחדיו אלה שני מסבירים הדרום במחוז משרת. הוא שאותה

לעיל. המוזכר שבגדרה, במוסדות

המוסדות שני על הרב מהלחץ חלק גם מסבירה האיכות, של הראשונה אמתהמידה

זאת, לעומת אך גבוהה; ברמה כמוסדות שם יצא להם הדרום, במחוז החדשים

גדרה. מוסדות על מאשר פחות הרבה לא אלה מוסדות על חלה המרחק בעיית
עובדי מסכימים עזב, שאותה הקהילה לבין במוסד האדם בין הפיסי למרחק אשר

בהצלחת חשוב גורם שזהו  לאמר המקצועית20, בספרות הנאמר עם שרואיינו השדה

בין הדומיטרי הביקורים קשר על השפעתו בגלל בעיקר לבעייתו, המוסדי הפתרון י

חברים;). והן משפחה בני הקודמת(הן וקהילתו הזקן

19
של לשיפוטו כפופות שאינן (הקטגוריות ולתשושים לעצמאיים ההמתנה רשימת

פעילה. עדיין היא אשקלון אבות בבית הבריאות) משרד
, , 20.try Townsend p. למשל ראה
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גם הוא הביקורים, תדירות את משמעותי באופן מצמצם שהרירווק בלבד זו לא

בני במוראל לתמוך חשוב והרי הקשיש, את המבקרים המשפחה קרובי על מכביד
שאין21 העובדה שכר, כיון . עצמו הקשיש של במוראל מאשר פחות לא המשפחה

להיחשב יכולה מהקהילה, סביר במרחק מספקת, במידה או בכלל מוסדות,

באופן לא פנים כל על או סיפוקו, על בא שלא לביקוש חדמשמעי כאינדיקטור

נאות.

הדרום במחוז לקשישים מוסדיים שירותים של הקיים ההיצע .6

22 מו^די טיפול מקבלים הדרום מחוז מקשישי ש>1.93 למדים אנו 4 מלוח

אחוזים. 3.7 של ארצי ממוצע לעומת המחוז) לגבולות מחוץ והן בתוך הן (במוסדות
מיטות 370 ובהם בבנייה, ואחד קיימים מוסדות שני ישנם הדרום מחוז בתוך

מיטות 12.75 כלומר נפש, 29,000 המונה 65+ גילאי אוכלוסיית עבור ,.

23 '
קשישים מיטותל1,000 39.5 של ארצי ממוצע לעומת קשישים ל1,000

ובו במוסדות לשוכנים ביקורים מצמצם הריחוק שונות. השלכות יש למרחק 21
מהמוסד, לצאת יוכל שבהן ההזדמנויות את כליל כמעט מונע הוא בזמן

ולהחזירו יום לביקור הביתה לקחתו אפשרות כמעט אין משפחתו. בני בלווית
משפחותיהם. על כמו רבים קשישים על עדיף הסדר  למוסד ערב עם
הארוחה, בשעת חטוף ביקור כגון קצרים, ביקורים מתאפשרים לא

ובחגים בשבתות למוסדות הגישה הוריהם. לווית ללא נכדים של ביקור או
מבניהזוג לרבים לא בוודאי  רכב יש לכולם ולא רכב, לבעלי רק מתאפשרת

מתישות, להיות יכולות הציבורית בתחבורה ארוכות נסיעות במוסד. הקשיש של
והליכה מהם, אחד לכל המתנה אוטובוסים, 3 או 2 בהחלפת פעם לא כרוכות

והמבקר גבוהה, תמיד אינה האוטובוסים תדירות למוסד. האוטובוס מתחנת ברגל
משר את ולהתאים לו לאנוחות מאוד בשעות ביקורו את לקיים כר בעקבות חייב

הציבורית. התחבורה של הזמנים לוח לפי ביקורו
ו/או למיסוד פנייתם את שהגישו הדרום מחוז תושבי רק נסקרו זה בסקר 22
בעיקר והבריאות. הרווחה משרדי דרר המיסוד בהוצאות השתתפות קיבלו

ידוע לא שמספרם ממוסדים של קבוצה יש העצמאיים הממוסדים של בקטגוריה
המשרדים התערבות ללא לדרום מחוץ במוסדות מיסודם את ומימנו שביצעו

בסקר. כלולים אינם לכר ואי

ברוקדייל שמואלי: גוטמן, פקטור, ראה ,1981 לשנת מתייחסים הארציים הנתונים 23
S1582
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הדרום מחוז לתושבי מוסרי טיפול של הגיאוגרפית התפרוסת

בתוכם הקשישים שיעור מבחינת רבה במידה שונים הדרום במחוז היישובים
ו

הגדולות בערים 2.54^0 ביו נע האחוז . C4 לוח רביעי, (טור למוסדות המתקבלים

. בארשבע נפת של הקטנות בעיירות 0.690* ובין אשקלון בנפת
נפת מאשר זקנים פחות אחוז 40 מוסדי לטיפול מקבלת בארשבע נפת .1

והיא להציע מקומות יותר יש אשקלון שלנפת משום הנראה כפי  אשקלון

לגדרה יותר קרובה

אשדוד אבות בית פתיחת של ההשפעה של אומדן כוללים ו5 4 לוחות נתוני 24
! זה(אשדוד, מוסד של הקבלה באזור למיסוד וההמתנה המיסוד דפוסי על

ההנחות הונחו זה אומדן לאפשר מנת על טוביה). ובאר יואב מ.א. מלאכי, ק.
הבאות:

שיעורם לפי שלו הקבלה שבאזור הרשויות בין יוקצאו במוסד המיטות C1
האבות בבית תמלא אשדוד עירית זאת עם .65+ בני באוכלוסיית

ובארשבע. אשקלון עיריות שממלאות לממוצע השווה מיטות שיעור הנפתי

ק.מלאכי, מאשדוד, לגדרה המופנים הקשישים במספר ירידה תחול (2
שלא בעובדה בהתחשב ב$30 נאמדה זו ירידה ובארטוביה. יואב

אשדוד. אבות בבית לעצמאיים מיטות יהיו
הממוסדים מספר ובין למיסוד ההמתנה ברשימת האנשים מספר בין היחס (3

1, הלפרין, אבות בית של הקבלה באזור הנוכחי מהיחס במקצת גבוה יהיה
;... האוכלוסייה גודל לבין אשדוד האבות בבית המיטות מספר כין והיחס מאחר
י" חמרת אבל למדי, מסופקת זו הנחה יותר. נמוך הוא שלו באזור 65+ בני של

שולי תפקיד ממלא ההמתנה, רשימות גודל , והמשתנה מאחר חשיבות
הסקר. נתוני בניתוח גרידא

למוסדות שלהן הממוסדים כלל של דומה אחוז אמנם, מפנות, הנפות שתי 25
למוסדות גדול יותר הרבה מוחלט מספר מפנה אשקלון נפת אבל לדרום, שמחוץ

חוץ.

■ י
' ,,.;;t.l ■l■ :.. :. ,. ..■r:' . ':: ,:: .. ' e,. .. :,C.'\ ■■  ''"7 . ......,.;. !..ן ו:
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וננפת מוסדי, לטיפול יותר נמוך אחוז הקטנות הערים מפנות הנפות בשתי .2

בנפת אך יותר; עוד קטן שיעור והמושבים הקיבוצים מפנים אשקלון

כפליים יותר גדול במוסד הכפריים היישובים קשישי אחוז בארשבע

של הגיל מבנה אולי הוא זו לשונות חלקי הסבר הקטנות. בערים ז ו מהאח

;.. י יישוב. קבוצת בכל (75+ לבני 65+ בני יחס ) הקשישים

ישישים הם 65+ מבני אחוזים 45.6 בארשבע נפת של הכפריים ביישובים
י .(2 (לוח ישישים הם אחוז 31.9 רק  הקטנות בערים ואילו ,75+ בני

חלק בהפניית התבטא בדרום מוסדיים במקומות המחסור לבעיית הפתרונות אחד

בתיהאבות לשלושת בעיקר (27) נ26) הדרום למחוז שמחוץ למוסדות מהפונים

.(8 לוח (ראה בגדרה

למידור שזכו מהקשישים מחצית רק הדרום, מחוז רחבי בכל כי מלמד, 4 לוח

כמובן, כולם, שלהם. המקומית הרשות בגבולות למוסד להתקבל הצליחו מוסדי
ן

פירוש אך נפתם, בתחום נשארים אחוז 18 ואשדוד. בארשבע, אשקלון, תושבי

קהילת לבין המוסד בין רב מרחק בארשבע, בנפת ובמיוחד  כלל בדרן הדבר,

: מיישובים רב, ממרחק מהם שליש למחוז, מחוץ אל מופנים כשליש הקשיש. של הבית

בנפת הקטנות העיירות הן זה מממוצע דופן בארשבע.יוצאות בנפת המצויים
אחרים) (ולמוסדות לגדרה בלבד אחוז 2423 המפנות בארשבע, והעיר אשקלון

ו*"73 4606 המפנות בארשבע בנפת הקטנות והעיירות הכפריים היישובים וכן

להפנות דימונה של יכולתה חוסר הוא האחרון לנתון מההסבר חלק בהתאמה.

המוסדי. הטיפול בהוצאות להשתתף סירובה כגלל בארשבע אבות לבית מועמדים

.4 סעיף ראה  הביקוש את להגמיד הוא השני הפתרון 26

למשפחותיהם המקום קירבת בגלל בגדרה מיסוד מעדיפים פונים מאוד מעט 27

המרכז. באזור
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המקומות של הארי החלק את תופסת שבארשבע נכר נעוץ מההסבר אחר חללן

0 0

הנפתי האבות בבית

ארבע לפי המיסוד של הגיאוגרפיים הדפוסים של ניתוח מוצג 6 בלוח

סיעודי לטיפול הזקוקים המקרים ששיעור ברור, תיפקוד. רמת של הקטגוריות

אחרת. קטגוריה מכל גבוה למחוז מחוץ אל ומופנים

יחד): גם שניהם אולי או נ מהשניים אחד על מצביע זה מימצא

זו. בקטגוריה הוא במיטות ביותר החמור המחסור א.

למקרים הופכים הם בגדרה, מקום לקבל מסכימים ילדיהם או שהקשישים עד ב.

יכולים הקהילה ושירותי משפחותיהם אין שעימם סיעודי לטיפול הזקוקים

יותר. להתמודד

מחוץ אל הנשלחת בגודלה השנייה הקטגוריה הם העצמאיים כללי, באופן

בתחומי מוגן ודיור קהילתיים שירותים היעדר הדבר משקף כאן המחוז. לגבולות
מיטה לקבל מעשית אפשרות כל חוסר וכן הממוסדים, של המקוריים מגוריהם

29
. באשקלון או בבארשבע האבות בבתי לעמצאי

בהרבה(!883) גבוה מיטות שיעור האבות בבית ממלאים בארשבע העיר תושבי 28
בארשבע(^630). בנפת 65+ גילאי בכלל שיעורם עלפי להם המגיע מהשיעור

לשיעורה המתאים מיטות אחוז הלפרין בבית ממלאת אשקלון העיר זאת, לעומת
נובעת לכר העיקרית הטיבה זה. מוסד של הקבלה באזור 65+ גילאי בכלל
באזור הרשויות בין מראש הוקצו הלפרין בבית שהמיטות מכר הנראה ככל
שאינם הנפה קשישי בארשבע: האבות בית לגבי הדבר כר לא שלו. הקבלה

מהמיטות אחוז 12 רק ממלאים והם הנפה קשישי מכל 37^0 ים מהו בעיר גרים
בארשבע. האבות בבית

1982 ספטמבר בין עצמאיים קשישים ששה קיבל בבארשבע האבות בית 29
.1982 שנת בכל כזה מקרה אף קיבל לא הלפרין בית ;1983 ואוגוסט

^
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לעיל שנידון הבית, קהילת לביו המוסד בין המרחק נושא מוצג 7 בלוח

ואין הדרום, גבולות בתור ביותר הקרוב למוסד במרחק מדובר .5 בסעיף

בדרישות עומדת אינה אלה במוסדות השירות שרמת משום בגדרה, למוסדות התייחסות
30

. שרואיינו הסוציאליים העובדים או הדרום מחוז תושבי

התחבורה תדירות בעיית גם קיימת למוסדות. הגישה על המקשה הוא לבדו המרחק לא

הנסיעה. וזמן הדרכים, טיב הדרוש, האוטובוסים החלפות מספר , הציבורית

מרחק המשתנה אך פרסי. רכב יש למבקר האם בשאלה כן גם תלויה אלה בעיות של חשיבותן

בנפת יותר ארוכים שהמרחקים ברור המבקרים. בפני הניצבים הקשיים על לפחות מצביע

מהקשישים אחוז 29 כי מראים, 10 בלוח הנתונים אשקלון. בנפת מאשר בארשבע

(לעתים יותר או ק"מ 30 במרחק מתגוררים בארשבע) בנפת (רובם הדרום במחוז

מגוריהם. למקום הקרוב מביתהאבות יותר) הרבה

םיכום .7

הצרכנים של הגיאוגרפית הפריסה את תיארו לעיל ו3 2 סעיפים

השירותים, אספקת תפרוסת את ניתח 6 וסעיף מוסדיים, שירותים של הפוטנציאליים
האחרון בשלב נדון זה בסעיף וכמותיים. איכותיים במונחים כיום, שהיא כפי

עלפי אשר הדרום, במחוז אזורים אותם על ונצביע במבוא, שהותוותה באסטרטגיה

מקומות של ביותר הדל להיצע זוכים זה, בדו"ח השתמשנו שבהם המשתנים

קודמים. מלוחות נבחרים פריטים המלקט 9 לוח הוכן זאת לאפשר כדי מוסדיים.
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כלל מתוך בארשבע. העיר למעט בארשבע, בנפת עירוניים יישובים .1

גילאי מסךכל אחוז 14 (הכוללת זו באוכלוסייה במוסדות השוהים הקשישים

להתגורר נאלצים אחוז 73 הדרום). במחוז 75+ גילאי מסרכל ו12 65+

אלה יישובים .(4 (לוח שלהם הבית מקהילות רב במרחק המחוז לגבולות מחוץ

אחוזים 6 רק תופסים ואלה בארשבע בנפת 75+ גילאי מםךכל 273; כוללים

אבות לבית מיטות נוספו אילו וגם מיטות) 120 מתור 8) זו בנפה מהמיטות

וכדי. נתיבות דימונה, מערד, רב מרחק נשאר היה עדייו בארשבע,

כולה בארשבע נפת .2

בתי עד רב למרחק מוסדי לטיפול הנזקקים מזקניו שליש מפנה זה אזור (א)

בגדרה. האבות

בגיל תושבים 1,000 לכל מיטות 9.4 הוא בארשבע בנפת המיטות, היצע (נ)

אוכלוסייתה 9),אך (לוח 52 באשקלון ל1,000 16.0 לעומת ,31 65+

הקשישים מכל אחוז 35.9 מהווים 75+ (בני יותר "צעירה" אינה הקשישה

בהרבה נמוכה זה באזור מוגן דיור יחידות ואספקה. אשקלון), בנפת 36.0 לעומת

.(9 לוח  ל1,000: 28.5 לעומת ל1,000 16.9) בהרבה

בגדרה. המוסדות בחשבון כאן מובאים לא 31

תוספת מחייבת היתה באשקלון הקיימת לרמה בארשבע בנפת ההיצע השוואת 32
ל220). (מ120 מיטות 100 של
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בנפה, הירויד בביתהאבות מהמיטות אחוז 88 תופסת בארשבע העיר 00

בגדרה למוסדות מוסדי לטיפול הבזקקים מזקניה 24 מפנה ועדיין
אחרים0. [ובמקומות !

נתבקשנו הדרום, במחוז במיטות הכולל המחסור במסגרת הספציפיים למחסורים בהקשר .3 .

למיילקה חמור באופו זקוק הוא כי להבהיר הלפרין ע"ש אבות בית הנהלת עלידי
האלימים הנפש תשושי ביו להפריד אפשרות קיימת לא כרגע בפש. תשושי עבור שנייה

להימצא מהצורך סובלים והאחרונים השלווים, הנפש תשושי וביו הטורדניים או

הצפיפות את משקפת זו חמורה בעיה הראשונים. עם אחת במחיצה בעולות דלתות מאחורי

שתוכנן במקום מיטות 52 כיום מצויים שבה הסיעודית במחלקה השוררת הכללית

מנוס אין החולים. עם הסגל יחסי על מקשה הדבר בלבד. מיטות 44 להכין
לשיפור תורם אינו בוודאי והדבר חולים, סתם לבין גוססים בין קרובה מסמיכות

האחרונים. של מצבם

את מדגישה הלפריו ביתאבות הנהלת ידי על שהועלתה הנ"ל הטענה .4

הזמינות. המיטות מספר להגדלת בנוסף הנוכחי ההיצע איכות לשיפור האפשרות

אינה בגדרה במוסדות השירות רמת כי הבהיר, כבר הדו"ח זו, מבט מנקודת

תושבי מספר כי לומד ניתן ולכן הדרום, מחוז תושבי של הציפיות על עובה

נענה. שלא חדמשמעי ביקוש של קטע מייצג בגדרה המושמים הדרום
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מוחלטים^ (מספרים ישוב וצורת 1פה גיל, לפי הדרים במחוז הקשישים תפרוסת 1.1 לוח

| גיל קבוצות |

80+ 75  79| 75+ 65  74 65+ | |כלל
|אוכלו0יר!
(1

| 4817 | 5593 | 10410 | 18720 | :;9130 ]410443 1 הדרום מחוז
ו ו ו ו 1 1 ן
| 2590 | 2895 | 5485 | 9945 | 15430 | 193465 1 אשקלון נפת

1 1643 1 1851 1 3494 1 6115 1 9609 |116472 ערים.אשדוד+אשקלון|
ו ו < י י י 

| 534 | 634 / 1168 | 2149 1 3317 | 43488 עירונים ישובים שאר

| 413 | 410 | 823 | 1681 | 2504 | 33505 | אזוריות מועצות

1111 1 1 1

| 2227 | 2698 | 4925 | 8775 | 13700 |216978 | שבע באר נפת

| 1473 j 1740 | 3213 1 5472 | 8685 |102086 | שבע ע1ב:באר

| 559 | 778 | 1337 | 2855 | 4192 | 90134 עירונים ישובים שאר

| 195 | 180 | 375 1 448 | 823 1 24758 | אזוריות מועצות

יווו 1 1 1

תושבים כולל אינו האוכלוסין, במירשם שמקורם הנתונים כל כמו זה, נתון (1)
לא שמינם או הדרום) במחוז הקשישים מכלל אחוז 0.05) ידוע אינו שגילם

. (tnnn במחוז הקשישים מכלל אחוז 34] ידוע;
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rn י ^
L (באחוזים,)ע ישוב וצורת בפה ג^ל, לפי הדרום במחוז הקשישים הפרו&ת 1.2 לוח

| גיל ות צ ו ב ק ן

| 80+ |75  79 | 75+ |65  74 | 65+ | |כלל
1 1 1 I 1 1 וכלוסיה א

100 100 100 100 100 100 הדרום מחוז

1 53.8 י 51.8 י 52.7' 53.1' 53.0' 47.1' אשקלון 1פת
ו ו ו ו ו ו ו

, 46.2 , 48.2 ן 47.3. 46.9, 47.0. 52.91 שבע באר 1פת

. י ו ו ו ו ו ו ו

י 100 י 100 י 100 י 100 י 100 י 100 י אשקלון .נפת

י 63.4 63.9 63.7 61.5 62.3 60.2 :אשדוד+אשקלון ערים
ו ו ו ו ו ו ו

, 20.6 , 21.9 , 21.3, 21.6, 21.51 עירוניםף.22 ישובים שאר

| 15 .9 | 14 .l |15. 0| 16.9 |16. 2| 17.3 j אזוריות מועצות
I I I I 1 I I

I I I  1 1 1 1

100 100 100 100 100 100 שבע^ באר 1פת

| 66.1 1 64.5 | 65.2| 62.31 63.41 47.01 שבע :באר עיר

| 25.1 | 28.8 | 27.11 32.5| 30.61 עירונים|41.5 ישובים שאר

J 8.7 | 6.7 | 7.6| 5.1] 6.0| 11.4| אזוריות מועצות

ו י ן ו 1 11 1
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האוכלוסייה מכלל הקשישים ואחוז (65+) הקשישים מכלל (80+ ,75+) הישישים אחוז 2 לוח
ישוב. וצורת נפה לפי

| 80+ | 75+ | 65+ |

ן כאחוז ן כאחוז , כאחוז ן

65+65+ מכלל
1 1 האוכלוסייה^ י

j 16.5 | 35.7 1 7.1 | הדרום מחוז

1 1 1 1

| 16.8 ] 35.5 | 8.0 | אשקלון נפת

. ■ ■ j 17.1 1 36.4 | 8.2 | אשדור+אשקלון ערים

] 16.1 ] 35.2 | 7.6 עירונים| ישובים שאר

| 16..5 | 32.9 | 7.5 | אזוריות מועצות

j 16.2 | 35.9 j 6.3 1 שבע באר נפת

j 17.0 J 37.0 | 8.5 | שבע באר עיר

| 13.3 | 31.9 ) 4.6 עירונים| שאר'יישובים

] 25.7 | 45.6 | 3.3 | אזוריות מועצות
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ישוב וצורת נפה מין, לפי נשואים הלא הישישים של התפרוסת 3.1 לוח

מוחלסינ0 (מספרים

| ם י א ו ש נ א ל 1

J 80+ י 75+ 1

י יסה"כ 'גבריםינשים 'םה"ב 'גבריםינשים .' .

י 2952' 2067' 885' 5622' 4017' 1605' הדרום מחוז

י 1561' 1135' 426'287 1 ] 2082' 789' אשקלון נפת

י 1016' 744 י 272' 1876' 1360' 516' ערים:אשדוד+אשקלון

י 328' 233' 95' 606' 440' 166' עירונים ישובים שאר

| 217| 158|59 |389 | 282 j 107| אזוריות מועצות

I I I I I 1 I

1 13911 9321 4591 27511 19351 816| . שבע באר נפת

| 9251 6061 3191 1809| 12511 558| שבע באר ע^ר:

| 351| 258| 93| 740| 545] 195J עירונים ישובים שאר

| 115| 68| 47| 202] 1391 63| אזוריות מועצות

1 1 / 1 ו 1 1
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ישוב וצורת נפה מין, לפי נשואים הלא הישישים של חתפרוגזת 3.2 לווו

(באחוזים).

| נשואים לא | ■ ■*''.■..

| 80+ | 75+ |

t

י 'סה"כ 'גבריםינשים יםה"כ 1גברים1נשים

'100 '100 '100, '100 י 100 '100 י הדרום מחוז

י 52.9' 54.9' 48.1' 51.1' 51.8' 49.1' אשקלון נפת

י 47.1' 45.1' 51.9' 48.9' 48.2' 50.9' שבע באר 1111111נפת
'100 י 100 '100 '100 '100 י 100 י אשקלון גפת

| 65.1| 65.5| 63.8| 65.3| 65.3| 65.4| ערים:אשדוד+אשקלון

|21. 0|20. 5|22.3 |21. 21 |1 . 1 j 21.01 עירונים ישובים שאר

| 13.91 13.91 13.81 13.51 13.51 13.61 אזוריות מועצות

1 1 1 111 1

100ן |100 |100 |100 |100 ]100 | שבע באר 1פת

|66.5|65.0|69.5|65. 7|64.6 j 68.41 שבע '2יר:באר

| 25.2| 27.7| 20.3| 26.9| 28.2| 23.9| עירונים ישובים שאר

| 8.3| 7.3| 10.2| 7.3| 7.21 7.7| אזוריות מועצות

ו ו ו ו ו ו ו
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המיסוד מקום לפי והתפלגותם למיסוד והממתינים הממוסדים הקשישים מספר : 4 לוח
ישוב וצורת נפה ולפי וההמתנה

ממתינים ממוסדים j ממוסדים |סה"כ |סה"כ |סה"כ |סה"כ ך
לגדרה 1 בבית | בבית |סה"כ| למחוז מחוץ | בנפה | |ברשות סה"כ בסה"כ כאחוז ממתינים ממוסדים ממוסדים
לבי"א + לביייא 65+ קשישים וממתינים
נפתי בגדרה נפתי

40 60 100 32 18 50 100 1.9U 215 556 771 הדרום מחוז
33 67 100 32 24 44 100 2.35*1 120 363 483 אשקלון נפת

29 71 100 34 66 100 LSA\ 94 244 338 אשדוד ערים:
אשקלון +

63 37 100 31 69  100 2,2bS 16 75 91 ישובים שאר
עירוניים

30 70 100 23 77  100 1.24*; 10 31 41 אזוריות מועצות

100  100  _ 13 13 ידוע+תושבי לא
חוץ'3'

ו

47 53 100 33 8 59 100 \Att 95 193 288 בארשבע נפת

 36 64 100 24  76 100 1.74*0 70 151 221 עיב^בארשבע

94 6 100 73 27  100 .Q%69 16 29 45 ישובים שאר
עירוניים

56 44 100 46 54  100 %1.58 9 13 22 אזוריות מועצות

1 ! ו ו ו ו ו וו וווו ו

.(15 בעמוד 24 הערה (ראה ואשקלון. בבארשבע אבות בתי של הממוצע על המבוסס אשדוד אבות בית תפוסת של אומדן כולל 4 לוח (1

באשקלון, הלפרין לביתאבות ותשושינפש סיעודיים של ההמתנה רשימת את ביטלה באשקלון הבריאות שלשכת בחשבון לקחת יש C2
רשימות. כאלו לערור נוהגות אינן אחרות שרשויות כן וכמו

המיסוד להם שהותר אלא הדרום למחוז מחוץ היה המיסוד לפני האחרון מגוריהם שמקום אשקלון בביתאבות דיירים מספר יש (3
שם. משפחתם נוכחות בגלל באשקלון
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(באחוזים) ישוב וצורת נפה ולפי וההמתנה מקוםהמיסוד לפי למיסוד והממתינים הממוסדים הקשישים תפרוסת .5 לוח

| ממתינים דים 0 ן מ מ ןתפרוסתן תפרוסת / תפרוסת ~" תפרוסת | י : ך
בבית | בבית | מחוץ / בנפה | 1ברשות הממתינים'כלל הממוסדים הממוסדים+
לגדרה לבי"א למחוז (מחוץ 65+ הממתינים

בגדרה + נפתי לרשת)
נפתי לבי"א .

100 100 100 100 100 100 100 100 100 הדרום מחוז

47 61 64 85 58 53 56 65 63 אשקלון נפת

53 37 36 15 42 47 44 35 37 בארשבע נפת

100 100 100 100 100 100 100 100 100 אשקלון נפת

70 84 73  100 62 78 67 70 אשדוד עי1ם:
אשקלון +

. י   " " " *י 7:ר,;?,יד
5 8 7 27 16 8 8 8 אזוריות מועצות

 14 ~4 3 חוץ ידוע+תושבי לא

100 100 100 100 100 100 100 100 100 בארשבע נפת

55 93 55  100 62 74 78 77 בארשבע עיר:

33 2 50  S " 15 * ;?ר,;7,נ0'0

12 5 10 506 9 7 8 אזוריות מועצות

1 ו ו ו ו ו ו ו ! ו
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., ... ישוב וצורת נפה המיסוד, מקום ולפי תיפקוד רמת לפי הממוסדים הקשישים התפלגות :6 לוח . .

| |לא תשוש|סיעודי|תשוג" | עצמאי |0ה"כ| | | |תשוש|לא |תשוש|סיעודי עצמאי |סה"כ|
ידוע נפש ידוע נפש

1 27 88 59 58 193 באר_שבע נפת 4 78 271 157 66 556 מקרים הדרום:מסי מחוז
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 אחוז םה"כ
78 43 69 76 59 ברשות 59 45 56 55 50 ברשות
4 10 5 8 8 הנפה בתור לרשות מחוץ 19 15 28 17 19 הנפח בתוך לרשות מרווץ

18 47 26 16 55 למחוז מחוץ 22 42 16 50 51 למחוז מחוץ
1 25 61 51 55 151 ~5 51 185 98 28 565 7

100 100 100 100 100  100 100 100 100 100 אשקלון נפת
84 62 87 88 76 ברשות 50 44 51 21 44 ברשות
     הנפה בתוך לרשות מחוץ 27 17 57 29 24 הנפה בתור לרשות מחוץ
16 38 13 12 24 למחוז מחוץ 25 59 12 50 52 למחוז מחוץ

 1QQ ^jj ^ 1QQ5 ^ עירוניים ישובים שאר 2 Jf /£ ^ ^ ^ אשקלוו+אשדוד ערים:

_____ ברשות 76 59 88 37 66 ברשות
ל) 25 20 (67) 28 הנפה בתור לרשות מחוץ   הנפה בתור לרשות מחוץ

(100) 75 80 (35) 72 למחוז מחוץ 24 41 12 63 34 למחוז מחוץ
I7" 3 2 15 ~~ך~7~7~~~~17 1 10 26 28 10 75m m m m m אזוריות מועצות 100 100 100 1QQ 1QQ עירוניים ישובים שאר

_____ ברשות   ברש1ת

(100) 57 (35) (50) 54 חנפה בתור לרשות מחוץ 70 54 86 70 69 הנפה בתור לרשות מחוץ
ן ן ן() 45, (67)1 (50), למחוז.46 מחוץ , 30 46 14 30 31 למחוז מחוץ

7 16 7 1 31
100 100 100 100 100 אזוריות מועצות

מקיים מ4 פחות = ^ נ   ברשות
86 75 86  77 הנפה בתור לרשת מחוץ

.  ... ן ן 141 251 141 (100) | 23. למחוז מחוץ

r .



י י ■ ■" 1י7 ■ ו 29  :י

הקרוב האבות מבית המרחק לפי המקומיות הרשויות דירוג 7 לוח

(בק"מ) מרחק \t

| מ10 פחות | 10  20 | 20  50 | 30  49 | 5099 1 1Q0*■

| שבע באר | ק.מלאכי | ק.גת | דימונה | ^גרד | אילת

| אשקלון,. | עומר | שדרות | ירוחם | נתיבות | ת אילו חבל

| אשדוד | שפיר | אופקים | עזתה | רמון מצפה התיכונה הערבה

} | שמעון בני | מרחבים | אשכול | תמר | הנגב רמת

] | אשקלון חוף | יואב | לכיש 1 |

J | | טוביה באר | הנגב שער | ]

י <;

r.

הרגשה, ללא רשומים האזוריות המועצות שמות מקומית. רשות או עיריה = ישוב

הראשיים הכבישים מערכת לפי מרחק = מרחק (1}
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זזיפקוד(באחוזים) וימת המוסד מיקום לפי הדרום למחוז מחוץ הממוסדים הקשישים התפלגות : 8 לוח

ד ו י פ ת רמת ישוב
י ידוע לא י נפש 'תשוש סיעודי תשוש י עצמאי 1 |סה"כ 1

. ממוסדים
4 17 124 33 20 ^198 המקרים מספר

100 100 100 100 100 100 סה..כ

75 82 98 48 25 81 המוסדות 3
בגדרה

 74   46 1)גנים
75 82 24   24 2)שגב

 48 25 11 אורנים וו? נ (3

25   1 _ 9 30 6 רחובות אזור

18 27 10 7 ת"א/פ"ת אזור

1 3 51 ירושלים

12 30 5 חנה פרדס

.1 1 1 1 1 1 ו 1

מתחשב אינו הוא כלומר בפועל, הדרום למחוז מחוץ הנמצאים הממוסדים את מייצג זה נתון (1)
אבות בית פתיחת בשל הדרום, למחוז מחוץ הממוסדים הדרום תושבי במספר הצפויה בירידה

הקשישים מספר ולכן זו, לציפיה בהתאם תוקנו הנתונים זאת, לעומת 4ו5, בלוחות באשדוד
המוצג ב1983 בפועל מהמספר נמוד הינו אלו(178) לוחות לפי הדרום למחוז מחוץ הממוסדים

.(198) . 8 בלוח

1

7
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ישוב וצורת נפה לפי המוסריים השירותים ותפרוסת הקשישים תפרוסת בין השוואה : 9 לוח

j I I j ממוסדים! 1 מספר 1 מיטות מספר 1 1 !

י י מחוץ יחירות אבות) (כבתי
תפרוסת תפרוסת למחוז דיור ל"1000 תפוסות הממוסדיםמספר הממוסרים 80+ 75+ כאחוז מוגך 65+ ^ישים י^י'8!?
בתור מחוץ כאחוז כאחוז סה"כ ל1000 סה"כ | במחוזןמחוץ בני,651
המחוז למחוז 75+ 65+ ממוסדים 65+ למחוז הדרום (אלפים)|(אחוזים!

100 100 46.3 35.7 32 23.0 19.1 6.1 13.0 100 29.1 הדרום מחיז
65 65 47.2 35.5 32 28.5 23.6 7.6 16.0 53.0 15.4 אשקלון נפת

34 35 45.2 35.9 33 16.9 14.1 4.7 9.4 47.0 13.7 בארשבע נפת

42 47 47.0 36.4 34 36.8 25.4 86 168 329 96 ^אשקלון
_ 1י . , , ישובים שאר

14 13 45.7 35.2 31 205 227 7<0 157 11<4 3 עירוניים

6 4 502 329 23 7<2 124 28 96 86 25 אחריות
30 20 45.8 37.0 24 21.3 17.4 4.2 13.2 29.8 8.7 ע21:בארשבע

2 12 41.8 31.9 73 ^0 69 י50 1'9 144 42 עירוניייםים

^ o7 r" 7 9 " n " מועצות
2 3 52.0 45.6 46  162 75 87 28 0>8 אזוריות

ידוע לא
4  " ~~~ ~ " חוץ +חושבי

1 1 1 I I L__J 1 1 ! 1 ! י ■
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שירות, לפי קשישים ל1,000 המקבלים ושיעור נבחרים קהילתיים שירותים המקבלים הקשישים מספר :10 לוח
pj ישוב וצורת נפה

| 65+ ל1,000 המקבלים שיעור 1 המקבלים מספר | \ |
|לפחות1 דיור 1 טיפול | |עזרה |מט"ב ארוחות לפחות |טיפול|דיור| |עזרה ארוחות|מט"ב
שירות מוגן יום ביתית וטיפול חמות שירות | מוגן יום ביתית וטיפול חמות

[ אחד אישי אחד אישי j |

92.7 23,0 29.4* 55.5 23.4 26.5* 2700 670 675* 1618 682 667* הדרום מחוז

96.1 28.5 21.8* 64.3 18.0 23.7* 1480 439 265* 993 278 330* אשקלון נפת

אשדוד ערים:
92.2 36.8 7.3 59.0 23.1 17.7 886 353 70 567 222 170

אשקלון +

154.0 20.5 116.1 13.3 sn 68 385 44 עירו0יםים
33.1 7.2 16.4 4.8 83 18 41 12 אזוריות מועצות

89.0 16.9 38.0* 45.6 29.5 30.0* 1220 231 410* 625 404 337* בארשבע נפת

74.5 21.3 38.0 38.3 28.2 25.3 647 185 330 333 245 220 ע1_ר:בארשבע

121.7 11.0 61.5 35.5 510 46 258 149 D'Z?/,™f

76.5  41.3 12.1 63  34 10ע"; אזוריות מועצות

1 1 1 י 1 1 1 1111111 1

.3535 בעמודים יימצאו זה ללוח וההגדרות ההסברים (1)

כללית. קופ"ח במימון מט"ב שירות מקבלים כללית קופ"ח של הנגב במחוז מושבים תושבי 10 (2)

. ......_ ,_ .. בלבד. הרשויות ממחצית נתונים על מבוסס *
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i

הערות מקורות, הגדרות, לוח10:

■ . \ חמות ארוחות ן.
במוקדים הן בניתם, הן לקשישים שבוע כל המוגשות הארוחות סךכל הגדרה:

.. יום, טיפול במכוגרת והו

.1983 אוקטובר לתאריך: נכון
המקומיות, הרווחה בלשכות לקשישים, בשירותים תפקיד מבעלי טלפוני דיווח מקור:

מט"ב .2

משרד עלידי ממומן הטיפול אם בין אישי טיפול המקבלים הקשישים סךכל הגדרה;

עלידי ממומן הוא אם וביו הבריאות, משרד עלידי ממומן הוא אם ביו הרווחה,

הכללית. קופתחולים
.1983 אפריליובי הרווחה משרד לתאריך: נכון

1983 הבריאותספטמבר משרד

1983 כלליתאוקטובר קופ"ח

הראשי. במשרד מיוחדים צרכים קובץ  הרווחה משרד מקור:

ואשקלון. בארשנע הבריאות בלשכות האישיים התיקים ספירת  הבריאות משרד

טיפול המשך יחידות בהנהלת הרשומים המקרים ספירת  כללית קופ"ח

הדרום. מחוז את המכסות ומעקב

עלידי ומקרה מקרה כל אימות אחרי התברר בארשבע, בריאות ללכת באשר הערות:

6 לוח מזמן. הופסק בלשכה הרשומים מהמקרים בכשליש שהטיפול אחר חוקר

בהתאם. תוקן

ביתית עזרה .3

הבית משק בניהול עזרה המקבלות בודד) או (זוג הקשישות היחידות מספר הגדרה:

הרווחה. ממשרד

.1983 אפריליוני לתאריך: נכון
הרווחה. משרד של הראשי במשרד מיוחדים צרכים קונץ מקוך;
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יום טיפול .4

בביתאבות אם בין שבוע, כל יום טיפול המקבלים הקשישים מספר הגדרה:

למקום. ממקום שונה הניתנים השירותים והרכב היקף יום. במרכז אם בין
.1983 אוקטובר לתאריך: נכוו

המקומיות. הרווחה מלשכות טלפוני דיווח מקור:

מוגן דיור .5

דיור תכלול (יחידה קשישים עלידי בפועל תפוסות דיור יחידות מספר הגדרה:

מיחידות ש6ס85 (בהנחה בנייה בתהליכי הנמצאות דיור ויחידות לבודד) או לזוג
קשישים). עלידי יאוכלסו אלו

1983 אוקטובר לתאריך: נכון  אש"ל : מקור

1983 יולי לתאריך: נכון  ברוקדייל מכון של בזק מפקד

1981 סוף לתאריך: נכון  הקהילתיים33 השירותים מיפוי

קהילתיים בשירותים התלויים הקשישים של המינימלי השיעור של האינדיקטור ,6

יוםיומי תיפקוד לצורר

טור. בכל הנדון לשירות ורק אך מתייחסים 10 בלוח הראשונים הטורים בחמשת הנתונים
הקשישים מספר את לאמוד מנת על אחד. מטור ביותר יוצג קשיש שאותו ייתכן כך

הבאים: מהמרכיבים השישי במור המובאת הקטגוריה נבנתה אחר שירות לפחות

הרווחה: ממשרד הבאים השירותים מביו אחד שירות לפחות המקבלים הקשישים מספר (1) י

בדיור/צרכים (מט"ב)/עזרה אישי בסיסי/טיפול ציוד ביתית/השלמת הבראה/עזרה

הניתנים השירות מיחידות 8006 מכסים אישי וטיפול ביתית (עזרה רפואיים.

אלה). בסעיפים

הבריאות. משרד במימון מט"ב שירות המקבלים הקשישים מספר (2)

הכללית. קופתחולים במימון מט"ב שירות המקבלים הקשישים מספר (3)

בלבד מוגן דיור מוסדות שני לגבי התפוסה 1982.נתוני שמואלי גוטמן, פקטור, 63

קשישים. עלידי התפוסות היחידות שיעור כן וכמו זה, ממקור נלקחו
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6 בטור הגתובים כמעטה נאמדה האלו המרכיבים שלושת בין והחפיפה מאחר

שירות לפחות המקבלים הקשישים מספר של מהימן מינימלי אומדן מייצגים
10 בלוח המוצגים השירותים חמשת מבין אחד

.1983 ליולי תקציבי דו"ח הרווחה. משרד של מיוחדים צרכים קובץ (1 מקור

"מט"ב". בסעיף כלעיל C2

"מט"ב". בסעיף כלעיל C3

. 40%20%n לפחות לדעתי, בפועל. מהמספר זה אומדן נופל בכמה לדעת אין ■
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יי ר^מצאות_ר^_י_ד_ע_^ מקוט_ גי פרק
מידע דהיינו, בלבד, שוטף מידע במקורות מתרכז כולו, ו"ח הד כמו זה, פרק

ו רק דן הוא כן, כמו וזדפעמיים. בסקרים ולא וקבועה, גבוהה בתדירות שמתעדכן

בניצולו. או אליו בגישה הכרוכים בקשיים ולא המידע, של הימצאותו במקום

בנספו> ראה כאן, שנזכר מקור כל על יותר ויסודי מפורט דיווח לקבל כדי
שנחקרו. המקורות על האינדיווידואלים לדיווחים הנוגעים הקטעים את

דמוגרפיים ואיפיונים גיאוגרפית תיפרוסת .1

כולה. הקשישה האוכלוסייה את המכסה היחיד המקור הוא האוכלוסין מירשם

חסרונו רשומה). מבנה (ראה דמוגרפיים נתונים של רב מספר כולל הוא כן, כמו

אוכלוסייה ניתוח או בקיבוץ הקושי הוא הקשישה לאוכלוסייה ביחס המירשם של העיקרי
של זר,ות מספר חסר הנשואים מהקשישים כ*"40 ולגבי מאחר (זוג/רווק), נישואיו יחידת לפי זו
שיש להניח ישיסוד זו סקירה במסגרת שבוצעו הנתונים מקורות בין מהשוואות כתוצאה הזוג. בן

( Kb עמ ראה < .(75+) הישישים מספר ניפוח והוא אחד חשוב חסרון עוד למירשם
לאומי, לביטוח ובמוסד הפנים במשרד קיים האוכלוסין מירשם של עותק

כולל אינו לאומי לביטוח במוסד הנמצא והעותק בתוכנם35מאחר זהים אינם הם אך

משלו: יתרונות יש עותק לכל הפנים. משרד שברשות בעותק המופיעים הפרטים כל את

הפנים משרד שברשות המירשם בעותק רק אפשרי משפחתיות ליחידות הפרטים קיבוץ

למשרד מאידך, כבודד. רשום ילד כל לאומי לביטוח המוסד של שברשותו ובעותק מאחר

המוסד של זו"ש) (קובץ ושאירים זיקנה קיצבאות מקבלי לקובץ גישה אין הפנים

הביטוח של המירשם עותק בןהזוג, של זהות מספר של לבעייה לאומיה'בנוסף לביטוח

שהנתון ובכך מספק, בקצב מתעדכנות אינן בו המצויינות שהכתובות בכך מוגבל הלאומי
(37)

. מה במידת לקוי משפחתי" "מצב

זהות. היחידות שתי העדכון, לרמת באשר (35)

לצורך למה הסיבה וזו אחד בפלט הקבצים משני נתונים שילוב מאפשרת זו גישה (36)
משרד שליד מהמקור ולא לאומי הביטוח ליד מהעותק פלט להזמין הוחלט זה דו"ח

הפנים.

המירשם. של העותקים לשני משותפים אלו חסרונות שני (37)
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להחליף זו"ש קובץ יכול הקשישים כלל בקרב הגבוהות הגיל לקבוצות באשר

של הבסיסיים האיפיונים ועל הגאוגרפית התיפרוסת על מידע כמקור המירשם את

יהיו (גברים) ו70 (נשים) 65 גיל שמעל מהאוכלוסייה 90\ לפחות זו. אוכלוסייה
מקבל. של כבןזוג או שאירים, קיצבת או זקנה קיצבת כמקבלי זו"ש בקובץ רשומים

מ^950. ללמעלה הרשום האחוז עולה (גברים) ו75 (נשים 70 גיל לאחר

המירשם: לעומת יתרונות שלושה זו"ש לקובץ

(לעומת נשואים מקבלים טל %80d לגבי מצויין בןהזוג של הזהות מספר (1

במירשם). %60

זאת  הבית ומשק המשפחה הרכב על שלמים, לא כי אם רבים, נתונים ישנם (2

תלויים. עבור המשולמות הבסיסית לקיצבה התוספות ניתוח באמצעות

רצון. ממשביע רחוק המצב כי אם המירשם, לעומת יותר מעודכנות הכתובות (3

מידע כמקור מפתות תכונות שתי כללית חולים קופת של מבוטחים לקובץ

הקשישה: האוכלוסייה על ודמוגרפי גיאוגרפי

הקשישים אוכלוסיית של יותר גדול חלק מכסה הוא בארץ מסויימים באיזורים (1

לאומי*38'. ביטוח של זו"ש קובץ מאשר

עד ילדים (כולל הגרעינית המשפחתית היחידה על מלא כמעט מידע כולל הוא (2

בקובץ. המופיע מבוטח/ת כל של (18 גיל
קובץ של מזו ניכרת במידה נופלת המבוטחים בקובץ הכתובות עדכון רמת מאידך,

"מצב הנתון את וכן זה, נתון המעדכן היחיד) לא כי (אם חשוב ומקור מאחר זו"ש

ההפגשה האוכלוסין. מירשם לבין הקובץ בין ההפגשות הוא מבוטחים בקובץ משפחתי"

ע"י פטירות לפי חודשית מתעדכן הקובץ זאת, לעומת שנים. 5 לפני בוצעה האחרונה

זו"ש לקובץ בהשוואה המבוטחים קובץ של אחר חיסרון המירשם. עם חלקיות הפגשות

עלייה"(79). ו"שנת מוצא" "ארץ הנתונים את כולל אינו שהראשון הוא

מאחר הקשישים אוכלוסיית של ל10006 קרוב מבוטחים קובץ מכסה הדרום במחוז (38
כללית. חולים לקופת מתחרים כמעט אין אחרים גבוליים ובאיזורים זה ובאיזור
גיל קבוצות לעומת הקשישים של יותר גבוה אחוז איזור בכל מכסה מבוטחים קובץ

שנחתם הכנסה השלמת קיצבת מקבלי של הרפואי הביטוח על ההסדר בזכות אחרות
לאומי. לביטוח המוסד לבין כללית ווולים קופת בין

בלבד. במירשם מצוי "לאום" הנתון (39



38
■, הכנסות .2

זו"ש, קובץ הינו קשישים של הנוכחיות ההכנסות על ד ח* י ר, הנתונים מקור

הלאומי. הביטוח מקצבאות הנובע ההכנסות לחלק ביחס ורק אך מהימן הוא אולם

והיות זו, הכנסה של והרכבה רמתה על ביותר מפורטים נתונים מכיל זו"ש קובץ

חודש. כל בקפדנות מתעדכנים הם הלאומי הביטוח של התשלומים ממערכת חלק והם

מעבודה (בעיקר אחרים ממקורות הכנסות על נתונים קולט זו"ש קובץ אומנם

לניתוח דייה מהימנה או עקבית אינה זו קליטה אבל מעבודה) ומפנסיות שוטפת

הלאומי. הביטוח של קיצבאות מקבלי אוכלוסיית של הכוללות ההכנסות

קיצבת המקבלת הקשישים מאוכלוסיית 400^500^ של קבוצה לגבי זאת, לעומת

המקורות מכל הזוג בני שני הכנסות על הנתונים עוברים הכנסה השלמת <

* זו"ש. בקובץ ובעיקביות כולם ונרשמים הלאומי הביטוח בסניפי שיטתי אימות
לפי בקובץ אוטומטי באופו מתעדכנות מעבודה ומפנסיות שוטפת מעבודה ההכנסות

ו היוקר. תוספות רמת

המתנה ברשימת למיסוד והממתינה הממוסדת האוכלוסייה .3

גריאטריים ובמרכזים אבות בבתי מיסוד על המידע הימצאות את סוקר זה סעיף

סיעודיות מחלקות או כרוניים לחולים חולים בתי אין הדרום שבמחוז כיוון בלבד.

השוהים הקשישים על הדיווח הליכי את לבדוק היה ניתן לא כלליים חולים בבתי

ממושך. לטיפול מוסדות של זה בסוג

פני על מפוזר גריאטריים ומרכזים אבות בתי אוכלוסיית על השוטף המידע

ממוחשבים. בלבד חלקם רבים, מקורות

למוסד אלא עצמו לזכאי לא המשולמת קיצבה של מקרה כל רשום זו"ש בקובץ

וכתובת שם הרווחה. משרד או הבריאות משרד כמו מיסודו, את המממן אחר לגוף או

ישר מועברת שקיצבתו במוסד קשיש כל לאתר ניתן זו בדרך רשומים. הם גם המוסד

הממוסדים. הקשישים. של המוחלט רובם של איתורם מתאפשר וכך מיסודו, למממן או למוסדו
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הממומנים אבות בתי דיירי כל את ממוחשב בקובץ קולט ראשי) (משרד הרווחה משרד

דייר. כל על ודמוגרפיים אישיים נתונים של קומץ וכן ידו, על מלא או חלקי באופו

המוצא יישוב של המקומית הרווחה בלשכת או מוחזק הדייר של המקיף האישי התיק

הגדולות. הערים משלושת אחת של הרווחה באגף או הדייר של

ניתן הראשי מהמשרד לקשישים. שירותיו על הנתונים את מיחשב טרם הבריאות משרד

בתיק מוחזק האישי המידע מוטד^40^כל לפי מממן שהוא הקשישים כל סך את רק לקבל

מיסודו). לפני הקשיש כתובת (לפי המחוזית בלשכה הנמצא דייר כל של האישי

על מסויימימ ודמוגרפיים אישיים נתונים כמובן, מחזיקים, עצמם האבות בתי

דייריהם.

משרדי של המחוזיות בלשכות הוא. גם מפוזר מוסרי למקום הממתינים על מידע

של בסיסיים) אישיים בחונים כלל בדרך (הכוללות רשימות ישנן והרווחה הבריאות

הבריאות לשכות ברשות בלבד. מגוריהם למחוז מחוץ הנמצא למוסד הממתינים המחוז תושבי

לעומת זו. אוכלוסייה של האישיים תיקיהם לרשימות,גם בנוסף נמצאים, המחוזיות

בלשכות נמצאים והם האישיים בתיקים מחזיקות אינך המחוזיות הרווחה לשכות זאת

המקומיות. הרווחה

בעיקר להשיג יש המחוז גבולות בתור למיסוד הממתינים על השוטף המידע את

בצורה זה מידע מחזיקות אינן בד"כ המקומיות הרווחה לשכות עצמם. האבות מבתי

ועקבית. מרוכזת

ומקבלים היצע  קהילתיים שירותים .4

השירותים היצע א.

מיוחדים" צרכים "קובץ  ממוחשב קובץ מנהל ראשי) (משרד הרווחה משרד

השירות יחידות מספר את תקציבי")הרושם הקובץ"דו"ח של בפי"ש חודשי סיכום (וכן

מבחין אינו הראשי למשרד המגיע החודשי שהדו"ח הוא זה נתון של בעייתי היבט (40
וגם קשישים דיירים גם המשרד מממן בודדים במקרים רק אולם הדיירים, בגיל

מוסד. באותו המתגוררים קשישים בלתי דיירים
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הבראה  הבאים: לשירותים בקשר יישוב בכל המשרד ידי על הממומן

דיור בהתאמת עזרה 
ו

מט"ב) (בעיקר אישי טיפול 

ביתית עזרה 

בסיסי ציוד השלמת 

רפואיים צרכים 

חמות, (ארוחות הרווחה משרד ידי על הממומנים השירותים שאר על שוטף מידע

ואגפי הרווחה לשכות בידי מופקדים וכוי) חברתיים מועדונים יום, טיפול מט"זיות,
הנתונים מערכת אולם כמובן, ממוחשבים, אינם הללו הנתונים העיריות. של הרווחה

צרכים קובץ במסגרת למיחשוב הכנה בתהליכי עתה נמצאת חמות ארוחות שירות על

הראשי. משרד של מיוחדים

רפואי, (מכשור הבריאות משרד מתקציב הממומנים הקהילתיים לשירותים באשר

נמצא נוסף מידע כל המקבלים. כל לסך הנוגעים בנתונים מחזיק הראשי מט"ב)חמשרד

המחוזית. ברמה רק

נמצא כללית חולים קופת ידי על הממומנים הקהילתיים השירותים על מידע

המקומית המרפאה ברמת או ומעקב) טיפול המשך יחידות (מט"ב, המחוזית ברמה או

. אחות). (ביקור

הקהילתיים השירותים מקבלי ב.

השירותים מקבלי על ודמוגרפיים אישיים לנתונים הנוגעים המידע מקורות

קלים הבדלים ישנם כי אם השירותים, היצע על המידע למקורות זהים הקהילתיים
צרכים בקובץ מחזיק ראשי) (משרד הרווחה משרד הנתונים. של המצאותם במקום

ואילו השירותים מקבלי על מסויימים בסיסיים אישיים נתונים הכולל מיוחדים
על המידע כל מוחזק אף שם המקומית. הלשכה של ברמה נמצא המקיף האישי התיק

היא זו ברמה הכרוכה הבעיה הראשי. במשרד ממוחשבים שאינם השירותים מקבלי

אישיים שנתונים יתכך בלשכה, מרוכזים כלל בדרך סיכומיימ שנתונים שבעוד

ומועדונים יום טיפול מרכזי חמות, ארוחות מוקדי כגון רבים, למוקדים יתפזרו

אחרים.
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וקופת הבריאות משרד ידי על הממומנים השירותים מקבלי של אישיים נתונים
אחות) ביקורי (לגבי וכך אלו גופים שני של המחוזיות בלשכות מרוכזים כללית חולים

של הזהות מספר החוקר בידי אם כללית, חולים לקופת באשר המקומיות. במרפאות

ביתר שלו והדמוגרפיים האישיים הנתונים את להשיג אולי ניתן, השירות, מקבל

בתלאביב. חולים קופת במרכז המוחזק המבוטחים מקובץ הנתונים שליפת ידי על קלות

יומיומי ותיפקוד בריאות .5

במיגבלות הקשור למידע המקורות אחד בחסר. לוקה זה בתחום השוטף המידע

כמו קהילתיים בשירותים השימוש רמת את המציין באינדיקטור מצוי יומיומי בתיפקוד
מודד שהוא הוא זה אינדיקטור של החסרון אולם יום, טיפול מט"ב, חמות, ארוחות

הקשישים לאוכלוסיית היא גם משתייכת האבות בתי אוכלוסיית ביקוש. ולא היצע

יומיומי. בתיפקוד חמורות הגבלות בעלי

אוכלוסיית לשמש יכולה לביתם המרותקים הקשישים אוכלוסיית של כאינדיקטור
ביקור מקבלי וכן כללית חולים קופת של ומעקב טיפול המשך מיחידות שירות מקבלי

האמיתיים האופי או ההיקף ולא השירות של ההיצע נמדד כאן שגם אלא מרפאה, אחות

המרותקת. הקשישה האוכלוסייה של

יוכל במרכז) (המוחזק כללית חולים קופת של כרוניים" חולים ש"קובץ יתכן

זה קובץ אולם הקשישה. האוכלוסייה של הבריאות רמת בנושא מסויימת תרומה לתרום

שנתיים. שנה בעוד אלא שלו הפוטנציאלית התפוקה את יניב ולא פיתוח בשלב כעת נמצא

על הנתונים הם ברורה ובלתי מעטה משמעות בעלי נוספים מידע מקורות שני

במשרד מיוחדים צרכים (קובץ הרווחה משרד של רפואיים וצרכים ההבראה שירותי

מחוזיות). (לשכות הבריאות משרד של רפואי מיכשור שירות ועל הראשי)

בנדל. פייר גיאו של עבודות ראה אישפוזים על שוטף למידע באשר

הקשישים של המשתנה הבריאות מצב על ביותר השלם המידע שמקור להניח יש

למקור לגשת רשות לקבל קשה אולם ופרטי, מרפאתי רופא, כל של בכרטיסיות נמצא

מאוד. רב זמן גוזל זה במקור שהשימוש עוד, מה זה,



__נ__ס__פ_=ח_

קהילתיים שירותים מקבלי

נבחרים.(41) קהילתיים שירותים מקבלי בדבר שנאספו חבו1ונים את מציג זה נספח

למוסדות. הביקוש לגבי יות 'האפטרו המשמעויות על גם נעמוד

רתוקי לאוכלוסיית כאינדיקטור קהילתיים שירותים של ההיצע ברמת השימוש

סיוע ללא להם לסייע יכולים אינם שמשפחותיהם עצמאי, בתיפקוד והמוגבלים הבית

את ולא השירותים של אספקתם את למדוד דרך זוהי ראשית, בעייתי. הוא החוץ מן

אינה קהילתיים שירותים של אספקתם הסמוי). ובין הגלוי בין ) להם הביקוש

וכוחאדם, תקציב אילוצי כגון גורמים עלידי אלא הביקוש םךכל עלפי נקבעת

ומפנים. ספקים של מיוחדים ואינטרסים השירותים, נותני של ויוזמתם מאמציהם

מחליפים שבה המידה את בחלקו מבטא הקהילתיים השירותים קבלת שיעור שנית,

שלא^ אלה אוו סופרים אנו כלומר, המוסדי; הטיפול של מקומו את אלה שירותים

צורכיהם. על עונים הקהילתיים שהשירותים לכר הודות מוסדי לפתרון יזדקקו
מאחר מוסדי, לטיפול הפוטנציאלי מהביקוש חלק גם מבטא הוא זאת עם יחד אך

מוסדי. לטיפול ההפניה את לעכב דרך רק הקהילה שירותי משמשים רבים שבמקרים

לסיוע כלל בדרך זוכים המתנה ברשימת לתורם ומחכים מיסוד הטעונים מקרים

במוסד. מקום להם יימצא אשר עד אלה שירותים באמצעות בבתיהם

במידה מוגבלות על מצביעים שהם בהנחה נבחרו 10 בלוח המוצגים השירותים 5 (41
יומיומי. בתיפקוד חמורה
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במידה נמוך הקהילתיים השירותים היצע שנהם מקומות, איתור שלישית,

פתרובות להציע ולא אלה שירותים לש0ר האפשרות על מצביע , מהממוצע משמעותית

חיובי במיתאם עומד קהילתיים שירותים של נמוך שהיצע במקרה במיוחד  מוסדיים
הקרובה. בסביבה או במקום מוסדיים שירותים היעדר עם

ארוחות על הנתונים שנסקרו. השירותים חמשת על הנתונים את מציג 10 לוח

הרשויות ורוב הדרום, במחוז הרשויות מחצית רק מכסים יום וטיפול חמות

או קיימים, אינם השירותים כי לשער ניתן שלגביהן אזוריות, מועצות הן החסרות

מאד. נדירים שהם

מנת על שירותיאחד לפחות המקבלת האוכלוסייה את לסכם ניסיון מוצג 6 בטור

הקהילתיים. בשירותים יא לשו? כ בצורה התלויה הקשישה האוכלוסייה של גודלה על לעמוד

10 בלוח הנתונים של היחיד הצירוף זהו אך ביותר, הטוב האינדיקטור בהכרח זה אין
אינדיקטור לבניית יותר מפורט (הסבר החפיפה. מבעיית כמעט להימנע לנו המאפשר

.(34 בעמוד יימצא זה

של יחסית הגבוה השיעור הן שנמצאה ההתפלגות של הבולטות התכונות שתי

משקפת זו אחרונה עובדה הכפריים. ביישובים והנמוכה הקטנות בעיירות מקבלים

מרוחקים ביישובים קשישים של קטן (מספר השירות שבמתן הקושי את הן כנראה

עם להתמודד בדרךכלל מצליחים (הקיבוצים המצומצם. הביקוש את והן פזורים)
עצמם). בכוחות בזקניהם הטיפול

קבוצת של האמיתי מגודלה אחוז ל80 60 בין זה אינדיקטור מייצג להערכתי,

מונה זו, הערכה עלפי כאן. המדווחים מהשירותים יותר או באחד התלויה הזקנים
הדרום. מחוז רחבי בכל נפש כ4,000 הקבוצה
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SUMMARY

This study examined the distribution of the need for

institutional services for the elderly population of the Southern

District. It was commissioned and financed by ESHEL to serve in its
discussions on the location of new institutional units.

Several indicators of the distribution of needs were analysed.

One was the spatial distribution of the overall aged population and its
subgroups, defined 5^ age and family status in the region. A second

was the numbers of residential places filled and length of institutional
waiting lists as indicators of the distribution of the demand for residential
care. The third was the extent to which recourse had to be made to

institutions outside the District.

There are 270 residential places available in the Southern

District for a population of 29,000 persons aged 65+, with another 10Q beds

in construction. The mean waiting time for entry is 12 years. This level

of provision cannot meet current demand. Thus 32% ^42% for the severely

disabled) of all accepted applicants are placed outside the District,
primarily in three private homes in Hadera.

Not only are the elderly removed considerable distances from

their families, but the standard of this alternative solution relative to

that of the two ESHEL (Association for the Planning and Development of

Services for the Aged) homes in Beer Sheva and Ashkelon is considered to

be unacceptably low, hoth. to professionals in the community and to

elderly applicants. This situation leads to the supression of demand for

care from its 1real ' level.



While there were no blatent differences in the percentage 0£

elderly or their characteristics throughout the Beer Sheva subdistrict,
there were considerable differences in the rate of institutionalization

! and in the degree to which to institutionalized elderly were sent

outside the District. This was particularly evident in the outlying

towns of the Beer Sheva subdistrict.
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