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תקציר

מכלל 9311 המהווים ממושך, לטיפול מוסדות 126 וכלל 1983 ב נערך המפקד
י המיועדות המיטות מסךכל 98^ מיסות 13,600 ובהם בישראל, האלה המוסדות

בריאים לקשישים מיסות קטיגוריות: לארבע סווגו הטיסות בארץ). ממוסך לטיפול
נפש תשושי ולקשישים (32^ סיעודיים לקשישים ,(16^ תשושים לקשישים ,(4811)

>:■■ י ■■ . ,:>  ■ י י   . .(4^

המיטות. מסךכל 301< וכללים המוסדות מכלל 4911 מהווים הפרסיים המוסדות
%52 וכוללים המוסדות, מכלל 4411 מהווים (הציבוריים) ההתנדבותיים המוסדות
המוסדות, מכלל %7 מהווים והעירוניים הממשלתיים המוסדות ואילו המיסות, מן

' ... . . . המיסות. מסךכל 19* ונהמ

שהממוצע בעוד האזורים. בכל _*וווה איננו המיסות של הגיאוגרפי הפיזור
ממוצע שבהם מחוזות ישנם ,(65+ (בני קשישים אלף לכל מיסות 41 הוא הארצי

.6050 הוא הממוצע שבהם ואחרים ,2010 הוא קשישים לאלף המיסות
גילאי בקרב אלף לכל 6 מ הגיל: עם עולה קשישים לאלף המיסוד שיעור
בקרב 100 ל ,7975 גילי בקרב 41 ל ,7470 גילאי בקרב 15 ל ,6965

במוסדות קשישים של הממוצע גילם .85+ ה בני בקרב 201 ל ועד ,8480 גילאי
.7 9.6 ה י ה ד ק פ מ ה ת ע ב

^י70 מהוות נשים במוסדות. הקשישים מכלל שלושהרבעים היו 75+ ה בני
הגברים. מן בלבד 521< לעומת אלמנות, הינן מהן 771! ו המוסדות דיירי מסךכל

השהות וממוצע אחד, במוסד ורק אך שהו (9111) הקשישים של הגדול הרוב
י. שנים. 3.7 היה סד במו

* משיעור גבוה אירופהאמריקח יוצאי של הכללי המיסוד ששיעור עלאף
אסיה יוצאי הקשישים של מיסודם שיעור אסיהאפריקה, יוצאי בקרב המיסוד
אלף, לכל 14.7 על עומד והוא יותר גבוה חינו סיעודי תפקודי במצב אפריקה
העצמאיים, בקבוצת אירופהאמריקה. יוצאי שבקרב אלף לכל 10.4 ל בהשוואה
כשליש הוא אסיהאפריקה ילידי בקרב במוסדות הקשישים שיעור זאת, לעומת
19.5 ו 17.2 לעומת 6.1) וישראל אירופהאמריקה יוצאי בקרב משיעורם

בהתאמה).
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איסוף לזמן למוסד הכניסה זמן בין השונות התפקודיות ברמות השינוי
r

"עלייה" של מסוימת מידה גם נמצאה ואולם, ירידה. במגמת בעיקר היה הנתונים
השני במקום ,(23^ התשושים הקשישים בקרב נמצא השינוי עיקר התפקודית. ברמה

מידת נתגלתה הסיעודיים הקשישים בקרב ואילו ,(191) הבריאים הקשישים היו
*.?",  .(3t) כיותר הקטנה הניידות

המממנים הם משפחותיהם ובני עצמם שהקשישים התגלה המיסוד, למימון באשר

והרווחה העבודה הבריאות, (משרדי הממשלה משרדי המקרים. מן %44 ב היהירים
המשפחה מתחלקות מהמקרים נוספים 11>* ב מהמקרים. 1י35 מממנים והבסחון)

במימון התנדבותיים ארגונים משתתפים נוספים מקרים ובכמה בעלות, והממשלה

המיסוד.

דיירים 3,747 ובהן מוגן, דיור תכניות (41 (מתוך 37 גם כלל המפקד
קשישים. אלף לכל מקומות 12 של שיעור  בסרהכל) דיירים 4,086 (מתוך
בין היחס ואולם המוסדות, מדיירי יותר צעירים המוגן הדיור דיירי

המוגן הדיור דיירי של התפקוד רמת כצפוי, דומה. האוכלוסיות בשתי המינים

יותר טעס הממוצעת והשהות בריאים"), כ"קשישים מוגדרים מהם 95^ יותר גבוהה
המגורים, בעלות בעצמם נושאים (70^ הדיירים רוב במוסדות. מאשר ארוכה

במימון ממשלתית השתתפות המקרים. מן 18* ב בעלות משתתפות המשפחות ואילו
המקרים). מן 2\ מ (פחות כלל קיימת שאיננה כמעס המגורים

בישראל, הקשישים של המיסוד דפוסי לגבי עדכניים נתונים סיפק המפקד
המהיר הגידול לקראת ולתכנון מדיניות לקביעת כבסיס לשמש בעתיד ויוכל

: ...... הבאות. בשנים הצפוי בצרכים,

T י י י . ■■ .
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תודה דברי

פ>ולה ושימון* מאמצים פרי הוא 1983  לקשישים המוסדות אוכלוסיית מפקד
בביצועו. רבות שסייעו גורמים, כמה של

גורמים: אותם לכל להודות היא נעימה חובה
ושיתפו המחקר את מימנו אשר והרווחה העבודה ולמשרד ישראל לגיוינס

הדרך. כל לאורך פעולה עטנו
והרווחה) העבודה (משרד פרידמן ש. ולמר הבריאות) (משרד חבוט ב. לד"ר

להשתתף המוסדות מנגנון ובעידוד המוסדות עם המגע ביצירת הרבה העזרה על

במפקד;

סגל מ. למר (אעמ"א), אוסטרייכר א. למר (משען), ווינר ז. למר
ח. ולד"ר סוציאלי) נשים (שירות גולדשטיין מ. למר היהודית), (הסוכנות

חסותם שתחת במוסדות המפקד בביצוע עזרתם על  "קשת") (דיורי הרפז
ובהנהלתם;

סגל י. ולמר פרטיים) כרוניים בתיחולים (ארגון שפרלינג י. למר

בשדה, חבריהם עם פעולה שיתוף בהבטחת עזרתם על אבות) בתי של הארצי (האיגוד
המוגן. הדיור עם בקשרים עזרתה על (אש"ל) שטרקשל מ. ולגב*

מעט לא עמלו אשר שלהם, הסגל ולאנשי המוסדות למנהלי  אחרון ואחרון
זה. מפקד להצלחת הדרושים הנתונים את לספק

■. *  <■  
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עמיד הענינים תיכן

ד הדו"ח בגוף לוחות א. לוחות: רשימת ,, י;'

. ה בנספח לוחות ב.

. מבוא

1 המפקד מסרות רקע, א.

2 המפקד ביצוע ב.

3 השנים במהלך שינויים ג.
5 ממושך לטיפול מוסדות ;1 פרק

5 גיאוגרפי ופיזור בעלות תפוסה, היקף, א.
5 היקף .1

6 ה ס ו פ ת . 2

c> 6 בעלות .3
9 גיאוגרפי פיזור .4

11 הדיירים אוכלוסיית תכונות ב.
11 ל י ג .1

14 מיו .2

15 , משפחתי מצב .3

17 . מוצא .4

19 מוסדות בין וניידות במוסד ותק .5

22 תפקודיות רמות בין ניידות .6
25 משפחה קרובי .7

25 המוסדי האשפוז מימון .8

30 חולים קופת של שיקום מוסדות ;11 פרק
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31 גיאוגרפי ופיזור תפוסה היקף, א.

32 הדיירים אוכלוסיית תכונות ב.

32  _ .. גיל .1 ,_

/ 33 ...... טין .2
33 . ■ \>r י משפחתי מצב .3
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עטוד . לוחות* רשימת

חדו"ח בגוף לוחות א.

4 .1985 ,1983 ,1981 בשנים ממושך לטיפול במוסדות התקן טיסות :1 לוח
לציבור הזמינות ומידת המיסה סוג בעלות, לפי המיסות התפלגות :2 לוח

7 הרחב.

וסוג המוסד על הבעלות לפי התפוסה ושיעור תפוסה מיסות, תקן :3 לוח
g המחלקה.

וסוג מחוזות לפי בארץ יהודים קשישים 1000 ל המיסות שיעורי :4 לוח
10 (באחוזים). המיסה

במוסדות הקשישים ושיעור ובארץ במוסדות 65+ בגילאי קשישים :5 לוח
12 גיל. לפי יהודים, קשישים 1000 ל
12 המוסד. סוג לפי למוסד, ממוצע כניסה וגיל ממוצע גיל :6 לוח

התפקודי המצב המוסד, סוג ולפי גיל לפי במוסדות הקשישים :7 לוח
13 (באחוזים). והמוצא

במוסדות הקשישים ושיעור ובארץ במוסדות 65+ בגילאי קשישים :8 לוח
14 מין. לפי יהודים, קשיקים 1000 ל

במוסדות הקשישים ושיעור ובארץ במוסדות 65+ בגילאי קשישים :9 לוח
16 משפחתי. מצב לפי יהודים, קשישים 1000 ל

במוסדות הקשישים ושיעור ובארץ במוסדות 65+ בגילאי קשישים :10 לוח
17 מוצא. לפי יהודים, קשישים 1000 ל

לפי בארץ, יהודים קשישים 1000 ל במוסדות הקשישים שיעור :11 לוח
13 תפקודי. ומצב מוצא

לפי בארץ, יהודים קשישים 1000 ל במוסדות הקשישים שיעור ;12 לוח
19 ומין. מוצא

לפי בארץ, יהודים קשישים 1000 ל במוסדות הקשישים שיעור :13 לוח
20 הטיסה. וסוג מוצא מין, גיל,

השהייה במימון הממשלה ומעורבות ומשפחתו הקשיש מעורבות :14 לוח
28 (באחוזים). במוסדות
33 (באחוזים). נבחרים טוסדות בסוגי הדיירים גיל התפלגות :15 לוח

והטטוספרים הדו"ח לגוף המתלווים לוחות 15 א. לוחות: סוגי שני זה בדו"ח (.
פרקים לחמישה והנחלקים הדו"ח בסוף המצורפים רקע לוחות ב. רץ. ה).במספר (א
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. . . בנספח לוחות ב.

גיאוגרפי ופיזור בעלות תפוסה, תקנים א: פרק
המוסד. סוג ולפי תפקודי מצב לפי תקו מיטות התפלגות א1: לוח

המוסד. סוג ולפי תפקודי מצב לפי בפועל התפוסה התפלגות א2: לוח
ן

(באחוזים). מוסד סוג ולפי תפקודי מצב לפי תקו לעומת תפוסה א3: לוח
(במספרים המוסד סוג ולפי גיאוגרפי אזור לפי המוסדות התפלגות א4: לוח

מוחלטים).
(במספרים תפקודי מצב ולפי גיאוגרפי אזור לפי תקן מיטות התפלגות א5: לוח

מוחלטים).
אזור לפי 65+ בגיל יהודים 1000 ל במוסדות תקן מיטות שיעור א6: לוח

. המיטה. סוג ולפי גיאוגרפי

תפקודי. מצב ולפי גיאוגרפי אזור לפי הדיירים תפוסת התפלגות א7: לוח
אזור לפי ,65+ בגיל יהודים ל1000 במוסדות דיירים תפוסת שיעור א8: לוח

תפקודי. מצב ולפי גיאוגרפי

(באחוזים). המוסד סוג ולפי בעלות לפי המוסדות התפלגות א9: לוח
. $ י י  ■ . " ■ ■ ■.

המיטה. וסוג בעלות לפי תקן מיטות התפלגות א10: לוח
תפקודי. מצב ולפי בעלות לפי בפועל התפוסה התפלגות א11: לוח

מוחלטים). (במספרים בעלות לפי מוסד סוג בכל יחידות מספר א12: לוח
בעלות. לפי מוסד סוג בכל הדיירים תפוסת התפלגות א13: לוח

, .. . בעלות. לפי מוסד סוג בכל תקן מיטות התפלגות א14: לוח
1 בעלות ולפי המוסד סוג לפי תפקודי, מצב לפי תקן לעומת תפוסה א15: לוח

זים). (באחו

תכונות לפי המוסדות בסוגי הקשישים התפלגות ב: פרק

. (מפורט גיל ב1: לוח
~יי  '■  רחבות). (קבוצות גיל ב2: לוח

י י" י , מין. ב3: לוח
משפחתי. מצב ב4: לוח

מוסד. באותו בןהזוג הימצאות ב5: לוח
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הראשון. למוסד הכניסה גיל ב6: לוח
מוצא. ב7: לוח

בארץ. ותק ב8: לוח
נוכחי. תפקודי סיווג ב9: לוח

למוסד. הכניסה בזמן תפקודי סיווג ב10: לוח
הנוכחי. במוסד ותק ב11: לוח

קודם. במוסד הימצאות ב12: לוח

, הנוכחי. המוסד לפני בהם שהה שהקשיש המוסדות מספר ב13: לוח

ממומר לסיפול במוסדות תפקודי סיווג לפי הקשישים תכונות התפלגות ג: פרק
 , ■.■!■ ' . תפקודי. סיווג לפי (מפורט) גיל ג1: לוח

. , . תפקודי. סיווג לפי רחבות) (קבוצות גיל ג2: לוח

תפקודי. וסיווג מין ג3: לוח
תפקודי. סיווג לפי משפחתי מצב ג4: לוח

תפקודי. סיווג לפי מוסד באותו בןהזוג הימצאות ג5: לוח
תפקודי. סיווג לפי ראשון למוסד כניסה גיל ג6: לוח

. . מוצאלפיסיווגתפקודי. לוחג7:
תפקודי. סיווג לפי בארץ ותק לוחג8:

נוכחי. תפקודי סיווג לפי למוסד בכניסה תפקודי סיווג ג9: לוח
תפקודי. סיווג לפי נוכחי במוסד ותק ג10: לוח

תפקודי. סיווג לפי קודם במוסד הימצאות ג11: לוח
תפקודי. סיווג לפי לנוכחי שקדמו המוסרות מספר ג12: לוח

ממושר לסיפול במוסדות תכונות צירופי לפי הקשישים התפלגות ד: פיק
מין. לפי משפחתי מצב ד1: לוח

. . גיל. לפי משפחתי ומצב טין ד2: לוח
מין. לפי גיל ד3: לוח
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מין. לפי מוצא ד4: לווו
גיל. לפי ומין תפקודי סיווג : ד5 לוח

נוכחי. משפחתי מצב לפי למוסד בכניסה משפחתי מצב ד6: לוח
נוכחי. משפחתי מצב לפי גיל ד7: לוח
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.  מביא

. ; , . י , . , המפקד מסרות רקע, א.

שנה. מאה לפני המתחדשת ישראל בארץ לקשישים המוסדי הטיפול סל ראשיתו
בשנות החלו ובטיפול בגישה והמודרניזציה והמיטות המוסדות במספר הגידול

והעלייה הטיפול בדפוסי המפנה מגרמניה. העלייה בעקבות המאוחרות, השלושים
אשר ההמונית העלייה בשלהי המדינה, קום לאחר התרחשו בהיקפו הדרמטית

י ומאפריקה. מאסיה מאירופה, קשישים אלפי ארצה הגיעו במסגרתה
והולכת הגדלה ואוכלוסייתו המוסדי המגזר זכו לא המהיר, הגידול אף על

על נתונים המקצועית. הגרונטולוגית הקהילייה מצד רב וסטטיסטי מחקרי לעיון
הביבליוגרפיה רצופים. ולא מוגבלים היו המוסדית האוכלוסייה הרכב

שבחן מועטות עבודות רק כוללת החמישים שנות מאז הישראלית הגרונטולוגית
הרפז, ;1976 מוטליס, ;1973 וייל, ;1958 (ברגמן, זו אוכלוסייה נותחה

(תלאביב; נבחרות לקבוצות או צר למגזר רק התייחסו אלה עבודות וגם ,(1981
המוסדית. האוכלוסייה כלל של למדגם או פרסיים) מוסדות תשושים;

אולם לקשישים, המוסדות על פסחו לא אמנם העשוריים האוכלוסין מפקדי
השימוש אפשרויות מבחינת מוגבלים היו המוסדית האוכלוסייה על הנתונים
האבות בתי אוכלוסיית תכונות של מצומצם במספר התמקדו והם בהם, המחקרי

מלב"ן שערך הפנימיים המפקדים של ערכם גם כרוניים. בחולים לטיפול והמוסדות
בהם. שנכללו המשתנים מספר בשל מאוד, מוגבל היה השבעים ובשנות 1963 ב
ניתוח נותחו לקשישים המוסדות דיירי על 1972 האוכלוסין מפקד נתוני

מדעיות. עבודות לכמה בסיס ושימשו ברוקרייל מכון חוקרי עלידי משני
בשנים במיוחד הורגש המוסדית האוכלוסייה על יסוד נתוני בעדכון הצורך

על מחקרים של בשורה ברוקדייל, במכון בעיקר בארץ, הוחל שבהן האחרונות
בעשור והדרוש המועסק האדם כוח בעתיד, הצרכים תחזיות המוסדי, בטיפול מגמות
(ברגמן, בארץ לקשישים השירותים ומיפוי (אש"ל), חומש תכניות גיבוש הקרוב,
הנתונים בעדכון הצורך .(1982 ושמואלי, גוטמן פקטור, ;1980 ותומר, חביב

המוסד במסגרת סיעוד שירותי ביטוח חוק על הציבוריים לדיונים בקשר גם הורגש
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.>. ; לאומי. לביטוח
המוסדות. אוכלוסיית על ו/עדכניים מקיפים ארציים נתונים העדר בקל

המוסרות. כל דיירי של מלא ארצי מפקד לבצע המחשבה 1982 ב התגבשה
אשר דייריהם, ועל עצמם המוסרות על בסיסיים נתונים לאסוף נועד המפקד
הקשישה מהאוכלוסייה בנפרד במוסדות, האוכלוסייה תכונות על לעמוד יאפשרו

דמוגרפיות תכונות לפי מיסוד מקדמי לחישוב בסיס מהווים אלה נתונים בקהילה.
המוסדיות המסגרות כל נכללו במפקד בעתיד. מוסדיים שירותים תכנון לצורך
לחולים בתיחולים גריאטריים, מרכזים אבות, בתי בקשישים: ממושך לטיפול

ממושכת לשהייה קופתחולים מוסדות בבתיחולים, סיעודיות מחלקות כרוניים,
לקשישים. והמוגן המקובץ הדיור וכן

המפקד ביצוע ב.

ובוצע והבריאות, הרווחה משרדי בהשתתפות המכון עלידי תוכנן המפקד
לקשישים. השירותים בתחום ארציים גורמים כמה עוד ועם אתם פעולה בשיתוף
השונים המוסדות עלידי מספר) (שבועות קצרה תקופה בתוך בוצע המפקד

כל על שאלון .1 קצרים: שאלונים שני בעזרת ובסיועו, המכון בהדרכת עצמם,
במפקד. המשתתף מוסד כל על שאלון .2 במוסד; דייר

שנת מוצא, ארץ משפחתי, מצב מין, גיל, האלה: המשתנים את כלל הדייר שאלון
ובזמן הכניסה בזמן נפש) תשוש סיעודי, תשוש, (עצמאי, תפקודית רמה עלייה,
(ראשונה/חוזרת), למוסד קבלה המעורבים), (הגורמים החזקה בעד תשלום המפקד,

וכוי. במוסד ותק

גיאוגרפי, אזור בעלות, המוסד, סוג האלה: המשתנים את כלל המוסדי השאלון
יכו1. תפקודיות רמות לפי המפקד כזמן תפוסה המיסות, תקן

(כרטסת אצלם הקיים התיעוד בסיס על הנתונים את המוסדות סיפקו כלל בדרך
של ישירה עזרה דרושה היתה ספורים במקרים ורק וכוי), האישי התיק דיירים,

המכון. של פוקד או נציג

ואת מהמיטות) (1י98 המפקד של מלא הכטעס היקפו את לחיוב לציין יש
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<. ובהעברתם השאלונים במילוי המוסדות עובדי עלידי שהושקעה הרבה העבודה
למכון.

חן המפקד, בחשיבות כללית הכרה שקיימת חשנו המוסדות עם במגעינו
זו היתה מהם לרבים אשר עצמם, המוסדות מבחינת והן ארצית ראות מנקודת
שלח^, האוכלוסייה תכונות על יסוד נתוני לעצמם לסכם הראשונה ההזדמנות

בסיס יצירת תוף היסוד נתוני רישום את מהדש לארגן או שחסרו, נתונים להשלים
,י . י ולעדכון. למעקב ואמין חדש

השנים במהלר שינויים ג.
שינויים כמובן, חלו, הנוכחי הדו"ח פרסום ועד (1983) המפקד ביצוע מאז
השונות. התפקודיות הרמות לפי המיטות ובחלוקת המוסדית האוכלוסייה בסךכל
שסופקו נתונים על מתבססים השינויים אלה. שינויים משקף בהמשך המופיע הלוח

השירותים מערך "מיפוי פרסום מאז אשר והרווחה, הבריאות משרדי עלידי
(1982 ושמואלי, גוטמן (פקטור, "1981  בישראל לקשישים ממושך לטיפול

לסוגיהן התקניות המיטות בהיקף השנתיות התמורות על נתונים למכון מספקים
במוסדות.

חמיפוי) (שנת 1981 זמן: נקודות בשלוש השינויים סךכל את מראה 1 לוח
חדו"ח). פרסום (שנת 1985 ו שלנו) המפקד (שנת 1983

הממשלתיים, מהמשרדים המידע .1 מקורות: משני שאובים 1983 על הנתונים
בהגדרת מהשוני השאר, בין נובע, ביניהם הקיים הקטן הפער שלנו. המפקד .2

המשרדים. בדיווחי ובסיווגן מיטות

תיאור חלקים: משני בנוי בהמשך, המוצג המפקד, תוצאות על הנוכחי הדו"ח
ועל המוסדות על הנתונים לסוגיהם. סטטיסטיים ולוחות ופירושם הממצאים

בנפרד. מתוארים המוגן הדיור
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, . 198519831981 בשנים ממושך לסיפויל במוסדות התקן מיסות :1 לוח
והרווחה) והעבודה הבריאות משרדי של דיווחים (עלפי

1 מצבתפקודי |
ו ושיעור 1 f 1 1 1 1

| 1מיסוד 1 1 1 1 /
11000 ל 1 1 1 I 1 | 1

1 מיסות|קשישימ |0ה"כ 1111 1

| ויהודים נפש|תקן וסיעודיים|תשושי |עצמאיים|תשושים  I
ו ו ו ו ו ו ו ו

. תקן מיטות מספר

39.5 12,507 239 4,130 1,636 6,502 1981

41.0 13,858 293 4,642 2,154 6,769 1983

41.1 13,907 498 4,482 2,236 6,693 *1983

41.7 14,821 370 5,487 2,280 6,684 1985

.....*.. בהשוואה %n שינוי
1981 לשנת

*4 +11 +108 +8 +36 +2 *1983

*0 י +18 +54 +32 +59. +2 1985

עשרה של מיטות 307 בתוספת במפקד בפועל שהשתתפו המוסדות נתוני על מתבסס (*
האלה: לסוגים נחלקות הן דיווחיהם לפי ואשר למפקד, נענו לא אשר מוסדות

לסיעודיים. מיסות 60 ו לתשושים מיסות 45 לעצמאיים, מיטות 202

" ■ ■י יי . י ■" ■

" rC ■ . . . .

י 1. . .י: ■

1" י ■ ■ י י ,
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, .. ממוסך לטיפול מוסדות :1 פרק

■ .,.. . _■. , . גיאוגרפי ופיזור בעלות תפוסה, היקף, א.
, היקף .1

כ סל קליטה כוח עם ממוסך לטיפול מוסדות 136 בארץ היו 1983 בשנת
ובהם המוסדות) מכלל 93>*) מוסדות 126 במפקד הסתתפו בפועל מיטות. 13,900

הקיימות). המיטות מכלל ()י98 מיטות 13,600

לחולים בתיחולים 33 אבות; בתי 83 כדלקמן: מתחלקים סנפקדו המוסדות
כלליים. בבתיחולים סיעודיות מחלקות 6 גריאטריים; מרכזים 4 כרוניים;

היא: ממושך לטיפול במוסדות המקובלים הסוגים ארבעת לפי המיטות חלוקת
*י4 ו לתשושים; מיטות ^י16 לסיעודיים; מיטות 32*< לעצמאיים; מיטות 1י48

, . א1). לוח (ראה נפש לתשושי מיטות
ומעלה) 65 (בני במדינה הקשישה לאוכלוסייה ביחס לסוגיהן המיטות היצע

ככולן רובן מאוישות שהמיטות מאחר קשישים. אלף לכל 38.5 על איפוא עומד
האוכלוסייה של המיטות היצע שיעורי את בהמשך נציג יהודים, עלידי *(98^
יהודים. קשישים לאלף מיטות 41.1 סל היצע בארץ יש בסךהכל בלבד. היהודית
יהודים. קשישים לאלף מיטות 40.3 של היצע מהוות במפקד שנכללו התקן מיסות
לסיעודיים 15 העצמאיים; עבור לאלף מיסות 19 כ כדלהלן: נחלקות אלו מיטות

א6).** לוח (ראה לתסוסים 6 וכ הנפס ולתסוסי

על עולה ואינו מזערי ממושך לטיפול במוסדות הלאיהודים הקשישים מספר (*
.300

קשיסים) אלף (לכל טיסות היצע של דוגמאות כמה הרי השוואה, לשם (**
;30  ביוזילנד ;15  ספרד ;15  יפן ;10  יוון אחרות: בארצות

^  הברית ארצות ;45  המערבית גרמניה ;35  אוסטריה ;36  אירלנד
.94  נורבגיה ט70; למעלות הולנד ;65  צרפת ;55  פינלנד ;50
לעצרו! שהוגשו הנ"ל המדינות של טהדו"חות בעיקר שאובים אלה נתונים

כמובן, יש, .(1982 (וינה קשישים בעניני המאוחדות האומות של העולמית
הארצות בין הבדלים שקיימים מאחר מסוימת! בזהירות לנתונים להתייחס
כללית השוואה לצורך מובאים הנתונים וכוי. המוסדות בסיווג בחישוב,

■'^ r י_. י" י" י *"י fי ; י י ■"?" ,;' cs0^''" י:" ■ י: : י) ( > J י t\. \ . ■ ■ .■ .; ■*..!
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.■ .,.._■ : י : תפוסה .2

126 ב התפוסה כלומר, מוסדות, של דיירים 12,729 בפועל נפקדו במפקד
:0 .$94 היתה המוסדות

נובע, (13,600) הטיסות תקן לבין (12,729) בפועל התפוסה בין הפער

הגבוהה התפוסה חדשים. דיירים עלידי אוכלסו וטרם שהתפנו ממיטות כנראה,
.. י :< ■  ביותר הנמוכה ואילו (*י97) כרוניים לחולים בבתיחולים היתה ביותר

.(90^ הכלליים בבתיהתולים סיעודיות במחלקות
של התפקודי המצב לפי המיטות תקן לעומת התפוסה אחוזי את מציג א3 לוח
לעצמאיים המיטות לתקן ביחס התפוסה שאחוזי נראה המוסד. סוג ולפי הדיירים
.1** ב התקן את עוברות לתשושים המיטות ואילו מהתקן, 20*1 בכמעט נמוכים

נתונים .361 ב התקן את העוברות נפש, לתשושי מיטות לגבי גם קיים דומה מצב

אכלוס היינו,  במוסדות מיטות של בפועל בהסבה תופעת על מצביעים אלה

לסיעודיים. תקן במיטות נפש תשושי ואכלוס לעצמאיים במיטות תשושים

המוסדות מצליחים תמיד לא בקשיש; הטיפול איכות על השלכות יש זו להסבה
רמתם אשר המוסדות דיירי של והולכים הגדלים הטיפוליים הצרכים עם להתמודד

שם. שהייתם במהלך ירדה התפקודית

בעלות .3

ממושך לטיפול המוסדות על עיקריים בעלות סוגי בארבעה מבחינים אנו
רווח). (למטרת ופרטית רווח) למטרות (לא ציבורית עירונית, ממשלתית, בארץ:

מכלל 30>* כ שבהם מהמוסדות ^י49 המקיפה הפרסית, הבעלות של משקלה בולט
449 נמצאים וולונטריים) (ארגונים ציבורית בבעלות ממושך. לטיפול הטיסות

שבבתיחולים לציין יש םטושך. לטיפול המיסות מכלל S2X ובהם מהמוסדות
הסקטור שבידי זה על הפרסית בבעלות הטיסות אחוז עולה כרוניים לחולים

%7 נמצאים (טמשלתיעירוני) השלטוני הסקטור בידי .(%18 לעומת 67^ הציבורי
:יי~י ממושך. לטיפול הטיסות מכלל %19 שבהם מהמוסדות,
לכלל הפתוחים "אוניברסליים", מוסרות בין מבחינים אנו זה בדו"ח
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ממשלתית,;1*נירונית, שבבעלות אלה כגוו מוסדות לכלול ניתן (ביניהם הציבור
מסוימים לסוגים מוגבלת אליהם הכניסה אשר "סלקטיביים" מוסדות לבין אש"ל),

r, (כגון המוסד לת1ולס0 בהתאם אחרת, או ארגונית השתייכות לפי אוכלוסייה, של

rtc ua<orn cc^rn am*a (#£2) <s<t<irtn וכוי'^ ל*.נ.ס, אעמ"א, משען,
/rcgurr מופרות'£**.< של לקטיגוריה שייכות מהמיטות %7 רק הפרסי בסקסור
של זמינותן מהמיטות. %60 אליה שייכות הציבורי שבסקטור בעוד "סלקטיביים",
לתשושים ים, (לעצמאי המיסות * סוגי לפי פתוחה?) ("זכאות הרחב לציבור המיטות
במיטות יותר וגדולה המיסות) של 44^ לעצמאיים בטיסות יותר מוגבלת וכוי)

>tn £1 "*ifofqfri * "*/iZ£^Bi(£jiflQ^($lJ^£/!M::90^ ;(נ ולסיעודיים לתשושים

הרחב לציבור הזמינות ומידת המיסה סוג בעלות, לפי המיטות התפלגות :2 לוח
| סה"כ |סיעודיים|תשושינפש| ותשושים ים |עצמאי |

ו ו ו ו ו ו ו

13,600 498 4,422 2,191 6,491 תקן מיטות סה"כ

2,549 106 850 918 677 םמשלתיתעירונית בעלות
P c ■ u ftd ,08 {■!.{!.

7,015 219 1,418 601 4,777 ציבורית
c

4,036 173 2,154 672 1,037 פרסית

9,087 399 3,891 1,966 2,833 "אוניברסליות"* מימות סה"כ
2,549 106 850 V.i\ 918 677 ממשלתיתעירונית בעלות
2,781 120 909 473 1,279 ציבורית

3,757 173 2, 132 errf>, 575 877 ו.גי א1* פרטית 0

£!**,,? ■;'י'";  "אוניברסליות" מיסות tinn
%67 80* 88t 90* 44* המיסות מסה"כ

^ .08
%100 %100 loot 100* 100* םםשלתיתעירונית בעלות
40^ V5V 641! %79 27* ציבורית

TTd  ■■■ 0 ,■ " 5

93t 100% 99t 86t 85* פרסית

i; ■ rl ., ^*<? הרחב, לציבור הפתוחות לטיסות הכוונה (*
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. והבעלות, הטיסה סוג לפי הטיסות של הארצית החלוקה את המגיג 10k מלוח
לסוגי בהתאם שונים, מסוגים בטיסות המוסדות קל "התמחותם" על ללמוד ניתן

, . מטפלים. הם שבהן האוכלוסיות

ואילו סיעודיים, למקרים מיועדות (52>*) פרסית בבעלות המיסות רוב
1 שבבעלות המיסות מכלל (1י68 לעצמאיים בטיסות בעיקר מתמקד הציבורי הסקטור

■... מיסות ביו בשווה שווה כמעט התחלקו הממשלתית בבעלות המיסות זה). סקסור
,, , נחלקו העירונית שבבעלות המיטות ואילו ;(40^35*1) ולסיעודיים לתשושים

מחלקה וסוג המוסד על הבעלות לפי התפוסה ושיעור תפוסה מיטות, תקן :3 לוח
1 לסיפולממושר מוסדות | |
7 סה"כ ןתשושינפש| ים וסיעודי |עצמאייםותשושים |
1 1 1 1 1 1 1

 י סה"כ

13,600 498 4,422 2,191 6,491 תקנים
12,729 688 4,196 2,609 5,236 תפוסה

. ו

93.6 138.1 94.9 119.1 80.6 תפוסה שיעור
פרסית בעלות "

4,036 173 2,154 672 1,037 תקנים

3,733 245 2,046 688 754 תפוסה

92.5 141.6 94.9 102.4 72.7 תפוסה שיעור

ציבורית בעלות
7,015 219 1,418 601 4,777 תקנים
6,687 334 1,446 1,065 3,842 תפוסה
95.3 152.5 101.9 177.2 80.4 תפוסה שיעור י

עירונית ממשלתית בעלות
2,549 106 850 918 677 תקנים
2,309 109 704 856 640 תפוסה

90.6 102.8 82.8 93.2 94.5 תפוסה שיעור
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י י : י' \ )^.::*:ו .(41\46^ ולתשושים לעצמאיים מיסות בין שווה באופן
ובעלות. מוסד סוג תפקודי, מצב לפי התג{ן לעומת התפוסה את מציג א3 לוח
תפוסה .(95^ הציבורי בסקטור נמצאו בעלות לפי ביותר הגבוהים התפוסה אחוזי
שתופעת בעוד ,(102^ כרוניים לחולים בבתיהחולים בעיקר מתרכזת זו גבוהה

נפש, לתשושי  סיעודיים ושל לתשושים, למיטות עצמאיים סל המיטות הסבת

הציבוריים. במוסדות בעיקר בולטת

גיאוגרפי פיזור .4

האזורים עלפי הקיים המיסות היצע של מאוזנת לחלוקה גדולה חשיבות יש

גבוה המיטות היצע שיעור שבהם אזורים לאיתור וכן בארץ השונים הגיאוגרפיים *

בקרבת לכך הזקוקים לקשישים מוסדיות מיטות זמינות הבטחת במיוחד. נמוך או

מקהילותיהם הקשישים עקירת של התופעה את למנוע כדי בה יש מגוריהם אזורי
לפי ממשפחותיהם. או להם המוכרת מהסביבה הרחק הנמצאים במוסדות והשמתם

לצרכים מותאמים להיות הארץ חלקי בכל המיסוד שיעורי צריכים זה עיקרון
מגוריהם. באזורי הקשישים של המיוחדים

גיאוגרפיים אזורים לפי התקן מיטות שיעור התפלגות את מראה א6 לוח
על עולים המיטות שיעורי שבהם מחוזות שישנם עולה הלוח מן המיטות. וסוגי
54.6 ו 55.2 ,63.9 יש שם וחיפה, ירושלים המרכז, מחוזות הארצי: השיעור

.40.3 של הארצי השיעור לעומת בהתאמה, קשישים, אלף לכל מיטות
מהשיעור נופלים אביב תל ובמחוז הצפון במחוז המיטות שיעור זאת, לעומת

במיוחד נמוך הוא השיעור הדרום במחוז בהתאמה). ,27.0 ו 25.4) הארצי

עלפי המיסות לשיעורי באשר הארצי. מהממוצע 27*s ל רק מגיע והוא (10.9)

לעצמאיים במיטות מאוד נסור שיעור נמצא הדרום במחוז הרי התפקודי, ייעודן
,59^7^1 ניכרים, פערים קיימים אביב תל במחוז .(4 לוח (ראה ולסיעודיים
נפש. ולתשושי לסיעודיים לתשושים, בטיסות בעיקר הארצי, לממוצע בהשוואה
המרכז, מחוז של מוסדיות בטיסות מסתייע זה שמחוז ההנחה את נקבל אם אולם

הארצי. לממוצע יותר קרוב והוא חמור כלכך אינו שהמצב הרי
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המיסה וסוג מחוזות לפי בארץ יהודים קשישים ל1000 mo>nn 11y>p :4 לוח

1 לסיפולממושן מוסדות | |
1 סה"כ נפשן |סיעודיים|תשושי |עצמאיים|תשושים מחוז 1

1 1 1 1 1 1 1

המיסות שיעורי

40.3 1.5 13.1 6.5 19.2 D"n0

54.6 2.1 17.7 4.7 30.1 ירושלים מחוז

25.4 2.1 8.8 7.8 6.6 הצפון

55.2 2.3 17.8 9.0 26.1 חיפה

39.4 1.0 12.7 6.1 19.5 והמרכז תלאביב

63.9 2.2 26.8 13.2 21.5 המרכז

27.0 0.4 5.5 2.5 18.4 תלאביב

10.9 1.4 4.3 3.9 1.2 הדרום

הארצי לממוצע בהסוואה מדד

1001 1001 1001 1001 1001 סה"כ

135 140 135 72 156 ירושלים rfna

63 140 67 120 34 הצפון

136 153 135 138 135 חיפה

97 66 96 93 101 והמרכז תלאביב

158 146 204 203 111 המרכז

66 26 41 38 95 תלאביב

27 5£ 32 60 $ הדרום

הוא שם שיעורן אסר לעצמאיים בטיסות הוא המחסור עיקר הצפון במחוז
לשני מגיע זה באזור לסיעודיים המיסות היקף בלבד. הארצי מהממוצע שליש

■■f., ,.  ... ,, ,.. הארצי. מהממוצע שלישים
יכולה עצמאיים, לקשישים בעיקר המיועד לקשישים, מוגן דיור mnnDnn



 11 

מהנתונים מסוימים, במחוזות לעצמאיים בטיסות הנמוכים השיעורים על לפצות
המקומות קיעור למקל: מסוימים. במקומות קורה כר קאכן להתרקם אפשר הקיימים
הממוצע על עולה והוא קקיקים, אלף לכל 16.5 הוא הדרום באזור טוגן בדיור

עולה לעצמאיים המיטות שיעור שבהם במחוזות כמוכן, אלף. לכל 12.1 של הארצי

12.1 של הארצי מהממוצע אלף לכל המוגן הדיור שיעור נופל הארצי הממוצע על

מוגן). דיור על הפרק (ראה אלף לכל

הדיירים אוכלוסיית תכונות ב)
מצב מין, גיל, הם: שנפקדו המוסדות אוכלוסיית של העיקריים המאפיינים
לסידור הקודמים הסידורים מספר במוסד, ותק העלייה, תקופת מוצא, משפחתי,

של העיקריים המאפיינים ארבעת במוסד. השהייה מימון ומקורות הנוכחי
ומעלה 75 בני זקנים" "קשישים של גבוה שיעור הם: במוסדות האוכלוסייה

ה ק אירופהאמרי יוצאי ושל ;(82^ נשואים לא של (*י70); נשים של ;(75*)

.(72*)

מאפיינים. לפי המרכזיים, הממצאים להלן
גיל .1

אמנם, בארץ. הקשישים מציבור הגילאי בהרכבה נבדלת המוסדות אוכלוסיית
הקשישה האוכלוסייה כלל של משליש יותר קצת רק מהווים ומעלה 75 ה בני

המיסוד שיעורי בדיקת .(75^ המכריע הרוב הם המוסדות דיירי בין אך (*י35),

בגיל העלייה עם תלולה בצורה עולה זה ששיעור מעלה השונות הגיל קבוצות של

קקיקים, לאלף 5.7 על זה שיעור עומד 6965 הגיל שבקבוצת בעוד .(5 לוח (ראה

7975 הגיל בקבוצת אלף; לכל 14.9 ל כבר מגיע הוא 7470 הגיל בקבוצת הרי
לכל 100 על עומר הוא 8480 הגיל ובקבוצת ,41.1 ל הממוצע השיעור מגיע

לכל ל201 עד השיעור עולה ומעלה, 85 ה בני יותר", "הישישים בקבוצת אלף.
י " . קשישים. אלף

■♦  ■ ■■  ...* . #
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1000 ל במוסדות הקסיסים וסיעוד ובארץ במוסדות 65+ בגילאי קסישים :5 גי^לוח לפי יהודימ, קסיסים
1 ושיעור הארצי חקקיקים ציבור ממוסר! ל0י8ול מו0דות 1 1

. | |מיסוד f 1 1 1 1

1 1000 |ל | | 111
| |קסיסים אחוזים 1 סה"כ | אחוזים 1 0ה"כ 1 1

35.9 100 337,834 100 *12,155 0יי"כ

5.7 32 109,054 5 621 6569

14.9 33 110,087 14 1,643 7074

,, 41.1 20 66,759 23 2,747 7579
99.7 10 34,958 29 3,487 8084

200.9 ' 5 16,976 28 3,410 +85

_ . _  2 24 7 ידוע לא

.65 מ נמוך שגילם "צעירים" 574 כולל אינו זה נתון (*

הממוצע בגיל רבה שונות אין .79.6 הוא המוסדות דיירי סל הממוצע הגיל
80.6) האבות בתי דיירי אצל גבוה יותר מעט הוא השונימ: המוסדות סוגי בין

שנה). 77.1) כלליים בתיחולים סל הסיעודיות במחלקות יותר ונמוך שנר.)

ריכוז על מצביעים המוסדות) סוגי לפי הגיל (מאפיין ב1 בלוח הממצאים
הסיעודיות ובמחלקות כרוניים לחולים בבתיהחולים 65 לגיל מתחת אנסים של

מוסד סוג לפי למוסד, ממוצע כניסה וגיל ממוצע גיל :6 לוח

1 ממוסר לטיפול מוסדות 1

7 1 ומחלקות | 1בתי 1

 | |סיעודיות| | חולים 1 1

j | |בבתי"ח |מרכזים ולחולים 1בתי
. |סה"כ1 |כלליים |גריאסריים 1כרוניים n13Kl

xS 
דיירי של ממוצע גיל

<.■■ 79.6 77.1 79.4 77.4 80.6 המו0יוח
בזמן ממוצע גיל

75.9 75.8 74.7 74.6 76.7 למוסד הכניסה
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(באחוזים) והמוצא התפקודי המוסד.המצב סוג גיל, לפי במוסדות הקשישים :7 לוח
! 1 79 עד גילאים | 80+ גילאי | ~~  ו

1 1 1 1

מוסד סוג
100.0 100.0 סה"כ
36.1 65.3 אבות בתי
40.1 ' 20.9 כרוניים לחולים בתיחולים
20.0 12.2 גריאטריים מרכזים
3.7 1.6 כלליים בבתיחולים סיעודיות מחלקות

י, התפקודי המצב
100.0 100.0 סה"כ

39.1 43.0 עצמאיים
18.5 22.4 תשושים
36.0 30.0 סיעודיים
6.3 4*7 נפש שי ו תש

מוצא
100.0 100.0 סה"כ

13.4 10.7 אסיה
9.2 4.3 אפריקה
59.5 60.7 אירופה מזרח
10.4 15.4 אירופה מערב
5.4 4.7 ישראל
1.5 4.2 לאירוע

בעוד אלה, במסגרות החוסים מכלל \\\ כ מהווים הם שם הכלליים; בבתיהחולים
(בסךהכל מהאוכלוסייה בלבד %5 מהווים הם ממושך לטיפול המוסדות שבסךכל

שהמוסדות בכך זאת להסביר אפשר שנפקדו). במוסדות כאלה "צעירים" 574 נמצאו
האבחנתיסיפולי, הקריטריון לפי בעיקר פועלים בתיהחולים, היינו הנ"ל,

האשפוז. בהחלטת הקובע ההיבט אינו (65 (גיל הכרונולוגי וההיבט
לבדוק אותנו הניע במוסדות ומעלה), 80 (בני ישישים של הגבוה השיעור
התכונות נבדקו הקשישים. ציבור משאר זו קבוצה המייחדים אפיונים ישנם האם

והמוצא. התפקודי מצבם מתגוררים, הם בהם המוסדות סוגי האלה:
במסגרות יותר מתגוררים ומעלה) 80 (בני שהישישים עולה הממצאים מן

הקשישים של מזה סוב יותר קצת התפקודי ומצבם ,(65^ אבות בתי  עצמאיות
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מהקשישים 57\ לעומת ותשושים, עצמאיים היבם מהם 65^ מהם הצעירים
אירופה ממערב באים מהם יותר שקצת עולה, המוצא משתנה מאבחון הצעירים).
לעיל). 7 לוח (ראה מהם הצעירים לקשישים בהשוואה טאסיהאפריקה, ופחות
הממוצע הכניסה גיל עם הדיירים של הממוצע גילם את השווינו 6 בלוח
הדייר של הממוצעת השהייה על מצביע האלה הפרמטרים שני בין הפער למוסד.

והגיל שנה 75.9 הוא למוסד הממוצע הכניסה גיל המפקד. ליום עד כניסתו מיום
השהייה כלומר: שנה, 79.6 הוא המפקד) (בשעת במוסדות הדיירים של הממוצע

^ הממוצעת השהייה מניתוח שנים. כ3.7 היא במוסדות הקשישים של הממוצעת
סוגי כל קיימים שבהם גריאטריים, שבמרכזים עולה, מוסדות של שונים בסוגים

בעוד שנים, 4.7 ל מגיעה השהייה לסיעודיים), עד (מעצמאיים המחלקות
שנה. 1.3 ל ומגיע בהרבה קצרה היא כלליים בתיחולים של סיעודיות שבמחלקות

..■■■ ן מי .2

\0ד כ במוסדות. מגברים נשים יותר הרבה שיש מורים המפקד נתוני
מזה שניים פי כמעט גבוה הנשים של המיסוד שיעור נסים. הן המוסדות מדיירי

להלן). 8 לוח (ראה אלף לכל 23.4 לעומת 45.8  הגברים של

ל1000 במוסדות הקשישים ושיעור ובארץ במוסדות 65+ בגילאי קשישים :8 לוח
י ~~~ \ מ>קי לפי יהודים, קשישים

1 " הארצי| הקשישים םטושךןציבור לטיפול ומוסדות 1

| מיסוד שיעור *. j . . !
1 קשישים 1000 ל | אחוזים 1סה"כ1 אחוזים | סה"כ
| .1 1 1 י י 1

■??*. י . 35.9 100 337,834 100 12.155 0ה"כ
 23.4 4/ 157,620 30 3,692 גברים

>1 ±^'* 5/3 184,544 70 8.463 נשים
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לארצות גם אופייני במוסדות הנשים למספר הגברים מספר ביו זה שיחס נראה
הגבוהה החיים תוחלת וביניהם: גורמים, לכמה זו תופעה לייחס ניתן אחרות*.
להיות נשואים הלא של גבוהה נסייה הגבוה, האלמנות שיעור הנשים, של יותר
באוכלוסיית כמו שלא בארץ, הקשישים כלל בקרב אולם ועוד. מוגנת במסגרת

ו גברים A6\ הגברים: על גדולה כלכך מספרית עדיפות לנשים אין המוסדות,
נשיט. 54*

שנוגע במה המינים שני בין משמעותיים הבדלים שאין כך על מצביע ג3 לוח
נמצאו לא (75+ ,7465 ,64 (עד גיל לקבוצות בחלוקה גם התפקודי. למצב

הקשישים של הקטנה הקבוצה למעט לנשים, גברים בין משמעותיים הבדלים
3^ לעומת (*י44, הגברים שיעור גבוה שבר. ,(65 מגיל (למטר. ..הצעירים"

ד3). (לוח המפקד) באוכלוסיית

משפחתי מצב .3

הם **(69*) מהם ושנישלישים ,(82^) נשואים אינם המוסדות דיירי רוב
, ■ אלמנים.

הנטייה בעלת שהקבוצה עולה, משפחתי מצב לפי המיסוד שיעור מבדיקת
קשישים אלף לכל קשישים 82) הרווקים קבוצת דווקא היא למיסוד ביותר הגבוהה
הנשואים אלף). לכל 50) והגדושים אלף) לכל 73) האלמנים,  ואחריה רווקים);

9 לוח (ראה אלף) לכל 10) ביותר הנמוך המיסוד שיעור בעלת הקבוצה הינם
להלן).

היתר, בין מושפע, הוא כאמור, מאד. גבוה הוא הנשים בין האלמנות היקף
מכל כשלוש הזוג. בני בין הגילים ומפער הנשים של יותר הגבוהה החיים מתוחלת
כשליש .(52\) מהגברים למחצית בהשוואה אלמנות, הן (77*) במוסדות נשים ארבע

.31גברים %4 דומה: התפלגות אובחנה בארה"ב ממושך לטיפול מוסרות במפקד (*
.(1976 ,u.s. dep. of commerce bureau) .68נשים %4 ו

במוסדות 1976 0נת 0ל במפקד נמצאו ,64* כ אלמנות, של דומה שיעור (**
.(1976 ,U.S. DEP. OF COMMERCE BUREAU) בארה"ב ממושך לטיפול

.5 1
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ל1000 במוסדות הקשישים וסיעוד בארץ במוסדות 65+ בגילאי קשישים :9 לוח
משפחתי מצב ל>י יהודימ, קשישים

| מיסוד שיעור הארצי! הקשישים ממושך|ציבור לטיפול ומוסדות 1

| קשישים 1000 ל | אחוזים ן ןסה"כ אחוזים 1 |סה"כ 1

| 1 1 1 1 1 1

35.9 100 337,834 100 12,155 "כ ר. ס

10.1 61 203,273 17 2,049 נשואים
f " 82.0 2 7,740 5 635 רווקים

49.7 2 8,092 3 402 גרושים
73.0 35 118,729 71 8,671 אלמנים
_.,_ 3 398 ידוע לא

ד1). (לוח הנשים מבין בלבד 12>* לעומת נשואים, הם (31*) במוסדות הגברים מן

בניי ממשיכים מידה באיזו השאלה מעניינת (18^ הנשואים לקבוצת באשר

מצב לכל התייחסנו זה נושא בניתוח במוסד. המשפחתי המגורים דפוס את הזוג
קטן טיפוליתמיעודית, יותר היא המגורים שמסגרת שככל מסתבר בנפרד. תפקודי
מבני וי84 ש עולה, הנתונים מן במוסד. עמם גר/ה זוגם שבן/בת הקשישים מספר

\ התשושים בקרב מוסד. באותו ביחד מתגוררים כעצמאיים המסווגים הנשואים הזוג
הנפש ותשושי הסיעודיים ובקרב ;56* ל ביחד המתגוררים הזוגות אחוז יורד
, בלבד. $12 ל מגיע הוא

שהמצב להניח סביר אולם הזוג, בני בין להפרדה הסיבות את בדק לא המפקד
הם במוסדות אלה מחלקות של המיוחד והאופי נפש) תשישות (סיעוד, הטיפולי
טיפוליות, השלכות יש עצמה לתופעה זו. תופעה בהיווצרות חשובים גורמים

הלב תשומת למלוא זוכות תמיד שלא ארגוניותמינהליות ואף חברתיות אישיות,
המטפלים. מצד והדאגה

 י  1
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מוצא .4

(ראה אירופהאמריקה ממוצא הם במוסדות דיירים ארבעה כל מביו שלושה

באוכלוסיית שיעורם את תואם במוסדות המערב יוצאי של זה ריבוי ב7). לוח
בארץ. הקשישים

ובאוכלוסיית הארצית באוכלוסייה המוצא התפלגות את משווה 10 לוח
לממוצע קרוב אירופהומערב יוצאי של המיסוד ששיעור מראה הלוח המוסדות.
.2(^ בכ ממנו נמוך אסיהאפריקה ילידי בקרב המיסוד ששיעור בעוד הארצי,

יוצאי שעושים המועט השימוש נותח שבהם קודמים, סקרים עלידי נתמך זה ממצא

המערב, מארצות לעמיתיהם בהשוואה אבות, בבתי בעיקר במוסדות, אסיהאפריקה
המשפחה. ובמבנה התרבות בדפוסי לשוני ויוחס

ישראל. ילידי של המיסוד בשיעור קשור המפקד כאן שהעלה מעניין ממצא

מממוצע 1י40 בכ גבוה ישראל ילידי של המיסוד שיעור ,10 מלוח משתמע כפי
הארץ. ילידי קשישים אלף לכל קשישים 50.4 על ועומד הארצי המיסוד

;י ? י. . י

ל1000 במוסדות הקשישים ושיעור ובארץ במוסדות 65+ בגילאי קשישים :10 לוח
מוצא לפי יהודים, קשישים

1 מיסוד שיעור הארצי! הקשישים ממושך1ציבור לטיפול |מוסדות |

1 קשישים 100 ל 1 אחוזים 1 |סה"כ אחוזים | ן^וליזכ
/ 1 1 1 1 1 1 1

35.9 100.0 557,834 100.0 12,155 0ה"כ

28.2 24.5 82,779 19.2 2,359 אסיהאפריקה
37.6 71.8 242,554 75.0 9,119 אירופהאטריקה
50.4 3.7 12,501 5.2 630 ישראל

*>'   3.0 367 ידוע לא

^ ועם הסיעודי, לתחום הדגש העברת שעיקרו המוסדות, באופי השינוי עם
(מוסדות שונים תפקודיים במצבים קשישים לציבור המיועדים מוסדות של הקמתם

בשירות השונות המוצא קבוצות סל השימוש בדפוסי שינויים חלו רבמישוריים),
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/<< G הפער מעס הודבק 1972 והדיור האוכלוסין למפקד שבהשוואה נראה, כך המוסדי.
< של המיסוד לשיעור בהשוואה אסיהאפריקה ילידי של הנמוך המיסוד בשיעור

.( t\'■ r 1 crrr* t.r *><* rrvuf r.ntrr rr.tr3rr n .ri'yc v/', יי ה. ק פהאטרי ו ר אי ילידי
המוסדות, דיירי של התפקודי סיווגם לפי המוצא התפלגות את מציג ג7 לוח
אירופהאטריקה העיקריות: המוצא קבוצות שתי בין הפוכות מגמות מבליט והוא

/rcrrf מקרים הם 51*1 במוסדות, הנמצאים אסיהאפריקה יוצאי בקרב ואסיהאפריקה.
r.Mi הם 2711 רק אירופהאמריקה יוצאי בקרב לעומתם, עצמאיים. 229 ו סיעודיים
ota x 5'1 Tf> cnar ^crrr aqr^c^rrarc ,<s <_ 1 hj i. 1 it" iv עצמאיים.!. %46 ו סיעודיים
u"r התפקודי המצב לפי השונות המוצא קבוצות של המיסוד שיעור את נבחן אם

הפער יותר עוד יבלוט הארצית, באוכלוסייה מוצא קבוצת מאותה קשישים 1000 ל
ג"מ יוצאי של הכללי המיסוד ששיעור אף על להלן). 11 לוה (ראה העדות שבין

c0 מיסודם שיעור אסיהאפריקה, יוצאי בקרב המיסוד משיעור גבוה אירופהאמריקה
net והוא יותר, גבוה הינו סיעודי תפקודי במצב אסיהאפריקה יוצאי הקשישים של

אירופה יוצאי שבקרב אלף לכל 10.4 ל בהשוואה אלף, לכל 14.7 על עומד
cr? ילידי בקרב במוסדות הקשישים שיעור זאת, לעומת העצמאיים, בקבוצת אםריקה.

6.1) וישראל אירופהאמריקה יוצאי בקרב משיעורם כשליש הוא אסיהאפריקה
1 "~jetcgrf nt*a<.sr ^ gat gTrTg r c > r r' j "yrv
j j^;^^p^nf. rr0 : jOj;"c בהתאמה). 19.5 ו 17.2 לעומת
I __________ I i !____._:

מוצא ,לפי בארץ יהודים קשישים 1000 ל במוסדות הקשישים שיעור :11 לוח
wn תפקודי ומצב

**rtair^ 1 סה"כ נפש1 תשושי סיעודיים| | תשושים |עצםאיים|
I I I I I I

28.2 . 1.3 14.7 6.1 6.1 אסיהאפריקה
■:■;< r. ■: Q.I

37.6 2.1 10.4 7.9 17.2 אירופהאמריקה

50.4 2.8 17.6 10.5 19.5 ישראל

\,r^n המוצא קבוצות כל בקרב במוסדות הנשים ששיעור כך על מצביע 12 לוח
n~*r אין הגברים קבוצת את כשמבודדים במוסדות. הגברים משיעור 21.6 פי גבוה
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נורס  השונות המוצא קבוצות בין המיסוד בשיעורי משמעותיים הבדלים מוצאים
הארצי המיסוד משיעור %50n גבוה שלהם המיסוד ששיעור ישראל, ילידי לגברים

הגברים. כלל של

בארץ יהודים קשישים 1000 (ל במוסדות הקשישים שיעור :12 לוח
בארץ) ומין מוצא לפי

■ |~~ "כ ה ס 1 נשים | גברים 1 |
: ו ו ו ו ו

35.7 45.1 23.8 סה"כ

28.2 34.7 21.0 אסיהאפריקה

37.6 47.6 24.2 אירופהאמריקה
50.4 62.4 36.1 ישראל

ומוצא. מין גיל, לפי הקשישים ציבור של המיסוד שיעורי את מציג 13 לוח
/■ אירופה ממוצא 80 גיל מעל הנשים קבוצת כצפוי, בולטת, אלה תכונות בשילוב

בקצה לאלף). 190) למוסד להיכנס ביותר הגבוהה הנטייה בעלת כקבוצה אמריקה
אירופהאטריקה ממוצא גברים עומדים למיסוד, מאד נמוכה נטייה עם השני,

ן לאלף). 3) 6569 בגילאי
* באוכלוסיית עיקריות קבוצות שתי על להצביע אפשר העלייה, לתקופת באשר

דיירי מכלל 31*) המדינה קום לפני שעלו הוותיקים מגזר בארץ: המוסדות
19481954 בשנים ההמונית העלייה בגל לארץ שהגיעו העולים ומגזר המוסדות),

ב8). לוח (ראה המוסדות) דיירי מכלל 2811)

י מוסדות בין וניידות במוסד ותק .5
מידת (2 הנוכחי; במוסד השהייה תקופת (1 נושאים: שני בדקנו כאן

המוסרות. בין הקשישים של ניידותם
במוסרות חסו אשר "ניידים", סוגים: לשני חולקה המוסרות אוכלוסיית
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לפי בארץ יהודים קשישים ל1000 במוסרות קשישים מיסוד שיעור :13 לוח
^0ימ המיסה וסוג מוצא מיו. .^<3f rr,nvt*

*< c<f | | וסיעודיים 1 1 1

סה"כ נפש| |ותשושי 1עצטאיים|תשושים i
1 1 1 1 1 1

5ffn Si: jy 35.9 13 ...lr s 15 7*6 '  '!J.** 2i"H> iLLr_£_£D"n 0
^'^ . ■■pa,.. ,aaa ■ ' mmm■■■ ■ ■■ ■a

. י 1 6569 גיל

י 5*0 ^ ?.!_, "_£!_? 0.9 א0לאפ. גברים י

or 3.1 16 05 !*0 אראמ* 1^?
8.6 4.5 2.0 ;2.0 אסאפ. נשים

,,., , 7.3^s , 3.2 _ 1.2 rt>2,9 אראמ. ■.

.'tJr51<? i.dJ (11^ י 7074 גיל
 10.2 6.7 1.5 2.0 אסאפ. גברים 

9.8 3.8 1.9 4.1 אראמ.
>?f lf £ fcj; *"x. 54nts.'>/r r...ra? ntr wt*fcT r r, nor 1. w n ..■ ,; . ■>.< ■ ■.■!■.

18.6 10.2 4.1  4.3 אסאפ. נשים
Cis>'>ri: ncrt ,,..■ a ift® :20.7 7.1 4.0 9.6 אראמ.

nsc, (cajia>> ntorc r; crxr <?a<0(r.v<or*■ cLet<. 0 ai.1 tr ' 1 .
23.2 10.5 5.2 7.5 אסאפ. גברים
26.7 9.1 4.5 13.2 אראמ.
44.2 21.6 10.7 11.9 אסאפ. נשים

<1tt ! ire 11 cxry:c/tf rnr r 11<.q> o overf1gd 'qr ! .יי. י !

61.3 19.7 11.7 29.9 אראמ.

ו80 גיל
(8#i vc:Js' r arar

58.9 32.5 11.8 14.7 אסאפ. גברים
104.0 26.6 21.9 55.5 אראמ.

S ■■ ' r'■^ccr 0 rri r"^'"' 105.9 58.9 26.1 20.9 אסאפ. נשים
z*t cr " tfv , _ .,
 190.0 62.8 44.1 83.1 איאמ.

' ' Kt'Yi?f$

. ■ ■ / ■

1 ■.■■
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המוסד אשר ו"ראשונים", בלבד), 8t) נפקדו סבו למוסד הגיעם טרם אחרים
של התשובות מן נתעלם אם .(801<) נמצאים הם שבו הראשון המוסד הוא הנוכחי

שאינם כםעס שהקשישים נראה, בלבד ידועות לתשובות ונתייחס (12^ ידוע" "לא

הם: לכך אפשריים הסברים ב12). (לוח *(91^ מוסדות להחליף נוסים
ניידות המאפשרים ("רבמישוריים"), תכליתיים" "רב אבות בתי של קיומם א.

המוסד. עזיבת מחייבים ואינם עצמו המוסד בתוך מחלקות בין
על בהכרח המשפיעות הארוכות, ההמתנה ורשימות במוסדות הגבוהה התפוסה ב.

מעוניינים אולי, שהיו, אף על הנוכחי במוסד הדיירים של הישארותם
בטיסות הגבוה התפוסה שיעור היא לכך ראיה סונים. מטעמים להחליפו

בתשושים טיפול  שפירושו לעצמאיים, במיטות הנמוך והשיעור לתשושים
לעצמאיים. המיועדות במחלקות

מצריך או מאפשר שאינו סיעודי במצב הקהילה מן מגיע מהקשישים חלק ג.
אחרת. למחלקה הזמן, עם מעבר,

את שיצרו הן נוספות, סובייקטיביות סיבות גם ואולי אלו, סיבות
במפקד. שאובחנה המוגבלת הביןמוסדית הניידות

הדיירים. של התפקודי הסיווג לפי קודם במוסד הימצאות מתאר ג11 לוח
שענו אלה (מתוך הסיעודיים מהמקרים \b\ וכ הנפש מתשושי *י22 ש מראה הלוח

עומדים והתשושים העצמאיים שבקרב בעוד קודמים, במוסדות השאלה)שהו על

בהתאמה. ,9\ ו %4 על האחוזים
למוסרם הדיירים הועברו שמהם המוסדות של אבחנה מאפשר אינו המפקד

היו שלא או היו, לא כלל שבהם ממוסדות הועברו שרובם ביותר סביר אך הנוכחי,
לתשושים. או נפש לתשושי סיעודיים, לחולים טיסות מספיק

כצפוי, בולטת, הנוכחיים במוסדות הדיירים של בותק מעיינים כאשר

ש נמצא, כך ב11). (לוח המוסדות סוגי בכל "הלאותיקים" של הגבוהה נוכחותם
שיש מראה המוסדות סוגי בין השוואה שנים. 4 עד כמוסדות שהו מהחוסים %72

קשישים בקרב ניידות >ו36 על מצביעים בארה"ב מוסדית הבין הניידות נתוני *
.(1976 ,U.S. dep. of commerce bureau) אצלנו ניידות s* ל בהשוואה
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לחולים בבתיהחולים שנה) עד של (שהות "חדשימ" דיירים של גבוה ריכוז
של נוכחותם בולסת הגריאטריים ובמרכזים האבות בבתי ואילו ,(55^ כרוניים
בעיקר קשורה זו .11).מגמה %8 ו 9.59J ומעלה שנים 10  גבוה ותק בעלי
כלומר,  עצמם המוסדות ב"גיל" שגם ייתכן אף הדיירים, של התפקודי במצבם

למוסד. הדיירים נתקבלו שבו ובגיל  המוסדות קיימים שנים כמה

השיעור במיוחד בולס זאת, לעומת בתיחולים, של הסיעודיות במחלקות
של הסוציאלית" ב"אנאמניזה חשוב זה נתון .(54.21) ידוע" "לא של מאוד הגבוה

בשירות ומחסור מספקת מודעות בהעדר אותו להסביר אולי, ואפשר, הקשיש
ן

 מוסדות. בכמה מקצועי סוציאלי
של התפקודי הסיווג לפי במוסד הוותק התפלגות את מתאר ג10 לוח

עם הקשישים בשיעור ירידה של וצפויה, כללית, מגמה משתמעת הלוח מן הדיירים.
שנר. עד במוסד השוהים הקשישים שיעור למשל, כך במוסד. השהות במשך ..עלייה

עד הלאה, וכך 3311 ל יורד שנים 41 במוסד השוהים הקשישים שיעור .3 9 *< הוא
ותק במוסדות. הקשישים מן בלבד .z%1 המהווה ומעלה, שנה 15 של הוותק לקבוצת

339 המונה זו, קבוצה הרכב ביותר. גבוה ותק הוא במוסד ויותר שנר. 15 של

כמעט ושיעורייז עצמאיים של 509 כ כולל שהוא מאחר מעניין, הוא קשישים,
שהקשישים משערים אנו סיעודיים. מקרים ואפילו תשושים של (25^ שווים

ניתוח רק אך ועצמאיים, (60 ,65) צעירים בהיותם למוסד נתקבלו זו בקבוצה
לרבות מוסדיים", חיים שנות 15 של "היסטוריה על לעמוד אפשרות ייתן מפורט

השונות. התפקודיות הרמות בין מעבר

תפקודיות רמות בין ניידות .6

האם לטוטד? כניסתו לאחר הדייר של התפקודית רמתו משתנה מידה באיזו

שיפור? גם לחול עשוי שמא או הרעה, רק להיות יכולה במצבו
התפקודי והסיווג המפקד בזמן התפקודי הסיווג על נתונים עמדו לרשותנו
העיקריות הקבוצות לארבע נחלקו בשאלון הסיווגים לטוטד. הדייר כניסת בזמן
נפש. ותשושי סיעודיים תשושים, עצמאיים, במערכת: המקובלות תפקודי מצב של
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בין שחל השינוי את בבהירות מבליטה, וב10, ב9 הלוחות, קוני השוואת
סווגו למוסד הכניסה שבזמן בעוד למשל, כך, המפקד. לזמן למוסד הכניסה זמן

16^ M\ על המפקד בזמן העצמאיים אחוז עמד כעצמאיים, מהקשישים %49

%27 מ ועלה אלה זמן נקודות שתי ביו השתנה הוא אף הסיעודיים אחוז שינוי).
שינוי). 2Z\) 3^* ל

שיפור" "סולם או שלילי") ("שינוי הידרדרות" "סולם לקבוע כשניסינו
ממצב במעבר קשיים. בכמה נתקלנו התפקודיים הסיווגים בתוך חיובי") ("שינוי

נחשב עצמאי של מצב ברור: הוא השינוי כוון לסיעודי, או לתשוש עצמאי של

המעבר בעניין ההחלטה יותר קשה סיעודי. על עדיף ותשוש תשוש, על עדיף
להידרדרות? או לשיפור ייחשב כזה מעבר האם נפש. לתשוש סיעודי של מסיווג
במצב בעצם, מדובר, לסיעודיות נפש מתשישות שבמעבר לחשוב נוטים אנו
כלומר,  מנטליים ליקויים עם הפיזיים הליקויים משולבים שבו חדש תפקודי
סיעודי. למצב קשישים אותם של הפיזי מצבם מידרדר הנפש תשישות על שבנוסף

. . להחמרה. המעבר את להחשיב יש לפיכך
להיות דווקא עשוי נפש תשוש של למצב סיעודי ממצב המעבר זאת, לעומת
כזה במקרה מנטלית. בהידרדרות קשור גם הוא אולם מסוים; פיזי בשיפור כרוך
כאן ייחשב נפש תשוש או סיעודי הסוגים: משני איזה להעריך המומחים על יקשה
בלוח ביטוי לידי באה והשיפור ההחמרה סולם בבניית זו התלבטות יותר. חמור

במצבם כשיפור ואילו להחמרה; לסיעודי נפש מתשוש המעבר נחשב זה בלוח ד10.

נפש מתשישות מעבר היה שבהם מקרים אותם רק נחשבו נפש ותשושי סיעודיים של

במצב שינוי ל"העדר נחשבו המקרים שאר וכל עצמאות, של או תשישות של לכיוון
התפקודי".

במצב שיפור כלומר,  מעלה" "כלפי גם ניידות במוסדות שיש לציין ראוי
אפשריים הסברים על מצביעים המקצועית והספרות ההיגיון הניסיון, התפקודי.

הן ואלו בעתיד. למחקרים מעניינים נושאים לשמש עשויים אשר אלו, לשיפורים
האפשרויות:

במוסד. ולשירות לטיפול תודות הדייר של התפקודי בכושר שיפור .1
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למוסד. הקבלה בזמן מדוייקת לא או מוסעית אבחנה .2

מיסה בסוג זמני וסידור אחד מסוג בטיסות (מחסור המוסד בתוך אילוצים .3
* מתאימה. לא אבחנה שגררו יותר) נמוך או גבוה אחר,

בסיווג שינוי המאפשרים המטפל, הצוות עלידי תקופתיים ואבחון הערכה .4

במוסד. שהותם בתקופת המתרחשים לשינויים בהתאם הדיירים של התפקודי
הידרדרות של בכוון הם שלרוב התפקודי, במצב השינויים את מראה ג9 לוח
זו היא השינויים מרבית חלו שבה הקבוצה שיפור. של בכוון  המקרים ובמיעוט
,. 361) מביניהם 17*1 אחר: תפקודי למצב עברו התשושים מבין %23 התשושים. של

 2.A\ ו נפש; תשושי נעשו קשישים) 70)  J.J$ סיעודי; למצב עברו קשישים)
עצמאיים. ונעשו מצבם השתפר קשישים) 51)

הרעה חלה (.IS%9) חמישי קשיש כל שאצל נראה, העצמאיים קבוצת בקרב
תשושי  $1.4 ועוד סיעודיים  .s%9 תשושים, הפכו 12^ התפקודית: ברמה

נפש.

במצב למוסד שנתקבל מי מכולן. ניידת הפחות היא הסיעודית הקבוצה
של קטנה מידה יש כאן גם אולם מעלה; כלפי לניידות סיכוייו קלושים סיעודי,

תשושים. של בכוון בעיקר קשישים), 96  J$J ניידות
ההחמרות לבדיקת מסוימת אינדיקציה לנו נתן במוסד הוותק משתנה

במוסדות התפקודי במצב ההחמרות מספר עמד בסךהכל התפקודי. במצב והשיפורים
שרוב נראה ד10). לוח (ראה במוסדות הקשישים מכלל \4\ שהם מקרים, 1,657 על

לא אך שנים, ל4 0 בין במוסד הנמצאים הקשישים בקרב מתרחשות (>י54) ההחמרות
890  שנים 40 של הוותק בקבוצת הקשישים ההחמרה. מתרחשת שנה באיזו ברור
(הכוללת זו ותק בקבוצת מהקשישים 109 הם התפקודי, במצבם שירדו  קשישים
במגב השיפורים מרבית גס מתרחשים זו ותק בקבוצת אר מוסדות). דיירי 9,156

מסך 1.5\) התפקודי במצב שיפור של המקרים 182 מבין (73*) 133 התפקודי:
בקרב במקצת גבוהים התשושים בקרב השיפור שיעורי מתוכם במוסדות), הקשישים

.(2.3^ התשושים בקרב השיפור לשיעורי בהשוואה ,(4.7^ הנפש תשושי

j^ . ,
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משפחה קרובי .7

בעיקר ביותר, חיוני הוא הדיירים של משפחה קרובי על במוסד מידע ריכוז
סידורים פטירה, תאונה, מחלה, המשפחה, בני עם קשר העדר של למצבים

זמינות מידת את בחנו אנו וכוי. לקשיש עזר מכשירי אספקת ביורוקרטיים,
בתיקים). תיעוד או הדיירים (כרטסת המוסדות ברשות הנמצא זה בתחום התיעוד

; השיעור על הצבענו לעיל) ב3 (סעיף הדיירים של המשפחתי המצב בניתוח
דפוס את שהעתיק מתוכם הנמוך האחוז ועל *י20) (כ נשואים דיירים של הנמוך

ו.

שאינם הנשואים הקשישים 2,200 שמתוך עולה, המפקד מנתוני למוסד. המשפחה חיי
802 של פרטיהם המוסדות בכרטיסיות נרשמו במוסד, זוגם בן/בת עם מתגוררים
ובקשות הודעות העברת לצורך לפנות ניתן שאליו כמען (36^ בלבד זוג בני

הצורך. במקרה סיוע

עם להתקשר עצמם הקשישים או המוסדות הנהלות מעדיפים המקרים ברוב
ובנות בנים יש הקשישים מן 57\ ל שלפחות עולה, הדיירים מכרטיסיות הבנים.
לפחות רשומים גיס/ה) (אח/ות, שלישית בדרגה קרובים המוסד. בכרטסת הרשומים

קרובים יש (86.6^ הדיירים של המכריע לרוב כלומר, מהקשישים: 9*1 אצל

קרובים של כתובות במוסד היו לא כלל מהמקרים בחלק המוסד. בכרטסת הרשומים
תלוי והרבה המוסדות, ביו ניכרים הבדלים יש זה בתחום עליהם. פרסים או

במקום. סוציאלי שירות ובהימצאות בגודלו, המוסד, על בבעלות

המוסדי האשפוז מימון .8

של עלותו היא לקשישים המוסדי לטיפול בקשר תכופות העולות הבעיות אחת

הקשיש, על כלכלית מעמסה המהווה יקר, לשירות נחשב המוסדי האשפוז זה. שירות
הציבורי בנסל הכרוך בכל השירות. את לסבסד האמור הציבור על או משפחתו, על

 הנפש ותשושי הסיעודיים הקשישים בשיעור המהיר הגידול כי נראה, השירות של

המוסדי השירות של הכולל מחירו את מעלה  הקשישים בקרב ביותר הפגיע הציבור
שונות בארצות יותר. ניכר בהיקף ממלכתיים או ציבוריים משאבים הקצאת ומחייב
החזקתם על מוצאים לקשישים לשירותים הכספים מכלל %90%80 ש הטענה מועלית
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1981 ב בארץ שנערכו חישובים לפי במוסדות. השוהים הקשישים מן 411 של

לטיפול שירותים על ההוצאה מכלל %84 כי נמצא (1982 ושטואלי, גוטמן (פקטור,
י רי י שירותים על  *י16 ורק במוסדות, קשישים אשפוז על מוצאים בקשישים ממוסך

בישראל. הקשישים ציבור מכלל 96*1 שהם בקהילה, המתגוררים לקשישים
עצמו), (הקשיש הישיר הצרכן בין המימון נטל חלוקת את בדק המפקד
שניתנו התשובות אחרים. ומקורות ממלכתיים או ציבוריים מוסדות משפחתו,
מהדיירים. אחד כל של אשפוזו את המממנים הגורמים סוגי את פירטו במפקד

במימון משתתף הגורם שבו כמצב במימון "מעורבות" הגדרנו הניתוח לצורך
 נוספים. גורמים עם בו מתחלק ו/או בלעדי באופן

(כ הקשישים של המכריע הרוב של האשפוז שבמימון עולה בנתונים מעיון
את מממנים (*י31.7) מהקשישים כשליש .(14 לוח (ראה אחד גורם רק משתתף (80*

העצמית ההשתתפות שיעור כמוכן, בלעדי. באופן בעצמם, במוסדות שהותם עלות
משפחותיהם ושל עצמם הקשישים של מעורבותם התפקודי. במצב ההידרדרות עם יורד

ממשלתיים גורמים של למעורבותם מהמקרים) \\\ (בכ לעיתים חופפת במימון
במוסדות. מהקשישים *י56 של החזקתם במימון מתבטאת '.והיא

בשני קטורה ומשפחתו הקשיש של המוסדית ההחזקה בעול הנשיאה שמידת נראה
הממשלתיים במשרדים הנהוגה והמדיניות כספית לעזרה הזכאות כללי (1 גורמים:
בעזרת להסתייעות באשר משפחתו ו/או הזקן של ועמדתו נטייתו (2 זה; בענין

הזקן. של התפקודית הרמה מן מושפע להיות יכול זה ערכי גורם הציבור/הממשלה.
שלו: התפקוד ברמת ההידרדרות עם עולה במוסד הקשיש החזקת מחיר כאמור,

בקשיש וטיפול עצמאי, בקשיש הטיפול ממחיר 21.5 פי יקר תשוש בקשיש הטיפול
אמצעים, שאותם לפעמים קורה כר משום כעצמאי. מהטיפול 32.5 פי יקר סיעודי
תפקודית, מבחינה עצמאי בהיותו בלעדי באורח מיסודו את לממן לקשיש שאפשרו

לסיעודי. או לתשוש הפיכתו עם מספיקים בלתי נעשים

משפחתם בעזרת או בעצמם במוסד שהותם את מממנים העצמאיים מבין *י70 כ
של החזקתם את המממן בגודלו השני הגורם ה1). לוח (ראה ממשלתי סיוע וללא

: נמוכה הקשישים של התפקודית שרמתם ככל .(14^ הרווחה משרד הוא העצמאיים
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1 ההחזקה בעול הנושאים אחוז יורד יותר, גבוהה ולפיכר"עלרתמיסודם יותר,

בסירע""ן במוסדות מוחזקים >י43 התשושים, מכין משפחותיהם. בהשתתפות או בעצמם
!

()י61) לשנישלישים וקרוב בת0ושים), המוסדי הטיפול על (האחראי הרווחה משרד

גורמים בהשתתפות הבריאות, משרד חשבון על מוחזקים הסיעודיים המקרים מבין

PIiH^Sl^SJ R^H3®SJ.T£* ®* י אחרים.
המשפחה כדלהלן: נחלקים במוסדות הנפש תשושי של החזקתם למימון האחראים
מחצית;ןזח של אשפוזם את מממן הבריאות ומשרד מהמימון, בכשליש נושאים והקשישים
(laser!:

.(52.7*<) זו לקטיגורית השייכים מן

הבריאות משרד של הגבוהה מעורבותו בולטת בתשלום המעורבות "מנתוני
מהקשישים 26*1 של שהותם במימון מעורב זה משרד הממשלה: משרדי לשאר בהשוואה

ח ןז ;; ; . ■ משפחתיים'י. עירוניים,  נוספים גורמים עם בשותפות או (בלעדית במוסדות
ומשרד הקשישים, מן 18*< של החזקתם במימון מעורב הרווחה משרד ואחרים).

r^^הממשלתיי0'.במיימו הגורמים מעורבים בסןהכל המקרים. מן l% באחזקת הבטחון
במיוחד גדול הרווחה משרד של חלקו במוסדות. הקשישים מן 46>k של החזקתם
משרד של וחלקו (*י43), ותשושים (18*1) עצמאיים קשישים של החזקתם במימון

qn"e ■

ngggxfu ,.,, *(5331) הנפש ותשושי (61.610 הסיעודיים המקרים במימון  \זב{:^ך.\1

543'/!זט של אשפוזם את בלעדי באופן מממנים וולנטריים גורמים כר, על נוסף
aarrr ■ ■ ^r>ng? r המוסדות. דיירי מכלל 4.3>cf שהם קשישים,
a&rr עולה, ה2) (לוח המוסדות על הבעלות לפי המימון מקורות מניתוח

הדיירים של, שנישלישים שוהים גריאטריים) (במרכזים הממשלתיים שבמוסדות
חשבון על *י6 הממשלה, חשבון על 23*. משפחתם, חשבון ועל חשבונםהם על (%64)

על (%72) הזלליהים ^^^^.^רבית העירונים וסדות בם ואילו ק; וולנסריי גורמים
חשבון ועל מ נם"ה אודריםרןך"ז"יל"ע^יהוןשב^ גורמים (בהשתתפות הרדוחה שירותי חשבון

י במוסדות השוהים מהקשישים 14* מממנים הוולנסריים והגורמים משפחותיהם;
זו. בבעלות

הציבוריים במוסדות (72^ הדיירים מכלל משנישלישים למעלה

במימון 27* הבריאות, ומשרד הרווחה שירותי במימון מוחזקים (הוולונטריים)
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התהייה במימון הממשלה ומעורבות ומשפחתו הקשיש מעורבות :14 לוח
rff1r. (<a<r (באחוזים! במוטדות . ,,..

I I I I I I I

| טה"כ נפש| |סיעודיים|תשושי 1עצמאיים|תשושים I

ו ו ו ו ו ו "■■" ו

(אחוזים) ומשפחתו הקשיש מעורבות "

Mr1r'a. . מעורבים* בהמ המקרים סה"כ
56.4 54.9 35.5 48.7 77,3 במימון ומשפחתו הקשיש

31.7 12.4 10.8 18.9 57.5 בלעדית הקשיש
  '1 U i', Cf י: '. י; י> ?>

, 8.0 7.1 , 6.2 10.3 8.4 בלעדית המשפחה

4.3 12.2 4.3 3.3 3.8 והמשפחה הקשיש

6.0 21.8 12.2 3.1 0.5 הבריאות ומשרד המשפחה הקשיש,

4.5 1.0 1.0 12.1 4.0 הרווחה ומשרד המשפחה הקשיש,

0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 הבסחון ומשרד המשפחה הקשיש,
r v! ( n יו ..

* . וגורמים הקשיש,המשפחה
flC 1.6 0.1 ^ י' 0.8 0.7 2.8 ,^   ..... וולונטריים
nni qna ck stop otf n q 'n> 1y. 0 ccrortu, oCc/r'■}f' ■ cvr if<ar':r'< :^■■.1r

(אחוזים) הממשלה ai^iyia:CCftT f 17/7 r rpי] ■'!c ;')'' .■j>y . י■"  .  ■ .

מעורבת* בהם המקרים סה"כ
45.5 61.4 67.0 55.5 21.8 " ~7. במימון הממשלה

20.3 31.0 48.6 8.0 2.3  1( י בלעדית הבריאות משרד

^13.6 6.3 accV 3.9 30.9 13.8 בלעדית הרווחה משרד

1.0 1.0 * 1ו 1.1 1.1 0.9 . . בלעדית ן ו הבטח משרד

>vc 6.0 21.8 a "יי 12.2 3.1 0.5 והמשפחה הקשיש הבריאות, משרד

(!p 4.5 1.0 a ri 1.0 12.1 4.0 והמשפחה הקשיש הרווחה, משרד

trr 0.1 0.3 rM>' 0.2 0.3 0.3 והמשפחה הקשיש הבסחון, משרד

ו/או בלעדי באופן במימון משתתף הגורם שבהם למקרים במעורבות הכוונה *
0^^^^^ אחרים. גורמים עם בו מתחלק
cc<£5ff n .יד

>(JK<t.r ctsc'.$>?^r ■ 0 cicc <;. r.r^i'0t;# 1. :: j c.r>or'r< , ' ■\, .■r ■■. ::
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וולנסרייס. גורמים במימון  1\ ו ומשפחתו הקשיש
הטיפול שעיקר (מסחריים), פרטיים במוסדות השוהים (>י70) הקשישים רוב
למעלה אולם הבריאות. משרד בסיוע מוחזקים סיעודי, טיפול הוא בהם הניתן

משפחותיהם, בני עלידי ממומנים או בעצמם שהותם את מממנים (28*1) מהם מרבע
וולונטריים. גורמים עלידי ממומנים והיתר

השהות מימון בעול ומשפחתו הקשיש של הנשיאה מידת בין קשר גם קיים
אירופהאטריקה, מיוצאי 1י51 ה3). לוח (ראה הקשיש של המוצא ארץ ובין במוסד

במוסד שהותם את מממנים אסיהאפריקה מיוצאי 151. ו ישראל, מילידי 37*<

במימון הממשלתית המעורבות שאחוזי איפוא, יוצא, משפחותיהם. בעזרת או בעצמם

אסיהאפריקה ממוצא הקשישים אצל ביותר גבוהים הינם במוסדות הקשישים שהיית
בקרב  פחות ועוד (*ו<52.3) ישראל ילידי הקשישים אצל פחות גבוהים (>|י74.4),

יי התפקודי המצב בהתפלגות גם בחלקו קשור הדבר .(39.1>*) אירופהאמריקה יוצאי
שיעור גבוה אסיהאפריקה יוצאי בקרב שראינו, כפי שכן, המוצא קבוצות בין

הסיעודיים. הקשישים

אביב, תל במחוז שונים. מחוזות לפי המימון בדפוסי הבדלים גם קיימים
כ המשפחתי: המימון דפוס מאד בולט לעצמאיים, מוסדות של רב מספר יש שבו

בעזרת ו/או בעצמם במוסדות שהייתם את מממנים זה במחוז מהקשישים 809

במימון העיקריים הגורמים שלושת מתחלקים זאת, לעומת הצפון, במחוז משפחתם.

ממשלתיים גורמים ,279 וולונטריים גורמים בשווה: שווה יותר או פחות ההחזקה

והקשיש הממשלה בין השיתוף מידת הדרום במחוז ^י33. ומשפחתו והקשיש %39

.(0.5*) בלעדי ממשלתי מימון שאין וכמעט ,(46^ מאד גבוהה

במימון ומשפחותיהם הקשישים של מעורבותם בהם המקרים היקף ם: לסיכו
,(45.5*) הממשלתי הגורם של לזה בהיקפו כמעט שווה (56^ במוסד השהייה
שמתוכם בלבד, .s%9) מאד נמוך הוולונטרי הגורם של מעורבותו משקל ואילו

שרוב מאחר אבל משפחתו). ו/או הקשיש בהשתתפות 1.6* ועוד בלעדי מימון 4^
גדול במימון הממשלה של חלקה סיעודיים, הם במימונם מעורבת שהממשלה המקרים

.(1982 ושטואלי, גוטמן (פקטור, ומשפחותיהם הקשישים של מחלקם יותר
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חולים קופת סל שיקום מוסדות .11 פרק

השיקוטיים המוסדות שני גם במפקד נכללו המוצהר, השיקומי אופים אף על

היות רבקה", ו"בית הרצפלד עלשם ביתהחולים קופתחולים: של העיקריים
עד מוגבלים, לקשישים ביניים מוסד או תחליף משמשים הם מזומנות שלעיתים
מורכבים. וסיעודיים טרמינליים חולים של ולאשפוז הקבוע, המוסדי לסידורם

על עמדה והתפוסה מיטות 394 היה המפקד בזמן אלה מוסדות שני של הקליטה כוח
ובהשוואה יחסית, צעירה היא האלה: בתכונות מתאפיינת בהם האוכלוסייה .98*

יוצאי יותר נשואים, של גבוה יותר קצת שיעור בה יש ממושך לטיפול למוסדות
$20 כ של גילם שיקומי. סיעודי תפקודי במצב וקשישים קה אסיהאפרי

במוסדות זה בגיל בלבד 59 ל בהשוואה שנה, 65 על עולה אינו שם מהמאושפזים
האחרים; המפקד שבמוסדות מזה בשליש גבוה (40*<) הגברים אחוז ממושך; לטיפול

83* (*י18). המפקד שבמוסדות מזר. בהרבה גבוה (45^ הנשואים שיעור גם
אסיהאפריקה יוצאי של גבוה שיעור יש כאן וגם סיעודיים, הם מהמאושפזים
יוצאי הם (>1י34) השיקום במוסדות מהמאושפזים שליש התפקודיסיעודי: במצב

הקשישה באוכלוסייה *י24 ו האחרים המפקד במוסדות 181. לעומת אסיהאפריקה,
' בארץ.

והדפוס בהם, השהייה משך על משפיע אלה מוסדות שני של השיקומי ייעודם
שהו (86*) המאושפזים של המכריע רובם אחת. שנה עד של שהייה הוא הדומיננטי

לעשר מעל (3*) ומיעוטם שנים; לתשע שנר. בין  11* אחת; שנה עד אלה במוסדות
שנים.

הכללית, קופתחולים עלידי ממומנות אלו במוסדות האשפוז מעלות 80*

הממשלה. ומשרדי המשפחה עלידי בשווה שווה כמעט  (20*) והיתרה
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!.  מוגן דיור .111 פרק
פחות עקרונותיו בארץ. יחסית חדש שירות הוא לקשישים מוגן דיור

המוסדות של מזה כשליש רק הוא שלו הקליטה (כוח יותר קסן היקפו מגובשים,
מוסדי שירות לגבי הנהוגים מאלה שונים לגביו הזכאות תנאי ממושך), לטיפול

רוב כיום יותר. מצומצם ובניהולו בהקמתו המעורבים הגופים ומגוון מלא,

ציבוריים גורמים בידי מרוכזות המוגן או המקובץ הדיור יחידות

אולם ואעמ"א. סוציאלי נשים שירות היהודית, הסוכנות משען, (וולונטריים):
ממלכתיים גורמים של מעורבותם מתגברת האחרונות ובשנים להשתנות, מתחיל המצב

רווח למטרות מקובץ דיור של התחלה קיימת ואף והשיכון) הבינוי משרד (שעליד
ובנקאיים. מסחריים גורמים בחסות

משק ו"ניהול עצמאית" דיור "יחידת של העקרון על מבוסס המוגן הדיור
■ הדיירים. אוכלוסיית הרכב על מכרעת בצורה משפיע והדבר אוטונומי", בית

המתגוררת מזו יותר צעירה ואף ניידת עצמאית, להיות אמורה זו אוכלוסייה

; ממושך. לטיפול במוסדות

כסביבת מאד חשוב תפקיד ממלא שהוא היות שלנו במפקד נכלל המוגן הדיור
ושל מוגבלות של מסוימת ממידה עכשיו כבר הסובלים לקשישים מוגנת מגורים"
של חלק בעתיד. כזאת מתלות לסבול צפויים או ותמיכה, סיוע בשירותי תלות
חולייה בו לראות ויש אבות, בתי בצד או עם, ביחד הוקם אף המוגן הדיור

גבוהה תפקודית אוטונומיה בעלי לזקנים מגורים דפוסי של ברצף ביותר חשובה

נמוכה. סביבתית ותלות

גיאוגרפי ופיזור תפזםה היקף, א.

של פרויקטים 41 המפקד לצורכי אותרו הדו"ח, של הכללי בחלק שהוזכר כפי
37 עלידי נענינו ושירותים. תכניות של רחבה קשת המייצגים מוגן, דיור

 דיירים 3,747 בהם נפקדו ואשר מקומות, 4,086 שלהם הקליטה שכוח פרויקטים
0חל הגידול אף על ממושך). לטיפול במוסדות למצב (בדומה %92 של תפוסה כלומר
ועומד נמוך עדיין המוגן הדיור שיעור הדיור, יחידות במספר האחרונות בשנים
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אלף לכל 36 של לשיעור בהשוואה ומעלה, 65 בני יהודים קשישים אלף לכל 12 על

. ' במוסדות. קשישים

*י62 אולם הגדולות, הערים בשלוש קיימים מוגן דיור של גדולים ריכוזים
> תלאביב. במחוז נמצאות המוגנות מהדירות

מגמה שישנה עולה, בארץ המוגן הדיור של הגיאוגרפי בפיזור מעיון
לעצמאיים, ממושך לטיפול במיטות למחסור השלמה מעין המוגן בדיור לראות

המוסדיות המיסות שיעור שבו תלאביב, במחוז כך בארץ; אזורים בכמה הקיים
ומפצה מהממוצע גבוה המוגן הדיור שיעור הארצי, הממוצע מן נמוך לעצמאיים

הדרום ובמחוז עכו בנפת קיים דומה מצב האבות. בבתי במיטות המחסור על במקצת

א6). לוח (ראה

הכלולות ובנפות המרכז במחוז אובחן מוגן בדיור "תתשיעור" של מצב

מפוצה שאינו מוגן דיור של תתשיעור ורחובות. פתחתקוה השרון, זה: במחוז
הצפון. במחוז מאד בולט מוסדיות במיטות

הדיירים אוכלוסיית תכונות ב.

עצמאי המכריע ברובו חינו זו חיים במסגרת המתגורר הקשישים ציבור

המשפחתי; הדיור דפוס יותר בו שכיח המוסדית. האוכלוסייה מן וצעיר בתפקודו
אף בו גבוה היהודית, הסוכנות עלידי אליו שהופנו הדיירים ריבוי ובשל

החדשים. העולים שיעור

את ונשווה בנפרד, תכונה כל ניתוח תוך הדיירים למאפייני נתייחס להלן
בבתי ובעיקר במפקד, שנסקרו האחרות במסגרות המקבילים לממצאים הממצאים

המוגן. הדיור לאוכלוסיית יותר דומה העצמאית שאוכלוסייתם האבות,

ג^ל .1
ממושך לטיפול המוסרות מדיירי יותר צעירים הם המוגן בדיור הדיירים

להלן). 15 לוח (ראה האבות בתי מדיירי וכן
אבות). בבתי 80.6 (לעומת 75.4 הוא זו במסגרת הדיירים של הממוצע הגיל

המסגרות לשאר בהשוואה ביותר הנמוך הוא המוגן לדיור הכניסה גיל כמוכן,
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(באחוזים)* נבחרים מוסדות בסוגי הדיירים גיל התפלגות :15 לוח
1 | מוסדות סה"כ 1 | |
| טוגן דיור | ממושך לטיפול | אבות בתי 1 1

1 1 1 1 1

100.0 100.0 100.0 סה"כ

7.0 4.8 1.9 64 גיל עד

36.7 17.9 16.2 6574

55.3 75.4 80.2 +75

28.0 53.7 58.1 +80

ידוע. אינו שגילם קשישים כולל לא (*.

j

גיל דורשים ארגונים כמר. האבות). בבתי 76.7 לעומת 69.1) במפקד שנסקרו
.70 גיל את שעברו אנשים מתקבלים לא מוגן ולדיור יותר, נמוך כניסה

מיו .2

למוסדות בהשוואה (26*1) ביותר הנמוך הוא המוגן בדיור הגברים אחוז

לא המפקד .74*  ביותר הגבוה הוא הנשים אחוז לכך, בהתאם ב3). לוח (ראה

הכניסה גיל עובדות: שתי לאור מובן לנו נראה הדבר אולם לכך, הסיבות את בדק
לנשים יותר המתאים עצמאי, משקבית ניהול של והעקרון הנשים; של יותר הצעיר

קשישים. לגברים מאשר קשישות

משפחתי מצב .3

מושך הוא עצמאי, משקבית ניהול על לרוב, מתבסס, המוגן, שהדיור משום

שיעור המקובלות: המוסדיות למסגרות בהשוואה נשואים זוגות יותר הרבה אליו
מרבית כצפוי, האבות. בבתי l%7 ל בהשוואה ,%23 הוא המוגן בדיור הנשואים
פרידה מקרי המשפחתי. הדיור דפוס את ממשיכים המוגן בדיור הנשואים הקשישים

לעומת הנשואים, הקשישים מן %7 ל רק אירעו המוגן בדיור נשואים זוגות בין
האבות. בבתי 33*
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מוצא .4

זה שיעור .(83^ אירופהאמריקה יוצאי הם המוגן בדיור הדיירים מרבית
זו שעובדה לשער ויש ,(76*) האבות בבתי זה מוצא בני של השיעור מן אף גבוה
להם המאפשר אלה, ארצות ילידי הקשישים של יותר הטוב הכלכלי במצבם קשורה

עלידי מסובסדת או ממומנת שאינה כמעט שהחזקתן המוגן הדיור במסגרות לבחור
הממשלה.

. העלייה תקופת .5

בארץ הנמצאים החדשים העולים ממגזר באים המוגן בדיור מהדיירים רבע

המרכזיים הגופים אחד היא היהודית שהסוכנות הוא לכר ההסבר שנים. כעשר

חדשים. עולים לשם המפנה והיא המוגן, הדיור את המפעילים

תפקודית רמה .6

לזכאות מוקדם תנאי היא הדיור יחידת בתוך תפקודית "עצמאות" כידוע,
חמשת כעצמאיים. מוגדרים המוגן בדיור מהקשישים 95*1 ואכן, זה. לשירות

אלה (*י1); נפש ותשושי ומסיעודיים ,(4*<) מתשושים מורכבים הנותרים האחוזים
ב9 ולוח ב0י לוח העצמאיים. לדיירים הנלווים זוג בני כנראה, הם, האחרונים

לדיור הכניסה שבין בתקופה תפקודית" "ניידות של המועט השיעור את מראים
ואחוז "תשישות", לכוון בעיקר היתה התפקודית ההידרדרות המפקד. לבין המוגן
לדיור הכניסה בזמן אשר התשושים, אחוז >י94.6. ל >י97.3 מ ירד העצמאיים

הרמות בשתי הדיירים שיעור ואילו המפקד, בזמן .A%2 ל עלה .tl%9 היה
הכניסה בזמן 0.5t מ עלה נפש, ותשושי סיעודיים ביותר, הנמוכות התפקודיות
במקום אלה דיירים הישארות הקיים, השירות אופי לאור המפקד. בזמן $1.2 ל
משפחה, זוג, בני  למנגנון מחוץ מטפלים שיש כך על מצביעה הנוכחי המגורים

לקוי. שתפקודם לקשישים הדרוש את המספקים  פרסיים מטפלים
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בדיור ותק .7

הממוצע הגיל עם המוגן לדיור הממוצע הכניסה גיל מהשוואת כמשתמע

גבוה המוגן בדיור הקשישים ציבור של השהות ממוצע הדיירים. של הנוכחי
בדיור ומעלה שנים חמש של בדיור הוותק שקבוצת מראה ב11 לוח ואכן, ביותר.

%25.7 לעומת המוגן בדיור 48.1*1) המפקד מוסדות בשאר מאשר יותר גדולה המוגן
האבות). בבתי 28.6*1 ו במוסדות

במימון השתתפות .8

7(^ כ עצמם: הקשישים עלידי ברובם ממומנים המוגן בדיור המגוריט
עם בשיתוף הדיור את מממנים *י18 הם; בכספם מגוריהם את מממנים מהדיירים
ואילו ,.S%6 של שהייתם את מממנים שונים וולונטריים גורמים משפחותיהם.

הנתונים ה1). לוח (ראה בלבד מהקשישים \ר.\ של הדיור במימון משתתפת הממשלה

המימון מעורבות על מצביעים הדיירים של המוצא ארץ לפי המממנים הגורמים על

הסקטור גם אסיהאפריקה. ממוצא הדיירים מן בכשליש הוולונטריים הגורמים של

ה4). לוח (ראה זו קבוצה של המימון במקצת שותף הממשלתי

כלליות וסוגיות שאלות .9

לבדיקה וראויות חשובות לנו נראות אך במפקד, נבדקו לא אשר השאלות בין
אלה: את להזכיר ברצוננו ולעיון,

שיעור מה המוגן? לדיור לעבור המבקשים האבות בתי דיירי שיעור מה .1
קורה מתי מלאה? מוסדית למסגרת ולעבור המוגן הדיור את לעזור הנאלצים
וכוי) סיעודיים תשושים, (עצמאיים, תפקודית מוסדית רמה לאיזו הדבר?

המוגן? הדיור את העוזבים פונים/מופנים
בהשוואה המוגן הדיור במסגרת השהייה במימון העזרה מדיניות קווי הם מה .2
(בן מעורבת תפקוד ברמת וזוגות עצמאיים לגבי בעיקר המוסדית, למסגרת

זוגות בשביל קיימות אפשרויות אילו תשוש)? והשני עצמאי אחד זוג
המוגן? הדיור במסגרת "מעורבים"

נ. י ■



+. . , י ■
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(בנוסף והפרסית הממלכתית המעורבות להגברת כיוס הפועלות המגמות הן מה .3

סל הקליטה כוח להגדלת בלעדית) כמעס הוא שהיום הציבורית, המעורבות על

המוגן? הדיור
הבסחת לשם הדרושים המוגן בדיור המוגנות במרכיבי השינויים הס מה .4

משתנה? התפקודית שיכולתם בדיירים תמיכה
לזקנים, ממוסדות נפרד או אל, סמוך להיות המוגן הדיור על האס .5

מתקנים, אדם, (כוח לסוגיהם טיפוליים שירותים במערכות המצוידים
.;. ,. י _, וכוי)? מכשירים

בבתי הו הציבורית ההשקעה תכנון בתהליך מעשית חשיבות אלה לסוגיות
! " 'י

בחלק (לדיון ומקובץ מוגן דיור של השונות בצורות והן לסוגיהם האבות
.(1985 וקינג, בנדל ראה אלה מסוגיות

■*"*."....■. . ז ., ■■! 1

.\f ■ ■ ■■  . r. ., ■  ■ ■ ;. ן   ■  .  ' . ; י,

ז . ■ .■(, .  . ■ / .,;.■■' ■■' ■ ■. '. .ti■' ' ■ .■■

■,■*,■.. י ■■ ■.■■.■ ■■  י ■■ ..■ ■ י . ■ י. . , י יי יי

. י ". 1: 1. ■

י י , . ■.■.'.. . : .;.,:■■;, י י ■ ■ ■ .:.■..■ ■ ■■

/ * ל . ■ . י ■ י ;.   י ■ יי .

'; , ' . .. . ^^ . . . ■i' ' '<< י י : . 1

י ..■ ■■ ■■ י י . . :.■.■; , ■ 1, ,
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J ■' "י" י סיכום הערות .iv פרק

המוסרות של ה"אנסוטיה" על לעמוד לראשונה אפשר זה שמפקד ספק אין
בארץ. לקשישים ממושך לטיפול

בסיס המפקד יצר בו, שנכללו משתנים של יחסית, המצומצם, המספר אף על

עד לרשותנו עמדו שלא בממדים דייריהם ועל המוסדות על ונתונים מידע למאגר
בריאות) (רווחה, המרכזיות ולרשויות למוסדות וגם לחוקרים גם סיפק הוא כה.

מעשי ערך אלה לנתונים הארצי. או המקומי במישור ידועים היו שלא נתונים
הקרוב. ובעתיד בהווה ההחלטות וקבלת התכנון בתהליכי

D<tnnp מאפיינים בעלות תתאוכלוסיות על נתונים נאספו למפקד תודות
והמטפלים החוקרים עלידי נוספים ולניתוח לעיון ראויות ספק שללא במוסדות,

במוסד; גר הזוג מבני אחד שרק זוגות (למשל: נוספות סוגיות מעלה והוא

מוסדיים; בשירותים בשימוש תרבותייםחברתיים הבדלים ביותר; הישישים
הניידות היקף לחיזוי האפשרות בדיקת המוסדות; דיירי אצל תפקודיים שינויים

r המוסדות הדיירים; במצב השינויים של דוסיטריות התפקודיות, הרמות בין
, ועוד). והמשפחות

מעקב לערוך ולאפשרות נתונים למאגר בסיס יצר המפקד  אחרון ואחרון
להיות אולי, שיכול, מה המוסדית, באוכלוסייה המתחוללות התמורות אחרי שיטתי

הטיפול בתחום הארציים בממדים למעקב מידע מערכת הקמת לקראת ראשון צעד

מועיל כלי הינם והמגוונים הרבים הסטטיסטיים הלוחות והן הדו"ח הן הממושך.
ולחקר הקיימות השיטות לשיפור ולחוקרים המרכזיות לרשויות למוסדות, ומעשי

בקשישים. הממושך הטיפול בתחום משקל בעלות סוגיות

1 י י י י י. ו . ן י י ~ ■

/":f.' 7 "■■<, ■ י .■ . . ■■  ■ י . ■ ■ י

1;
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רקע לוחות נספח:

גאוגרפי ופיזור בעלות תפוסה, חקנים, א: פרק

תכונות לפי המוסדות בסוגי הקשישים התפלגות ב: פרק
ממושך לטיפול במוסדות תפקודי סיווג לפי הקשישים תכונות התפלגות ג: פרק

ממושך לטיפול במוסדות תכונות צירופי לפי הקשישים התפלגות ד: פרק

הרשומים קשישים של משפחה וקרובי מוסדות, לשהייה מימון מקורות ה: פרק
המוסדות סוגי לפי המוסד, בכרטסת



גאוגרפי ופיזור בעלות ותפוסה. **קנלם אי: פרק

מוסד סוג ולפי תיפקודי מצב לפי תקן מיסות התפלגות א1: לוח

J | | | ממושך לסיפול מוסדות 1 1

| |סה"כ דיור | |מוסדות ה"כ ס | |מחלקות |מרכזיס 1בתי"ח 1בתי I

|הםוסדות| מוגן 1 |שיקוםיים |סיעודיות1 [גריאטריים ולחולים |אבות 1

1 | | |(קופ"וו) | |בבתי"ח | 1כרוניים 1 J111 || |כלליים 111
I(N165)I)N =3 7 ) |(N2)I (N126) I (N=6)l (N=4)l (N33)I(N83)I

מוחלטים מספרים

*18,080 4,086 594 \5.600 289 1,812 3,188 1*,111 0ה"כ
10,569 4,061 17 6,491  396 263 5,832 עצמאיים
2,260 23 46 2,191  667 343 1,181 תשושים
4,744 2 320 4,422 289 649 2,468 1,016 סיעודיים

509  11 498  100 114 284 נפס תטוסי
אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1000 £יבכ,
58.5 99.4 4.3 47.7  21.8 8.2 70.2 עצמאיים
12.5 0.5 11.7 16.1  . 36.9 10.8 14.2 תשושים

26.2 0.0 81.2 32.5 100.0 35"8 77.4 12.2 סיעודיים
2.8  2.8 3.7  5.5 3.6 3.4 נפש תשוסי



מיסד סוג ולפי תיפקודי מצב לפי בפועל התפוסה התפלגות א2: לוח

1 1 1 1 ממוסך לסיפול מוסדות * F
1 |0ה"כ דיור 1 1םוסדות סה"כ 1 מחלקות 1 מרכזים 1 |בתי"ח בתי | |
1הטו0דות1 מוגן 1 1סיקומיימ 1סיעודיות1 |גריאסריים ולחולים |אבות 1

1 1 | |(קופ"ח) | |בבתי"ח | 1כרוניים 1 1

111 11 |כלליים 111 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

מוחלסים מספרים

16,862 3,747 386 12,729 260 1,639 3,088 7,742 סה"כ
8,792 3,544 12 5,236 5 375 245 4,611 עצמאיים
2,813 158 46 2,609 21 613 385 1,590 תשושים
4,548 30 322 4,196 231 555 2,250 1,160 סיעודיים

709 15 6 688 3 96 208 381 נ0ש 'זי ו תש

אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

52.1 94.6 3.1 41.1 1.9 22.9 7.9 59.6 עצמאיים
16.7 4.2 11.9 20.5 8.1 37.4 12.5 20.5 תשושים

27.0 0.8 83.4 33.0 88.8 33.9 72.9 15.0 סיעודיים
4.2 0.4 1.6 5.4 1.2 5.8 6.7 4.9 נפש תשושי



(באחוזים) מוסד סוג ולפי ותפקודי מצב לפי תקן לעומת תפוסה א3: ^יח

1 1 | | ~ ממוסך לסיפול מוסדות 1 תפוסה אחוז [
1 |סר."כ דיור 1 1םוסדות ""כ ר. ס 1 ומחלקות ומרכזים |בתי"ח ויבלה לתקן ביחס 1

|המו0דות1 מוגן | |שיקומיים |סיעודיות| |גריאטריים |לחולי0 |אבות מצב לפי
1 | | |(קופ"ח) | |בבתי"ח 1 1כרוניים 111תיפקייי || 1כללייס 1 1 י
ן ן ן ן_ 1 1 1 1 1 _1

93.3 91.7 98.0 95.8 90.0 90.5 96<9 1י93 סה"כ
83.2 י* 70.6 80.6 * 94.7 93.2 79.0 עצמאיים
124.5 * 100.0 117.7 * 91.9 112.2 1346 ""יי0
95.9 . 100.6 96.3 79.9 85.5 91.2 114.2 סיעודיים
139.3 * 54.5 135.7 ♦ 96.0 182.5 134.2 נפש תסושי

השונים. התיפקודיים בסיווגים התקנים של המוחלט העדרם את מציין זה סימו *



מוחלטים) (במספרים המוסד סוג ולפי גיאוגרפי איזור לפי המוסדות התפלגות :4k לוח

~1|י ממוסר לטיפול מוסדות ן 1

1 |דיור||0ר."כ מוסדות 1 סהייכ 1 1 ומחלקות |מרכזי0 ןבתיי'ח TTTa I ן

1 1םוגן1[המוסדות שיקום 1 |סיעודיות11 |גריאסריי0 ולחולים |אבות |
1 11 1 1 1כרוניים 1 וו| ו וו ו ו _'ו 1 I' J_ 11 ו ו ו ו 1

165 37 2 126 6 4 33 83 סה"כ
  י  ....

21 111 £ I £11 ירושלים מתיז
12. I I z   7. הצפון מחוז
נ " " *    1 הצפון נפת
2 " " 2 ~ .  .  2 יזרעאל
7 34  4 ,כו
^ .§  £1  II II חיפח מחוז
30 525   5 20 חיפה נפת
4  4  1 2 1 חדרה

11 1111 1 2 12. 19. המרכז מחוז
9181 1 6 חסרון נפת
20 1  18   8 10 פתחתקוה
4131  2 רמלה

8 11 6  1 2 3 רחובות
£1 1A 36   12. I± תלאביב מחוז
Z>2. 2. z. ^ ^^ הדרום מחוז
541  1 אסקלון נפת
2 1 1  1 בארטבע



מוחלטים) (במספרים תיפקודי מצב ולפי גיאוגרפי איזור לפי תקן מימות התפלגות א5: לוח

1 סה"כ 1 מוסדות1דיור 1 ממושך לטיפול מוסדות 1

המוסדות! | |מוגן |שיקום ס^יכ נפש| ים1תשוסי סיעודי 1 תשושים 1 ים 1111!עצמאי !11
ן ן ו ו ו 1 ו י י . 1

18,080 4,086 394 13,600 498 4,422 2,191 6,491 fjff
*a= a= =sa3 as ass a ==3 aaa 3a"33a 3 m a

1,891 331  1>55659SOS 135 859 ייישליס "n0
858 254  62452 212192163 הצפיי מ"יז
112   112 16 44 38 14 צפת נפת
262   262 18 91 128 25 יזיעאל
484 234  250 18 82 26 124 ינכי

3.625 330  3.295 139 1.061 £53 1^56 "י5" 0חיז
2,442 330  2.112 48 630 171 1.263 חיפה נפת

1,183   1.183 91 431 368 293 חייה
4,862 2^0_ £39 4,258 148 1,789 £88 1.457 המרכז מחיז

992 39  953 27 229 270 427 השרון נפת

2,184 67 90 2,027 100 909 367 651 פתחתקוה
312 70  242  207 15 20 ימלה

1,374 34 304 1,036 21 444 232 339 רחובות
6,136 2,552  3,584 63 £74 340 2,443 *"" 0חיז

708 425  28£37. 112 1 0111 יידרום מחיז
458 305  153 27 52 61 13 אשקלון נפת
250 120  130 10 60 40 20 בארשבע



מיסה1 סוג ולפי גיאוגרפי איזור לפי 60 + בגיל יהודים ל1000 במוסדות תקן מיסות קיעור א6: לוח

1 "כ ה ס | מוסדות1דיור 1 ממוסך לסיפול מוסדות | "1

המוסדות! 1 |טוגו קום שי 1 ה"כ ס נפק| |עצמאיים1תשושים|סיעודיים|תשושי
1 1 1 1 1 1111 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

53.5 12.1 1.2 40.3 1.5 13.1 6.5 19.2 0ח"כ

66.4 11.8 ^ 54.6 2.1 17.7 4.7 30.1 ירוסליס מחוז
34.9 £^_5 ^ 25.4 2.1 8.8 7.8 6.6 הצפון מחוז
30.9   30.9 4.4 12.1 10.5 3.9 צפת נפת

26.8   26.8 1.8 9.3 13.1 2.6 יזרעאל
61.7 29.8  31.9 2.3 10.5 3.3 15.8 עכו

60.7 5.5 ^ 55.2 2.3 17.8 9.0 26.1 חיפה מחוז
48.9 6.6  42.3 1.0 12.6 3.4 25.3 חיפה נפת

121.9   121.9 9.4 44.4 37.9 30.2 חדרה

73.0 3.2 5.9 63.9 2.2 26.8 13.2 21.5 המרכז מחוז

61.2 2.4  58.8 1.6 14.1 16.6 26.3 חסרון נפת

89.5 2.7 3.6 83.1 4.1 37.2 15.0 26.6 פתחתקוה
45.9 10.3  35.6  30.4 2.2 2.9 רמלה

71.6 1.8 15.8 53.9 1.0 23.1 12.0 17.6 רחובות .

46.2 19.2  27.0 0.4 5.5 2.5 18.4 מ"א מחוז

27.416. S ב 10.9 1.4 4.3 3.9 1.2 הדרוס מחוז
33.3 22.2  11.1 1.9 3.7 4.4 0.9 אסקלון נפת

20.7 9.9  10.7 0.8 4.9 3.3 1.6 באר0בע

התקבלו ונפות מחוזות לפי ,(65+ (בגילאי בארץ הקשישה האוכלוסייה ס*ך על הנתונים .1
.1983 לסססיססיקה מרכזית לשכה  והדיור האוכלוסין ממיפקד



תיפקודי מצב ולפי גיאוגרפי אזור לפי הדיירים תפוסת התפלגות א7: לוח
] כ ר." ס | |ד*~ור מוסדות | ממוסר לסיפול מוסדות 1 F

המוסדות! 1 01וגן |שיקומ סה"כ נפס| 1תסוסיםוסיעודיים|תסושי |עצםאייס 1

1 1 1 1 1 1111 1

ו ו j ו ו ו ו ו ו ו

16,862 3,747 386 12,729 688 4,196 2,609 5,236 סה"כ
mmm as■ mw a mm mmm a a aas a jmmm ■■■** ■ . ■ ■ . . ■a . a■ ■ ■ ■

1 .719 29^ _ 1 ,428 79_ 498 1 72 679 ירושלים r7nz>

1*1 121 .1 121 £5 204 209 121 הצפון מחוז
112  ,' 112 16 44 38 14 צפת נפת
257 257 16 81 111 49 יזרעאל
392 170  222 25 79 60 58 עכו

3,363 315  3,048 155 970 574 1,349 חיפה מחוז
2,271 315  1,956 66 598 246 1,046 חיפה נפוו

1,092   1,092 89 372 328 303 חדרת
4,568 174 386 4,008 225 1 ,664 927 1 ,192 המרכז ז ו מנו
1,044 39  1,005 50 247 357 351 הסרון נ0ת
1,908 61 81 1,766 148 759 343 516 פתתתקור.

289 46  243 4 209 12 18 יסלח
1,327 28 305 994 23 449 215 307 יחובומ
5,823 2.450 ^ 3,373 125 760 636 1,852 מ"א מחוז
£62 £34 z 2JH 47 l_00 91. £4 הדרוס מחוז
380 227  153 27 52 61 13 אשקלון נפת
248 120  128 $2 48 30 30 בארשבע



גיאוגרפי אזור לפי ,65+ בגיל יהודים ל1000 במוסדות דיירים תפוסת שיעור א8: לוח

__^______ תיפקודי מצב ולפי

1 "כ ה ס | |מוסדות|דיור ממושך לטיפול מוסדות 1 [

המוסדות! ! 1טוגן |שיקו0 ה"כ ס נפש| |עצטאיי0|תשושים1סיעודיים|תשוסי |
ו ו ו ו ו וווו ו
ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו

49.9 11.1 1.1 37.7 2.0 12.4 7.7 15.5 סה"כ

60.3 10.2  50.1 2.8 17.5 6.0 23.8 ירוסלים מחוז
30.9 6.9  24.0 2.3 8.3 8.5 4.9 הצפון מחוז

30.9   30.9 4.4 12.1 10.5 3.9 צפת נפת

26.3   26.3 1.6 8.3 11.3 5.0 יזרעאל

50.0 21.7  28.3 3.2 10.1 7.6 7.4 עכו
56.4 ^_3  51.1 2.6 16.3 9.6 22.6 חיפה מחוז
45.4 6.3  39.1 1.3 12.0 4.9 20.9 חיפה בפת

112.5   112.5 9.2 38.3 33.8 31.2 חדרה

68.6 2.6 5.8 60.2 3.4 25.0 13.9 17.9 המרכז מחוז

64.4 2.4  62.0 3.1 15.2 22.0 21.7 השרון נפת

78.2 2.5 3.3 72.4 6.1 31.1 14.1 21.2 וותחתקוה
42.6 6.8  35.8 0.6 30.8 1.8 2.7 רמלה

69.2 1.5 15.9 51.8 1.2 2.i4 11.2 16.0 רחובות
43.9 18.5  25.4 0.9 5.7 4.8 14.0 ת"א מחוז

24.3 13.5  10.9 1.8 3.9 3.5 1.7 הדרוס מחוז
27.7 16.5  11.1 2.0 3.8 4.4 0.9 אקוקלון נפת

20.6 9.9  10.6 1.7 4.0 2.5 2.5 בארקובע



(באחיזים) מוסד סוג ולפי בעלות לפי המוסדות התפלגות א9: לוח

1 1 1 1 ממוסך לסיפול מוסדות 1 [

1 |סה"כ דיור 1 |מוסדות סה"כ 1 ומחלקות ומרכזים |בתי"ח |בתי |
המוסדות! 1 מוגן 1 1עייקוםיים |סיעודיות| ים אסרי |גרי ולחולים ת ו אב 1 1

1 1 1 (קופ"ח) 1 1 |בבתי"ח 1 1כרוניים 1 1

111 11 |כלליים 111 1

I (N"165)| (N37) I (N2) I (N126) I)N = 6 ) I (N4) I CN33) I (N=83)l 1

I I I I I I I I I I

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

3.0   4.0 16.6 100.0   ממשלתית בעלות
1.8   2.4   3.0 2.4 עירונית
57.6 100.0 100.0 44.4 83.3  9.1 57.8 ציבורית

37.6   49.2   87.9 39.8 פרסית



מיסה וסוג בעלות לפי תקן מיסות התפלגות :10k לוח

| | | "~~| |l ממושך לסיפול מוסדות 1 |
המוסדות! מוגן11סה"כ |דיור 11טוסדות 11סה"כ נפש ועצמאיים1תשושים01יעךדיים1תשושי 1

1 11 11שיקומיים| II I II I 1

ו ן__ _ן ו 11 11 ו ו 1 ו ו

מוחלסים מספרים

18,080 4,086 394 13,600' 498 4,422 2,191 6,491 סה"כ ,

1934   1,934 100 771 667 396 ממשלתית בעלות
615   615 6 79 251 281 עירונית

11,495 4,086 394 7,015 219 1,418 601 4,777 ציבורית
4,036   4,036 173 2,154 672 1,037 פרסית

אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

10.7   14.2 20.1 17.4 30.4 6.1 ממשלתית בעלות
3.4   4.5 1.2 1.8 11.5 4.3 עירונית

63.6 100.0 100.0 51.6 44.0 32.1 27.4 73.6 ציבורית

22.3   29.7 34.7 48.7 30.7 16.0 פרסית
אחוזים

100.0 3.7 32.5 16.1 47.7 סה"כ

100.0 5.2 39.9 34.5 20.5 ממשלתית בעלות

100.0 1.0 12.8 40.8 45.7 עירונית
100.0 3.1 20.2 8.6 68.1 ציבורית

100.0 4.3 53.4 16.7 25.7 פיסית



תיפקודי מצב ולפי בעלות לפי בפיעל התפוסה התפלגות 111k לוח

1 ח 1 11 ממוסך לטיפול מוסדות 1 ~~~~ |
המוסדות! םוגן11סה"כ |דיור |1מוסדית 1סר."כ 1 נפש שי ו תש תשושים!סיעודיים1 1 ס י עצמאי 1 1

I It 11שיקו.יים1 11 1 1 1 1 |
1 11 1 1 1 11 I I I __l __|

מוחלסים מספרים

16,862 3,747 386 12,729 י 688 4,196 2,609 5.236 0ר."ב

1,751   1,751 98 649 625 379 ממשלתית בעלות
558   558 11 55 231 261 עירונית

10,820 3,747 386 6,687 334 1,446 1,065 3,842 ציבורית
3,733   3,733 245 2,046 688 754 י פרסלת

אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0ה"כ
10.4   13.8 14.2 15.5 24.0 7.2 ממשלתית בעלות
3.3   4.4 1.6 1.3 8.9 5.0 עירונית
64.2 100.0 100.0 52.5 48.5 34.5 40.8 73.4 ציבורית
22.1   29.3 35.6 48.8 26.4 14.4 פרסית

אחוזים

100.0 5.6 37.1 35.7 21.6 ממשלתית בעלות
100.0 2.0 9.9 41.4 46.8 עירונית
100.0 5.0 21.6 15.9 57.2 ציבורית

100.0 6.6 54.8 18.4 20.2 פרסית



מוחלטים) (במספרים בעלות לפי מוסד סוג בכל יחידות מספר א12: לוח

ץ ן ן ן | ממוסך לטיפול מוסדות 1 [

1 0ה"כ 11 |דיור |מו0דות סר."כ 1 ומחלקות חולים1מרכזים |בתי בתי 1 1

| המוסדות || 1סיקומיים|טוגן 1 |גריאטריים|סיעודיות ולחולים אבות 1 1

1 | 1 |בבתי"ח 1 1כרונייס 1 1

| 1 | | 1 1 1 1 1 1 1

165 _37 2_ 126_ ± £ 11 11. כ מרי"

5__ 5 1 4  מםקלתית בעלות
3. 3  1 2 עירונית

95 37 2 56 5 S 48 ציבורית
62 62  29 33 פרסית

בעלות לפי מוסד סוג בכל הדיירים תפוסת התפלגות א13: לוח

16,862 3,747 386 12,729 260 1,639 3,088 7,742 סה"כ
1,751   1,751 112 1,639   ממשלתית בעלות
558   558   379 179 עירונית

10,820 3,747 386 6,687 148  608 5,931 ציבורית
3,733   3,733   2,101 1,632 פרסית

בעלות לפי מוסד סוג בכל תקף מיסות התפלגות א14: לוח
18,080 4,086 394 13,600 289 1,812 3,188 8,311 סה"כ
1,934   1,934 122 1,812   ממסלתית בעלות
615   615   435 180 עירונית

11,495 4,086 394 7,015 167  594 6,254 ציבורית
4,036   4,036   2,159 1,377 פרסית



בעלות לפי מוסד סוג בכל הדיירים תפוסת התפלגות א13: לוח

1 11 1 1 ממוסך לסיפול מוסדות | 1

| סה"כ 11 |דיור |מוסדות סה"כ | |מחלקות חולים|מרכזים 1בתי בתי | |
| המוסדות * * |0יקומיים|מוגן | |גריאסריים|סיעודיות (לחולים אבות | |
1 111 | | |בבתי'יח | |כרוניים 1 |
1 1 1 1 1 1.^ 1  1 1 1 1

16,862 3,747 386 12,729 260 1,639 3,088 7,742 מה"כ

1,751   1,751 112 1,639   ממשלתית בעלות
558   558   379 179 עירונית

10,820 3,747 386 6,687 148  608 5,931 ציבורית

3,733   3,733   2,101 1,632 פרסית



בעלות לפי מוסד סוג בכל תקן מימות התפלגות א14: לוח

ן ק ן | ממוסך לטיפול מוסדות 1 ו

סה"כ || |דיור |מוסדות ^7FS! ומחלקות חוליסןםרכזיס ובתי '"י
| המוסדות || 1שיקומיים|מוגן | 1גריאסריי0(סיעודיות ןלחוליס אבות
ו 111 ו | |בבתי"ח | |כרוביי0 ו

ן 11 1 ו ו ו י י י 1

18,080 4,086 394 13,600 289 1,812 3<188 8'311 סי'"כ
1,934   1,934 122 1,812   ממשלתית בעלות
615   615   435 180 עירונית

11,495 4,086 394 7,015 167  594 6,254 ציבורית
4,036   4,036   2,159 1,877 פיסית



(באחוזים) בעלות ולפי מוסד סוג תיפקודי. מצב לפי תקן לעומת noian :15k לוח

1 ממושך לטיפול ת ר"ו 0 ו 0 ך ן

1 סיעודיות מחלקות 1 מרכזינ 1 כרוניים לחולים חולים בתי | אבו" בתי ו !

I כלליים בבתי"ח 1 גריאטריים | 1 | ן ן ן ן ן ן {

1 |טססלתית|סה"כ וציבורית 1סם0לתית|סה"כ 01הייכ פרסית 1 וציבורית ועירונית |םה"כ פרסית 1 !ציבורית ועירונית !

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | j ן

90.0 91.8 88.6 90.4 90.4 96.8 י 97.3 102.3 87.1 93.1 86.9 94.8 99.4 0ה"כ

. 94.7 94.7 93.1 99.1  88.7 79.0 69.5 80.4 97.7 ,"א,יס
. * . 91.9 91.9 112.2 141.2  91.0 134.6 93.0 174.5 97.4 ת"ו*י0

79.9 77.0 82.0 85.5 85.5 91.2 90.0 98.6 67.1 114.2 127.9 108.9 100.0 ס,עוו,,ס
. . 96.0 96.0 182.4 272.7 120.0  134.1 96.9 167.1 116.7 נפס תקו"י

י " ! ! ! י" "כד יי 0 וגו דיורמ 1 טיקום |מוסדות ממומר לטיפול מוסדות סה"כ 1 ן
ו ו ו יו ו ו ו 1/ 1 1 1 1 1 ו

1 |טםסלתית|עירונית|ציבורית|פרסית|0ה"כ סה"כ |ציבורית| סה"כ |ציבורית| 1טטסלתית|עירונית1ציבורית|פרסית1סר."כ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | ן

93.2 92.5 94.2 90.4 90.5 91.7 91.7 97.9 97.9 93.6 92.5 95.3 90.4 90.5 0ה"כ

83.2 72.7 83.6 92.9 95.7 87.3 87.3 10.6 10.6 80.7 72.7 80.4 92.9 95.7 עצמאייס
124.4 102.4 189.4 92.0 93.7 * * 100.0 100.0 119.1 102.4 177.2 92.0 93.7 ת,ו0ים
95.9 95.0 103.3 69.6 84.2 * * 100.6 100.6 94.9 95.0 102.0 69.6 84.2 סיעודיים
139.3 141.6 154.3 183.3 98.0 * * 54.5 54.5 138.2 141.6 152.5 183.3 98.0 נפק תקו0י

השובים. התיפקודיים בסיווגים התקנים של המוחלט העדרם את סצייו זה סיםן .



תכונות לפי המוסדות בסוגי הק8י8י0 התפלגות ב; פרק
(מפורט) גיל ב1: לוח

1 1 1 " 1 ממוסר לטיפול מוסדות 1 ן
1 |סה"כ דיור 1 |םוסדות סה"כ 1 ומחלקות |םרכזיס ןבתי"ח |בתי |
|הםוסדוה| טוגן 1 |קיקומיים |0יעודיות1 |גריאסריי0 |לחולי0 |אבות |
1 1 1 1(קופ"ח) 1 |בבתי"ח 1 |כרוניים 1 . .|111 11 |כלליים 111 1

1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

מוחלטים מספרים,
16.862 3,747 386 12.729 260 1.639 3,088 7.742 0ח"כ

423 66 45 312 19 41 208 44 . 59 גיל עד

486 196 28 262 11 44 110 97 6064

1,096 435 40 621 20 111 185 305 6569

2,645 939 63 1,643 45 228 414 956 7074

3,863 1,022 94 2,747 48 354 637 1,708 7579

4,219 676 56 3,487 44 375 760 2,308 8t)84

2,625 297 50 2,278 33 284 444 1,517 8589

1,219 77 10 1,132 32 182 239 679 +90

286 39  247 8 20 91 128 ידוע לא
אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0ו1"כ

2.5 1.8 11.6 2.6 7.3 2.5 6.7 0.6 59 גיל עד
2.9 5.2 7.2 2.2 4.2 2.7 3.6 1.3 6064

6.5 11.6 10.3 5.0 7.7 6.8 6.0 3.9 6569
15.7 25.1 16.4 12.9 17.3 13.9 י 13.4 12.3 7074

22.9 27.3 24.4 21.7 18.5 21.6 20.6 22.1 7579
25.0 18.0 . 14.5 27.2 16.9 22.9 24.7 29.7 8084

15.6 7.9 13.0 17.9 12.7 17.3 14.4 19.6 8589
7.2 2.1 2.6 8.6 12.3 11.1 7.7 8.8 90♦

1.7 1.0  1.9 3.1 1.2 2.9 1.7 ידוע לא



רחבות) (קבוצות גיל ב2; לוח

ן ן 1 [~ ממוסך לסיפול מוסדות 1 1

1 1סה"כ דיור | |מוסדות סה"כ | ומחלקות ומרכזים 1בתי"ח בתי 1  1

|המו0דות| מוגן 1 (שיקומיים |סיעודיות| |גריאסריים ולחולים |אבות
| | | |(קופ"ח) | |בבתי"ח 1 1כרוניים 1 1111 | | |כל^יים 111 1

ן ן | 1 1 1 1 1 1 1

מוחלטים מספרים

16,862 3,747 386 12,729 260 1,639 3,088 7,742 סרי"כ

909 262 73 574 30 85 318 141 64 גיל עי
3,741 1,374 103 2,264 65 339 599 1,261 6574
11,926 2,072 210 9,644 157 1,195 2,080 6,212 +75

286 39  247 8 20 91 128 יייע לא
זים אחו

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0רי"?

5.4 7.0 18.9 4.5 11.5 5.2 103 1.8 64 גיל עי
. 22.2 36.7 26.7 17.8 25.0 20.7 19.4 ג16 6574
70.7 55.3 54.4 75.8 60.4 72.9 67.4 80.2 75+

1.7 1.0  1.9 3.1 1.2 2.9 17 יייע לא



מיו ב3: לוח

1111 ממושך לסיפול מוסדות 1 [
1 |סר."כ דיור 1 מוסדות 1 כ ה" ס 1 ומחלקות ומרכזים ןבתי"ח |בת^ 1

המוסדות) | טוגן 1 |שיקומיימ |סיעודיות1 |גריאטריי0 ולחולים |אבות *

1 1 | 1(קופ"ח) | |נבתי"ח 1 |כרוניים | 1111 11 |כללייס 111 |III Ill 111 1

I I I ! I I I I I I

מוחלמים מס5רים

16,862 3,747 386 12,729 260 1,639 3.088 7.742 0ר,"כ

5,067 965 155 3,947 93 463 1,035 2,356 גברים
11,794 2,781 231 8,782 . 167 1,176 2,053 5,386 נשים

אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ
30.0 25.8 40.2 31.0 35.8 28.2 33.5 30.4 גברים
69.9 74.2 59.8 69.0 64.2 71.8 66.5 69.6 בסיס



משפחתי מצב ב4: לוח

1 | | 1 ממוסך לסיפול מוסדות 1 1

1 |0ה"כ |דיור ומוסדות סה"כ 1 1םחלקות 1טרכזים בתי"ח | /בהי |

|הםו0דות| שיקומיים|טוגן 1 1 1גריאסריים|0יעודיות לחולים 1 |אבות *

1 ! 1 1(קופ"ח) 1 |בבתי"ח כרונייס! 1 1 1

111 11 וכלליים I I* 1

ן ו ו ו ו ו ו ו ו ו

מוחלסים מספרים

16.862 3.747 386 12.729 260 1.639 3.088 7,742 0י'"כ

3,293 860 172 2,261 86 297 673 1,205 נשיאים
1,097 265 30 802 20 127 281 374 רווקים
715 228 20 467 8 70 151 238 גיוסים

11,255 2,299 164 8,792 146 1,101 1,878 5,667 אלמנים
502 95  407  44 105 258 ידוע לא

אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

19.5 23.0 44.5 17.8 33.1 18.1 21.8 15.6 נשואים
6.5 7.1 7.8 6.3 7.7 7.7 9.1 4.8 יייקימ
4.2 6.1 5.2 3.7 3.1 4.3 4.9 3.1 גרושים

66.7 61.3 42.5 69.1 56.2 67.2 60.8 73.2 אלמנים
3.0 2.5  3.2  2.7 3.4 3.3 ידוע לא



מוסד באותו בןהזוג הימצאות ב5: לוח

111 1 ממושך לסיפול מוסדות | ך"
ו |0ה"כ דיור 1 |מוסדות 0ה"כ 1 1מחלקות 1מרכזיס |בתי"ח |בתי |הטוסדות|| מוגן | |שיקומיים |סיעודיות| |גריאסרייס |לחולימ |אבות |
1 1 | |(קופ"ח) * |בבתי"ח 1 (כרוניים 1 |
111 11 |כלליי0 111 |
1 1 1 1 1 \_י 1 1 1 1

מוחלטים מספרים

16,862 3,747 386 12,729 260 1,639 3,088 7,742 כ 0ר."

1,796 794 2 1,000 3 115 82 800 במוסד מתגורר הזוג בן
1,436 62 167 1,207 53 178 585 391 במוסד מתגורר לא הזוג בן
13,085 2,797 217 10,071 172 1,299 2,313 6,287 נשוי לא

545 94  451 32 47 108 264 ידוע לא

אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

10.7 21.2 0.5 7.9 1.2 7.0 2,7 10.3 במוסד מתגורר הזוג בן
8.5 1.7 43.3 9.5 20.4 10.9 18.9 5.1 במוסד מתגורר לא הזוג בן

77.6 74.6 56.2 79.1 66.2 79.2 74.9 81.2 ב0וי לא

3.2 2.5  3.5 12.3 2.9 3.5 3.4 ידוע לא



הראשון למוסד הכניסה גיל ב6: לוח

| | [ | ממושך םוסדותלסיפול 1 1

| |סה"כ |דיור ומוסדות סה"כ | ומחלקות |םרכזיס בתי"ח 1 1בתי 1

|הסוסדות| |קיקומיים|טוגן |גריאסריים|סיעודיות| לחולים 1 |אבות 1111 | | 1 כרוניים! 1 1 1

| | 1 1 1 1 1 1 _1 1

מוחלמים מספרים

16,862 3,747 386 12.729 260 1.639 3.088 7,742 סה"כ
894 367 56 471 21 89 268 93 59 גיל עד

1,087 542 24 521 13 94 143 271 6064
2,230 928 39 1,263 22 212 272 757 6569
3,496 956 61 2.479 49 311 553 1,566 7074

3,908 621 97 3,190 45 393 662 2,090 7579
2,982 211 56 2,715 44 301 609 1,761 8084

1,306 39 44 1,223 32 150 308 733 8589

497 17 9 471 26 67 146 232 +90

462 66  396 8 22 127 239 ידיע לא
אחוזי0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סיי"ב

5.3 9.8 14.5 3.7 8.1 5.4 8.7 1.2 59 גיל עי
6.4 14.5 6.2 4.1 5.0 5.7 4.6 3.5 6064

13.2 24.8 10.1 9.9 8.5 12.9 8.8 9.8 6569
20.7 25.4 15.8 19.5 18.8 19.0 17.9 20.2 7074

23.2 16.6 25.1 25.1 17.3 24.0 21.5 27.0 7579
17.7 5.6 14.6 21.3 16.9 18.4 19.7 22.7 8084

7.7 1.0 11.4 9.6 12.3 9.2 10.0 9.5 8589

2.9 0.5 2.3 3.7 10.0 4.1 4.7 3.0 90♦

2.7 1.8  3.1 3.1 1.3 4.1 3.1 ידוע לא



א נ ו ט ב7: לוח

.  מטוסו לסיפול __מי0דות
1 |0ח"כ |דיור 1מוסדווו 0ח"כ | ומחלקות ומרכזים ןבתי"ח |ב¥י
|חטו0דות| |קיקוטייט|טוגו |גריאסרייט|>1יעודיוו1| ולחולים |אבוח
1 * 1 |(קופ"ח) 1 |בבחי"ח |כרונייט| 1111 11 וכלליים 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

מוחלטים מספרים

16,862 3,747 386 12,729 260 1,639 3,088 7,742 0ח"כ

1,847 276 84 1,487 47 222 608 610 אסיח
979 120 48 811 44 121 297 342 אפריקה

10,366 2,645 210 7,511 124 1,127 1,665 4,595 אירופה מזרח
2,154 456 17 1,681 21 65 155 1,440 אמריקה אירופה, מערב

727 77 25 625 20 53 158 394 ישראל

789 173 2 614 4 44 205 361 ידוע לא

זים אחו

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 6ח"כ

11.0 7.4 21.8 11.7 18.1 13.5 19.7 7.9 א0יח
5.8 3.2 12.4 6.4 16.9 7.8 9.6 4.4 אפריקה

61.5 70.6 54.4 59.0 47.7 68.8 54.0 58.4 אירופה מזרח

12.8 12.2 4.4 13.2 8.1 4.0 5.0 17.5 אמריקה אירופה, מערב
4.3 2.1 6.5 4.9 7.7 3.2 5.1 5.1 יסראל
4.7 4.6 0.5 4.8 1.5 2.7 6.6 6.7 ידוע לא



בארץ ותק ב8: לוח

1 1 1 1 ממוסך לטיפול מוסדות | |
1 |סר."כ |דיור ומוסדות סה"כ 1 |םחלקות ומרכזים בתי"ח | ןיבתיי |
|המוסדות| |שיקומיים|מוגן סיעודיות| 1 |גריאטריים לחולים 1 |אבות |
111 I I 1 כרוניים! 11 |
1 ו ו ן ו _ו ו ו ! ו

מוחלטים מספרים

16,862 3,747 386 12,729 260 1,639 3,088 7,742 סה"כ

4,752 773 103 3,876 24 287 755 2.810 1947 לפני עלו
4,447 780 128 3,539 32 484 957 2,066 19481954 בשנים עלו
1,767 325 50 1,392 16 242 415 719 19551964

1,063 322 35 706 5 167 153 381 19651972

1,785 922 26 837 5 212 142 478 +1973

729 77 22 630 21 54 159 396 הארץ ילידי
2,319 548 22 1,749 157 193 507 892 ידוע לא

אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 . סה"כ

28.2 20.6 26.7 30.5 9.2 17.5 24.4 36.3 1947 לפני עלו
26.4 20.8 33.1 27.8 12.3 29.5 31.1 26.7 19481954 בשנים עלו

10.5 8.7 13.0 10.9 6.2 14.8 13.4 9.3 19551964

6.3 8.6 9.1 5.5 1.9 10.2 5.0 4.9 19651972

10.6 24.6 6.7 6.6 1.9 12.9 4.6 6.2 1973♦

4.3 2.1 5.7 4.9 8.1 3.3 5.1 5.1 הארץ ילידי
13.8 14.6 5.7 13.7 60.4 11.8 16.4 11.5 ידוע לא



נוכחי תיפקודי סיווג ב9: לוח

| 1 1 1 ממושך סיפול מו0דוהל | /

1 01ה"כ |דיור |מוסדות סה"כ | ומחלקות ומרכזים בתי"ח | |בתי |
|המוסדות| |שיקומיים|מוגן 1 |גריאסריים|סיעודיות לחולים 1 1אבות |111 1 1 * כרוניים! 11 |
1 | 1 1 1111 1 |

מוחלטים מספרים

16,862 3,747 386 12,729 260 1,639 3,088 7,742 0ר."כ

8,792 3,544 12 5,236 5 375 245 4,611 עצמאיים
2,813 158 46 2,609 21 613 385 1,590 תשושים
4,548 30 322 4,196 231 555 2,250 1,160 סיעודיים
709 15 6 688 3 96 208 381 נפש תשושי

אחויזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0ר."כ

52.1 94.6 3.1 41.1 1.9 22.9 7.9 59.6 עצמאיים
16.7 4.2 11.9 20.5 8.1 37.3 12.5 20.5 תשושים

27.0 0.8 83.4 33.0 88.8 33.9 72.9 15.0 סיעודיים
4.2 0.4 1.6 5.4 1.2 5.9 6.7 4.9 נפש תשושי



למוסד כניסה בזמן תיפקודי סיווג ב10: לוח

( | | | ממושך לטיפול מוסדות * F

1 |סה"כ דיור | |םוסדות סה"כ | ומחלקות ומרכזים 1בתי"ח 1בת"י |המוסדות|1 מוגן |שיקומייס| |גריאסרייס|סיעודיות1 ולחולים 1אבות 1111 | | 1 |כרובייס| 1 1

! 1 1 1 1 1 1 1 1 _1
מוחלסים מספרים

16,862 3,747 386 12,729 260 1,639 3,088 7,742 0ה"כ

9,888 3,645 20 6,223 1 603 326 5,293 עצמאיים
2,259 71 62 2,126 7 636 362 1,121 תשושים
3,715 8 294 3,413 251 335 2,030 797 סיעודיי!

584 10 10 564 1 47 197 319 נפש תשושי

416 13  403  18 173 212 ידוע לא
אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ.
58.6 97.3 5.2 48.9 0.4 36.8 10.6 68.4 עצמאיים
13.4 1.9 16.1 16.7 2.7 38.8 11.7 14.5 תשושים
22.0 0.2 76.1 26.8 96.5 20.4 65.7 10.3 סיעודיים
3.5 0.3 2.6 4.4 0.4 2.9 6.4 4.1 נפש תשושי
2.5 0.3  3.2  1.1 5.6 2.7 ידיע לא



נוכחי במוסד וותק ב11: לוח

ן ן ן | ממוסך לסיפול מוסדות 1 1

1 |סה"כ דיור | (מוסדות סה"כ | ומחלקות ומרכזים ובתי"ח 1בחוי *

|הטוסדות מוגן 1שיקוטיים| |גריאסריים1סיעודיות1 ולחולים 1111אבות 1 | | 1כרוביים| 1 ו

ן ן ן_ 1 1 1 1 1 1 ■ י

מוחלסים מספרים

16,862 3,747 386 12,729 2 60 1,639 3,088 7,742 0ה"כ

5,888 599 332 4,957 81 579 1,704 2,593 שנה עי
2,231 410 16 1,805 24 230 436 1,115 שנתיים ועד קנה מעל

3,314 906 14 2,394 14 286 409 1,685 שנים 34

3,209 997 14 2,198  348 372 1,478 שניס 59

1,210 480 9 721  99 94 528 שנים 1014

664 325 1 339  94 33 212 שנים 15♦

346 30  315 141 3 40 131 יייע לא
אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1000 1000 0ח"3
34.9 16.0 86.1 38.9 31.2 35.3 55.2 335 0נה עי
13.2 10.9 4.1 14.2 9.2 14.0 14.2 14.4 שנתיים ועד שנה מעל

19.7 24.2 3.6 18.8 5.4 17.5 13.2 218 קביס 34

19.0 26.7 3.6 17.3  21.2 12.0 19! שניס 59

7.2 12.8 2.3 5.7  6.0 3.0 6.8 שנים 1014



קודס במוסד הימצאות ב12: לוח

ן | ~" | ממוסך לסיפול מוסדות 1 1

1סה"כ דיור 1 1םוסדות סה"כ ו ומחלקות ומרכזים ןבתי"ח בתיי 1

|הםוסדות מוגן |שיקוטיים| |גריאסריים|סיעודיות| ולחולים |אבות 111111 1כרוניים| 1 1

1 1 1 1 1 1_ 1 1 1

מוחלטים מספרים

16,862 3,747 386 12,729 260 1,639 3.088 7,742 סה"כ
14,022 3,602 266 10,154 196 1,470 2,167 6,321 ראסון הוא הנוכחי המוסד

1,150 53 44 1,053 31 160 473 389 קוד0 מוסד חיה
1,690 92 76 1,522 33 . 9 448 1,032 ידוע, לא

אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0ח"כ
83.2 96.1 68.9 79.8 75.4 89.7 70.2 81.7 ראשון הוא הנוכחי המוסד

6.8 1.4 11.4 8.3 11.9 9.8 15.3 5.0 קוד0 מוסד חיח

10.0 2.5 19.7 12.0 12.7 0.5 14.5 13.3 ידי> לא



הנוכחי המוסד לפני בהם שהה שהקשיש המוסדות מספר ב13: לוח

1 1 1 1 ממושך לטיפול מוסדית ן ן

1 |0ה"כ דיור 1 1טוסדות סה"כ | ומחלקות ומרכזים 1בתי"ח ן"בת"י |
|המוסדות1 טוגן |שיקומיימ| ות1 |גריאסריים1סיעודי ולחולים 1אבות 1111 11 1 |כרוניים1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

מיחלסיס מספרים

16,862 3,747 386 12,729 260 1,639 3,088 7,742 סה"כ

960 45 37 878 29 152 401 296 הנוכחי לפני 1 במוסד שהה

44 1 2 41 2 5 16 18 הנוכחי לפני מוס' שההב2
ו

6  6 2 2 2"" טוס1 ב3 שהה

14,031 3,602 266 10,163 194 1,471 2,171 6,327 ראשון הוא הנוכחי המוסד

1,821 99 81 1,641 35 9 498 1,099 ידוע לא

אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

5.7 1.2 9.6 6.9 11.2 9.3 13.0 3.8 הנוכחי לפני 1 במוסד סהר.

קודמים מוסדות ב2 שהה
0.3 0.0 0.5 0.3 0.8 0.3 0.5 0.2 הנוכחי לפני

קודמים מוסדות ב3 שהה
0.0  0.0  0.1 0.1 0.0 הנוכחי לפני

מוסד הוא הנוכחי המוסד
83.2 96.2 68.9 79.8 74.6 89.8 70.3 81.8 ראקיו
10.8 2.6 21.0 12.9 13.5 0.5 16.1 14.2 יייע לא



ממושך לטיפול במוסדות תיפקודי סיווג לפי הקשישים תבונית התפלגות י: ג פרק

סיווג,תפקודי לפי (מפורט) גיל ג{: לוח

1 0ה"כ נפש| |סיעודיימ|תשושי |עצמאיים|תשושים |
1 1 1 1 1 1 ■ 1

מוחלטים מספרים

12,729 688 4,196 2,609 5,256 סה"כ
312 13 222 43 34 59 גיל ער

262 19 157 40 46 6064

621 45 263 109 204 6569

1,643 108 567 319 649 7074

2,747 168 804 522 1,253 7579

3,487 181 968 709 1,629 8084

2,278 97 664 535 982 8589

1,132 48 434 298 352 +90

247 9 117 34 87 ידוע לא

אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

2.5 1.9 5.3 1.6 0.6 59 גיל ער

2.1 2.8 3.7 1.5 0.9 6064

4.9 6.5 6.3 4.2 3.9 6569

12.9 15.7 13.5 12.2 12.4 7074

21.6 24.4 19.2 20.0 23.9 7579

27.4 26.3 23.1 27.2 31.1 8084

17.9 14.1 15.8 20.5 18.8 8589
8.9 7.0 10.3 11.4 6.7 90♦

1.9 1.3 2.8 1.3 1.7 ייוע לא



תיפקודי סיווג ל0י רחביה) (קבוצות גיל ג2: לוח

i סה"כ נפשו ןתשוקיי וסיעודיים |עצמ0יים|ת0ו9ים r

I I I I I I I

מוחלטים 0*1400

12,729 688 4,196 2,609 5,236 0ח"כ
574 32 379 83 80 64 גיל עד

2,264 153 830 428 853 6574

9,644 494 2,870 2,064 4,216 +75

247 9 117 34 87 ידוע לא

אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 6ח"כ
4.5 4.7 9.0 3.2 1.5 64 גיל עד

17.8 22.2 19.8 16.4 16.3 6574

75.8 71.8 68.4 79.1 80.5 +75

1.9 1.3 2.8 1.3 1.7 ידוע לא



תיפקורי וסיווג מין ג3: לוח

1 סול"כ נפש| וסיעודיים|תשושי |עצטאיים|ת*וקים 1

1 1 1 1 1 1 1

מוחלטים מספרים

12,729 688 4,196 2,609 5,236 0י>"כ

3,947 184 1,314 740 1,709 גברים
8,782 504 2,882 1,869 3,527 נשים

אחוזים

100.0 4.7 33.3 18.7 43.3 גברים

100.0 5.7 32.8 21.3 40.2 נשים
אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 סרי"כ

26.7 31.3 28.4 32.6 גברים
73.3 68.7 71.6 67.4 נשים



תיפקודי םיווג לפי משפחתי מ*ב ג4: לוח

* 0ח"כ נפש1 |0יעודיים|תשושי |עגטאיים|חשושים |
1 1 1 1 _1 1 1

מוחלטים מספרים

12,729 688 4.196 2.609 5.236 0ח"כ

2,261 134 998 313 816 נשואים

802 38 318 172 274 רווקים
467 24 126 121 196 גרושים

8,792 487 2,609 1,978 3,718 אלמנים
407 5 145 25 232 ידוע לא

אחוזים

100.0 5.9 44.1 13.8 36.1 נשואים
100.0 4.7 39.7 21.4 34.2 רווקים
100.0 5.1 27.0 25.9 42.0 גרושים

100.0 5.5 29.7 22.5 42.3 אלמנים
100.0 1.2 35.6 6.1 57.0 ידוע לא

זים אחו

100.0 100.0 100.0 100.0 טח"כ
19.5 23.8 12.0 15.6 נשואים

5.5 7.6 6.6 5.2 רווקים

3.5 3.0 4.6 3.8 גרושים

70.8 62.2 75.8 71.0 אלמנים

0.7 3.5 1.0 4.4 ידוע לא



תיפקודי סיווג לפי מוסד באותו בןחזוג הימצאות ג5: לוח

1 סה"כ נפש| תשושי 1 וסיעודיים ים|תשושים |עצמאי 1

1^ ו ו j ו __ו ; ו

מוחלטים מספרים

12,729 688 4,196 2,609 5,236 מח"כ
1,000 16 120 177 687 במוסד מתגורר הזוג בו
1,207 117 845 128 117 במוסד מתגורר לא הזוג בו

10,071 549 3,058 2,272 4,192 נשוי לא

451 6 173 32 240 יריע לא

אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ
7.9 2.3 2.9 6.8 13.1 במוסד מתגורר הזוג בן

9.5 17.0 20.1 4.9 2.2 במוסד מתגורר לא הזוג בן
79.1 79.8 72.9 87.1 80.1 נשוי לא

3.5 0.9 4.1 1.2 4.6 יריע לא



תיפקידי סיווג לפי ראשון למוסד כניסה גיל ג6: לוח

1 סה"כ נפש1 |סיעודיים|תשושי |עצמאיים|תשושים ן

1 1 1 1 1 1 |

מוחלטים מספרים

12,729 688 4,196 2,609 5,236 סה"כ
471 22 303 72 74 59 גיל עי
521 29 211 104 177 6064

1,263 77 396 247 543 6569

2,479 155 710 489 1,125 7074
3,190 179 897 619 1,495 7579

2,715 127 842 580 1,166 8084

1,223 67 436 320 400 8589

471 18 247 111 95 90 +

396 14 154 67 161 ידוע לא

אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

3.7 3.2 7.2 2.8 1.4 59 גיל עי
4.1 4.2 5.0 4.0 3.4 6064

9.9 11.2 9.4 9.5 10.4 6569

19.5 22.5 16.9 18.7 21.5 7074

25.1 26.0 21.4 23.7 28.6 7579

21.3 18.5 20.1 22.2 22.3 8084

9.6 9.7 10.4 12.3 7.6 8589

3.7 2.6 5.9 4.3 1.8 +90

3.1 2.0 3.7 2.6 3,1 ידוע לא



תיפקודי סיווג לפי מוצא ג7: לוח

| סה"כ נפש| שי ים|תשו ים|תשושים|סיעודי עצמאי 1 _ו1 ו _ו ו_ ו ו י

מוחלטים מספרים

12,729 688 4,196 2,609 5,236 םיי"כ

1,487 69 710 325 383 אסיה
811 42 471 177 121 אפריקה

7,444 439 2,160 1,666 3,179 אירופה מזרח
1,594 63 312 221 998 אמריקה אירופה, מערב

625 34 211 135 245 ישראל

768 41 332 85 310 יריע לא
אחוזים

100.0 4.6 47.7 21.9 25.8 ה י אט

100.0 5.2 58.1 21.8 14.9 אפריקה
100.0 5.9 29.0 22.4 42.7 אירופה מזרח
100.0 . 4.0 19.6 13.9 62.6 אמריקה אירופה, מערב

100.0 5.4 33.8 21.6 39.2 ישראל

100.0 5.3 43.2 11.1 40.4 יייע לא
זים אחו

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0ה"כ

11.7 10.0 16.9 12.5 7.3 אסיה
6.4 6.1 11.2 6.8 2.3 אפריקה
58.5 63.8 51.5 63.9 60.7 אירופח מזרח
12.5 9.2 7.4 8.5 19.1 אמריקה אירופה, מערב

4.9 4.9 5.0 5.2 4.7 ישראל

6.0 6.0 7.9 3.3 5.9 יייע לא



תיפקורי 0יווג לפי בארץ וותק ג8: לוח
1 0ה"ב נפש| ןעצמאי.ים|חשושים|6יעודיים|תשושי ן

מוחלטים מ*פרים
12,729 688 4,196 2,609 5,236 0ה..כ

3,876 211 932 745 1,988 1^47 לפני עלו
3,539 182 1,217 799 1,341 194854 בשנים עלו
1,392 88 556 322 426 195564 " .1

706 45 247 144 270 196572 .. וו

837 47 206 163 421 1973+ וו וו

630 34 213 .137 246 הארץ ילידי
1,749 81 825 299 544 ידוע לא

אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0ה"כ

30.5 30.7 22.2 28.6 38.0 1947 לפני עלו
27.8 26.5 29.0 30.6 25.6 194854 בשנים עלו
10.9 12.8 13.3 12.3 8.1 195564 .. ..

5.5 6.5 5.9 5.5 5.2 196572 .. ..

6.6 6.8 4.9 6.2 8.0 1973+ וו .ו

4.9 4.9 5.1 5.3 4.7 הארץ ילידי
13.7 11.8 19.7 11.5 10.4 ידוע לא

אחוזים

100.0 5.4 24.0 19.2 51.3 1947 לפני עלו

100.0 5.1 34.4 22.6 37.9 194854 בשנים עלו
100.0 6.3 39.9 23.1 30.6 195564 .. "

100.0 6.4 35.0 20.4 38.2 196572 .. ..

100.0 5.6 24.6 19.5 50.3 1973+ " "

100.0 5.4 33.8 21.7 39.0 הארץ ילידי
100.0 4.6 47.2 17.1 31.1 ידוע לא



נוכחי תיפקירי סיווג לפי למוסד בכניסה תיפקודי סיווג ג9: לוח

1 | | | | | נוכחי תיפקודי סיווג 1|| 1111 !

סה"כ נפס| 1עצמאיי0|תשו0ים|סיעודייס|תשוסי סיייג
ו 1 1 11 | בכניסח |תיפקודי
ו ו _ו ו ו ו_ ו

מוחלטים מספרים

12,729 688 4,196 2,609 5,236 0רי"כ

6,223 85 307 782 5,049 עצמאיים
2,126 70 361 1,644 51 תשושים

3,291 39 3,156 84 12 סיעודיים
686 485 147 41 13 נפש חשושי

403 9 225 58 111 ייוע לא
אחוזים

100.0 1.4 4.9 12.6 811 עצמאיים
100.0 3.3 17.0 77.3 2.4 תשושים
100 0 " 1.2 95.9 2.6 0.4 םיעיייים
100.0 70.7 21.4 6.0 1.9 בפש י*שושי

100.0 2.2 55.8 14.4 27.5 יייע לא



חיפקודי סיווג לפי נוכחי במוסר וותק ג10: לוח
1 סה"כ נפש| |עצמאיים|תשושיםוסיעודיים|תשושי |

מוחלטים מספרים

12,729 688 4,196 2,609 5,256 סה"כ
4,957 336 2,044 1,006 1,571 שנר, עי
1,805 102 595 337 771 שנתיים וער שנה מעל

2,394 133 641 456 1,164 שנים 34

2,198 73 519 505 1,101 59

721 26 145 169 381 1014

339 11 88 83 157 15 +

315 7 164 53 91 ידוע לא

אחוזים

100.0 1 00.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ
38.9 48.8 48.7 38.6 30.0 סנה עד

14.2 14.8 14.2 12.9 14.7 שנתיים ועד שנר. מעל

18.8 19.3 15.3 17.5 22.2 שנים 34

17.3 10.6 12.4 19.4 21.0 59

5.7 3.8 3.5 6.5 7.3 1014

2.7 1.6 י 2.1 3.2 3.0 +15

2.5 1.0 3.9 2.0 1.7 ידוע לא

אחוזים

100.0 6.8 41.2 20.3 31.7 שנה עי
100.0 5.7 33.0 18.7 42.7 שנחיימ וער שנר. מעל

100.0 5.6 26.8 19.0 48.6 שנים 34

100.0 3.3 23.6 23.0 50.1 59

100.0 3.6 20.1 23.4 52.8 1014

100.0 3.2 26.0 24.5 46.3 +15

100.0 2.2 52.1 16.8 28.9 יייע לא



תפקודי סיווג לפי קודם במוסד חימצאות :11 ג לוח

| סח"כ נפש| |תשושי וסיעודיים ותשושים ועצמאיים ~~~ 1

ו ו ו ו ו __ו 1

טוחלסים מספרים

12,729 688 4,196 2.609 5,236 0רי"כ

10,154 454 2,972 2,165 4,563 הראשון הוא הנוכחי המוסד
1,053 125 540 201 181 קודם מוסר היה
1,522 109 678 243 492 יייע ל*

אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 םה"כ
79.8 66.0 70.8 83.0 87.1 הראשון הוא הנוכחי המוסד
8.3 18.2 13.0 7.7 3.5 קודם מוסד היה
12.0 15.8 16.2 9.3 9.4 יייע לא

אחוזים

100.0 4.5 29.3 21.3 44.9 הראשון הוא הנוכחי המוסד
100.0 11.9 51.9 19.1 17.2 קודם מוסד היה
100.0 7.2 44.5 16.0 323 יייע לא



תיפקודי סיווג לפי לנוכחי שקדמו המוסדות מספר ג12: לוח

1 0ה"כ 1 |תשושינפש וסיעודיים |תשושים ים |עצטאי  ן

1 1 1 1 1 1 ן__
מוחלסים מספרים

12,729 688 4,196 2,609 5.236 0ה"כ
878 102 449 171 156 הנוכחי לפני 1 במוסד שהח

41 2 19 11 9 מוסדות ב2 שהה

6 3 21 מוסרות ב3 שהר.

מוסד הוא הנוכחי 10,163המוסד 457 2,975 2,168 4,563 ראשון

1,641 127 750 257 507 ידוע לא

אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סח"כ

6.9 14.8 10.7 6.6 3.0 הנוכחי לפני 1 במוסד שהה

0.3 0.3 0.5 0.4 0.2 מוסדות ב2 שהה

0.0 " 0.1 0.1 0.0 מוסדות ב3 שהה

הוא הנוכחי המוסד
79.8 66.4 70.9 83.1 87.1 ראשון מוסר
12.9 18.5 17.9 9.9 9.7 ידוע לא



ממומך לטיפול במוסדות תכונות צירופי לפי קשיקים התפלגות ד: פרק

מיו לפי מספחתי מצב ד1: לוח

1 סה"כ ידוע| 1נקואים]רווקימ|גרושימ|אלמנים|לא 1

| 1 1 1 1 1 1 1

מוחלטים מםפרים

12,729 407 8,792 467 802 2,261 0ח"כ
3,947 155 2,053 200 325 1,214 גברים
8,782 252 6,739 267 477 1,047 ב"ים

אחוזים

100.0 3.9 52.0 5.1 8.2 308 גבריט
100.0 2.9 76.7 3.0 5.4 11.9 נקים

אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סרי"כ

31.0 38.1 23.4 42.8 40.5 53.7 גברים
09.0 61.9 76.6 57.2 59.5 46.3 נקיט



גיל לפי משפחתי ומצב מיו ד2: לוח

1 סח"כ ידיע| !לא 75^ ^65  74 גיל1 |עד  ,

* 1 1 ■ 1 ) 64 1

י ו י 1 1 1 *

12,729 247 9,644 2,264 574 מוחלטים) (מספרים 0ה"כ

2,261 49 1,407 593 212 נשואים
802 27 421 187 167 רווקים
467 7 251 144 65 גרושימ

8,792 128 7,252 1,291 121 אלמנים
407 36 313 49 9 ידוע לא

(אחוזים) גברים
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0ה.וכ

30.8 27.0 28.5 39.4 34.9 נשואים
8.2 17.6 4.5 11.7 39.6 רווקים
5.1 4.1 3.2 9.9 14.1 גרושים
52.0 36.5 59.7 36.3 9.8 אלמני0
3.9 14.9 4.1 2.8 1.6 יןוע לא

(אחוזים) נסים
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0ר."כ

11.9 16.8 8.5 20.6 38.6 נ0ואות
5.4 8.1 4.3 6.8 20.7 רווקות
3.0 2*3 2.3 4.9 9.1 גרו0ות
76.7 58.4 82.0 65.9 30.1 אלמנות
2.9 14.5 2.9 1.9 1.6 ידוע לא



מיו לפי גיל ד3: לוח

ירוען5ץןז57ן ןלא ד71 165  גילן74 1עד .

י, ! ! _! !^_! 1

מוחלטים מ0פרים

12.729 247 9.644 2,264 Hi ^ב
3,947 74 2,940 678 255 גביים
8,782 173 6,704 1,586 19ג נשימ

זים אחו

100.0 1.9 74.5 2.ל1 65 "יי0
100.0 2.0 76.3 18.1 6ג '"י0

)>חוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 1000 0ה"כ

31.0 30.0 30.5 29.9 444 גביים
69.0 70.0 69.5 70.1 556 נסיט



מין לפי מוצא ד4: לוח

| מה"כ ירוע| ולא וישראל |מערב |אפריקה|מזרח אטיח | 1

| | | |אירופה|אירופה| 1 1 1

i I I O ! 1 1 1

מוחלטים מספרים

12,729 614 625 1,681 7,511 811 1,487 סיי"כ
3,947 197 203 414 2,334 284 515 גברים
8,782 417 422 1,267 5,177 527 972 נשים

זים אחו

100.0 5.0 5.1 10.5 59.1 7.2 13.0 גברים
100.0 4.7 4.8 14.4 59.0 6.0 11.1 נשים

אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0ה"כ

31.0 32.1 32.5 24.6 31.1 35.0 34.6 גברים
69.0 67.9 67.5 75.4 68.9 65.0 65.4 גשים



גיל לפי ומין תיפקודי םיווג ד5: לוח

| P?J77< ידוע| |לא 75^ 165  גיל|74 |עד ~~~ 1

| I I|I64 I j

ו ו ו ו_ _ו 1 1

12,729 247 9,644 2.264 574 מיחלמים) (מ0פרים םה"כ

5,236 87 4,216 853 80 עצמאיים
2,609 34 2,064 428 83 תקיישים
4,196 117 2,870 830 379 טיעיייים

688 9 494 153 32 נפש תשושי
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 (אחוזים) 0ר,"כ

41.1 35.2 43.7 37.7 13.9 עצמאיים

20.5 13.8 21.4 18.9 14.5 חשושים
33.0 47.4 29.8 36.7 66.0 טיעיריימ
5.4 3.6 5.1 6.8 5.6 נפש תשושי

(אחוזים) גברים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0יי"כ
43.3 32.4 48.3 34.5 12.2 עצמאיים
18.7 8.1 19.5 17.6 16.1 יתושים
33.3 58.1 27.9 41.4 67.1 טיעייייס
4.7 1.4 4.3 6.5 4.7 נפש תשושי

(אחוזים) נשים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ■0ה"כ

40.2 36.4 41.7 39.0 15.4 ע*מאייט
21.3 16.2 22.2 19.5 13.2 יז"י"י1*
32.8 42.8 30.6 34.6 65.2 טי>ניייימ
5.7 4.6 5.5 6.9 6.3 נפש תקיקי



נוכחי משפחתי מצב לפי >מו0ד גפנימח משפחתי מצב ד6: לוח

1 1 1 1 1 1 ■ ן
1 0ר."כ ידוע| 1נשואים|רווקים|גרושים|אלמנים|לא נוכחי משפחתי מצב 1

1 ■ י 1 1 1 1 1 __|
מוחלטים מספרים

12,729 407 8,792 467 802 2,261 סה"כ
2,605 5 427 6  2,167 נשואים
817  6 2 794 15 רווקים
455 1 12 4411 י גרושים

8,138 16 8,058 11  *3 אלמנים

714 385 291 7 6 25 ידוע לא

אחוזים

100.0 3.2 69.1 3.7 6.3 17.8 0ח"כ.

100.0 0.2 16.4 0.2  83.2 נשואים
100.0  0.7 0.2 97.2 1.8 רווקים
100.0 0.2" 2.6 96.9  0.2 גרושים
100.0 0.2 99.0 0.1  0.7 אלמנים
100.0 53.9 40.8 1.0 0.8 3.5 ידוע לא



נוכחי מש0חתי jjy ל0י גיל ר7: לוח

סה"כ| ידוע| לא | אלמנים 1 גרושים | רווקים | ים נ#וא 1

| | 1 1 1 1 1 1

מוחלטים מספרים

12,729 4^7 8,792 467 802 2.261 0ח"כ
574 9 121 65 167 212 64 גיל עי

2,264 49 1,291 144 187 593 6574

9,644 313 7,252 251 421 1'407 +75

247 36 128 7 27 49 יייע לא
זים אחו

100.0 1.6 21.1 11.3 29.1 369 64 גיל עי
100.0 2.2 57.0 6.4 8.3 26.2 6574

100.0 3.2 75.2 2.6 4.4 146 +75

100.0 14.6 51.8 2.8 10.9 198 יייע לא
אחוזים

100.0 rOO.O 100.0 100.0 100.0 100.0 טה^כ

4.5 2.2 1.4 13.9 20.8 94 64 גיל עי
17.8 12.0 14.7 30.8 23.3 26.2 6574

75.8 76.9 82.5 53.7 525 622 +75

1.9 8.8 1.5 1.5 3.4 2.2 יייע לא



תיפקודי מיייג לפי ומו*א גיל ד8: לוח
1 סח"כ |0יעודיים|וושושינפק| |עצטאיים|תסושים  ך
י י 1 1 1 1 ן

12,729 688 4,196 2,609 5,236 0ח"כ

574 32 379 83 80 64 עד"1יל
2,264 153 830 428 853 6574 ע
9,644 494 2,870 2,064 4,216 +75
247 9 117 34 87 ידיע Hb

א&יהאפריקח

21 12 4 5 ידוע לא

אירופחאמריקה

9.192 534 2.539 1.887 4.232 טחווכ
256 15 158 ^9 ^4 64 <9f~

1,540 119 470 278 673 6574 y
7,322 396 1,893 1,558 3,475 75+

74 4 18 12 40 ידוע M<,

יקראל
.621 34 211 111 245 0ר...כ
72 6 51 6 9 64 גיל עד
102 7 32 27 36 6574 ע
446 21 126 102 197 +75

5 " 2  3 ידוע לא

ידוע לא
111 JL ,265 ,85 255 0ה"כ
13 1 93 64 עד"דיל
71 1 37 10 23 6574 ע
383 2 134 57 190 +75
147 5 85 18 39 ידוע לא



(חמקן) ד8: ליח

0ה"כן 01יעודיים|ת"וקיבפש| ועגמאייםןת"ו"ים ~ !
| * 1 1 י י 1

iqq.q 100.0 100.0 100.0 100.0 טח"י
4.5 4.7 9.0 3.2 1.5 " גיל עי
17.8 22.2 19.8 16.4 16.3 Vt

\:\י 71:! ..; 7?:1 'f.i
אסיחאפריקה

100.0 100.0 100.0 1000 100/0 ,A *"!!!!TO 0ל9~ 13.6 7.6 378 64 גיל עי
24.0 23.4 24.6 22.5 24.0 "T74

אירויפהאמריקח

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ±1!2ב
2t8 Tt8 672 2.1 1.0 >e ^ גיל עי
16.8 22.3 18.5 14.7 15.9 Sf74
79 774 2 74.6 82.6 82.1 75 +
0.8 0.7 0.7 0.6 0.9 יייע לא

ימראל

100.0 100.0 100.0. 100<0 100'0 .. .^55
TTT5 6ל7]י 24.2 4.4 3.7 י* גיל עי
16.3 20.6 15.2 20.0 14.7 5 74
710/8 61:8 5?;; 75:6 8!:42

ידוע לא

100.0 100.0 100.0 1000 100♦0 ^ *rr?1r^ך 11 1 3,4  1.2 64 גיל \\£עד //// 1410 11.8 9.0 "74
624 222 50'6 67<1 //'f Vtr> Hb23.9 55.6 32.1 21.2 15.5 יל1* לא



(חמשו) ד8: לוח
1 0הי*כ |סיעודיימ1תשושינפק| |עצמאיים|תשוקיס  1

י י י __1 1 J ן

אסיחאפריקח

100.0 0.0 57.1 19.0 23.8 יריע לא

איר1פ0אמריקה

l^M liL 6\ל2 20.5 46.0 טה"כ
00.0 5.9 6TT7 T57T T7TI 64 V,H7
100.0 7.7 30.5 18.1 43.7 6574 ^
00.0 5.4 25.9 21.3 47.5 +75
100.0 5.4 24.3 16.2 54.1 ידוע לא

י0ראל

1^4 Ld M^i rut 39.2 0100.0ח"כ 8.3 70.8 ^873 1275 64 7ד7יל
100.0 6.9 31.4 26.5 35.3 6574 ע
100.0 4.7 28.3 22.9 44.2 75♦
100.0  40.0  60.0 ידוע Hb



מוצא לפי ומין גיל ד9: ליח

1 סה"כ |יקראל|לאידוע| [מערב |אפריקה|מזרח |א0יח 1

ו | |אירופח|אירופח| 1  1

! j ! 1__1_ק ! !

סה"כ

12,729 614 625 1.681 7,511 111 l*i|l _Q ^!£
1rTT 5 ^61 20 101 49 76 59 גיל עי
262 8 11 21 114 51 57 6064
621 22 20 60 327 89 103 6569

1 643 49 82 169 984 148 211 074ל
2!747 92 124 329 1,742 171 289 7579
ג 487 142 176 495 2,100 184 390 8084
2,278 101 108 384 1,400 76 209 8589
1132 48 38 183 689 34 140 +90

247 147 5 20 54 9 12 יייע לא
גברים

T 047 197 203 414 2,334 284 i!5 ^1™
ך£ך*± ^1 ק*  סד1 27 41 59 גיל עי

98 1 2 11 43 23 18 6064
\ר\ 3 7 19 80 22 43 6569
504 16 26 54 291 48 69 7074
127 30 35 76 534 61 91 7579

1 039 52 54 112 644 59 118 8084
506 30 24 88 456 30 8ל 8589
368 18 10 44 232 9 55 +90
74 45 2 6 14 5 2 יייע לא

נסים

n 782 417 422 1,267 5,177 527 11^ . ^^^^M 3 Tf 6ך^ 1Tl 22 35 59 גיל \\\עי 7 9 10 71 28 39 6064
AA1 1Q 13 41 247 67 60 6569

j /jp \l 56 115 693 100 142 7074
1*020 62 89 253 1,208 110 198 7579\*aa\ 90 122 383 1,456 125 272 8084\'"\ fi 84 296 '944 46 131 8589
1 * ;I4 30 28 139 457 25 85 90+/£ ill 3 14 40 4 10 * י7" לא



(חמשו) ר9: לוח
1 סה"כ 1לאידוע1 ישראל | |מערב |א,)יח|אפריקח|מזרח ך

1 |אירופה|אירופח1 1

1 1 |אמליקח1 | |
י 1 1 1 1 1 | | ן

0ח"כ

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 םהווכ
2.5 0.8 9.8 1.2 1.3 6.0 5.1 59 גיל עד
2.1 1.3 1.8 1.2 1.5 6.3 3.8 6064
4.9 3.6 3.2 3.6 4.4 11.0 6.9 6569
12.9 8.0 13.1 10.1 13.1 18.2 14.2 7074
21.6 15.0 19.8 19.6 23.2 21.1 19.4 7579
27.4 23.1 28.2 29.4 28.0 22.7 26.2 8084
17.9 16.4 17.3 22.8 18.6 9.4 14.1 8589
8.9 7.8 6.1 10.9 9.2 4.2 9.4 +90
1.9 23.9 0.8 1.2 0.7 1.1 0.8 ידוע לא

גברים
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0חיוכ
4.0 1.0 21.2 1.0 1.7 9.5 870 59 ^ךךגיל
2.5 0.5 1.0 2,7 1.8 8.1 3.5 6064
4.4 1.5 3.4 4.6 3.4 7.7 8.3 6569
12.8 8.1 12.8 13.0 12.5 16.9 13.4 7074
21.0 15.2 17.2 18.4 22.9 21.5 17.7 7579
26.3 26.4 26.6 27.1 27.6 20.8 22.9 8084
17.9 15.^2 11.8 21.3 19.5 10.6 15.1 8589
9.3 9.1 4.9 10.6 9.9 3.2 10.7 +90
1.9 22.8 1.0 1.4 0.6 1.8 0.4 ידוע לא

נשים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0ח"כ
1.8 0.7 4.3 1.3 1.2 4.2 3.6 59 גיל עד
1.9 1.7 2.1 0.8 1.4 5.3 4.0 6064
5.1 4.6 3.1 3.2 4.8 12.7 6.2 6569
13.0 7.9 13.3 9.1 13.4 19.0 14.6 7074
21.9 14.9 21.1 20.0 23.3 20.9 20.4 7579
27.9 21.6 28.9 30.2 28.1 23.7 28.0 8084
17.9 17.0 19.9 23.4 18.2 8.7 13.5 8589
8.7 7.2 6.6 11.0 8.8 4.7 8.7 +90
2.0 24.5 0.7 1.1 0.8 0.8 1.0 ידו>נ לא



במוסד1 וותק לפי קשישים של התיפקודי במצבם וסיפור החמרה ד10: לוח

| תיפקודי במצב החמרה 1

שנות| כל |במשך 5+ וותק שנים|סה"כ 04 וותק 0נים|סה"כ 34 שנים|בוותק 12 שנה|בוותק עד בוותק 1

במוסד השהות 1 1 1 ! ! !

ן ן 1 ! 1 1 1

13.7 1,657 24.3 767 10.0 890 15.0 348 12.8 225 ^4 317 כ2 מיי"

18.9 1,164 27.8 612 14.0 552 17.3 236 16.3 145 10.1 171 עצמאיים
20.5 431 31.0 147 17.4 284 27.2 104 23.2 68 11.8 112 תשושים
10.7 62 11.7 8 10.6 54 8.1 8 12.8 12 10.7 34 נפש תשוסי

/ _ __ _ .ן

| תיפקודי במצב סיפור 1

~~  ■ ~ 1
\$1_ ^£18 2_^5 £4 ^5 ^133 \$1_ *6_ 1^£ 27 1^ 70 ס""כ
2.4 51 2.7 13 2.3 38 3.4 13 2.0 6 2.0 19 תשושים
2.9 94 5.6 23 2.5 71 2.9 14 2.9 14 2.3 43 0*עודיימ
6.4 37 19.1 13 4.7 24 9.2 9 7.4 7 2.5 8 נפש תשושי

"" למוסד. הכניסה בזמן שהוגדר התיפקודי לסיווג ביחס (החמרות/סיפוריס) הסלנוייס לפימספר וותק קבוצת בכי חושבו האחוזים .1
הידועים. המקרים לגבי רק בתבצעו בסה"כ האחוזים חישובי .2



המומיות. סוגי לפי המוסדץ בכרטסת הרשומימ ח מטי^ וקרובי' מוסדית לשהייח מימון מקןרו1ז ה: פרק

סיווג לפי במוסד. לשהייה המימון מקור לפי במוסדות הקשישים התפלגות ח1: לוח
מוסד סוג ולפי תפקודי

1 1 1 ממושך לטיפול מוסדות. | 
1 | דיור 1 | |תשושי 1 | |

1 סה"כ 1 מוגן 1 סה"כ 1 עצמאיים|תשושים1סיעודיים|נפש
1 1 1 1 1 1 \_ 1

מוחלטים מספרים
16,862 3,747 12,729 688 4,196 2,609 5,236 סח"כ
9,101 3,309 5,606 218 892 848 3,648 ומשפחתו הקשיש סהייכ
6,639 2,595 4,040 85 453 492 3,010 הקשיש1

1,207 6 1,020 49 260 270 441 המשפחה1

1,255 708 546 84 179 86 197 והמשפחה2 הקשיש

6,078 £6 5,824 422 2,813 1 ,447 1 ,142 ממשלתי3 סח"ב
1,742 7 1,735 43 162 805 725 הרווחה1 מקרר

632 56 576 7 44 315 210 4 והמשפחה2 הרווחה משרד
2,625 1 2,583 213 2,039 208 123 הבריאות1 משרד

917 1 769 150 514 81 24 4 והמשפחה2 הבריאות משרד

129 1 128 7 46 29 46 הבסחון1 משרד

33  33 2 8 9 14 * והמשפחה2 הבטחון משרד

1,074 111 1£3 3_2 219 193 299 וולונטריים3 גורמים 0ח"ב

598 4_^ 5^6_ 1_6 272 121 147 ירוע לא

בלעדית ממומנת במוסד ששהייתם הקשישים למספר ומתייחסות בלעדיות חן אלה קטיגוריות 1

אחד. גורם עלידי
הנטל חלוקת על מידע לנו ואין בתשלום גורמים מספר מתחלקים אלה בקטיגוריות 2

ביניהם.
מלא. או חלקי במימון 3

וולונטריים. גורמים בתשלום מתחלקים וכן 4



(חטשך) ח1: לוח

1 | [ ממוסר לטיפול מוםדות *

1 | דיור 1 1 1ת*י*י 1 1

0ח"כ | טוגן | םח"כ | 1ענםאיים|וו0ו0ים|םי>וריים|נ00
| | 1 1 1 1 L 1 

אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 fj'ff
9י53" "^1 "4^!01 "31,12 "21^2 32^ 69^7 ימ*פח11ו ייק"י8 3"nb■

39.4 69.2 31.7 12.3 10.8 18.8 5*ל5 ה7"ייש

7.1 0.2 8.0 7.1 6.2 10.3 8.4 יימשפחח

7.4 18.9 4.3 12.2 4.2 3.3 3.8 והסספחח הקשי©

^± 1^ 45^7 6^3 67^0 5114 2KJ. ממשלחי 0ה"כ

10.3 0.2 13.6 6.2 3.8 30.8 13.8 חיווח" ""יי
3.7 1.5 4.5 1.0 1.0 12.0 4.0 וחמשפחח חרווחח משרד

15.5 0.0 20.3 30.9 48.6 7.9 2.3 חבריאוח משרי

5.4 0.0 6.0 21.8 12.2 3.1 0.4 וחטשפחח חבריאוח משרר

0.7 0.0 1.0 1.0 1.0 1.1 0.9 חבסחון משרד

0.2  . 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 וחמשפחח הכסחון משרד

6^4 ^6 ^8 ^6 ^2 £_4 5^7 וולונטריים גורמים טה"כ

3^5 ^ 4^3 2^3 ^1 1^ ^* ^י11^



המימון מקור לפי ממוטו לסיפול במוסדות הקשישים התפלגות ח2: לוח
בעלות ולפי במוסד לשחייח

1 י 1

מוסר לסיפולמ מוסדות 1

1 סה"כ 1 פרסית ועירונית| וציבורית ממשלתית
ו ו ו ו ו ו

מוחלטים* מספרים
12,729 3,733 1,751 558 6,687 סחווכ

5,606 1,029 128 149 4,300 בלבד ומשפחתו חקשיש

5,824 2,607 1,262 399 1,556 אחרים ועם בלעדית ממשלח

ועם בלעדית וולונטריים, גורמים
743 52 248 7 436 משפחה

556 45 113 3 39S j,n, לא

אחוזים
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0חווכ

44.0 27.6 7.3 26.7 64.3 בלבד ומשפחתו הקשיש

45.7 69.8 ^72.1 71.5 23.3 אחרים ועם בלעדית ממשלה

ועם בלעדית וולונטריים, גורמים
5.8 1.4 14.1 1.3 6.5 משפחה

4.4 1.2 6.5 0.5 5.9 ידוע לא

קבוצות בשלוש סןהכל על מתבססים להלן חמצויינים המממנים הגורמים שלושת 1

ח1. לוח של העיקריות המימון



לשחיית המימון מקור לפי ממושך לטיפול במוסדות הקשישים הוופלגות ח5: לוח
י מוצא ולפי במוסד

, 1 : : 
1 טםושר לסיפול מוסדות 1

| | hT\ ןאירופהן אסיה 1

1 סה"כ | |ידוע ישראל | |אמריקה 1אפריקה 
מוחלטים מספרים

12,729 614 625 9,192 2,298 סח"כ
5,606 374 232 4,656 344 בלבד ומשפחתו הקשיש

5,824 406 327 3,597 1,710 אחרים ועם בלעדית ממשלה
ועם בלעדית וולונטריים, גורמים

743 16 18 585 124 משפחה

556 34 48 354 120 יייע לא

אחוזים

100.0 4.8 4.9 72.2 18.1 0ה"כ
100.0 6.7 4.1 83.1 6.1 בלבד ומשפחתו הקשיש

100.0 6.9 5.6 61.7 29.3 אחרים ועם בלעדית ממשלה
ועם ב1לעדית וולונטריים, גורמים

100.0 2.1 2.4 78.7 16.7 מספחה
100.0 6.1 8.6 63.7 21.6 יייע לא

אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סיו"כ
44.0 60.9 37.1 50.7, 15.0 בלבד ומשפחתו הקשיש

45.7 30.9 52.3 39.1 74.4 אחריס ועם בלעדית ממשלח

ועט בלעדית וולונטריים, גורמים
5.9 2.6 2.8 6.4 5.4 ט*פחח
4.4 5.5 7.7 3.9 5.2 יייינ לא



לשהייה המימון מקור לפי המוגן בדיור הקשישים התפלגות ה4: לוח
המוצא ולפי

ן ! .

1 מוגן דיור 1

1 1 |7א ן אירופה 1 ה י |א0
1 סה"ב | |ידוע ישראל | |אמריקה |אפריקה

מוחלטים מספרים

3,747 173 77 3,101 396 טה"כ

3,309 156 $6 2,847 237 בלבד ומשפחתו הקשיש

74  5 45 24 אחרים1 ועם בלעדית ממשלה

ועם בלעדית וולונטריים, גורמים
323 1 2 188 132 משפחה2
41 16 1 21 3 ידוע לא

אחוזים

100.0 4.6 2.1 82.8 10.6 סה"כ
100.0 4.7 2.1 86.0 7.2 בלבד ומשפחתו הקשיש

100.0  6.7 60.8 32.4 אחרים1 ועם בלעדית ממשלה

ועם בלעדית וולונטריים, גורמים
100.0 0.3 0.6 58.2 40.8 משפחה2
100.0 39.0 2.4 51.2 7.3 ידוע לא

אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

88.3 90.2 89.6 91.8 59.8 בלבד ומשפחתו הקשיש

1.9  6.5 1.5 6.1 אחרים1 ועם בלעדית ממשלה

ועם בלעדית וולונטריים, גורמים
8.6 0.6 2.6 6.1 33.4 משפחה2

1.1 9.2 1.3 0.7 0.8 ידוע לא

מלא. או חלקי במימון הממשלה למעורבות היא הכוונה 1

המשפחה כאשר מלא, או חלקי במימון הוולונטרי הגורם למעורבות היא הכוונה 2
במימון. לעתים לו שותפת



המוסד בכרססת הרשומים משפחה קרובי לפי לקשישים. המוסדות בכל הקשישים התפלגות יי5: תיפקודילוח סיווג ולפי

סה"כ1 1 דיור ו ומוסדות ממוסר מוסדותלסיפול 1 . ן^

| 1 מוגן 1שיקוםיים| סהייכ 1סיעודיים|תשושינפש| 1עצמאייםןתסוסיס
ן ן ,י >"■*<< ,י 1 | ! 1 /_■ ; 1

מוחלסים מספרים

16,862 3,747 386 12,729 688 4.196 2,609 5'236 י1""3

928 16 110 802 85 566 83 68 ונוספים זוג בו/בת
9,485 2,067 194 7,224 409 2,242 1,554 3,019 ונוספים חתן/כלה בו/בת,
1 538 382 30 1,126 66 324 242 494 ונוספים גיס/גיסה אח/אחות,
2,490 597 51 1,862 85 459 438 880 אחריס קרובים

868 319 11 538 12 177 126 223 חייבים איי
1,553 366 10 1,177 31 428 166 552 יייינ ל"

אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 5.4 33.0 20<5 *!.! 0ה"כ
5.5 0.4 28.5 100.0 10.6 70.6 10.3 8.5 ונוספים זוג בו/בת
56.2 55.2 50.3 100.0 5.7 31.0 21.5 41.8 ונוספים חתן/כלח בן/בת,
9.1 10.2 7.8 100.0 5.9 28.8 ^1.5 43.9 ונוספים גיס/גיסה אח/אוזות,
14.7 15.9 8.0 100.0 4.6 24.7 23.5 47.3 אחרים קרובים
5.1 8.5 2.8 100.0 2.2 32.9 23.4 4*4 קייבימ איי
9.2 9.8 2.6 100.0 2.6 36.3 14.1 46.9 קירבה דרגת ידיעה לא



ישוא7 U)J'q
n!\171u>jnx7 נחקד"7 סכון
כישוא7 mini din jiirmojim
jOINT(J.D.C)ISR4EL
3RODKD/4LE INSTITUTE OF GERONIDLOGY
ANDAtMJ HUMAN DEVELOPMENI IN ISI^EL

CENSUS OF LONGTERM CARE INSTITUTIONS IN ISRAEL, 1983:
POPULATION, FUNCTIONAL LEVEL AND FINANCING

SHIMON BERGMAN

HAIM FACTOR

IRIS KAPLAN

Sponsored by JDC Israel and the Ministry of Labor and Social Affairs.

S2686

J.D.C. HILL, RO.B 13087. JERUSALEM 91 130 LT7UIIT .13087 TJ1 IDJTVJll/m



i

הקפר'ה ברחןד"ל lun
עד להחזיר w הספר hm

"אר>ז וו"זייז 1 תאריך

THE INSTITL 1

is a national ■ j | " and education in
gerontology at j■ I nd is funded by the
the American I I with the assistance
of the Brookd I I nent of the State of
Israel. Its re!  j Itidisciplinary and,
primarily, of a I I

The Institute 1 and to recommend
alternative sol I vices and policies. It
attempts to b I ~ .rts and other public
officials and c '   1 1eir implementation.

The findings I I thor or authors and
do not purpc 1  1 . of other persons or
groups associ . I J



CENSUS OF LONGTERM CARE INSTITUTIONS IN ISRAEL, 1983:

POPULATION, FUNCTIONAL LEVEL AND FINANCING

Shimon Bergman, Haim Factor, Iris Kaplan

Jerusalem January 1986



ABSTRACT

This paper is the final report of a census of longterm care
institutions in Israel that was conducted in 1983. It covered 126

longterm care facilities, representing 93X of all such facilities in
Israel, with 13,600 beds (98$ of longterm care beds in the country).
Based on a classification of beds into four categories, the census
found that beds for the well aged represented 48$ of total beds; for
frail elderly, 16$; for nursing elderly, 32$; and for mentally frail
elderly, 4$. Bed occupancy in the institutions stood at 94/6.

Forprofit institutions constituted 49$ of all facilities, with
30$ of total beds. Institutions sponsored by the voluntary sector
represented 44$ of the facilities, with 52$ of the beds. Public
auspices (government or municipalities) sponsored 7$ of the
facilities, with 19$ of all beds.

The geographic distribution of beds is uneven. While the
national average is 41 beds per thousand elderly (aged 65+), there
are districts with only 1020 beds per thousand and others with 5060
per thousand.

The rate of institutionalization per thousand elderly increases
with age: from 6 per thousand among ages 6569, to 15 among ages 70
74, to 41 among ages 7579, to 100 among ages 8084, and finally to
201 among those aged 85+. The average resident age at point of census
was 79.6 years, and their average length of stay had been 3.7 years.

Those aged 75+ represented threequarters of the residents.
Women constitute 70$ of total residents; 77$ are widowed compared with
52$ of the male residents.



The overwhelming majority (91X) of elderly had resided in only
one inKjCitution.

Although the overall rate of institutional izat ion of European

American elderly is higher than that of AsianAfrican elderly, the
rate of nursing care institutional izat ion among AsianAfrican elderly
is higher: 14.7 per thousand, versus 10.4 per thousand among the
EuropeanAmerican elderly. However, the rate of institutional izat ion
for independent AsianAfrican elderly is about onethird of the rate
evidenced by EuropeanAmerican and Israeliborn elderly (6.1, versus
17.2 and 19.5 respectively).

The change in the level of functional capacity between entry into
the institution and present status was primarily downwards; there was,

however, some limited 'upgrading'. The greatest change was found among

the frail elderly (23X). The well aged evidenced somewhat less change

)19?>), while the elderly requiring nursing care had the lowest rate of

change (3^.
Regarding*the financing of institutional izat ion, it was found

that the elderly and their families are the sole source of finance in
44X of the cases. Government ministries (Health, Labor and Social
Affairs, and Defence) provide the finance in 35X of cases. Another
11$ are financed jointly by government ministries together with the
elderly and their families. In some cases voluntary institutions
participate in the finance of institutional care.

The census also covered 37 (out of 41) sheltered housing projects
in the country, with 3,747 tenants (of 4,086 total). This represents
a rate of 12 places per thousand elderly.

Sheltered housing tenants are younger than the institutionalized
elderly, but have a similar sex composition. As expected, their level

ii



1

of functional capacity is higher (95% are defined as 1well aged1) and

the average length of stay is somewhat longer than in institutions.
The majority (7(^) of the tenants cover the costs of their own

residence, while families participate in 18!£ of cases. There is
virtually no government participation in the financing of sheltered
housing tenancy (less than 2% of cases).

The census provides an updated view of the patterns of
institutional izat ion in Israel. It will serve as an important basis
for policy determination and planning for the rapid growth in needs
expected in the years ahead.

iii
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