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המכין
הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הנ'וינט במסגרת ופועל ב1974 נוסד

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של בעזרתן אמריקה),

. חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
':. . שיתוף להגביר הוא אחדמיעדיו בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות בשירותי

כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים של הפעולה
למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש לבין מחקר בין לגשר

[\ ■* את ליצג כוונה וללא המחברים או המחבר של הם המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של אלה
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העתיד לקראת בירושלים לקשישים שירותים תכנון
בירושלים לקשישים ממושך לטיפול השירותים מיפוי

פקטור חיים ^
ר

באר שמואל י*~
\<

קפלן איריס י^ל
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1986 מרץ, ייישלים
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לתכנון חיונית הינה הקיים השירותים היצע הלימות של מדויקת הערכה

השירותים את להעריך למטרה לעצמו שם זה דו"ח לקשישים. השירותים ולפיתוח
תפרוסת את להשוות וכן הקשישים, אוכלוסיית לצרכי ביחס כולה בירושלים

בירושלים. הקשישים של הדמוגרפית לתפרוסת בעיר השכונות עלפני השירותים
אחרים לאזורים בהשוואה גבוה בירושלים קשישים לאלף המיטות שיעור
על להצביע שעשוי מה  יותר ארוכות זו בעיר ההמתנה רשימות גם אך בארץ,

מוסדיים. בשירותים יותר רב צורך

העיר. כל עלפני הפרוסה ענפה שירותים מערכת שיש נמצא הקהילתי בתחום
ניכר פער על מצביע הקהילתיים השירותים על הצרכים אומדני יישום זאת, עם

הטיפול בתחומי במיוחד הקשישים, של צורכיהם לבין הקיימים השירותים בין
הבית וביקורי השיניים טיפולי הפסיכוגריאטריה, הביתית, העזרה האישי,

החברתיים.

השוני מאוזנת. תמיד אינה השירותים שתפרוסת כך על מצביע הדו"ח לבסוף,
בשכונות וכר בצרכים, השוני עם אחד בקנה עולה תמיד אינו השכונות בין
במיוחד. גדול בפועל הניתנים השירותים לבין הצרכים בין הפער מסוימות

1
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נספחים ו לוחות רשימת

א: לפרק לוחות

198 5 ובעלות, מוסד סוג לפי מוסדות מספר :1.1 לוח

ממושך לטיפול במוסדות קשישים של בפועל ותפוסה תקן מיטות מספר :1.2 לוח
19 83 ובעלות, מיטה סוג לפי בירושלים,

1985 ובעלות, מיטה סוג לפי תקן, מיטות מספר :1.3 לוח
(מחוזות), גיאוגרפי אזור לפי קשישים, 1000 ל תקן מיטות מספר :1.4 לוח

1985
י/ לפי בירושלים, ממושך לטיפול במוסדות ממשלתי במימון תפוסות מיטות :1.5 לוח

1985 ובעלות, מיטה סוג

ב: לפרק לוחות
בשירותים ביניהם הפער ואומדן בפועל שירותים לעומת צרכים :2.1 לוח

הטונים הקהילתיים

וגורם שירות לפי בקהילה, שירותים המקבלים יהודים קשישים מספר :2.2 לוח
1984 מממן/מספק,

קשישים 1,000 ל בקהילה שירותים המקבלים היהודים הקשישים שיעור :2.3 לוח
1984 מממן/מספק, וגורם שירות לפי באוכלוסייה, יהודים

ושיעורם בקהילה שירותים המקבלים לאיהודים קשישים מספר :2.4 לוח
1984 מממן/מספק, וגורם שירות לפי באוכלוסייה,

גיאוגרפי, אזור לפי בירושלים, הקשישים של דמוגרפיים מאפיינים :2.5 לוח
1983

ואזור שירות לפי בקהילה, שירותים המקבלים יהודים קשישים מספר :2.6 לוח
1984 גיאוגרפי,

יהודים, קשישים 1000 ל בקהילה שירותים המקבלים הקשישים שיעור :2.7 לוח
1984 גיאוגרפי, ואזור שירות לפי

r



נספחים

ותתרבעים, שכונות לפי בירושלים, ממושך לטיפול לשירותים מתקנים אי: נספח
1984

1984 ירושלים, בשכונות לקשישים שירותים של מתקנים מפת בי: נספח

שנתוניהם בירושלים, לקשישים קהילתיים שירותים המספקים הגופים גי: נספח
במחקר נכללו

גיאוגרפי אזור לפי בירושלים, הקשישים של דמוגרפיים מאפיינים די: נספח
1983 (תתרובע),

ו

1983 ירושלים, באוכלוסיית הקשישים אחוז מפת הי: נספח

י ■  .
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1

הקשישים צורכי את לבדוק כמטרה שנערך מקיף, ממחקר חלק הוא זר. מאמר

קביעת לשם הקיימים השירותים לבין בינם הפער ממדי את ולבחון ירושלים, בעיר
כעיר. לקשישים השירותים בפיתוח עדיפויות סדרי ו

היגוי לוועדת עזר כלי לשמש כדי ירושלים, עיריית עלידי הוזמן המחקר

שירותים לפיתוח המלצות הגשת לצורך העיר ראש עלידי מונתה אשר ציבורית !

ישראל, גיוינט ירושלים, עיריית לסיוע הודות התאפשרה המחקר עריכת לקשישים. ".■

ירושלים. וקרן רוטשילד קרן אש"ל,

חברי המחקר: בביצוע לנו שעזרו אלה לכל להודות לנו היא נעימה חובה |

העירו שלביו, בכל המחקר את ליוו זלצברגר, לוטה הגב' בראשות ההיגוי, ועדת

המקצועית. תרומתם את ותרמו הערותיהם

מהמערכת הן בעיר, לקשישים השירותים מערכת הפעלת על המופקדים האנשים

והוולונטרי. הציבורי המגזר של המורכבת מהמערכת והן נית הממלכתיתעירו

לנו סייעה שברשותם המידע כל את לנו לספק ונכונותם בריאיונות השתתפותם

להתבצע. המחקר היה יכול לא הרבה עזרתם שאלמלא ספק לנו אין המערכת. בלימוד

את יקבל מחם ד וו א שכל מקווים אנו אך כולם, את כאן למנות נוכל לא לצערנו,

אישית. כתודה תודתנו

המקצועית עזרתו על המכון, מנהל חביב, גיק לד"ר גם להודות ברצוננו
על אלון, ולבלהה מזור לאסתר נתונה תודתנו לכסוף, המחקר. במהלך והמועילה

"ח. הדו הדפסת
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אינם להיקפם, כמותיים יעדים וקביעת לקשישים שירותים מערכת פיתוח
: את לספק בא זה דו"ח הקיים. השירותים היקף על מוקדם ידע ללא להתבצע יכולים

בקביעת לדיון חיוני שהוא בירושלים, השירותים היקף על הכמותי הנתונים בסיס
לעתיד. מדיניות

היצע הלימות את להעריך ניסיון בכל גם חיוניים אלה כמותיים נתונים 1

במהלך האוכלוסייה. לצורכי עונים הם כמה עד דהיינו,  הקיים השירותים
המדדים לבין הקיים השירותים היצע בין להשוות האפשר, במידת ננסה, העבודה

הערכה לקבל ניתן לא שלגביהם בשירותים לשירותים. ההזדקקות של הזמינים
הצרכים של איכותיות או סובייקטיביות בהערכות נשתמש הצרכים, של כמותית
השירותים לאספקת האחראיים עם מריאיונות עולים שהם כפי מסופקים, שאינם

עליהם. ולפיקוח

השכונות פני על השירותים תפרוסת את להעריך היא הדו"ח של נוספת מטרה

אוכלוסיית של הדמוגרפית לתפרוסת והיקפם השירותים זמינות השוואת תוך בעיר,

ולקביעת אזורים לפי תכניות לפיתוח בסיס תספק זו בדיקה בירושלים. הקשישים
השונות. השכונות בין עדיפויות סדר

של הצפויות ההשפעות את לחזות יהיה ניתן זו עבודה בסיס על לבסוף,
על לפחות, לשמור, כדי הדרושה השירותים התפתחות על דמוגרפיים שינויים

הקיימים. הדפוסים
■

בסיס על 1984 שנת במהלך נאספו זה בדו"ח הכלולים השירותים על הנתונים
המפקחים או שירותים, של הישירה אספקתם על המופקדים הארגונים רוב ריאיון

שרואיינו הארגונים שמות בפועל. השירותים את המספקים אחרים גורמים על

גורמים עלידי בעין הניתנים אלו הם הנסקרים השירותים אי. בנספח מפורטים
באופן השירותים קניית לשם כספיות הקצבות של בדרך המסופקים או פורמליים,

הרווחה לשכות מכל הקשישים רכזות של בסיוען נבנתה הארגונים רשימת *
בירושלים.
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פרטי.

מגורמים ומממנות קונות שהמשפחות שירותים של וחשיבותם משקלם אף על

השירותים של וכן וכוי), בית, עוזרות (מטפלות, מאורגנים בלתי פרטיים

לא וחברים), שכנים (משפחה, פורמליים בלתי גורמים עלידי לקשיש הניתנים
לצורכי השירותים הלימות את בודקים כאשר לפיכך, בדו"ח. אלו שירותים נכללו

שמקבלים העזרה בכלל משמעותית תוספת שהם אלה, בשירותים להתחשב יש הקשישים
הקשישים.

היקף למיפוי זו, את זו המשלימות שונות, מקובלות דרכים שתי קיימות
היא החקירה יחידת שבה בנפרד, שירות כל בדיקת היא האחת הקיים: השירותים

ואז מקבל, שהקשיש השירותים למכלול התייחסות היא השנייה המסופק; השירות

להעיר כדאי בנפרד. שירות כל מנתחים אנו זה בדו"ח הקשיש. היא החקירה יחידת

במסגרת שירותים המקבלים הקשישים סךכל את להעריך אפשרות אין כזה שבניתוח
לא ולכן בנפרד, שירות כל ועל שונים מארגונים מתקבלים הנתונים הקהילה:

לצערנו, זמנית. בו יותר או שירותים שני המקבלים האנשים את לזהות ניתן
השילוב דפוסי על נתונים לקבל הצלחנו לא זה, בנושא אמין מידע היעדר בגלל

הקשיש. מקבל אותו (ה"סל") השירותים של

בפרוטרוט בו התייחסנו שונים. מהיבטים המוסדיים בשירותים עוסק אי פרק

לתשושים, לעצמאיים, מחלקות עם אבות בתי הכוללים ממושך, לטיפול למוסדות
לגריאטריה ומחלקות כרוניים, לחולים בתיחולים נפש, ולחשושי לסיעודיים

שהמיטות ושיקומית, אקוטית לגריאטריה למחלקות כלליים. בבתיחולים סיעודית
בלבד. כללית בצורה התייחסנו ממושך, לטיפול למיטות נחשבות אינן בהן
בתפוסת באוכלוסייה, ושיעורן סוגיהן לפי המיטות במספר דן הפרק

התייחסות יש כמוכן לעתיד. ובצרכים הקיים המצב של ההלימות במידת המיטות,
משרדי אשר קשישים אותם דהיינו,  ממשלתיים גורמים עלידי המופנים למספר
על השובים הבעלות לסוגי וכן  במוסדות שהותם את מממנים והבריאות הרווחה

הנתונים ואילו ,1985 לאפריל מתייחסים התקן מיטות לגבי הנתונים המוסדות.
וקפלן, פקטור (ברגמן, 1983 ב שנערך המוסדות דיירי ממפקד נלקחו התפוסה על
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.(1986
במהלך בירושלים לקשישים שניתנו הקהילתיים בשירותים עוסק בי פרק

יה, יי,* על .דלי' הקהילתיים השירותים של חשיבותם .19841983 ".נים
ולא הטבעית בסביבתו המוגבל האדם .ת להשאיר ובעולם, בארץ כיום י,מ0תמנת

למוסד. להעבירו
קבוצות "מש לפי הקהילתיים השירותים מתוארים הפרק של הראשון בחלק

מהות של קצר תיאור ניתן נתינתו. ולמקום השירות לסו. המתייחסות ס>ייג
מייצג בחודש אותו שקיבלו הקשישים מספר אותו, המספקים הגורמים י<ש>רות,

מתור השירות את שקיבלו הקשישים ושיעור לשנה) הנתונים מתייחסים (לפעמים
הצורך ובין הקיים המצב ביו לפערים התייחסות יש כן בקהילה. הקשישים כלל

דן הפרק של השני חלקו שונים. ממקורות שעולה כפי הספציפיים, נשיייתים
בנוי והיא המזרחית, בירושלים הלאיהודי במגזר שניתנו הקהילתיים שירותים

של הגיאוגרפית בתפרוסת עוסק השלישי חלקו הראשון. לחלק זהה נמ"כונת
הקהילתיים. השירותים

י.
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<nם01דיים n 1~1> 0 א: פרק

בתי שבעה ובהם: ממושך, לטיפול מוסרות 18 בירושלים היו 1985 בשנת *

בתי שבעה כלליים; בתיחולים של סיעודיות מחלקות או כרוניים, לחולים חולים .;

וארבעה לעצמאיים; או לתשושים מחלקות בצד לסיעודיים מחלקות יש שבהם אבות,
.(1.1 לוח (ראה בלבד לעצמאיים מיטות עם אבות בתי

, ולתשושי לסיעודיים 705 מתוכן תקן, מיטות 1,633 כיום יש אלה במוסדות
כירושלים מיטות של זה היצע עצמאיים. לקשישים  802 ו לתשושים 126 נפש,

מתוכן 24 שכ באוכלוסייה, יהודים קשישים 1,000 לכל מיטות 55 כ הוא

*.(1.4 לוח (ראה נפש ולתשושי לסיעודיים מיועדות
בסטנדרטים גם עומדת בירושלים המוסדית המערכת כי עולה אלה מנתונים

קשישים, 1,000 לכל מיטות 40 (כ אש"ל עלידי 1974 בשנת שנקבעו הישראליים

ל מיטות 5550) אחרות בארצות שנקבעו בסטנדרטים וגם לסיעודיים), מתוכן 15

קשישים). 1,000

הגיל מבנה עלסמך נקבעו "ל אש של אלה שסטנררטים לציין, יש זר, בהקשר

הקיימות הדמוגרפיות התחזיות השבעים. שנות בראשית הקשישים אוכלוסיית של

בעוד ,503< ב 75+ ה בני אוכלוסיית תגדל הנוכחי העשור סוף עד כי מראות
הדמוגרפיות התחזיות מן .$30 ב תגדל (65+ (בני הקשישים אוכלוסיית שמךכל

ממושך לטיפול מיטות 2,046 ב צורך יהיה 1990 ב כי עולה במכון שבוצעו

25>cf של בגידול צורך יהיה 19901985 השנים בין דהיינו,  ירושלים במחוז
($21 של (גידול מיטות 169 של בתוספת צורך יהיר, זה, בתוך המיטות; ל בסךכ
לסיעודיים במיטות (15>cf של (גידול מיטות 105 של בתוספת לעצמאיים, במיטות

לתשושים. במיטות (11035 של (גידול מיטות 139 של ובתוספת נפש, ולתשושי
של בירושלים הקיימים המיסוד דפוסי שיישמרו ההנחה על מבוססות אלה תחזיות

ומוצא). מין גיל, (לפי סגוליות אוכלוסייה קבוצות

שכל מאחר היהודית, לאוכלוסייה רק התייחסנו המוסדי בטיפול הכרוך בכל *
בלבד. זו לאוכלוסייה מיועדות בירושלים שנסקרו המיטות
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היו 1984 שב עולה, למיסוד המתנה של הנוכחיות מהרשימות כך, על נוסף
יחסית הן בארץ, ביותר הגבוה הוא זה מספר ממתינים. 500400 כ בירושלים
בסיוע מחקר, כיום מתבצע במכון מוחלטים. במספרים והן הקשישים לאוכלוסיית

אכן ההמתנה רשימת הקיימים בתנאים האם לבחון היא ממטרותיו שאחת אש"ל,

מהימנה תמונה לנו תהיה כך מסופקים. שאינם המיסוד לצורכי אינדיקטור מהווה
הקיימים. לצרכים המוצעים הפתרונות הלימות על יותר

עלידי שהוגדר התקן עלפי למיטות מתייחסים לעיל שהובאו המיטות מספרי
לא תפוסה (א) סיבות: מכמה שונה להיות יכול בפועל המצב המפקחים. המשרדים

או לתשושים למיטות עצמאיים של מיטות הסבת (ב) המוסדות; של מלאה

והתאמתו האדם כוח הגדלת עלידי או דרכים: בשתי נעשית כזו הסבה לסיעודיים.
אותו בעזרת הידרדר שמצבם בדיירים טיפול עלירי או הדיירים, של החדש למצבם

מקבלים אינם אלה שדיירים לכך שגורם מה כעצמאיים, לטיפול שהוקצב אדם כוח
הדרוש. הטיפול את

ואחרים, (ברגמן 1983 ב שנערך מוסדות דיירי מפקד של נתונים עלפי
.209 ב מהתקן קטן עצמאיים על_ידי בפועל המאוכלסות המיטות מספר ,(1986

היא התוצאה .50*" ב מהתקן גדולה התשושים בקרב בפועל התפוסה זאת, לעומת
.(1.2 לוח (ראה לעצמאיים במחלקות מטופלים כתשושים שהוגדרו קשישים 60 שכ

נמצא (1980 ותומר, חביב (ברגמן, לקשישים בשירותים אדם כוח על במחקר
למספר המטפלים מספר בין היחס ובעיקר פרטיים, במוסדות הטיפול שרמת

שיעור הוא מה נבדוק שאם מכאן המקובלים. מהסטנדרטים נמוכה המטופלים,
הטיפול רמת על חלקי, באופן אפילו ללמוד, נוכל פרטית בבעלות המיטות

אזור. בכל הממוצעת

הפרטיות המיטות ושיעור ,18*" לכ מגיע בירושלים הפרטיות המיטות שיעור
זו מבחינה .22^< ל מגיע לסיעודיים) המיטות סךכל (מתוך סיעודיים לקשישים
המיטות ארצי שבממוצע כיון בארץ, אחרים מבמקומות יותר טוב בירושלים המצב

.(1.3 לוח (ראה לסיעודיים מהמיטות 47* ו המיטות, מכלל 52* כ הן הפרטיות

בארץ. שונים באזורים קשישים 1,000 ל המיטות שיעורי את משוה 1.4 לוח
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בארץ השונים במחוזות האוכלוסייה לתפרוסת ביחס המיטות שתפרוסת עולה מהלוח
בירושלים קשישים; 1,000 ל מיטות 42 כ בארץ יש בממוצע אחידה. אינה

מעל הוא המיטות שיעור והמרכז חיפה במחוזות גם ;55 כ כאמור, הוא, השיעור
במחוזות מיטות של נמוך שיעור בולט לעומתם בהתאמה. ,73 ו 50 לממוצע:
ובשל הגיאוגרפית, הקרבה בגלל .(27) אביב ותל (36) הצפון ,(10) הדרום

ניתן המרכז, במחוז נמצאים אביב תל לקשישי המיועדים מהמוסדות שחלק העובדה
' מיטות שיעור יתקבל ואז אביב, תל ומחוז המרכז מחוז על הנתונים את לצרף

המיטות תפרוסת את נבחן אם תתקבל דומה תמונה הארצי. לממוצע הדומה
בנפרד. לסיעודיים

1,526 מ ,$7 ב בירושלים התקן מיטות מספר גדל 19851983 השנים בין
לסיעודיים במיטות אך שהוא, גידול כל היה לא לתשושים במיטות .1,633 ל

תקופה באותה .\\ של ירידה נרשמה לעצמאיים במיטות .!$9  גבוה גידול נרשם |

לסיעודיים, במיטות והן המיטות בכלל הן הארץ, בכל התקן מיטות מספר גדל
ו

הוא לתשושים המיטות במספר הארצי הגידול שיעור שבירושלים. לזה דומה בשיעור

.$6

יתרון, לירושלים יש קשישים, 1,000 ל המיטות שיעורי על רק נסתכל אם

לזכור יש אולם הארץ. אזורי לרוב בהשוואה מוסדיים, פתרונות מבחינת לכאורה,
כל של האמיתיים הצרכים את בהכרח מבטא אינו השירותים הלימות של זה שמדד

אוכלוסייתו של מההרכב מושפעת ואזור אזור בכל למוסדות שהזדקקות ידוע אזור.

או חדדוריים (משקיבית מגורים וצורת משפחתי מצב מין, גיל, לפי הקשישים

הקשישים לכלל המיטות ששיעור לראות ניתן 1.4 בלוח ואכן, דודוריים).
i

על מסתכלים כאשר אך ;$32 ב הארצי מהממוצע גבוה אמנם בירושלים ,(65+)

מאחר ,$23 ל זה יתרון יורד 75 גיל מעל קשישים 1,000 ל המיטות שיעור
לערוך שיש ברור מקום, מכל הארצי. הממוצע מן גבוה בירושלים הגילים שהרכב

חדמשמעית בצורה להסיק ואין בירושלים, הקשישים צורכי של מפורטת בריקה

הנערך במחקר אחרים. באזורים המצב מן יותר טוב ירושלים של האמיתי שמצבה

קשישי של המיסוד צורכי האם השאלה, נבדקת לעיל) (שהוזכר ברוקדייל במכון
ו,

/

.4



 ר 

אחרים. באזורים מהצרכים יותר רבים ירושלים

לשכות באמצעות והן אישית פנייה עלידי הן להתקבל ניתן למוסדות
מלא או חלקי במימון כלל בדרך מלווה הלשכות דרך ההפניה והבריאות. הרווחה
משקף הלשכות עלידי המופנים קשישים שתופסים המיטות שיעור הרשויות. מכספי

את והן במערכת, המקומיות והרשויות הממשלה של ומעורבותו אחריותן את הן

עליהן. המופעל התקציבי הלחץ

הבריאות לשכות של ממשלתי במימון בירושלים למוסדות הופנו 1985 באפריל
לוח (ראה ירושלים במחוז התקן ממיטות 5131 התופסים קשישים, 828 והרווחה
במיטות \2ר מיטה: סוג לפי שונה התקן מיטות סר מתור המופנים אחוז .(1.5

שיעורים נשווה אם לעצמאיים. במיטות \ר2 ו לתשושים במיטות 843, לסיעודיים,
המופנים ששיעור נקבל (1986 ואחרים, (ברגמן 1983 ב הארציים לשיעורים אלה

מהשיעורים גבוה התקן) מיטות (מתור המיטות מסוגי אחד בכל ממשלתי במימון
ועצמאיים ;663<  תשושים ;663<  סיעודיים ;433<  מיטות סה"כ שהם: הארציים,

.183. 

לקשישים מוגן דיור תכניות בעיר קיימות ממושר לטיפול מוסדות על נוסף
מובא בהן הדיון קהילתיים, כשירותים אלה תכניות לסווג שנהוג מאחר עצמאיים.

בי. בפרק

נכללות אינן כלליים בבתיחולים ושיקומית אקוטית לגריאטריה המחלקות
לבין בינם גומלין קשרי שיש מאחר אילם ממושר. לטיפול השירותים במסגרת

במסגרת אלה שירותים של היקפם את בחשבון להביא ראוי ממושר לטיפול מוסדות
בעיר. לקשישים השירותים של הכולל התכנון

33 ובה אקוטית, גריאטריה של אחת מחלקה רק בירושלים היתר, 1985 ב
מחלקות שתי היו כר על נוסף בעיר. קשישים לאלף מיטות 1.1 שהן מיטות,
קשישים. אלף לכל מיטות 1.8 שהן מיטות, 54 ובהן שיקומית לגריאטריה
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1985 ובעלות, מוסד סוג לפי ממושך לטיפול מוסדות מספר :1.1 לוח
| ב^~^בי\:^~^~^\\ל^\ך}ז"5: | לחולים |בתיחולים מוסד| סוג
| | | ו/או |סיעודיים ו א ם י י נ ו ר כ | 1

| ים|עצמאיים |עצמאי ו/או |תשושים סיעודיות |מחלקות 1

| בלבד | ותשושים | עצמאיים | כלליים |בבתיחולים סה"ב | ובעלות אזור
4  1 2 ^8 ירושלים
1 _ 1  2 ממשלתיים/עירוניים
34 6 13 ציבוריים
  2 1 3 פרטיים

11 11 .£4 47_ 145 ארצי סה"ב
21 4 2 9 ממשלתיים/עירוניים
23 4 22 12 61 ציבוריים
19 7 16 33 75 פרטיים

במוסדות קשישים של בפועל ותפוסה תקן מיטות מספר :1.2 ליי1
מיטה,1983 וסוג בעלות לפי בירושלים, ממושך לטיפול

| ""~" | | [סיעודיים | ה ט י מ סוג
עצמאיים | תשושים נפש| |ותשושי ה"כ ס 1 בעלות

1 1 1 .1 1

תקן מיטות

810 126 590 1,526 0ה"כ
60 20 50 130 ממשלתי/עירוני
638 86 422 1,146 ציבורי
112 20 118 250 פרטי

בפועל תפוסה

727 189 560 1,476 סה"כ
54 26 50 130 ממשלתי/עירוני
573 113 425 1,111 ציבירי
100 50 85 235 פרטי

1
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1985 ובעלות, מיטה סוג לפי תקן, מיטות מספר :1.3 לוח
| ארצי סה"ב י | ירושלים . ,.1
| עצמא"י^ם |מיעוריים*|תשושים| כ " ה ס |סיעודיים*|תשושים|עצמאיים| כ ה" ס 1 ת י בעל
ו ו ו ו ו ו ו ו ו

6,684 2,280 5,857 14,821 802 126 705 1.633 (מוחלט) מה"ב
ממשלתי/עירוני /

11.5 40.2 16.8 18.0 7.5 15.9 7.1 8.0 (באחוזים)
ציבורי ו

67.4 29.5 39.0 50.3 78.3 68.2 70.8 74.3 (באחוזים)
21.1 30.3 44.2 31.7 14.2 15.9 22.1 17.7 (באחוזים) פרטי

■ ■ ■ ■ ■ ■

נפש. שי תשו לרבות *

1985 (מחוזות), גיאוגרפי אזור לפי קשישים, 1,000 ל תקן מיטות מספר :1.4 לוח
ות ז למחו י צ האר  הממוצע בין יחס | קשישיםל אלף כל על מיטיות 1

7T■+ | 65+ | 75+ | 65+ 1

1 F37 1 ך53 1 ך53 | 531
|סיעודיים*|המיטות|סיעודיים*|המיטות|סיעודיים*|המיטות|סיעודיים*ו המיטות 1

| I J__ 1 1 1 1 1 1_
100 100 100 100 44.6 112.8 16.5 41.9 ארצי ממוצע

ז מחו
134 123 144 132 59.8 138.5 23.8 55.1 ירושלים
101 100 91 89 45.1 112.7 15.0 37.5 הצפון מחוז
114 118 116 120 50.7 133.2 19.2 50.3 חיפה מחוז
238 179 233 175 106.1 201.5 38.5 73.2 המרכז מחוז

ז מחו
31 61 32 63 13.8 69.2 5.3 26.4 אביב תל

המרכז (מחוז
תל ז ומחו

(97) (99) (99) (100) (43.4) (111.6) (16.3) (41.9) אביב)
39 29 34 26 17.3 32.9 5.6 10.8 הדרום מחוז

נפש תשושי לרבות *
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ממושך לטיפול במוסרות ממשלתי ן במימו תפוסות מיטות :1.5 לוח
1985 ובעלות, מיטה מוג לפי בירושלים,

| במימון סות ט7ת~~ה71פ^ המי ז אחו | ת ו מ התפו מיטות מספר 1

| (תקן) המיטות סה"כ מתוך ממשלתי ממשלתי במימון |

| | | | |סה"כ | 1 | |סה"כ
|מיטות|סיעוריים*|תשושים|עצמאיים|מיטות|סיעודיים*|תשושים|עצמאיים|
1 1 1 1 1 1 1 1 1

±£11 21 .51 213 106 509 828 ירושלים "ב ר. ס

102 90 34 74 61 18 17 96 ממשלתי/עירוני

24 102 74 50 152 88 370 610 ציבורי ^

0 0 78 42   122 122 פרטי

0

נפש. תשושי לרבות *
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קהיל0*>ם 0יר01>0 ב: פרק

והיקף תיאור היהודית: האוכלוסייה בקרב קהילתיים שירותים 1

קבוצות לחמש הקהילתיים השירותים של הענפה המערכת את לסווג ניתן
: עיקריות

פרה טיפול איסיעודי, רפו מקצועי טיפול (הכולל: הקשיש בבית טיפול א.
וכוי). קהבית מש בניהול עזרה אישי, טיפול רפואי,

שירותים, במרכזי יום, בביתחולים (הניתן בקהילה במוקדים יום טיפול ב.
מיוחדים). שירותים עם במועדונים

*

פסיכו טיפול שיניים, טיפול מונע, טיפול (הכולל: בקהילה אחרים שירותים ג.
וכוי). רפואיים מכשירים השאלת גריאטרי,

דיור). בהתאמת ועזרה מוגן דיור (הכוללים: דיור שירותי ד.
ושירותים). מוצרים לרכישת (המיועדות כספיות הקצבות ה.

התלבטויות בפנינו הציב בירושלים הלאיהודים הקשישים של הגבוה שיעורם
הקשישים לאוכלוסיית המסופקים השירותים על הממצאים הצגת לאופן באשר

שימוש פחות הרבה עושה הלאיהודית שהאוכלוסייה מאחר והלאיהודים. היהודים
עלול אחת במסגרת השירותים שילוב היהודית, האוכלוסייה מאשר בשירותים
האוכלוסיות משתי אחת לכל התייחסנו לכן בכללותה; לתמונה באשר להטעות

(ראה היהודית לאוכלוסייה המסופקים בשירותים תחילה נדון זה בפרק בנפרד.
המסופקים לשירותים נתייחס נפרד ובסעיף ,(2.3 ו 2.2 ,2.1 ליחות

.(2.4 לוח (ראה הלאיהודית לאוכלוסייה

בבית לקשיש שירותים א.

לביתם. המרותקים לאנשים מיועד זה שירות מקצועירפואיסיעודי: טיפול
___ __s_Mas ■v  ..  .       ^ 

ובהיקף הכללית, קופתחולים מרפאות עלידי בעיקר מסופק הוא בירושלים
"סיעוד". תברת עלידי  מצומצם

לביתם המרותקים למבוטחים שירותים מספקות הכללית קופתחולים מרפאות
אחות, ועלידי משפחה רופא עלידי מתבצע השירות לפחות. חודשים שלושה במשך

ניהול קטטר, זריקות, תחבושות, החלפת (הכולל הסיעודי הטיפול את המעניקה
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וכוי). תרופות מתן

עם מהשוואה קשישים. אלף מכל 41 שהם קשישים, 1,047 מטופלים בירושלים
זה ששירות עולה ,1981 כ שנאספו נתונים בסיס ועל בארץ, אחרים אזורים

להשתמש ניתן לשירות, הזקוקים מספר את להעריך כדי בירושלים. מאוד מפותח
שבוצעו כאלו, הערכות לביתם. המרותקים הקשישים שיעור על קיימים באומדנים
לבית מרותקים 10070 של לאומדן הגיעו ,(1977 (שביט, קופתחולים עלידי
קשישים 63 שכ עולה, הלמ"ס של אדם כוח סקר של נספח מנתוני קשישים. לאלף

(1982 ן, (מורגנשטיי ברק בבני שנערך בסקר לביתם. מרותקים בירושלים אלף מכל

אלף. לכל קשישים 99 בכ בבית הסיעודי הטיפול לשירות הזקוקים מספר הוערך
בתחום המענים לבין הצרכים בין ניכר פער שיש לכאורה, עולה, אלה מאומדנים

לבית המרותק הציבור שמרבית מסתבר, שדה עובדי עם שיחות מתוך אולם זה.

קשיש כל שלא מאחר זה, שירות מקבל אכן אחות של סיעודיים לטיפולים הזקוק ו

והזקוקים לבית המרותקים קשישים סיעודי. לטיפול זקוק לביתו המרותק
טיפול להמשך ליחידה מופנים אישי) טיפול (פיזיוטרפיה, נוספים לשירותים

הכללית. קופתחולים של ומעקב

לקשישים בעיסוק וריפוי פיזיוטרפיה שירותי כולל הטיפול פרהרפואי: טיפול
קופתחולים של ומעקב טיפול להמשך היחידה עלידי הניתנים לביתם, המרותקים

הכללית.

טיפול להמשך היחידה מן יוטרפיסטיות ז פי 13 טיפלו 1984 בשנת פיזיוטרפיה:

אלף לכל מטופלים 3.3 שהם לביתם, המרותקים קשישים 85 בכ חודש מדי ומעקב
והמקבלים לביתם המרותקים מהקשישים \0\ מ שפחות הוא, הדבר פירוש קשישים.

הרווחת ההערכה בבית. פיזיוטרפי לטיפול גם זוכים אחות של סיעודי טיפול

הטיפול של החלשות החוליות אחת הוא זה ששירות היא, במערכת שדה אנשי בקרב

במצב הידרדרות למניעת אחזקתית לפיזיוטרפיה הנוגע בכל בעיקר בבית,

י הקשישים. , j

.  . ■
זו טענה עלתה לאחרונה, שהתבצע שיקומי, יום לטיפול המסגרות על במחקר

1

■!
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המשך בארגון לבעיות יוחסו אלו ממסגרות הקשישים בשחרור הקשיים בחריפות.
.(1985 , COHEN <i SCHWARTZ) בבית הפיזיוטרפי הטיפול

של בשיעור מסופק בקהילה אמבולטורי פיזיוטרפי טיפול בהמשך, שנתאר כפי
קשישים. לאלף 19 כ

מרפאות של טיפול מקבלים בחודש קשישים ושלושה עשרים רק בעיסוק: ריפוי
הקיימים. לצרכים זה שירות של הלימותו לגבי הערכה בידינו אין בעיסוק.

אישיות פעולות בביצוע המתקשים לקשישים לסייע נועד השירות אישי: טיפול
שאינם באנשים וטיפול האכלה הלבשה, רחצה, הכולל זה, שירות יוםיומיות.

למטפלות האגודה של מקצועיות סמך מטפלות עלידי מסופק הסוגרים, על שולטים
קופותהחולים ו והרווחה הבריאות משרדי פרטיות. מטפלות ועליךי ("מטב") בית
הטיפול את מממנים והם אלה, לגורמים הקשישים את המפנים העיקריים הגופים הם

באופן "מטב" לאגודת לפנות קשישים יכולים כמוכן מלא. או חלקי במימון
פרטי.

35.2 שהם קשישים, 890 ל ציבוריים גורמים באמצעות ניתן האישי הטיפול
"מטב" עמותת דרך השירות את קיבלו אלו קשישים באוכלוסייה. קשישים אלף מכל

מטפלות אצל השירות לקניית כספית הקצבה ציבוריים מגורמים שקיבלו או
פרטיות.

פקטור חביב, ;1981 (זילברשטיין, ברק בבני שנערך מחקר בסיס על

בירושלים אישי טיפול לשירות הנזקקים מספר את לאמוד ניתן ,(1984 ושמואלי
בכ צורך יש בממוצע באוכלוסייה. קשישים אלף מכל 100 שהם קשישים, 2,530 ב

את נקבל אם .(1985 ואחרים, חביב (ראה בירושלים למטופל שבועיות שעות 12

בבני קיימת שהיתר, פורמליים והבלתי הפורמליים השירותים בין התפקידים חלוקת
אחד מאזור נתונים בהשלכת הקושי (למרות ירושלים על אותה ונשליך ברק

הפורמליים השירותים לעזרת זקוקים קשישים אלף מכל 44 שרק נמצא למשנהו),
\*ך שכ מכאן קשישים. 1,144 כזה לשירות זקוקים בירושלים כלומר: זה. בתחום

אותם. מקבלים אכן פורמליים אישי טיפול לשירותי הזקוקים מהקשישים
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פער אי ,221( הוא הניתנים הפורמלים לשירותים הצרכים בין הפער לכאורה,
שאינם מהצרכים חלק סיפוקם: על באים שאינם בצרכים בהכרח מתבטא אינו זה

שהמשפחות שירותים עלידי מכוסים שציינו הציבוריים הגורמים עלידי מסופקים
נותנות שהמשפחות כך עלידי או במחקר), נכללו לא (ואשר פרטי באופן קונות

פורמליים. ובלתי פורמליים שירותים בין המומלצת לחלוקה מעבר טיפול לקשישים
 ויתרם "מסב" עמותת עלידי טופלו חודש מדי המטופלים 890 מבין 525

*

מקבלי על ומסקר "מטנ" עמותת מנתוני מאורגנות. שאינן פרטיות מטפלות עלידי
טיפול שעות של הממוצע שהמספר עולה, ,(1985 ואחרים, (חביב אישי טיפול

המספר כאמור, .9.3 ל מגיע הפורמליים השירותים במימון לקשישים שבועיות
בין שהפער כך בממוצע, שבועיות שעות 12 כ הוא למקבל טיפול שעות של המומלץ

, .$40 לכ מגיע הצרכים לבין היום הניתנות השעות מספר

2131 ש נראה השירות, לקבלת הקשישים והפנית המימון להיבט באשר

$39 ו הרווחה מלשכות  כשליש הבריאות, ממשרד מתקבלות לטיפול מההפניות
פרטיות. הן י'מטבי לעמותת מההפניות 6*0 רק והלאומית). (הכללית מקופותהחולים

סמך כוחאדם עלידי ניתן זה שירות (מט"זיות)/צופיות: בזקנים מטפלות
השכונות שיקום בפרויקט הכלולות כשכונות הרווחה. לשכות במסגרת מק7ועי

ביקורים עריכת הוא הצופייה/מט"זית תפקיד הפרויקט. בכספי זה שירות ממומן
הדרושים השירותים קבלת אחר מעקב נצרכים, קשישים לאתר במטרה הקשיש בבית

לביתם. מחוץ קשישים ליווי  ולעתים ביניהם, ותיאום
את קשישים. אלף מכל 14 שהם קשישים, 363 זה שירות מקבלים בירושלים 1

סמןמקצועיות. עובדות 35 נותנות הטיפול
וטיפול ניהול של ארגוניים תהליכים על ברוקרייל במכון שנערך במחקר

עובדים רואיינו ושבמסגרתו ,(1984 וכהן, חביב (ברודסקי, לקשישים בשירותים
אינו השירות אך גבוהה, אמנם היא השירות שאיכות העובדים ציינו קשישים, עם

קטן בחלק רק קיים השירות בהמשך, שנראה כפי ואכן, הקיימים. הצרכים את מקיף

השכונות. של
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ביתית עזרה שירותים: סוגי שני נכללים זה בסעיף הבית: משק בניהול עזרה
ניידת. וכביסה

לקשישים ניתן וכדומה, קניות עריכת ניקיון, הכולל זה, שירות ביתית: עזרה
ארגון עלידי מסופק אינו זה שירות בעצמם. במשקביתם לטפל מסוגלים שאינם

השירות קניית לשם הרווחה מלשכות כספית כהקצבה ניתן הוא אלא כלשהו,
פרטיות. מעוזרות

קשישים. אלף מכל 35.3 שהם קשישים, 892 זה שירות מקבלים בירושלים
 לאלף* קשישים 320 של הזדקקות שיעור על מצביעים הקיימים הצורך אומדני
כ רק לעזרה הזקוקים מבין ביתית. לעזרה זקוקים קשישים 8,000 כ כלומר,
בעוד פורמלי, לשירות זקוקים לאלף, 193 של שיעור המהווים קשישים, 4,900

מהקשישים $18 שרק איפוא, יוצא, משפחה. מבני העזרה את לקבל יכולים שהיתר

הגורמים באמצעות אותם מקבלים אכן פורמליים ביתית עזרה לשירותי הזקוקים
לשירותים הצרכים בין מהפער חלק האישי, בטיפול כמו כאן, גם הציבוריים.

מאמץ ועלידי פרטי באופן הנקנית ביתית עזרה עלידי בפועל מכוסה הפורמליים
המשפחות. של מיוחד

עומד זה לשירות ההזדקקות שממוצע עולה, ברק בבני שנעשה ממחקר מנתונים
בשבוע בשעה הנאמדת עזרה בירושלים הקשישים מקבלים בפועל בשבוע. שעות 4 על

במספר רק שמתבטא ממה יותר גדול למענים הצרכים בין הפער כלומר, בלבד.

זה. בתחום הצרכים מכלל 95*" לכדי מגיעים מסופקים שאינם והצרכים המקבלים,
במחיר בית עוזרות לגייס הקושי הוא השירות מתן על המקשים הגורמים אחד
הגדול הפער מתגלה זה שבשירות לכך ההסברים אחד זהו הלשכות. עלידי המוצע

בפועל. הניתנים השירותים לבין הצרכים בין ביותר
שולטים שאינם לקשישים שרה" "יד אגודת עלידי מסופק זה שירות ניידת: כביסה
אספקת וכן והחזרתה, הקשיש מבית הכביסה איסוף כולל זה שירות הסוגרים. על

שירות כיום מקבלים לחודש קשישים 50 כ האגודה. רכוש שהם מיטה וכלי כותנות

בפעולות המוגבל קשיש, של במשקהבית כאשר רק נקבע ביתית בעזרה לבצען.הצורר המסוגל אחר אדם נמצא לא אלו,
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חווט. מדי זה

לקשישים ליום אחת מוכנה ארוחה מתן על מבוסס השירות מוכנות: ארוחות
803; כ בעצמם. ארוחותיהם את להכין מסוגלים שאינם מוגבלים/מרותקים

ומספקים והרווחה, העבודה ומשרד העירייה עלידי ממומנות המוכנות מהארוחות

(ארוחות "שלגל" וחברת חב"ד, "ידלקשיש", עיקריים: גורמים שלושה אותן

וולונטריים/ גורמים עלידי ממומנות המוכנות מהארוחות $20 כ קפואות).
השתתפות מזרחי". צעירות "בית וביתהספר לשישה" "יד ארגון כמו ציבוריים

צריכה המינימלית ההשתתפות הכנסה: מבחן לפי נקבעת הארוחות במימון הקשישים

בלבד. המזון עלות את לכסות

אם קשישים*. אלף לכל 16.5 שהם קשישים, 417 לבית ארוחות מקבלים כיום
לכל 18 כ של לשיעור נגיע במועדונים, ארוחות המקבלים קשישים 40 לזה נוסיף
על מצביעים ברק, בבני המחקר מן הנתונים עלפי הצורך, אומדני קשישים. אלף

לכל 51 של (שיעור זה לשירות הנזקקים קשישים 1,290 כ יש שבירושלים כך

ארוחות 830 כ על עומד המענה לבין הצרכים בין הקיים הפער כלומר, אלף).
ליום.

בודדים, קשישים בבתי מתנדבים ביקורי כולל זה שירות חברתיים: בית ביקורי
גורמים: של יחסית גדול מספר עלידי מאורגן השירות לבית. מרותקים שחלקם

("יד וולונטריות אגודות לאומי, לביטוח המוסד העירוניות, הרווחה לשכות

זה בשירות המתנדבים תיכוניים. ובתיספר מתנ"סים וכמה לשישה"), ו"יד שרה"

בתי תלמידי גם זו לפעילות נרתמו האחרונות בשנים קשישים. או מבוגרים רובם

ההתנדבות יחידת של בסיועה אישית" "מעורבות פרויקט במסגרת תיכוניים ספר

בתיהספר תלמידי של פעילותם היקף העירייה. של וחברה ספורט נוער, במחלקת

שקיבלנו. המידע של חלקיותו בשל בדו"ח, ביטוי לידי בא אינו
1,000 כ בירושלים חברתיים בית ביקורי מקבלים התלמידים, פעילות מלבד

לביתם. המרותקים סיעודיים או תשושים ורובם בודדים, הם מביניהם $90 כ *
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זה. מעין לשירות הזקוקים מספר את לאמוד קשה לאלף. 40 כ שהם קשישים,
לקבל ניתן השירות את לצרוך העשויים הקשישים למספר מסוימת אינדיקציה

כרבע על זה שיעור עומד הארציים הנתונים לפי בגפם: הגרים הקשישים משיעור
\6\ כ על לפיכך, עומד, בירושלים השירות מקבלי שיעור הקשישים. מאוכלוסיית

הבודדים. מהקשישים

הרווחה לשכות לאומי, לביטויו (המוסד והעירוניים הממשלתיים הגורמים
כ נהנים לאומי לביטוח המוסד במסגרת מהשירות. \5ר כ מספקים גילה) ומנהלת

קשישים. מתנדבים 50 כ של בית מביקורי קשישים 150

עבור תשלום לחליפין, או, נפט מיכלי חלוקת מתבצעת זה שירות במסגרת חימום:
עלידי מאורגן השירות החורף. בחודשי בירושלים נזקקים לקשישים וחשמל הסקה

באספקת מעורבים התיכוניים הספר בתי .1979 בשנת בו שהחלה הסוציאלית המועצה
בהתנדבות. מלאכתם את ועושים הקשישים לבתי הנפט מיכלי

הרווחה לשכות עלידי המופנים סוציאלית הטבה מקבלי זה לשירות זכאים
וכוי). שכונתיות מנהלות (מתנ"סים, בקהילה אחרים גורמים עלידי או

ירושלים קרן הדלק, חברות והרווחה, העבודה משרד עלידי ממומן הפרויקט
13* כ שהם קשישים, 3,270 זה משירות נהנו 1983/84 בחורף אחרים. ותורמים
דהיינו,  בעין השירות את קיבלו מהקשישים כמחצית בירושלים. מהקשישים

מרכזית. והסקה חשמל חשבונות לתשלום המחאות קיבלו והשאר  בפועל נפט חלוקת
על העונים קשישים 8,000 בירושלים שיש העריכה העירייה שהקימה וערה
הנזקקים בין הפער בדירתם. לבד והמתגוררים זה שירות לקבלת הקריטריונים

קשישים. 4,700 כ איפוא, הוא, בפועל המקבלים לבין

דירתם של השוטפת באחזקה לטפל לקשישים לסייע נועד השירות תיקונים: סיירת
מתנדבים בעזרת מתבצע השירות וכוי). אינסטלציה חשמל, בבעיות (טיפול
הישיבה כגון אחרים, התנדבות וגורמי מתנ"סים מספר עלידי המופעלים

השנה במשך זה שירות קיבלו קשישים 135 נוער". "קרית התיכוניתהמקצועית
האחרונה.
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בקהילה במוקדים יום טיפול ב.
טיפולים של מכלול קבלת לאפשר מיועד בקהילה במוקדים יום טיפול

שונים מסוגים במוקדים מתבצע זה טיפול שירותים. של מגוון המספקות במסגרות
המושם בדגש הוא ביניהם ההבדל אשר יום), מרכזי אבות, בתי יום, (בתיחולים

החברתי. המרכיב או הרפואי המרכיב הטיפול: מרכיבי על

בעלי לחולים מיועד זה שירות שיקומירפואי): יום (טיפול יום בתיחולים
השירות מוגבלת. לתקופה נפשי או גופני לשיקום הזקוקים שיקומי, פוטנציאל

רפואיים טיפולים לספק במטרה הכללית וקופתהחולים בתיחולים עלידי מופעל

באשפוז צורך ללא אך בתיחולים, עלידי כלל, בדרך הניתנים, ופרהרפואיים

בעיסוק ריפוי פיזיוטרפיה, וסיעודי, רפואי טיפול מספק השירות מלא.

והסעות. ארוחות סוציאלי, טיפול ובדיבור,

תלפיות יום ביתחולים זה: מסוג מוקדים שני כיום מופעלים בירושלים

הערכה מחקר נערך ברוקדייל במכון "תלחי".* וביתחולים (קופתחולים) מזרח
,COHEN s. SCHWARTZ) הללו המסגרות שתי גם בו שנכללו יום, בתיחולים על מקיף

המטרה בתלפיותמזרח בתכליתו: מאוד שונות המסגרות ששתי עולה מהמחקר .(1985

המטרה ב"תלחי" ואילו מוגבל, במוסד השהייה ומשך השיקום היא העיקרית

מוגבל. אינו השהייה משך כן ועל מיסוד, מניעת היא העיקרית
חמישה של סטנדרט יום לבתיחולים נקבע בסקוטלנד, שנעשו הערכות עלפי

ששיעורם בחודש, קשישים 56 יום טיפול מקבלים בירושלים קשישים. לאלף מקומות

אלף. לכל קשישים 2 כ

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

ניתנים זו במסגרת הנפשי. ו/או הגופני בתפקודם הידרדרות לסכנת והנתונים
טיפול חברתית, פעילות תעסוקה, בעיסוק, ריפוי פיזיוטרפיה, כמו שירותים

אישיוארוחות.

בביתחולים יום טיפול חודש מדי מקבלים קשישים 60 כ כך, על נוסף *
ודם. ריאה ממחלות לסובלים בעיקר המיועד שעריצדק,
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מפעיל 1985 מאז אך בעיר, זה מסוג שירות קיים היה לא הסקר עריכת בעת

65 ב המטפלת מקומות, 45 ובה יום לטיפול מחלקה באייר" "בית אבות בית

בשבוע. תשושים קשישים

לטיפול קהילתי מוקד של אחר סוג מיוחדים: שירותים עם ומועדונים יום מרכזי
אלו במוקדים מיוחדים. שירותים עם מועדונים או יום, מרכזי הוא כוללני

בריאות אחות (לעתים), רופא קבוצתית, פיזיוטרפיה כגון שירותים, כמה פועלים
וחברה. תרבות פעילויות על נוסף זאת כביסה, ומועדוני ארוחות הציבור,

וליעדי להדגשים בהתאם למקום ממקום משתנה והוא אחיד, דפוס אין זה לשירות
המתמחים מתוכם, ארבעה זה; מסוג מוקדים תשעה יש בירושלים במקום. הטיפול

קופת עם בשיתוף מלב"ב ארגון עלידי מנוהלים (דמנטיים), נפש בתשושי בטיפול
בעיר. מתנ"סים ובשלושה "תלחי" ביתהחולים במסגרת ופועלים הכללית, החולים

אלף לכל 76.3 כ שהם קשישים, 1,929 אלו במרכזים טופלו 1984 בשנת

משורחים המטופלים כמחצית מלב"ב. במסגרות מטופלים מביניהם 61 אשר קשישים,

לקשיש" "יד בפעילויות משתתפים המטופלים מן כרבע השונים, המתנ"סים במסגרת

בבקעה. פרנקפורטר עלשם לקשיש המרכז של בפעילויות משתתפים 203, וכ

ותרבות חברה בפעילויות מתרכזים זה מסוג מועדונים חברתיים: מועדונים

של וחברה ספורט לנוער, למחלקה נוסף וכדומה). התעמלות חוגים, (הרצאות,
בהפעלת המעורבים התנדבותיים ציבוריים גורמים כמה עוד יש העירייה,

נתונים העדר בשל השונות. העיר בשכונות פועלים מועדונים 56 אלה. מועדונים
מספר את להעריך נאלצנו במועדונים, המתנהלות בפעילויות המשתתפים מספר על

בוודאי הוא זה שמספר אף על הרשומים, החברים מספר עלפי השירות מקבלי
היו 1984 שנת שבמרוצת עולה המיפוי מן בפועל. השירות מקבלי של יתר אומדן

הקשישים מכלל 2331 כ שהם קשישים, 6,000 כ במועדונים לפעילות רשומים ,

המופעלים המועדונים במסגרת רשומים (6235) מביניהם כשנישלישים בירושלים.
וולונטריים ארגונים עלירי המנוהלים במועדונים  $16 העירייה, עלידי

במתנסי"ם.  2235 ו ברית), בני ויצ"ו, (משען,
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בקהילה אחרים סיייתים ג. 

במתקנים הניתנים וחברתיים רפואיים שירותים של למגוון מתייחס זה סעיף
בקהילה. מיוחדים

לאבחן במטרה בסיכון, קשישים של מוקדם לאיתור מיועד זה שירות מונע: טיפול
במטרה הישיר, לטיפול האחראים לגורמים אותם ולהפנות הרפואיות בעיותיהם את

רפואיות והערכות בדיקות הכולל השירות ונפשית. בריאותית הידרדרות למנוע
4

וילד) אם (תחנות המשפחה לבריאות תחנות בשמונה בירושלים מופעל ותפקודיות,
בעיר. טת"נסים ובחמישה

טיפול מקבלים באוכלוסייה, אלף לכל 94 של שיעור שהם קשישים, 2,400 כ
בריאות לשירותי המחלקה עלידי מטופלים מהם 1,900 כ בשנה. פעם לפחות מונע

במסגרת מונע טיפול קשישים 450 מקבלים כך, על נוסף העירייה. של הציבור

מהוצאות בחלק נושא שכונות שיקום פרויקט הטתנסי"ם. של מיוחדות תכניות

מופעל. הוא שבהן בשכונות המימון

וריפוי פיזיוטרפיה טיפולי כלולים זו במסגרת בקהילה: פרהרפואי טיפול
אלו במסגרות והלאומית. הכללית קופתהחולים של במכונים הניתנים בעיסוק,
ריפוי קיבלו קשישים 96 ו חודש מדי פיזיוטרפי טיפול קשישים 478 קיבלו

בעיסוק. ^

הקשישים. מאוכלוסיית 231 נהנו הללו הפרהרפואיים הטיפולים משני

שירות המספקות אזוריות מרפאות חמש פועלות בירושלים אמריה: גרי פסיכו

פסיכיאטריות במרפאות ואם לקשישים מיוחדת במסגרת אם לקשישים, פסיכוגריאסרי
לספק היא השירות מטרת קשישים. בחולים לטיפול בשבוע יום המקדישות רגילות,

מופעלות המרפאות מן שתיים מצבו. של הערכתיות אבחנות בסיס על טיפול לחולה
 נוספת ומרפאה קופתחולים, עלידי  נוספות שתיים הבריאות, משרד עלידי

נשים". "עזרת ביתחולים עלידי
במרפאות חורשי טיפול מקבלים קשישים, אלף לכל 6.8 שהם קקישים, 171

הטיפול את להעריך שבא ,(1983) ואחרים וייל של במחקרם הפסיכוגריאטריות.
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בטיפול הצורך לגבי מומחים של הערכות שתי מובאות במרפאות, הפסיכוגריאטרי
בבתיהם החיים 65+ ה מבני 2^>, (kay, beamish 6. roth) אחת גישה לפי זה.

המשתמשת שנייה, גישה לפי שונות, בדרגות ות פסיכוגריאטרי ממחלות סובלים
לטיפול זקוקים בבתיהם החיים 65+ מבני 935 רק ,(WHITE) שונים בקריטריונים
קשישים 2,300 שכ נראה, השנייה הגישה את נאמץ אם גם מיידי. פסיכיאטרי

מקבלים אכן מהנזקקים 7.5* רק בפועל אולם מיידי, לטיפול זקוקים בירושלים
.(1984 ואחרים, וייל ראה הגישות (לשתי זה שירות

העובדה בעזרת להסביר ניתן בפועל הנעשה לבין הצרכים בין זה ניכר פער
מיוזמתם, אותו המספקות המרפאות אל מגיעים אינם כזה לטיפול מהזקוקים שרבים

נוסף הסכר לטיפול. הזקוקים כל את להקיף כדי רבה איתור בעבודת צורך ויש
במטרה זה. בתחום האדם וכוח המרפאות של המצומצם בהיקף למצוא ניתן לפער
לתת קופותהחולים של המשפחה רופאי הוכשרו בתחום, הקיים הלחץ על להקל

מדיכאון). המובלים לקשישים (בעיקר תרופתי טיפול

בעיקר שיניים, טיפול קבלת לקשישים לאפשר מיועד זה שירות שיניים: טיפולי
מוזלים. במחירים ותיקונן, תותבות שיניים הכנת

קשישים. אלף לכל 27 כ שהם קשישים, 681 השירות את מקבלים בירושלים
השירות. ממקבלי 55*0 לכ זה טיפול מספקות והלאומית) (הכללית קופותהחולים

חולים עזרת הדסה, ביתחולים הם השירות במתן המשתתפים הנוספים הגורמים
הציבור לבריאות המחלקה (בארגון אחדות שכונתיות מנהלות לקשיש", "יד עממית,

מתנסי"ם. וכמה ירושלים) בעיריית

50\ של עולה ,(1983 ופלס, (פליישמן ברוקרייל במכון שנערך ממחקר
וטיפולים תותבות של ותיקון (התקנה שיניים בטיפול צורך יש הקשישים מכלל

מהקשישים) 50?< (שהם הסוציאלית ההטבה מקבלי שרק בהנחה אחרים). הכרחיים
$25 ב לטפל צריכה הציבורית המערכת ציבורי, במימון לטיפול זקוקים

שירות לקבל צריכים היו בירושלים קשישים 6,320 זה, חישוב לפי מהקשישים.
אותו. מקבלים מתוכם \\\ כ רק שכיום בעוד זה,
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מכשירים רכישת במימון עזרה אופנים. בשני מסופק זה שירות רפואיים: מכשירים

העלות רוב את מממן הבריאות משרד קצרה. לתקופה מכשירים והשאלת רפואיים
המשרד עלידי ממומנים אחרים מכשירים לניידות. המכשירים רכישת של (75^

במימון היא אף משתתפת הכללית וקופתהחולים הכנסות, מבחן כללי לפי

"יד אגודת עלידי בירושלים מתבצעת הרפואיים המכשירים השאלת מבוטחיה.

האגודה .1975 בשנת החל זו פעילות עצמו על לקח אשר וולונטרי ארגון שרה",

אליה הפונים לאנשים חודשים) שלושה (עד קצרות לתקופות מכשירים משאילה
וקופת הבריאות לשכת עלידי אליה המופנים או קשישים) מהם $40) ישירות
גלגלים, כסאות ובהם רפואיים, מכשירים חודש מדי מספקת האגודה חולים.

קשישים. 240 לכ וכדומה, חמצן בלוני הליכונים,
הבריאות לשכת דרך זה בתחום עזרה מקבלים בחודש בממוצע קשישים 30 כ
הליכה מכשירי גלגלים, כסאות שמיעה, מכשירי בעיקר מספקת הלשכה המחוזית.

תכופות מהקפאות השירות סבל 1984 ו 1983 השנים שבמהלך לציין יש ונעליים.
לכל 10.7 שהם בחורש, קשישים 270 ל מגיע השירות מקבלי סךכל בתקציביו.

קשישים. אלף

למוקד להתקשר בודדים לקשישים לאפשר היא זה שירות מטרת אזעקה: מכשירי
תוקפנות. מפני ההגנה בתחום ואם הבריאות בתחום אם לקריאתם, מיידית המגיב

לב חולי נכים, קשישים 142 ל שרה" "יד אגודת סיפקה 1984 מאי בחודש
"עמית" אגודת בירושלים. אדום דוד מגן למרכזת המחוברים מכשירים ואסטמה

ומיועדים המשטרה למוקד המחוברים אזעקה מכשירי 200 כ 1984 אפריל עד סיפקה
גבוה. האלימות שיעור שבהם באזורים המתגוררים לקשישים

כביסה מכונות הקשישים לרשות עומדות בעיר מוקדים בכמה כביסה: שירותי

שירות מנצלים כביסה מכונות ברשותם שאין קשישים 250 כ מסובסדת. שהפעלתו
לקשיש", "יד >*י40), (כ המתגייסים של הכביסה מכונות באמצעות שבוע מידי זה
שירות הרווחה לשכות מממנות כך על נוסף עירוניים. ומועדונים אבות" "עזרת

בחודש. קשישים 80 לכ זה

j
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בממוצע, אלף מתוך קשישים 36 שכ עולה, ברק בבני קהילתי סקר של מנתונים
בירושלים ובבית בקהילה השירות מקבלי מספר את נחבר אם כביסה. לשירות זקוקים
המשוער. הנזקקים ממספר כמחצית כלומר,  אלף לכל 15 לכ מגיע ששיעורם נמצא,

זרה) או (קרובה משפחה בחיק מגורים מקום מתן כולל זה שירות אומנות: משפחות

או כלכליות, סוציאליות, תפקודיות, מסיבות לבדם לגור יכולים שאינם לקשישים
קשיים בשל מופעל, שאינו כמעט זה שירות מתאימים. בלתי דיור תנאי בשל

עלידי המוצעים בתעריפים הקשישים את לאמץ מוכנות שיהיו משפחות באיתור

בלבד. קשישים חמישה זה שירות כיום מקבלים בירושלים הרווחה. משרד

או רפואיים לטיפולים מוגבלים קשישים להסיע היא השירות מטרת הסעות:
לטיפולים בחודש קשישים 200 כ מסיעה "עמית" אגודת במועדונים. לפעילויות

קשישים 85 כ עוד מסיעים והמתנ"סים שונים, במועדונים ולפעילויות רפואיים

למיניהם. היום במרכזי הניתן הטיפול של אינטגרלי חלק הוא זה שירות בחודש.

שייערכו יום, מרכזי של התפתחותם עם השירות. בהשגת רבים קשיים יש כיום
השירות של היקפו את להגדיל צורך יהיה בניידותה, מוגבלת אוכלוסייה לקליטת

ניכרת. במידה

מוגבלים. לקשישים מוגנת תעסוקה המארגנות מסגרות נכללות זה בשירות תעסוקה:
שעות מילוי לצורך בצדה, סמלי שתשלום תעסוקה לספק היא המסגרות של מטרתן

המיועד בעיסוק, ריפוי לבין זה שירות בין להבחין יש הקשיש. של הפנאי

בלבד. שיקום לצורכי
609< כ קשישים. לאלף 22 שהם בחודש, קשישים 565 משתתפים זו בפעילות

המרכזי הגורם שהיא לקשיש", "יד אגודת עלידי מסופקים העבודה ממקומות

חברת ועוד. מתפרה קרמיקה, כריכייה, ובהם מלאכה בתי 13 המפעילה זה, בתחום
גורמים קשישים. שאינם מוגבלים עובדים בצד קשישים, 100 כ מעסיקה "המשקם"

בבקעה לקשיש המרכז שרה", "יד המתנ"סים, הם השירות את המפעילים אחרים
פתייה". "חזון ומפעל
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ר דיו שירותי ד.

דיור בהתאמת עזרה המוגן, הדיור שירותי את רק כללנו זר, בסעיף

פרזות (עמידר, המשכנות החברות מספקות אלה שירותים על נוסף ושיפוצים.

גם ובהן הכנסה, מעוטות לאוכלוסיות מסובסדים במחירים בשכירות דיור וכוי)
שאינם קשישים לאותם הדירה שכר תשלומי את משלים הרווחה משרד קשישים.

בחודש). קשישים 122 (כ אלה שכירות בדמי גם עומדים

ניידים לקשישים המיוערות דירות ריכוז הוא המוגן הדיור מוגן: דיור
או משפחתיות, סוציאליות, מסיבות דיור להחלפת הזקוקים בתפקודם, ועצמאיים
וקיימים אחידות, אינן מוגן לדיור התכניות מתאימים. בלתי דיור תנאי בגלל

דיור של תכניות יש מספקים. שהם השירותים בהרכב מזה זה הנבדלים מודלים כמה

שירותי על נוסף ליהנות, הדיירים יכולים שבהן אבות, בית ליד הפועל מוגן
שנותן שירותים של משורה גם התכנית, של חלק שהם בית אם של והשגחה ניקיון

מרכז עולי וארגון "משען" של התכניות נכללות זו בקטיגוריה האבות. בית

סמוך שאינו מוגן, דיור של אחר מוג קשישים. 150 כ מתגוררים שבהן אירופה,
מאיר ל.א. ביד קיים ניקיון, ושירות בית אם של השגחה בו ויש אבות לבית

תכנית אש"ל מפעיל גילה בשכונת קשישים. 90 כ חיים ובמסגרתו בארט, ובבתי

מגורים בנייני של התחתונות בקומות קשישים מתגוררים שבמסגרתה ניסיונית,

אינטרקום, מערכת באמצעות הדיירים אל המקושרת בית, אם על נוסף רבדוריים.
לקשישי גם הפתוח מועדון של ורכז מעשית, אחות רופא, זה בפרויקט פועלים
הדיירים. דרישת לפי ניקיון, שירותי הדיור במסגרת מסופקים כן השכונה.

(בנדל היבטיו כל על בגילה הניסיון את ומעריך המתאר דו"ח פורסם לאחרונה

.(1985 וקינג,

שהם מוגן, דיור של במסגרות החיים קשישים 291 בירושלים יש הכל בסך

מוסדי לסידור תחליף לראות ניתן המוגן בדיור קשישים. אלף לכל 11.5

שבאזורים עולה, המוגן והדיור המוסדית המערכת של ארצית מבדיקה לעצמאיים.
אביב, בתל נמוך. המוגן בדיור הפתרונות שיעור גבוה, המיסוד שיעור שבהם
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יחסית, גבוה המוגן הדיור ושיעור נמוך המוסדיים הפתרונות שיעור למשל,

הפוך. המצב ובירושלים

במימון קשישים 260 לכ מסייע הרווחה משרד ובשיפוצים: דיור בהתאמת עזרה

אחזקה ותיקוני אינסטלציה צנרת, תיקון צביעה, כגון: בדירותיהם, שיפוצים

אמצעים. מבחן לפי נקבעים לשירות הזכאות כללי שוטפים.

של לתפקודם דיור בהתאמת במימון לעזרה תכנית מפעיל השיכון משרד

נקבעת לסיוע הזכאות פתחים). הרחבת ומעקה, רמפות (בניית מוגבלים קשישים

סיוע קיבלו האחרונה בשנה והשיכון. הבריאות משרדי של משותפת ועדה עלידי
מעשרה). (פחות קשישים של ביותר זעום מספר בירושלים זה

הקצבות ה.

רכישת לשם הניתנות כספיות, הקצבות בעיקר נכללות זו בקטיגוריה
מיוחדים. ומוצרים שירותים

בית כלי בסיסי, ריהוט לקשישים לספק נועד זה שירות לבית: בסיסי ציוד
חיוני זה ציוד שבהם במקרים כביסה), מכונת (מקרר, חשמליים ומכשירים

לשכות עצמו. בכוחות לרוכשו באפשרותו ואין הקשיש של היומיומי לתפקודו
שעלו לקשישים  היהודית והסוכנות הקשישים, לכלל זה שירות נותנות הרווחה
מותרות. מוצרי רכשו ולא הלאומי הביטוח מקצבת המתקיימים מצוקה, מארצות

על מקבלים 18 כ שהם בשנה, קשישים 463 הוא בירושלים המקבלים כל סך

 ו83 הרווחה ממשרד לציוד הקצבה קיבלו מתוכם 380 בקהילה. קשישים אלף כל

היהודית. מהסוכנות

וכמה והרווחה העבודה משרד גורמים: שני עלידי ניתן זה שירות והבראה: נופש
לזאת ובהתאם ההבראה, מרכיב על הדגש מושם והרווחה העבודה במשרד מתנסי"ם.
שמשפחותיהם לקשישים או משבר או מחלה תקופת שעברו לקשישים השירות ניתן

דהיינו,  הנופש מרכיב את מדגישים זאת, לעומת המתגייסים, למנוחה. זקוקות
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של ייחודית במסגרת אל מלון בבתי בשהייה הכרוכים אחדים, ימים של טיולים
לעתים הוא המימון המתנ"סים שבמסגרת לציין יש "מחנלפש". הנקראת המתנ"סים

הקשישים. של עצמי מימון ;

 קשישים 404 ו והרווחה העבודה ממשרד השירות את קיבלו בשנה קשישים 84

קשישיס אלף כל על מקבלים 19 כ של שיעור מהווים הם יחד המתנ"סים. במסגרת

בירושלים.
י,

ומיועד העירוניות הרווחה לשכות עלידי ניתן זה שירות רפואיים: צרכים
או קופתהחולים עלידי מסופקים שאינם פריטים ברכישת הנצרך לקשיש לעזור :

רפואיים ובמכשירים באבזרים חריגות, בתרופות בעיקר מדובר הבריאות. משרד

רפואי. טיפול לצורך ובהסעות שיניים בטיפולי מיוחדים,
לאלף. מקבלים 50 כ והם בשנה, זה שירות קיבלו קשישים 1,260

והיקף תיאור הלאיהודית: האוכלוסייה בקרב קהילתיים שירותים .2

גם הפועלים מגורמים השירותים את מקבלת הלאיהודים הקשישים אוכלוסיית
הסוציאלית המועצה הםתנסי"ם, חברת העירונית, הרווחה לשכת היהודיות: בשכונות
בקרבה, רק הפועלים יחודיים שירותים ספקי גס יש זו לאוכלוסייה וקופתחולים. /

ומרפאות. מועדונים ובהם שירותים מגוון המספקות השונות, הפטריארכיות כדוגמת
העזרה ממדי על נתונים בידינו אין זה במגזר גם כך היהודי, במגזר כמו

אולם המזרחית, בעיר והשכנים) המשפחה עלידי (המסופקת פורמלית הבלתי
fהרב ומשקלו מאוד, רווח זו בעזרה השימוש שדפלס עללה מקצלע אנשי עם חלת י מש

לבין הפורמליים הגורמים מן השירותים את המקבלים שיעור שבין הפער את מצמצם

ההזדקקות. שיעור

היקפם הלאיהודית, לאוכלוסייה המסופקים השירותים את נסקור להלן
לשיעלרם.*

.1 בסעיף מופיע השירותים מהלת על הסבר *
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בבית טיפול א.

עלירי היהודי במגזר ברובו המסופק זה, שירות טקצועירפואימיעודי: טיפול
הרווחה לשכת באמצעות בעיקר העיר במזרח מתבצע הכללית, קופתחולים מרפאות

"ביתדוד". מתנ"ס עלידי וכן העירונית,

שבו מיוחד סיעודי פרויקט ורופא, אחות בעזרת מפעילה, הרווחה לשכת

קשישים 24 של נוספת קבוצה משרת "ביתדוד" מתנ"ס קשישים. 32 מטופלים
קטן מספר מקבלים כמוכן הלשכה. עלידי ניתן זו לפעילות והמימון סיעודיים,

בסךהכל גיראח. בשייח קופתחולים מרפאת דרך סיעודי טיפול קשישים של

אלף לכל קשישים 11.2 של שיעור המהווים קשישים, 60 השירות את מקבלים
ודיס. לאיה קשישים

32 אלף. לכל 7.7 של שיעור הם זה שירות המקבלים הקשישים 41 אישי: טיפול
העירונית הרווחה לשכת עלידי המועסקות ממטפלות השירות את מקבלים מתוכם

גורם פרטני. באופן השירות את מקבלים נוספים ושישה הסיעודי הפרויקט במסגרת
בשלושה מטפלות שגזירותיו "פטיצר", מסדר תינו השירות את המספק נוסף

קשישים.

הדומה שיעור  אלף מכל 15 שהם קשישים, 80 ל ניתן השירות מט"זיות/צופיות:
לשכת עלידי מסופק השירות היהודית. באוכלוסייה זה טיפול המקבלים לשיעור

צופיות. שלוש בעזרת הרווחה

קשישים 60 קשישים. ל79 זה שירות מספקת העיר מזרח לשכת ביתית: עזרה
ה"פטיצר". מסדר דרך  נוספים ושלושה המתנ"ס, דרך השירות את מקבלים נוספים

קשישים. אלף לכל מקבלים 26.6 שהם קשישים, 142 השירות את מקבלים סה"כ

הרווחה מלשכת לביתם ארוחות מקבלים קשישים שמונה רק מוכנות: ארוחות
לו הזדקקות מממיעוט נובע זה שירות של הנמוך שהשיעור להניח יש העירונית.

את מכסות הלאיהודית שבחברה החזקות המשפחתיות המסגרות פורמליים. מגורמים
זה. בתחום הצרכים פערי רוב

לשירותים בהשוואה קשישים, של ביותר הגדול למספר מגיע זה שירות חימום:
בין מתגוררים שרובם קשישים 610 של לביתם נפט סופק 1983/84 בחורף האחרים.
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אלף. לכל 114.2 של שיעיר זהו העתיקה. העיר חומות
3.7 שהם בשנה, קשישים ל20 הטתנ"ס בעזרת מסופק זה שירות תיקונים: סיירת

לאלף. קשישים

בקהילה יום טיפול ב.
מספק ותרבות חברה שירותי בצד מיוחדים: שירותים עם ומועדונים יום מרכזי

פיזיוטרפי, טיפול כמו ממש, של פרהרפואיים שירותים "ביתדוד" םתנ"ס

84 כ שהם קשישים, 450 חברים במתנ"מ לעיל. שנזכרו סיעודיים קשישים לקבוצת
היהודי. במגזר המקביל השיעור מן במעט הגבוה שיעור  לאלף קשישים

380 חברים העיר במזרח הפועלים חברתיים מועדונים בשבעה חברתיים: מועדונים
שבעת מתוך שישה לאיהודים. קשישים לאלף קשישים 71.2 שהם קשישים,

הקתולית, הלטינית, הפטריארכיות דת: גורמי עלידי מנוהלים המועדונים
המשתמשים מהקשישים >?י60 חברים אלו במועדונים והארמנית. האורתודוכסית

מתנ"ס של שלוחה שהוא "ספפורד", הוא באזור הפועל נוסף מועדון זה. בשירות
העתיקה. העיר חומות בין ופועל ד" יתדו "ב

בקהילה אחרים שירותים ג.
מופעל השירות אחיות. מידי זה טיפול מקבלים בשנה קשישים 600 מונע: טיפול

ותחנת השירות, ממקבלי 759< ל השירות את המספק המתנ"ס,  ספקים שני על_ידי
השירות את המספקת "ספפורד"), מועדון דרך (הפועלת העירונית הציבור בריאות

1

הנותרים. ל*י25

שיניים מערכות התקנת של מוזל שירות המספק העיקרי, הגורם שיניים: טיפול
הפטריארכיה של השיניים מרפאת הינו אחרים, ולנצרכים לקשישים תותבות

הן אף מספקות אונר"א הבינלאומי הארגון של השיניים מרפאות היווניתקתולית.
בתותבות. טיפול כולל אינו זה טיפול אולם שיניים, טיפול

3.8 שהם קשישים, 20 זה שירות מקבלים הכל בסך בקהילה: מוכנות ארוחות
"ביתדוד" במתנ"ס היומיות ארוחותיהם את מקבלים קשישים 10 לאלף. קשישים



 29 

עוד בירושלים). הפועלים המתנ"סים לשאר בהשוואה זה בתחום בפעילותו (החריג
ניתאורתודוכסית. ו ו הי הפטריארכייה מן השירות את מקבלות קשישות נשים עשר

 סמלי רווח תמורת בפעילות ביתדוד במתנ"ס המועסקים קשישים 100 תעסוקה:

היהודי. במגזר השיעור מן במקצת נמוך זר. שיעור לאלף. קשישים 18.7 של שיעור

דיור ד.

רמפות ובניית פתחים הרחבת מטבח, התאמת הכולל זה, שירות דיור: בהתאמת עזרה
גבוה זה שיעור לאלף. 13.5 שהם קשישים, 72 ל מסופק הנכות, מגבלות צורכי לפי

מטופלים השירות מקבלי מכלל 563< היהודי. במגזר לו המקביל השיעור מן במקצת

נוספים. קשישים 32 ל זה שירות מספקת הלשכה השונות. הפטריארכיות עלידי
והוא כאחד, קשישים ולא קשישים למוגבלים, מיועד זה שירות להשכרה: דירות

למטרה במיוחד שנבנו אחדות, דירות בעיר. הפועלות הפטריארכיות עלידי מסופק
ובמקרים מפתח, בדמי זה לציבור מושכרות הן הקשישים. למוגבלויות הותאמו זו,
השירות את מקבלים בסךר'כל הקשיש. חיי כל למשך כספית, תמורה ללא מסוימים

י אלף. לכל מקבלים 4.3 שהם קשישים, 23

ה.הקצבות

העיר. במזרח הרווחה מלשכת זה שירות קיבלו קשישים 216 לבית: בסיסי ציוד
בהשוואה מפישניים יותר גבוה אלף, לכל מקבלים 40 כ על העומד שיעורם,

השוררת במיוחד החמורה הכלכלית במצוקה מוסבר זה גבוה שיעור היהודי. למגזר
זו. אוכלוסייה בקרב

מנופש 1983 בשנת נהנו אלף, לכל מקבלים 4.7 שהם קשישים, 25 והבראה: נופש
במגזר מקובל אינו זה בשירות שהשימוש נראה המקומי. המתנ"ס שארגן והבראה

ארבעה. פי גבוה המקבלים שיעור היהודי שבמגזר בעוד הלאיהודי,
מרפאות קשישים. ל56 העיר מזרח לשכת עלידי מסופק השירות רפואיים: צרכים

בלתי למספר סמלי, בתשלום השירות, את הן אף מספקות השונות הפטריארכיות
מקבלים. של ידוע
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הקהילתיים השירותים של שבונתית תפרו0ת .3

כללי א.

השונים והאזורים השכונות פני על השירותים תפרוסת על נעמוד זה בפרק

מערכת ופיתוח שמירת של ליעד הנוגעות מפתח שאלות בכמה ונתמקד בירושלים
השאלות את יבדוק הפרק העיר. כל פני על מאוזנת בצורה תתפרס אשר שירותים

; האלה:

אין כמעט שבהן שכונות ולעומתן בשירותים המשופעות שכונות יש האם א.

הקיימים? הפערים את להסביר ניתן כיצד שירותים?

משנים מסוימות בשכונות ייחודיות פעילויות ו/או מיוחדים מפעלים האם ב.

השכונות? בין השירותים מאזן את משמעותי באופן

היקף לבין האזור של גרפיות ודמו צי ו הס התכונות בין קשר קיים האם ג.

הקיים? השירותים

האזורים? בכל שווה האזור לצורכי השירותים של ההלימות שיעור האם ד.

קבוצות לשלוש לסווג ניתן בעיר לקשישים המסופקים השירותים את

אוכלוסיית מבחינת השונות בשכונות השירותים מאזן את המבטאות עיקריות,

הסביבה: לתושבי ונגישותם השירותים מיקום ומבחינת המטרה

עלידי הקשיש לבית מובאים אשר שירותים הם אלו ם: י י כללעירונ שירותים (א)

ביתית, עזרה אישי, טיפול לבית, ארוחות כוללים אלו שירותים מרכזי. ספק

שמדובר העובדה בשל וכד', אחרים שירותים או מוצרים לרכישת כספיות הקצבות

' השירותים. מסופקים שממנו למקום חשיבות אין הקצבות במתן או לבית בשירותים
הצרכים אה התואמת בצורה מתבצעת המשאבים חלוקת האם לבדוק עניין יש זאת עם

אזור. בכל

שירותים נמנים זו קטיגורית עם אחדות: שכונות המשרתים שירותים (ב)

או שכונות כמה משרתים הם כך ומשום מיוחדים, מתקנים דרושים שלהפעלתם

מיוחדים, שירותים עם מועדונים או יום מרכזי קיימים למשל: אזורים.
הדוגמה סמוכות. משכונות קשישים גם משרתים אך מסוימת בשכונה הממוקמים
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* בכל כזה אחד מכון רק קיים לפיזיוטרפיה: המכון היא לכך ביותר הקיצונית
מונע. טיפול שיניים, טיפול גריאטרי, יכו פס שירות הן: אחרות דוגמאות העיר.
התושבים האם לבדוק אפשר כך שכן חשוב, הוא לשכונות ביחס אלו שירותים ניתוח
יותר. רחוק המתגוררים מתושבים יותר משירותיו נהנים המתקן בקרבת המתגוררים

מסוימת בשכונה הממוקמים שירותים אלה מקומיים/שכונתיים: שירותים (ג)
חברתיים, ביקורים כאלה: לשירותים דוגמאות בלבד. זו שכונה בתחומי והפועלים
מסוג מפעלים קיום ועוד. בקהילה מוכנות ארוחות תיקונים, סיירת מועדונים,
הזמינים השירותים מגוון את משמעותית בצורה לשפר עשוי מסוימת בשכונה זה

ור. באז לקשישים

היא אחת גישה שירותים. מערכת של שכונתית תפרוסת לניתוח גישות שתי יש

גישה השונות. בשכונות הלימותו מידת על ולהסתכל בנפרד שירות כל לבדוק
השירותים מכלול את ולנתח בנפרד, (תתרובע) שכונה כל לבחון היא שנייה

זה בפרק אחרים. באזורים הממוקמים בשירותים השימוש מידת ועל בה הקיימים
אין שבידינו המידע שעלסמך כיון בלבד, הראשונה הגישה עלסמך הניתוח ייעשה

הניתנים בשירותים הקשישים של השימוש דפוסי של מלאה תמונה לקבל אפשרות

יותר). מרוחקות גם (ולפעמים מגוריהם לאזור הסמוכות בשכונות
השירותים: תפרוסת את המתארים ומפות לוחות בכמה ניעזר הניתוח לצורך

(תתרבעים) השכונות של הדמוגרפיות התכונות את מראים די ונספח 2.5 לוח
את מציגים 2.7 ו 2.6 לוחות בהן; הקשישים שיעור את ה' ונספח בירושלים

ונספח א' נספח באוכלוסייה; ושיעורם אזור, לפי ושירות שירות כל מקבלי מספר
אזור. בכל הקיימים המתקנים את מפרטים בי

בקשיים נתקל בירושלים השירותים תפרוסת את מלא ניתוח לנתח הניסיון
אזורים. לפי השירותים מקבלי על מספיקים נתונים העדר הוא שבהם העיקרי רבים.
הגיאוגרפית שהחלוקה בעובדה נעוץ האזורים, לפי הניתוח את המסבך נוסף, קושי
לסטטיסטיקה, המרכזית ובלשכה בעירייה נהוגה שהיא כפי לתתרובעים, העיר של

קופתחולים, מרפאות פריסת לדוגמה: השירותים. חלוקת את תואמת תמיר איננה
לפי החלוקה את בדיוק תואמת איננה חיוניים, שירותים של שורה המספקות ■
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שלמים תתרבעים בעיר יש מכך כתוצאה לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של אזורים
השירותים את מקבלים תושביהם אך אחת, מרפאה אפילו קיימת לא בהם אשר

בניתוח מרבית זהירות לנקוט יש לכך אי סמוכים. באזורים הנמצאות במרפאות

חשוב הגיאוגרפי הניתוח שאם לנו נראה העיר. פני על השירותים הלימות

מספר על מפורט מידע לקבל המתכננים יכולת את לשפר מאמץ לעשות יש לתכנון,
השונות. בשכונות השירותים מקבלי

נעזרים אנו האוכלוסייה לצורכי השירותים של הלימותם את לבחון כדי

באזור: הקשישים אוכלוסיית אופי על מדדים בכמה
על השפעה יש הקשישים אוכלוסיית של המוחלט לגודלה באזור: הקשישים מספר .1

לאזור. המוקדשים והשירותים המתקנים כמות

אופי על מלמד הקשישים שיעור האוכלוסייה: מכלל באזור הקשישים שיעור .2

שיכולה הפוטנציאלית העזרה מידת ועל אליה הנלווים השירותים על השכונה,
שיעור בהן שיש שבשכונות להניח סביר כמוכן הצעירה. האוכלוסייה לספק

נוסף קשישים. נגד פשיעה של גבוה שיעור גם יהיה קשישים של במיוחד גבוה
של מאשר יותר איטיים כאלה שכונות של וטיפוחו שפיתוחן להניח יש כך, על

יותר. צעירה שאוכלוסייתן שכונות

קשר מצאו שונים מחקרים לשירותים: להזדקקות הקשורות דמוגרפיות תכונות .3

חביב, (ראה לשירותים ההזדקקות לבין דמוגרפיות תכונות כמה בין מובהק

אסיה וילידי הנשים ,(75+) הישישים ששיעור ככל .(1984 ושמואלי, פקטור
יותר. גדולה תהיה השירותים לרוב ©ההזדקקות צפוי יותר, גבוה אפריקה

פונקציה הן לקשישים הסיוע מתכניות חלק סוציוכלכליות: תכונות .4

הקשישים של הסוציוכלכלי מעמדם שבהן בשכונות ולפיכך אמצעים, מבחן של

יותר. נרחב בסיוע צורך יהיר, נמוך

כל את לאתר בידינו עלה לא המיפוי במהלך פורמלית: בלתי שכונתית תמיכה .5

למערך מסייע גורם והמהווים מסוימות בשכונות הפועלים הקטנים הארגונים
במיוחד נפוצים כאלה אנשים, קבוצות או זעירים ארגונים הפורמלי. השירותים

במידתמה להסביר יכול ארגונים אותם של קיומם העיר. של הדתיים באזורים
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העיר. משכונות בחלק אחדים שירותים של מחסורם את או המוחלט העדרם אה

התגוררו לסטטיסטיקה), המרכזית (הלשכה 1983 האוכלוסין מפקד נתוני לפי
לטיפול במוסדות יהודים. 26,688 מתוכם קשישים 32,028 ירושלים העיר בגבולות

קשישים. 25,390 התגוררו שבקהילה ומכאן דיירים* 1,298 נמצאו ממושך

383< כ בעיר. היהודית האוכלוסייה מן .s%7 הם היהודים הקשישים ל כ  ך ס

ילידי 373, ו נשים הן 5435 ויותר, 7 5 בני הם בקהילה המתגוררים מהקשישים

2.5 בלוח מתוארים בירושלים השכונות של הדמוגרפיים אפיוניהן אפריקה. אסיה

הי. ובנספח

אזור הרווחה. לשכות של הפעולה תחומי לפי העיר חלוקת את תחילה נבחן
בגלל ביותר, הגבוה בסיכון נמצאת האוכלוסייה שבו כאזור מתגלה צפון לשכת

הגרים בעיר היהודים הקשישים מכלל 463< הם זה באזור הקשישים המיוחד: הרכבה

שיעור ;$9.6 ל מגיע שם האוכלוסייה בכלל הקשישים שיעור ;(11,766) בקהילה
מגיע אסיהאפריקה ילידי ושיעור באזור מהקשישים $40 כ הוא (75 + ) הישישים

.41* ל

שמשרתת הקשישה האוכלוסייה של בלבד), קשישים 491) הקטנים ממדיה אף על

מעל שהיא לשירותים הזדקקות על הדמוגרפיות תכונותיה מראות נווהיעקב, לשכת

41.5*0) הנשים שיעור גם וכך גבוה, שם הקשישים בקרב הישישים שיעור לממוצע.
משקף אינו (183<) ואפריקה אסיה ילידי של הנמוך השיעור בהתאמה). 5831 ו

בשכונה החיים וקווקז בוכרה גרוזיה, ילידי כידוע, כי, נמוכים צרכים בהכרח

לשירותים. גבוהה הזדקקות להם אופיינית אך אירופהאמריקה, כילידי נרשמים
האוכלוסייה תכונות מלמדות מזרח, ותלפיות דרום מערב, האחרות: בלשכות

העירוני. מהממוצע נמוך שהוא לשירותים הזדקקות שיעור על

התכונות בריבוי הבולטים אזורים כמה מתגלים תתרבעים, של ברמה

יהודהנחלאות מחנה באזור האוכלוסייה תכונות גבוה: סיכון על המצביעות
אסיה ויוצאי נשים ישישים, קשישים, של גבוה אחוז  חמד זכרונותשערי

דיירים. 67 בו אשר במוצא, הממוקם הרופא" "בית המוסד את כולל לא *
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גבוה. בסיכון נמצאת שאוכלוסייתם האזורים בראש זה אזור מעמיד  אפריקה
שתכונות הבוכריםסנהדרייה ישראלשכונת מאהשעריםבית אזור בא אתריו

הוא ביותר הגבוה הקשישים שיעור שבו שהאזור לציין כדאי דומות. אוכלוסייתו
אסיה וילידי הישישים שיעורי שם אך מהאוכלוסייה), 2S\) שמואל רחביהקרית

יחסית. נמוכים אפריקה

הגבעה אשכול, (רמת החדשות השכונות נמצאות ההתפלגות של השני בקצה
הקשישים מספר שבהם גרנות, ניותנווה ואזור מזרח) תלפיות רמות, הצרפתית,

יחסית. צעירה והאוכלוסייה נמוך, באוכלוסייה שיעורם קטן,

שירות לפי השכונתית התפרוסת ניתוח ב.

ולגבי אזור, לפי מידע בידינו אין מסוימים שירותים לגבי כאמור,
על בעיקר הניתוח מלמד לפיכך, מסוימים. ספקים על רק מידע יש אחרים שירותים
העיר את נחלק הניתוח לצורך ומוחלטות. סופיות מסקנות בו לראות ואין מגמות,
דרום, מערב, (צפון, הרווחה לשכות של האחריות תחומי לפי (א) אופנים: בשני
הפנים במשרד מוגדרים שהם כפי תתרבעים לפי (ב) מזרח); ותלפיות יעקב נווה

לסטטיסטיקה.* המרכזית והלשכה

בחלק ואולם העיר. שכונות ברוב ניתן השירות די: רפואיסיעו מקצועי טיפול
במרפאות משתמשים אלה שכונות ותושבי קופתחולים, של מרפאות אין מתתהרבעים
תת לפי זה שירות של ניתוחו את במיוחד מסבכת זו ועובדה סמוכים, אזורים של

בנוה ללשכה. מלשכה משמעותית בצורה שונה איננה בשירות השימוש מידת רבעים.
בהתחשב אולם לאלף), 41 לעומת 61) מהממוצע אמנם, גבוה, המקבלים שיעור יעקב
אכן בשכונה שהצרכים להניח יש הקשישים בין 75+ ובני נשים של הגבוה בשיעור

זאת. מצדיקים

6) וגן בית אזורי הם במיוחד נמוך בהם השירותים מקבלי ששיעור אזורים

מלא בניתוח מוצג אינו השירות גיאוגרפים, נתונים אין עליהם בשירותים *
.2.7 ו 2.6 בלוחות
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קשישים) לאלף 15) הישנה) (קטמון רפאיסגונן טלבייהעמק קשישים), לאלף
קשישים). לאלף 16) מרדכי רסקוגבעת ואזור

הטיפול את קיבלו אשר קשישים על רק שכונות לפי נתונים בידינו אישי: טיפול
אולם המקבלים). מסך 563<) הבריאות ולשכת כללית קופתחולים באמצעות האישי
היא הדבר משמעות הרווחה. מלשכות השירות מקבלי לגבי נתונים בידינו אין

הסיעודיים. הקשישים לאוכלוסיית בעיקר מתייחסים שהנתונים
הבדלים אין נמוך) המקבלים שיעור (שבו מזרח תלפיות לשכת לאזור פרט

בתוך שונות קיימת זאת, עם המקבלים. בשיעור השונות הלשכות בין משמעותיים
הן גבוה המקבלים שיעור שבהן השכונות שרוב העובדה מעניינת הלשכות. תחומי

י גרמנית (גונןמושבה יחסית נמוך ומעלה 75 ה בני שיעור שבהן שכונות דווקא
התופעה שאנן). גרנותניותנווה נווה גילה; גנים; יובלעיר קרית טלבייה;
הסוציו (שהמעמד אלו באזורים תשושים שקשישים העובדה מן כנראה, נובעת,

מאחר מקופתחולים, השירות את מקבלים לממוצע) מעל הוא אוכלוסייתם של כלכלי
בעיקר התשושים אוכלוסיית מטופלת אחרים באזורים מלא. באופן מבוטחים שהם

יש האזורי. בניתוח נכללו לא לגביהם הנתונים  וכאמור הרווחה, לשכות דרך

הרווחה, לשכות דרך האישי הטיפול מקבלי נתוני את נצרף שאם איפוא, להניח,
יותר. עוד מאוזנת תיראה התמונה

מתייחסים אם שווה. אינה בעיר מט"זיות/צופיות שירות של התפרוסת מט"זיות:

מן נמוך המקבלים שיעור והדרום הצפון שבלשכות לראות ניתן לשכות לפי לחלוקה
בשכונות ניתן שהשירות למדים אנו מערב לשכת של מנתונים העירוני. הממוצע
נמוך, האוכלוסייה של גרפי ודמו צי ו הס מעמדה שבהן אלו בעיקר בלבד, נבחרות
יתכן אזי המט"ז, בשירות המגמה זוהי אכן אם וכוי). מנחם קרית יובל, (קרית

רק מסופק שהוא לעובדה קשור וצפון דרום בלשכות השירות של הנמוך ששיעורו
מהשכונות. בחלק

עיקריות: מידה אמות שתי לפי נקבעת ביתית עזרה לשירותי הזכאות ביתית: עזרה
הבית. עבודות את לבצע המסוגל אדם של במשקהבית ואיהימצאותו אמצעים מבחן
בכך להסבר ניתנת זו עובדה נמוך. הוא המקבלים שיעור הצפון לשכת באזור
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בהן המשפחתית הרשת אשר דתיות שכונות וחלקו מבוססות, הינן מהשכונות שחלק

פי המקבלים שיעור גבוה נוהיעקב בלשכת אחרים. באזורים מאשר יותר חזקה
העירוני. מהממוצע ארבעה

הקשישים בקרב הגברים שיעור גבוה ומערב צפון בלשכות מוכנות: ארוחות
(בבית המוכנות הארוחות מקבלי ששיעור לכך העיקרית הסיבה שזו יתכן מהממוצע.

אחרים. במקומות משיעורם גבוה אלה באזורים ובקהילה)
מהביטוח סוציאלית הטבה בקבלת מותנית בחורף בחימום עזרה למתן הזכאות חימום:

רחביהקרית הצרפתית; הגבעה אשכול, (רמת בעיר מבוססים באזורים הלאומי.
זה שירות ניתן לא גרנות) ניותנווה דניה, רמת משה; הכרםקרית בית שמואל;
רפאיםסלבייה). עמק מרדכי; (רסקוגבעת מצומצמת במידה ניתן שהוא או בכלל,
רמות לאלף; 336  גילה מקבלים: של הגבוה השיעור בולט החדשות בשכונות

שיעור לאלף. 290  גוננים לאלף; 297  גנים מנחםעיר קרית לאלף; 300 

לאלף). 256) חסד יהודהנחלאותשערי מחנה באזור גם נמצא גבוה

או מועדון בקיום בדרךכלל, תלויה, זה שירות אספקת כאמור, תיקונים: סיירת
שהמספר מכאן הקשישים. בבתי קלים תיקונים לביצוע מתנדבים המארגן מתנ"ס

שכונות כזו: יוזמה היתר, שבהן בשכונות מתרכז זה משירות נהנים של הקטן

מורשה מתנ"ס הנביא); אשכולשמואל דפנהרמת (מעלות פומרנץ לבית הקרובות
הישיבה שליד והשכונות נווהיעקב, מתנ"ס יובל; קרית מתנ"ס (מורשהממילא);

וגן). (בית נוער קרית התיכונית

בתוכם הכוללים אלה, מתקנים מיוחדים: שירותים עם ומועדונים יום מרכזי
לא לשרת אמורים הם אמנם בעיר. מסוימות בשכונות רק קיימים שירותים מגוון

אך סמוכים; מאזורים תושבים גם אלא ממוקמים, הם שבהן השכונות תושבי את רק

מקום על מפורטים נתונים לנו אין השכונה. לקשישי יותר נגישים הם בפועל
על מתבססים שבלוחות הנתונים לכן אלו. במסגרות המבקרים הקשישים של מגוריהם

ממוקמים. הם שבהן לשכונות שייכים במרכזים שהמבקרים ההנחה
בזמינות ניכרים פערים שיש נראה, הלשכות של הרחבה התמונה על נסתכל אם

לאלף מקבלים 76 על עומד העירוני הממוצע שונים. באזורים לקשישים השירות
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ובדרום מהממוצע, >*י60 ב גבוה המקבלים שיעור מערב לשכת בתחומי קשישים.
קיים. אינו זה שירות מזרח ותלפיות יעקב נווה באזורי .$30 ב ממנו נמוך

אלף. לכל 237 ל מגיע חברתיים במועדונים הרשומים שיעור חברתיים: מועדונים
רק הוא מערב לשכת באזור לממוצע. קרוב השיעור ודרום צפון לשכות בתחומי

ממנו. לפישלושה קרוב  יעקב ובנווה העירוני, מהממוצע מחצית
וכמה העירייה של הציבור לבריאות המחלקה עלידי מסופק השירות מונע: טיפול

לאלף 94 הוא בעיר המונע הטיפול מקבלי של הממוצע השיעור בעיר. מתנסי"ם
/ למשל זה: בתחום במיוחד אינטנסיבית פעילות קיימת מסוימים באזורים קשישים.

ובגילה לאלף); 573) מנחם בקרית מיוחד בפרויקט לאלף), 730) מזרח בתלפיות
וגן, בית רחביה, כגון בעיר, אחרים באזורים זאת, לעומת לאלף). 431)

שתושביהם ייתכן (אך מונע טיפול המעניקים מוקדים אין רפאים, טלבייהעמק
אחר). באזור מטופלים

בקעה בשכונת היום במרכז המתבצעת הפעילות את כולל אינו בלוחות המידע
י המקבלים. מספר על נתונים העדר בגלל שטרן, ובמתנ"ס

בכל נעשית אלימות של במקרה המשטרה לאזעקת מכשירים חלוקת אזעקה: מכשירי
הממוצע קשישים. נגד לאלימות המועדות בשכונות מושם הדגש ועיקר העיר, חלקי

: 27 כ הוא הממוצע גוננים באזור ואילו לאלף, מקבלים 7.8 כ הוא העירוני
לאלף. 11 כ  יובל ובקרית לאלף 14 כ  הנביא בשמואל לאלף,

צרכים לבית, בסיסי ציוד (שיפוצים, ושירותים מוצרים לרכישת הקצבות
צרכים למימון הרווחה לשכות עלידי המוענקות ההקצבות במכלול רפואיים):
בעולים המאוכלס נווהיעקב, באזור מקבלים של הגבוה השיעור בולט מיוחדים

העירוני. מהממוצע במקצת נמוך השיעור צפון בלשכת מצוקה. מארצות
הרווחה לשכות עלידי הניתנת להבראה ההקצבה משולבים כאן והבראה: נופש
הדרום הצפון, לשכות שבתחומי בעוד מתנסי"ם. כמה עלידי המאורגן ונופש
מערב באזור לאלף), 19) העירוני לממוצע דומה המקבלים שיעור ונווהיעקב

בתקופת ניתן לא כלל השירות מזרח בתלפיות ואילו לאלף) 4) נמוך הוא השיעור
הסקר.
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השונים הקהילתיים בשירותים ביניהם הפער ואומדן בפועל שירותים לעומת צרבימ :2.1 ליח

|~ י | צרכים בין |פער * f
ן ם י ות ר י לש | ם י ינו י ק |שירותים צרכים אומדני 1

ו ו י ו , ו

1 1 r הלא t/ ו ו ו ו

ן ^ | |הפער |0קבליט | |שיעור |םספר |טיעור
ן * | |במספר |ביחס 1000|מספר הזקוקים|ל | הזקוקים 1

ו הצורר לאוסרני ות ר ו מק | ים ק ו ק הז | ים ק קו לז | ים ל מקב | |קשישים ולשירות |לשירות יקיריי1
ו___ ו ו ו ו ו ו

בבית טיפול

מקצועי טיפול
ירושלים על נתונים למ"ס, ,1982 אדם כוח בסקר נספח 546 34 1047 41 1593 63 סיעודי רפואי

(בבית פיזיוטרפיה
[1981 (זילברשטיין, ברק בני סקר 1108 66 561 22 1669 66 ובקהילה]

23 1 .. .. בעיסוק ריפוי

פקטור (חביב, ברק בני נתוני סמך על ירושלים על אומדן 202 18 890 35 1092 43 אישי טיפול
בלבד. פורמליים שירותים .(1984 ושםואלי

363 14 .. .. מט"זיות/צופיות
פקטור (חביב, ברק בני נתוני סמך על ירוטלים על אומדן 3988 82 892 35 4880 193 ביתית עזרה

בלבד. פורמליים שירותים .(1984 ושמואלי
50 2 . . ,. כביסה שירותי

מוכנות חות ארו
פקטור (חביב, ברק בני נתוני סמך על ירושלים על אומדן 832 64 457 16 1289 51 ובקהילה) (בבית

בלבד. פורמליים שירותים .(1984 ושטואלי
בית ביקורי

כולל לא צרכים, אומרן מהווה בגפם דיגרים הקשישים שיעור 5316 84 (1004) (40) 6320 250 חברתיים
בתיספר. תלמידי טל פעילות

.1984 העירייה, טל ועדה הערכת 4730 59 3270 129 8000 316 חיטים
115 4 .. .. תיקונים סיירת

בקהילה יום טיפול
יום טיפול  בסקוטלנד טירותים לפיתוח סטנדרטים הצעת 70 56 56 2 126 5.0 יום ביתחולים

.(1 978 ,HALL)

יום מרכזי
עם ומועדונים

1929 76 .. .. מיוחדים שירותים

6003 237 .. .. חברתיים מוערונימ
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המשך :2.1 וו לו

1 1 צרכים ן~ בי ר ע פ | ן ק
| | ם וnי ר י ים|לש ים י ק |שירותים צרכים אומדני |

ו ו _ ו __ו _ ו

| | 1 |*הלא 1 1 1 1

/ , | |מקבליט|הפער |טיעור| |שיע1ר|מספר
| | |בםספר |ביח0 ם|הזקוקים|ל1000|םספר י ק ו ק ז |ה
| הצורך י נ ד מ ו א ל |מקבלים|לזקוקים|הזקוקים|מקורות ם י ש י קש | ולשירות ןלשירות השירות
1 1 1 1 1 1 1 1

בקהילה שירותים

2376 94 .. .. מונע טיפול

93 4 . . .. בעיסוק ריפוי

אחר מעקב ועזאייזה, דסנרג בוייל, מצוטט  UHITE 2129 93 171 7 2300 90 גריאטריה ו פסיכ
(8483ס) פסיכוגריאטרית מרפאה של פעילותה

פלס ורב פליישמן רחל קשישים, אצל הפה לבריאות מדדים 5639 89 681 27 6320 250 טיניים טיפולי
(DS983)

270 11 .. .. רפואיים מכשירים

339 13 .. .. אזעקה מכשירי

40 2 ., .. מוכנות ארוחות

328 13 ,. .. כביסה שירותי

.. 5 0.2 .. . .. אומנות משפחות

28 5 11 .. .. הסעות

565 22 . . . . ו'.,ר. תעס

והקצבות דיור

.... 291 11 .. . . טוגן דיור

264 10 .. .. דיור בהתאמת עזרה

הקצבות

463 18 .. .. בסיסי ביווי ציור

488 19 .. ,. והבראה נופש

1260 50 .. .. רפואיים צרכים



 40 

1984 מממן/מספק, וגורם טירות לפי בקהילה שירותים המקבלים יהורים קשישים מספר :2.2 לוח

| טיפוליוםבקהילר, | בבית טיפול .. טירות|
1 יום| |מרכזי | | | | | [ | | | פרהרפואי |טיפול |טיפול
| |וםועדונים| |בית | | |ביקורי 111 | 1 |מקצועי|
|מוערונים| |חולים|עם |סיירת | ארוnות|בית | י רות |שי רה יות/|עז מט"ז | טיפול | ריפוי פיזיו| | |רפואי
| |חברתיים |שירותים ום י | ים נ ו ק י ם|ת ס|nימו י י ת|חברת ו נ מוכ | |ביתית|כביסה |צופיוח בעיסוק1איטי | טרפיה |סיעודי| ן/מספק י_1נימ גורם
| | |מיוחרים 1 1 /. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,

6,003 1 ,929 56^ 115 5,270 (1004) 4J2 12 i£I J0J Sj>£ 2_3 JJ 1 ,047 כללי סה"כ

3,733   _ 7^ 111 ,1 1£2_ ,363 9£^ _ _ _ ממשלתיעירוני
497 4[347| 892 363 297 והרווחה! העבודה מטרד

186 הבריאותי מטרד

149 13 אתרים מטרדים

3,733 4347 ירושלים עיריית
120 מינהלותשכונתיות

41^ z.     322 2_3 3£_ 1 ,039 כללית קופתחולים

2,270 1 ,929 JJ 115 3,270 (238) ]JL 11Z Z 11 Z ^_"_ ציבורי
450 לקשיש" "יד

19+[42 J נ'לב"ב

1,300 51,095 65 (43) ם י ב"ס מת

95 50  .. שרה" "יד
22 לאומית קופתחולים

3,270 הסוציאלית המועצה
3 [ 52 5 ] "מגוב"

י0פר בת

970 365 15 (100) 70 אחר ציבורי

       50   8 פרטי
ביחד הרווחה לשכות ודרך העירייה דרך מסופקות הארוחות 4 העירוניות הרווחה לשכות דרך 1

טנחי נתון 5 המחוזית הבריאות לקכת דרך 2
במימון "מטב" דרך שירות מקבלים 3

זר. ר נטו ים נ י י המצו האחרים הגורמים
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המשך :2.2 לוח

| "" ?1 ל י ה ~5~~ק ם~ י ת ו ר "י ט ו

1 ___" שירות|
ן | | | | | | | | | אי פוהרפו טיפול | 1

1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1

| | | משפחות | י שירו\! | חות ארו | סכטירי ן מכשירים | |טיפולי פסיכו | ריפוי |  ו י ז י פ |טיפול|
| קר. ו |תעס ות הסע | ת ו אומנ | ה ס י כנ | ח ו מוכנ | ר. אזעק | ים אי ו רפ | ם י י נ י ש | ה י אטר י גר | ק ו בעיס | טרפיה |םונע5| מממן/מספק גורם
| | * * * * * * * * * * * ,

5T5 285 J 378 4_£ "££9 2J0_ 6JU 1_H_ 9^ 478 2,376 כללי םיי"כ

101 S J 111zZ±2.fll H  ■ 1 ,926 םםטלתיעירוני
5 78 והרווחה העכורה משרד

30 71 הבריאות □שרד

101 "המשקם"

65 61,926 ירושלים עיריית
67 שכונתיות מינהלות

_^_ _ ^ 250 r7_ £6 433 _ כללית קופתחולים

464 285 z. 1J1 4_0_ 339 240 364 M 11 11 450 ציבורי
320 60 50 לקשיש" "יי
37 85 95 40 20 450 מתנ"סים
8.. :42 240 . שרר," "יד

116 5 45 לאומית קופתחולים
200 7[600] 197 "עמית"

99 30 40 158 83 אחר ציבורי

הבריאות משרד בשיתוף 6
סדיר באופן ארוחות מטפקת שאינה ייחודית מסגרת על מדובר 7
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המשך :2.2 לוח
| הקצבות | דיור 1

| | | סירות
| 1 1 | |עזרה |
| | | |ציוד |בהתאמת |

| |צרכים |נופש |ביתי |דיור|דיור
ג.ן|(שיפוצים)5|בסי0י5|והבראה5|ר0ואייס5| |מו מממן/מספק גורס
ו ו ו ו ו ו

1 ,260 488 463 264 291 בלל~ סה"כ

1,260 ^£8 463 264 _ םמשלתיעירוני
1,260 84 380 264 והרווחה העבודה טשרד

83 היהודית הסוכנות

^ ±40 ^ ; 291 ציבורי

8404 מתנ"סימ
66 "מטען"
130 א.ע.מ.א.+שנ"0

51 אס"ל

44 אחר צינורי

בעין. שירות אלא כספית הקצבה אינה זאת 8
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*1984 מממן/מספק, וגורס שירות לפי באוכלוסייה, יהודים קטיטים 1,000 ל בקהילה טירותים המקבלים היהודים הקטיטים "יעלי :2<3 ליח

1 בקהילה יום טיפול | ת י ב ב ל ו פ טי טירות!
1 יום| |מרכזי 1 ן ן ן | | | פרר,רפואי|1 |טיפול טיפול
| |וםועדונים| |בית ן | |ביקורי 111 ן | מקצועי
|סועדונים| |חולים|עם |סיירת | |ארוחות|בית שירותי | |טיפול|מט"זיות/|עזרה ריפוי פיזיו| | |רפואי
| וחברתיים |שירותי3 ם ו ם|י י נ ו ם|nיק חימו | 'ם י חברת | ות מוכנ | |ביתית1כביסה |צופיות בעי0וק|איטי | טרפיה סיעורין מ1.טן/מספק גורם
| | ומיוחדים | | /_. 1 1 1 1 1 1 י י ו י ..^ ||י. ^
T3T7T T6T3 JV7 4JT r29T3 T39T7) ' 16.5 2.0 35.3 14.4 35.2 >L2 112 41'4 3לל כ סיי

147.6S   3^3. l_3_^7  31^3 JJ^J 119^6 ... ממטלתיעירוני
19.7 [13.71 35.3 14.4 11.7 והרווחה העבודה משרד

7.4 הבריאות משרד

5" 05 אחרים מטרדים
14?<6 7י3ן ירוטלים עיריית

4 y םינהלותטכונתיות

_1.6_._  . 12.7 0.9 3.3 41 .1 כללית קופתחולים

89.8 76.3 0.6 4.5 129.3 (9.4) 2_1_8 2_;_0 s :_ 0_^1 :1 ;1.^ ציבייי
לקסיט" "יד

1 / . 0

0.8*11.7] מלב"ב
51.4 43.3 2.6 (1.7) מתנסי"ס

3.8 2.0 ■ .. טיי'" "יי
0.9 לאומית קופתחולים

j2g j הסוציאלית המועצה
"עמית"

[20.8] "מטנ"

2.0 .. נתיספי
38.4 14.4 0.6 (4.0) 2.8 אחי ציניי'

^^:1 2^0   0.3 פיטי

.2.2 מסי ללוח הערוח ראה 1



 44 

המסך :2.3 לוי

| ה ל י ר. ק ב ס י n ו ר י 0 | שירות
1 1 1 1 1 | | | | פוהופואי| וטיפול |
1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1

1 | |סכשירי|ארוחות|שירוםי|מטפחוו11 |סיפולי|םכשיריס פסיכו 1 ריפוי זיו| פי |0יפול|
| תעסוקה | |ר.סעוח ות או0נ | |כניסה וח סוכנ | אזעקה | יס אי |רפו ים י גריאסריה|שינ | כעיסוק | סרפיר. I ע נ ו ם | מממן/מספק גורס
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1

22.3 11 .3 ?ל0 13.0 1 .6 13.4 1677 26.9 6.8 3.7 18.9 94.0 כללי" סה"כ

4.0 z 0.2 S.7 z z 1 .2 2.7 2 .8 z ^ 76.2 ממ8לתיעירוני
02 3.1 והרווחה העבודה משרד

1.2 2.8 הבריאות משרד

4.0 "המשקם"

2.6 76.2 ירושלי0 עיריית

2.7 שכונתיות םינהלות

Z.2.ZZ Z z ^ 9.9 0.7 2.7 17.1 _ כללית קופתחולימ

18.4 11.3 ב 7.3 1.6 13.4 9.5 14.4 3.3 1 .0 1 .8 17 .8 ציבורי
12.7 2.4 2.0 לקשיש" "יד
1.5 3.4 5.8 1.6 0.8 17.8 םתנ"סים

0.3 5.6 9.5 שרר." "יד

4.6 0.2 1.8 לאומית קו0תחולי0

7.9 [23.7] 7.8 "עמית"
3.9 1.2 1.6 6.2 3.3 אחר ציבורי

.י .
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המשך :2.3 לוח
| הקצבות | דיור ק51ר7ת]
1 1 1

ו 1 1 ו ןעזדז; ו

1 1 | |ציוד |בר,תאטח 1

| |צרכיס |נופש |ביתי |דיור|דיור
ים| אי והבראה|רפו 1 בסיסי 1 Co1^ |מוגן|(שיפו מממן/מספק גור0
ו ו ו ו ו ו

49.8 19.3 18.3 10.4 11 .5 כללי 0ה"כ

49.8 3.3 18.3 10.4 _ םםמלחיעירוני
49.8 3.3 15.0 10.4 והרוותה העבודה משרד

3.3 היהודית הסוכנות

z 16.0 ^ ^ 11.5 ציבורי
16.0 מתנסי"ם

2.6 "משען"

5.1 א.ע.מ.א.+ש.נ.ס
2.0 אס"ל

1.7 אחר ציבורי
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וטיעורם בקהילה טירותים המקבלים יהודים טישיםלא ק מספר :2.4 ליי1
1984 מממן/מספק, וגורם טירות לפי באוכלוסייה

טיעור 0ה^ב ~~~ י טיעור י."כ ס
1000 ל מקבלים 1000 ל מקבלים
קטיטים נח1ו0 מממן/מספק וגורם טירות קשישים בחודט מממן/מספק וגורם שירות

.~~ בקהילה טירותים בבית טיפול
112.4 600 מונע! טיפול רפואי מקצועי טיפול
28.1 150 הציבור לבריאות תחנה 11.2 60 יי סיעי
84 3 450 דוד בית מהנ"ס 0.7 4 כללית חולים קופת

6.0 32 העיר מזרח לטכת
פרהרפואי טיפול 4.5 24 דוד בית מתנ"ס

0 9 5 פיזיוטרפיה
079 1 קופתחולים _ר±ך 11 אי0י 7.1טיפול 38 העיר מזרח לשכת
1.9 10 סיניים טיפולי 0.6 3 ציבירי
179 10 ציבורי 15.0 80 יות/צופיות םט"ז
(1.5) (8) רפואיים מכטירים 1370 £1 העיר מזרח לטכת
1 .5 8ך שרר," "יד

ציבורי 26.6 142 ביתית עזרה
14.8 79 העיר מזרח לשכת

3 8 20 מוכנות ארוחות 11.2 60 דוד בית מתנ"ס
179 10 ציבורי 0.6 3 צינורי
1 9 10 ד דו ית ב מתנ"ס 1.5 8 מוכנות ארוחות
9.4 ^0 כביסה טירותי T75 8 העיר מזרח לטכת
775 40 דוד בית מתנ"ס
1 9 10 ציבורי 114.2 610 חיםים

114.2 610 הסוציאלית המועצה
18.7 100 תעסוקה
11577 1^0 דוד בית מתנ"ס 3.7 _£2 תיקונים! סיירת

3.7 20 ד דו בית מתנ"ס
דיור

13.5 2_2 דיור! בהתאמת ע7ה7 . בקהילה יום טיפול
6.0 32 העיר מזרח לשכת
7 5 40 ציבורי ומועדונים יום י מרכז

84.3 4 50 וחדים מי טירותים עם
4.3 23 להסברה דירות 473¥ 450 דוד בית מוונ"ס
ד47 "21 ציבורי

71.2 380 חברתיים מועדונים
הקצבות 1871 75^ "ספפורר"

40.4 216 בסיסי! ביתי ציוד 43.1 230 צינורי
40.4 216 העיר מזרח לטכת

4.7 2^ והבראה! פס ו נ
777" $2 דוד בית םתנ"ס

(10.5) ( 56) רפואיים! צרכים
10.5 56 העיר מזרח לטכת

ציבורי

5nT5 vTnT 1"

י ♦ ,



1983 גיאוגרפי, איזור לפי בירושלים הקטישים 0ל דמוגרפיים מאפיינים :2.5 לוח
■ 1

| ילידי \\ ] /~~ | / פ>~/ גר דמו מאפיין י

1 ה י אס 1 1 1 1 1 1

| |אפריקר. 1 1 1 1 1

1 (כילל | I 1 %^ |סה"כ 1

| ילידי | 1 |הקשישים|הקשישים| |0ר."כ
| נקים|ישראל) *175 ♦ %| |באיזור הקשישים|בקהילה | גיאוגרפי איזור
1 1 1 1 1 1 1

54.0 37.7 7.5 30,730 32.028 ירושלים סה"ב ן

36 .6 53 .9 37 ■ 5 8 .7 25 , 390 26 ,688 יהודים "כ 0ר,

40.8 53.8 40.4 9.6 1 1 ,766 12,1 41 ו צפו לטבח

20.5 48.7 30.0 3.9 811 898 צרפתית דפנה,גבעה א;1כול,מעלות רמות

53.8 54.8 46.4 9.0 2,037 2,078 ה ישראל,בוכרים,סנהדרי טערים,בית מאה

34.0 53.8 38.8 15.4 1,516 1,516 העיר ודי,מרכז ר, י ר. ,םמילא,הרובע מורשה

13.5 55.8 40.5 25.3 2,091 2,091 שמואל קרית רחביה,

77.8 57.9 44.8 17.5 1,661 1,661 חסד טערי , ת ו נ ו זכר , ת או חל נ דר,, הו י מחנה

46.6 51.1 42.0 9.3 1,988 1,988 ברוך מקור גאולה,

35.8 50.2 33.0 7.9 1,285 1,532 םטרסדורף קרית רוממה, שאול, גבעת

16.7 56.0 35.5 3.3 377 377 רמות 1

29.3 51.9 33.8 8.2 5,587 5,674 מערב לשכת ^
ו

20.9 51.5 35.4 10.7 1,844 1,878 הכרם בית משה, קרית
18.5 47.7 23.5 5.2 130 130 גרנות נווה ניות, שאנן, נווה
17.3 48.5 36.7 4.8 788 834 שרת רמת דניה, רמת וגן, בית
34.3 53.9 31.7 8.9 1,953 1,960 כרם עין א', גנים עיר יובל, קרית

48.3 52.2 33.5 8.8 872 872 קריתסנחם,עירגניטבי,ג'
37 .4 55■1 35.3 9.0 7,208 8,010 דרום לשכת

65.5 56.0 36.6 8.1 1,776 1,943 גונגים

16.4 53.5 33.8 9.6 987 1,298 רסקו מרדכי, גבעת

23.6 56.4 36.0 16.7 2,452 2,582 רפאים,טלבייה גרמנית,עמק ה גונן,מושב
46.6 51.9 32.9 8.7 1,443 1,637 חיים מקור תלפיות, בקעה,
22.2 58.4 37.1 3.2 550 550 גילה

17.7 57 .8 ■I 1. 5 A .0 491 525 יעקב נווה לשכת

1 7.4 54.0 35.0 3.9 374 3 74 מזרח תלפיות לשכת



גיאוגרפי.1984 ואיזור סיווה לפי בקהילה סירוחים המקבלים יהודים קמיסים מספר :2.6 לוח
הגיאוגרפית) ת ו התפלג ר. ידועה יה0 לגב י0 טיווח ו נבלל זה (בלוח

| בקהילה יום 1~0יפול בבית ל ו פ י "5 | טירות ~~
1 יום| |סרכזי * 1 1 1 1 | |טיפול
1 |ו0ועדיני0| !111 1 |סועדונים||םקצועי| |עם |סיירת |ארוחות| עזרה 1םם"זיות/1 0יפול | |רפואי
| |חברהיים ים|bירותים ם|nיקונ ו םוכנות|חים ביתית| 1 ת ו פי סיעודי|איסי1|צו 1 גיאוגרפי איזור
1 [ ומיוחדים 1 1 1 1 | | |

6,003 1 ,929 11 5 3 .270 417 892 363 496 1 ,047 בלל~ 0ר,"ב

2 ז52, £11 י ^5 1,4 7 5 252 270 103 201 578 צפוו לטבת

120 5[10|120 15 24 13 83 צרפתית דפנה,גבעה א0כול,םעלוה רמות
300 424 58  יטראל,בוכרים,סנהדריה שערים,בית מאה
336 680 10 209 22 264 העיר היהודי,מרכז סורסה,ממילא,הרובע
900  47 25 סםואל קרית רחביה,
295 426 13 53 חסד סערי , נות חלאות,זכרו דה,נ הו י מחנה
150 148 24 105 ברוך מקור גאולה,
250 ]13J 60 131 17 31 םטרסדורף קרית רוממה, טאול, גבעת
170 113 7 17 רמות
532 _£6S JS 5^_5 7_9 205 120 109 172 םערב לטבת

00ג  15 86 הכרם בית משה, קרית £<.
00

4  גרנות סאנן,ניות,נווה גווה
70 50  18 5 טרח רמת דניה, רמת וגן, בית
162 3I 19151S 15 296  48 64 53 כרם עיו א', גנים עיר יובל, קרית

170 259 72 8 28 ב',גי גנים עיר מנחם, קרית

1 ,400 384 ^ 1 ,006 186 335 80_ 174 244 דרום למכת

410 516 10 103 גוננים

250 22 6 16 רסקו מרדכי, גבעת

470 19 24 135 36 רפאים,טלנייה גרסניח,עםק גונן,מושבה
70 65ג 259 י 9 68 חיים מקור תלפיות, בקעה,

200 185 14 21 גילה

0יי3  1£ י !9 ^.10. £1 .£ .12 יעקב נווה לטכח

 ^ 8_0;: il. JL2.i J_§. מזרח תלפיות לסבת

\ .\W   11 Z.Z *. ידוע לא

"מלב"נ" למסגרת מתייחסים נורובעים בסוגריים המספרים 3 וקופחחוליס הבריאות לטכת דרך 1

המתנ"ס בתוך הפועלת יעקב בנווה מקבלים טל ידוע לא מספר כולל 2^



הנוטר : 1 . ס לוח

1 ח 33י P ^ i ר i י ד | י ה 5 י ה ק ב ם י ת ו ר י 0 |  ~ .

י 1 1 11קירות| I | ועזרה 1 1 1 /י פרה| |טיפול |
1 1 | |ציוד |בר,תאםת | |סכסירי| 1 1 |רפואי |

1 וצרכים^ נופט |ביתי| ר ו די | ר ו ת|די תו |ארו |םכטירים|אזעקה |פסיכו |סיפול|
ן ורפואיים והבראה עמיה)|מוכנות|םוגןלשיפוצים)1בסיסי1 |גריאטריה|רפואיים|נ |פיזיוסרפיה |םונע גיאוגרפי איזור
ו ו ו ו ו ו ו ו ו_ ו ו ו

1 ,260 488 463 264 291 40 197 270 171 478 2,376 כללי "ב ר. ס

344 12 28 148 100±1* 12. 73_ 135 1£ 185 816 צפון לטכה

60 11 31 38 250 צרפתית דפנה,גבעה אשכול,מעלוח רמות
20 9 30 21 280 םאהטערים,ביחיטראל,בוכרים,סנהדריה

7 12 26 286 העיר היהודי,מרכז מורטה,ממילא,הרובע

44 13 22 38 טמואל קרית רחביה,
11 15 21 חסד וו!,שערי נ זכרו נחלאות, יהודה, מחנה

30 12 4 14 ברוך מקור גאולה,
150 12 12 18 םטרסדורף קרית רוטסה, שאול, גבעת

3 9 9 רמות

312 11 142 6.1£. 12. 12 II _ר ±9 880 מערב לטבח

20 11 16 38 111 הכרם בית מסה, קרית .^

1 , 5 גרנות נווה ניות, שאנן, נווה ן

2 21 13 טרח רמת דניה, רמת וגן, בית

22 14 29 269 כרם עין א', גנים עיר יובל, קרית

41 11 500 ב',גי גנים עיר מנחם, קרית

111 Hi 151 12 111 Z 11 11 £6 112 407 דרום למכת
134 66 48 י 16 גוננים
30 1 4 7 170 רסקו מרדכי, גבעת

80 10 18 48 רפאים,סלבייה גרמנית,עמק גונן,מוטבה
50 14 1 37 חיים סקור תלפיות, בקעה,
51 3 7 4 237 . גילה

108 I 12. 1 ■SZI J  12 _ יעקב נווה לסכח

  ZZ.Z2. 2. ^ 2_ 273 מזרח תלפיות לטכח

 IIZ.Z. 11. \J_ 73_ _ ידוע לא

תחרובע לפי פירוט עליהם טאין הרווחה מלטכות מקבלים כולל 4



,

'198.1 גי<;וגרפי ואיזור שירות לפי יה1וי1ו קשישים 1, 1100 ל. בקהילה שירותים המקבלים הקשיסים שיעור :2.7 לוח
י   הגיאוגרפית) ההתפלגות ידועה לגניו.נ "'ווהי0 נכללו זר, (בלווו

| בקהילה יום [טיפול ~ה ב ב טיפול יוה י ט
1 | □ ו י |מרכזי | I I i 1 1 1טיפול
| |וםועדונים| !111 | |םועדונים|1ם?'נועי| |+שירותים |סיירת |<,רוחות| עזרה | מט"זיות/ | ל פו טי | |רפואי
| |חברחייפ ם חדי ו י מ | ים נ ו יק ח | ם חיםו | ות וכנ מ | יח יח ב 1 |צומיור. |סיעודי|אישי גיאוגרפי איזור

237.4 76.5 4.5 129.3 16.5 55.3 י 14 ■ 1 96ג ' י . 'י כללי "יי"3
214.5 73.1 2^_ 125.4 21 .4 22.9 8.8 17.1 491 צפוו לטכח

148.0112.31148.0 18.5 29.6 16.0 102.3 צרפתית דפנה.גבעה אטבול,םעלוח רמות
208 1 28.5  ה וכרים,סנהדרי ישראל,נ טערים,ביח מאה

221.6 448.5 6.6 137.9 14.5 174.1 העיר היהודי,מרכז מורשה,ממילא,הרובע
430.4 22.5 12.0 שמואל קרית רחביה,
177 6 ■ 256.5 7.8 31.9 חסד ח,טערי ו נ ו ת,זכר או חל דה,נ הו י מחנה

75.5 74.4 12.152. S ברוך מקור גאולה,
194.6110.1146.7 101.9 13.2 24. 1 םטרסדורף קריה רוממה, שאול, גבעת

450.9 299.7 186 451 ימית
95.2 122.6 11.6 99.3 14.1 36.7 21.5 195 308 מערב לטכ"
1627 8.1 46.6 הכרם בית סטה, קריה ן

30.8ר0 גרנות נווה ניות, קאנך, נווה 0

88.8 63.5 22.3 6.3 שרת רמת דניה, ימת וגן, בית
82.9 [9.71263.7 7.7 151.6 24.6 32.8 27.1 כרם עין א', גנים עיר יובל, קרית

195.0 297.0 82.6 9.2 32.1 ב',גי גנים עיר מנחם, קרית

194.2 53.3 _ 149.6 11.9 46.5 11.1 24.1 339 דרום לסכת

230.9 290.5 5.6 580 גיננים
253.3 22.3 6.1 16.2 רסקו מרוני, גבעת
191 7 7.7 9.8 55.1 14.7 רפאים,סלבייה גרמנית,עמק גונן,מוסבר.
48.5 252.9 179.5 6.2 47.1 י חיים סקור תלפיות, בקעה,

363.6 336.425. S 38.2 גילי
692.S _ 50.9 242.4 ^_ 142.6 20.4 18.3 61.1 יעקב נווד, לטכה

160.4  _ 213.9  32.1 133.7 8.0 40.1 מזרח תלפיות לטכת

(.) (.) , יייע ל;ו

י"ם בתההרבע ם י עור לסי ביחס ה ו גב להיות י עשו כללי" "סה"כ רה בשו יעו1 הס (3 . 276 כלס"1 ללוח הערות ראה א) 1
זו התפלגות ידועה לא בהם בשירותים הגיאוגרפית. ההתפלגות ידועה לא שלגביהם המקבלים את גם כולל שהוא כיון

ידוע". "לא סל בסורה ב(*) הדבר צויין מהמקבלים חלק לגבי
י ,



י . *

הםסך :2.7 לוח

| n ו ב "ה"ק~צ 1 ר ו י ד 1 ה 5 י ה ק ב 0 י ת ו ר י 5 |
1 | | 1 ה ו ר י ס
1 1 1 | ועזרה 1 | | | 0רר,| |טיפול 1

| | | ד י י צ | |בהתאמת | |םכסירי| | | |רפואי 1

\ |צרכים |נופס |ביתי ור די | ר ו די | חוה ארו | אזעקה | ירים מכס 1 |פ0יכי |סיפול|
|גריאטריה|רפואיים|(עםית)|םוכנות|םוגן|(סיפוצים)|בסיסי|והבראה|רפואיים| |פיזיוטרפיר, |םונע גיאוגרפי איזור
ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו 1 ו

49.8 1 9.3 18.3 10.4 11.5 /י .6 7.8 10.7 6.3 1 8.9 94 .0 כללי "כ מה

29.2 19.4 1 2.6 8.5 3.7 1.7 6.6 11.5 7.1 15.7 69.4 צפון לשכת

74.0 13.6 38.2 46.9 318.3 צרפתית דפנה,גבעה אשכול,מעלות רמוה

9.8 4.4 14.7 10.3 137.5 ה יטראל,בוכרים,סנהדרי שערים,בית מאה

4.6 7.9 17.2 188.7 העיר היהודי,מרכז א,הרובע םורקה,ממיל
21.0 6.2 10.5 18.2 שמואל קריה רחביה,

6.6 9.0 12.6 חסד טערי , ות נ זכרו , אות חל נ דר., יהו טחנה

15.1 6.0 2.0 7.0 ברוך סקור גאולה,
116.7 9.3 9.3 14.0 טטרסדורף קרית רוממה, שאול, גבעת

8.0 23.9 23.9 רמות

55.3 4.3 25.4 17.2 ^ 3.6 7.0 9.5 1 .3 17.2 1 57.5 מערב לשכת ^
10.8 6.0 8.7 20.6 60.2 הכרם בית מטה, קרית |

7.7 38.5 גרנות נווה ניות, שאנן, נווה

2.5 26.6 16.5 שרת רמת דניה, רמת וגן, בית

11.3 7.2 14.8 137.7 כרם עין א', גנים עיר יובל, קרית

4.6 1.1 12.6 573.4 ב',ג' גנים עיר םנחמ, קרית

59.4 23.3 18.6 8 .3 34 .3 ^ 10.5 5■1 8.9 1 5.5 56.5 דרוס לשכת

75.5 37.2 27.0 3.9 9.0 גוננים

30.4 1.0 4.1 7.1 172.2 רסקו מרדכי, גבעת

32.6 4.1 7.3 19.6 רפאים,טלבייה גרמנית,עמק גונן,מושבה
34.7 9.7 0.7 25.6 חיים מקור תלפיות, בקעה,

92.7 3.5 12.7 7.3 430.9 גילה
220.0 16 ■ 3 40.7 1 6.3 _  .1 . 1 1 0.2 ^ 20.4 .2 יעקב נווה לסכת

181.8 _ 21.4    5.3 5 .3 _ 5 ■ 3 729.9 מזרח תלפיות לטבח
(*) (.) (*)  ידוע לא
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סיכום הערות

 והקהילתיים המוסדיים  השירותים מגוון את לסקור ניסינו זו בעבודה
בסיס לשמש נועד זה מיפוי .198385 בתקופה בירושלים שפעלו ממושך, לטיפול

בירושלים. לקשישים האב תכנית והכנת התכנון נושא לכל

של גבוה שיעור בירושלים יש אחד שמצד הנתונים, מראים המוסדי בתחום
שבירושלים ההמתנה רשימות מתוך עולה שני מצד אר אחרים, לאזורים ביחס מיטות
מערכת שקיימת נמצא הקהילתי בתחום יותר. גבוהים מוסדיים לשירותים הצרכים

העיר. כל עלפני הפרוסה שירותים, של ענפה
הקשישים צורכי על הערכה קיבלנו ואחרים דמוגרפיים נתונים באמצעות

במיוחד הצרכים, לבין הניתנים השירותים בין פער ומצאנו בירושלים המוגבלים

וביקורי שיניים טיפולי פמיכוגריאטריה, שירותי ביתית, עזרה האלה: בשירותים
עלירי מכוסה להיות חייב שהתגלה הפער כל שלא ברור זאת עם חברתיים. בית
ועל המשפחות עלידי מכוסה להיות יכול גדול שחלק כיון פורמליים, גורמים

הפרטי. בשוק קניות ידי

על השירותים שפריסת מראה השונות השכונות עלפני השירותים התפלגות
של ספציפיים ה הצרכים בין התאמה יש תמיד ולא מאוזנת, תמיד אינה העיר פני
השירותים לבין באזור, הקשישים של הדמוגרפי מההרכב נלמדים שהם כפי האזור,

אזור. באותו בפועל הניתנים

טובים כלים לפתח צורך שיש היא המיפוי ממחקר שעולה החשובה המסקנה

מערכות ליצור יש כך לשם שוטף. באופן לקשישים השונים השירותים למיפוי יותר
■י

את ולשכלל הוולונטריים) בגופים (במיוחד קיימות אינן הן שבו במקום מידע
והן הארגונית ברמה הן ביותר, חיוניות כאלה מערכות הקיימות. המידע מערכות

ביחס השונות השירותים מערכות על שוטף דיווח לספק עלמנת העירונית, ברמה

בפועל, שניתנו השירות יחידות מספר השירות, מקבלי מספר האלה: לנושאים
רק לא זמינים יהיו שהנתונים להבטיח יש ועוד. השירות במתן הכרוכה העלות
זו שמטרה במידה ואזורים. שכונות של ברמה גם אם כי הכללירושלמית, ברמה

כעתיד. שירותים ופיתוח לתכנון במעלה ראשון עזר כלי יובטח תושג, אכן
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ביבליוגרפיה

לקשישים רבדורי דיור של מודל בגילה; מוגן דייר י. קינג, ז1.פ., בנדל
.1985 ,D10485 דיון דפי ברוקדייל, מכון ירושלים: קהילתית. במסגרת

 1983 בישראל, ממושך לטיפול מוסדות מפקד א. קפלן, ח., פקטור, ש., ברגמן,
מבון ירושלים; ומימון, ניירות תפקודית, רמה אוכלוסייה, היקף

.1986 מ8626, מיוחדת סידרה ברוקדייל,
הליכים  לקשישים בשירותים יפול ניהולם מ. כהן י., חביב ג'., ברודמקי
.1984 אוקטובר ברוקדייל, מכון ירושלים: ירושלים. דו"ח ארגוניים,

מרפאה של פעילותה אחר מעקב פ., עזאייזה וו., דסברג ח., וייל
8384ס דיון דפי ברוקדייל, מכון ירושלים: פסיכוגריאטרית.

קשישים של וסוציאליים רפואיים צרכים על סקר ואחרים. י., זילברשטיין
לביטוח המוסד ירושלים: ועלותם. נחוצים שירותים ברק: בבני מוגבלים

.1981 יולי תלאביב, ואוניברסיטת הבריאות משרד לאומי,
ועלותם, קהילתיים לשירותים הזדקקות ע., שמואלי ח., פקטור ג'., חביב

בדפוס.  .1984 ברוקדייל, מכון ירושלים:
צרכים  בירושלים הקשישים ד. נאון, גי., ברודסקי, ח., פקטור, ג'., חביב,
תכנית להכנת ההיגוי לועדת שהוכן המסכם הדו"ח ומחר. היום  ושירותים

.1985 ברוקדייל, מכון ירושלים: ירושלים. עיריית של החומש

ירושלים: ברק, בבני ביתית ולעזרה אישי לטיפול הצרכים היקף ב., מורגנשטיין
.1982 יוני לאומי, לביטוח המוסד

מכון ירושלים: קשישים, אצל הפה לבריאות מדדים ד., פלס ר., פליישמן
י .D8983 דיון דפי ברוקדייל,

. המוסד מחקר  הקשישים של ניידות ומידת בריאותם מצב על "ממצאים נ., שביט
המחלקה  מרכז כללית: קופתחולים של פנימי תדפיס לאומי", לביטוח

.1977 למחקר,

COHEN, M. AND SCHWARTZ, R. GERIATRIC REHABILITATION DAY HOSPITALS IN
ISRAEL: AN EVALUATION. JERUSALEM: BROOKDALE TNSTTTHTF. OF
GERONTOLOGY, D12385, 1985.



1984 ותתינעיס, לטבוח לפי  בירושלים םמוטך ל0>פול לטירותים מתקנים אי: נספח

1 11 1 11 |סיפול חולים קופת םתקן|
1 11 | יום ומרכזי (אחוח|בחי |םונע 1

1 לטיפול! |םוסדות |מועדוני0 ע0 ני0 ים|וסועדו חול | |בריאות |םרפאות|
| מוגן4 דיור 1 |סםוסך3 |חברחיים2 מיוחדים2 |קירוחים ויום1 |הציבור) ים נ םכו | (מספר) | גיאוגרפי א'זור
ו ו ו ו ו ו ו ו ו

1 11 1 111 / | צפון לשכת
1 "בית| אבוה |בית המורחבת פוםרנץ|סנהדריה בית |םתנ"ס | (מעלות +| אשכול:רנםגן |רםת 3 | אשכול רםח המבחר, גבעת
| סנהדריה (50)|באייר" | בריאות |טירותי | דפנה) | לב, |א.ק.ג., | סנהדריו. דפנה, םעלוח
1 1(125) |אס"ל הצרפתית |הגבער. טירות |מקיפי50, 1 אבחון| יו0ר0יה, ז |פי | המורחבת
1 | "הדסה" (70)|בי"ח | מלב"ב ןלעוורים, 1 ריפוי! דפנה: מעלות | 1 הצרפתית הגבעה
1 הצופים(16)1 הר 1 1 (122) 1 1 | |בעיסוק |

1 /_■ 1 1 1 1 1 1 1

1 אבוה"םוטב! |בית אבות"(50) |"עזרת 111 | | ישראל בית סערים, מאה
1 | לעדת (100)|זקנים |בוכרים 11 | |  | מחניים סנהדריה, בוכרים,
1 1(40) הבוכרים" 1(150) "הדסה" | 111 || ,

ו ו ו ו ו ו ו ו ו י"
1 | החולים |בית העירייה |גםלאי טנסי מורשה |םתנ"ס | (מורשה) +| (רנסגן) ן"טסראוס" 4 | העיר, מרכז ממילא, םורקה,
1 (סנט| י" "הציני! 1 C336■) | שירותי  |יסראל 11 | | היהודי הרובע
1  1(10) |לואיס) 1 חלקיים6 |בריאות || ||
1 1 1 1 (230) 111 11
1 1 1 1 1 11 11
1 11 | לקשיש" ן'ייד || 11
1 11 | נריאוח ןשירוהי || ||
1 1 | 0יפול| |םקיפים5כולל || ||
1 11 1 (450) |טיניים || ||
1 1 1 1 1 1 1 1 1

זה. משירות הנהנים ר.קשיסי0 מספר אח מציין בסוגריים המספר 1

ן/םתנ"ס. במועדו הרקומים החבריט למספר מתייחם בסוגריים המספר 2

.1985 ב כמוסד התקניות המיטות למספר מתייחס בסוגריים המספר 3

בבניין. הדיור יחידות למספר מתייחס בסוגריים המספר 4

וטיפול מעקב, מונע, טיפול בית, טיפול קירותי גם ולעתים אחות, רופא. שירותי המספקות למסגרות היא הכוונה מקיפים בריאות שירותי במונח 5

פרהרפואי.

רופא. קל טירות כוללים אינם חלקיים בריאות שירותי 6

' r



המסך אי: נספח

| | | | | | |סיפול חולים קופת 1 מהקו
1 11 1 יו0 |םרכזי (אחוח|בחי |םונע I

1 ל0יפול| |םוסדות 1 קם ינו עדונ וסו | לים ווו | |בריאוה |םרפאות|
1 סוגן דיור 1 ממוסך 1 ים י חנות |0ועדונים מיוחדים |טירוחים |יום |ר.ציבור) ניס םכו | (םספר) | גיאוגרפי איזור
ו ו ו ו ו ו ו ו ו

ם0יר(ורה| ל.א. יד 1 1 (200) חד." ו פו! |"דלח 11 1 111 טםואל קריה רחביה,
I (41 J |סלוםונס) 1(500) ן"םסען" 111 11
1 1 1(150) ברית |בני I I I I I

1 1 1(250) ןבארי" 111 11
ו ו ו ו ו ו ו ו ו

| | "מזכרה| הנוער |ביח 11 | 111 נחלאות, יהודה, מחנה
1 | 1(110) |םשה" 111 | | חסד שערי זנוונוה,
1 | 1 הנוער |בית 11 1 11
1 1 1(100) ן"נובמיסקי" 111 11
1 1 1 (85) |נחלאוח 111 11 J
ו ו ו ו ו ו ו ו ו י"
1 1 טרים"| "בית |סתנ"ס 11 1 111 סקור אברהם, כרם גאולה, 1

1 1 1(150) 1 111 | | מסר, ו זכרו ברוך,
1 1 1 1 1 J 1 1 1

1 | "עזרת |בי"ח גרוס ע"ק |סתנ"ס רוס ע"ט |םתנ"ס | | "רוקח" |סכון 1 | םורוובת, רוממה רוממה,
1 1(62) (130)|נשים" מלב"ב|  שאול |גבעת | | ריאה) |(םחלות | הרנוף שאול, גבעת
| | "נווה (120)|בי"א ן"תוסיר." (60) 111 [|
1 1(220) |שםחה" 1 111 11
ו ו ו ו ; ו ו ו ו ו

1 1 1 (80) |רםוו1 11 1 111 רמות
1 1 1 (90) רמות |םתנ"ס 111 11
1 1 1 1 1 1 1 1 1



המסך י: א נספה

ן ן | | | | |סיפול חולים קופה םווקן|
| | | | יום |מרכזי (אחות|בחי |םונע 1

| לטיפולו |םוסדוח 1 עם ני0 1ומועדו חולים | |בריאות |םרפאות|
1 םוגן דיור 1 01סוטך ים חברתי |מועדונ~ים מיוחדים |סירותים |יום |ר.צינור) ■ ים נ |םכו (מספר) | גיאוגרפי איזור
| | | 1 1 1 1 1 1

| | | 1 111 | | מערב למכת
| | "מרגוע |בי"א (50) מקר, |קריח | | (ביה *| 1 21 הכרם, בית סטה, קריה
| | בנים" (150)|תפארת |ויצ"ו | | ייכרם) 1 11 נוי יפה
| | הכרם) |(בית הכרם בית |מתנ"מ 1 1 1 11
1 1(35) 1(100) 1 11 1 ; י1
| 1 1 1 1 1 1 1 1

( ן ן ן ן ן ן | _ | נווה ביות, טאנן, נווה
1 | | 1 111 | | הטםסלה קריה גרנות,
ן ן 1 1 1 1 1 ו 1

| | "טערי |בי"ח (70) וגן |בית | | | 111 דניה, יפת וגן, בית
| 1(60) |צדק" 1 111 11 טית יםת ,

1 1 1 1 1 1^ 1 1 1 £
| | "הרסה" (7.8.)|בי"ח |טסרן ליאון ע"ס |מתנ"ס | (קרית +| | 3 | אי, גנים עיר יובל, קרית (

1 1(16) כרם 1עיו (34) |אולסוונגר םלב"ב  יובל |ק. | יובל) | | | הדסה כרם, עין
| 1 1 (50) י )חברונ הציבור(215 |בריאות 11 11
| | | | טסרן |,םתנ'יס 1 1 11
| | | | בריאות |טירוחי 1 1 | 1

| | | 1(300) |חלקיים6 11 11
| | 1 1111 11
ן ן ו ו ו ו ו ו 1

1 | | | ברסלר ע"ס |םתנ"ס | (עיר ♦| | 1 ב',גי| גנים עיר םנחם, קרית
| | | | טירותי  מנחם |ק. | גנים) | 1 | (מנחת) םלחר.
1 | | | מקיפים3 |בריאוח 11 11
| | | 1(125) 111 11
1 1 1 1 1 1 1 1 !_

* , 1



4 * * י*

המסך : י א נספח

ו ן ן | | | |טיפול חולי0 קופת סחקן|
ן | | | (<1ווות|בחי|םרכזייוס נע 1םו 1

| לטיפולו |םוסדות | עם ים נ 1וםועדו חולים 1 |בריאוח 1מרפאות|
| טוגן דיור 1 ממוסך | ים חברתי נ*ים מועדו 1 חדים ו מי ים |סירוח |יום |ר,ציבור) ים נ סכו | (םםפר) 1 גיאוגרפי איזור
ן ן ן 1 1 1 1 1 1

ן ןן 1 111 11 ייי3 למכה
גינן."ס,,ין |ני"א גוננ,םנ120) |סחנ"ס | | | 1 21 (קסטונים) גונניס
1 ( 65) | 1(120) חי |גונן 1 1 י י י

| | י| ט י ח ן נ גו 1םתנ"ס 111 יי
ן ן ו ( 50) ו 11 1 11
| | 1(120) אליטבע |בית 11 1 יי
ן ן ן 1 1 1 1 1 י
| "ר.מאוחד"| |בי"א הורדים(50) |גבעת | | (רסקו) *| 111 רסקו מרדכי, גבעת
| 1(340) | 1 111 יי 1

| | | הנוער בית |םתנ"ס 11.1 11 JJJ

| | 1(200) |העברי 111 י י ן

ן ן ו . .. 1 1 < 1 1 1_
אםנוא.ע.מ.א| |רחל "גונן" (120)|ביא . |גונן תלחי  |0לב"ב |""ל. | (יקים) |ריפוי 1 | גרמנית מושבה גונן,
1 (48) 1(193) אקדמאיים| |גיטלאים (19) ן |חי.. 1 |בדיבור | מושבי. רפאים). (עמק
ן | םושנ (100)|ב"א | 1 .(17)1 1 1 י סלב"י' יווני".
| א. . מ ע. בוסתנאיא. | " י נ עירו יפ זקנ 1 (250 ר.ספורט( |םרכז 11 י יי
1 (36) | (60) |(אטבל) 1 111 * 1

| | "תלחייי |בי"ח 111 1 1'
| 1(100) I 1 11 י יי
ן ן ן 1 1 1 1 1 1__
| סנ"ס  בארס |בתי גריאטרי |םרכז תלפיות מפגט פרנקפורטר ע"0 |םרכז | | 1 2 | בקעה, אבוסור, מסה, ימין
1 (74) 1(70) (70)|תלפיות לזרוס) |(ביח בריאות סירותי 11 | | | תלפיות חיים, טקור
| | "כרמי" |בי"א | כולל |םקיפים5 11 11
| 1(20) | טינייס(365)| |טיפול 11 11
| הורים בית |בי"א 1 111 יי
| |א.ע.0.א.(118)1 1 11 1 י י

ן ו ו ו ו ו ו ו 1



הםסך אי: ח י: ס נ

1 11 | 11 |סיפול חולים קופת םתקן|
1 11 | יום |סרבזי (אהות|בחי |םונע 1

1 לטיפול! |מוסדוו! 1 עם ים נ וסועדו | לים חו | |בריאות |םרפאוו1|
1 מוגן דיור 1 ים|םםוקך חברתי |מועדונים מיוחדים |קירותים |יו0 |הציבור) . |םכוני0 (מספר) | גיאוגרפי איזור
ו ו ו ו ו ו ו ו ו

| גילה (דיור |דג"ם * a"y גילה |םתנ"ם 11 ♦ 1 111 גילה
| גרים)אס"ל סבי 1 1(200) יפר, |עדי || | 11
1 (51) 1 < 1 111 11
ו ו ו ו ו ו ו ו ו

1 | "חמדת (140)|בי"ח יעקב י. ו ו ב | | | | 111 והיעקב ו נ לטבח
1 1(50) |הרים" יעקב נווה |מתנ"ס || | ||
1 1 1(200) 1 111 11
1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 תלפיות |מתנ"ס |קופ"ח| ♦ 1 111 מזרון תלפיות למכת י

1 1 1 (60) |םזיח 1 (41)1 111 £
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ו

1 1 1(150) |ספפורד  דוד ביח |סתנ"ט 1 ♦ 1 1 41 העיר מזרח ל0כת
1 | [ סל מועדונים 61 בריאות |סירותי || 11
1 1 /7250) ות הנטויארכי 1 (450) |םקיפים5 11 ||
1 1 1 1 1 1 1 1 1

י 4
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1984 ירושלים בשכונות לקשישים שוותים של מתקנים נ: נספח

מקרא

חברתיים נווערונים 9
כלליח זןופ"ח יורפאוח **

מיזוק\ר לטי0ול מוסדוח . 1

מיוחדים ומועדונים יוט מרכזי 0
מונע לטי0יל חוונוח t

מוגן ריור <"* ^^^ \י"
קו0"ח של מכונים ■■ /"^ ^י
יום ביוזווולים . /^\/ /

ק1כונה, בתוך לנ/הקן סימן של מיקומו ^1 /
מדוייק. גאו>ר0י ציון מהווה איני \ /

^ ) y JfM' גיי' SsK

C רמות. \י> </ )

L^tp■ '^'י;".■/ l '' w^ MsB)(

\ /וי*
f
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שנתוניהם בירושלים לקשישים קהילתיים שירותים המספקים הגופים ג: נספח
במחקר נכללו

מספקים גופים שירות

קופתחולים מרפאות סיעודי רפואי מקצועי טיפול
"סיעוד" חברת

פרהרפואי טיפול

(רמות פיזיקאלי מכון  כללית קופתחולים פיזיוטרפיה
אשכול)

ומעקב טיפול להמשך יחידה 
לאומית קופתחולים 

ביתחולים ליד  כללית קופתחולים בעיסוק ריפוי
מזרח תלפיות יום

דפנה (מעלות בעיסוק ריפוי מכון 
ומעקב טיפול להמשך יחידה 

מורשה מתנ"ס
לאומית קופתחולים

("מטב") בית מטפלות לשירות אגודה אישי טיפול
ומעקב טיפול להמשך יחידה  כללית קופתחולים

העירוניות הרווחה לשכות
המחוזית הבריאות לשכת

לאומית קופתחולים

העירוניות הרווחה לשכות צופיות מט"זיות

העירוניות הרווחה לשכות ביתית עזרה
ירושלים) (מזרח דוד בית  מתנסי"ם

גרוס) (ע"ש רוממה 
יעקב נווה 

יובל) (קרית שטרן 

העירוניות הרווחה לשכות כביסה שירותי ■י

לקשיש" וזיר
שרה" "יד אגודת

ברסלר) (ע"ש מנחם קרית  מתנסי"ם
ירושלי) (מזרח דוד בית 

פומרנץ בית 
גרוס) (ע"ש רוממה 
רמות  עירוניים מועדונים

נחלאות 
יעקב נווה 

אבות" "עזרת מועדון



י  61 
המשך ג: נספח

מספקים גופים שירות

לקשיש" "יד מוכנות ארוחות
חב"ד תמחוי בית
"שלגל" חברת

ירושלים) (מזרח דוד בית מתנ"ס
אבות" "עזרת מועדון

הכרם) (בית "ויצ"ו" מועדון
וגן) (בית לשישה" "יד

מזרחי צעירות בית ביתהספר
מקבלים) במה"כ נכלל (לא "עמית"

העירוניות הרווחה לשכות חברתיים בית ביקורי
לאומי לביטוח המוסד
גילה שכונת מנהלת
שרה" "יד אגודת

לשישה" "יד
פרנקפורטר) (ע"ש בקעה לקשיש מרכז

גרוס) (ע"ש רוממה  מתנסי"ם
ברוך) (מקור מרים בית 

לגבי: כמותיים נתונים אין
רוטשילד" דה "אוולינה  בתיספר

מזרחי", צעירות "בית "פלך",
נוער", "קרית עמליה", "מדרשת
שליד "תיכון "נועם", "חורב",

האוניברסיטה"
גולד ן מכו

מחו"ל סטודנטים פרויקט  0. Y.P.
הסוציאלית המועצה חימום

נוער קרית מקצועית תיכונית ישיבה תיקונים סיירת
יעקב נווה  מתנסי"ם

ירושלים) (מזרח דוד בית 
פומרנץ בית 

ליאון) (ע"ש יובל קרית 
מורשה 

צדק שערי ביתחולים יום ביתחולים
מזרח תלפיות  כללית קופתחולים

"תלחי"



 62  המשך ג: נספח

מספקים גופים שירות

שירותים עם ומועדונים יום מרכזי
חדים מיו

לקשיש" "יד
פרנקפורטר) (ע"ש בקעה לקשיש מרכז
(מלב"ב) בקהילה בקשיש לטיפול מרכז
ירושלים) (מזרח דוד בית  מתנסי"ם

יובל) (קרית שטרן 
מורשה 

ברסלר) ע"ש מנחם (קרית גנים עיר 
ן) ליאו (ע"ש ובל י קרית 

פומרנץ בית 
רוס) (ע"ש שאול גבעת 

ירושלים עיריית לגימלאים חברתיים מועדונים חברתיים מועדונים
וחברה ספורט לנוער המחלקה

אבות" "עזרת אחרים: מועדונים
"משען"

ברית" "בני
ירושלים) (מזרח "ספפורד"

ירושלים) (עיריית הציבור בריאות תחנות מונע טיפול
ירושלים) (מזרח דוד בית  מתנסי"ם

פומרנץ בית 
ליאון) (ע"ש יובל קרית 
פרנקפורטר) (ע"ש בקעה לקשיש מרכז

נשים עזרת מרפאת גריאטריה פסיכו
(דרום) רפאים עמק  הבריאות משרד של מרפאות

(מערב) יובל קרית  איתנים
טלבייה, ביתחולים  כללית קופתחולים

רות. מרפאת

מרכזית שיניים מרפאת  כללית קופתחולים שיניים טיפולי
("מעוז")

לאומית קופתחולים
כרם עין הדסה ביתחולים שיניים, לרפואת פקולטה

עממית" חולים "עזרת
לקשיש" "יד

מורשה  מתנסי"ם
פומרנץ בית 

בקעה לקשיש מרכז דרך  שכונתיות מנהלות
גילה 

נחלאות 
מזרח תלפיות 

שרה" "יד אגודת רפואיים מכשירים
המחוזית הבריאות לשכת



 63  המשך ג: נספח

מספקים גופים שיריי1

"עמית" אזעקה מכשירי
שרה" "יד אגודת

העירוניות הרווחה לשכות אומנות משפחות

"עמית" הסעות
ברסלר) (ע"ש מנחם קרית  מתנ"סים

פומרנץ בית 
מורשה 

ליאון) (ע"ש יובל קרית 
לקשיש" ">ך תעסוקה

"המשקם"
ירושלים) (מזרח דוד בית  מתנ"סים

גרוס) (ע"ש רוממה 
ברסלר) (ע"ש מנחם קרית 
פרנקפורטר) (ע"ש בקעה לקשיש מרכז

פתייה חזון מפעל
שרה" "יד

(אינדיבידואלי) גונן אבות בית  "משען" מיגי (דג"מ)יייי גילה  אש"ל
בארט בתי (שנ"ס) סוציאלי נשים שירות

אמנו רחל בוסתנאי, מלומונס)א.ע.מ.א. (ורה מאיר ל.א. יד
העירוניות הרווחה לשכות דיור בהתאמת עזרה

העירוניות הרווחה לשכות בסיסי ביתי ציוד
היה1.ךית הסוכנית _ חברתיים לשירןן1ים היחידה

העירוניות הרווחה לשכות והבראה נופש
גוננים  מתנסי"ם

רוס) (ע"ש שאול גבעת 
פומנרץ בית 

גרוס) (ע"ש רוממה 
מרים) (בית ברוך מקור 

העברי הנוער בית 
טי י ח גונן 

ירושלים) (מזרח דוד בית 
העירוניות הרווחה לשכות רפואיים צרכים



1983 , ( ע ב ו ר  ח ת ) גיאוגרפי ר ו ז י א לפי בירושלים פ י ט י ש ק ר, עול וגרפיים רמ נים י מאפי די: נספח

| ילידי f/ 1 1 1 | ד"מו"ג"ר"פ"יק מאפיין
1 |אסיי. 1 1 1.1 1

| |אפריקר, 1 1 1 1 1

| 1(כולל I I t| |סר,"כ 1

| ילידי | 1 ישים| הקשישים|הקט | |סר."כ
| נטים|ישראל) 1tI7 5 + t/ |באיזור ילה בקר, | ישים הקט | חתוונע

54.0 37.7 7.5 30,730 32,028 ירושלים סה"כ

36.6 53.9 37.5 8.7 25,390 26,683 יהודים סה"כ _^
הטנתו דפנה,גבעת אשכול,מ'גלוה רמות

22.8 47.5 29.2 4.7 596 ן68 מורחבת סנהדריה

53.8 54.8 46.4 9.0 2,037 2,078 ר, דרי ישראל,בוכרים,סנה ת י ב , ם י ר ע ש מאה

79.7 53.0 29.3 10.7 232 232 ממיל).; מורטה,

26.0 54.5 40.3 22.0 1,212 1,212 העיר מרכז

13.5 55.8 40.5 25.3 2,091 2,091 שמואל קרית רחביה,

77.8 57.9 44.8 17.5 1,661 1,661 חסד יהודה.נחלאות,זכרונות,שערי מיונה

46.6 51.1 42.0 9.3 1,988 1,988 מסר, זכרון ברוך, מקור גאולה,

36.0 49.6 32.1 8.0 783 989 מורחבת רוממה רוממה,
35.5 51.2 34.5 7.9 502 543 נוף הר שאול, גבעת 1

on
20.9 51.5 35.4 10.7 1,844 1,878 הכרם בית משה, קרית ^

18.5 47.7 28.5 5.2 130 130 גרנות נווה ניות, שאנן, נווה

17.3 48.5 36.7 4.8 788 834 שרת רמת דניה, רמת ן, ג ו ביה
35.4 56.8 35.0 8.8 884 884 א' גנים עיר הדרומית, יובל קרית
33.4 51.5 29.0 9.0 1,069 1,076 הדסה כרם, עין צפון, היובל קרית
48.3 52.2 33.5 8.8 872 872 מנחת בי,ג', גנים עיר מנחם, קרית

65.5 56.0 36.6 .1 1,776 1,943 גוננים

16.4 53.5 33.8 9.6 987 1,298 רסקו מרדכי, גבעת

ופאיס), גרמנית(עמק ר. גונן,מושב
29.0 57.4 34.6 13.3 1,386 1,516 יוונית מיטבה

16.6 55.0 37.7 26.3 1,066 1,066 טלבייה
49. S 52.3 31.4 9.7 778 897 צפאפה ר,בית אבוסו משר,,בקעה, ימין
43.2 51.4 34.7 7.7 665 740 חיים,תלפיות מקור
15.4 30.8 15.4 2.8 13 13 הארמני הרובע
23.7 45.8 49.2 3.5 59 59 היהודי הרובע



המשך די: נספח

| ילידי §7 1 | | | 1 גרפי דמו ן י מאפי
| |אסיה 1 1 1 1 1

| |אפריקר, 1 1 1 1 1

| |(כולל / / t/ כ ר," ס 1 1

| |ילידי | הקשישים|הקשישים| | /0ה"כ
| +75|*נטים|ישראל) ^ ר ו ז י א ב | |הקשישים|בקר.ילה ע ב ו ר  תת
./ ו ו ו ו ו ו

32.4 82.4 76.5 29.8 34 34 טוענת חנינא, עטרות,בית

16.7 56.0 35.5 3.3 377 377 יםית

16.6 56.0 38.9 3.8 457 491 יעקב נווי

14.0 52.1 32.1 2.6 215 217 הצרפתית הגבעה

17.4 54.0 35.0 3.9 374 374 מזרח תלפיות

22.2 58.4 37.1 3.2 550 550 גילי

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה  1983 והדיור האוכלוסין מפקד מקור:

ו

U1
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המשך  די נספח

1 1 1 סה"כ | מאפיין
1 | | הקשישים |

| נשים * * 75 + t | בקהילה 1 תתרובע
1 1 1 1

54.6 38.2 5,340 לאיהורים "כ מה 2_נ.

אשכול, רמת המבתר, גבעת
סנהרריה דפנה, מעלות

78.6 35.7 14 המורחבת
94.6 29.7 37 ממילא מורשה,
66.7 46.7 15 העיר מרכז

כרם, עין צפון, היובל קרית
81.5 40.7 27 הדסה

(עמק גרמנית מושבה גונן,
87.5 47.5 40 יוונית מושבה רפאים),
50.0 29.2 24 טלבייה

וטור, אב בקעה, משה, ימין
66.7 40.0 30 צפאפה בית
46.2 23.1 39 תלפיות מקורתיים,
60.3 33.1 459 הנוצרי הרובע
56.3 36.1 183 הארמני הרובע
44.4 29.6 27 היהודי הרובע
55.7 38.9 742  המוסלמי הרובע
54.2 37.2 1,098 שועפת חנינה, בית עטרות,
5 5.6 5 5.6 9 יעקב נווה
56.3 28.1 32 הצרפתית הגבעה

ואדי אטור, עיסוויה,
53.8 39.4 691 אלגיוז

אלזהרה, באב גיראח, שייך
55.3 32.6 506 שמעון נחלת אמריקאית, מושבה

העופל, סילואן, עמוד, אל ראס
49.4 1.0י 715 המזרחית אבוסור דיר

באחר, צור מוכבר, אבל י ג
48.2 46.1 577 שרפת (דרום), צאפפה בית
46.7 46.7 15 גילה
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ABSTRACT

An accurate assessment of the adequacy of the existing service
supply is critical for the planning and development of services to the
elderly. This report assesses services in Jerusalem as a whole and

variations between neighborhoods. The distribution of services is

then compared with the demographic distribution of the elderly in the
, city.

Jerusalem has a high rate of beds per thousand elderly compared

with other areas of the country. On the other hand, the waiting lists
for Jerusalem1s institutions are longer, which may indicate greater
need for institutional services.

There is an extensive system of community services in many areas

of the city. When compared with the estimated need for community

services, however, the extent of services is far less than the

estimated need. This gap is especially apparent in the areas of

personal care, homemaking, psychogeriatric services, dental care and
social home visits.

Finally, the report indicates that the provision of services
varies greatly among neighborhoods. This variation does not

necessarily coincide with the variation in needs, so that in some

neighborhoods the gap between needs and service supply is particularly
large.
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