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הקדמה

מפח על עלתה בכר, הכרוכות האנושיות המצוקות ומגוון ההזדקנות בעיית
כבעיה היוס נחשבת ואכן האחרונות בשנים רק הישראלית הציבורית המודעות

מטפלים רבים וולונטריים עירוניים ממשלתיים גורמים ראשונה. ממדרגה חברתית
האישי הרפואי, הכלכלי, כגון: אחר, היבט עלפי אחר כל הקשישים, בנושא

וחסרה ומייגע קשה אלה כל ביו התיאום אחרים, בשטחים כמו והמשפחתי.
כוללת. חברתית מדיניות

למען לפעול המועדפים החברתיים מיעדיה כאחד קבעה ירושלים עיריית
אחרי מכאן, המזדקנים. אזרחיה עבור האפשר ככל נאותים חיים תנאי יצירת

אשר זה בנושא כוללת התייחסות מסגרת נוצרה האחרונות העירוניות הבחירות
אחד. ציבור נבחר בידי לראשונה הופקדה

הנציגים משתתפים שבר, עירונית היגוי ועדת הוקמה ראשון כצעד
בנציגי מדובר זה. בתחום כעיר הפועלים והוולונטריים הממשלתיים העירוניים,

אש"ל הכללית, קופתחולים לאומי, לביטוח המוסד והרווחה, הבריאות משרדי

את ומעמיק שיטתי באופן לבדוק הועדה של מתפקידה הקשיש. למען והנאמנות
לגבי הגורמים כל על מוסכמת מדיניות ולגבש הקשישים אוכלוסיית צורכי

הדרושים. השירותים עדיפויות
תמונה יצירת לצורך סקרים סידרת לבצע עצמו על קיבל ברוקדייל מכון
השירותים ומיפוי מחד, כעיר הקשישים של סוציודמוגרפית ותחזית עכשווית
בירושלים השירותים היקף של השוואה איפשר זה מידע מאידך. עבורם הקיימים

ופיתוח להפעלה מדיניות לקביעת כסיס הווה וכן בארץ אחרות ערים לעומת
הבא. העשור במשך השירותים

החומרה מידת הערכת בין פער נתגלה הקיימות, בבעיות התמקדות כדי תוך
הירושלמיים. לקשישים המיועדים וקהילתיים מוסדיים בשירותים המחסור של

חינו וקהילתיים מוסדיים בשירותים המחסור כי חשו העירוניים הגורמים כל

סוב בירושלים שהמצב טענו המרכזיים, הממשלתיים הגורמים ואילו ביותר חמור

בארץ. אחרים למקומות בהשוואה יחסית
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הקשישים אוכלוסיית שצורכי חדמשמעי כאופן מתברר שהופק מהמידע
הארצי, לממוצע ואף הגדולות הערים לשאר בהשוואה כהרבה גדולים כירושלים

גבוה אחוז ירוד, כלכלי מצב גבוה, גיל כגון המיוחדים איפיוניהם כשל וזאת
של הצרכים היקף כי יצוייו קשים. דיור ותנאי נמוכה השכלה רמת בודדים, ליל

וזאת בהערכות, מלא כאופן בחשבון נלקח לא הלאיהורית הקשישים אוכלוסיית
מספיקים. נתונים מחוסר

תכניה בהתאם. שגובשה האב ותכנית המימצאים עיקרי מוגשים זו בחוברת
תפקיד הממלאים הגורמים וכל ירושלים לעיריית מנחה מסמר לשמש אמורה זו

בתחום. ני ו חי

תהליך את לוותה אשר היגוי ועדת של עבודתה פרי היא המוגשת התכנית
חברי כל של השתתפותם ההמלצות. מסמר את וניסתה שנתיים כמשך הנתונים איסוף
המהווה מוסכמת תכנית לפיתוח מירכית חשיבות בעלת היתר. זו תקופה כמשך הועדה

בעיר. ר.קל*ישימ כנושא כוללת למדיניות מסגרת

חיים ולמר ברוקדייל מכון מנהל חביב גיק לד"ר נחונה העמוקה תודתנו
המסורה השתתפותם על ההיגוי ועדת חבוי ולכל המכון צוות חברי וליתר פקסור
אלמלא אשר ירושלים, ולקרן ישראל לגיוינט מודים אנו כן כעבודה. והפוריר,

המשימה. את לממש ביכולתנו היה לא הכספי וסיועם נדיבותם
הראשונה הפעם זו ביסודה. חלוצית היא זו תכנית כי להרגיש הראוי מן

הצגת בצירוף ומקיף, שיטתי באורח הוערכו בארץ הקשישים אוכלוסיית שצורכי
אנו זמן. לאורך מדיניות לקביעת כבסיס מענים של השונות והאופציות העלויות

אחרים. במקומות גם ליקום שניתן מודל יצרנו שבכך תיןוה
המוגשות ההמלצות של פרוגרמסי מימוש לקראת להיערך הוא הבא יעדנו

יתלכדו בגיבושן, מופתית שותפות שגילי השונים שהגורמים מצפים אנו במסמך.
הקשר, בתקופה ובמיוחד למעשה הלכה ההמלצות אח לממש יותר הקשה האתגר סכיכ

נמצאים. אנו שכה
זלצברגר לוסה
העיר הנהלת חברת

הציבור בריאות תיק על ממונה
הקשישים לנושאי אחראית

.<



ההיגוי ועדת חברי

(יו"ר) הקשישים נושא על ממונה העיר, הנהלת חכרת זלצברגר, לוטה גכ'
ירושלים מזרח דוד, בית אבוגוש, פאריר מר

ירוסליס עיריית קשישים, מועדוני על אחראי וחברה, ספורס לנוער המחלקה אופיר, שלמה מר

ירושלימ עיריית הציבור, לבריאות המחלקה דויד*ון, קלייר ד"ר

נשים עזרת חולים בית דסברג, חייט פרופ'
המחוזית הבריאות לשכת הומ, שרלוט ד"ר

הקשיש למען הירושלמית הנאמנות היימן, אורי מר

ירוקליס עיריית וקהילה, משפחה לשירותי המחלקה ושיץ, בתיה גב'
ברוקדייל מכון חביב, גיק ד"ר
וינטג' חכרת חיימוביץ, זאב מר

לאומי לביטוח המוטד כהן, שלמה מר

אש"ל לאור, אורי מר

ירושלימ עיריית וקהילה, משפחה לשירותי המחלקה הקשיש, מדור לביא, אילה גבי
הקשיש למען הירושלמית הנאמנות מן, קלמן פרופ'

ירושלים מזרח דוד, בית מרשיד, פתחי מר

העיר ראש סגן נ*יס, זאב הרב

לאומי לכיסוח המוסד נתן, היאה גנ'
המתנסי"ם חברת סתוי, נורית גכ'

ירושלים המחוזית, הבריאות לשכת עזריאלי, שרה גכ'
ירושלים כללית, קופתחולים פוטקמינר, אליזכט ר"ר

ירושלים קרן פישר, יוסי מר

כרוקדייל מכון פקטור, חיים מר

והרווחה העבודה משרד הקשיש, למען השירות פרידמן, שמואל מר

כרוקדייל מכון קופ, יעקב מר

תלחי ביתחולים קיזלשטיין, מרטין ד"ר
צדק שערי ביתחולים רוזין, ארנולר פרופ1
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מבוא

אחוז יחודיים. איפיונים מספר יש בירושלים הקשישים לאוכלוסיית
מקדימה בכך וי40. לכ כבר ומגיע בארץ, ביותר הגבוה הוא 75 גיל מעל הקשישים

הנשים אחוז דומה. שיעור לקראת הצועדים בארץ, האזורים רוב את ירושלים
גם כמו בארץ, אחרים באזורים מאשר בירושלים יותר גבוהים האלמנות ואחוז

העניים הקשישים אחוז במיוחד. נמוכה השכלתה שרמת האוכלוסייה שיעור
קשים בר, הגרים הקשישים של הדיור ותנאי הארצי, מהממוצע גבוה בירושלים

בירושלים גבוה ישראל וילידי המזרח עדות בני הקשישים שיעור לבסוף, במיוחד.
.(1 לוח (ראה אחרים באזורים מאשר יותר

בירושלים היהודיים הקשישים אוכלוסיית לגבי דמוגרפיים נתונים :1 לוח
(1983) הארצי והממוצע אביב תל שבע, באר לחיפה, יחסית

ממוצע תל באר
ארצי אביב שבע חיפה ירושלים

53 54 54 54.2 55 הנשים אחוז
35 36 33 35.1 40 ומעלה 75 בני הקשישים אחוז
28 17 * 37 וישראל אסיהאפריקה ממוצא הקשישים אחוז

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ,1983 ואוכלוסין דיור מפקד מקור:

קשישים אוכלוסיית קיימת שבירושלים כר על מצביעים האלה האיפיונים
לאור בעיקר לעצמם, לדאוג מוגבלת יכולת ובעלי במיוחד גבוה בסיכון הנמצאים

מכאן לרשותם. העומרים ם י ההשכלתי והמשאבים הכספיים המקורות מיעוט
בבני שנעשה בסקר במיוחד. גדולה לשירותים בירושלים הקשישים של שההזדקקות
לשירותים בעיר החיים הקשישים כל של צרכיהם נבדקו (1984 (מורגנשסיין, ברק
רמות להעריך לנו מאפשרים זה סקר של ממצאיו פורמלית. בלתי ולעזרה פורמליים
שיעור על המימצאים השלכת הדמוגרפיים. מאפייניהם עפ"י קשישים של מוגבלות
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מאשרת ירושלים, אזור על ברק מסקרבני ומוצאשעלו מין גיל, לפי המוגבלות
אישור אחרים. לאזורים יחסית גבוה בירושלים המוגבלים ששיעור העובדה את

המוגבלות על לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של הארצי מהסקר מתקבל נוסף
הארץ, אזורי בשאר כלל, שבדרך למרות .(1982 נלם"ס, קשישים בקרב התפקודית
כמעט אין בירושלים למוסדות, לפנות פחות נוטים המזרח עדות יוצאי קשישים
קר,, אירופהאמרי יוצאי של לזר, המזרח עדות בני של המיסוד שיעור בין הבדל

שיעור את מקטין אינו בירושלים המזרח עדות בני של הגבוה שיעורם ולכן
למיסוד. ההזדקקות

בירושלים התחומים ברוב הקהילתיים בשירותים והשימוש המיסוד שיעורי
על הן מאד חזק לחץ מורגש זאת, עם יחד בארץ. האזורים לרוב בהשוואה גבוהים
למוסדות הממתינים שיעור המוסדיים. השירותים על והן הקהילתיים השירותים
.(2 לוח (ראה אחרים לאזורים יחסית מאד גבוה הוא בירושלים ממושך לטיפול
המתנה רשימות התקצרו לא אחרים, ומוסדות "סנהדריה" מוסד של פתיחתם למרות

אחרונות. ה בשנים ירושלים באזור

הקשישים אוכלוסיית מתוך ושיעורם למיסוד הממתינים מספר :2 לוח
(1983) שבע ובאר אביב תל בירושלים,

שבע באר אביב תל ירושלים

79 202 308 הממתינים מספר

0.6 0.3 1.2 הקשישים אוכלוסיית מתוך שיעור

הנספח). (ראה ואחרים חביב ,8 מסי רו"ח מקור:

היקף לבין הצרכים היקף בין ניכר פער נתגלה בהמשך, שיפורט כפי
עליהם. לענות האמורים הקהילתיים השירותים
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הקשישים צורכי ימשיכו לועדה, שהוכן הרקע בחומר שהוצגו התחזיות עלפי

באוכלוסיית להתרחש הצפוי הגידול לשיעור מעבר 1990 שנת עד לגדול בירושלים
הגידול לקצב מעבר בצרכים גידול .15.1* ב שנאמד העשור, 0וף עד הקשישים

הקשישים ובאחוז הנשים1 באחוז הצפוי הגידול מהמשך ינבע הקשישים באוכלוסיית
עתיד בצרכים הגידול שיעור .(80 גיל מעל קשישים (ובפרט 275 גיל מעל

במיוחד, מהיר להיות הגידול צפוי המוסדי בתחום לשירות. משירות להשתנות
האישי הטיפול בתחום .(3 לוח (ראה 303< ב יגדל במוסדות במקומות והצורך

אחרים, בתחומים הגידול שיעור .25* כ על ויעמוד מהיר, הוא אף הגידול יהיה
להיות צפוי משקהבית, בניהול הקשורים אחרים ושירותים ביתית עזרה כגון

הקשישים באוכלוסיית הגידול לשיעור יותר או פחות ולהשתוות יותר, איטי
.(15*)

והדיונים האלה המימצאים לאור הועדה שגיבשה המלצות מוצגות זר, בסיכום

פיתוח לגבי ההמלצות מוצגות תחילה הנספח). (ראה הנושא על הרקע ועבודות
מובאות מכן לאחר בהם. בצורך הצפוי בגידול בהתחשב הנדרש המוסדיים השירותים

בחלק הקהילתיים. השירותים בהרחבת הצורך עם ההתמודדות לדרך הנוגעות המלצות

השירותים של והארגון ההספקה אופן לשינוי המלצות מובאות והרביעי השלישי

יהיה שניתן כך כולה, בעיר השירותים ופיתוח לתכנון המלצות וכן הקהילתיים
בעיר. הקשישים כל של לצרכיהם יותר מספק מענה לתת

הטיפול במערכת הנכללים התחומים בכל הועדה עסקה לא התכנון בתהליך
בבתי גריאטריות מחלקות גם הכוללת לקשישים, האקוטי האשפוז כגון בקשיש

אפשרויות את הבודקת הבריאות, שר עלידי שמונתה ממלכתית ועדה חולים.
לתכנון בסיס לשמש שתוכלנה מסקנותיה, את בקרוב תפרסם זה, בתחום התכנון

בירושלים. גם השירותים

. 22. 2* הוא 1990 עד הנשים במספר הצפוי הגידול אחוז 1

ה בני ובשיעור 17.6* הוא ומעלה 75 ה בני במספר הצפוי הגידול אחוז 2
.35.6*  ומעלה 80
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המוסרי הטיפול בתחום המלצות 1

19901983 השנים בין דרושה לועדה, רקע כחומר שהוכנו התחזיות לפי
עלמנת נפש ותשושי סיעודיים לתשושים, במוסדות מקומות 350 כ של תוספת

. מיטות 300 כ להערכתנו, יידרשו, אלה מתוך הדמוגרפי. הגידול את להשיג
הציבוריים הגורמים באמצעות המופנים קשישים של המוסדיים צרכיהם לסיפוק

לסיעודיים 86  כאלה מיטות 115 נבנו כבר 1983 מאז ציבורי. ממימון והנהנים
הכללי האבות בבית בנייה בשלבי נמצאות מיטות 65 ו נפש, לתשושי 29 ו

120 של הועדה, המלצת לפי הינה, למעשה הדרושה התוספת ולפיכך מנחם, בקרית
\ר\. כ של תוספת כלומר מיטות,

כ מקומות, של תוספת בעוד צורך יש ההמתנה, רשימות את לחסל עלמנת
על המופנים קשישים עבור 204 כ הערכתנו, לפי לייעד, יש מתוכם אשר ,244

.(3 לוח (ראה והבריאות הרווחה לשכות ידי

שיידרשו המיטות ומספר בירושלים הקיימות תקן) (מיטות המיטות מספר :3 לוח
את לחסל ועלמנת הדמוגרפי, הגידול את להדביק עלמנת 1990 עד

ההמתנה רשימות

סיעודיים
תשושים נפש ותשושי סה"כ

135 562 697 1983 כ קיימות מיטות
253 790 1,043 1990 ער שיידרשו מיטות מספר

321 966 1,287 ההמתנה רשימות לחיסול 1990 ער שיידרשו מיטות מספר

נספח). (ראה ואחרים חביב ,9 מס' רו"ח :21il.2

וזאת האמורות, הנוספות המיטות את לבנות ממליצה אינה הועדה ואולם,
שניתן בבירור, עולה הועדה עכור שנעשו הרקע עבודות מתוך (1) סיכות: משתי

השירותים הרחבת עלירי למיסוד הדרישה נובעת שמהם הצרכים מן חלק למלא יהיר,
כתוצאה תמולא שלא זו הצרכים, שיתרת מניחים אנו (2) בקהילה. הניתנים

בסקטור המקומות היקף מהגדלת כתוצאה תמולא הקהילתיים, השירותים מהרחבת

נוספים מקומות לבנות המתכננים גופים מספר שיש וידוע והוולונטרי, הפרטי
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לבניית פרסיות יוזמות לעודד ממליצה הועדה לזאת אי בירושלים. במוסדות
ובגיוס רישוי בתהליכי ועזרה עירונית קרקע הקצאת באמצעות מוסדיות, מיטות
העירייה תדרוש אלה הקלות למתן כתנאי ישיר. סיבסוד באמצעות לא אך כספים.

וכן הלשכות, דרך הפונות לשכבות מיטות הצורך, במידת להקצות, מהיזמים
על סביר. במחיר הבינוני מהמעמד האוכלוסייה לשימוש המיטות מן חלק להעמיד

של הצרכים לרוב פתרון זה בתחום הפרטית היוזמה בעידוד לראות העירייה
למוסדות. תזדקק שעדיין העצמאית האוכלוסייה

ימומשו שלא במידה לגדול עשוי נוספים במקומות שהצורך מדגישים אנו
הקהילתיים השירותים בין בקהילה. השירותים להרחבת ביחס הועדה המלצות
הרפואיים השירותים של חשיבותם את להדגיש יש מיסוד למניעת החיוניים

בבית. הניתנים הסמךםקצועיים והשירותים הסוציאליים השירותים הסיעודיים,

הקהילתיים: השירותים פיתוח 11

שיש התפיסה, עומדת זה בדו"ח המובאות הועדה המלצות כל של ביסודן
השירותים פיתוח .(4 לוח (ראה בקהילה לקשישים הניתנים השירותים את להרחיב
פיתוח ראשית, בקשיש. הטיפול בתחום מאד חשובות מטרות מספר לשרת מיועד האלה

איו שכיום קשישים של לצרכים מענים סיפוק יאפשר והרחבתם בקהילה שירותים
הקהילתיים השירותים ומגוון היקף את נרחיב אם יחיה, ניתן שנית, מענה. להם

בכך ולהפחית הכרחיות, שאינן למיסוד פניות למנוע יותר, גמישה הספקה ונבטיח
שהוגשו המימצאים מתוך כבירור עולה זו אפשרות המוסדית. המערכת על הלחץ את

רחב בהיקף קהילתיים שירותים יאפשרו לכך נוסף לעבודתה. בסיס ושימשו לועדה
הטיפול נטל של הארי בחלק כיום הנושאות הקשישים, משפחות על להקל יותר

בקשיש. בטיפול מעורבותן המשך את ולאפשר לחזקן ועלידיכך בקשיש,
הממתינים הקשישים ממשפחות ניכר שאחוז בבירור עולה לועדה שהוגשו מהמימצאים
להמשיך יוכלו ושלא מדי, כבדה מעמסה להן גורם בקשיש שהטיפול חשות למיסוד

שירותים הספקת עלידי כיום. זאת עושות שהן המידה באותה לקשיש ולעזור
המשפחה תמיכת את להמשיך יהיה ניתן הקהילה במסגרת ולמשפחותיהם לקשישים
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מיסוד. ולמנוע

בנספח) 9 ו 6 מסי דוחו"ת (ראה לועדה שהוגש הרקע שבחומר המימצאים
הצרכים היקף לבין הקיימים הקהילתיים השירותים היקף בין ניכר פער על מורים

התגלו כיום המסופקים לשירותים הקשישים צורכי בין גדולים פערים בירושלים.
ביתית, עזרה אישי, סיפול הבאים: כתחומים ובעיקר השירותים תחומי ברוב

של אומדנים השגחה. ושירותי מונע רפואי טיפול חימום, עזרי חמות, ארוחות
נציין, הפער המחשת לצורר .4 בלוח מובאים לשירותים הצרכים בין הפער גודל

של בתוספת צורך יש כיום, הקשישים של הבסיסיים צרכיהם את למלא עלמנת כי
3,824 ושל בשבוע, ביתית עזרה שעות 12,871 ו אישי טיפול שעות 5,238

לגרום עשויות הצפויות הדמוגרפיות ההתפתחויות כר, על נוסף חמות. ארוחות

הטיפול בתחום ובפרס הבאות, בשנים הקהילתיים לשירותים בדרישה מהיר לגידול
שהיקף במידה ,1990 ל 1983 השנים בין 103^1 ב לגדול צפויה שעלותו האישי,

הדמוגרפי. הגידול קצב את וידביק הצרכים מלוא את יכסה הספקתו

1990א ו 1983 ב לשירותים והצרכים 1983 ב הניתנים השירותים היקף :4 לוח

השירות היקף השירות היקף השירות היקף
1990 ב הנדרש 1983 ב הנדרש 1983 ב הניתן

16,825 13,515 8,277 שבועיות שעות סה"כ אישינ סיפול
17,431 15,179 2,308 שבועיות שעות סה"כ ביתיתג עזרה
10,248 9,023 3,199 שירות יחידות סה"כ  מוכנות ארוחות
2,824 1,904 1,089 שבועיות שעות סה"כ  מס"זיות
5,742 י 5,022  שבועיות שעות סה"כ  ביום השגחה

9,180 8,010  שבועיות שעות סה"כ  כלילה השגחה

בנספח. המפורטים 9 ו 6 מסי דוחו"ת ראה פירוט ליתר א)

אכילה'וכוי. הלבשה, רחצה, האישי הטיפול בתחום בפעילויות לקשיש עזרה ב)

קניות. כביסה, נקיון, כגון בית משק פעילויות בביצוע עזרה ג)
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יש ולפיכך מסוים, בשירות מתמקד אינו שירותים בתוספת הצורך ואולם,
היום החסר את להשלים כדי הנדרש המלא הסכום שירותים. של מגוון בהוספת צורך
לשנה דולר מיליון 5 הוא בעיר היהודית האוכלוסייה עבור הקהילתיים בשירותים
הצפוי בצרכים הגידול על לענות כדי בהם להשקיע שיש והסכום שוטפות, להוצאות
היעדר בשל לשנה. דולר מיליון 6.5 הוא 1990 עד הדמוגרפי השינוי מן כתוצאה

לכיסוי הדרוש הסכום נאמד לא הלאיהודיים הקשישים של צרכיהם על נתונים
שהם קשישים, 5,000 כ מונה בעיר הלאיהודית האוכלוסייה זה. בסקטור הצרכים
דולר מיליון 1.3 כ עוד שיידרשו להעריך ניתן היהודית. מהאוכלוסייה $20 כ

מהנדרש 20\ שהוא סכום בעיר, הלאיהודית האוכלוסייה צורכי לכיסוי לשנה

היהודית. האוכלוסייה צרכי לכיסוי

הדרוש המימון עיקר את למצוא ניתן הסיעוד חוק שבמסגרת סבורים אנו
את להרחיב חשוב סיעוד חוק בהיעדר גם ואולם, הקהילתיים. השירותים להרחבת

מערכות ועל המוסדית המערכת על הלחץ את להפחית כדי הקהילתיים, השירותים
1990 עד הצרכים סך למילוי כאמור, ולגדול. להוסיף הצפוי האקוטיות, האשפוז
על ממליצים אנו התקציבי, במצב בהתחשב אך לשנה, דולר מיליון 6.5 כ יידרשו
*י70 כ הוא זה סכום הקהילתיים. השירותים להרחבת דולר מיליון 4.5 של תוספת

לפיתוח העדיפויות לסדר באשר שהתגלו. הצרכים סך את למלא עלמנת מהנדרש

לגבי רעים תמימות קיימת אך שונות, דעות יש השונים הקהילתיים השירותים
סיעודי רפואי טיפול אישי, טיפול עיקרית: חשיבות בעלי שהם שירותים ארבעה

משקהבית. ניהול ושירותי השגחה שירותי מונע,
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השירותים של והארגון ההספקה אופן לשינוי בנוגע המלצות 111

רבים שינויים לבצע צורך יש הדרושים, הצרכים להיקף להתייחסות נוסף
בנוגע ההמלצות עיקר להלן השונים. השירותים של וההארגון ההספקה באופן

אלה. לשינויים

תוךביתיים שירותים (1

כך בבתיהם לקשישים הניתנים השירותים מערכת את להגמיש צורך שיש התגלה
לקשיש לאפשר יש היום. במשך שונות ובשעות השבוע ימי בכל זמינים שיהפכו
בבוקר. לו הניתן השירות על נוסף הצהריים אחר או בערב מט"ב שירות קבלת

למחרת, עד לבד נשאר בגפו שגר וקשיש בבוקר, רק באה "בית שמט הוא כיום המצב
ללאאפשרותלקבלשירותיםחיוניים.

הלילה. בשעות ובפרט מקצועית, לא השגחה שירות להקים מומלץ (א)

וכן הערב בשעות ביום, מפעם יותר אישי טיפול לקבל לקשישים לאפשר יש (ב)
ובחגים. שבוע בסופי

צופיה מט"ב, של התפקידים בין שילוב של והכדאיות האפשרות את לבחון יש (ג)
או וכוי), אנגליה הברית, (ארצות שונות בארצות למקובל בדומה בית, ועוזרת
בין שילוב הקשישים. לצורכי בהתאם יותר גמישות תפקיד הגדרות לאפשר לפחות
על לקשיש כוללנית עזרה מתן יאפשר מסוימים, בשטחים החופפים אלה, תפקידים

של יותר יעילה הספקה וכן רבים, מטפלים של התערבות במקום אחר אדם ידי

השירות.

מסוימים באזורים מוכנות ארוחות של איזמינותן בעיית את לפתור יש (ד)

בעיר.

לביתם, הרתוקים לקשישים ההסעות שירותי של הספקתם היקף את להרחיב יש (ה)

לאפשר עלמנת הסעות המספקים הגורמים בין ולתאם יותר סדירים לעשותם

בקהילה. להם המיועדים השירותים אל להגיע לקשישים

דיור (2

הגורמים אחד הן מהן סובלים בירושלים שקשישים הרבות הדיור בעיות
ולאור שהתגלו, הקשים הדיור תנאי לאור למיסוד. רבות לפניות החשובים
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את מחרש לבדוק יש הדיור, בתחום הצרכים על מענים המספקת במערכת הליקויים
לגבש כדי בנושא, לטיפול הממלכתיים והגורמים העירייה של היערכותם אופן
של האחזקה לשיפור אפשרויות לכלול זו תכנית על יותר. אפקטיבית תוכנית

על זאת, מלבד בבתיהם. להתגורר להמשיך להם לאפשר עלמנת הקשישים, דירות
להגשים עלמנת לצורך. בהתאם אלטרנטיביים, דיור פתרונות גם להציע התכנית

..,,. " ממליצים: אנו אלה מטרות

את ולהרחיב תקין, במצב אינן אשר דירות לשיפוץ מימון מקורות להבטיח (א)

. ת; ו א כ ז ל ם י נ ו י ר ט י ר ק ה
וכמוכן מוגבלים, לקשישים דיור להתאמת סיוע לקבלת האפשרות את להגדיל (ב)

על בדירותיהם לבצע שניתן ושיפורים שיפוצים בדבר לקשישים טכני ייעוץ לספק

לצרכיהם; להתאימן מנת

מותאמות שתהיינה ציבורית בבעלות קטנות דירות מלאי של קיומו את להבטיח (ג)
לקשישים דירה לשכר הסיוע את להרחיב לחילופיו, או, בעיר הקשישים לצורכי

ריאלי; בסיס על ולהעמידו נמוכה הכנסה בעלי
את יותר ההולמות לדירות לעבור להם שיאפשר לקשישים מקצועי סיוע להבטיח (ד)

; ם ה י כ ר צ

פרטיות יוזמות לעודד גם מומלץ מוגן. בדיור דירות של מלאי להבטיח (ה)

לתנאים הדומים תנאים הצבת תוך מוגן, לדיור מסגרות לבניית וולונטריות
היא מוגן בדיור הכוונה מוסדות. לבניית פרטיות יוזמות עידוד לגבי שהזכרנו
מבחינת קשישים של המיוחדים לצרכיהם והמותאמות אחד באזור המרוכזות לדירות
(קופת בקהילה חיוניים לשירותים וקרבה ומיגונו הדירות גודל הגישה, דרכי
שאותה לאםבית, קשר מערכת המוגן הדיור יכלול כמוכן וכוי). מכולת חולים,
בסיס על המוגן הדיור שירותי את להעמיד רצוי הצורך. בעת להזעיק יהיה ניתן

בודדים, לקשישים ובפרס האפשר, ככל רבים לקשישים שיאפשר באופן אזורי,
הפרוייקט הצלחת לאור משפחה. לקרובי בסמיכות ולגור הטבעית בסביבתם להישאר

להעתיקו כדאי רבגילית, במסגרת המוגנות הדירות שולבו בו אשר בגילה,
אחרות. לשכונות גם הדיור שירותי פיתוח במסגרת
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" יי י ייי י. התנדבות .3

עזרה לצורך התנדבותי אדם כות של והפעלה בגיוס רבות בעיות התגלו
ביקורים עריכת לצורך במתנדבים חמור מחסור הורגש הקשישים. צורכי במילוי

של הארגוני הבסיס על רבות תלונות והיו מוגבלים, קשישים אצל חברתיים
ההתנדבות. שירותי

וליצור התנדבות שירותי בפיתוח יותר רבים משאבים להשקיע צורך יש

שירותי של השכונתי הבסיס את לחזק מומלץ השונים. הארגונים ביו שתתאם מסגרת
הנמצאים המקצוע אנשי לבין המתנדבים בין הדוק קשר יצירת תוך ההתנדבות,
מחייב הדבר המתנדבים. פעולות על לפקח והיכולים הקשישים עם ישיר במגע
בסעיף שמפורט כפי השכונתית, ברמה הפועלים הגורמים כל בין פעולה שיתוף

שפעילותן הלאומי, הביטוח של הייעוץ תחנות את גם כך לשם להפעיל ניתן הבא.

העניין. לצורך תורחב
ברמה שירותים ופיתוח הכוונה לייעוץ, ככתובת השכונתי המוקד (4/

השכונתית |
פעילויותיהם מגוון והעשרת הקהילתיים המוקדים פיתוח על ממליצים אנו

מומלץ: זה בהקשר בעיר. ושכונה שכונה בכל ן
על ולמענה שירותים למתן ומוקד ולמשפחתו לקשיש וייעוץ מידע מרכז להקים (א) *

בשכונה. ההתנדבותי הפוטנציאל את לממש יהיה ניתן שבעזרתו הקשישים, צורכי |
וזאת המקומית, ברמה שירותים לתכנון בסיס ישמשו שהמוקדים לכך לדאוג (ב)

הזנת יהיה מתפקידיהם שאחד (ביןארגוניים), שכונתיים צוותים הקמת עלידי

יתייחסו בדיווחים ומוסדר. שוטף דיווח באמצעות הכללארגונית המערכת

מורגש שחסרונם ולשירותים בשכונה הביןארגוני בתיאום לבעיות הצוותים
לנצל ניתן המוקדים הפעלת לצורך וכוי. חדשות, לתכניות הצעות יציעו במיוחד,

ומסגרות קופותחולים לקשישים, קהילתיים מרכזים כמו קיימות מסגרות
וחדות. מי
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ביןמקצועיים הערכה צוותי (5

אבחון לצורך בשכונות ביןמקצועיים הערכה צוותי הקמת על ממליצים אנו
עבודה של זו צורה שפיתוח רצוי השונים. הגורמים בין הטיפול חלוקת ולצורך
ועל הצוות, חברי בין והאחריויות המשימות של יותר ברורה חלוקה על יתבסס

להבדיל בצוותים. וטיפול לדיון להגיע האמורים המקרים אופי של ברורה קביעה
ההערכה צוותי יטפלו במוקדים, שכונתית ברמה שירותים לתכנון מהצוותים

יימצאו אלה צוותים ספציפיים. לקשישים ביותר המתאימים הטיפול סוגי בקביעת
הביורוקרטי. התהליך את לקצר עלמנת כצוות ויפעלו בשכונה אחד במקום

למוגבלים החזקתיים יום מרכזי  יום טיפול (6

של דפוסים כמה יש יום. טיפול שירותי בפיתוח חשיבות רואה הועדה
במידה מזר. זה הנבדלים בעיר, מוגבלות אוכלוסיות המשרתות יום לטיפול מסגרות

ובעלותם מספקים שהם השירותים בטיב משרתים, שהם האוכלוסיות בסוג רבה

ולא השונות, המסגרות בין העבודה לחלוקת באשר ברורה תפיסה אין היומית.
אנו לפיכך השונים. האוכלוסיות בסוגי לטיפול עדיפים דפוסים איזה ברור

(J ממליצים:
ץי ^ ן לצורך המתאימים המודלים בחירת את שתאפשר בדיקה ראשון, בשלב לערוך, (א)

י*)> בעתיד. השירות ופיתוח תכנון
\)\ הניתנים השונים השירותים לבין יום לטיפול המסגרות בין הקשר את להדק (ב)

תחליף להם למצוא שניתן השירותים אותם עם הקשר בהידוק בעיקר מדובר בקהילה.
השירותים בין כפילות ימנע השירותים בין ותיאום קשר יום. לטיפול במסגרת
עלידי בריאותי מעקב למשל, כך, לה. ומחוצה היום טיפול במסגרת הניתנים

את לחסוך ובכך היום, במרכז להיעשות יכולים רחיצה כגון אישי טיפול או אחות
בית. בביקור הצורך

המוסדיות המסגרות ניצול (7

שירותים המספקות המוסדיות המסגרות של יותר רב לניצול להביא יש

המוסדות את לנצל ניתן יום. וטיפול ארוחות כגון החוץמוסדית, לאוכלוסייה
נוסף חשוב שירות בקהילה. הנמצאים קשישים למען אלה שירותים של להפעלה
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מדובר הקשישים. למשפחות מנוחה או נופשון הוא המוסדות במסגרת לספק שניתן
לאפשר מנת על שלושה או שבועיים של קצרה לתקופה במוסד הקשיש באישפוז

בקשיש. בטיפול הכרוך מהעול הזה לזמן להשתחרר בו המטפלת למשפחה

הבריאות שירותי של היערכותם באופן שינוי (8

לקראת להיערך קופתחולים מרפאות על בקשיש, הטיפול במערך מרכזי כמרכיב (א)

התחומים את להדגיש יש היתר בין הקשישים. צורכי עם יותר אפקטיבית התמודדות
רפואי בית טיפול לצורך ואחות רופא צוותי של יזומים בית ביקורי .1 הבאים:
לבין בקופתחולים הצוות בין ומסודרות יזומות צוות ישיבות קיום .2 סיעודי.
בכמה קופתחולים. של למסגרת מחוץ בקשישים הטיפול בתחום הפועלים העובדים

זה בכוון נסיונות נעשים כבר לה ומחוצה בירושלים קופתחולים של המרפאות מן

והסיעודי הרפואי האדם כוח הכשרת .3 ומורשה). יעקב נוה במרפאות (לדוגמה,
זו היערכות הקשישה. באוכלוסייה הטיפול של היהודיות לבעיות הנוגע בכל

גדולה. הקשישים אוכלוסיית שבהן במקומות במיוחד נחוצה
בקרב המונעת הבריאות פעולות לפיתוח ברורים מנחים קווים לקבוע יש (ב)

הטיפול לבין המונעת הפעילות בין שילוב ואף הדוק קשר וליצור הקשישים
הנפש. לבריאות והתחנות בקופותהחולים

טפסים (9

לאבחון והמשמשת כיום, בשימוש הנמצאת הטפסים במערכת התגלו רבות בעיות
ולדו"ח הסוציאלי לדו"ח היא (הכוונה מוגבלים קשישים של הצרכים וקביעת

הארגונים כל על המוסכמים אחידים טפסים לבנות ממליצים אנו התפקודי).
כגון: רציניות בעיות בהם שהתגלו תחומים מספר בהם ולכלול בקשישים המטפלים
הבית בתוך הניידות יכולת בין והפרדה משקהבית בניהול קשיים דיור, בעיות

לבית. מחוץ הניידות יכולת לבין
 פםיכוגריאטריים שירותים (10

ומסגרות קהילתיים שירותים של הספקתם על בדחיפות הדעת את לתת יש

מגבלות גם להם שיש פסיכוגריאטריות מבעיות הסובלים לקשישים יום לטיפול
. . , ממליצים: אנו תפקודיות.
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תוך פסיכוגריאטריים, חולים של והפניה לאבחון הקיימת המערכת את לחזק (א)
הסוציאלית, העבודה מערכת קופותהחולים, רופאי בין פעולה שיתוף יצירת
הפסיכו המחלקות במסגרת הקיימים האבחון ושירותי הנפש בריאות מערכת

שונים. ומוסדות חולים בבתי גריאטריות
של משילוב הסובלים קשישים שיקלטו יום לטיפול מסגרות בדחיפות להקים (ב)

ופסיכוגריאטריות. תפקודיות בעיות

ומבוקר הדרגתי ביצוע **

גם כמו השירותים, וארגון הספקת באופן לשינויים בנוגע ההמלצות מימוש
ייושמו ראשון שבשלב רצוי לכן מורכב. להיות עשוי להרחבתם, ההמלצות מימוש
מימוש אחר צמוד מעקב לאפשר עלמנת וזאת בלבד, שכונות במספר אלה שינויים
לעיר שיורחב לפני מימושן, כדי תוך שיתגלו בעיות פתרון ולאפשר ההמלצות

המומלצים השינויים של ומבוקר הדרגתי ביצוע על ממליצים אנו זה לצורך כולה.
של מתמידים והערכה נתונים איסוף מעקב, כדי תוך וזאת שכונות, של קטן במספר

הביצוע. תוצאות

העירונית ברמה שירותים ופיתוח תכנון *

רשות של במתכונת שתפעל הקשיש, למען מתמדת היגוי ועדת להקים מוצע
של שיטתי מימוש למען לפעול הכוללת האחריות בידיה תופקד ואשר עירונית,

ארוך. לטווח והן קצר לטווח הן האב תכנית
עיריית יהיו זאת לרשות המוצעים השותפים ותפקידיה: הרשות הרכב
לאומי, לביטוח המוסר קופתחולים, והרווחה, הבריאות משרדי ירושלים,

שרה", "יד (כגון: הוולונטרי הסקטור של נבחרים ונציגים הירושלמית הנאמנות
■i וכוי). בתיחולים מט"ב,

הרשות את יסםיכו והוולונסריים העירוניים הממלכתיים, הגורמים
הבאים: התפקידים את למלא העירונית

מחד, צרכיה ועל בעיר הקשישים אוכלוסיית על ומהימן שוטף מידע לרכז (1)
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המורכבת ועדה תופעל זה לצורך מאידך. הספקתם ודרכי השירותים היצע ועל
היא הכוונה ירושלים. ועיריית הממשלה משרדי ברוקדייל, מכון מנציגי
עלידי המוענקים השירותים על שוסף ריווח שתספק מידע מערכת להקים
יוכל זה דיווח בהענקתם. הכרוכה השוטפת ההוצאה ועל השונים הגורמים

של המגוונים לצרכיהם השירותים של הלימותם מידת אחר למעקב בסיס לשמש

הקשישים.

והפעלת ולהקמת (clearing house) תכניות לבדיקת מרכזית כתובת לשמש (2)
לגבי דעת חוות ולגבש ומסחריים), (ציבוריים לקשישים ומתקנים שירותים
והססנדרטים העדיפויות סדר עלפי אחרת, או זו תכנית של הלימותה מידת

והממשלתיים העירוניים המוסדות האב. תכנית של המימוש מדיניות של

הרישוי, להענקת קודם להגישן, יתבקשו לתכניות רישוי להעניק המוסמכים
דעת. חוות קבלת לצורך הקשיש, למען העירונית לרשות

המוסכם. העדיפויות סדר עלפי שירותים בתכנון לעסוק (3)
והמוסדי. הקהילתי במישור שירותים של מתואם פיתוח למען לפעול (4)
ולעדכן לתקן יהיר, ניתן באמצעותו אשר ובקרה מעקב מנגנון ליצור (5)

כראוי. תפקידיהם את ממלאים שאינם שונים שירותים

תכנית של השונים המרכיבים מימוש לצורך מתואמת) (בצורה משאבים לגייס (6)
הגורמים את לשדל מאמץ ייעשה המוסכמות. העדיפויות עלפי האב

להעביר חולים, וקופת והרווחה הבריאות משרדי לרבות השונים, הממשלתיים
עלםנת בקשישים המטפלות הירושלמיות ללשכותיהם יותר רבות סמכויות
היענות לאפשר כדי וזאת השונים, המשאבים של מירבי לניצול להגיע

בעיר. הקשישים של המשתנים לצרכים אופטימאלית
בכלל הצרכים של איתור תוך ופרהמקצועי, מקצועי אדם כוח להכשרת לדאוג (7)
למיניהם. ההכשרה מוסדות עם מתואמת והתקשרות המשאבים איגום המערכת,

צורך יהיה זה בדו"ח המפורטות שירותים לפיתוח התכניות את לממש עלמנת
צורך יהיה יחד. גם והמוסדיים הקהילתיים לשירותים אדם כוח בהכשרת

עו"ס אחיות, רופאים, הכוללת רחבה תפקידים מקשת עובדים להכשיר
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המטרות השגת גם התפקידים. את למלא עלמנת סמךמקצועיים ועובדים
אדם, כוח הכשרת יחייבו זה בתחום המומלצים והסיפורים הארגוניות
החדשים. העבודה דפוסי במסגרת יעיל באופן לפעול לעובדים שתסייע

נאות לטיפול בסיסיים תנאים שיבטיחו עירוניים עזר חוקי חקיקת להציע (8)

בקשישים.
בארגונים שיונהגו לקשישים, עזרה למתן אחידות אמותמידה יצירת (9)

סל הנגישות רמת והשוואת בעיר, הפועלים והוולונסריים הציבוריים
לכל דומה שירותים רמת סתבטיח בעיר, ואזור שכונה בכל השירותים

בהתאם לגמישות אפשרות הבטחת תוך צרכיהם, על הולם ומענה הקשישים

לצרכים.

ארגונית מסגרת

תתועדות: שתי באמצעות תפעל הקשיש למען ההיגוי ועדת
ובסביבתו בביתו לקשיש שירותים והספקת בפיתוח שתעסוק תתועדה א.

במוסד. סידורו את שניתן, כמה עד למנוע, עלמנת הטבעית
ניהול את ויתאמו ירכזו אשר אזוריים, מוקדים באמצעות תופעל זאת ועדה
בהתאם ומגוונים מיוחדים שירותים ויפתחו אזורי בסיס על הציבוריים השירותים

וכוי. השגחה ניוד, כגון לצורך,
ולפתח ליזום יהיה מתפקידה אשר המוסדות, בנושא שתעסוק תתועדה ב.

וכוי. מעונות מוגן, דיור אבות, בתי כגון לקשישים מוסדות
כאחד. ירושלים ובמזרח במערב לעיל, האמור בכל לטפל יהיר. הרשות תפקיד



נספח:

ומחר היום  ושירותים צרכים  בירושלים הקשישים

המסכם ו"ח הד מתור הדברים עיקרי
ירושלים עיריית של החומש תכנית להכנת ההיגוי לועדת שהוכן

נאון דניז ברודסקי, גיני פקסור, חיים חביב, גיק

ברוקדייל מכון

לתכנון (האגורה ואש"ל ישראל גיוינט ירושלים, עיריית במימון נעשתה העבודה
בישראל) הזקן למען שירותים ולפיתוח

סבג וקלית קפלן איריס דולב, טלל באר, שמואל את: כלל הדו"ח של ההכנה צוות



הקדמה

צרכי את לבדוק ה במסר שנערך מקיף מחקר של סיכום מהווה זה מאמר
עדיפויות סדרי קביעת לשם השניים בין הפער ממדי את ולבחון בעיר הקשישים

בעיר. לקשישים השירותים לפיתוח
היגוי לועדת עזר כלי לשמש כדי ירושלים עיריית בהזמנת נערך המחקר

שירותים לפיתוח המלצות הגשת לצורך העיר ראש עלירי שמונתה ציבורית,
ישראל, גיוינט ירושלים, עיריית לסיוע הודות התאפשרה המחקר עריכת לקשישים.

רוטשילד. וקרן אש"ל

המחקר: בביצוע לנו שעזרו אלה לכל להודות לנו היא נעימה חובה
בכל המחקר את ליוו אשר זלצברגר, לוטה הגב1 בראשות ההיגוי ועדת לחברי

המקצועית. תרומתם ועל הערותיהם על שלביו,
אין אשר בעיר, לקשישים השירותים מערכת של הפעלתה על המופקדים לאנשים

נוכל לא לצערנו להתבצע. המחקר היה יכול לא הרבה עזרתם שאלמלא ספק לנו
כתודה תודתנו את יקבל מהם אחד שכל מקווים אנו אך כולם, את כאן למנות

אישית.

עזאיזה פייסל מר קופ, יעקב מר המחקר בצוות השתתפו הראשונים בשלבים

ותרומתם. סיועם על להם מודים ואנו ביבר, אילה וגב'



 1 

מבוא

נמוך אף בה הקשישים אחוז בישראל. ביותר ה"זקנה" העיר איננה ירושלים
הקשישים בכללותה, הישראלית בחברה כמו ואולם, הארצי. הממוצע מן במקצת

האוכלוסייה בקרב Pi (כ האוכלוסייה מכלל משמעותי אחוז מהווים בירושלים
התרחש אשר המהיר הגידול יהודית). הלא האוכלוסייה בקרב $4 וכ היהודית

רציני אתגר העמיד האחרונות השנים חמשעשרה במשך הקשישים אוכלוסיית בקרב
בתוכן. וירושלים בישראל, הערים כל בפני

(מתוכם קשישים 21,165 מ בירושלים הקשישה האוכלוסייה גדלה 1972 מאז

יהודים). 26,688 (מתוכם 1983 ב קשישים 32,028 ל יהודים) 16,955

של באיפיוניה שחלו החשובים השינויים הינו זו בהתפתחות מרכזי מאפיין
היה ומעלה 75 ה בני הקשישים באוכלוסיית הגידול עצמה. הקשישה האוכלוסייה
יהודים) 5,195 (מתוכם קשישים 6,595 מ גדלה זו אוכלוסייה במיוחד: דרמטי

בקרב וחלקה יהודים), 10,614 (מתוכם 1983 ב קשישים 12,656 ל ,1972 ב
הקשישים, בקרב הנשים אחוז גדל כמוכן .39.5>^ .\lל 2X מ גדל הקשישים כלל

האלה הגורמים כל משמעותי. היה שגידולם המזרח, מעדות הקשישים אחוז וכן
לשיעור ביחס בהרבה גדול בשיעור הקשישה האוכלוסייה של בצרכים לגידול תרמו
מואץ תהליך של בעיצומו נמצאים אנו למעשה עצמה. הקשישה באוכלוסייה הגידול

של משקלה את יגדיל אשר ומעלה, 75 ה בני הקשישים באוכלוסיית גידול של

אלה תופעות .1990 ב 40* לכדי הקשישים אוכלוסיית כלל בקרב זו קבוצה
הלאומיים הגורמים בפני אתגר מציבות והן בארץ, האזורים לכל משותפות

כאחר. המוניציפליים ו

הנובעים בצרכים ההכרה וגברה הלכה האוכלוסייה הזדקנות לתהליך בתגובה
משפחות את לראות יש הקשישה לאוכלוסייה שבהתייחסות ההכרה גם גברה ממנו.
משמעה זו אוכלוסייה של צרכיה עם ושההתמודדות נפרד, בלתי כחלק הקשישים

של בישראל הגילים. ככל מהאוכלוסייה גדול לחלק הנוגעות בעיות עם התמודדות
היא המשפחה המערביות, בארצות גם זה ובכלל העולם, ארצות ברוב כמו היום,

רבות בצורות בו נעזרת אף והיא הקשיש, לצורכי הדואג העיקרי הגורם



 2 

שאנו השירותים מן רבה במידה נהנות המשפחות דבר, של בסופו ומגוונות.

לקשישים. רק לכאורה, מייעדים,

המסייעות המשפחות צורכי את ויותר יותר מדגישה הגרונטולוגית הספרות
כולה המשפחה לרווחת הביןדוריים היחסים מערכת של החשיבות ואת לקשישים,
לקשיש הילדים מספר המזדקנת, בחברה באוכלוסייה. הגיל שכבות כל ולרווחת
לכל הקשישים מספר שני, מצד וקטן. הולך צרה בעת סיוע מקור לשמש היכולים
הצעיר. לדור הקשיש של הפוטנציאלית התרומה גם גדלה לכך ובהתאם גדל, ילד

האוכלוסייה של הגדלים הצרכים על לענות שניים: איפוא, הינם, האתגרים
כולה. החברה לטובת בה להסתייע ולהשכיל הקשישה,

אך ,70 ה בשנות מאד מהירה היתה בירושלים השירותים מערכת התפתחות

נוסף הצרכים. של הגידול בקצב לעמוד התקשתה היא בארץ, האזורים בכל כמו
היו מובנים ובהרבה רבים מדדים לפי פרדוקסאלי: מצב בירושלים נוצר לכר,

האזורים שברוב מאלה יותר מפותחים 80 ה שנות בראשית בירושלים השירותים
והן לקשישים, במוסרות לקשישים הזמינות המיטות בשיעור הן התבטא הדבר בארץ.

היתה בבד בד ואולם, שונים. קהילתיים שירותים המקבלים הקשישים בשיעור
פחות לא קשה השירותים את המספקים בשדה והעוברים הארגונים על הלחץ תחושת

בלט הדבר יותר. אף קשה היתה היא שונים מדדים ולפי האחרים, באזורים מאשר

על ערוך לאין עלה אשר לקשישים, כמוסדות למקום הממתינים בשיעור במיוחד
מתכנני על מאד הקשתה זו סתירה בארץ. אחר אזור בכל הממתינים שיעור

את לתכנן עליהם בסיס איזה על לדעת התקשו אשר העירונית, ברמה השירותים
הצרכים את נכון אל להעריך התקשו אשר הממשלתיים, הגורמים על וכן פיתוחם,
עמדה האלה הגורמים כל בפני בארץ. אחרים אזורים לעומת ירושלים קשישי של

ללחץ הגורמים בירושלים, השירותים של הפעולה כדרכי ליקויים ישנם האם השאלה

הגבוה לשיעור הסיבה שמא או המוסריים, השירותים על ובפרט השירותים על יתר

הקשישה האוכלוסייה של שצרכיו. העובדה מן נובע בשירותים השימוש של יותר
הנשאלת השאלה אחרים. באזורים הקשישות האוכלוסיות של מאלה גדולים בירושלים
למדי מפותחת חינה בירושלים השירותים שמערכת העובדה למרות האם איפוא, היא,
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הצורר ממידת נופלת שאינה במידה נוספים בשירותים גדול צורר יש עדיין
אחרים? באזורים

הוא 80 ה בשנות בירושלים השירותים מתכנני על המכביד נוסף גורם
הישראלי, במשק הציבורי הסקטור לפיתוח האפשרויות בכלל שהחלה הירידה
הכלכליות שהאפשרויות בזמן בו כלומר, תקציבי. לריסון הגוברת והדרישה

צירוף מהיר. בקצב לגדול הקשישה האוכלוסייה של צרכיה ממשיכים מצטמצמות,
האפשרות לביו הקשישים בצורכי הגידול בין מצער לניגוד גורם הזה הנסיבות

מתחזק לקדימויות בנוגע קשות החלטות בקבלת הצורר אלה בנסיבות עליהם. לענות
לאופי נאשר יותר ברורה תמונה לקבלת הדרישה גם מתחזקת ולכן הוא, אף

מערכת ליעול לאפשרויות ובאשר בפועל, הניתנים המענים להליםות באשר הצרכים,
השירותים.

יותר טובה תשתית ליצור ירושלים עיריית החליטה אלה עובדות רקע על

וסידרי מדיניות ולגיבוש הקשישה האוכלוסייה למען פעולותיה לתכנון
תכנית לגבש החלטה היה האחד מרכיבים: שלושה היו מחדש להיערכות עדיפויות.
יותר רחבה מסגרת ותשמש הבאות בשנים העירייה פעולות את תנחה אשר חומש,

אב, תכנית לבניית היגוי ועדת הקמת היה השני המרכיב השונים. צעדיה לבחינת
ונציגי הקשישים, למען הפועלות בעירייה היחידות מכל נציגים בר, ישתתפו אשר

זה בתחום הפועלים הוולונטריים והגופים השונים הממשלתיים הגורמים

קשר ללא בכללותם, ירושלים של הצרכים לבחינת מסגרת שימש הפורום בירושלים.
להרחיב החלטה היה השלישי המרכיב הקיימות. והםינהליות הארגוניות להפרדות
מהם לקבוע בבואם הממלכתיים והגורמים העירייה לרשות העומד המידע בסיס את

בסיס הרחבת לצורר אלה. לצרכים המענים פיתוח את ולתכנן ירושלים של הצרכים

לבקשתה נענו אשר ולגיוינטישראל, ברוקדייל למכון העירייה פנתה המידע,
בתהליר הוחל וכספי. מקצועי סיוע אש"ל, עם הדוק פעולה שיתוף תור להעניק,
הקיימים הסטטיסטיים המקורות כל ריכוז כלל אשר הנושא, של משותף לימוד של

בעיר, הקשישים ועל השירותים על בשדה חדשים נתונים איסוף ירושלים, על

מדיניות קובעי עם אינטנסיביים ודיונים בשדה העובדים מקצוע אנשי ראיון
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לכל שנאספו הביניים מיםצאי בעיר. הפועלים השובים ומהארגוניס מהעירייה
בנספח. והמפורטים לעירייה שהוגשו דו"חות שמונה במסגרת הוצגו התהליך אורך
ואת ולהציג העיקריים המימצאים את לסכם ראשית, מסרות: שתי הנוכחי לדו"וו

לפיתוח עיקריות אופציות מספר של ניתוח להציג שנית, שהוסקו. המסקנות
. על גם עומדים אנו האופציות בניתוח הבאות. בשנים בירושלים השירותים
עלידי עדיפויות סידרי לקביעת בסיס להקנות ומנסים התקציביות, ההשלכות

המדיניות. קובעי

אנשי לבין החוקרים בין מוסכמת עבודה חלוקת על שמרנו התהליך כל במשך

ואופציות גישות ולהציג המידע את לספק היה החוקרים תפקיד ההיגוי. ועדת
לעזור המידע, את לבקר היה ההיגוי ועדת אנשי תפקיד השלכותיהן. ואת שונות

זו תפקידים חלוקת הבאות. לשנים העדיפויות סידרי את ולגבש האופציות בהבהרת

התהליך לעומת בעיקרה, מקצועית פעולה הוא אופציות שניתוח התפיסה על התבססה

הציבור לנציגי עניין שהן ערכיות, קביעות המחייב עדיפויות, קביעת של

ברמה המדיניות של השלכות כמה על עומרים אנו האופציות בניתוח המוסמכים.
הראוי מן כאן בעתיד. ירושלים העיר בפני שיעמדו האפשרויות לגבי הארצית

הערים לכל רבה במידה נוגעות העירייה בפני העומדות שהסוגיות כך, על להצביע
שהדיון יתכן לכך, אי הארצית. ברמה המדיניות קובעי של מעניינם והן בישראל

במסגרתו המתגבשות והגישות העירונית ברמה בירושלים המתקיים המעמיק
וגם אחרים לאזורים גם לתועלת יהיו בירושלים הקשישים צורכי עם להתמודדות

מתוך הדברים עיקרי את מציגים אנו בהמשך הארצית. ברמה מדיניות לקובעי
הסופי. ו"ח הד
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נבחרים מימצאים

רקע

הקשישים אחוז יחודיים. איפיונים מספר בירושלים הקשישים לאוכלוסיית .1

ירושלים מקדימה בכך >י40. לכ כבר ומגיע בארץ ביותר הגבוה הוא 75 גיל מעל

ואחוז הנשים אחוז דומה. שיעור לקראת הצועדים בארץ, האחרים האזורים רוב את

נמוכה השכלתה שרמת והאוכלוסייה אחרים, מבאזורים גבוהים בירושלים האלמנות
יותר גבוה בירושלים העניים הקשישים אחוז היא. אף יחסית גדולה במיוחד
ושיעור במיוחד, קשים בירושלים הקשישים של הדיור תנאי הארצי. מהממוצע

.(6,5,4,2 דוחו"ת (ראה במיוחד גבוה ישראל וילידי המזרח עדות בני הקשישים
בירושלים יותר גבוה מוגבלות לשיעור תורמים האלה האיפיונים כל .2

כספיים מקורות בשל במיוחד וזאת לעצמם, לדאוג הקשישים של היכולת ולצמצום
אין בארץ, האזורים לשאר בניגוד בירושלים, יותר. נמוכים השכלתיים ומשאבים

אירופה יוצאי של לזה המזרח עדות בני של המיסוד שיעור בין הבדל כמעט
ההזדקקות שיעור את מוריד אינו בירושלים הגבוה שיעורם ולכן אמריקה,

סקר לפי ומוצא, מין גיל, לפי המוגבלות שיעור לגבי המימצאים השלכת למיסוד.
גבוה בירושלים המוגבלים ששיעור העובדה את מאשרת ירושלים, אזור על ברק כני
על לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של הארצי מהסקר מתקבל לכר נוסף אישור יותר.

.(8,6,5 דוחו"ת (ראה קשישים בקרב התפקודית המוגבלות
ו ברוב הקהילתיים והשירותים המיסוד שיעור בארץ, האזורים לרוב בהשוואה .3

1 על הן מאד חזק לחץ מורגש זאת, עם במיוחד. גבוה הינו בירושלים התחומים
1 ההמתנה שיעור ולמעשה המוסדיים, השירותים על והן הקהילתיים השירותים
* למרות אחרת. עיר בכל מאשר שיעור לאין גבוה בירושלים ממושך לטיפול למיטות
1 רשימות האחרונות בשנים התקצרו לא אחרים, ומוסדות "סנהדריה" מוסד פתיחת

.(8,7,6 דוחו"ת (ראה ירושלים באזור ההמתנה

מונע הגיאוגרפי שהמרחק היא בירושלים השירותים את המייחדת נוספת עובדה .4

אביב תל באזור למתרחש בניגוד וזאת אחרים, במחוזות הקיימים בשירותים שימוש
האזורים. בין גומלין קשרי מתקיימים שם והדרום, שבע באר ובאזור והמרכז
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שעלאף לעובדה העיקרי ההסבר הוא הצרכים של יחסית הרב שגודלם כנראר' .5

מדדים לפי עולה, ואף כבד השירותים על הלחץ השירותים, של הגבוה השיעור
מהתחומים. בחלק לפחות אחרים, שבאזורים זה על שונים,

לשיעור מעבר ולגדול להוסיף בירושלים הקשישים צורכי צפויים 1990 עד .6

באחוז הנשים, באחוז הגידול מהמשך נובע הדבר הקשישים. באוכלוסיית הגידול
ובגידול ,(80 גיל מעל הקשישים במספר בגידול (ובפרט 75 גיל מעל הקשישים
הגידול שיעור ואולם, באוכלוסייה. ישראל וילידי המזרח ערות יוצאי במשקל

מהיר הגידול יהיר, המוסדי בתחום לשירות. משירות להשתנות צפוי בצרכים
אף הגידול יהיה האישי הטיפול בתחום ,$30 ב יגדל במיטות והצורך במיוחד,

ביתית כעזרה אחרים בתחומים הגידול שיעור כ$25. על ויעמוד מהיר, הוא
או פחות וישתווה יותר, איטי יהיה משקהבית בניהול הקשורים אחרים ושירותים

.(6 דוייח (ראה (154) הקשישים באוכלוסיית הגידול לשיעור יותר
היום הצרכים מילוי

הקהילתיים שהשירותים בבירור מראים ירושלים על השונים המחקרים .7 '

על הקשישים של בדיווחים מתבטא הדבר הצרכים. היקף על עונים אינם והמוסדיים
משקהבית. ובניהול אישי בטיפול להם הדרושה העזרה מלוא את מקבלים שאינם כך 1

וחלק רב, בנטל נושאות בירושלים מוגבלים בקשישים המטפלות המשפחות כמוכן,
נותנות הן שבו היקף באותו הטיפול את לתת להמשיך יכולות אינן מהן משמעותי
מהקשישים חלק זו. להערכה שותפים המשפחות והן המקצוע אנשי הן היום. אותו
גם מתבטא נמענים המחסור לפתרון. זוכים שאינם ביותר קשים דיור בתנאי חיים

(אנשי בדבר המעורבים כל שלדעת ובכך מוסדי, לטיפול ארוכה המתנה ברשימת

יכלו למוסדות המופנים מהקשישים משמעותי אחוז והמשפחות), הקשישים י'מקציע> I

שהמגבלות היא הדבר משמעות הקהילתיים. השירותים הורחבו אילו בקהילה להישאר

אינו הדבר הקשישים. של יתר למיסוד גורמות הקהילתיים השירותים מעיכת של I

של המקצועית ההערכה את ולא ומשפחותיהם, הקשישים רצונות את לא תואם 1

.(8 רו"ח (ראה עצמם המטפלים

השירותים הם אילו לציין התבקשו והקשישים המשפחות המקצוע, אנשי .8
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של הן הקהילתית, במסגרת הצרכים סיפוק לשם להערכתם, הדרושים, הנוטפים
המלצותיהם למיסוד. ממתינים שאינם מוגבלים קשישים של והן למיסוד הממתינים
הצורך על מצביעות הן קשישים. 600 של מידגם של המוערכים צרכיהם את משקפות
בסיסיים קהילתיים שירותים כולל הקיימים, השירותים של יותר רחבה בפריסה
וכן מוכנות, ארוחות והגשת משקהבית בניהול עזרה אישי, טיפול שירות כגון
למוגבלים יום טיפול השגחה, כגון כיום, מפותחים שאינם בשירותים הצורך על

דיור. שירותי של ומגוון

ששמו מאלה שונים הדרושים השירותים למהות באשר המטפלים ששמו הדגשים
הטיפול שירותי בהרחבת הצורך את יותר מדגישים המטפלים ומשפחותיהם. הקשישים
שירותים ומרכזי מועדונים כגון יום, לטיפול והמסגרות ההשגחה שירותי האישי,
המיוערים בשירותים הצורך את יותר מדגישים הקשישים זאת, לעומת למוגבלים.
השירות. קבלת לצורת באשר בהעדפות שוני התגלה כמוכן, משקהבית. לניהול
בבישול עזרה ומעדיפים חמות, ארוחות לקבל פחות מעוניינים הקשישים למשל,

.(8 "ח דו (ראה בבית
דיור בשירותי מחסור התגלה נוספים. בתחומים גם מתבטא בשירותים המחסור .9

ולקבלת להתאמתה, או לשיפוצי, רירה, להחלפת באפשרות זה ובכלל הסוגים, מכל

המונעת, הבריאות שירותי תחום הוא שני תחום לקשיש. החסר בסיסי ציוד
באלה, אפילו מתאים מענה מספקים ואינם בעיר השכונות מן בחלק רק המוצעים
המקצוע אנשי באזור. האוכלוסייה עם סדיר מגע מקיימים שאינם זו מבחינה

בירושלים. אזורים במספר לקשישים מתאימים במועדונים מחסור על גם מתלוננים
האזורים מן בחלק רק זמינות מוגבלים לקשישים יום לטיפול מסגרות למשל, כך,
העיר חלקי בכל לקשישים זמינים אינם הנפש לתשושי המועדונים גם בירושלים. ;

.(8,7,6 "ת דוחו (ראה

החסר.// על לענות מנת על הדרושים השירותים היקף את לכמת נסיון נעשה .10

| ומשפחותיהם הקשישים עדויות מקצוע, אנשי של הערכות על הסתמכנו כך לצורך
* ההרכב על ברק בבני שהתגלו ההזדקקות דפוסי יישום לעיל, הנזכר במחקר
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שהוצעו באלה או בספרות המוצעים בסטנדרטים ושימוש ירושלים, של הדמוגרפי
בישראל. מומחים עלידי לנו

הקהילתיים השירותים היקף של המיפוי ולפי הצרכים אומדני עלסמך ן

היום הקיימים השירותים שביו הפערים בסגירת הכרוכה העלות את אמדנו הקיימים 1

מלוא .1983 ב הצרכים על מענה מתן לצורך הדרושים השירותים היקף לבין
היקף לגבי הקשישים של המקצועיים המטפלים הערכת את משקף שנאמד הצרכים ;,:

את ולקיים המשפחה עלידי הניתנת העזרה את להשלים עלמנת הדרוש השירות f\
עלותם ואת הקיימים השירותים עלות את מציגים אנו 1 בלוח נאותה. ברמה הקשיש

אוכלוסיית של הצרכים מלוא על מענה לתת כדי הדרושים שירותים אותם של

של התקציבית המשמעות את לבחון ניתן זה לוח בעזרת .1983 ב בקהילה הקשישים /

כל לסך גם ולהתייחס בו, המוצגים מהתחומים אחד בכל הצרכים של המלא סיפוקם
בלוח, מוצגים השירותים סוגי כל שלא להדגיש יש אלה. תחומים של העלות

מפורטות להערכות בסיס ששימשו ההנחות בלבד. הערכות בגדר הינס ושהנתונים
הצרכים! מלוא סיפוק כי לראות ניתן בלוח .(9 דו"ח (ראה המלא המסכם בדו"ח

הקיימים. הקהילתיים השירותים של העלות לעומת בהוצאות 1429< של גידול מחייב
בעתיד הצרכים מילוי 1

השירותים עלות לגבי הדמוגרפיים השינויים של ההשלכות לבחינת נפנה עתה .11

.1990 ב והמוסדיים הקהילתיים
את לקיים שעלמנת מוצאים אנו הצפויות הדמוגרפיות ההתפתחויות לאור
בהוצאות. 2031 של גידול דרוש הנוכחית, ברמה ורק אך הקהילתיים לשירותים

 בהרבה גדול 1990 ב הצרכים מלוא של סיפוקם לצורך הדרושה בהוצאה \\ר,גידול
השירותים לעלות ביחס %184 של גידול כלומר, דולר, מליון 10.3 ל 3.6 מ

הקיימים.

את להקטין נסיון ללא המוסדי, הטיפול של הקיימים הדפוסים על שמירה
הגידול את להדביק כדי ורק אך מיטות 466 של תוספת מחייבת ההמתנה, רשימת

החזקת של השוטפת הציבורית ההוצאה הגדלת תתחייב שבעקבותיה תוספת הדמוגרפי,
מיועדים זו עלות מתוספת *י80 .1990 עד דולר מליון 2.1 ב במוסדות הקשישים
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המצב לפי בירושלים לקשישים נבחרים קהילתיים שירותים עלית ■ J לוח
1983 ב מלאים צרכים ולפי ואקיים

1 הצרכים! 1מלוא המציב | |

1 $ | 1985 1983|ב /כ I

1 הגידול 1 1 $ |אלפי יחידה עלות 1

1 הדרוש בשנה| $ |אלפי |בשנה $ 1 שירות
ו ו ו ו ו

63 2,418 1,481 לשעה 3.44 אישי טיפול
557 1,531 233 לשעה 1.94 (למשקבית) ניתית עזרה
182 386 137 לארוחה1 0.82 מוכנות ארוחות

(ביקור רפואיסיעורי מקצועי טיפול
52 79 52 לביקור 4.12 בבית) אחות

טיפול של מלאים (צרכים מטזיו"ת
75 238 136 לשעה 2.40 אישי)

למיכל 91ל חימום
145 443 181 נפט

ליום 27.66 יום ביתחולים
126 548 242 טיפול4

למעקב 29.50 מונע טיפול
970 749 70 שנתי

640ג 640 לביקור 0.68 חברתיים מועדונים
3419 419 לחודש 127 מוגן דיור
53ג 53  מיוחדים לצרכים הקצבות

קיים לא 507  לשעה 1.94 ביום2 השגחה
1983 כ

קיים לא 808  לשעה 1.94 בלילה2 השגחה
1983 ב

106 7,501 3,641 השגחה כולל לא (עלות) הכל סך

142 8,816 3,6 41 השגחה כולל (עלות) הכל סך

הקשיש). של המינימלית ההשתתפות (ללא בלבד הציבורית העלות את כולל 1

ביתית. עזרה של התעריף לפי 2
מלוא עלות נקבעה הצרכים, מלוא על העונה הזדקקות שיעור של אומדן בהיעדר 3

הקיים. שבמצב לזו כזהה הצרכים
הקיימות יום ביתחולים של מסגרות בשתי העלות של משוקלל ממוצע על מבוסס 4

בעיר.



/ בתשושים,_ור40| לטיפול  \t\ נפש, ותשושי סיעודיים בקשישים לטיפול
* הנמצאים האנשים לכל מוסדי מענה לתת רוצים היינו לו כעצמאיים. לטיפול

המיסות תוספת היתר, הדמוגרפי, הגידול את ל"הדניק" וגם ההמתנה ברשימת

מגיעה היתר, אחזקתו של השוטפת הציבורית העלות ותוספת ,849 ל מגיעה הדרושה
ותשושי לסיעודיים במיטות לצורך מתייחסים אם .1990 ב דולר מיליון 4.1 ל

מנת על לתשושים במוסדות מקומות 350 של תוספת דרושה כי עולה בלבד, נפש

רשימות את לחסל מנת על נוספים מקומות 244 ושל הדמוגרפי, הגידול את להדביק
ההמתנה.

לנתח ניתן והמוסדיים הקהילתיים בשירותים לצורך באשר אלה תחזיות לפי .12

השירותים הרחבת לבין הקהילתיים השירותים הרחבת בין הגומלין קשרי את

תחומי\ עלפי השונות האלטרנטיבות פירוט שונות. איסטרטגיות ולבחון המוסדיים
/ בכל הכרוכה העלות תוספת של ואומדן ,2 בלוח מוצג לכסות אמורות שהן הצרכים

.3 בלוח מובא מהן אחת

האיזון ועל הצרכים סיפוק של הנוכחית הרמה על לשמור היא אחת אלטרנטיבה 
2.8 של גידול מחייב זה דבר למוסריים. הקהילתיים השירותים בין הקיים
הדמוגרפית ההתפתחות עקב 1990 ב הכוללת השירותים בעלות דולר מיליון

ב כך לשם שהוקדשו המשאבים לעומת $30 של גידול מהווה זו תוספת הצפויה.
.1983

עקרון על ולשמור היום הצרכים מלוא על לענות לנסות היא שניה אלטרנטיבה 
יהיה אפשר הקהילתיים השירותים מהרחבת שכתוצאה מניחים אנו בעתיד. גם זה

של הזדקקותם את ולמנוע למיסוד הממתינה האוכלוסייה של הצרכים רוב את לספק

לאוכלוסייה רק מיטות הוספת בחשבון נלקחה לכן, למיסוד. כיום הממתינים רוב
מלוא כיסוי נוספים. שירותים תקבל אם אפילו בקהילה להישאר יכולה שאינה
מליון 9.5 ב הכוללת ההוצאה הגדלת מחייב זו באלטרנטיבה המתבטא הצרכים

.1983 ל בהשוואה 103* של גידול ,1990 ב דולר
את להרחיב ניתן שלא ההנחה על מתבססות והרביעית השלישית האלטרנטיבות 

למתחייב מעבר בקהילה המתגוררת האוכלוסייה לכלל הקהילתיים השירותים
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לכסות אמורים שהם הצרכים תחומי לפי rl 990 לקראת שירותים לפיתוח האלטרנטיבית :2 לוח
1 קהילתיים שירותים ו0דיים| 1מיריתיםם
1 שירותים 1מתן ושירותים | |גידול |תו0פת 1

1 וקהילתיים |טורחבים 1 |סבעי |מיסות 1גידול
1 |כתחליף |לממתינים |0יפוק |בצורך ולסגירת |טבעי
1 טכעי ולגידול |כתחליף א 1בשירותים|מלו |רשימות 1כצורך
1 |במוסרות קהילתיים!הצרכים|למיסור 1 |המתנה |במי0ות

רק השירותים הרחבת .1
הגידול מן כמתחייב

חלקי (כיסוי הדמוגרפי
לא לא לא ו כ לא כן היום) לקיים בהתאם

הצרכים מלוא כיסוי .2
לא כן כן כן כן כן והמוסדי הקהילתי בתחום

שירותים של מואץ פיתוח .3
על לענות עלמנת קהילתיים
הממתינים הקשישים צורכי

לא כן לא כן לא כן בקהילה להישאר שיכולים

שירותים של מואץ פיתוח .4
לאפשר עלמנת קהילתיים
מיטות של מוחלטת הקפאה

כן כן לא כן לא לא מוסדיות

הקהילתי. בתחום הצרכים מלוא על המענה במסגרת כלול 1

שירותים קבלת למרות בקהילה להישאר יכולים שאינם ממתינים אותם עבור רק 2
נוספים. קהילתיים

באלטרנטיבות 1990 1983ל מ השנתית העלות תוספת :3 לוח
דולרים) (באלפי שירותים פיתוח של שונות

1 1 מוסדיים! |שירותים
1 !סה"כ |שירותים ציבורית (החזקה 1 אלטרנטיבה
|שירותים| קהילתיים 1 |שוטפת)

2,786 715 2,071 1

9,451 6,675 2,776 2
3,679 1,608 2,071 3
3,097 3,097  4

(באחוזים) 1983 ב העלות לעומת 1990 ב בעלות הגידול שיעור
30 20 38 1

103 183 50 2
40 44 38 3
34 85  4
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השירותים היקף הרחבת את להגביל גם צורך ושיהיה הדמוגרפית, מההתפתחות
לאותן רק הקהילתיים השירותים את ולהרחיב לנ0ות יש כר לשם המוסדיים.
זכאות כללי החלת באמצעות וזאת למוסר, הולכות היו שאחרת האוכלוסיות

בארה"ב, שונים באזורים שהופעלו לתכניות דומה זו נתכנית עבורם מיוחדים
שימוש ייעשה השלישית האלטרנטיבה במסגרת ובמסציוסטס). בניויורק בפרט

צורכי על ולענות ההמתנה רשימות את לצמצם עלמנת הקהילתיים בשירותים
כמתחייב רק המיטות מספר את ולהגדיל בקהילה, להישאר שיכולים הממתינים

ל תגיע זו אלטרנטיבה במסגרת הכוללת העלות תוספת הדמוגרפיים. מהשינויים
.1983 ב העלות מן יותר $40 כ ,1990 ב דולר מליון 3.7

רק לא קהילתיים בשירותים להשתמש נסיון על מבוססת הרביעית האלטרנטיבה
הצורך את למנוע כדי גם אלא למיסוד, הממתינים של הצרכים על לענות כדי
הקפאה תהיה מכך כתוצאה הדמוגרפי. מהגידול הנובע המיטות מספר בהגדלת

משמעותית בהרחבה צורך יהיה זו אלטרנטיבה במסגרת מיטות. בניית של מוחלטת
של היחסית בעלות תלויה תהיה העלות סה"כ הקהילתיים. השירותים היקף של

בדו"ח שמפורט כפי תלוי, הדבר המוסדי. הטיפול של זו לעומת הקהילתי הטיפול
המופנית האוכלוסייה עבור הקהילתיים לשירותים הדרישה לגבי הנחות במספר ,9

השירותים של העלות אומדן של עליון בחסם משתמשים אנו הזהירות, לשם למיסוד.
3.1 ל בכלל השירותים של העלות תוספת תגיע לפיו אשר הדרושים הקהילתיים

הקיימת. העלות על $34 של תוספת שהיא ,1990 ב דולר מליון
באלטרנטיבות הקהילתיים השירותים תוספת של העלות שאומדני יתכן

שירותים המקנות תכניות שהפעלת מאחר חסר, אומדני הם והרביעית השלישית

לסידור הפונים מספר את להגדיל עלולה למיסוד הפונים עכור מורחבים קהילתיים
מוסדי.

פיתוח את המדגישות גישות בין לבחירה בסיס מקנים אלה חישובים
כמו הקהילתיים. השירותים פיתוח את המדגישות כאלה לבין המוסדיים השירותים

השירותים הרחבת בין ההבחנה את מבליט אלה אלטרנטיבות של הניתוח כן,
ופיתוחם הרחבתם לבין בקהילה הקשישים כל צורכי על מענה לצורך הקהילתיים
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למיסוד. המועדים הקשישים אוכלוסיית את לשרת עלמנת
לעומת הקהילתיים השירותים לפיתוח השונות האלטרנטיבות לבחינת נוסף
מערכת בפני העומד האתגר גודל מלוא את גם אלה אומדנים מבליטים המוסדיים,
בין הקיימים הפערים ולנוכח הקשישים, בצורכי המהיר הגידול לנוכח השירותים
השירותים בתחום הציבורית בהוצאה ניכרת הרחבה תהיה לא אם למענים. הצרכים
מהיר. בקצב ומשפחותיהם הקשישים של מצוקתם תיגדל והמוסדיים, הקהילתיים
מליקויים סובלות השונים בשירותים בעיר הנעשה על המדווחות מערכות .13

לציין יש כאן תכנון. לצורך הדרוש הבסיסי המידע איסוף על מאד המקשים רבים,
מצב את לתאר בנסיון ואומדנים הנחות במספר להשתמש אותנו חייב שהדבר

מנעו יהודי הלא בסקטור הנתונים מערך מגבלות בעיר. הצרכים וכיסוי השירותים
ואת לצרכים השירותים בין הפער את ולאמוד לנסות האפשרות את אפילו מאיתנו

בעתיד. בצרכים הגידול
עדיפויות קביעת

הקהילתיים השירותים בקרב העדיפויות בהקשר עולות רבות נוספות סוגיות .14

הקשישים לאוכלוסיית שירותים פיתוח על לשים שרצוי הרגש מהו למיניהם.
הדגש לעומת מונעת, בריאות שירותי או מועדונים שירותי כגון העצמאיים,
לקשישים הקהילתיים לשירותים באשר מוגבלים? לקשישים שירותים על המושם

כמו שירותים על לשים יש דגש איזה כמו, רבות שאלות להעלות ניתן מוגבלים,
על לשים שרצוי הדגש מהו משקהבית? ניהול בתחום שירותים לעומת אישי טיפול

ניתן הקשיש? בבית הניתנים שירותים לעומת למוגבלים יוס לטיפול מסגרות
של התקציביות ההשלכות את לבחון עלמנת 1 מלוח בנתונים שימוש לעשות

השונים. ההדגשים

ביותר רבה משמעות יש בירושלים, לקשישים השירותים פיתוח של זה בשלב .15

בשנים בבירה הוחל בפיתוחם אשר יום לטיפול השירותים של משקלם לבחינת
בארץ, אחרים במקומות דומים שירותים שבדקו המחקרים מתוך גם האחרונות.

ולגבי בישראל, אלה שירותים מתפתחים שבה הצורה לגבי רבות שאלות עולות
יכול זה ששירות ספק אין אפקטיבית. בצורה יעדם את משיגים הם שבה המידה
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של הנוכחי במצב בסיכונים. כרוך פיתוחו זאת, עם יחד אך רבה, תועלת להביא
ביתית עזרה או אישי טיפול כמו שירותים שהרחבת ספק אין הקיימים, השירותים

חלק של לצרכיהם יותר יעילים פתרונות ותאפשר דחופים צרכים על תענה

יום, לטיפול מסגרות פיתוח זאת, לעומת למוסד. מופנים היו שאחרת מהקשישים,
יקרים, פתרונות של ליישומם להביא עלול הנושא, של יותר מדוקדקת בחינה ללא

כספית. השקעה באותה יותר רבים קשישים של לצרכיהם פתרונות מתן שימנע דבר

בתכנים ושינויים ארגוניות בעיות

רק לא המתייחסות רבות בעיות הועלו בירושלים, השירותים בדיקת במסגרת .16

ולמידת הפעלתם לאופן שלהם, הארגון לצורת לטיבם, אף אלא השירותים להיקף

שינויים על הדעת את לתת הצורך עולה מכאן השונים. השירותים בין התיאום
השונים. השירותים בין התיאום הרחבת ועל השירותים הספקת בארגון

את עליהן לתת שרצוי לבעיות הנוגעות המלצות מספר מציגים אנו בהמשך

מהותיים לנו שנראו נושאים כללנו ברשימה בירושלים. השירותים בפיתוח הדעת

מן אחת לכל לתת שיש העדיפות את לקבוע ניסינו לא זאת, ועם וחשובים,
התכנית, ביצוע של הראשונים בשלבים לפחות ניתן, שלא מאליו מובן ההמלצות.

עקב גם אלא תקציביות, מגבלות עקב רק לא וזאת כולן, על הדעת את לתת
המערכת. של הארגוניים במשאבים המגבלות

נסיון שייערך ממליצים אנו מיסוד, למניעת שהועלו האפשרויות לאור א.

הקהילתיים. השירותים הרחבת באמצעות למיסוד ההפניה את לצמצם מבוקר

מענים המספקת במערכת הליקויים ולאור שהתגלו, הקשים הדיור תנאי לאור כ.
העירייה של ההיערכות דרך את מחדש לבדוק יש הדיור, בתחום הצרכים על

לאור יותר. אפקטיבית תכנית לגבש במטרה בנושא, לטיפול הממלכתיים והגורמים
גם להעתיקו הדיור, שירותי פיתוח במסגרת כדאי, בגילה הפרוייקט הצלחת

יותר, אזורי בסיס על בכלל המוגן הדיור שירותי את ולהעמיד אחרות, לשכונות
עד משפחה לקרובי בסמיכות ולגור הטבעית בסביבתו להשאר לקשיש לאפשר עלמנת
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ניתן. שהדבר כמה

של ובהכוונה בייעוץ הצורך על בלבד חלקי מענה כירושלים ניתן כיום ג.
למיסוד, הנוגעות שאלות עם והמתמודדות מוגבלים בקשישים המטפלות המשפחות

כמו הקיימות המסגרות את לנצל ניתן וכדומה. קהילתיים, שירותים לניצול
האפשרויות את להרחיב עלמנת מיוחדות ומסגרות קופותחולים לקשישים, מרכזים

לרשות העומדים והארגונים המבניים המשאבים של הערכה עלסמך זה. בתחום
בו ולרכז המרכזי, המוקד של הרצוי המיקום בדבר להסכמה להגיע רצוי השכונה,

את לבחון צריך זר, בהקשר השונות. הקשישים לאוכלוסיות השירותים מירב את

הקיימות, במערכות משתלבת היא שבה והדרך פיתוח בשלבי הנמצאת המוקדים תכנית
וביןארגוני, שכונתי בסיס על מושתתת זו תכנית לקשישים. המרכזים עם ובעיקר

מן לחלק פתרון להוות מימושה עשוי במערכת, לשלבה הדרך שתימצא ובמידה

הפוטנציאל את לממש יהיה ניתן אלה מוקדים שבעזרת גם יתכן הנדונות. הבעיות
אלה. בשכונות הקיים ההתנדבותי

מוגבלות אוכלוסיות המשרתות יום טיפול מסגרות של מודלים מספר יש ד.

ליום בעלות משרתים, שהם באוכלוסיות מזה זה נבדלים אלה מודלים בעיר.
ברור ולא ביניהם, העבודה חלוקת של ברורה תפיסה אין מקנים. שהם ובשירותים

בעתיד. אלה מעין שירותים לפיתוח כבסיס רצויים מודלים איזה

יש בעתיד, זה שירות מתן אופן את להנחות האמורים המודלים בפיתוח
השירותים לבין יום לטיפול המסגרות בין יותר הדוק קשר יצירת על לעמוד

זמינות את להגדיל עלמנת קופתחולים, של הרפואה שירותי ובפרט האחרים,
שהמסגרות לכך לדאוג יש כמוכן, יום. לטיפול במסגרות הרפואיים השירותים

את להוזיל  זה ובאופן ביתיים, לשירותים תחליף לשמש יוכלו יום לטיפול
עלידי כיום המוצע שהמחיר כך על הדעת את לתת גם יש למערכת. השירות מחיר

המסגרות מן בחלק ליום הממוצעת העלות מן קטן יום לטיפול הרווחה משרד

אלה שירותים של המימון בסיס להיות צריך מה ברור לא ולכן בירושלים, שפותחו

שנקבע מכפי נמוכה מוגבלותם שמידת קשישים לקלוט נוטות אלה מסגרות בעתיד.
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והערכתחסר האדם כוח מצבת של לקוי מתכנון נובע שהדבר טענה ויש בתקניהן,
של הולם כיסוי על גם הדעת את לתת יש זה שירות בפיתוח הדרושה. העלות של

בעיר. השונים האזורים

צורכי על לענות שיעזור התנדבותי אדם כוח בגיוס רבות בעיות התגלו ה.

קשישים אצל חברתיים לביקורים במתנדבים חמור מחסור הורגש הקשישים.
לפיכך ההתנדבות. שירותי של הארגוני הבסיס על רבות תלונות והיו מוגבלים,
עם אמיץ קשר יצירת תוך ההתנדבות, שירותי של השכונתי הבסיס את לחזק מומלץ

פעולות על לפקח ויכולים עצמם הקשישים עם במגע הנמצאים מקצוע אנשי
השכונתית. ברמה הפועלים הגורמים כל בין פעולה שיתוף מחייב הדבר המתנדבים.

הספקת לצורך בעיר המוסדיות המסגרות של יותר רב ניצול לשקול יש ו.
המטפלות למשפחות ונופשון יום טיפול שירותי או מוכנות ארוחות כגון שירותים

בקהילה. בקשישים

אזורי בכל המוכנות הארוחות שירותי של איהזמינות בעיית את לפתור יש ז.
וגיוון חמות ארוחות למתן הסידורים הרחבת של האפשרות את ולבחון העיר

קשישים. של יותר רבות לקבוצות שיתאים כך התפריט

של והכדאיות האפשרות את לבחון יש האחרים, הביתיים לשירותים באשר ח.

בארצות למקובל בדומה בית, עוזרת צופיה, מט"ב, של התפקידים בין שילוב
גמישות תפקיר הגדרות לאפשר לפחות או וכוי), אנגליה הברית, (ארצות שונות
השירותים מתן להבטחת האפשרות את גם לבחון יש הקשישים. לצרכי בהתאם יותר
בלילה אחרהצהריים, גם שירותים לספק כלומר, יותר, גמישים בזמנים הביתיים

ביום. אחד מביקור יותר אף לספק  חיוני שהדבר ובמקרה ובשבת,

פתרונות לבחון יש בלילה. השגחה ובפרט השגחה, המספק שירות שחסר נמצא ט.

זו. לבעיה שונים

הסוציאליות העובדות בין העבודה חלוקת את יותר ברורה בצורה להגדיר יש י.
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קופת של סיפול להמשך והיחידות במרפאות האחיות לבין הרווחה לשכות של

ולקובעו האלה הגורמים שני בין פעולה לשיתוף הבסיס את להגדיר וכן חולים,
משותפת רשימה ליצור נסיון לכלול צריך הפעולה שיתוף יותר. מחייבת במסגרת

הקשישים של משותף ואיתור השירות, באזורי הנמצאים הקשישים של ומוסכמת
קופתחולים לאחות בסיוע הן זה, בהקשר חשוב תפקיד יש למסזי"ת גם הנזקקים.

מקומות במספר כי מצאנו הרווחה. לשכת של הסוציאלית לעובדת בסיוע והן
על לחשוב כדאי רצון. משביע באורח הפועלת ביןארגונית צוות עבודת מתנהלת

הצוותים הקמת את ולעגן זו בדרך פועלים שבהם האזורים את להרחיב האפשרות
יותר ברורה חלוקה על שתתבסס רצוי עבודה של זו צורר, הרחבת מחייבות. בתקנות
המקרים אופי של ברורה קביעה על וכן הצוות, חברי בין והאחריות המשימות של

בצוותים. וטיפול לדיון להגיע האמורים

לאבחון והמשמשת כיום, בשימוש הנמצאת הטפסים במערכת התגלו רבות בעיות י"א.
והדו"ח הסוציאלי הדו"ח לטופסי והכוונה מוגבלים, קשישים של הצרכים וקביעת
רציניות בעיות התגלו שבהם תחומים מספר בטפסים לכלול ממליצים אנו התפקודי.

בעיות בין הבחנה שתהיה ולדאוג משקהבית בניהול וקשיים דיור בעיות כגון
אמות לקבוע יש כמוכן לבית. מחוץ בניידות בעיות לבין הבית בתוך בניידות
אינן זה בעניין ההנחיות אלה. טפסים למלא צורך יש שבהם המצבים לגבי מידה

אחיד. אינו השונים העובדים עלירי הטפסים מילוי אופן ועלכן היום ברורות

בקרב המונעת הבריאות פעולות לפיתוח ברורים מנחים קווים לקבוע יש י"ב.

בקופותהחולים הטיפול לבין המונעת הפעילות בין הדוק קשר וליצור הקשישים,
הנפש. לבריאות התחנות ו

לצורך הראשוניים הבריאות שירותי של יותר מקיפה בהיערכות צורך יש י"ג.

בירושלים קופתחולים של המרפאות מן בכמה הקשישים. צורכי עם התמודדות
יש לירושלים. מחוץ שונים באזורים במרפאות גם כמו זה, בכוון נסיונות נעשים

הנחוצים הארגוניים הכלים ואת הציפיות את יותר ברורה בצורה להגדיר
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גדולה. קשישים אוכלוסיית בהן שיש בשכונות במיוחד נחוץ הדבר כזו. להיערכות

לקשישים יום לטיפול ומסגרות קהילתיים שירותים על הדעת את לתת יש י"ד.
המערכת את לחזק יש כמוכן, תפקודית. ממוגבלות גם הסובלים פסיכוגריאטריים

בין פעולה שיתוף תוך פסיכוגריאטריים, חולים של והפניה לאבחון הנוכחית
ושירותי הנפש בריאות מערכת הסוציאלית, העבודה מערכת קופותהחולים, רופאי

ומוסדות בבתיחולים הפסיכוגריאטריות המחלקות במסגרת הקיימים האבחון
שונים.

השוטף התכנון בתחום הפעילות המשך להבטחת שיפעלו מנגנונים ליצור יש ס"ו.
השונים. בתחומים הפיתוח תכניות בין התיאום ובתחום השירותים של

על המקומית ברמה שירותים לתכנון האפשרות יצירת את לשקול יש בנוסף ט"ז.
אלה צוותים של התפקידים אחר שכונתיים. (ביןארגוניים) צוותים הקמת ידי

לרשות ומוסדר שוטף דיווח באמצעות הכללעירונית המערכת של הזנה יהיה
יכולים אלה דיווחים לקשישים. שירותים המספקים הארגונים כל של משולבת

שחסרונם שירותים בשכונה, הביןארגונית התיאום מידת כמו נושאים לכלול
וכוי. קשיים, יורשות, תכניות במיוחד, מורגש

דיווח שתאפשר לפחות, מינימלית, מידע מערכת פיתוח על ממליצים אנו י"ז.
על השוטפת ההוצאה ועל השונים הגורמים עלידי המסופקים השירותים על שוטף

השירותים. התפתחות אחר למעקב בסיס לשמש יוכל זה דיווח אלה. שירותים



י **

עלידי שהוכנו והתזכירים הדוחו"ת רשימת ביבליוגרפי: נספח
ההיגוי לועדת והוגשו ברוקדייל מבון

לקשישים ממושך לטיפול שירותים מיפוי פקטור, חיים :1 מס' ביניים דו"ח
ראשוניים. מימצאים  בירושלים

הקשישים עזאייזה, ופייסל ביבר אילה קופ, יעקב :2 מס' ביניים דו"ח
ראשונים. מימצאים  דמוגרפיים מאפיינים בירושלים: היהודיים

האוכלוסייה עזאייזה, ופייסל ביבר אילה קופ, יעקב :3 מס' ביניים דו"ח
ראשוניים. מימצאים  תתרבעים לפי בחלוקה בירושלים הקשישה

הקשישים עזאייזה, ופייסל ביבר אילה קופ, יעקב :4 מס' ביניים דו"ח
דמוגרפיים. מאפיינים על תחזיות בירושלים: היהודיים

של צרכים שמואלי, ועמיר פקטור חיים חביב, גיק :5 מס' ביניים דו"ח
מוסדיים לשירותים בירושלים המוגבלים הקשישים אוכלוסיית

הקרוב. ובעשור היום  וקהילתיים
השירותים מיפוי קפלן, ואיריס באר שמואל עם פקטור חיים :6 מסי ביניים דו"ח

בירושלים. לקשישים ממושך לטיפול הקהילתיים
איכות לגבי השדה עובדי הערכת הרון, ותמר ברודסקי גיני :7 מס' ביניים דו"ח
טיפול ניהול מחקר: מתוך מימצאים  בירושלים הניתנים השירותים

לביטוח המוסד עם (בשיתוף ארגוניים. תהליכים  לקשישים בשירותים
לאומי)

ברודסקי, וגיני נאון דניז פקטור, חיים חביב, גיק :8 מס' ביניים דו"ח
ובקשישים בקהילה שירותים המקבלים בקשישים הטיפול הלימות

אש"ל) עם (בשיתוף למיסוד. הממתינים
נאון, ודניז ברודמקי גיני פקטור, חיים חביב, גיק א. :9 מס' ביניים דו"ח

סבג. וקלית קפלן, איריס דולב, סלל באר, שמואל עם בשיתוף
המסכם הדו"ח ומחר; היום  ושירותים צרכים  בירושלים הקשישים

ירושלים. עיריית של החומש תכנית להכנת ההיגוי לועדת שהוכן
הנספח). (ראה הדברים עיקרי תקציר: ב.

תזכירים

בירושלים ארגוניים הסדרים על לדיון רקע חומר :1 מס' תזכיר

בירושלים השירותים של איכותי פיתוח על לדיון נושאים :2 מס' תזכיר
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