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תקציר

אביביפו, תל בעיר הקשישה האוכלוסייה צורכי עם להתמודד בניסיון
היצע הלימות של הערכה קהילתיים. שירותים של מיגוון האחרונות בשנים פותחו
הבאות. בשנים לקשישים שירותים ולפיתוח לתכנון חיונית הינה הקיים השירותים

לצורכי ביחס אביביפו בתל הקהילתיים השירותים את להעריך נועד זה דו"רו

הבאות. ובשנים בהווה הקשישה האוכלוסייה

הארגוני, ההיבט (א) עיקריים: היבטים משני נבחנו הקהילתיים השירותים
את המממנים או המפעילים הגופים מבחינת השירתים מערך באיפיון המתרכז

ההיבט (ב) לאספקתם. והמתכונת שבאחריותם השירות תחומי השונים, השירותים
הקשישים מספר הניתנים, השירותים היקף את הבוחן השירותים של הכמותי

הקיימים. השירותים של האזורית והפריסה המשורתים

אלה, היבטים משני הקיימים השירותים של מפורט תיאור מציג הדו"ח

את בהרחבה הדו"ח בוחן הקיימת, המצב תמונת הצגת לאחר והכמותי. הארגוני
היום  הדרושים השירותים לבין היום הניתנים השירותים בין הקיימים הפערים
לזו היום הניתנת השירותים רמת בין הפער של הכמותית ההערכה הבאות. ובשנים

הלימות בנושא שבוצעו סקרים על התבססה הבאות, ובשנים היום, הדרושה
שפותחו שונים מודלים על אביב, בתל מוגבלים לקשישים הניתנים השירותים

המידע לקשישים. שירותים במתן העוסקים השדה עובדי הערכות ועל צרכים להערכת

ראיונות באמצעות נאסף אספקתם, ובדרכי השירותים בארגון הקיימים הקשיים על

ניהול בנושא אביב תל בעיר שבוצע במחקר שנאסף המידע עם יחד השדה, עובדי עם

ארגוניים. בין וקשרים בקשישים הטיפול

שירותים במתן מעורבים אביביפו תל בעיר רבים גופים כי מראים הנתונים

וקיימות אחד מגורם יותר עלידי ניתנים השירותים מן ניכר חלק לקשישים.
ובתוכנם. ביעדיהם הזהים שירותים באספקת רבות וריאציות

היום המקבלים הקשישים מספר כי נמצא בעיר, השירותים ריבוי למרות
היו הפערים השונים. לשירותים הצרכים לאומדנים בהשוואה נמוך שירותים

טיפול כביסה, שירותי ביתית, עזרה אישי, טיפול של בשירותים בעיקר בולטים

ופיזיוטרפיה. רפואיסיעודי טיפול מונע,



השירותים. נותני בהערכות גם ביטויו את מצא בשירותים הקיים המחסור

במתכונת בעיות על גם העובדים הצביעו השירותים, היקף בהגדרת לצורך מעבר

ובאספקת בהפעלה לבעיות אדם, כוח גיוס לבעיות התייחסות תוך הקיימת ההפעלה
הקיימים. השירותים של האזורית בפריסה הקשורות ובעיות השירותים,

ו

)■■

(

*



תודה דברי

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

תודה חבים אנו שלביו, בכל המחקר את ליוו אשר ההיגוי ועדות לחברי
המקצועית. תרומתם ועל הערותיהם על המידע, בעיבוד עזרתם על מיוחדת

מאגף אליאב, דבורה וגב' לשם אברהם מר גרינברג, שרית לגב' תודתנו
האב. תכנית הכנת את והובילו יזמו אשר אביביפו, תל בעיריית הרווחה

אין אשר בעיר, לקשישים השירותים מערכת של הפעלתה על המופקדים לאנשים
נוכל לא לצערנו להתבצע. המחקר היה יכול לא הרבה עזרתם שאלמלא ספק לנו
כתודה תודתנו את יקבל מהם אחד שכל מקווים אנו אך כולם, את כאן למנות

אישית.

על (אש"ל) בישראל לקשישים שירותים ופיתוח לתכנון לאגודה תודתנו
ותרומתו המקצועית עזרתו על למברגר ליהונתן ובמיוחד הפרויקט במימון הסיוע

הפרוייקט. במימון עזרתו על ינטישראל ו לגי גם תודתנו ההמלצות. בגיבוש

הרפז חיים ולד"ר בירושלים העברית מהאוניברסיטה פרידלנדר, דב לפרופ'
בהכנת הסיוע על מודים אנו אביביפו, תל בעיריית כלכליחברתי למחקר מהמכון

אביביפו. תל לעיר האוכלוסייה תחזיות

בייעוץ הנתונים, בניתוח רבות לנו שסייע חביב גיק לד"ר מודים אנו
השונים. המחקר בשלבי ובהדרכה

שעזרה יהב ולנאורה הדו"ח בהדפסת רבות שעמלה אלון לבלהה תודתנו

בעריכתו.
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הקדמה

אביביפו תל עיריית עלידי ברוקדייל מכון הוזמן ,1985 נובמבר בסוף
פיתוח אביביפו. תל בעיר לקשישים לשירותים אב תכנית ובגיבוש בפיתוח לסייע
מיחידות נציגים בה השתתפו אשר כללעירונית, היגוי ועדת על הוטל האב תכנית

ים, נטרי ולו והו הציבוריים הממשלתיים, הגורמים ונציגי בעירייה שונות
את לרכז המשימה הוטלה המכון על אביביפו. בתל הקשישים בתחום הפועלים

השירותים לפיתוח העדיפויות סידרי לקביעת בסיס לספק נועד אשר הדרוש המידע
בין מוסכמת עבודה חלוקת היתה העבודה תהליך כל במשך הבאות. בשנים לקשישים
ולהציג המידע את לספק היה החוקרים תפקיד ההיגוי. ועדת חברי לבין החוקרים

את לבקר היה ההיגוי ועדת חברי תפקיד השלכותיהן. ואת שונות ואופציות גישות
תפקידים חלוקת העדיפויות. סידרי את ולגבש האופציות בהבהרת לעזור המידע,
לעומת בעיקרה, מקצועית פעולה הוא אופציות שניתוח התפיסה על התבססה זו

לנציגי עניין שהן ערכיות, קביעות המחייב עדיפויות סידרי קביעת של התהליך
המוסמכים. הציבור

לתרום העשויים עיקריים תחומים במספר יתרכז ברוקדייל מכון כי סוכם
התכנית: לגיבוש

על אביביפו תל בעיר הקשישים אוכלוסיית של הדמוגרפי המבנה ניתוח א.

הקשישה האוכלוסייה של האיפיונים על לעמוד היתה המטרה השונים. רבעיה
ההזדקקות על השלכות להן שיש תכונות באותן התרכזות תוך בעיר,

לשירותים.

ודרך היקפם ובחינת העיר לקשישי הקיימים השירותים של מקיף מיפוי ב.

בעיר הקיימים השירותים מכלול את לתאר נועד המיפוי ואספקתם. ארגונם
עלידם. המשורתים הקשישים והיקף האזורית פריסתם על ולעמוד

: קיימים מודלים על התבססה אשר היום הניתנים לשירותים הצרכים הערכת ג.
קשישים בקרב השירותים צריכת של בנושא עלידו שבוצעו וסקרים במכון

על שירותים במתן העוסקים העובדים של הערכות עם יחד אביב, תל בעיר
בעיר. היום השירותים באספקת וכמותיות ארגוניות בעיות



 ב 

העיר כלל של ברמה הקיימים, השירותים לבין הצרכים בין הפערים הערכת ד.
שנאספו הנתונים בין להשוות היתה המטרה השונים. העיר אזורי ולפי

הקיימים. הצרכים על שגובש המידע לבין במיפוי
שהם כפי אספקתם, ואופן ארגונם מבחינת הקיימים השירותים יעילות הערכת ה.

השונים. בשירותים העובדים בעמדות ביטוי לידי באים

על והשלכותיהם אביביפו תל העיר באוכלוסיית הצפויים השינויים בחינת ו.

ומוסדיים. קהילתיים השונים, לשירותים הצרכים

ובארגונים. השונים בשירותים הקיימות הפיתוח תכניות איתור ז.

עם התמודדות שיאפשרו בעתיד, השירותים לפיתוח מנחים קווים גיבוש ח.

הבאות. בשנים אביביפו תל בעיר הקשישים צורכי

הובאו האב תכנית גיבוש בתהליך שנאספו ים והתערבתי הכמותיים הנתונים
ההמלצות. לגיבוש בסיס ושימשו השונות ההיגוי בוועדות לדיונים

מכון צוות עלידי שהוגשו דוחו"ת תשעה מבין אחד הינו זה דו"ח

של מסוימים בהיבטים עוסק מהם אחד כל אשר הדוחו"ת פירוט להלן ברוקדייל.
בעיר. לקשישים לשירותים הקיימים והמענים הצרכים

אביב תל בעיר מוסדיים לשירותים והצרכים הקיים ההיצע את סוקר 1 מס' דו"ח

דיור (כולל לעצמאיים למוסדות בנפרד מתייחסת הסקירה ובעתיד. בהווה יפו,

ותשושים). נפש תשושי (סיעודיים, מוגבלים לקשישים ולמוסדות מוגן)

חלקים: לארבעה מחולק הדו"ח בקהילה. הניתנים השירותים את סוקר 2 מס' דו"ח
דן השני החלק הקהילתיים; השירותים של הארגוני במערך מתרכז הראשון החלק

זה בחלק ובעתיד. בהווה אלה לשירותים והצרכים כיום הניתנים השירותים בהיקף

העיר רובעי בין ההבדלים ומוצגים השירותים של האזורית הפריסה נבחנת
באספקת לבעיות באשר העובדים הערכות את מביא השלישי החלק השונים;

השירותים היקף לבין הצרכים בין הפערים את מסכם האחרון והחלק השירותים,
בעתיד. השירותים לפיתוח שונות גישות ומציג הקיים,
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אביב. תל בעיר חברתיים ובמועדונים למוגבלים יום במרכזי מתמקד 3 ממי דו"ח
לשוני התייחסות תוך היום מרכזי של השונים הדגמים את בהרחבה סוקר הדו"רו

הארגון ובדרכי הניתנים, בשירותים המשורתת, האוכלוסייה בסוג ביניהם הקיים
יום במרכזי הצרכים להערכת שונים אומדנים מציג הדו"ח המרכזים. של וההפעלה
המרכזים של הגיאוגרפית הפריסה המשורתים, היקף מבחינת הבאות ובשנים בהווה

הרצויים. והדגמים

היקף מבחינת הקיים ההיצע בהצגת מתרכז החברתיים במועדונים הדיון
השירותים וסוגי הפעלתם דרכי שלהם, הגיאוגרפית הפריסה במועדונים, המשורתים

בהווה אלה לשירותים לצרכים נרחבת התייחסות ישנה כאן גם בהם. הניתנים
השירותים וסוגי בעיר המועדונים של המיקום המשורתים, היקף מבחינת ובעתיד

בהם. שדרושים

תחזיות ומציג בעיר הקשישים של הדמוגרפיים המאפיינים את סוקר 4 מס' דו"ח
העיר. רובעי תשעת לפי אזורית, ברמה והן העיר כלל של ברמה הן  2000 לשנת

קהילתיים לשירותים ובעתיד בהווה הצרכים להערכת בסיס שימשו בדו"ח הנתונים

ים. ומוסדי

בשיתוף ברוקדייל מכון עלידי שבוצע מחקר מתוך הממצאים את מסכם 5 מס' דו"ח
עבורם הולמים שירותים ופיתוח בקהילה המוגבלים הקשישים בנושא אש"ל,

הפערים להערכת בסיס שימש זה דו"ח מוסדיים. לשירותים הזדקקות על וההשלכות
השונים. לשירותים הצרכים היקף לבין הניתנים השירותים היקף בין

בסיס על הניתנים השירותים איכות על השדה עובדי הערכת את מציג 6 מסי דו"ח
אלה נתונים בארץ. ערים בארבע ברוקדייל מכון עלידי 1983 ב שבוצע מחקר

השירותים ובארגון בהספקה הקיימים הקשיים להבנת נוסף מידע מקור שימשו

בעיר.
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ארגוניים, הליכים  לקשישים בשירותים הטיפול ניהול בנושא עוסק 7 מסי דו"ח
הערים בארבעת 1984 ב ביצע ברוקדייל שמכון מחקר על הוא אף ומבוסס

ביו הקשרים ולהבנת בעיר בקשיש הטיפול תהליך להבנת תרם זה דו"וו הגדולות.
שירותים. המספקים השונים הארגונים

הטיפול עם התמודדותם את ובוחן הכלליים, האשפוז שירותי את סוקר 8 מס' דו"ח
ובעתיד. בהווה הקשישה באוכלוסייה

במסגרות הניתנים הגריאטריים השיקום שירותי את בקצרה סןקר 9 מס' דו"ח
של תפקודי בשיקום מתרכז הדו"ח בקהילה. יום לטיפול ובמסגרות האשפוזיות

שיקום טווח; וארוך קצר שיקום שונים: שיקומיים צרכים בין הבחנה תוך הקשיש,

אחזקתימניעתי. שיעדו שיקום לעומת הקשיש של תפקודו רמת את לשפר שנועד

וכלים מידע לספק היה תפקידם האב. לתכנית המלצות מציגים אינם הדו"חות
עדיפויות סדרי בגיבוש ולעזור בעיר השירותים של ההתפתחות כיווני להערכת

כדי אלה בדו"חות המובא המידע על התבססו ההיגוי ועדות חברי הבאות. לשנים
תל עיריית של מיוחד בפרסום הופיעו ההמלצות האב. לתכנית ההמלצות את לגבש

אביביפו. תל בעיר לקשיש לשירותים אב תכנית בשם אביב._יפו



וא מב

הביצוע ודרכי הקהילתיים השירותים מיפוי מטרת .1

לשירותים אב תכנית בפיתוח ביותר והסבוכים החשובים השלבים אחד

המסופקים השירותים של מקיף מיפוי עריכת הוא אביביפו תל בעיר לקשישים
השירותים היצע מבחינת הקיים המצב את לתאר נועד המיפוי העיר. לקשישי היום

במתן המעורבים הגופים אלה, בשירותים הנוכחי השימוש היקף לקשישים, :

השירות באספקת הקיימות הבעיות לאספקתם, הארגונית המתכונת השירותים,

הקיימות. הפיתוח ותכניות

בין ההפרדה היא לקשישים השירותים בסיווג הנהוגות ההבחנות אחת

במיפוי גם הקהילה. במסגרת לקשישים המסופקים שירותים לבין מוסדיים שירותים
בנפרד. אלה שירות תחומי שני נבחנו אביביפו בתל השירותים

לתכנון שונות גישות ומציג המוסדיים השירותים את סוקר נפרד דו"ח
הנוכחי "רו ו הד .(1987 ובאר, כורזים (פקטור, העיר לקשישי המוסדיים השירותים

הקהילתיים. בשירותים מתרכז

מטרות: מספר למיפוי

להבנת כבסיס השירותים של האספקה צינורות של מקיפה תמונה להקנות .1

הארגוניות. והבעיות הארגוניים הקשרים

עם להשוואה כבסיס הניתנים השירותים היקף לגבי עובדתי בסיס להקנות .2

הדרוש הגידול היקף לגבי כמותיים יעדים לקביעת וכבסיס אחרים אזורים
ההתפתחות על בעתיד למעקב בסיס מהווה המיפוי כמוכן, לעתיד. בשירותים

השירותים. של הכמותית

העיר אזורי פני על וכמותית ארגונית מבחינה השירותים פריסת את לנתח .3

שירותים. ובניצול לשירותים בנגישות ההבדלים על לעמוד עלמנת
השירותים בין אזורית וברמה עירונית כלל ברמה להשוואה בסיס להקנות .4

הצרכים. היקף של שונים אינדיקטורים ובין הקיימים
השונים. השירותים של לעתיד הפיתוח תכניות על לעמוד .5

השירותים של בעתיד הצרכים היקף של כמותיים לאומדנים בסיס להקנות .6

השונים.
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באספקת והארגוניות האיכותיות הכמותיות, הבעיות של תמונה לתת .7

וברמה השדה ברמת המספקים הגורמים בעיני משתקפות שהן כפי השירותים
והאזורית. עירונית הכלל

למיפוי בהשוואה ומורכב סבוך תהליך הוא הקהילתיים השירותים מיפוי
בשל והן הקהילתית במערכת הכלולים השירותים סוגי ריבוי בשל הן המוסדות,

שירותים במתן אחרת, או זו במידה המעורבים, והגופים הארגונים מיגוון
הקהילה. במסגרת לקשישים

המיועדים השירותים את יחסית בקלות לבודד ניתן המוסדי בתחום
חלוקת אחרות. גיל לקבוצות הזמינות המוסדיות המסגרות מן הקשישה לאוכלוסייה

ובנויה גילי סיווג על פחות מושתתת הקהילתי בתחום השירותים בין העבודה
המיועדים בקהילה השירותים השירותים. בין פונקציונליות הבחנות על יותר

וכוי). מועדונים, יום, (מרכזי יחסית מעטים הם לקשישים בלעדית
המספקים ארגונים למיגוון התייחסות במיפוי נדרשת זה ארגון דפוס בשל

לשרת כדי אלה בארגונים הקיימים ההיערכות דפוסי בחינת תוך בקהילה שירותים
נמצאה בקהילה שירותים המספקות המערכות מן בחלק הקשישים. הצרכנים את

יותר וממוקדת מכוונת התייחסות לאפשר שנועדה פנימית, ארגונית התמחות
יחידות הרווחה, בלשכות הקשיש עם לעבודה הצוותות כמו הקשישה, לאוכלוסייה

לכלל המיועדים אחרים בשירותים וכוי. הנפש לבריאות בתחנות פסיכוגריאטריות
להמשך ביחידות (כגון צרכנים של בולטת לקבוצה הקשישים הפכו האוכלוסייה

להבחין רבים במקרים התקשו המיפוי לצורך שרואיינו השירותים ספקי טיפול).
האחרות. הגיל מקבוצות הצרכנים לבין הקשישים הצרכנים בין חדה בצורה

בצורה בחן אשר שאלון באמצעות נאסף הקהילתיים השירותים מערך על המידע
גם והתייחס הקיימים השירות מתחומי אחד כל של המאפיינים את מפורטת

שלושה הללו. השירותים מופעלים במימונן או בחסותו אשר הארגוניות למסגרות
השירותים, של הכמותי ההיקף (א) המיפוי: במהלך נאספו עיקריים מידע מרכיבי

מבנה (ב) המסופקים. השירותים היקף ואת המשורתים הקשישים מספר את שבדק

השירותים, באספקת המעורבות המערכות רשת באיפיון בעיקר שהתרכז ארגוני
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והמערכות השירותים שבין הקשרים ובאופי השירות במתן אותן המשמשת במתכונת
נותני של הערכותיהם את שביטאו ים, הערכתי היבטים (ג) אותן. המספקות

לבעיות ביחס עמדותיהם את ושיקפו מסופקים הלא הצרכים להיקף באשר השירותים
כיום. שירותים של הולמת באספקה

מרמות נציגים 70 כ עם ראיונות באמצעות ברובו נאסף זה רבגוני מידע יי

צוותות, ראשי מפקחים, שירותים, מנהלי  השירותים במערכות שונות ארגוניות
הארגונים השירותים. באספקת ישירות העוסקים ועובדים מינהל מחקר, אנשי

הבריאות, משרד ומכבי, לאומית כללית,  קופותהחולים היו: במיפוי שנכללו
לאומי, לביטוח המוסד עירוניים, רווחה שירותי והרווחה, העבודה משרד

"משען", מע"ש, ם, תל" "המשקם", ב, מט" עמותת ת, קשיי היהודית, הסוכנות
יוצאי ארגון סוציאלי, נשים שירות ויצ"ו, ברית, (בני התנדבותיים וארגונים

במימון המופעלים אלה במיוחד הפורמליים, בשירותים התרכז המיפוי תימן).
מחקרים לפי המהווה והשכנים, המשפחות מצד לסיוע התייחס לא המיפוי ציבורי.

פורמלי הבלתי הסיוע על מידע איסוף בקשיש. בתמיכה כבדמשקל גורם שונים
ומשפחותיהם. הקשישים על נרחב סקר מצריך

הסתייע השירותים, במערכות שונים תפקידים בעלי של הישיר לדיווח נוסף
ואף עצמן השירותים במערכות קיימים מדוחו"ת שהושג זמין, במידע גם המיפוי
למנות: ניתן משלימים מידע כמקורות במיפוי ששימשו הדוחו"ת בין להן. מחוצה

ומספר הניתנים השירותים היקף את תיעדו אשר שוטפים, מינהל דוחו"ת (1)
של זעיר במיעוט רק נמצאו ומעודכנות שיטתיות מידע מערכות עלידם. המשורתים

בצורה לתאר שנועדו שונים, שירות תחומי של מקיפות סקירות (2) שירותים;
לטיפול היחידה של השנתי הדו"ח כמו השירות, של התכונות מכלול את מפורטת
בעיר לקשישים המועדונים על העירייה שהכינה מקיפה סקירה ב"איכילוב", בית

נתונים המספקים מתוכם, שניים ובמיוחד ברוקדייל, מכון של מחקרים (3) וכוי.

עוסק אחד מחקר אביביפו. תל בעיר והשירותים הצרכים על ומקיפים ישירים
למיסוד הממתינים בקשישים דן והשני לקשישים, בשירותים הטיפול בניהול

בארץ, שונות בערים נבדקו אלה נושאים שני בקהילה. שירותים המקבלים וקשישים
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אספקת לאופן השוואתית התייחסות מאפשרים הם ובכך אביביפו, תל העיר כולל
.(1987 ואחרים פאון 1987א,1987ב; (ברודסקי, אביביפו תל בעיר השירותים

שני על ומעודכן נוסף מידע ברוקדייל מכון תרם האלה, המחקרים שני מלבד
במערכות והשימוש האשפוז בדפוסי עוסק המחקרים אחד נוספים. שירות תחומי
מתרכז השני והמחקר הקשישה, האוכלוסייה עלידי כלליים בבתירוולים אשפוז
כל את סיפקה אלה בתחומים המעמיקה הבדיקה לקשישים. יום מרכזי באיפיון
הארצית, ברמה לבדיקה מתוכננים אלה נושאים המיפוי. לצורך שנדרש המידע

אביביפו. תל בעיר בהם להתחיל הוחלט המיפוי ולצורך
הקהילתיים. השירותים פרופיל בהצגת שולבו האלה המידע מקורות כל

השירותים. בבדיקת להעמיק היה ניתן זמינים מידע מקורות היו שבהם בתחומים
או ההערכות על הניתוח התבסס יותר, מוגבל היה המידע בהם האחרים, בנושאים

בראיונות. שדיווחו כפי עצמם, השירותים נותני של ההתנסויות

אביביפו תל בעיר הקהילתיים השירותים להצגת גישות .2
עיקריות: ראייה זויות משלוש הקהילתיים השירותים את לבחון ניתן

הם שאותה הפונקציה לפי דהיינו, ותוכנם, מהותם לפי השירותים מיון .1 ,
בית ביקורי מוכנות, ארוחות בעיסוק, ריפוי פיזיוטרפיה, כגון: למלא, באים
המאפיינים למכלול להתייחס ניתן אלה שירות מתחומי אחד בכל וכוי. חברתיים,

ם. ומהערכת** הארגוניים הכמותיים, 

שאליהם הצרכים סוגי לפי לקבץ ניתן השירותים של המפורטת הרשימה את

רפואי טיפול (פיזיוטרפיה, רפואיים שירותים לדוגמה: השירותים. מתייחסים
עזרה אישי, (טיפול אישיים שירותים (מועדונים); חברתיים שירותים סיעודי);
סביב מתרכז שהמידע בכך הוא זו גישה של היתרון וכוי. תעסוקה דיור; ביתית);

שונים שארגונים לשירותים כפולה התייחסות נמנעת ובכך השירות, של הציר
למערכת התייחסות מאפשרת אינה זו מעין הצגה שני, מצד אותם. מספקים

מתחומי להתעלם ועלולה השונים, השירותים סוגי מופעלים שבה הרחבה הארגונית
בקהילה. הפועלות המערכות בין וההשלמה החפיפה
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ו וי

במיתקנים הניתנים שירותים דהיינו, אספקתם, מקום לפי השירותים מיון .2
מסוימת במידה מצביעה זו הבחנה הקשיש. של בביתו המסופקים אלה לעומת בקהילה

השירותים מרבית שכן הקשיש, של המוגבלות רמת לפי השירותים בין הבדלים על

במיתקנים הניתנים מאלה יותר מוגבלת לאוכלוסייה מיועדים בבית הניתנים
רבים ששירותים מאחר חדמשמעית, אינה זו מיון צורת גם בקהילה. השונים י

רפואיסיעודי, שירות (פיזיוטרפיה, בקהילה וגם הקשיש של בביתו גם זמינים \

וכוי). מוכנות ארוחות

המממן הארגון לפי דהיינו, ארגונית, ראייה מתוך השירותים מערכת מיוו .3
ארגונים קופותהחולים, הבריאות, משרד (כמו השירותים את המספק או
הרכב את לבחון ניתן הללו הארגונים מן אחד בכל וכוי). התנדבותיים

הקיימת והמתכונת אלה שירותים של ארגונם באופן התמקדות תוך השירותים,
השירותים של המערכתית בראייה היא זו גישה של העיקרית תרומתה לאספקתם.

של צורכיהם עם בהתמודדותם השירותים ספקי של ההיערכות דפוסי ובהבנת

נבדלת. צרכנים כקבוצת הקשישים

משלימות ראייה זוויות למעשה משמשים כאן המוצגים המיון סוגי שלושה

תוך נעשה אביביפו תל בעיר הקהילתיים השירותים בנושא הדיון חליפיות. ולא
אלה. ראייה זוויות שלושת שילוב כדי

מוצגת אלה לשירותים והצרכים הקהילתיים השירותים היצע של הסקירה
השירותים, של הארגוני המערך את סוקר הראשון החלק חלקים. בארבעה זה בדו"ח

היצע בבחינת מתרכז השני החלק הארגונית. הראייה בזווית שימוש כדי תוך

ציר כאשר  בעתיד הצפויים ואלה הנוכחיים  והצרכים השונים השירותים

ואלה בבית, הניתנים לאלה השירותים מיון תוך עצמו, השירות הוא ההתייחסות
ההערכתי, בהיבט מתרכז הדו"ח של השלישי החלק בקהילה. במיתקנים המסופקים

נותני של הערכותיהם לפי השירותים באספקת השונות הסוגיות את ובוחן
הקיימים השירותים הלימות על הדיון את מסכם האחרון החלק השונים. השירותים

הבאות. בשנים לצרכים מבט ונותן בהווה לצרכים ביחס
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אביביפו תל בעיר הקהילתיים השירותים של הארגוני המערך אי: חלק

מבוא

המעורבים ארגונים כעשרים זוהו אביביפו תל בעיר השירותים במיפוי

הקשישה. לאוכלוסייה שירותים באספקת שונה במידה

יחידות יש מהם אחד ובכל שונים שירותים מוצעים הארגונים מן אחד בכל

עצמם הארגונים בין א1). לוח (ראה אספקתם על המופקדות שונות ארגוניות
אספקת על בעיקר אחראים הגופים מן חלק שירות. תחומי של מסוימת חלוקה קיימת
שירותים על מופקדים אחרים הבריאות); משרד (קופותהחולים, רפואיים שירותים

גופים ההתנדבותי); והמגזר לאומי ביטוח והרווחה, העבודה (משרד חברתיים
עמותות (חלמיש, בדיור או מע"ש) (תל"מ, תעסוקה בשירותי עוסקים אחרים

כי נמצא, פעולתם תחומי לפי הגופים את למיין בניסיון התנדבותיים). וגופים
השירות תחומי בחלוקת אלה גופים בין הקיימת הבסיסית ההבחנה למרות

שאינה כמעט זו חפיפה התחומים. בין חפיפה של מסוימת מידה נוצרה שבאחריותם,

חברתיים שירותים בתחום בעיקר קיימת והיא הרפואיבריאותי, בתחום קיימת

עלידי וגם הבריאות מערכות עלידי גם מסופק אישי טיפול (למשל, ואישיים
התנדבותיים, ומוסדות רווחה מוסדות בחסות מופעלים מועדונים הרווחה; מערכות

וכוי).
בארבעה מתמקדת השונים השירותים את המפעילות הארגוניות המערכות סקירת

עיקריים: נושאים

שלהן. הארגון דפוסי מבחינת השירותים את המספקות היחידות איפיון .1

עלידי השירותים בהפעלת האחריות תחומי של האזוריתגיאוגרפית החלוקה .2
ביצוען. על הממונות היחידות

השונים. בארגונים בקשיש לטיפול האדם כוח הקצאת .3

המערכות בין הללו הקשרים ויסות ואופן ארגוניים הבין הקשרים מהות .4

ת. ו השונ ת ו הקהילתי

על הדעת את לתת יש שנפקדו, הארגונים מן אחד כל של המלא הפירוט לפני
הקהילתיים. השירותים של הארגונית במערכת הבולטים כלליים, מאפיינים שלושה
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האבחנה במידת הקהילתיות המסגרות נבדלות כבר, שנאמר כפי ראשית,
האוכלוסייה לצורכי שלהן הארגונית ההיערכות ובאופן בהן הקיימת הגילית

הקשישה.

בהגדרות משתמשים בתוכם השונות והיחידות הארגונים כי נמצא שנית,
האזור השונים. השירותים של יעד כאזורי גיאוגרפיים אזורים של שונות

לכל משותף גיאוגרפי בסיס מהווה אינו אביביפו, תל העיר של המוניציפלי
אזור מוגדר לאומי) וביטוח כללית (קופתחולים מסוימים בארגונים הארגונים.

של ברמה ואזור. חולון ים, מבת חלק גם כולל והוא אביב, מתל נפרד כמחוז יפו
קופתחולים, מרפאות יותר. עוד מורכבות האזוריות ההגדרות השירות, יחידות
זו חלוקה שונים. שירות בגבולות משתמשים אש"ל של והמוקדים הרווחה לשכות

אזורי בסיס על שירותים לספק כדי המערכות בין תיאום השגת על גם מקשה

השונים. השירותים של הגיאוגרפי הניתוח על ומכבידה
במסגרת הפועלים הארגונים של יחסית מרובה אוטונומיה קיימת שלישית,
והמגבלות האילוצים עם בנפרד לפעול נוטה מערכת כל הקיים, במצב הקהילה.
לקשישים השירותים נושא של ריכוזית לבחינה ממוסד ניסיון שום ואין שלה,

במידה תלויים היו הארגונים בין הנוצרים התיאומים הכוללנית. העירונית ברמה

רבה כך בשל השונות. ביחידות הפועלות הנפשות של ובנכונות ביוזמה רבה

אותו לגבי שונות תיאום רמות יש קרובות ולעתים אלה, תיאום בדפוסי השונות
השונים. העיר באזורי עצמו שירות

תל בעיר לקשישים שירותים המספקים השונים הארגונים את נציג זה בפרק

יעדיהן, השירותים, את המפעילות היחידות את נסקור ארגון בכל אביביפו.
הפועלות. היחידות של הגיאוגרפית הפריסה ואת עלידן השירותים אספקת דפוסי
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אביניפו תל עיריית א.

של המוניציפלי בתחום אחריותה גבולות את מגדירה אביביפו תל עיריית

קשישים. 61,000 כ מהם תושבים, 310,000 כ הכולל אזור העיר,
לטיפול מיוחדת יחידה קיימת העירוניים, הרווחה שירותי במסגרת

בטיפול הקשורים הנושאים כל ובאחריותה  לקשיש המדור  הקשישים באוכלוסיית

בעיר. הרווחה שירותי במסגרת בקשיש

שהקשישים נוספות, יחידות מספר העירייה במערכת פועלות זו ליחידה פרט

היחידה פורמלי, בלתי לחינוך היחידה משנית: יעד באוכלוסיית בהן מטופלים

הציבור. לבריאות והיחידה והשכונות, יפו וספורט, נוער לתרבות

העירוניות הרווחה לשכות א1.

אביביפו תל העיר של המוניציפלי התחום מחולק הרווחה לשכות מבחינת

שירות: אזורי לשישה

6,218  1985 ב היו אחריותה שבתחום הירקון, עבר לשכת בצפון, .1

ל', תכנית ב', אביב רמת א', אביב רמת שרת, נווה את כולל זה אזור קשישים.
.(2 ו 1 (רבעים החייל. רמת יוסף, הדר

נתוני לפי מצויים שלה היעד ובאזור מרכז, לשכת מצויה העיר במרכז .2
את מקיף זה אזור העיר. מקשישי כשנישלישים המהווים קשישים 37,185  1985

.(6,5,4,3 (רבעים ומונטיפיורי. התימנים כרם פלורנטין, ושכונות העיר מרכז
והיא ,(9 מרובע (חלק העיר מזרח מדרום חלק משרתת שלם כפר לשכת .3

ברבור, נווה כפיר, שלם, כפר אליעזר, נווה לבנה, הארגזים, שכונת את כוללת
קשישים. 1,646 מתגוררים אלה באזורים אביב. וניר חן נווה הטייסים, רמת

שלה היעד שבתחומי דרום, לשכת נמצאת העיר דרוםמזרח באזור .4

עזרה, התקווה, שכונת הבאים: האזורים נכללים בלשכה קשישים. 6,717 מתגוררים
.(9 מרובע (חלק צה"ל נווה יצחק, נחלת ישראל, רמת בציון, אליהו, יד

את בתחומה וכוללת קשישים, 3,845 ובו אזור מכסה נסקי י ו לו לשכת .5

וכורזים, גולן ראה: הלשכות אזורי של הדמוגרפיים המאפיינים לפירוט 1
.1987
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.(8 (רובע שלום וקרית שפירא שכונת המרכזית, התחנה
4,800 כ ובו כביר) תל (כולל יפו אזור נכלל אחריותה שבתחום יפו לשכת ,6

אביביפו, תל של יהודית הלא באוכלוסייה גם מטפלת הלשכה .(7 (רובע קשישים
זה. באזור בעיקר המתגוררת

סל הקשישה. באוכלוסייה המטפלת נפרדת יחידה קיימת הלשכות מן אחת בכל

עבודה וכולל: זהה יותר או פחות הוא השונות הלשכות עלידי המוצע השירותים

מוכנות, ארוחות ביתית, עזרה (מט"ז/מט"ב), אישיסביבתי טיפול סוציאלית,

מוסדי וסידור מיגון שירותי מוקדים, יום, מרכזי במועדונים, חברתיות פעולות

בעיקר ומפוקחים מאורגנים הלשכות שירותי מרבית ותשושים. עצמאיים לקשישים

אגף עלידי ריכוזי באופן מתבצע בו שהטיפול מוסדי לסידור פרט הלשכה, ברמת

הרווחה.

העבודה משרד משתתף הרווחה מערכת עלידי הניתנים השירותים בכל

מעלות $25; מממנת אביביפו תל ועיריית הציבורית מהעלות %75 במימון והרווחה
זו.

מספקות שהן השירות בתחומי הלשכות בין הקיימת האחידות למרות
האזוריות: הלשכות בין עיקריים הבדלים חמישה נמצאו הקשישה, לאוכלוסייה

כפר לשכת אחיד. אינו שלהן היעד לאזורי ביחס הלשכות של הפיזי המיקום
יחסית רב במרחק נמצאת דרום לשכת וגם שלה, היעד לאזור מחוץ ממוקמת שלם

לאוכלוסיות יותר נגישות האחרות הלשכות ארבעת שבאזורה. שונות מאוכלוסיות
של למיקומו ביחס המשורתים האזורים של הגיאוגרפית הפריסה בשל שלהן. היעד
הצבת עלידי השכונות, בתוך הגדול בחלקה הלשכה עבודת מתבצעת עצמן, הלשכות

במועדונים). (עלפירוב בקהילה שונים במיתקנים עובדים

דבר רבה, במידה שונה המשורתות האוכלוסיות של הסוציודמוגרפי ההרכב

ובהיקף לקשישים המסופק השירותים סל בהיקף בהבדלים ביטויו את המוצא
שונה הלשכות שבטיפול "התיקים" ומספר שיעור בלשכות. המשורתת האוכלוסייה

ללשכה. מלשכה

אף שונה הלשכות שירותי את המשלימים אחרים מארגונים השירותים היצע

אך הלשכה, בחסות מופעלים שאינם נוספים לשירותים בעיקר כאן הכוונה הוא.
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בשכונות: הפועל שכונות שיקום פרויקט למשל, בעבודתה, רבה במידה מסייעים
מסייע הפרויקט התקווה. ושכונת שרת נווה אליעזר, נווה ד', יפו ג', יפו

מימון עלידי הקשישה לאוכלוסייה משלימים שירותים בפיתוח רבה במידה היום
יש וכוי). כביסה שירותי (מט"ז, הלשכות עלידי הניתנים מהשירותים חלק

הפעילות היקף מוגבלת. זמן לתקופת היא שכונות שיקום פרויקט שמעורבות לזכור
של המוקדים למשל, כך, הלשכות. בין הוא גם שונה ההתנדבותיים הגופים של

של זהה פעולה אין האחרות הלשכות באזורי ואילו המרכז ללשכת מסייעים קש"ת

מוקדים.

אחת ובכל השונות בלשכות שונה סוציאליים) (עובדים המקצועי האדם כוח
בעבר ;3.5  בלווינסקי תקנים; 2.5  שלם בכפר תקנים. של שונה מספר יש

שיקום פרויקט עלידי וממומן שרת לנווה מיועד אחד (מהם תקנים 3  הירקון
שכונות); שיקום פרויקט עלידי ממומנים מתוכם 2) תקנים 6  יפו שכונות);
7.5  ובמרכז שכונות), שיקום פרויקט במימון מתוכם 2) תקנים 6.5  בדרום
הלשכות של היעד באזורי קשישים אלף לכל התקנים שיעור את בודקים אם תקנים.

גבוה הוא השיעור שלם ככפר 1 יפו בלשכת למדי. גדולים שההבדלים נמצא השונות,
השיעור המרכז לשכת באזור ואילו קשישים, אלף לכל עובד 1.0 ל ומגיע יחסית
לא הלשכות בין זה שוני למרות אולם קשישים. אלף לכל עובד 0.2  ביותר נמוך

של תקן לכל בלשכה המטופלים הקשישים בשיעור ביניהן גדולים הבדלים נמצאו
150 בין נע אחד עובד של לתקן התיקים) (מספר המטופלים הקשישים שיעור עובד.

רק מותנה אינו בלשכות המטופלים מספר כי מראה זה נתון קשישים. 170 ל
האוכלוסייה השונות. הלשכות של היעד באזורי המתגוררים הקשישים במספר

קשישי מכלל %4 כ רק מסוימים באזורים מהווה התיקים) (מספר בלשכה המטופלת
2C^ לכ זו אוכלוסייה שיעור מגיע אחרים באזורים ואילו המרכז) (לשכת האזור
ההסתייעות בהיקף גם נמצאו הלשכות בין הבדלים יפו). ולשכת שלם כפר (לשכת

השונות. הפעילויות בהפעלת במתנדבים

צוות אחיד. דפוס בעלי אינם האחרים השירותים לבין הלשכות בין הקשרים

משרד ואחות קופתחולים אחות הסוציאלית, העובדת את הכולל מקצועי בין הערכה
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אודות עלפירוב הם המגעים הארורות בלשכות יפו. בלשכת רק פועל הבריאות

שוטפים קשרים על העובדים דיווחו הלשכות במרבית זאת, עם ספציפיים. נושאים
שכונתיים. מועדונים או יום מרכזי קופתחולים, כגון ארורים, שירותים עם

פורמלי בלתי לחינוך האגף א2.
לזולת לעזרה התכנית באמצעות לקשישים השירותים בתחום מעורב זה אגף

מעורבים בתיספר 15 כ היו 1985 ב בתיהספר. במסגרת אישית") ("מחוייבות

עסקו הם תלמידים. 2,800 כ הקיף זה ופרויקט אישית, מחויבות של בנושא
בחרו תלמידים 550 בקשישים. לתמוך המיועדות פעולות ביניהם שונים, בתחומים

ובבתיחולים במוסדות עזרה ידידותיים, בית בביקורי שהתבטאה לקשישים, בעזרה
שעות שלוש זו לעבודה הקדיש תלמיד כל וכוי. מזון חלוקת בקשישים, העוסקים
לפעילות מעבר האזוריות. הרווחה לשכות בהדרכת עבדו אלה תלמידים שבועיות.

פניות 150 כ מקצועיים. בתיספר בסיוע לקשיש תיקונים סיירת האגף הפעיל זו
.1985 שנת במהלך אלה בתיספר עלידי טופלו לתיקונים

וספורט נוער לתרבות, האגף א3.

לאוכלוסייה הפנאי שעות פעילויות ארגון הוא זה אגף של עיסוקו עיקר
גם מעורב הוא הצעירות הגילים לקבוצות השירותים מן כחלק אולם הצעירה,

עלידי המופעלים המועדונים מועדונים. במסגרת לקשישים שירותים בהפעלת

לשכות של פיקוח עליהם ואין גיליים רב מועדונים במסגרת משולבים זו יחידה

המועדונים מן נפרד באורח לקשישים השירותים את מפעיל זה אגף הרווחה.

הרווחה. שירותי שבחסות

ת ו והשכונ יפו א4.

בעיקר עוסקת והיא אביביפו, תל עיריית במסגרת נוספת יחידה זוהי
העיר, מרכז באזור מטפלת אינה היחידה העיר. בשכונות הפיזיים התנאים בשיפור
ל העיר את מחלקת היחידה כשכונות. היחידה עלידי המוגדרים באזורים רק אלא

במועדונים. בחלקם הממוקמים מרכזים 11 ב מתבצעת בהן והפעילות שכונות 62

הופעל האחרונה בשנה צרכנים. של מובחנת קבוצה זה באגף מהווים אינם הקשישים
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בבתי אזעקה פעמוני התקנת  הקשישה לאוכלוסייה המכוון שירות לראשונה
השכנים. לבתי המחוברים הקשישים

הציבור לבריאות האגף א5.
עיסוקן שעיקר המשפחה, לבריאות תחנות 25 מופעלות אביביפו תל בעיר . */

ועריכת הרצאות במתן מתרכז בקשישים המונע הטיפול הרך. בגיל מונע טיפול ל

עבודה שעות 40 כ לקשישים. המיועדים במועדונים לחץדם של תקופתיות בדיקות .!1

לקשישים המניעתית שהפעילות למרות העיר, בכל זו לעבודה מוקדשות חודשיות
המניעתי הטיפול של השתלבותו אופן אדם. כוח של פורמלית בהקצאה מעוגנת אינה

השאלות בין היו תחומיו והגדרת המשפחה לבריאות התחנות במסגרת לקשיש

היחידים בין תה הי זו יחידה הציבור. בריאות שירותי בתחום שעלו העיקריות
ההיערכות העובדים, לדעת ויעדיה. שלה הפעולה תחומי הגדרת עצם לגבי שהתלבטו

הרצויים כיווניה את לבחון ורצוי מצומצמת, היא בקשיש מונע לטיפול הנוכחית

בעתיד.

כללית קופתחולים ב.
אביביפו תל העיר של שונה גיאוגרפית הגדרה נהוגה כללית בקופתחולים
אזור קופתחולים, של האזורית החלוקה לפי העירוניות. ברשויות המקובלת מזו
חולון ים, בת את הכולל יפו, במחוז נכלל אלא אביב, תל ממחוז חלק אינו יפו

ברמה קופתחולים שירותי סקירת על רבה במידה הקשה זה פיצול ואזור.
למדי סבוכה היתה האחרים המחוז מאזורי יפו תחום שהפרדת כיוון העירונית,

אפשרית. תמיד ולא

הכללית. בקופתהחולים מבוטחים אביביפו תל אזור מקשישי 8031 מ יותר
תחומי של פונקציונלית חלוקה לפי מאורגן קופתהחולים של השירותים מערך

לקשישים. בלעדית המכוונים ייחודיים שירותים אין הקהילה במסגרת השירות.

קופתחולים: בחסות בקהילה פועלות עיקריות ארגוניות מסגרות חמש

קהילתיות מרפאות ב1.

32 מתוכן שכונתיות, מרפאות 40 פועלות אביב תל של המוניציפלי בתחום
12



גיאוגרפי לאזור שירותים מספקת מרפאה כל ביפו. מרפאות 8 ו אביב בתל

אלה ממרפאות בחלק נפרדים. שירות אזורי 40 ל מחולקת העיר ולפיכך מוגדר,
(כמו למרפאה המשתייכים המבוטחים מכלל $30; מ ליותר הקשישים שיעור מגיע
מנדלברג, הנביא, יונה גלביץ, אור, בר נון, בן בארי, אוליפנט, במרפאות

לא אלה במרפאות קשישים של הגבוה השיעור ותלנורדאו). רבינוביץ קטוביץ,
הייחודיות לבעיות המודעות את הגביר אך המרפאה, במסגרת שונה להיערכות גרם

עם לעבודה אחות של תקן הוכנס בה נורדאו תל מרפאת (מלבד זו אוכלוסייה של

קשישים).
כל רפואיסיעודי. וטיפול רפואי טיפול במתן עוסקות הקהילתיות המרפאות

רפואי וטיפול לחץדם ולחולי סוכרת לחולי מעקב שירותי גם מספקת מרפאה

שלושת בין ההפרדה לביתם. המרותקים כחולים המוגדרים חולים לקבוצת סיעודי
הקבוצות בכל גילו. לפי ולא המבוטח, של המחלה סוג לפי היא אלה בעיות סוגי
לבית המרותקת באוכלוסייה הטיפול קשישים. של יחסית גבוה ריכוז נמצא הללו
להמשך ביחידה המטופלים החולים טיפול. להמשך היחידות עלידי בחלקו מתבצע

המקומית. המרפאה באמצעות הרפואיסיעודי הטיפול את מקבלים טיפול
האחרים בשירותים העובדים, דיווח לפי משולבת, הקהילתית המרפאה

בין ענפות קשרים מערכות על דיווחו העובדים מרבית בעיר. לקשישים הניתנים
שונות. בצורות מתבצעים אלה קשרים המרפאות. אחיות ובין הרווחה לשכות עובדי

מוצב אחרים, במקרים ספציפיות. בעיות סביב חדפעמיים הם המגעים מן חלק

רק אלה. גורמים שני בין המגעים על להקל כדי במרפאה הרווחה בלשכת עובד
הבין הקשרים את לווסת שנועד מקצועי, בין הערכה צוות נמצא יפו באזור

ומסודרת. פורמלית בצורה ארגוניים

טיפול להמשך היחידה ב2.

ופרהרפואיים רפואיים שירותים באספקת מתרכזת טיפול להמשך היחידה

החולים למרבית בבית. שוטפת רפואית להתערבות הזקוקות לאוכלוסיות כוללניים
עבורם מהווה והיחידה סבוכות, כרוניות רפואיות בעיות יש בהם מטפלת שהיחידה

לאוכלוסייה בלעדית מיועדת אינה זו יחידה האשפוז. למערכת חלופית מסגרת
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.65 גיל מעל הינם בר. המטופלים החולים מן $80; מ שיותר למרות ,n\u>wpn

בייעוץ רבה במידה עוסקות אלא מבצעים, כגופים רק פועלות אינן היחידות
ביחידה הכלולים השירות תחומי המרפאה. ברמת המטפלים הגורמים של ובהכוונה
וטיפול בעיסוק ריפוי פיזיוטרפיה, סיעודירפואי, טיפול רפואי, טיפול הם:

סוציאלי.

 טיפול להמשך יחידות שתי פועלות בלבד אביביפו תל העיר במסגרת
אביב, תל צפון אוכלוסיית את המשרתת נון, בן במרפאת הממוקמת היחידה

וממונה (1985 בנובמבר (נפתחה יחסית חדשה שהיא וושינגטון במרפאת והיחידה
יפו, מחוז של היחידה עלידי משורת  יפו אזור העיר. דרום מרפאות על

במרפאה הוא יפו מחוז של היחידה מיקום המחוז. אזורי שאר את גם המשרתת

אחות, יש היחידה בצוות יפו. לאוכלוסיית הקהל קבלת מתבצעת בה בחולון,
המחוז אזור את משרתים הצוות אנשי שאר ואילו יפו, באזור בלעדית המטפלת

כולו.

בהן. המועסק האדם כוח של בתקנים ביניהן נבדלות טיפול להמשך היחידות
ביפו היחידות ואילו סוציאלית, ועובדת אחיות רופאים, כוללת נון בבן היחידה
הטיפול בעיסוק. ומרפא יוטרפיסטית ז פי גם בצוות כוללות וושינגטון ובמרפאת
(פיזיוטרפיסט השיקומי הצוות עלידי בעיקר ניתן אלה יחידות בשתי השיקומי

השירותים את מספקת נון בבן היחידה עצמן. היחידות של בעיסוק) ומרפא
הללו המכונים עובדי הקופה. של הפיזיקליים המכונים באמצעות השיקומיים

גם הקופה משתמשת ולעתים היחידה, חולי אצל בית לביקורי מזמנם חלק מקצים
גם מספקות וושינגטון ובמרפאת ביפו טיפול להמשך היחידות קנוי. בשירות

היחידה. משירותי כחלק רפואי מכשור

והן הטיפול להשלמת נוספים בשירותים גם משתמשות טיפול להמשך היחידות
זה, שירות מממנת קופתחולים האישי. הטיפול שירות של העיקריות הצרכניות
עלידי בפועל מסופק האישי הטיפול לו. ההזדקקות היקף את קובעות והיחידות
באספקת הקשיים את להדגיש הרבו היחידה עובדי פרטיים. וגופים מט"ב עמותת

אדם. בכוח ממחסור בעיקר הנובעים האישי, הטיפול
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יוטרפיה ז לפי נים מכו ב3.

גלביץ, הורוביץ,  פיזיקליים מכונים חמישה מצויים אביב תל בעיר
למחוז המיועד ביפו, פיזיקלי מכון יש זאת מלבד ואיילון. גבירול אבן מזא"ה,

גאולים). (מרפאת כולו יפו
ליחידות משלימות שירות יחידות למעשה, הינם, הפיזיקליים המכונים

אלה. במכונים גם מורגש הקשישים עומס הרפואיות. הטיפול
רב שימוש העובדים לדעת מעודדת המכונים של הנוחה הגיאוגרפית התפרוסת

למרותקים גם שירותים מספקים המכונים הקשישים. בקרב במיוחד זה, בשירות
מבחינת קנוי. בשירות שימוש באמצעות והן הקיים הצוות באמצעות הן לביתם

של בארץ ביותר הגבוה התקנים מספר אביביפו תל בעיר יש תקנים,
ביפו). תקנים 10 ו אביב תל בעיר תקנים 33.7) יוטרפיסטים ז פי

בעיסוק לריפוי מכונים ב4.

גם מיועדים והם גופה אביב תל בעיר רק קיימים בעיסוק לריפוי מכונים
גייגר, מרפאות  בעיר בעיסוק לריפוי המכונים שלושת מתוך יפו. מחוז לתושבי

ממוקמת המרפאה הקשישה. באוכלוסייה מטפל גלביץ מכון רק  וגלביץ חן רמת

העובדים, לדעת אביב. תל מרחב כל את לשרת ומיועדת העיר, של הצפוני בחלק

מרבית הנוכחיים. הצרכנים של הגיאוגרפית התפרוסת על משפיע הפיזי המיקום
מדרום מיעוטם ורק אביב תל של הצפוני והחלק העיר ממרכז הם כיום המטופלים

העיר.

לאוכלוסייה המיועדות טיפוליות קבוצות שתי מופעלות המכון במסגרת
מרפאות של תקנים 4 במכון . cva לחולי והשנייה פרקינסון לחולי אחת  הקשישה

בית, בביקורי עוסק ואף עצמו, במכון השירותים את מספק זה צוות בעיסוק.

נון. בן במרפאת טיפול להמשך היחידה באמצעות המטופלים החולים עבור בעיקר

הטיפול היקף את ומצמצמת המכון על כבדה מעמסה יוצרת בבית שירותים אספקת

איש 30 כ בו. השימוש הופסק ולכן בעייתי היה קנוי בשירות השימוש במרפאה.
גלביץ. במכון לטיפול ממתינים בממוצע
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ו

הנפש לבריאות תחנה ב5.

ממערך חלק היא כללית, קופתחולים עלידי המופעלת חן, ברמת המרפאה
למרפאה הוקצה הנפש בריאות שירותי של החדש בארגון הממלכתי. הנפש בריאות
כאן מתרכז בקשיש הנפשי הטיפול אביב. תל העיר של הצפוני האזור חן ברמת

המרפאה רופאי גם אולם סוציאלית, ועובדת אחד פסיכיאטרי רופא בידי בעיקר
היקף על הערכה כל או מידע כל המרפאה בידי אין בקשישים. מטפלים האחרים

המשורתת. הקשישים אוכלוסיית

רק לא המרפאה מטפלת ממלכתי, שירות במסגרת מופעלת שהמרפאה מאחר

היעד. לאזור המשתייכת האוכלוסייה בכל אלא קופתהחולים של במבוטחים

שבזי  כרוניים בחולים יום לטיפול היחידה ב6.

1 על 1986 ביוני נפתחה שבזי בשכונת כרוניים בחולים יום לטיפול היחידה
עם לחולים מועד קצר שיקום לספק נועדה היחידה הכללית. קופתהחולים ידי

בדיבור. וריפוי בעיסוק ריפוי לפיזיוטרפיה, הזקוקים שיקומי פוטנציאל

האחרות. קופותהחולים של למבוטחים גם שיקומיים שירותים לספק נועדה היחידה
ביתחולים נוסח שיקומי יום טיפול המספקת היחידה הקהילתית המסגרת זוהי

השומר תל ברק), (בני כץ פרדס  אביב תל באזור הנמצאים יום בתיחולים יום.

את משרתים אינם  (חולון) יאיר ובן תקוה) (פתח רבקה בית גן), (רמת
אביביפו. תל אוכלוסיית

מבקרים בממוצע, .65 גיל מעל מרביתם איש, 40 כ היום רשומים ביחידה
25 ל מגיעה ביחידה המקסימלית היומית הקיבולת איש, 16 כ ביחידה כיום

מטופלים.

(כל בדיבור ומרפא רופא סוציאלי, עובד כולל ביחידה המועסק האדם כוח
ועובדי וחצי) בתקן אחד (כל בעיסוק ומרפא פיזיוטרפיסט משרה), בחצי אחד

שעות. לפי חוגים

אביב תל עיריית תתחיל כאשר אביב. תל מחוז את רק היום משרתת היחידה

יפו. תושבי גם משירותיה ליהנות יוכלו היחידה, במימון להשתתף
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מכבי קופתחולים ג.

המבוטחים מספר מבחינת בגודלה השנייה הקופה הינה מכבי קופתחולים
זו. קופה עלידי מבוטחים אביביפו תל בעיר הקשישים מכלל 2^ כ בעיר.

מהחלוקה בשונה .%8 כ מהווים הקשישים אביב, תל בעיר במכבי המבוטחים מכלל
של השירות מאזורי כחלק יפו את מכבי מכלילה הכללית, בקופתהחולים לאזורים

הנפוצים מאלה שונים זו בקופה השירותים אספקת דרכי אביב. תל העיר תחום
הכללית. בקופתרוולים

ברח' בלפור), (רח' העיר במרכז  מרפאות ארבע מפעילה מכבי קופתחולים
על בה ניתנים הרפואיים השירותים רוב אולם  התקווה ובשכונת ביפו השלייה,

הקופה בארגון נוסף בולט דבר הקהילתיות. במרפאות ולא פרטיים רופאים ידי
היחידות שלוש זוהו המיפוי במסגרת למבוטחים. סוציאלי שירות העדר הוא
לקשישים. לשירותים זיקה להן אשר הקופה, במסגרת המופעלות הארגוניות

בית לטיפול היחידה ג1.

תל העיר את לשרת מיועדת והיא 1982 ב הוקמה במכבי בית לטיפול היחידה
ותקן ואחות רופא של תקנים שני יש היחידה בצוות יפו). כולל (לא בלבד אביב
הפעלת באופן בולט דבר סוציאלי. לעובד תקן אין ביחידה פיזיוטרפיסט. של אחד

ל הקבלה שעות מוגבלות ביחידה מזכירה בהיעדר העבודה. שעות הוא היחידה
לא ולכן ,09:30 השער. לאחר בית לביקורי יוצא הצוות  09:30 עד 07:30

זו. שעה לאחר פניות כל מתקבלות

היחידה מטפלת הכללית קופתהחולים של טיפול להמשך ליחידה בהשוואה
רק עוסקת אינה היחידה חולים. סוגי של יותר רחב במיגוון במכבי בית לטיפול
אנשים אצל רפואיים בית ביקורי עורכת אלא לבית, המרותקים כרוניים בחולים
המטפלים. לרופאים עצמם בכוחות להגיע יכולים אינם זמנית אקוטית מחלה שעקב

הפניות מן חלק ולכן בית, ביקורי לבצע ממעטים זו בקופה המשפחה רופאי
המשפחה רופאי הכללית, בקופתחולים ליחידה. מופנות רפואי בית לביקור

הזמנית מחלתם שמפאת הקשישים לאוכלוסיית בית ביקורי המבצעים הם במרפאות
במרפאה. לבקר יכולים אינם
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כל איך כללית, בקופתחולים שנמצא למה בדומה במכבי, זו ביחידה גם

מן ניכר חלק כי נמצא כאן גם בפועל, אך המטופלים. גיל לפי מובחנת היערכות
היחידות לבין בינה שוני קיים היחידה הפעלת במתכונת קשישים. הם המטופלים
מייעצת. רק ולא מטפלת יחידה זו יחידה בהיות בעיקר כללית, קופתחולים של

של והאחיות הרופאים עלידי בעיקר מסופקים והסיעודיים הרפואיים השירותים
את היחידה חולי מקבלים שבה הכללית, בקופתהחולים כמו שלא עצמה, היחידה
חלק מסופק לכך בנוסף הקהילתיות. מהמרפאות הסיעודירפואי הטיפול מרבית
קנוי. שירות ובאמצעות המרפאות 4 באמצעות האחיות של הסיעודי מהטיפול

לטיפול היחידה את להזכיר יש הקופה למבוטחי הניתן בית לטיפול בהקשר

שבביתחולים היחידה מכבי. מבוטחי של גבוה שיעור מטופל בה ב"איכילוב", בית

תל לעיר מוגבלת ואינה אחרים, מאזורים באוכלוסייה גם מטפלת "איכילוב"
רפואיות בעיות עם לאוכלוסייה מיועד היחידה עלידי הניתן הטיפול אביב.
בית לטיפול היחידה של מזה יותר רב בה הניתנים הטיפולים ומיגוון קשות,

כר שבאיכילוב ליחידה ההפניות את לווסת מנסה מכבי קופתחולים הקהילתית.
יותר. ומורכבת אינטנסיבית רפואית להתערבות הזקוקה האוכלוסייה את רק שתשמש

מן חלק בקרב בדיקות עורכת מכבי של בית לטיפול היחידה זאת, לבצע כדי
ממושכת, לתקופה זו ביחידה המטופלים אלה ובקרב ל"איכילוב" החדשים המופנים

הקופה. של ליחידה המטופל את להעביר האפשרות את לבחון כדי

יום מרכז ג2.

תור הקופה בחסות המופעל יום מרכז נפתח (1985 (יוני המיפוי בתקופת
מיועד המרכז הקופה, בחסות היא שההפעלה למרות ואש"ל. אביב תל עיריית שיתוף
לאוכלוסייה בלעדית מיועד זה שירות אחרות. מקופותחולים אוכלוסיות גם לשרת

דומים הניתנים השירותים סוגי אביב. תל וצפון מרכז את לשרת ונועד הקשישה

.(1987 וברנע, כורזים (ראה למוגבלים היום במרכזי הנפוצים לאלה

בעיסוק וריפוי לפיזיוטרפיה מכונים ג3.
למתן מסגרות שתי מכבי קופתחולים עלידי מופעלות אביביפו תל בעיר

. והמרפאה היום) מרכז גם ממוקם (בו השל"ה ברחוב המרפאה  שיקומי טיפול
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היא השל"ה שברחוב המרפאה העיר. במרכז ממוקמות המרפאות שתי בלפור. ברחוב
השירותים השיקומי. הטיפול מלבד נוספים שירותים ניתנים בה מקצועית מרפאה

וריפוי בעיסוק ריפוי פיזיוטרפיה, כוללים: זו במרפאה המסופקים השיקומיים
מרפאים של תקנים שלושה יוטרפיסטים, פז של תקנים שבעה במרפאה בדיבור.

השירות את מספקים אלה, עובדים בדיבור. מרפא עבור אחת משרה של ותקן בעיסוק

שברחוב המרפאה מבנה. באותו הממוקם היום, במרכז המטופלים עבור גם השיקומי :

פיזיוטרפיסט. של וחצי תקן זו במרפאה בפיזיוטרפיה. בלעדית עוסקת בלפור

לאומית קופתחולים ד.
של הארגון דפוסי בעיר. יותר הקטנות הקופות בין היא זו קופתחולים
בטיפול מכבי לקופתחולים מאשר הכללית, לקופתהחולים יותר דומים הקופה

שירות אין זו בקופתחולים גם למכבי, בדומה אולם, בקהילה. המרפאתי
מרפאות, יחידות: שלוש כוללים הקופה עלידי הניתנים השירותים סוציאלי.

לפיזיוטרפיה. ומכון טיפול להמשך יחידה

קהילתיות מרפאות ד1.

בקופתחולים בקהילה. רפואי לטיפול המסגרות אחת את מהוות אלה מרפאות

בשונה אולם מקצועיות. מרפאות 2 ו קהילתיות מרפאות 9 מופעלות לאומית

והאוכלוסייה המבוטחים, של אזורית הקצאה בלאומית אין הכללית החולים מקופת
מלבד המבוטח. מגורי למקום קשר ללא שונות, במרפאות מטופלת להיות יכולה
בקהילה. פרטיים רופאים עלידי הרפואי הטיפול מן ניכר חלק ניתן המרפאות

בית לטיפול יחידה ד2.

בצוות העיר. אזורי כל את ומשרתת מונטיפיורי במרפאת ממוקמת זו יחידה

ופחות שירותים המספקת כיחידה בעיקר פועלת והיא אחיות, ושתי רופא היחידה
עצמה, היחידה אחיות על היא הטיפולית המעמסה עיקר כלומר, מייעצת. כיחידה

זו ביחידה גם המרפאה. אחיות עלידי ניתן הסיעודירפואי הטיפול מן חלק ורק
ביחידה המטופלים מרבית  בפועל אך גילי, אינו שירותים להקצאת הקריטריון
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קשישים. הם

בית טיפול ביחידות הניתנים לאלה דומים כאן הניתנים השירותים סוגי
ריפוי הקופה. של הפיזיוטרפיה מכון עלידי מסופקת הפיזיוטרפיה האחרות.

ביחידה. זמינים שירותים אינם סוציאלית ועבודה בעיסוק

לפיזיוטרפיה מכון ד3.

ל תקן במכון שנים. 54 כ ומופעל העיר מבוטחי לכל מיועד זה מכון
הקשישה האוכלוסייה ביום. איש 80 כ המשרתים יוטרפיסטים ז פי של משרות 2.5

לטיפול קבוצה במכון הוקמה לאחרונה במכון. המטופלים ממחצית יותר מהווה
המכון מספק לכך פרט אינטנסיבי. בטיפול בעבר שהיו לקשישים המיועדת אחזקתי
לטיפול היחידה לחולי שירותים מתן בית. לטיפול ליחידה הפיזיקלי הטיפול את

שירותים לספק יכולתו את ומצמצם המכון, על טיפולית מעמסה מהווה בית
ליחידה. ישירות הפונה לאוכלוסייה

הבריאות משרד ה.

טיפול כוללים: הקהילה במסגרת לקשישים הניתנים הבריאות משרד שירותי
אביביפו; תל עיריית עם יחד המשפחה לבריאות התחנות באמצעות המתבצע מונע,

(מט"ב), האישי הטיפול שירותי מימון כלליים, בבתיחולים אשפוז שירותי
הבריאות לשכות לכר, בנוסף הנפש. לבריאות התחנות והפעלת רפואי מכשור

מוסדיות. במסגרות נפש ותשושי סיעודיים קשישים לאשפוז אחראיות
המוסדי התחום זה. דו"ח של אחר בחלק יובא המונע הטיפול בתחום הדיון
אביביפו תל בעיר המוסדיים בשירותים העוסק נפרד בדו"ח מקיפה בצורה נסקר

.(1987 ובאר, כורזים פקטור, (ראה
השירותים לשלושת נתייחס הבריאות משרד בשירותי הדיון של זה בחלק

לטיפול באשר האשפוז. ומערכת הנפש לבריאות התחנות אישי, טיפול הנוספים:
אותו מספק והוא זה שירות הממנים הגורמים אחד הוא הבריאות משרד אישי,

הקיימות. מקופותהחולים באחת מלא ביטוח מבוטחת שאינה לאוכלוסייה בעיקר
השירות את רוכש והמשרד פרטיים וגורמים מט"ב עמותת עלידי מסופק השירות
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תרונות הם המשרד עלידי ישירות המסופקים הנוספים השירותים שני מהם.

האשפוז. ושירותי הנפש לבריאות

הנפש לבריאות תחנות ה1.

לאספקת והאחריות הנפש, בריאות במערך ארגוני שינוי בוצע 1978 בשנת
המחודש הארגון במסגרת הבריאות. משרד של לאחריותו בלעדית הועברה זה שירות

פועלות אביביפו תל בעיר אלה. שירותים של שונה אזורית חלוקה גם נוצרה

הבריאות, משרד בחסות מופעלות שלוש  הנפש לבריאות תחנות ארבע היום
אלה יחידות ארבע בין האזורית החלוקה הכללית. קופתהחולים בחסות והרביעית

מיועדות "איכילוב" בביתחולים והתחנה הארבעה ברח' המרפאה כדלקמן: היא

העיר צפון את משרתת חן ברמת המרפאה ,(5,5,4 (רבעים העיר מרכז את לשרת

.(9,8,7 (רבעים העיר דרום את בעיקר משרתת ביפו והמרפאה (3,2,1 (רבעים
עיקריות: תכונות מספר בולטות הפסיכיאטריים השירותים של הנוכחית בהקצאה

שברח' (זו העיר מרכז את המשרתות התחנות שתי של היעד באזורי חפיפה (1)
של הארגונית בהשתייכות הבדלים (2) "איכילוב"); בביתחולים והתחנה הארבעה

ב"איכילוב" התחנה הכללית, קופתהחולים בחסות היא חן ברמת התחנה  התחנות
משרד בחסות מופעלות הארבעה וברח' ביפו והתחנות הכללי לביתהחולים מסונפת

הטיפול של שונים ארגון דפוסי (3) עצמאיות; ארגוניות כיחידות הבריאות
להפרדה עד ביפו, כמו הפסיכוגריאטרי הטיפול של מוחלטת מהפרדה  בקשיש

של הטיפול במערך בקשיש הנפשי הטיפול לשילוב ועד רון, ברמת כמו חלקית,
ב". ו ל כי "אי נוסח האחרות, הגיל קבוצות

מצויה המקרים וברוב פסיכיאטרי רופא עלידי התחנות ברוב ניתן הטיפול
 בקהילה שונים מגורמים מגיעות לטיפול ההפניות סוציאלית. עובדת גם בצוות

וכוי. אבות בתי קופותחולים, רווחה, לשכות מועדונים,

אשפוז שירותי ה2.

כל עבור 1980 ב שבוצעה האשפוז שירותי של האזורית החלוקה בעקבות

אזורי לשלושה אביביפו תל העיר של המוניציפלי התחום חולק הארץ, חלקי
רובע (אזור העיר של מזרחי הדרום החלק את משרת "שיבא" ביתהחולים אשפוז:
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(2 (רובע הצפון אזור את משרת תקווה בפתח הממוקם "בלינסון" ביתהחולים ;(9
"רוקח" "איכילוב", בתיהרוולים את הכולל אביב תל של הרפואי והמרכז

תל העיר של המוניציפלי התחום פיצול העיר. אזורי שאר את משרת ו"הקריה"
הקיימים השימוש דפוסי איפיון על הקשה נפרדים שירות אזורי לשלושה אביביפו

בעיר. האשפוז בשירותי

נמצא בתיהחולים, עלידי המסופקים הכלליים, האשפוז לשירותי מעבר
בבית הקשישה: לאוכלוסייה בלעדי כמעט באופן המיועדים שירותים מהם בשניים
שיקום ואבחון, קצר (שיקום גריאטריות יחידות ארבע מצויות "איכילוב" החולימ
שלוש "שיבא" בביתהחולים בית. לטיפול ויחידה ופסיכוגריאטריה) סיעוד ארוך,

חוליםיום. ובית וסיעוד) ארוך שיקום ואבחון, קצר (שיקום גריאטריות יחידות
מספר עם יחידה להקמת התארגנות בשלבי היום נמצא "בילינסון" ביתהחולים

אקוטית. לגריאטריה מיטות

לאור סבוך אביב תל תושבי בקרב אשפוז בשירותי השימוש היקף חישוב
הממוקמים החולים בבתי העיר תושבי של השימוש שיעור על הקיים המידע מיעוט

השומר". ו"תל כ"בילינסון" אחרים, מאזורים גם אוכלוסיות והמשרתים לה מחוצה
האשפוז דפוסי בניתוח אלה בתיחולים שני להכליל ניסינו זה, קושי למרות
הקשישים של השימוש היקף נבחן האשפוז, בנושא שבוצע מקיף בניתוח בעיר.

לאור בעתיד הצפויים הצרכים ניבוי תוך אביביפו, תל בעיר האשפוז בשירותי
ורוזן, לורנס (ראה העיר אוכלוסיית של הגילי בהרכב לחול העתידים השינויים

.(1987

("איכילוב", בעיר בבתיהחולים רופאים עם שבוצעו ראיונות מתוך
האשפוז. שירותי על כבדה מעמסה מהווה הקשישה האוכלוסייה כי עולה "רוקח"),
העובדים האשפוזי. הטיפול בתום לקהילה הקשישים בשחרור הוא העיקרי הקושי
בתהליך לסייע היכולים קהילתיים שירותים של לזמינותם רבה חשיבות יחסו

במידה מסייעות בית לטיפול השונות היחידות בקהילה. הקשיש ולקליטת השחרור

ומסודרים. קבועים הם אלה יחידות עם הקשרים מביתהחולים. הקשיש לשחרור רבה

והשיקומיים הרפואיים השירותים היקף הרחבת בבתיהחולים, הרופאים לדעת
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האשפוז מערכת הרופאים לדעת השחרור. תהליכי על להקל יכולים היו בקהילה
ההיצע בעיר. הקיימים המוסדיים השירותים בהיצע גם רבה במידה תלויה הכללית

היקף את מעט לא מכתיב ממושך לטיפול ומוסדות שיקומיים מוסדות של הקיים
האשפוז. במערכת הקשישה האוכלוסייה של השימוש

"איכילוב" בביתחולים בית וטיפול טיפול להמשך היחידה ו.
טיפולי רצף שתבטיח מקשרת חוליה ליצור במטרה 1973 בשנת הוקמה היחידה

יחידה מסגרת זוהי האמבולטורית. הקהילתית המערכת לבין ביתהחולים בין
איכילוב. ביתחולים במסגרת עצמאית כיחידה מופעלת היא בארץ. מסוגה

מרבית קשישים. *5ד כ מתוכם חולים, 491 ב היחידה טיפלה 1985 בשנת

אביב. תל תושבי הם ביחידה המטופלים

פועלת היחידה ומורכבים. מגוונים הם היחידה עלידי הניתנים השירותים
של בסיס על רובם טיפוליים, עובדים 40 כ מופעלים במסגרתה, ביממה. שעות 24

4 מומחים; רופאים מחציתם רופאים, 20 כ היחידה לרשות עצמאי. קבלן
לתעסוקה עובדים שני בעיסוק; מרפאות 2 יוטרפיסטים; ז פי 10 אחיות/אחים;

של המנהלי הצוות סוציאליות. עובדות ושתי תזונאית תקשורת, קלינאי יוצרת;
לזה, מעבר אחת. במשרה אחד כל ומרכז, פקידה מזכירה, מנהל, כולל היחידה

המנהלי. הצוות לעזרת מתנדבים ארבעה מופעלים
אשפוז. ימי שני של סכום הוא ביחידה טיפול חודש עבור התעריף

את סיימו בה המטופלים מן כמחצית כי נמצא היחידה, של הדו"ח לפי
מראים המטופלים, של הבריאות ביטוח מבחינת חודשים. שלושה תוך הטיפול
היו 12g מכבי, מבוטחי היו (573;) המטופלים מן למחצית מעל כי הנתונים

13* ו מאוחדת, קופתחולים עלידי $15; לאומית, קופתחולים עלידי מבוטחים
קופת ממבוטחי ניכר חלק כי עולה הדו"ח מתוך כללית. קופתחולים עלידי
רצוי היחידה, מפעילי לדעת פרטי. באופן השירות את מממנים הכללית החולים

ביחידה. המטופלים המבוטחים בקרב כללית קופתחולים השתתפות את להרחיב היה
רבה תרומה בה יש התכנית מפעילי להערכת כי עולה היחידה של הדו"ח לפי

הרחבה קשות. בריאותיות בעיות עם באנשים הולם טיפול ובהבטחת אשפוז במניעת

23



ושינוי הקשר אחיות יחידת של הרחבה מפעיליו, לדעת מחייבת, זה שירות של

היחידה. במסגרת מבוטחיה של הטיפול במימון הכללית קופתהחולים מדיניות

לאומי ביטוח .t
עיקרית מסגרת המהווה לקשיש ליעוץ ביחידה המיפוי התרכז לאומי בביטוח

קיימת לאומי בביטוח גם אזורית, מבחינה קשישים. של התנדבותית לפעילות
את משרתת והיא העיר במרכז מופעלת אחת תחנה  אביב תל לעיר יפו ביו חלוקה
לקשיש ליעוץ התחנה עובדי יפו. מחוז את משרתת נפרדת ותחנה אביב תל אזור

חמש מצויות היום שכונתיים. מועדונים במסגרת האחרים העיר בחלקי גם מוצבים
כרם אליעזר, נווה התקווה, שכונת החייל, ברמת  זה לשירות עיקריות שלוחות
אביב ברמת הופעלה נוספת שלוחה העיר. מרכז באזור מנדלשטם ובמועדון התימנים
שלוחה להפעיל הפסיקו ולכן העיר שבמרכז לתחנה להגיע העדיפו האזור תושבי אך

ו. ז

מתנדבים. באמצעות בעיקר מופעלים זו יחידה עלידי המסופקים השירותים
כגון ספציפיים בנושאים יעוץ (1 עיקריים: תחומים בשני יעוץ מספקת היחידה
תעסוקתי יעוץ פנסיה, וקרנות גמל קופות טאבו, בנושאי יעוץ משפטי, יעוץ

בבעיות ויעוץ לרשויות אדם שבין בנושאים כללי יעוץ (2 מוסדי. ויעוץ
אישיות.

עבור חברתיים בית ביקורי של שירות גם אלה בתחנות ניתן הייעוץ מלבד
בקהילה שונים מגורמים מגיעות בית לביקורי הפניות לבית. מרותקת אוכלוסיה

קשרים יש לקשיש הייעוץ לתחנות התנדבותיים). ארגונים בריאות, (רווחה,
השונים. השירותים ספקי עם ותכופים ענפים

(קש"ת) אביב תל קשישי עמותת ח.

ל שירותים לספק המיועדות הבודדות השירותים ממערכות אחת היא קש"ת

העבודה משרד בשיתוף אש"ל, עלידי ממומנת קש"ת הקשישה. לאוכלוסייה בלעדיים
כתחום מוגדר קש"ת של הגיאוגרפי האזור שונים. עירוניים וגורמים והרווחה
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עלידי כיום מופעלים מסגרות סוגי שלושה אביביפו. תל העיר של המוניציפלי
ומוקדים. מוגן דיור יום, מרכזי קש"ת:

יום מרכזי ח1.

ולחשושי לתשושים לעצמאיים,  יחידות שלוש כולל בצהלון היום מרכז
העיר. אוכלוסיית לכל מיועדים נפש ולחשושי לתשושים הניתנים השירותים נפש. \

העוסק היחיד והוא מוגבלים, של אוכלוסייה המשרתים היום ממרכזי אחד זהו 1

המיועדים אלה במיוחד בצהלון, היום מרכזי נפש. לתשושי יום בשירותי
 הקשישה לאוכלוסייה שירותים של ענפה מערכת מספקים המוגבלת, לאוכלוסייה

וברנע, כורזים (ראה וכוי. מונע טיפול פדיקור, תעסוקה, ארוחות, רחצה,
אך הדרומיים, האזורים את בעיקר משרת בצהלון למוגבלים היום מרכז .(1987
לשכת מאזור הם המשתתפים מן 2Q^) המרכז מאזורי קשישים גם אליו מוסעים

מן כמחצית העיר. חלקי מכל קשישים משתתפים נפש לתשושי היום במרכז המרכז).
הנוספים השירות בתחומי משולבים היום מרכזי המרכז. מאזור הם המשתתפים

ובקופותהחולים. הנפש לבריאות בתחנות הרווחה, בשירותי בעיקר בקהילה,
בהפעלה שותפים אף הם ובחלקם למרכזים ההפניה מקורות את מהווים אלה גופים

היום מרכז את משרתת ביפו הנפש לבריאות התחנה אחות (למשל, המרכז של הממשית

הנפש). לתשושי

מוגן דיור ח2.

שלושה מבנים: בארבעה קש"ת עלידי היום מופעלות מוגן דיור של יחידות
שלם כפר באזור ואחד ישראל) ושבטי עופר נווה גליאנסקי, (בית יפו באזור
והוא הקשישה, לאוכלוסייה בלעדית המיועד שירות הוא המוגן הדיור (כפיר).

פקטור, (ראה עצמאי באורח לתפקד המסוגלים לקשישים מוגנת מגורים מסגרת מספק
אם כגון שונים, שירותים ניתנים הללו היחידות במרבית .(1987 ובאר, כורזים

ואחות סוציאלית כביסה,עובדת וסביבתי, אישי טיפול חברתי, מועדון בית,
אחרים גורמים עם שוטפים בקשרים נמצאת המוגן הדיור מערכת הציבור. בריאות

הקשישים. הדיירים של הצרכים בהבטחת שירותיהם על רבה במידה ונשענת בקהילה,
"חלמיש". למפוני רק מיועד קש"ת של המוגן הדיור
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מוקדים רו3.

גיורג' ברח' גבירול, אבן בררו' מוקדים: ארבעה היום מפעילה קש"ת

לשכת של היעד באזור מצויים המוקדים ארבעת גרץ. וברח' פינסקר ברח' אליוט,

קשישים באיתור עוסקים המוקדים העיר. מקשישי כמחצית מתגוררים בו המרכז,
בית, ביקורי תיקונים, סיירת נוסח שירותים מספר מספקים הם צרכים. ובבדיקת
גרץ ברח' המוקד מיוחדים. ארועים וארגון שונים בתחומים יעוץ ביתית, עזרה
לבין הקשיש בין הקשרים ביצירת גם היא חשיבותם משפטי. ייעוץ במתן מתמחה

למוקדים לשירותים. פונה שאינה אוכלוסייה ובאיתור שירותים המספקות הרשויות
גיאוגרפי בקוטר מתרכזים פעולתם ותחומי מוגדרים גיאוגרפיים גבולות נקבעו

המתגוררים קשישים אחר ומעקב קשישים איתור מאפשר זה דבר יחסית. קטן

קשישים אחרי סדיר במעקב עוסקות במוקדים, המופעלות מעקב", "חוליות בקהילה.
האדם כוח קשישים. 4,000 כ גרים מוקד כל של באזורו וכוי. חולים מבוגרים,

התנדבותי. בסיס על הוא במוקדים העיקרי

זו. למטרה בלעדית המיועדים נפרדים, במבנים ממוקמים המוקדים כל
עם הארגונית. ההשתייכות של הנייטרליות בשמירת הוא הפיזי שבבירור היתרון

למועדונים המוקדים והעברת המיקום בשינוי תמכו העובדים מן חלק זאת,
המסגרות את יותר לרכז כדי ואף אליהם הנגישות על להקל כדי עירוניים,

השירותים. באספקת העוסקות הקהילתיות

אחרות ארגוניות מערכות ט.

העוסקים גופים עוד אביביפו בתל מצויים לעיל, שהוצגו הארגונים מלבד

ופעילויות התנדבותית פעילות בתחום בעיקר הקשישה, לאוכלוסייה שירותים במתן

שתי וכן ההתנדבותיים, הגופים מרבית שייכים זו לקטיגורית הפנאי. שעות

שרה". ו"יד מט"ב עמותת נוספות: מסגרות

תימן יוצאי ארגון ברית, בני ויצ"ו, ט1.

בני ויצ"ו, את כוללים אביב תל בעיר הפעילים ההתנדבותיים הארגונים
מתרכזים ברית ובני ויצ"ו תימן. יוצאי וארגון סוציאלי נשים שירות ברית,
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מועדונים ובהפעלת קשישים למען קשישים של התנדבותית בפעילות בעיקר
אינם העירוניים, המועדונים כמו שלא הללו, המועדונים זו. לאוכלוסייה

של בפרויקט שותפה ויצ"ו עצמם. הגופים בפיקוח אלא הלשכות, בפיקוח מצויים
ארגון התקווה). (שכונת העירוניים המועדונים באחד המופעל כביסה שירותי

(ראה האזור. קשישי את המשרת התקווה, בשכונת יוט מרכז מפעיל תינ>ן יוצאי
(1987 וגנרנע, כורזים

סוציאלי נשים שירות ט2.

ומטבח מוגן דיור של מסגרות שלוש אביב תל באזור מפעיל זה ארגון
לאוכלוסייה מיועד המוגן הדיור ומועדון. בגדים מחסן ארוחות, לחלוקת

לקשישים. בלעדית מיועדים אינם האחרים השירותים ואילו הקשישה,

שרה יד אגודת ט3.
אינה האגודה כולו. המחוז את ומשרת אביב בתל המופעל ארצי, שירות זהו
ציוד בהשאלת בעיקר לקשישים מסייעת האגודה גילי. בסיס על שירותיה את בונה

ניידת. כביסה שירותי באספקת וכן רפואי

מט"ב עמותת ט4.

ניתן להם שהמימון האישי, הטיפול לשירותי עיקרי ספק נר. הי זו עמותה
שירותי וקופותהחולים. הבריאות משרד העירוניות, הרווחה לשכות עלירי
תיווך ללא לעמותה ישירות הפונה לאוכלוסייה גם ניתנים האישי הטיפול
רק שירותיה את מייעדת אינה העמותה והממלכתיים. הציבוריים הגורמים

הם לשירותיה והפונים המופנים מן ניכר חלק בפועל אך הקשישה, לאוכלוסייה
הגבוהות. הגיל מקבוצות

המשקם ו מע"ש תל"ם, ט5.

המשרת היחיד הוא תל"ם מוגנת. תעסוקה מספקים אלה ארגונים שלושה

11 ב היום מתבצעת תל"ם של הפעילות הקשישה. האוכלוסייה את בלעדית
בקהילה תעסוקה ומספקת בלבד אביביפו בתל פועלת מע"ש בעיר. מועדונים
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למוגבלים. מוגנת תעסוקה ומספק בקשישים המתמחה ארגון אינו המשק"ם ובבית.
עבודת עבור התשלום באופן הוא הללו הגופים שלושת בין נוסף הבדל

אינו זה שירות השירותים, נותני לדעת קבלני. או יומי בסיס על  המוגבל

. למדי. נמוכה מוגנת לתעסוקה הקשישים של וההיענות רב לביקוש זוכה

סיכום

על מורה בעיר הקהילתיים השירותים מערך של הארגוניים ההיבטים ניתוח
עיקריים: מאפיינים מספר

בתיאום קשיים יוצר היעד אזורי בהגדרת השירותים בין האחידות חוסר .1

יפו המוניציפלית, ברמה כאחת. והעירונית המקומית ברמה השירותים ובתכנון
וביטוח כללית (קופתחולים מסוימים ארגונים אך אביב, תל באזור נכללת

ו הפניםעירונית, ברמה אביב. תל ממחוז נפרד כחלק יפו את מגדירים לאומי)
הרווחה, לשכות של הפעולה (אזורי יותר עוד סבוכה האזורים בין החלוקה

קשיים יוצר זה אחידות חוסר חופפים). אינם וממוקדים קופותחולים מרפאות
ובפיתוח עליהם והמענים הקשישה האוכלוסייה של הצרכים בבחינת רבים

המקומית. ברמה מתאימות היערכויות

הקשישים זוכים גיל, לפי התמחות קיימת לא השירותים שבמרבית למרות .2
תל בעיר הקשישה באוכלוסייה הגידול בעקבות המטפלים. בקרב מרובה לב לתשומת

חדשים צרכים העמיד זה ודבר הצרכנים, אוכלוסיית במבנה שינוי חל אביביפו

הגידול כי הכללית קופתהחולים אחיות טענו למשל, כך, השירותים. נותני בפני
לבריאות בתחנות הקהילתיות. המרפאות על הלחץ את הגביר הקשישה באוכלוסייה

הזדקנות כן גם מורגשת הרך, בגיל לטיפול בעיקר הערוכות המשפחה,
אלה. לתחנות הצעירה האוכלוסייה של הפניות במספר ירידה עם האוכלוסייה,

של הרחבה תמיד מאפשר אינו הללו התחנות של הנוכחי המיקום העובדים, לטענת
של גבוה שיעור בהן מהשכונות ריחוקן בשל התחנות, במסגרת לקשישים השירותים
במתן מכוונת בהיערכות העובדים רוב תמכו החדשים לצרכים להיערך כדי קשישים.
התואמים שירותים פיתוח שיאפשר הולם אדם כוח הקצאת תוך לקשישים, שירותים

הקשישים. צורכי את
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מן ניכר בחלק ובתכנם. ביעדיהם הזהים שירותים באספקת רבה שונות קיימת .3

מן אחד לכל אחד. מגורם יותר עלידי מופעל שירות אותו כי נמצא השירותים

שונות קיימת למשל, כך לו. יחודיים מאפיינים השירות, את המפעילים הגופים
בחסות המופעלות בית לטיפול ביחידות מרותקת לאוכלוסייה השירות אספקת באופן

ב"איכילוב". והיחידה מכבי לאומית, כללית, קופתחולים  השונים הגורמים
על ישירות המסופקים הטיפול בסוגי שלהן, האדם כוח בהרכב נבדלות היחידות
כגון בשירותים נמצאה דומה שונות בקהילה. האחרים הגורמים עם ובקשריהם ידם

בין רק לא היתה השונות וכדומה. מתנדבים שירותי מועדונים, היום, מרכזי
השירות תפעול באופן הבדלים נמצאו עצמו ארגון באותו לפעמים אלא ארגונים,

החברתיים המועדונים הם לכך דוגמה השונים. העיר ובאזורי במתקנים
המשתתפים ובשיעור בהם המוצעת הפעילות בהיקף ביניהם הנבדלים העירוניים,
קופת בחסות המופעלות טיפול להמשך היחידות שלושת הן נוספת דוגמה בהם.

המועסק האדם כוח בהרכב הנבדלות ויפו), בןנון (וושינגטון, הכללית חולים
גם נמצא רב שוני היחידה. עלירי ישירות הניתנים השירותים ובסוגי בהן

הנפש. לבריאות התחנות ארבע של הפעלתן באופן
המערכות בין מגוונים תיאום דגמי יצר השונים השירות תחומי בין הפיצול .4

ותכופים סדירים קשרים ישנם כי התחושה התקבלה העובדים, דיווח לפי השונות.
נמצאו לא זאת, עם יחד השירותים. של באספקה המעורבים הגופים מרבית בין

השונים. השירות נותני בין ופורמליות ממוסדות מידע והעברות דיווח מערכות
הגורמים בין הקשרים את למסד לניסיון דוגמה הם ביןארגונים הערכה צוותות
יפו). (בלשכת בעיר אחד באזור רק פועל זה מסוג צוות המקומית. ברמה השונים
היו אלה, בקשרים שיטתיות יתר והכנסת השירותים בין הקשרים בהידוק הצורך
שירותים במתן העוסקים והארגונים הגופים במרבית העובדים של ההמלצות בין

לקשישים.
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במיפוי שנכללו קהילתיים שירותים הנותנים הארגונים רשימת א_1: לוח
השירות וסוג יחידות לפי

השירותים היחידות ן ו הארג

סוציאלית עבודה  הרווחה לשכות א1. אביב תל עיריית א
ביתית עזרה 

סביבתי אישי טיפול 
מוכנות ארוחות 

חברתיים נית ביקורי 
יום מרכז 

(ביפרים) מיגון 
חברתיים מועדונים 

כביסה שירותי 
דיור בהתאמת עזרה 
לטיפולים נסיעות 

ביתי ציוד 
קשישים התנדבות 

מוקדים 

חברתיים בית ביקורי  פורמלי בלתי לחינוך אגף א2.
תיקונים ירת סי 

חברתיים מועדונים  וספורט נוער תרבות, א3.
(פעמונים) מיגון  והשכונות יפו א4.

מונע טיפול  המשפחה לבריאות תחנות א5.
הבריאות) משרד עם (יחד

רפואי טיפול  קהילתיות מרפאות ב1. כללית קופתחולים רפואיסיעודיב. טיפול  י
לחץדם חולי אחר מעקב 

וסוכרת
מרותקים אחר מעקב 

לבית

סיעודי רפואי, טיפול  טיפול להמשך יחידות ב2.
למרותקים ושיקומי

לבית
סביבתי אישי טיפול 
רפואי ד ו צי השאלת 

פיזיוטרפיה  פיזיקליים מכונים ב3.
בעיסוק ריפוי  בעיסוק לריפוי מכונים ב4.

פסיכוגריאטריה  הנפש לבריאות תחנה ב5.
 ומי ק שי יום טיפול  יום לטיפול היחידה ב6.

רפואי (שבזי) כרוניים בחולים
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(המשך) א1 לוח
השירותים היחידות ן ו הארג

סיעודי רפואי, טיפול  בית לטיפול יחידה ג1. מכבי קופתחולים ג.
למרותקים ושיקומי

לבית
סביבתי אישי טיפול 

יום לטיפול מסגרת  יו0 מרכז ג2.
במוגבלים

לפיזיוטרפיה מכונים ג3.
פיזיוטרפיה  בעיסוק ולריפוי

בעיסוק ריפוי 

רפואיסיעודי טיפול קהילתיות מרפאות ג4

סיעודי רפואי, טיפול  בית לטיפול יחידה ד1. קופתחולים לחוליםד. ושיקומי לאומית
לבית המרותקים

סביבתי אישי טיפול 

פיזיוטרפיה  לפיזיוטרפיה מכון ד2.
וסיעודי רפואי טיפול  קהילתיות מרפאות ד3.

פסיכוגריאטריה  הנפש לבריאות תחנות ה1. הבריאות משרד ה.

אשפוז  כלליים אשפוז שירותי ה2.

טיפולי רפואי, מכשור  המחוזית הבריאות לשכת ה3.
בית

רפואי מקצועי טיפול  בית לטיפול יחידה ו1. להמשך היחידה ו.
ושיקומי סיעודי בית וטיפול טיפול
מרותקים לחולים בביתחולים

ב" ו ל כי אי יי

ו

והדרכה ייעוץ  לקשיש הייעוץ תחנות ז1. לאומי ביטוח ז.
התנדבות 

ים חברתי בית ביקורי 
תעסוקה 

31



(המשך) א1 לוח
השירותים היחידות הארגון

יום לטיפול מסגרת  יום מרכזי ח1. אביב תל קשישי ח.
בקהילה . ת) (קשיי

והכוונה ייעוץ  מוקדיס ח2.
ומעקב איתור  ■ '< . ;

תיקונים סיירת  . .
חברתיים בית ביקורי  ■ .

ביתית עזרה  ■■■■. ;5

מוגן דיור  מוגן דיור .3n . יי:י'.י

ויצ"ו, ברית, בני ט1. ארגוניות מערכות ט.
חברתיים מועדונים  תימן יוצאי ארגון . אחרות

חברתיים בית ביקורי 
יום מרכז 

כביסה שירותי  שרה יד ט2.
רפואי ד ו צי השאלת 

מוכנות ארוחות סוציאלי נשים שירות ט3.
דיורמוגן

; סביבתי אישי טיפול  מט"ב עמותת ט4.
תעסוקה  המשק"ם מע"ש, תל"ם, ט5.
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אלה לשירותים והצרכים הקהילתיים השירותים היקף בי חלק

וא מב

שירותים של רחב מגוון כוללים ממושך לטיפול הקהילתיים השירותים

טיפול א) שירותים: סוגי 4 ל הכולל המערך את חלקנו אנו שונים. מסוגים
דיור. ד) בקהילה, שירותים ג) בקהילה, יום טיפול ב) בבית,

בהמשך. יובא סוג כל על מפורט הסבר

אך ומעלה), 65 (גילאי לקשישים ספציפי אינו מהשירותים שחלק לציין יש

הטיפול במערך ובסיסיים חיוניים שירותים שהם כיוון נכללו אלה שירותים
המקבלים. רוב את שם מהווים שהקשישים כיוון וכן בקשיש

בתל שפעלו הקהילתיים השירותים את מתארים אנו הניתוח של הראשון בחלק

שקיבלו הקשישים למספר מתייחסים אנו זה בתיאור כאשר ,1985 בשנת אביביפו
המסבירים נתונים וכן בעיר, הקשישים אוכלוסיית כלל מתוך שיעורם השירות, את

את המספקים השונים לגורמים התייחסות תוך הספציפי השירות ומהות אופי את

צורך אומדני מביאים אנו הקיים המצב לתיאור בנוסף השירות. את מממנים ו/או
הצרכים אמידת של בתהליך כאלה. אומדנים קיימים שלגביהם שירותים מספר לגבי

הקשיש האם מקצועית קביעה ישנה ראשית שלבים. מספר ישנם השונים לשירותים

משקבית ניהול יומיומיות, אישיות (בפעילויות מסוים בתחום לעזרה זקוק
או המשפחה העזרה: את יספק מי קשר ללא הדרושה, העזרה היקף ומה וכוי)

יכולה שהמשפחה זו בין העזרה לחלוקת להתייחס יש מכן לאחר פורמליים. גורמים
בשירותים הצרכים על בדיון פורמליים. מגורמים הדרושה העזרה לבין להושיט

האלה. הצרכים רמות לשתי מתייחסים אנו השונים

השונים לשירותים הצרכים לאומדני הנתונים בסיס שימשו שונים מחקרים

;1984 (מורגנשטיין, שבע ובאר ברק בבני שנערכו קהילתיים סקרים וביניהם:
של שירותים המקבלים הקשישים אוכלוסיית על סקר ,(1986 ושמואלי פקטור חביב,

ואחרים, (גאון אביביפו ותל שבע באר בירושלים, אישי וטיפול ביתית עזרה
של הדמוגרפי והמבנה הצרכים בין הקשר על מבוססת הצרכים אמידת שיטת .(1987
אשר מודל נבנה הנ"ל. בסקרים התגלה אשר ומוצא) מין גיל, (לפי האוכלוסייה
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הופעל זה מודל כלשהו. אזור של הדמוגרפי המבנה סמך על הצרכים היקף את מנבא
אביביפו. בתל הקשישים אוכלוסיית של הדמוגרפי המבנה על

האומדנים אומתו אביביפו בתל מהאוכלוסייה חלק של הישירה הבדיקה מתוך
לחשב יכולנו צרכים של כמותיים אומדנים קיימים שלגביהם בשירותים המודל. של

ובין 1985 ב שהיה כפי המצב בין דהיינו ו"המצוי", "הרצוי" בין הפער את

שנה. באותה המלאים הצרכים

הקיים המצב את נבחרים קהילתיים שירותים מספר לגבי בוחן ב1 לוח

ושיעורם המקבלים מספר את מפרטים ב3 ו ב2 לוחות הצרכים. אומדני לעומת
מממנים. ו/או המספקים הארגונים לפי השירותים כל לגבי באוכלוסייה

השירותים של הגיאוגרפית לתפרוסת מתייחסים אנו הניתוח של השני בחלק

שם. מובא כך על והסבר הקהילתיים
של קטן במספר רק כאשר חודשיים, נתונים הינם בדו"ח המופיעים הנתונים

: מתאימה. בהערה צויין והדבר שנתיים הם הנתונים מקרים

34



בשירותים ביניהם והפער בפועל שירותים לעומת צרכים אומדני ב1: לוח
1985 נבחרים, קהילתיים

1 צרכים ן בי פער 1

לשירותים קיימים שירותים צרכים אומדני
לאומדני מקור

הצורך הפער 1 ¥~הלא ומספר שיעור מספר שיעור
במספר מקבלים המקבלים המקבלים הזקוקים הזקוקים שירות

הזקוקים ביחס ל1000 ל1000
לזקוקים

ברק בני סקר 4,979 83^* 1,001 16.6 5,980 99 מקצועי טיפול
(מורגנוזסיין, רפואיסיעודי

(1984
יז"איפו על )אומדן 1,334 %67 1659 10.9 1,993 33 אישי נתוניטיפול 0מך )על (פורמלי)
(חביב, ברק ושמואלי,)בני )פקטור ביתית עזרה

(1986( 9,567 89* 1,186 19.6 10,753 178 (פורמלי)
פורמליים )בלבד)שירותים מוכנות ארוחות

( 1,249 5^* 986 16.3 2,235 37 ובקהילה) (בבית
הקשישים שיעור 17,490 91* 1,720 28.5 19,210 318 בית ביקורי

מהווה בגפם הגרים חברתיים
צרכים אומדן

9,672 160.1 .. .. מועדונים
חברתיים

1,419 23.5 .. .. יום "יכזי
ברק בני סקר 1,884 47* 2,103 34.8 3,987 66 (מורגנשטיין,פיזיוטרפיה ובקהילה) (בבית

(1984
ouisttWHlTE (5,190) (95^ 2(247) (4.1) 5,437 90 פסיכוגריאטריה
דסברג יל, י בו

1983 ועזאייזה,

סביבתי. טיפול כולל (1

קופ"ח. מרפאת דרך המקבלים את כולל לא (2
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1985 מממן/מספק, וגורם עיירות לפי בקהילה מידותים המקבלים קטימים מספי ב2: לוח
בקהילה יום מיפול 11 בבית טיפול טירוח|

י נ מועדו ים| נ מועדו 1 י~ום י מרכז רוחי טי תעסוקה! 1 מבטידי 1 ירת סי 1 ארוחות|ביקורי עזרה 1 טיפול פרהרפואי טיפול מקצועי טיפול
תעסוקה חברתיים כביסה (בבית) אזעקה תיקונים ביה מוכנות ביתית איסי דפואיסיעודי גורם

J | גבלי^ם! מזה:מו | ||סה"ב ניידת | | ביפרים) ) | חברתיים! |(חמות) | וסביבתי בעיסוקן י ריפו ה| וטרפי י ז פי | | מממן/מספק
263 9,672 246 1,419 85 42 259 347 1,720 156 1,186 659 (33) 180 1,001 כללי סה"כ

109 4,877 50 879 65 42 259 150 1,045 156 899 339 18 90 120 עירוני ממשלתי
ת"איפו+ עיריית

4,877 40 500 65 259 150 655 156 899 202 הרווחה משרד

133 הבריאות מ0רד

, 18 90 120 "איכילוב" יט"ב
390 לאומי לביטוח המוסד

10 379 סוכנות+סיקוס
■ י ■ 4 0כונות

30
"המ0קס"

79
■ ■■ 42 . מע"ט

    235 15 180 734 כללית קופח

L 154 4,795 . 196 540 20  197 675  287 [315] .. 10 147 גיבורי
}■ . 2[315] מט"ב

*9T 98 408 197 662 287 n"Bp

.. '62 לאומית קופ"ח
64 64

10 85 "מכבי' קופ"ח
r 194

20 13 י טרה" "יד
ברית" ויצ"ו+"בני

4,230 . . ת"א פועלי nsyin
"מ0ען* + יפו

34 68 תימן יוצא' ארגון
* .__   85  .   ■ר*'

חלקי. )"נתוו ) ידוע; .."לא
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. "י המעוך) ) ב2: לוח

דיור ן ן בקהילה ם י ו ר י מ "יייות|
1ציוד |עזרה דיור צרכים ו נסיעות משפחות!הבראה1 ושירותיו ארוחות 3 מכשירים פסיכו פרהרפואי טיפול טיפול
ביתי בהתאמת מוגן רפואיים לטיפולים אומנות כביסה מוכנות רפואיים גריאטריה מינע בסיסיגורם דיור (קפואות בעיסוק ריפוי פיזיוטרפיה מממן/מספק

(שיפוצים) | | | ן [ יחמות) 1 1 1 1 1

45 15 1,388 84 66 10 2 93 830 4,235 (247) 199 1,923 497 כללי סה"כ

45 15 100 84 3 10 2 93 530 93 247   497 עירוני ממשלתי

ת"איפו+ עיריית
45 15 84 3 10 2 93 6530 הרווחה משרד

93 247 497 הבריאות משרד

קום סוכנות*שי
100 שכונות

 163 _ _  1,182 .. 131 51,505  כללית קופ"ח

*  1,008    300 2,960  68 418  ציבורי

309 .  קש"ת

. י 53 לאומית קופ"ח
ו

68 365 "מכבי" קופ"ח

2,960 י שרה" "יד
■. י נשים שירות
י 299 300 סוציאלי

0ם4 "משען"
280 ____ _    פרסי

יפו. אזור כולל לא (1
זה. בטור המצויינים האחרים הגורמים במימון מט"ב דרך שירות מקבלים (2

שנתי נתון (3
בעירייה. ציבורית לרפואה האגף של המשפחה לבריאות התחנות באמצעות (4

את כוללים אינם הנתונים כמוכן ומעלה. 61 בני הינם איש 1,465 מתוכם (5
יפו. אזור

חמות. ארוחות מקבלים קשישים 110 מזה (6
חמות. ארוחות מקבלי (7
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*1985 מממן/מספק, וגורם שירות לפי באוכלוסייה, קשישים ל1000 בקהילה וצוותים המקבלים הקליטים טיעור ב3: לוח
בקהילה ום י טיפול בבית י. ו פ י מ 1 ת ו ר י ש

ני ים|מועדו 1מועדונ י7ס י מרכז עוירותי תעסוקה 1 מכשירי סיירת ביקורי ארוחות 1 עזרה 1 וטיפול פרהדפואי טיפול 1 מקצועי טיפול
תעסוקה חברתיים כביסה (בבית) אזעקה תיקונים בית מוכנות ביתית אישי רפואיסיעודי גורם

מוגבלים מזה: | כ סה" ידת י נ ביפרים) ) ים חברתי חמות וסביבתי בעיסוק י ריפו ו0רפיה| פיזי מממן/מספק
4.4 160.1 4.1 23.5 1.4 0.7 4.3 5.7 28.5 2.6 19.6 10.9 (0.5) 3.0 16.6 כללי 0ה"כ

1.8 80.7 0.8 14.6 1.1 0.7 4.3 2.5 17.3 2.6 14.9 5.6 0.3 1.5 2.0 עירוני ממשלתי

+ ת"איפו עיריית
80.7 0.7 8.3 1.1 4.3 2.5 10.8 2.6 14.9 3.3 הרווחה משרד

2.2 הבריאות משרד

0.3 1.5 2.0 "איכילוב" יט"ב
6.5 לאומי לביטוח המוסד

סוכנות+שיקוס
0.2 6.3 01  טכונות

0.5 "המשקם"

1.3 0.7 מע"ס

  3.9 0.2 1.3 12.2 כללית קופ"ח

2.5 79.4 3.2 8.9 0.3   3.3 11.2  4.8 [5.2] .. 0.2 2.4 ציבורי
[5.2] מס"ך"

3.3 1.6 6.8 3.3 11.0 4.8 קס"ת

.. 1.0 לאומית קופ"ח
11 1.1 0.2 1.4 "מכבי" קופ"ח

2.5 תל"מ

0.3 02 שרה" "יד
. 61 ברית" ויצ"ו+"בני

ת"א פועלי מועצת
70.0 "משען + יפו

0.6 1.1 . תימן יוצאי ארגון
  1.4    פר0י

ב2. ללוח הערות ראה *

■  3?



(המשך) ב3: לוח

דיור || בקהילה ם י ת ו ר י ט טירות
עזרה 1 צרכים 1 נסיעות הבראה1 1 ת ו משפח שירותי ארוחות מכשירים 1 פסיכו פרהרפואי טיפול ציודטיפול בהתאמת דיור רפואיים לטיפולים אומנות כביסה מוכנות רפואיים גריאטריה מונע גורם

ביתי דיור מוגן (קפואות בעיסוק ריפוי פיזיוסרפיה מממן/מספק
בסיסי (מיפוצים) |_| ] | ן | | +חמות) 1 | | 1 1

0.7 0.2 23.0 1.4 1.1 0.2 0.03 1.5 13.7 70.1 (4.1) 3.3 31.8 8.2 כללי סה"כ
0.7 0.2 1.7 1.4 0.05 0.2 0.03 1.5 8.8 1.5 4.1   8.2 עירוני ממשלתי

ת"איפו+ עיריית
0.7 0.2 1.4 0.05 0.2 0.03 1.5 8.8 הרווחה משדד

1.5 4.1 8.2 הבריאות מטרד

1.7 סוכנות+טיקוס
שכונות

 1.0
19.6 .. 2.2 24.9  כללית קופ"ח

16.7   5.0
49.0  1.1 6.9  ציבורי

5.1
ת קש"

L . 0.9 לאומית קופ"ח
> . 1.1 6.0 "מכבי" קופ"ח
* 49.0 " שרה" "יד

שידותנשים,.
4.9 5.0  סוציאלי
6.5 "נלשעו"

 4.6 ______ _ .  פרסי

י/ ■ 39 י ■

/?.. := .''.■ יי ....



עירוני כלל במבט והצרכים השירותים היקף .1

ית: בב טיפול א.

מקצועי טיפול כמו: הקשיש בבית הניתנים השונים השירותים את כולל
לקשישים ניתנים אלה שירותים וכוי. ארוחות ביתית, עזרה רפואיסיעודי,

תיפקודית. מבחינה בעיקר פגיעים,
אחיות של בית ביקורי על מבוסס זה שירות רפואיסיעודי: מקצועי טיפול
ששוחררו לאנשים בעיקר מיועד השירות גורמים. מספר עלידי וניתן ורופאים
במסגרת לבית. המרותקים כרוניים לחולים וכן חולים בבתי אקוטי מאישפוז
דם, לחץ מדידת קטטר, החלפת זריקות, ומעקב, רפואי טיפול ניתנים השירות
עם קשר שונים, מקצועיים לגורמים הכוונה סיעודית, הערכה אבחון, ייעוץ,

ועוד. המשפחה

16.6 ל הגיע באוכלוסייה ושיעורם זה שירות ב1985 קיבלו קשישים כאלף
שנמצא כפי לאלף) 29) הארצי לממוצע בהשוואה נמוך זה שיעור קשישים. אלף לכל

.(1982 ואחרים, (פקטור 1981 ב

ב"איכילוב", בית לטיפולי היחידה זה: שירות מספקים גורמים מספר

ולאומית. מכבי הכללית, וקופותהחולים
את מספקת בארץ, מסוגה היחידה (יט"ב), ב"איכילוב" בית לטיפולי היחידה
24 במשך פועלת היט"ב השירות). מקבלי מסך 12^ בחודש קשישים 120 ל השירות

בצמוד פועלת שהיט"ב כיוון לאישפוז. תחליף למעשה ומשמשת ביממה שעות

טיפולי ורצף רבמקצועי רפואי צוות של גבוהה זמינות הדבר מאפשר לביה"ח,
המיידית בתקופה בטיפול היא היט"ב של ההתמחות מבתיהחולים. המשתחררים לאלו
י'איכילוב" משוחררי הם ליט"ב המגיעים החולים רוב מבתיהחולים. השחרור לאחר

טיפול מקבלים מהחולים $48; סרטן. חולי הינם מהמטופלים שליש .(74^
לחודש ביקורים 14 בממוצע מקבלים החולים "שיקום". טיפול 31* ו "אחזקתי"

הם אך לקשישים, ספציפי אינו השירות שנה. כחצי הוא הממוצע הטיפול ומשך

הערכה לפי אביביפו. תל לתושבי בלעדי אינו וכמוכן (7^1) הרוב את מהווים
זה. לשירות זקוקים איש 300 עוד לפחות הרי ביט"ב, מקצועיים גורמים של

קופותהחולים פועלות "איכילוב", יט"ב של הייחודית למסגרת בנוסף
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ביקורי מתבצעים הכללית בקופתרוולים מלאות. זכויות בעלי במבוטחיהן בטיפול
מכלל 13*) קשישים 734 ל ניתנו והם האזוריות המרפאות דרך האחיות של הבית

זה). שירות המקבלים

ביחידות רשומים מהם כשליש השירות, את המקבלים המרותקים כל מתוך
המחלות וייעוץ. הערכה בעיקר עושות האחיות בהן ומעקב, טיפול להמשך

לב, מחלות תשישותנפש, סכרת, ,c.v.a הן: החולים סובלים מהן העיקריות
עצבים. מחלות

הביקורים מספר כאשר (בממוצע), לחודש ביקורים 3.6 מקבלים הקשישים
אביב. תל מחוז במרפאות הרשומים קשישים אלף לכל 28.0 היה 1984 ב השנתי
במסגרת ממבוטחיה, קשישים 85 ל זה שירות מספקת "מכבי" קופתחולים

הם "איכילוב" ביט"ב המטופלים מהחולים %57 לכך ובנוסף בית, לטיפולי היחידה
קשישים, 62 ל זה שירות היא אף מספקת לאומית קופתחולים "מכבי". מבוטחי
הסיעודי הטיפול מרבית כאן כללית. קופתחולים של מזו שונה המתכונת כאשר

בית. לטיפול היחידה באמצעות ניתן למרותקים רפואי
השירות מקבלי מסך :.j%4 יחד מהווים ולאומית "מכבי" מקופותחולים הקשישים

אביביפו. בתל

לשירות הזקוקים מספר הוערך (1984 (מורגנשטיין, ברק בבני שנערך בסקר

פער לאלף. 31 ב המקבלים ומספר אלף לכל קשישים 99 ב בבית הסיעודי הטיפול

השירות על והאחראים מסופקים לא צרכים בהכרח משקף אינו ברק בבני שהתגלה זה

זו לטענה נוסף חיזוק אותו. מקבל לשירות שזקוק מי כל שכמעט טענו זו בעיר
שירותים בפועל המקבלים הקשישים של הצרכים על אביב בתל שנערך מהמחקר עולה

לא צרכיהם את שהעריכו המקצועיים המטפלים אישי. וטיפול ביתית עזרה של

ואחרים, (חביב אוכלוסייה אותה לגבי זה בשירות מסופקים לא צרכים על דיווחו

זה לשירות הפונים שכל ציינו החולים בקופות זה שירות על האחראים .(1986

שקיימים הכללית קופ"ח של הסיעודי הצוות העריך זאת עם יחד מענה. מקבלים

יש לכך אי השונות. ולמרפאות טיפול להמשך ליחידות ידועים שאינם מרותקים
בזהירות. הנ"ל הצורך לאומדן להתייחס
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(בבית) פרהרפואי טיפול
פיזיוטרפיה קשישים 80 קיבלו כללית קופתחולים דרך וטרפיה; פיזי

מסגרות: בשתי וזאת בביתם,
אביב. תל שבמחוז לפיזיוטרפיה המכונים חמישה באמצעות קשישים 68 (א)
(דרום וושינגטון טיפול המשך יחידת דרר פיזיוטרפיה מקבלים קשישים 12 (ב)
כח דהיינו קנוי, שירות באמצעות מהטיפול חלק נעשה המסגרות בשתי אביב). תל

לשעות מחוץ הפיזיקליים המכונים עובדי או ליחידה, או למכון מחוץ אדם

הרגילות. העבודה
רק שעברו קשישים 40 השירות לקבלת המתינו וושינגטון שביחידת לציין יש
t.

התקבלו לא ויפו) (בןנון הנוספות טיפול להמשר היחידות משתי אבחון. של שלב

זה. שירות על נתונים
יחד וזאת בביתם פיזיוטרפיה קשישים 90 קיבלו ב"איכילוב" היט"ב במסגרת

קיבלו. שהם הטיפולים שאר עם

היחידה במסגרת פיזיוטרפיה קשישים 10 קיבלו "מכבי" בקופתחולים
בית. לטיפולי

קשישים לאלף 3 של שיעור המהווים קשישים 180 זה שירות קיבלו בסרהכל
בירושלים. המקביל מהשיעור ממחצית פחות מהווה זה שיעור בעיר.

והזקוקים בתנועה המוגבלים לבית למרותקים מיועד השירות בעיסוק: ריפוי
היחידות באמצעות הכללית קופתחולים מבוטחי קשישים 15 ל ניתן הוא לשיקום.
היחידות לנושא. תקן אין בןנון של ביחידה ויפו. וושינגטון של טיפול להמשך

בשבוע יום המקדיש (גלביץ) בעיסוק לריפוי במכון וגם קנוי בשירות משתמשות

הטיפולים על ופיקוח טיפול תכנית קביעת הצרכים, להערכת בנוסף בית. לביקורי
דיור התאמת בנושא ייעוץ גם השירות כולל עצמן, היחידות עלידי המתבצעים
השירות, לקבלת המתינו נוספים קשישים 15 החולה. לשימוש מכשירים והתאמת

כחודשיים. הוא ההמתנה משך כאשר

בביתם. בעיסוק ריפוי קשישים 18 קיבלו ב"איכילוב" היט"ב במסגרת
קופתחולים זה. שירות על מידע כל התקבל לא לאומית מקופתחולים

בבית לא אך המקצועית, והמרפאה שלה היום מרכז דרך זה שירות מספקת "מכבי"
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הקשיש.

ביותר החיוניים השירותים אחד את מהווה זה שירות וסביבתי: אישי טיפול

המתקשים לקשישים לסייע נועד השירות מיסוד. במניעת רב ומשקלו בקהילה

סמך מטפלות עלידי מסופק השירות יומיומיות. אישיות פעולות בביצוע

שנת עד פרטיות. מטפלות ועלידי (מט"ב) בית למטפלות העמותה של מקצועיות
בית מטפלות עלידי ניתנים הסביבתי והטיפול האישי הטיפול היו ,1984

הלבשה, רחצה, (הכולל בקשיש האישי לטיפול אחראית היתה המטבי"ת ומטזיו"ת.

סביבתו עם הקשיש של בקשר טיפלה המטזי"ת ואילו וכדי), מצעים סידור האכלה,

אין כיום בקהילה. גורמים עם קשר ויצירת קניות), ליווי, תרופות, (הבאת
הטיפול את הן לבצע מוכשרת מט"ב של סמךמקצועית מטפלת וכל כזו הפרדה יותר

הסביבתי. הטיפול את והן האישי

10.9 שהם קשישים, 659 ל ציבוריים גורמים באמצעות ניתן האישי הטיפול
קיבלו קשישים) 315) מהמקבלים כמחצית באוכלוסייה. קשישים אלף מכל מקבלים

פרטיות. מטפלות עלידי השנייה והמחצית מט"ב עלידי השירות את

המקביל מהשיעור $20; כ רק מהווה אביביפו בתל המקבלים שיעור

לאלף). מקבלים 16) הארץ בכל מהשיעור וכשנישלישים לאלף) 50) בירושלים
טיפול של לשירות הנזקקים מספר את לחשב עלמנת במבוא, שהוסבר כפי

ושמואלי, פקטור (חביב, ברק בבני שנערך מסקר שהתקבלו האומדנים הותאמו אישי
סךכל לאומדן נתייחס תחילה אביביפו. בתל הקשישים לאוכלוסיית (1986

פורמלי גורם עלידי הדרושה: העזרה מקור אבחנת ללא האישי בטיפול המוגבלים

אישי בטיפול המוגבלים שיעור מגיע אלה אומדנים לפי המשפחה. עלידי או

קשישים. 5,000 כ שהם באוכלוסייה, קשישים אלף לכל 82 ל לעזרה הזקוקים
השירותים בין התפקידים חלוקת את אביביפו תל אוכלוסיית על נשליך אם

אלף מכל 33 שרק נמצא ברק, בבני קיימת שהיתה פורמליים והלא הפורמליים
אביביפו בתל כלומר, זה. בתחום הפורמליים השירותים לעזרת זקוקים קשישים
660 כ השירות את מקבלים כיום כאשר, קשישים 1,993 פורמלי לשירות זקוקים

אותו. מקבלים אכן פורמלי לשירות מהזקוקים 33* שרק יוצא וכך קשישים
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של נוסף מימד בחשבון להביא יש והרצוי, הקייס בין הפער חישוב לצורך
מקבל כיום לשירות. הנזקק לקשיש הדרושות השבועיות השעות מספר והוא הצורך

וסביבתי. אישי טיפול של שבועיות שעות 6.6 אביביפו בתל קשיש כל

אביביפו בתל שנערך שירותים מקבלי אוכלוסיית של צרכים מחקר סמך על

אם לקשיש. הדרושות השבועיות השעות מספר 7.6 ב נאמד ,(1987 ואחרים, (נאון
כל שסך מתקבל הממוצע השעות במספר פורמלי לשירות הנזקקים מספר את נכפיל

כיום לשבוע. טיפול שעות 15,300 בכ נאמד אביביפו בתל אישי בטיפול הצורך

השעות במספר הדרוש הגידול שסה"כ מכאן לשבוע. שעות 4,350 כ מסופקות
אישי טיפול של שירותים מקבלי על שנערך במחקר .$250; בכ מסתכם הפורמליות
אישי טיפול שירות של התוספת מהי המקצועיים המטפלים נשאלו ביתית, ועזרה

ומשפחותיהם עצמם הקשישים גם זו. לאוכלוסייה לספק שדרוש פורמליים מגורמים

מקבלת שכבר האוכלוסייה שלגבי מראים הממצאים זה. בשירות צרכיהם לגבי נשאלו

6(^ כ על עומדת צרכיהם על לענות כדי הדרושה התוספת אביב, בתל שירותים
את מאמתת אביב בתל הקשישים של הישירה הבדיקה .(1987 ואחרים, נאון (ראה
אינו שירותים, מקבלת שכבר אוכלוסייה שנבדקה מכיוון ניכר. פער של קיומו

הקשישים. כלל לגבי מהאומדנים יותר קטן הפער שגודל הדבר מפליא

אינם זה מניתוח העולים והשירותים הצרכים בין שהפערים לציין חשוב

על מסופקים שאינם מהצרכים חלק סיפוקם: על באים שאינם צרכים בהכרח מבטאים

פרטי באופן קונות שהמשפחות שירותים עלידי מכוסים הציבוריים הגורמים ידי

מעבר טיפול נותנות אשר עצמן המשפחות עלידי או במחקר), נכללו לא (ואשר
פורמליים. ובלתי פורמליים שירותים בין המומלצת לחלוקה

מאופיין האישי שהטיפול ן י לצי יש ומימונו, השירות אספקת לאופן באשר

עמותת עלידי מסופק השירות השירות. במתן מעורבים גורמים שמספר כך עלידי

הרווחה לשכות עלידי המופנים לקשישים פרטיות מטפלות ועלידי מט"ב

לאוכלוסיית באשר המפנים הגורמים בין הבדלים ישנם וקופותהחולים. והבריאות
בכל אלה למאפיינים נתייחס להלן המימון. והיקף לשירות הזכאות תנאי היעד,

קופתחולים רווחה,  בלבד הגדולים הגופים במימון מדובר כאשר 1
.7.0 ל לקשיש השבועיות השעות מספר מגיע ובריאות,

44



המפנים. מהגורמים אחד

הסביבתי, לטיפול בעיקר הזקוקים קשישים 148 למט"ב היפנו הרווחה לשכות
מספר עליהן. ומפקחות המטפלות את מדריכות בלשכות הסוציאליות העובדות כאשר

עמד הרווחה לשכות במימון וסביבתי אישי טיפול המקבל לקשיש השבועיות השעות
הוא המימון שכונות שיקום פרויקט פועל בהן בשכונות שבועיות. שעות 3.6 על

לשכת או קופתחולים וגם הרווחה לשכות שגם קשישים ישנם הפרויקט. חשבון על

על ממומן רחצה) (בעיקר האישי הטיפול כאשר בהם, הטיפול את מממנות הבריאות
לשכת עלידי ממומן הסביבתי והטיפול הבריאות לשכת או קופתחולים ידי

ורק אר מבצעות שכונה, אותה תושבות שהן המטפלות שכונות, במספר הרווחה.
קשישים 20 עד 10 ב אחת כל לטפל מסוגלות הן ואז סביבתיקהילתי טיפול
מטזיו"ת של טיפול מקבלים נוספים קשישים 54 השכונתי". "הטיפול במסגרת

אביב. תל עיריית עלידי המועסקות
בזכויות חברים שהם למבוטחיה אישי טיפול מממנת כללית קופתחולים

המאושרות החודשיות השעות תקרת ומעקב. טיפול להמשך היחידות בהמלצת מלאות,
את שקיבלו הקשישים 235 מתוך שבועיות). שעות 18 (כ שעות 72 של היא לחולה

קשישים 170 הופנו פרטיים ולגורמים ($28;) קשישים 65 למט"ב הופנו השירות
פרטיים גורמים ודרך 7.0 היה מט"ב דרך לחולה השבועיות השעות מספר .(72^

.12.3

קשישים 133 ל בלבד) (רחצה אישי טיפול מממנת המחוזית הבריאות לשכת

21 למט"ב הופנו מתוכם בקופתחולים. מבוטחים שאינם ותשושינפש סיעודיים
למקבל השבועיות השעות מספר .($84;) חולים 112 פרטיים ולגורמים (16^ חולים

רשומים ממתינים 14 היו הסקר ביצוע בזמן חודשיות). שעות 25) 5.7 על עמד

השירות. לקבלת

היוו והם 1,186 ל הגיע זה שירות שקיבלו הקשישים כל סך ביתית: עזרה
השיעור עמד ובירושלים הארץ (בכל קשישים. 1,000 ל מקבלים 19.6 של שיעור

וקש"ת. הרווחה לשכות עלידי מסופק השירות לאלף). 35 כ על

מבחינה בתפקודם המוגבלים לקשישים בית עוזרות מממנות הרווחה לשכות
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ב (שגרו קשישים 899 השירות את קיבלו הסקר ביצוע בתקופת נפשית. או פיזית
וכביסה. קניות עריכת בישול, (בעיקר), ניקיון כולל השירות משקיבית). 723

לציין יש אולם בשבוע. שעות 1.6 לקניית הקצבה משקבית כל קיבל בממוצע,
פרטית. עוזרת להשגת לדאוג ומשפחתו הקשיש ועל השירות את מממנת רק שהלשכה

הרי בשוק, למקובל ביחס נמוך הלשכות עלידי המשולם לשעה שהתעריף מכיוון
הלשכה. עלידי להם שאושרו מהשעות כמחצית רק הקשישים מקבלים בפועל

הלשכות של האפשרות חוסר היא זה לשירות בהקשר המתעוררת אחרת בעיה
בכך המעורבים הגורמים לדעת הוקדש. לה למטרה מוצא הכסף שאמנם ולוודא לפקח

הצרכים על יענה וכך "בעין" ניקיון שירותי שיספק גוף להקים מאוד רצוי
זה. בתחום המרובים

שלה. המוקדים שלושת באמצעות קש"ת הוא ניקיון שירותי המספק נוסף גורם
ותלמידות סטודנטים עלידי בניקיון עזרה קשישים 287 קיבלו זו במסגרת

ואף האדם כוח את מגייס עצמו המוקד כאן הרי הרווחה, בלשכות כמו שלא תיכון.
השירות. של המלא המימון חובת חלה הקשישים על אולם עליו מפקח

על המבוסס באומדן נשתמש פורמלית ביתית עזרה של בשירות הצורך לגבי
להתפלגות התאמתו תוך ,(1986 ושמואלי, פקטור (חביב, ברק בבני שנערך סקר

לעזרה הזקוקים מספר נאמד זה, מחקר עלפי אביב. תל קשישי של הדמוגרפית
באוכלוסייה. אלף לכל קשישים 178 שהם קשישים 10,750 בכ פורמלית ביתית
מהזקוקים %89 ש יוצא כך  זה שירות קשישים 1,200 ל קרוב מקבלים כיום

נתייחס האישי, בטיפול כמו אותו. מקבלים לא ביתית עזרה של הפורמלי לשירות
1.6 משקבית יחידת כל קיבלה לעיל, כאמור לקשיש. השבועי השעות למספר גם

למספר משקבית כל שקיבל השעות את נתרגם אם ביתית. עזרה של שבועיות שעות

תל לגבי צרכים במחקר לקשיש. שבועיות שעות 1.3 נקבל לקשיש ממוצע שעות
עזרה של שבועיות שעות 4 ב הצורך נאמד ,(1986 ואחרים, (חביב אביביפו

את נכפיל אם לקשיש. שבועיות שעות 3.2 הדבר כשמשמעות למשקבית, פורמלית
דרושות הכל שבסך מתקבל הממוצע השעות במספר פורמלי לשירות הנזקקים מספר

שעות 1,500 כ לעומת זאת בשבוע, ביתית עזרה של שעות אלף 34.5 אביב בתל

כפי מענה. כיום מקבל הצורך של #4 שרק מתקבל אלה ממצאים לפי היום. הניתנות
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  .יי י"  ~ י

של הארי שחלק נראה אביב בתל שירותים מקבלי על המיוחדת מהבדיקה שהתגלה
המקבלים אלו לגבי כלל. שירותים מקבלים שלא הקשישים של מהצרכים נובע הפער

בעזרה למענים הצרכים בין הפער ביתית עזרה ו/או אישי טיפול שירותי היום
.(1987 ואחרים, (גאון .263; כ הוא ביתית

מכוסה הפורמליים לשירותים הצרכים בין מהפער חלק האישי, בטיפול כמו ;

של מיוחד מאמץ ועלידי פרטי באופן הנקנית ביתית עזרה עלידי בפועל
ומתנדבים. חברים המשפחות,

הרווחה לשכות עלידי וממומן מאורגן השירות (בבית); מוכנות ארוחות
הוא "מילוזן". עלידי וכיום "לויס" חברת עלידי הסקר בזמן בפועל וסופק
בעצמם. ארוחותיהם את להכין יכולים שאינם לביתם המרותקים לקשישים נועד

ארוחה מקבלים (לשבת בשבוע ימים 6 הקשיש לבית חמה ארוחה אספקת כולל השירות
הקשישים מספר השירות. מעלות $25; של מינימלי בתשלום משתתף הקשיש קפואה).

היה בירושלים קשישים. לאלף 2.6 של שיעור והיווה 156 היה השירות את שקיבלו
שישה). מפי (יותר 16.5 המקביל השיעור

בקהילה. המסופקות ארוחות עם במשותף נאמד זה לשירות הצרכים אומדן
בקהילה". מוכנות "ארוחות בסעיף בהמשך מופיע הצרכים לגבי הדיון

להקל כדי לביתם המרותקים לקשישים נועד זה שירות חברתיים: בית ביקורי
עירוניים גופים מספר עלידי אביביפו בתל ניתן הוא החברתית. בדידותם על

ואחרים:

מתנדבים. באמצעות קשישים 295 ל זה שירות מספק בעירייה הרווחה אגף א)
קניות לקופתחולים, ליווי גם כוללת הפעילות החברתיים לביקורים בנוסף
המתנדבים מביאים אף לעתים הרווחה. לשכת עם וקשר שונים סידורים קלות,

קשישים. הגדול ברובם הם זו במסגרת המתנדבים הקשיש. לבית ארוחות
פרויקט במסגרת תיכון תלמידי מפעיל בעירייה חברתי לחינוך האגף ב)

אחד כל נהנים קשישים 275 הלימודים. מתכנית חלק המהווה האישית" "המחויבות
הן הרווחה לשכות שבועיות. שעות 3 לכך המקדישים תלמידים 2 של שבועי מביקור
התלמידים עורכים החברתי לביקור בנוסף עליהם. ומפקחות התלמידים את שמנחות

47



אף מסוימים ובאזורים שונים, למקומות אותם מלווים הקשישים, עבור קניות

לשמור ממשיכים מהתלמידים 1C^ כ (בהתנדבות). עבורם ניקיון עבודות מבצעים
המחוייבות. תקופת סיום לאחר גם הקשישים עם קשר על

התימנים כרם תלכביר, בשכונות הממוקמים העירוניים המוקדים 3 באמצעות ג)

קניות חברתי, קשר יצירת לשם קשישים) (לרוב מתנדבים מופעלים יוסף והדר
קשישים 85 הסקר ביצוע בזמן וכוי. לקופתחולים ליווי חולים, ביקור קלות,

זה. שירות קיבלו התימנים ובכרם בתלכביר

ביקורים מקבלי מכלל $38; משורתים הנ"ל העירוניים הגורמים שלושת בכל

ים. חברתי

לקשיש לייעוץ התחנות במסגרת חברתיים ביקורים מספק לאומי לביטוח המוסד ד)
גם כוללים הביקורים השירות). מקבלי מכלל 23*) קשישים 390 ל ולפנסיונר

מתנדבים 220 מועסקים זו במסגרת שונים. וסידורים תרופות הבאת בקניות, עזרה

לקשיש. חודשיים ביקורים 5 כ שפירושם לחודש ביקורים 2,000 כ המבצעים

המקבלים) מכלל $38;) קשישים 662 ל השירות את היא אף מספקת קש"ת אגודת ה)

פעילויות השירות כולל כאן גם האגודה. של המוקדים 3 ב המתנדבים באמצעות

תוך ואישית קבוצתית הדרכה מקבלים המתנדבים שונים. וסידורים ליווי של

התפקיד. בביצוע מתאימות מיומנויות הקניית

שבועי. בית ביקור קשישים 13 מקבלים שרה" "יד מתנדבי 10 באמצעות ו)
של שיעור מהווים והם 1,720 ב מסתכם זה שירות המקבלים הקשישים כל סך

לאלף. 28.5
אולם חברתיים. בית ביקורי של לשירות זקוקים קשישים כמה לאמוד קשה

שיעור לפי השירות את לצרוך העשויים הקשישים למספר מסוים אומדן לקבל ניתן
כלומר לבד, גרים מהקשישים 32* שכ נמצא אביביפו בתל בגפם. הגרים הקשישים
10^1 כ הוא השירות מקבלי שמספר הרי זה באומדן נשתמש אם קשישים. אלף 19 כ
לא גורמים עלידי הן מסופק מהצורך שחלק להניח יש ואולם לו. הזקוקים מכלל

בעיר. היום ומרכזי המועדונים רשת עלידי והן חברים) (משפחה, פורמליים
אשר וקש"ת, אביביפו תל עיריית עלידי מופעל השירות תיקונים: ירת סי
קשישים. לאלף 5.7 של שיעור המהווים לחודש קשישים 347 ל אותו מספקים יחד
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פרויקט במסגרת אביב תל עיריית .(4.5 על עמד בירושלים המקביל (השיעור
משני תלמידים 45 באמצעות השירות את מפעילה לעיל) (ראה האישית" "המחוייבות

150 ובין התלמידים בין המתווך הוא הרווחה אגף בעיר. מקצועיים בתיספר
לימודיהם לאחר בשבוע פעם בכך עוסקים התלמידים השירות. מן הנהנים הקשישים
סטנדרטיים חומרים מממנת העירייה קלים. תיקונים נם הי המבוצעים והתיקונים

וכוי. חימום גופי מנורה, בתי גומיות, כמו
אינסטלציה, בתחומי לתיקונים מקצוע בעלי בהשגת מסייעים קש"ת מוקדי
התיקון סוג את מאתרות (מתנדבים) תיקונים חוליות ועוד. סיוד ביוב, חשמל,
העבודה לתכנית הנוגע מו"מ מנהלות המתאים, המקצוע בעל את בוחרות הדרוש,
עלידי שממומן התשלום את מאשרות הן כמוכן הביצוע. על ומפקחות ומחירה

התיקון ביצוע את האגודה מממנת לעיתים לאגודה. הקשיש עלידי ומוחזר קש"ת

בשירות הסתייעו בחודש קשישים 197 לשלם. אפשרות יש שלקשיש עד זמני באופן
זה.

ובאמצעות ישראל משטרת בשיתוף העירייה של הרווחה אגף אזעקה: מכשירי
ומרותקים חולים קשישים 159 ל "ביפרים" 1985 עד התקינו "מוטורולר." חברת

המועדים מבודדים באזורים הגרים ולקשישים רגיל טלפוני בחיוג המתקשים

שעות 24 במשך קריאות הקולט המשטרתי למוקד מחוברים ה"ביפרים" לפורענות.
ברובן הן האמיתיות והקריאות שווא קריאות הרבה שישנן מסתבר בפועל ביממה.

לחבר ניתן המשטרתי המוקד של הקיבולת מבחינת שהתעוררה. רפואית בעיה בשל

להתקין מאפשרות העירייה של תקציביות מגבלות אך הביפרים, למוקד שלוחות 500

והשכונות" "יפו מחלקת התקינה לכך בנוסף בלבד. קשישים 200 ל ביפרים
קשישים. 100 של שכניהם אל המחוברים פעמונים בעירייה

הסוגים). (משני אזעקה מכשירי קשישים 259 ל 1985 עד הותקנו בסךהכל
קשישים. לאלף 4.3 של שיעור מהווים הם

מוקדים 3 אביב בתל מפעילה קש"ת אגודת צרכים): והערכת (איתור מוקדים
ניהוליות ארגוניות במסגרות מדובר בארץ. מסוגן ייחודיות מסגרות המהווים

לכך בנוסף מספקים המוקדים צרכים. ובדיקת מיון קשישים, באיתור העוסקות
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"סיירת חברתיים", בית "ביקורי לעיל (ראה אינסטרומנטליים שירותים מספר

מיוחדים. ארועים וארגון שונים בתחומים ייעוץ ביתית"), ו"עזרה תיקונים"
שבין (בתקופה .1985 ספטמבר ועד האיתור פרויקט מתחילת נפקדו קשישים 2,348
גיאוגרפי באזור המוקד הפעלת קשישים). 400 כ נפקדו 1985 ספטמבר עד אפריל

הקשישים של שיטתי איתור מאפשרת וברורים חדים גבולות יצירת תוך מוגדר
"חוליות ישנן האחרים ולשירותים הנ"ל לאיתור בנוסף אזור. באותו הגרים

עלידי  וכוי חולים מאוד, מבוגרים קשישים אחרי סדיר מעקב העורכות מעקב"

בעיקר מופעלים המוקדים הצרכים. בדיקת לשם בית ביקורי ו/או טלפון שיחות
מצומצם. מקצועי סגל ועם מתנדבים עלידי

יותר. מצומצם בהיקף עירוניים מוקדים 3 היא אף מפעילה אביב תל עיריית

דחופה לקריאה מיידית היענות לעזרה, הזקוקים קשישים איתור הם כאן השירותים

60 כ חברתיים. בית ביקורי לצורך השכונה מתוך מתנדבים וגיוס הקשיש של

משפחות שתי מאמץ מתנדב קשיש כל אלה. מוקדים במסגרת פועלים מתנדבים
העירייה. של הרווחה באגף ההתנדבות יחידת בפיקוח הם המוקדים קשישים.

ויצ"ו עם בשיתוף אביב תל בעיריית הרווחה אגף ניידת: כביסה שירותי
המרותקים חולים קשישים 65 נהנים שממנה כביסה ניידת מפעילים שכונות ושיקום
פועלים שם התקווה, בשכונת הפועלת מכבסה באמצעות נעשה עצמו הכיבוס לביתם.

זאת בחודש, כביסות 120 שם מתבצעות כביסה. מייבשי 2 ו כביסה מכונות 5

ל הזה השירות את להרחיב צורך יש הערכה לפי לקשיש. בחודש כביסות 2 אומרת
הכביסה. בחלוקת קשיים בגלל הדבר נמנע הסקר ביצוע בזמן אך קשישים, 120

על שולטים שאינם קשישים 20 ל דומה שירות מספקת שרה" "יד אגודת
בשבוע, פעם מצעים הבאת כולל מתנדבים, 10 באמצעות הניתן השירות, הסוגרים.

עלידי וכיבוס שרה") "יד (רכוש לקשיש ומגבות חלוקים נקיות, פיגימות
נמנע מקום חוסר בשל בהתנדבות. זאת העושה "אסותא" ביתחולים של המכבסה
קשישים 150 כ שרה" "יד של הערכות עלפי השירות. את להרחיב שרה" מ"יד

זה. לשירות זקוקים נוספים

1.4 של שיעור המהווים קשישים 85 ניידת כביסה שירותי מקבלים בסךהכל
קשישים. לאלף
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על שיקומית תעסוקה לביתם למרותקים מספקת מע"ש חברת (בבית): תעסוקה
שהם קשישים, 42 זה. שירות מקבלי מסך כשליש רק מהווים הקשישים קבלני. בסיס

במועדוני גם ניתן תעסוקה של שירות השירות. את קיבלו קשישים, לאלף 0.7
בהמשך. הדיון יורחב כך ועל תעסוקה

בקהילה: יום ב.טיפול

שירותים ובלי (עם מועדונים יום, מרכזי הבאים: השירותים את כולל
פעילויות של קבועה מסגרת מעניקים אלה שירותים תעסוקה. ומועדוני מיוחדים)

פעמים 6 ל פעם בין בהם שוהה הקשיש הקשיש. לבית מחוץ שונים וטיפולים
בשבוע.

רשומים ובהם אביביפו תל קשישי את משרתים יום מרכזי שבעה יום: מרכזי
נמצאו זה מספר מתוך לאלף. 23.5 של שיעור שמהווים קשישים 1,419 היום

אלף לכל 4 כ של שיעור שהיוו הרשומים) מכלל (*ד± מוגבלים 246 היום במרכזי
בעיר. מוגבלים קשישים אלף לכל 50 כ של ושיעור באוכלוסייה קשישים

מהם 40 ש קשישים 500 רשומים שרת נווה בשכונת העירוני היום במרכז
הפועל שכונות" "שיקום פרויקט עם בשיתוף נעשה המרכז מימון מוגבלים. נם הי
קשישים 64 רשומים "מכבי" קופתחולים של השיקומי היום במרכז זו. בשכונה
ואש"ל. אביביפו תל עיריית עם במשותף הוא המרכז מימון מוגבלים. שכולם
לעצמאיים מיועד אחד מרכז קש"ת: של יום מרכזי שלושה פועלים בצהלון

רשומים) 71) לתשושים מיועד השני המרכז קשישים, 310 רשומים היו ובו
קשישים 408 רשומים היו בסךהכל רשומים). 27) נפש לתשושי מיועד והשלישי

בצהלון. המרכז של השונות במסגרות
קשישים 379 רשומים ובו תמר" "נווה היום מרכז פועל ד' יפו בשכונת

שכונות". "שיקום פרויקט עלידי המרכז ממומן כאן גם מוגבלים. הם 10 שמתוכם

שמחציתם קשישים 68 רשומים התקוה בשכונת הפועל שרה" "בית היום במרכז
המרכז. במימון שכונות שיקום פרויקט משתתף כאן אף מוגבלים.

,(1987 וברנע, כורזים (ראה: אביב בתל היום מרכזי על המקיפה מהסקירה
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בעיר. היום במרכזי וארגוניים טיפוליים מודלים של מיגורו שקיים עולה
היעד, אוכלוסיית שונים: בנושאים ביטוי לידי באים היום מרכזי בין ההבדלים

בהם. הניתנים השירותים וסוגי אדם כוח ההפנייה, דרכי
השייכים קשישים מועדוני 50 פועלים העיר בתחומי חברתיים: מועדונים
שהיוו קשישים 9,672 בהם רשומים היו בסךהכל שונות. ארגוניות למסגרות

מועדונים 6 ישנם האלה המועדונים מתוך קשישים. אלף לכל 160 כ של שיעור
החברתיות לפעילויות מעבר וזאת וכוי כביסה ארוחות, של שירותים ניתנים שבהם

רשומים היו אלה מיוחדים במועדונים המועדונים. בשאר המוצעות והתרבותיות
קשישים אלף לכל 23 כ של שיעור היוו והם הרשומים) מכלל 14^ קשישים 1,380

בעיר.

והאגף הרווחה אגף ובהם: בעיר המועדונים את מפעילים ארגונים מספר

וגורמים משען הפועלים, מועצת אביב, תל עיריית של וספורט נוער לתרבות
ים. התנדבותי

זה) שירות ממקבלי $50;) קשישים 4,877 רשומים אביב תל עיריית במועדוני
והאגף קשישים 3,885 רשומים שבהם מועדונים 15 מפעיל הרווחה אגף כאשר

קשישים. 992 רשומים ובהם מועדונים 13 מפעיל (תנוסי"ם) וספורט נוער לתרבות
"משען" ובמועדון אביביפו תל פועלי למועצת המשתייכים המועדונים 9 ב

4 וקש"ת "בניברית" לויצ"ו, השירות). ממקבלי 44^ קשישים 4,230 רשומים
.(1987 וברנע, כורזים (ראה קשישים 565 רשומים ובהם אחד כל מועדונים

תעסוקה מספקים ותל"ם מע"ש "המשקם", שהם גופים שלושה תעסוקה; מועדוני
חברת קשישים. אלף לכל 4.4 של שיעור  אביביפו בתל קשישים 263 ל מוגנת
שונים ובשירותים ואוגדנים קלסרים המייצר במפעל קשישים 30 מעסיקה "המשקם"

ארכיב. ועבודות שמירה ניקיון, חצרנות, גינון, כמו

בלבד המוגבלות לפי נקבע לקבלה והקריטריון בקשישים מתמחה לא "המשקם"

למוגבלות פיזית ממוגבלות הדגש עבר האחרונות בשנים כאשר גיל, לפי ולא
יומי. בסיס על לעובדים ומשלם סגור כמשק פועל "המשקם" . נפשית

מועסקים שיקומי) עיסוק (מפעלי מע"ש העירוניתממשלתית החברה במסגרת
תעסוקתי. שיקום מועדוני 6 וב מוגן במפעל קשישים 79 קבלני בסיס על
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הדבקות, אריזות, כמו מקצועיות לא בעבודות מועסקים הקשישים במועדונים
הקשישים המוגן במפעל יום. כל שעות 4 בשבוע ימים 5 פועלים והם וכוי הרכבות

ימים 6 מתבצעת העבודה וכריכיה. מתפרה רון, דברי מקצועיות: בעבודות מועסקים
את משווקת אר בלבד אביביפו בתל פועלת מע"ש יום. כל שעות 8 כ במשר בשבוע

.,■.■ הארץ. בכל מוצריה
והוא הגיל הוא הקובע הקבלה קריטריון למבוגרים) (תעסוקה תל"ם באגודת

r 154 מועסקים האגודה מועדוני 8 ב .(60 מגיל (נשים בלבד לקשישים מיועד
שונות, הרכבות כוללים העיסוקים בשבוע. ימים 5 קבלני בסיס על בשכר קשישים

חודש מדי קשישים 15 כ מסודרים האלה למועדונים בנוסף וקרטונז'. תפירה
החגים שלפני בתקופות כמוכן, בוררת"). ("השמה הפרטי בשוק חלקיות בעבודות

עד של לתקופה קשישים של לקליטה הבנקים את מגייסים ופסח) השנה (ראש

שבמועדוני יצויין גופני. וחינוך בית לבדק קורסים מעבירה גם תל"ם חודשיים.

התעסוקה לנושא הקשישים של ההיענות אך קשישים, 100 עוד לקלוט ניתן התעסוקה
דלה. היא

בקהילה; ג.שירותים

; לא ואשר הקשיש לבית מחוץ בקהילה המסופקים השונים השירותים את כולל
, טיפול הם: הכלולים השירותים בקהילה"). יום ("טיפול הקודם בסוג נכללו

בתחומים כספית עזרה ארוחות, רפואיים, מכשירים פסיכוגריאטריה, מונע,

ועוד. שונים,

יכולות שונות ותכניות רחב מונח הינו לקשישים מונע טיפול מונע: טיפול

לגורמים והפנייתם גבוה בסיכון קשישים איתור לדוגמה: זו. כותרת תחת להכלל
למניעת הדרכה תכניות מהאוכלוסייה, חלק של תקופתי מעקב המתאימים, המטפלים
רק מתייחסים אביביפו בתל מונע לטיפול השירותים וכוי. תאונות או מחלות

הרחב. המכלול של מסוימים להיבטים

מספק הבריאות משרד בשיתוף אביב תל בעיריית ציבורית לרפואה האגף
קשישים, 497 ל ומעקב מונע טיפול שירותי הציבור בריאות אחיות 18 באמצעות
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מסופק השירות העיר. באוכלוסיית קשישים אלף לכל 8 כ של שיעור המהווים
המונע הטיפול בבית. כרוניים חולים ולקשישים במועדונים עצמאיים לקשישים
הקשורים שונים בנושאים והדרכה שתן בדיקת לרוץדם, בדיקת כולל במועדונים
60 עוד עצמאיים. קשישים 437 ל בשבועיים פעם ניתן והוא לבריאות, בחינוך

הבית ביקורי חודשים. 3 כל בית ביקורי מקבלים כרוניים חולים שהם קשישים

ים אפידמיולוגי וביקורים (33) מעקב קשישים), 16) ראשוני מגע יצירת כוללים:
.(11) הבריאות לשכת של מיוחדת בקשה לפי 

במחלות חולים שכמחציתם קשישים 2,400 כ לתחנה ידועים בסןהכל

בתחנות השירות ניתן לא בירושלים), (למשל אחרים במקומות כמו שלא כרוניות.
תפרוסת מבחינת נוח הלא מיקומן עקב וזאת וילד) אם (תחנות המשפחה בריאות

נכנס לא עדיין הקשישים נושא הסקר ביצוע שבזמן לציין יש בעיר. הקשישים
העוסקות מהאחיות אחת כל ולמעשה הציבור בריאות למערכת פורמלי באופן

נושא שלה. אחרות פעילויות חשבון על בחודש שעתיים לכך מקדישה בקשישים

המקצועיים הגורמים ולדעת במערכת החלשה החוליה את מהווה התשושים הקשישים
זאת. לקבוצה הלב תשומת עיקר את בעתיד להפנות יש

(בקהילה) פרהרפואי טיפול

באמצעות פיזיוטרפיה שירותי מספקת הכללית קופתחולים זיוטרפיה: פי
ומכון שבזי בשכונת יום לטיפול היחידה אביב, בתל פיזיקליים מכונים חמישה

הטיפול את מקבל קשיש כל . קשישים 1,465 משורתים הפיזיקליים במכונים ביפו.
של הגבוה המספר את מסבירים השירות על האחראים הגורמים בחודש. פעמיים

הוא השירות לקבלת ההמתנה משך בעיר. המכונים של הנוח במיקום המקבלים
פיזיוטרפיה. קשישים 40 קיבלו בשבזי יום לטיפול היחידה דרך כשבועיים.

המשורתים. מספר על נתונים לקבל בידינו עלה לא יפו אזור לגבי
קשישים 45 קיבלו לאומית קופתחולים של לפיזיוטרפיה המכון במסגרת

לאומית בקופתחולים בשבוע. פעם קבוצתי טיפול קשישים 8 ועוד פרטני טיפול
שיקום. על ולא אחזקה על הוא זר. בשירות הדגש

ומעלה. 61 מגיל לאוכלוסייה מתייחסים הקיימים הנתונים 1
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ברחוב המקצועית במרפאה פיזיוטרפיה שירות מעניקה "מכבי" קופתחולים
קשישים 280 כ מטופלים השל"ה ברחוב במרפאה בלפור. ברחוב ובמכון העול"ה

המשתתפים קשישים 51 כולל המטופלים מספר לחודש. טיפולים 9 בממוצע המקבלים
85 פיזיוטרפיה מקבלים בלפור ברחוב במכון "מכבי". של היום מרכז של בפעילות
365 "מכבי" קופ"ח עלידי זר. שירות מקבלים בסךהכל בחודש. פעמים 9 קשישים

קשישים.

30 כ של שיעור שהיוו קשישים 1,832 בקהילה פיזיוטרפיה קיבלו בסךהכל
קשישים. אלף לכל

ברק בבני שנערך בסקר שוב נשתמש בפיזיוטרפיה הצורך את להעריך עלמנת
של לשירות זקוקים אלף מכל קשישים 66 הסקר, לפי .(1984 (מורגנשטיין,

אחזקתית ופיזיוטרפיה שיקומית פיזיוטרפיה מרכיביו: שני על פיזיוטרפיה
(בבית לאלף קשישים 32 כ של לשיעור מגיע כיום המקבלים מספר מניעתית.

אינם לשירות מהזקוקים 503; שכ נראה זה צורך אומדן שלפי מכאן ובקהילה).
אותו. מקבלים

אביב בתל הכללית קופתחולים של בעיסוק לריפוי במכון בעיסוק: ריפוי
התפקודים הערכת א) ניתנים: השירות במסגרת קשישים. 91 זה שירות קיבלו
התפקודים על ושמירה עויפור ב) יומיומי). תפקוד תחושה, (תנועה, הפיזיים

פעולות בביצוע הדרכה ג) והחברתיים. הנפשיים הקוגנטיביים, הפיזיים,
בשימוש והדרכה ייעוץ ד) וניידות. אכילה לבוש, רחצה, כגון יומיומיות

יכולתו בנושא המטופל משפחת הדרכת ה) מתאימים. עזרים ובניית מותאם במכשור
למצבו. בהתאם הדיור שיפור ותכנון התפקודית

פעמים 4 ל 3 בין ניתן והוא לשעתיים וחצי שעה בין נמשך הטיפול
לשני מתחלקים והם בממוצע חודשים 4 עד 3 פני על מתפרסים הטיפולים בחודש.

 קבוצתי וטיפול מנטליות, פגיעות עבור בעיקר  אינדיבידואלי טיפול סוגים:
יות. ז פי פגיעות עבור

(במצב השירות לקבלת חודשים לשלושה חודשיים בין ממתינים איש 30 כ
לכך גורמת הממושכת ההמתנה שבועיים). עד לשבוע ההמתנה מתקצרת קריטי

למכון. חולים מפנים לא ואחיות שרופאים
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המרפאה של במסגרת גם למבוגרים בעיסוק ריפוי מתבצע הנ"ל למכון בנוסף
קשישים 40 קיבלו בשבזי יום לטיפול היחידה במסגרת רון. ברמת הנפש לבריאות

בעיסוק. ריפוי שירותי

השל"ה ברחוב המקצועית במרפאה בעיסוק ריפוי ניתן "מכבי" בקופתרוולים

במקום. היום מרכז של בפעילות משתתפים 51 שמתוכם קשישים, 68 ל

מקבלים 3 כ המהווים קשישים 199 בעיר בעיסוק ריפוי מקבלים בסךהכל

באוכלוסייה. קשישים אלף לכל
מהן 3  הנפש לבריאות מרפאות 4 פועלות אביביפו בתל פסיכוגריאטריה:

קובעת אינה הארגונית ההשתייכות לקופתחולים. ואחת הבריאות למשרד שייכות
עלפי זאת  גיאוגרפי הינו היחיד והקריטריון במרפאות החולים קבלת לגבי

.1978 משנת האזורית החלוקה הסכם

כ של שיעור שהיוו קשישים 247 טופלו הבריאות משרד של התחנות במסגרת

30 קיבלו "איכילוב" בביתחולים הממוקמת בתחנה קשישים. אלף לכל מקבלים 4

ייעוץ קיבלו קשישים 83 ועוד תרופתי, טיפול בעיקר הכולל שוטף טיפול קשישים

לכך בנוסף לקשישים. נפרדת יחידה אין זו במרפאה רפואיות. הערכות הכולל
גם הפסיכוגריאטרי. בנושא קופתחולים למרפאות ייעוץ שירותי המרפאה מספקת

עבודה על הוא והדגש לקשישים, נפרדת יחידה למעשה אין הארבעה ברחוב במרפאה
כגון בקשיש, העוסקים בקהילה שונים גורמים עם קשר על הבנויה קהילתית

במסגרת רק העבודה על הוא הדגש ב"איכילוב" במרפאה זאת, לעומת המועדונים.

קשישים 10 ועוד קשישים 34 רפואי טיפול קיבלו הארבעה ברחוב במרפאה המרפאה.

קופתחולים. של מנדלברג מרפאת דרך ייעוץ קיבלו

נפרדת פסיכוגריאטרית יחידה ישנה ביפו הנפש לבריאות הקהילתי במרכז

והשירותים בשבוע וחצי יומיים במשך פועלת היחידה קשישים. 90 טופלו ובה
קבוצות מספר ישנן ובנוסף ומעקב, תרופתי טיפול אבחון, הם: בה הנכללים

זו ליחידה איתור. עבודת מתבצעת בה היחידה המרפאה זוהי כמוכן טיפוליות.
קש"ת. של המוגן הדיור מסגרות ועם בצהלון קש"ת של היום מרכז עם הדוק קשר

בממוצע. בחודש כפעמיים הקשיש מבקר הנ"ל מהמרפאות אחת בכל
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בקשישים לטיפול נפרדת יחידה פועלת ברמתחן קופתחולים במרפאת גם

מעקב תרופתי, טיפול אבחון, ייעוץ, כולל הרפואי החלק ביממה. שעות 24 במשך

וקשר שיחות כולל סוציאלית) עובדת עלידי (המבוצע הסוציאלי החלק והערכה.
לבתיאבות הפסיכוגריאטרי הצוות מייעץ לכך בנוסף המשפחה. עם טיפולי

מרפאת דרך המטופלים לגבי מספריים נתונים התקבלו לא טיפול. להמשך וליחידות
רמתחן.

בקהילה מודעות מספיק שאין במערכת הגורמים טענו זה, לשירות בהקשר

המשפחה) רופאי (כולל השונים הגורמים יודעים תמיד ולא המרפאות לשירותי
בקשישים קשורה נוספת בעיה הנפש. בריאות תחנות את נכונה בצורה לנצל כיצד

לקבלם. מסרבות בקהילה המסגרות ומרבית מאחר  נפש חולי שהיו או שהינם
מומחים של הערכות שתי מובאות ,(1984) ועזאייזה דסברג וייל, של במחקר
קשישים אלף לכל 90 המינימום אומדן לפי פסיכוגריאטרי. בטיפול הצורך לגבי

לכל קשישים 4 כ רק כיום מיידי. פסיכיאטרי לטיפול זקוקים בקהילה הגרים
קופתחולים). דרך מקבלים כולל (לא השירות את מקבלים אלף

מכשירים של מיגוון סיפקו ו/או מימנו גופים שלושה רפואיים: מכשירים

ולשכת הכללית קופתחולים שרה", "יד אגודת : 73<j*jx תל לקשישי רפואיים
המחוזית. הבריאות

1985 בשנת חודשים. 3 למשך רפואיים מכשירים משאילה שרה" "יד אגודת

באמצעות וזאת השירות), מקבלי מכלל $70;) קשישים 2,960 ל האגודה סייעה

הליכונים, גלגלים, כסאות הינם: לקשישים העיקריים המכשירים בלבד. מתנדבים
בעיית שבגלל ציינו באגודה חמצן. ובלוני (נפ"ל) לחץ פצעי נגד מזרונים

בדירת מרוכז הכל כיום לעיר. מחוץ אחרים לסניפים פונים הרבה מופנים המקום

של בהרבה גדול במספר לטפל היה ניתן נפתרת היתה המקום בעיית ואם חדרים שני
פונים.

ומכשירי עדשות של הרכישה מעלות $25; מימן קופתחולים של אביב תל מחוז

קשישים. 570 ל שמיעה

מכשירים קשישים 610 לכ השאילה יפו במחוז טיפול להמשך היחידה
הליכונים, כללה: ההשאלה שנים. מספר לפני שהתקבלה מתרומה וזאת רפואיים
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הליכה. ומקלות שירותים כסאות טריפוינט, פורפוינט, גלגלים, כסאות
זאת לקבל זכאים שאינם אלה לכל מכשירים מספקת המחוזית הבריאות לשכת

קשישים 93 ל מימנה הלשכה וכוי). הבטחון משרד (קופתחולים, אחר ממקור
מקלות הליכונים, גלגלים), (כסאות נכים עגלות הבאים: המכשירים של קנייה

פרוטזות מזרונים, מיוחדות, מיטות פרוטזות, רפואיות, נעליים קביים, הליכה,
"גפים". חברת דרך או פרטיים גופים באמצעות היא המכשירים אספקת שד.

בתל ס" אי ו ל "מכון עלידי ממומנות מיוחדות ונעליים פרוטזות אורטזות,
הבריאות משרד מממן המקרים במרבית הבריאות. משרד של משנה קבלן שהוא השומר,

המכשיר. עלות מלוא את

כיום: מכוסים אינם הצרכים שבהם תחומים מספר ציינו האחראיים הגורמים

שנתיים לפני הגביל הבריאות (משרד שמיעה למכשירי זקוקים קשישים 200 כ א)

זקוקים בשנה קשישים 200 כ ב) ומטה). 18 לגילאי שמיעה מכשירי מימון
טיפולי תותבות, שיניים במימון צורך יש ג) ומשקפיים. מושתלות לעדשות

גב. וחגורות שיניים

זה מספר שנה. במשך רפואיים מכשירים קשישים 4,235 קיבלו בסךהכל

בעיר. קשישים אלף לכל מקבלים 70 כ של שיעור מהווה

בעיר קשישים 420 ל סיפקה אביב תל עיריית (בקהילה): מוכנות ארוחות
ו2 מועדונים 7) בעיר חלוקה מקומות 9 דרר "לויס" מתוצרת קפואות ארוחות

המועדונים ורכזות המטזיו"ת אחראיות המועדונים בתוך מוגן). דיור בנייני
לחלוקת רכב עם מתנדבים מופעלים מקומות במספר המנות. של בפועל לחלוקה

פירוש כאשר מנות, 7,300 כ מחולקות אחד בחודש מרותקים. לקשישים המנות

מהקשישים קטן חלק (רק בחודש. לקשיש קפואות ארוחות של מנות 17 כ הדבר

לקבל בקהילה קשיש כל זכאי עקרונית השבוע). ימי כל למשך בארוחות מעוניינים

רמת את קובעים וזכאות נזקקות מבחני לפי אך מלא, בתשלום קפואה ארוחה
בעלותן הוא הקפואות בארוחות היתרון וקשיש. קשיש כל של הכספית ההשתתפות

הקפואות הארוחות את שמחלקים העובדה בשל וזאת החמות, לארוחות יחסית הזולה,
הארוחות חלוקת את המאפיינת היומיומית, ההובלה הוצאת נחסכת וכר בשבוע פעם
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ארוחות קשישים 110 מקבלים ביפו מועדונים בשני הקשישים. של לביתם החמות
בעצמם. המזון את ומבשלים הקניות את עורכים הקשישים מהם באחד כאשר חמות
מדי מוזל במחיר קשישים 300 ל חמה ארוחה מספק סוציאלי נשים שירות

דיור (בנייני שלום" וב"בית ברכה" ב"בית המרכזי המטבח באמצעות ביומו, יום
שמעוניין. קשיש לכל מוגן)

13.7 של שיעור מהווים והם בקהילה ארוחות קשישים 830 מקבלים בסךהכל
הרי הקשיש של לביתו המסופקות בארוחות גם נתחשב אם בעיר. קשישים אלף לכל
מהווים והם 986 ל מגיע אביב בתל מוכנות ארוחות המקבלים הקשישים שסךכל

מהממוצע גבוה אביב בתל המקבלים שיעור קשישים. אלף לכל 16.3 של שיעור

קשישים. לאלף מקבלים 11 על העומד הארצי

באומדן נשתמש מוכנות לארוחות הזקוק הקשישים שיעור של הערכה לקבל כדי

ושמואלי, פקטור (חביב, ברק בבני שנערך הסקר עלפי אביביפו לתל המתייחס
כיום ביום. מוכנה לארוחה אלף מכל קשישים 37 זקוקים זה אומדן לפי .(1986
איפוא, יוצא, ובקהילה). בבית (ארוחות אלף לכל 16 לכ המקבלים שיעור מגיע
המקבלים הקשישים בקרב גם אותו. מקבלים אכן זה לשירות מהנזקקים 44^1 שרק

603;  משמעותי פער ישנו אביב בתל אישי וטיפול ביתית עזרה של שירותים
.(1987 ואחרים, נאון (ראה ארוחות מקבלים מהנזקקים

קשישים 93 נהנו עירוניים מועדונים 11 ב (בקהילה); כביסה שירותי
כביסה. מייבשי גם ישנם מהמועדונים בחלק כאשר כביסה, במכונות משימוש

ומתנדבים המטזיו"ת מסייעים מקומות במספר סמליים. שימוש בדמי כרוך השירות

הכביסה בהובלת הכרוך הקושי בגלל הכביסה. בסחיבת עזרה עלידי לקשישים
בשירות שמדובר ההערכה למרות וזאת קשישים של קטן מספר רק בשירות משתמש

שיעור הכביסה. בהובלת מתנדבים לשילוב מתייחס המוצעים הפתרונות אחד חיוני.

לאלף). 13 היה (בירושלים קשישים לאלף 1.5 ל מגיע הקשישים

של מסגרות מפעילים הרווחה ומשרד אביב תל עיריית אומנות: משפחות

כלל בדרך  יכולת מיעוטי לקשישים נועד השירות לקשישים. אומנות משפחות
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או כלכליות, חברתיות, תפקודיות, מסיבות לבד לגור יכולים שאינם תשושים

קיבלו אביביפו ובתל בארץ מפותח אינו זה שירות ירודים. דיור תנאי בגלל
בלבד. קשישים 2 אותו

נכללים העירוניות הרווחה לשכות עלידי הניתנים הבאים השירותים שלושת

י נזקקות במבחני מותנית וקבלתם הרווחה במשרד לזקן" מיוחדים "צרכים בסעיף
המכריע (ברובם האלה השירותים מעלות 1C^ לפחות לממן הקשיש על וזכאות.

בדיוק). 103; ב משתתפים הקשישים

לשם כספית הקצבה העירוניות הרווחה מלשכות קיבלו קשישים 10 הבראה;
אשפוז, מחלה, לאחר בקשישים מדובר משפחתם. לבני או להם מנוחה חופשת מימון

4

י כרוניים. חולים שהם או נפשי, במתח הנמצאים
כדי ציבורית בתחבורה להשתמש מסוגלים שאינם נזקקים לטיפולים: נסיעות

לקבל זכאים וכוי, הקרנות דיאליזה,  מיוחדים רפואיים לטיפולים להגיע
עיריית עלידי זו הקצבה קיבלו קשישים 3 הרווחה. מערכת של כספית השתתפות

הרווחה. ומשרד אביב תל

לצורך הנסיעות מעלות $50; מלאות בזכויות למבוטחים מחזירה קופתחולים
63 מאושפזים. משפחה בני אצל וביקורים יום לטיפול מסגרות רפואיים, טיפולים

משורת לפנים הנחשב זה סיוע קיבלו יפו) כולל (לא אביב תל מאזור קשישים
ן. הדי

פריטים במימון הרווחה מערכת של עזרה קיבלו קשישים 84 רפואיים; צרכים
תרופות כגון: קופתחולים, או הבריאות משרד עלידי ניתנים שאינם רפואיים
ניתן המימון שיניים. וטיפול טיפוליים מכשירים שונים, אביזרים מיוחדות,

רופא. באישור

1
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ור י ד.ד

בהתאמת עזרה המוגן, הדיור תכניות שירותים: שלושה נכללו זה בסעיף
בסיסי. ביתי ד ו צי והשלמת שיפוצים) (כולל דיור

האישי בתפקוד ועצמאיים ניידים לקשישים מיועד המוגן הדיור מוגן: דיור
בגלל או חברתיות מסיבות הדיור תנאי להחלפת הזקוקים משקהבית, ובניהול

בהשגחת הקשיש לצורכי מותאמת דירה א) כולל: השירות מתאימים. לא דיור תנאי

ניקיון של בסיסיים שירותים ב) ראשונה. לעזרה אזעקה אמצעי ועם בית אם

לביתאבות הדיור ולקירבת למסגרת בהתאם נוספים שירותים סל ג) ואחזקה.
שירותי חוגים, תעסוקה, ארוחות, כמו (שירותים בקהילה אחרות ולמסגרות

תעריף קשישים) זוג (או קשיש כל משלם המוגן הדיור במסגרת וכוי). בריאות
מספר סוציאלית). (שכירות המספקים הגורמים עלידי מסובסד כלל שבדרך חודשי

בעיר. מוגן דיור שירותי מספקים גורמים

יחידות 267 ב המתגוררים קשישים 309 ל השירות את מספקת קש"ת אגודת
אחת). (תכנית ו"עמידר" תכניות) (שלוש "חלמיש" בבעלות הם הבניינים דיור.

אחות וסביבתי, אישי טיפול תחזוקה, בית, אם כוללים: הניתנים השירותים
כביסה, הצורך), (לפי ארוחות חוגים, סוציאלית, עובדת הציבור, בריאות

הדיירים את בעיקר המשרתים מועדונים יש הבניינים בכל התעמלות. פדיקור,
קניות המארגן דיירים ועד יש לכך בנוסף חברתיים"). "מועדונים גם (ראה

חברתיים. ואירועים מסיבות לקופתחולים, ליווי לדיירים,
353 אלה במקומות מוגן. דיור של מסגרות 3 סוציאלי נשים שירות בבעלות
טיפול הם: שם הניתנים השירותים קשישים. 299 מתגוררים ובהם דיור יחידות

עובדת בניקיון, עזרה הדיור), של אינטגרלי חלק (שאינו מועדון אישי,
שונים. בתחומים וייעוץ כספית עזרה ואחזקה, תיקונים סוציאלית,

ובו אינדיבידואלי") אבות ("בית מוגן דיור של אחת מסגרת ל"משען"
בהיות הוא "משען" של היתרון דיור. יחידות 345 ב קשישים 400 מתגוררים

ותמיכה ארוחות של שירותים לספק המסוגל ("קולקטיבי") לביתאבות סמוך הדיור
לסיעודיים המוסד לרשותו עומד כמוכן וחגים. בשבתות או משבר בעיתות אחרת

ברעננה.
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99 ב קשישים 100 מתגוררים שבו מגורים בניין היהודית לסוכנות
שייך "רובינשטיין" לחברת חדשים. לעולים במקור יועד הבניין דיור. יחידות

קשישים. 280 מתגוררים ובו דיור יחידות 316 המכיל הזהב" גיל "בית
הדיור של השונות במסגרות קשישים 1,400 ל קרוב מתגוררים בסךהכל

הגיע (בירושלים קשישים אלף לכל 23 של שיעור מהווים והם בעיר, הפועל המוגן
.(11.5 ל השיעור

הוותיקות (במיוחד המוגן הדיור מסגרות את המאפיינות הקשות הבעיות אחת

והולך גודל שחלק והעובדה הדיירים אוכלוסיית של ההזדקנות היא שבהן)
סיעודיים. אף ולעיתים תשושים להיות הפכו עצמאיים בזמנם שהיו מהקשישים

קשישים 15 ל מימנו הרווחה ומשרד אביב תל עיריית דיור: בהתאמת עזרה
אחזקה תיקוני סיוד, שכוללים בדירותיהם, גדולים לא שיפוצים יכולת מיעוטי

מוגבלים לקשישים מממנים הבריאות משרד בשיתוף השיכון משרד לכך בנוסף וכוי.
זאת אך וכוי), רמפות בניית פתחים, (הרחבת התפקודי למצבם דירתם התאמת את

נזקקים. של ביותר מצומצם למספר רק

בעיר קשישים 45 ל סייעו העירוניות הרווחה לשכות בסיסי: ביתי ציוד

מקררים, בישול, כלי מים, דודי מיטות, הכולל: בסיסי ציוד רכישת במימון
לפחות לממן הקשיש ועל הכנסות מבחן עלפי ניתן המימון וכוי. כביסה מכונות

10 במשך זה ציוד קיבל לא שהקשיש בתנאי ניתן המימון הציוד. מעלות jo#
י לפנייתו. שקדמו השנים
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הקהילתיים השירותים של גיאוגרפית תפרוסת .2

עירוני, כלל במבט הקהילתיים השירותים את סקרנו הקודמים שבפרקים לאחר
אנו אביביפו. תל בעיר השירותים של האזורית התפרוסת על זה בפרק נעמוד

בהתאם תתפרס אשר שירותים מערכת פיתוח של ליעד הנוגעות שאלות בכמה נתמקד
ובהן: העיר, כל פני על לצרכים

אין כמעט שבהן כאלה ולעומתן בשירותים ה"משופעות" שכונות יש האם א.
שירותים?

מהתכונות הנובעים בצרכים להבדלים קשורים השירותים בהיקף ההבדלים האם ב.
באזור? הקשישים של הסוציודמוגרפיות

משנים מסוימות בשכונות ייחודיות פעילויות ו/או מיוחדים מפעלים האם ג.
השכונות? בין השירותים מאזן את משמעותי באופן

הגישה הקהילתיים: השירותים של הגיאוגרפי בניתוח גישות שתי קיימות
בין השוואה מאפשרת וכר באזור הקיימים השירותים מכלול את בוחנת הראשונה
הלימותם ומידת בהם הניתנת השירותים רמת מבחינת בעיר, השונים האזורים

בודקים ולפיה הקודם לסעיף דומה השניה הגישה אזור. באותו הקשישים לצורכי
מלאה תמונה לקבל עלמנת שלו. הגיאוגרפית התפרוסת את ושירות שירות כל לגבי

את בניתוח לשלב צורר יש הקהילתיים השירותים של הגיאוגרפית התפרוסת לגבי
הנ"ל. הגישות שתי

הרווחה לשכות שש של הגיאוגרפיים האזורים הם בדו"ח ההתייחסות אזורי
וכפר דרום לוינסקי, יפו, מרכז, עברהירקון, לדרום): (מצפון שהן העירוניות

שלם.

קבלנו עליהם השירותים שבמרבית היא האלה האזורים נבחרו שבגללה הסיבה
לשכות דרר השירותים את שקבלו הקשישים על מידע אותו התבסס גיאוגרפי, מידע

כלשהו גיאוגרפי מידע נתקבל לא שירותים מספר לגבי העירוניות. הרווחה
מכשירים בבית, תעסוקה ובקהילה, בבית  בעיסוק וריפוי (פיזיוטרפיה

מספר לגבי כמוכן אזורים. לפי בניתוח כלולים אינם הם ולכן רפואיים)
ובין לשירות הזקוקים בין הפער מה ונבדוק צרכים באומדני נשתמש שירותים

ואזור. אזור בכל בפועל המקבלים
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י הלשכות אזורי לפי הגיאוגרפית התפרוסת ניתוח 2.1

רבים. בקשיים נתקל בעיר הקהילתיים השירותים תפרוסת את לנתח הניסיון

קושי אזור. לפי שירותים מקבלי על מספיקים נתונים היעדר הוא שבהם העיקרי

אינה השונים הארגונים פועלים לפיה הגיאוגרפית שהחלוקה בעובדה נעוץ נוסף
העיר. פני על השירותים הלימות בניתוח זהירות לנקוט יש לכך אי זהה.

נעזרים אנו האוכלוסייה, לצורכי השירותים של הלימותם את לבחון כדי
ו ב4 לוחות (ראה באזור הקשישים של המאפיינים על המצביעים מדדים בכמה

ב5):

ביחס ומשקלם הקשישים למספר באוכלוסייה; ושיעורם באזור הקשישים מספר א)

השירותים והיקף המתקנים מספר על השפעה יש באזור האוכלוסייה לכלל

ר. ו לאז המוקדשים

קשר מצאו שונים מחקרים לשירותים; להזדקקות הקשורות דמוגרפיות תכונות ב)

חביב, (ראה לשירותים ההזדקקות לבין דמוגרפיות תכונות כמה בין מובהק
אסיה וילידי הנשים ,(75+) הישישים ששיעור ככל .(1986 ושמואלי, פקטור

יותר. גדולה תהיה השירותים לרוב שההזדקקות צפוי יותר, גבוה אפריקה

מבחן דורשות לקשישים הסיוע מתכניות חלק סוציוכלכליות; תכונות ג)

נמוך, הקשישים של הסוציוכלכלי מעמדם שבהם באזורים ולפיכך אמצעים

מבוססים לאזורים יחסית גבוה יהיה שירותים אותם המקבלים ששיעור צפוי

ותר. י

מתוכם קשישים, 61,229 אביביפו תל העיר בגבולות התגוררו 1985 ב

כרוניים) לחולים בבתיחולים או בבתיאבות לא (כלומר, בקהילה התגוררו
*נ19.5 מהווים בקהילה המתגוררים הקשישים בסךהכל, קשישים. 60,409

בני הם $39; כ הקשישה האוכלוסייה מתוך ב4). לוח (ראה העיר. מאוכלוסיית
אסיהאפריקה.1 ילידי *ר\ וכ נשים, הן $55; כ ומעלה, 75

כך ולשם בעיר השונים באזורים הניתנים והשירותים הצרכים את נבחן להלן

הבאות ובשנים היום הקשישים של הדמוגרפיים המאפיינים על מפורט לדיון 1
בהווה דמוגרפיים מאפיינים  אביביפו בתל היהודים "הקשישים ראה

.(1987 כורזים, (גולן, "2000 לשנת ותחזיות
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האוכלוסייה של הדמוגרפיים המאפיינים את מציג ב4 לוח לוחות. בארבעה נעזר
לשירותים והנזקקים המוגבלים לגבי האומדנים את מביא ב5 לוח הקשישה,

שירות לפי המקבלים ושיעור למספר מתייחסים ב7 ו ב6 לוחות קהילתיים,
. גיאוגרפי. ואזור

f
1

ב קשישים 6,200 כ בקהילה התגוררו זה באזור הירקון: עבר לשכת tkןר
הקשישים בקרב .(%9) בעיר הנמוכים ביו הוא באזור הקשישים שיעור .1985

הממוצע $39; לעומת $33;) ומעלה 75 בני של הנמוך שיעורם בולט באזור
העירוני. מהממוצע נמוכים אסיהאפריקה וילידי הנשים שיעורי גם העירוני).
הנמוך הוא זה באזור המוגבלים ששיעור מתקבל אלה דמוגרפיות תכונות עלפי

של עירוני ממוצע לעומת (זאת באזור הקשישים מכלל .y%4 על ועומד בעיר ביותר
.(.S%2

1^ חיים שבה שרת נווה בשכונת שכונות" "שיקום פרויקט פועל זר. באזור
הירקון. עבר באזור מהקשישים

השירותים שברוב לומר ניתן שירותים המקבלים הקשישים שיעור מבחינת
ביקורי של בשירותים במיוחד וזאת העירוני, הממוצע מאשר נמוך המקבלים שיעור

אביביפו בתל הקשישים של עיקריים דמוגרפיים מאפיינים ב4: לוח
1985 גיאוגרפי, אזור לפי

(באחוזים) בקהילה הקשישים 1 1 1

ילידי | אחוז סה"כ מאפיין
אסיה הקשישים הקשישים סה"כ
ןאפריקה הנשים 175+ |בני |באזור בקהילה קשישים| ו ור אז

17 55 39 19.5 60,409 61,229 העיר כל
16 53 33 9.0 6,218 6,623 הירקון עבר לשכת

8 56 42 32.0 37,185 37,287 מרכז לשכת

34 53 36 13.4 4,798 4,900 יפו לשכת

30 53 38 19.9 3,845 3,845 לוינסקי לשכת

42 53 37 14.8 6,717 6,928 דרום לשכת

43 50 31 6.9 1,646 1,646 שלם כפר לשכת
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לפי אביביפו בתל קהילתיים לשירותים הצרכים ב5: לוח
1985 גיאוגרפי, אזור

לשירותים הזדקקות אומדן 1 צרכים!
פורמל*ים^ אומדן

ארוחות 1 עזרה' 1 טיפול קשישים
מוכנות ן ביתית | אישי מוגבלים! ור אז
מוחלט

2,264 10,763 1,985 4,956 העיר סה"כ

232 1,051 184 462 הירקון עבר לשכת

1,160 6,471 1,071 2,848 מרכז לשכת

237 891 189 437 יפו לשכת

178 726 156 359 לוינסקי לשכת

365 1,324 316 697 דרום לשכת

92 300 69 153 שלם כפר לשכת

אחוזים

3.7 17.8 3.3 8.2 העיר סה"כ

3.7 16.9 3.0 7.4 הירקון עבר לשכת

3.1 17.4 2.9 7.7 מרכז לשכת

4.9 18.4 3.9 9.0 יפו לשכת

4.6 18.9 4.1 9.3 לוינסקי לשכת

5.4 19.7 4.7 10.4 דרום לשכת

5.6 18.2 4.2 9.3 שלם כפר לשכת
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11985 הרווחה), לשכות (של גיאוגרפי ואזור עיירות לפי בקהילה שירותים המקבלים קשישים מספר ב6: לוח
בקהילה ם ו י טיפול 11 1 ! י 1 ארוחות 1 י * שידות1טיפול
* 1 ום י י מרכז שירותי למכשירי ביקורי מוכנות טיפול מקצועי

מועדוני מועדונים מזה: 1 כביסה אזעקה סיירת בית (בבית עזרה אישי רפואי
תעסוקה חברתיים מוגבלים סה"כ ניידת (ביפרים) תיקונים חברתיים ובקהילה) ביתית וסביבתי סיעודי גיאוגרפי אזור

263 9,672 246 1,419 85 259 347 1,720 986 1,186 659 1,001 העיר כל

18 788 59 519 15 25 57 64 31 74 הירקון עבר לשכת

96 5,053 76 76  74 197 767 383 468 45 426 מרכז לשכת

60 1,610 35 714 32  110 170 252 96 124 יפו ל*כת

3 625 23 23  6 50 2( 17) 98 20 55 לוינסקי לשכת

17 1,106 53 87 65 11  60 334 166 103 127 דרום לטכת

39 490    10 30 25 131 40 74 שלם כפר לשכת

30 20 111 150 678  7 324 120 ידוע לא

גיאוגרפית. התפלגות כל ידועה לא שלגביהם שירותים מספר נכללו לא זה בלוח .1

ודרום. מרכז באזורי כלולים מהמקבלים חלק .2
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....... (

(המשך) ב6: לוח
ר ו י ד 11 בקהילה שירותים שירות!

עזרה 1 1 1 1 1 1

ר ו צי בהתאמת ;

ביתי דיור דיור צרכים נסיעות שירותי פסיכו טיפול אזור
בסיסי (שיפוצים) מוגן רפואיים לטיפולים הבראה כביסה גריאטריה מונע גיאוגרפי

4J5 : 15 1,338 84 6נ< 10 93 (247) 497 העיר כל

עבר לשכת
2 400 15  1 43 .. S3 הירקון
10 5 40 13 1 4 3 (157) 71 מרכז לשכת 1

12 1 234 30  1 32 ( 141 יפו לשכת
(
( לשכת

4 1  5 1 1  ( 143 לוינסקי
90(

7 1 639 13  1 5 ( 48 דרום לשכת
(
( כפר לשכת

2  75 7 1 1 10 ( 41 שלם

8 7  1 63 1 ידוע לא
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11985 הרווחה), לשכות (של והגיאוגרפי ואז שירות לפי בקהילה שירותים המקבלים הקטיטים שיעור ב7: לוח
בקהילה ם ו י טיפול 11 1 1 1 1 ארוחות 1 1 1 שירות!טיפול
1 | יום י מרכז שירותי מכשירי ביקורי מוכנות טיפול מקצועי

מועדוני מועדונים ה: ז מ 1 כביסה אזעקה סיירת בית (בבית עזרה אישי רפואי
תעסוקה חברתיים מוגבלים סה"כ ניידת (ביפרים) תיקונים חברתיים ובקהילה) ביתית וסביבתי סיעודי גיאוגרפי אזור

4.4 160.1 4.1 23.5 1.4 4.3 5.7 28.5 16.3 19.6 10.9 16.6 העיר כל

2.9 126.7 9.5 83.5  2.4  4.0 9.2 10.3 5.0 11.9 הירקון עבר לשכת

2.6 135.9 2.0 2.0  2.0 5.3 20.6 10.3 12.6 1.2 11.5 מרכז לשכת
■ן

, 12.5 335.6 7.3 148.8  6.7  22.9 35.4 52.5 20.0 25.8 יפו לשכת

'י?י/ 0.8 162.5 6.0 6.0  1.6  13.0 (4.4) 25.5 5.2 14.6 לוינסקי לשכת

2.5 164.7 7.9 13.0 9.7 1.6  8.9 49.7 24.7 15.3 18.9 דרום לשכת

23.7 297.7  6.1  18.2 15.2 79.6 24.3 45.0 שלם כפר לשכת

; לכל (ביחס ידוע לא
0.5    0.3 1.8 2.5 11.2  0.1 5.4 2.0 העיר)

ב6. ללוח הערות ראה .1
"1

*
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(המשך) ב7: לוח

דיור 11 בקהילה רותים שי שירות!
1 עזרה 1 1 1 1 1

ציוד בהתאמת
ביתי דיור דיור צרכים שירותי פסיכו טיפול אזור
בסיסי (שיפוצים) מוגן רפואיים הבראה כביסה גריאטריה מונע גיאוגרפי

0.7 0.2 23.0 1.4 0.2 1.5 (4.1) 8.2 העיר כל

0.3  64.3 2.4 0.2 6.9 .. 8.5 הירקון עבר לשכת

0.3 0.1 1.1 0.4 0.1 0.1 (4.2) 1.9 מרכז לשכת

2.5 0.2 48.8 6.3 0.2 6.7 ( 29.4 יפו לשכת
(1.0 0.3  1.3 0.3  ( 37.2 לוינסקי לשכת

5.2(
1.0 0.1 95.1 1.9 0.1 0.7 ( 7.1 דרום לשכת

:י (1.2  45.6 4.3 0.6 6.1 ( 24.9 שלם כפר לשכת

0.1 0.1     ידוע לא
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אישי בטיפול הנמוך השיעור חברתיים. ומועדונים אזעקה מכשירי חברתיים, בית
אלה לשירותים הנזקקים שיעור תופעות. שתי של משילוב נובע ביתית ובעזרה
אשר יחסית גבוהה סוציוכלכלית ורמה העירוני, מהממוצע $10;$5; בכ הנמוך

כלל קיימים לא זה באזור הפורמלית. המערכת של בתמיכה הצורך את מקטינים יחד

ניידת. וכביסה תיקונים סיירת

מקבלים, של יחסית גבוה שיעור מוצאים אנו שירותים במספר זאת, לעומת
לבית. מחוץ כביסה ושירותי יום מרכזי למשל, כמו

י בתל מהקשישים שלישים לשני קרוב מתגוררים זה באזור מרכז; לשכת אזור
גבוה באוכלוסייה ושיעורם זה באזור מתגוררים קשישים 37,000 כ אביביפו.

הגבוהים הם הנשים ושיעור ומעלה 75 ה בני שיעור .32* ל ומגיע במיוחד
נמוך אסיהאפריקה ילידי שיעור זאת לעומת בהתאמה) $56; ו 42^ ביותר

המוגבלים שיעור אומדן ומעלה, 75 בני של הגבוה שיעורם אף על .(83;) במיוחד
ילידי של הנמוך השיעור בגלל זאת ר, \ר. ב ומסתכם יחסית נמוך הוא באזור

הגיל. השפעת את המקזז אסיהאפריקה

נמוכים מוכנות וארוחות אישי לטיפול פורמליים לשירותים הצורך אומדני
הסוציוכלכלי מצבם כמוכן ב5). לוח (ראה העירוני מהממוצע 142 בכ הם אף

בעיר. ביותר הטוב הוא באזור הקשישים של

השיעורים עלידי מאופיין המרכז לשכת אזור שירותים מקבלי מספר מבחינת
של הנמוכים השיעורים במיוחד בולטים כאשר השירותים, כל בכמעט בעיר הנמוכים
לשכות באמצעות וסביבתי אישי וטיפול מונע טיפול מקבלי יום, במרכזי הרשומים

והרווחה. הבריאות

הוא לכך ההסבר כי ייתכן אישי, טיפול מקבלי של הנמוכים לשיעורים באשר

שני באמצעות ולא קופתהחולים באמצעות האישי הטיפול מרבית ניתן זה שבאזור
מתגוררת מרכז לשכת באזור כי ההנחה על ^מבוססת t השערה הארורים. הגורמים

הקופה. דרך אישי טיפול לשירות זכויות לה אשר ואמירה ותיקה אוכלוסייה
עבור המתקבלים האזוריים הנתונים את מסוימת במידה לאזן יכולה זו עובדה

זה. אזור
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פועלים באזור זאת לעומת ניידת. כביסה של השירות כלל ניתן לא באזור
:_ שירותים של מגוון והמפעילים זה לאזור הייחודיים קש"ת של המוקדים שלושת

וכוי). ייעוץ בית, ביקורי תיקונים, (סיירות

מהאוכלוסייה. $13? כ מהווים יפו באזור הגרים הקשישים יפו: לשכת אזור
,(%34) אסיהאפריקה ילידי שיעור ומעלה. 75 בני הם $35; קשישים 4,800 מתוך

העירוני. מהממוצע כפול הוא

שהינו שיעור  מוגבלים הינם באזור מהקשישים $9 שכ מראים האומדנים
הם אף גבוהים פורמליים בשירותים הצורך ואומדני העירוני, מהממוצע גבוה

.$30; בכ מוכנות ובארוחות ,$20; בכ אישי בטיפול מהממוצע:
בכל כמעט אחרים. לאזורים ביחס מאוד מפותחים באזור הניתנים השירותים

במיוחד גבוה מקבלים ושיעור בעיר. ביותר הגבוה הוא המקבלים שיעור השירותים

יום, מרכזי ביתית, עזרה רפואיסיעודי, טיפול הבאים: בשירותים נמצא
מונע. וטיפול תעסוקה מועדוני חברתיים, מועדונים

של הדיור ורמת הסוציוכלכלית הרמה עם יחד מוגבלים, של הגבוה השיעור
של הגבוה ההיקף את חלקי באופן להסביר יכולים בעיר, הנמוכים שהם האזור,
פועל די) ויפו גי (יפו באזור מהשכונות בחלק באזור. הניתנים השירותים

מהשירותים. חלק המממן שכונות" "שיקום פרויקט

שמשקלם קשישים 3,850 כ גרים זה באזור נסקי: י לו לשכת אזור

75 ה בני שיעור גם .(2C^ (כ העירוני לממוצע זהה הכללית באוכלוסייה
אסיה ילידי שיעור זאת לעומת העירוני. לממוצע דומים הנשים ושיעור ומעלה

אלה דמוגרפיות תכונות סמך על .($30; (כ העירוני מהממוצע גבוה אפריקה
הנזקקים שיעור ,וכמוכן .Q%2 ל והמגיע גבוה מוגבלים שיעור מתקבל

ברמה גם נתחשב אם העירוני. מהממוצע 203; בכ גבוה פורמליים לשירותים
הגבוה הצורך קיים זה שבאזור נקבל באזור הקשישים של הנמוכה הסוציוכלכלית

קהילתיים. שירותים של ביותר
מהממוצע נמוך המקבלים שיעור השירותים ברוב הרי הגבוה הצורך לעומת
חברתיים, בית ביקורי מוכנות, ארוחות אישי, בטיפול במיוחד וזאת העירוני
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ביתית עזרה של בשירותים רק תעסוקה. ומועדוני יום מרכזי אזעקה, מכשירי
העירוני. מהממוצע גבוה לוינסקי לשכת באזור המקבלים שיעור מונע וטיפול
ביטוי לידי שבאים כפי האזור של הגבוהים הצרכים שלמרות לציין ראוי
פועל לא הנמוכה, הסוציוכלכלית וברמה המוגבלות בשיעור הדמוגרפי, במצב

ארגונים של בעזרה הצורך את המגבירה עובדה  שכונות" "שיקום פרויקט באזור
הרווחה. מערכת של ובעיקר אחרים

.il%5 כ מהווים והם דרום באזור גרים קשישים 6,700 כ דרום: לשכת אזור
מוצאים אנו דמוגרפית מבחינה בעיר. מהממוצע הנמוך שיעור האזור, מאוכלוסיית

ומעלה 75 ה בני בשיעור מדובר כאשר העירוני לממוצע מאוד דומים שיעורים
(פי 42* לכ מגיע אסיהאפריקה ילידי שיעור זאת לעומת אך הנשים, ובשיעור
מבין הגבוה המוגבלות שיעור את יוצרים אלה גורמים העירוני). מהשיעור 2.5

.הרמה (.S%2 של עירוני לשיעור .10(בהשוואה A* ל והמגיע העיר אזורי
צורך יוצרים הם המוגבלות שיעור עם ויחד נמוכה די באזור הסוציוכלכלית

הפורמלית. המערכת של בעזרה גבוה

$19.7; ביתית לעזרה ,4.7* ל מגיע פורמלי אישי לטיפול הנזקקים שיעור
3.1* ו $17.8; ,3.3* של העירוני הממוצע לעומת (זאת .S%4 ולארוחות

בהתאמה).
שבמספר רואים שירותים המקבלים הקשישים שיעור לבדיקת עוברים כאשר

רפואי מקצועי בטיפול וזאת מקבלים של גבוהים שיעורים באזור ישנם שירותים
מוכנות ארוחות למוגבלים, יום מרכזי ביתית, עזרה אישי, טיפול סיעודי,
זאת לעומת אחרים). באזורים אין (שכמעט ניידת וכביסה במיוחד) (גבוה

נמוכים תעסוקה, מועדוני אזעקה, מכשירי חברתיים, בית ביקורי של בשירותים
"שיקום פרויקט פועל דרום באזור העירוני. מהממוצע באזור המקבלים שיעורי

האזור. בכל מהקשישים 13* גרים שבה ה ו התק בשכונת שכונות"

ששיעורם קשישים 1,650 ל קרוב גרים זר. באזור שלם; כפר לשכת ור אז

שיעור העירוני). מהשיעור (כשליש %7 כ בעיר הנמוך הוא הכללית באוכלוסייה
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הקשישים שיעור זאת לעומת אך מהממוצע נמוכים הנשים ושיעור 75+ ה בני
2.5 מפי (יותר .$44; לכ מגיע והוא בעיר הגבוה הוא אסיהאפריקה ילידי
המוגבלים הקשישים שיעור מגיע אלה משיעורים כתוצאה העירוני). מהממוצע

מאוד (דומה ירוד די באזור המצב הסוציוכלכלית הרמה מבחינת . .Q%3 ל באזור
דרום). לשכת באזור למצב

אליעזר נווה בשכונת שכונות" "שיקום פרויקט פועל שלם כפר לשכת באזור
באזור. מהקשישים $15; גרים בה

וזאת בעיר הגבוהים מן הם באזור המקבלים שיעורי השירותים בכל כמעט
וטיפול תעסוקה מועדוני ביתית, עזרה רפואיסיעודי, מקצועי בטיפול במיוחד
גבוהה באינטנסיביות פועלת הפורמלית השירותים שמערכת רואים בסךהכל מונע.

^ הגבוהים. הצרכים את התואם דבר שלם, כפר לשכת באזור
ו

שירות לפי הגיאוגרפית התפרוסת ניתוח .2.2

הראיה מזוית השירותים של הגיאוגרפית לתפרוסת התייחסנו הקודם בסעיף

את בוחנים אנו זה בסעיף בו. הניתנים השירותים מכלול על אזור כל של

ושירות. שירות כל של הראות מנקודת הגיאוגרפית ההתפלגות

בבית טיפול א.

על עירוני כלל בסיס על ניתן זה שירות רפואיסיעודי: מקצועי טיפול
המקבלים לגבי בית. לטיפול השונות והיחידות הכללית קופתחולים מרפאות ידי

המקבלים). מסך 12^ גיאוגרפיים. נתונים התקבלו לא "איכילוב" יט"ב דרך

שהטיפול הרי העיר, כל פני על פרוסות הכללית קופתחולים מרפאות ש42 בעוד
ורק העיר במרכז בעיקר ניתן ו"לאומית" "מכבי" קופותהחולים עלידי הניתן

כפרשלם הוא המקבלים שיעור במיוחד גבוה בו האזור והדרום. יפו באזורי במעט
עבר באזורים זאת לעומת עירוני). בממוצע לאלף 17 כ לעומת לאלף 45)

נשתמש אם בכ;$30. מהממוצע המקבלים שיעור נמור ולוינסקי מרכז הירקון,
שאפילו נקבל באוכלוסייה, אלף לכל 99 על העומד זה בשירות הצורך באומדן

המקבלים בין הפער מגיע במיוחד גבוה הוא המקבלים שיעור בו שלם כפר באזור
.$50; לכ לצרכים
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וי   * "ך י!~7ר ■■

אולם העיר חלקי בכל להלכה ניתן זה שירות גם וסביבתי: אישי טיפול
בעובדה נעוצה לכר הסיבה העיר. של הדרומי בחלק בעיקר ניתן הוא בפועל

והן העיר של הדרומיים באזורים מתגוררות (מטביו"ת/מטזיו"ת) המטפלות שמרבית
של השני לצד לנסוע מעוניינות ואינן להן בסמור הגרים בקשישים לטפל מעדיפות

הרווחה לשכות דרך למקבלים מתייחסים שבידינו הגיאוגרפיים הנתונים העיר.
מהמקבלים). (כמחצית בלבד והבריאות

יש ולכן הכנסה מבחני עלפי אישי טיפול מממנים והבריאות הרווחה משרדי

יותר. גבוה יהיה המקבלים שיעור יותר נמוכה הכנסה רמת שבהם שבאזורים לצפות

24 ו 20 ל מגיע המקבלים שיעור שלם וכפר יפו לשכות באזורי למשל, כך,
מרכז באזור לעומתם, קופתחולים). במימון מקבלים כולל (לא בהתאמה לאלף
שההתפלגות ייתכן קשישים. לאלף מקבלים 1.2 ל רק מגיע המקבלים שיעור
במידה מאזנת רו פ" ו ק במימון השירות את המקבלים הקשישים של הגיאוגרפית

שתארנו. התמונה את מסויימת

שישנם מראים פורמליים גורמים עלידי אישי בטיפול לעזרה הצורך אומדני
העיר בכל שהצורך בעוד בהם. הדמוגרפי מההרכב הנובעים האזורים בין הבדלים
לאלף 47 ל מגיע האומדן הדרום לשכת באזור קשישים, לאלף נזקקים 33 הוא
30 ל ומגיע יחסית נמוך הנזקקים שיעור המרכז באזור מהממוצע). $40 (מעל

לאלף.

מרכז לשכת באזור הם 468 ביתית, עזרה המקבלים 1,186 מתוך ביתית: עזרה
לסיוע בנוסף השירות במתן קש"ת אגודת פועלת זה באזור ורק מאחר זאת , (%39)

העיר. חלקי בכל העירוניות הרווחה לשכות עלידי הניתן הכספי
שלם כפר באזור הרי לאלף, 20 כ הוא המקבלים של העירוני שהשיעור בעוד

יפו באזור גם מהממוצע). 4 מפי (יותר אלף לכל מקבלים 80 לכ מגיע הוא
שיעור ומרכז עברהירקון באזורי .(53) גבוה יחסית הוא המקבלים שיעור

מההסבר חלק אישי, טיפול בשירות כמו העירוני. מהממוצע נמוך המקבלים
הכנסות. במבחן מותנית לשירות שהזכאות מהעובדה נובע האזורים בין להבדלים
שהפער מראים הנתונים זה, שירות בקבלת הפורמלי הצורך לגבי לאומדנים באשר
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לבין הירקון עבר באזור לאלף נזקקים 169 בין ונע יחסית קטן האזורים ביו
ב5). לוח (ראה דרום לשכת באזור לאלף 197

הניתנים לשירותים הצרכים בין הפער מגיע ומרכז הירקון עבר באזורי
מגיע הוא יפו באזור ,903; כ הוא הפער ודרום לוינסקי באזורי ,903; מ ליותר

בלבד. $56;  ביותר הקטן הוא הפער שלם כפר ובאזור #71 ל
המהווים קשישים 986 נהנו זה משירות ובקהילה): (בבית מוכנות ארוחות

קשישים. אלף לכל מקבלים 16 כ
35 ו 50 (כ במיוחד גבוה המקבלים שיעור ויפו אביב תל דרום באזורי
לאלף) 15) לממוצע דומה המקבלים שיעור שלם כפר באזור בהתאמה), אלף לכל
לאלף). 10 (כ מהממוצע נמוך השיעור אביב תל ומרכז הירקון עבר ובאזורים

שני דרך בקהילה הארוחות את מקבלים לוינסקי ללשכת המשתייכים הקשישים
גארדיה) בלה (מועדון אביב תל דרום באזור הלשכה: לאזור מחוץ מועדונים

אביב). תל לב  רש"י (מועדון המרכז ובאזור

באזורים אזורים. לפי הצורך באומדני הבדלים שיש לראות ניתן ב5 בלוח
3.7 לעומת לאלף 5.5 (כ מהממוצע גבוה הוא הצורך ובדרום שלם כפר לשכת

בהתאמה). ,3.1 ו 3.7) מהממוצע נמוך ומרכז הירקון עבר ובאזורי בממוצע)
הדרום לשכת שבאזור מעלה הניתנים לשירותים הצרכים אומדני בין שילוב

מסופקים. אינם מהצרכים 25* כ יפו ובאזור מסופקים, אינם מהצרכים %10d רק

מסופק הלא הצורך שלם וכפר מרכז הירקון, עבר בלשכות אלה, אזורים לעומת
.#7.5 ל 66* בין נאמד

הגיאוגרפית ההתפלגות לנו ידועה זה שירות לגבי ים: חברתי בית ביקורי

יחד המהווים העירוניים והמוקדים קש"ת מוקדי הרווחה, לשכות דרך המקבלים של

קשישים 770 כ זו קבוצה מתוך קשישים). 1,040 (כ השירות מקבלי מכלל 603;

265 לאומי, לביטוח המוסד דרך המקבלים 390 מתוך מרכז. לשכת באזור מתגוררים
שכונתימקומי, בסיס על בעיקר ניתן זה שירות ביפו. 125 ו אביב בתל מקבלים

הקשישים של המגורים באזור כלל, בדרך גרים, בכך העוסקים המתנדבים כאשר :

מבקרים. הם אותם

קשישים 197 בעיר. מסויימים באזורים רק ניתן השירות נים: תיקו ירת סי
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את קיבלו קשישים 150 עוד קש"ת. אגודת באמצעות העיירות את קיבלו מרכז באזור
עברהירקון שלום), וקרית שפירא (שכונות לוינסקי הבאים: באזורים השירות

באזורים הנמצאים ספר בבתי מקצועי תיכון תלמידי עלידי ומרכז, שרת) (נווה
ודרום. שלם כפר יפו, הלשכות באזורי ניתן לא השירות אלה.

הרווחה לשכות דרך השירות את שקיבלו הקשישים 159 לגבי אזעקה; מכשירי
שיעור הגיע שבהם שלם וכפר יפו באזורי נרשם הגבוה המקבלים ששיעור נמצא
מקבלים 4.3 של העירוני לממוצע ביחס וזאת בהתאמה 6.1 ו 6.7 ל המקבלים

לכמחצית המקבלים שיעור מגיע ומרכז עברהירקון באזורי קשישים. לאלף
לגבי ממנו. כשליש על עומד הוא ודרום לוינסקי ובאזורי בעיר הממוצע מהשיעור
אך מדוייקת התפלגות קבלנו לא פעמונים, מותקנים שכניהם שאצל הקשישים 100

ן), צהלו חסכון, שיכון א', (יפו יפו באזורי מתגוררים הם כי יודעים אנו
ישראל). (רמת ודרום שלום) (קרית לוינסקי יוסף), (הדר עברהירקון

אגודת עלידי המופעלים המוקדים שלושת צרכים): והערכת (איתור מוקדים
מוקד גבירול, אבן ברחוב צפון מוקד מרכז: לשכת באזור ופועלים ממוקמים קש"ת

בהם נפקדו הכל בסך פינסקר. ברחוב השלישי והמוקד אליוט גיורג' ברחוב מרכז
פועלים שלפיו הגיאוגרפי העקרון על הסקר. ביצוע לתקופת עד קשישים כ2,350

ובו גבירול באבן הוא המוקדים של הכובד מרכז הקודם. בחלק דובר המוקדים
שלושת באמצעות קש"ת עלידי שנערך במיפקד מהקשישים ל;$50 קרוב נפקדו

(תל יפו באזורים נמצאים אביב תל עיריית של המוקדים שלושת הנ"ל. המוקדים
קשישים 85 איתרנו ובהם יוסף) (הדר ועברהירקון התימנים) (כרם מרכז כביר),

של מסגרת כל אין שלם וכפר דרום לוינסקי, באזורים יוסף). בהדר כולל (לא
זה. מסוג שירות

דרך השירות את המקבלים הקשישים 20 ל ביחס ניידת: כביסה שירותי
65 מקבלים לכך בנוסף הגיאוגרפית. ההתפלגות ידועה לא שרה" "יד אגודת

מקומית. במכבסה התקוה בשכונת דרום באזור זה שירות קשישים
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ילה בקה יום טיפול ב.

בסיס על ארבעה פועלים אביביפו בתל היום מרכזי שבעה מתוך יום: מרכזי

העירוני המרכז העיר. אזורי מכל מתאימים קשישים מקבלים האחרים 3 ו שכונתי

(כ84 בלבד זו משכונה קשישים 500 משרת עברהירקון) (אזור שרת בנווה
הגרים קשישים 379 משרת ד' ביפו תמר" "נווה היום מרכז לאלף). מקבלים

וכך יפו לקשישי רק פתוח בצהלון קש"ת של לעצמאיים היום מרכז גם בשכונה.

לאלף מקבלים 150 ל קרוב מגיע יפו באזור זה שירות המקבלים ששיעור יוצא
בשכונת שרה" "בית היום מרכז ביפו). מהקשישים (שמינית באוכלוסייה קשישים

האחרים היום מרכזי שני קשישים. 68 רשומים ובו זו לשכונה רק מיועד ה ו התק

מרכז וכן קשישים 100 כ שירות מקבלים שבו ולתשושינפש) (לתשושים בצהלון
העיר. רחבי מכל לקשישים פתוחים קשישים, 64 משורתים שבו "מכבי" של היום
באזור האזורים. בין מאוד שונה יום במרכזי המשתתפים הקשישים שיעור

לאלף. 84 ל הירקון עבר ובלשכת לאלף 150 לכ ההשתתפות כאמור, מגיעה, יפו
לשיעור בהתייחס לאלף). 2) ביותר קטן המשתתפים שיעור המרכז לשכת באזור
עבר באזור כי מראה האזורית הפריסה היום, במרכזי המוגבלים של ההשתתפות

2) נמוך השיעור המרכז באזור לאלף), 10 (כ במיוחד גבוה שיעור ישנו הירקון
כלל. ניתן לא השירות שלם כפר ובאזור לאלף)

כיון מובהק, שכונתי אופי בעל הוא הזה השירות חברתיים: מועדונים

המועדונים 50 מתוך מגוריהם. בשכונות הפועלים במועדונים מבקרים שהקשישים

503, מ למעלה יפו. באזור 14 ו מרכז באזור נמצאים 15 העיר, ברחבי הפועלים
עם ויחד קשישים), 5,050 (כ מרכז באזור גרים במועדונים הרשומים מהקשישים

מהממוצע %15 בכ נמוך זה באזור השירות את המקבלים הקשישים שיעור זאת
שלם וכפר יפו באזורי אלף. לכל קשישים 160 כ של שיעור על העומד העירוני
שיעור לוינסקי באזורי העירוני. מהשיעור כפול השירות את המקבלים שיעור

$20? בכ השירות את המקבלים שיעור נמוך הירקון בעבר לממוצע, דומה המקבלים
לו. זהה המקבלים שיעור דרום ובאזור מהממוצע

260 לכ מספקים והם בעיר פועלים תעסוקה מועדוני 16 תעסוקה: מועדוני
מוגנת. תעסוקה של זה שירות קשישים, אלף לכל 4.4 של שיעור המהווים קשישים,
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מאוזנת בצורה מסופק אינו אך שכונתימקומי, בסיס על הוא אף ניתן זה שירות
מהממוצע 3 פי כמעט המקבלים שיעור גבוה יפו באזור השונים. האזורים בין
ודרום מרכז עברהירקון, באזורים ממנו. 5.5 פי שלם כפר ובאזור העירוני
הוא לוינסקי ובאזור בעיר הממוצע מהשיעור 6C^ כ על המקבלים שיעור עומד

הקשישים 30 לגבי ומע"ש. תל"מ דרך למקבלים מתייחסים אלה נתונים מאד. נמוך
הגיאוגרפית. ההתפלגות ידועה לא "המשקם" במפעל העובדים

בקהילה שירותים ג.

אחיות עלידי מונע טיפול קיבלו קשישים 500 ל קרוב מונע; טיפול
לבריאות תחנה כל כאשר בעיר, הפרוסים המועדונים במרבית הציבור, בריאות

8 כ של שיעור מהווה המקבלים מספר שבתחומה. מועדונים מספר מכסה הציבור
מגיע בעיר, מהקשישים 60** ל קרוב גרים מרכז שבאזור למרות אלף. לכל קשישים
העירוני). מהשיעור (רבע בלבד לאלף 2 ל זה באזור השירות את המקבלים שיעור
לאלף 37 ן 29 כ  במיוחד גבוה מקבלים שיעור מצאנו ולוינסקי יפו באזורי

3 מפי (יותר אלף לכל מקבלים 25 ל השיעור מגיע שלם כפר ובאזור בהתאמה
מגיע לא (במועדונים) השירות אספקת מקום שבגלל ייתכן בעיר). מהממוצע

האזורים. לכל שווה במידה השירות

מצד השירות. את המקבלים שיעור לפי קבוצות לשתי העיר את לחלק ניתן
,37) שלם וכפר יפו לוינסקי,  מקבלים של גבוה מאוד שיעור עם לשכות אחד,
ועבר דרום מרכז, הלשכות שני ומצד בהתאמה) קשישים, לאלף מקבלים 25 ו 29

בהתאמה). לאלף, 8 ו 7 ,2) נמוכים שיעורים עם הירקון
4 מ אחת כל כאשר אזורי בסיס על ניתן זה שירות פסיכוגריאטריה;

הארבעה ברחוב המרפאות העיר. של מוגדר אזור מכסה הנפש לבריאות המרפאות
(רוב מרכז לשכת מאזור המגיעה באוכלוסייה מטפלות "איכילוב" ובביתהחולים

ברמת קופתחולים מרפאת קשישים. 160 ל קרוב השירות את קיבלו ובהן האזור),
מספריים). נתונים (אין מרכז מאזור וחלק עברהירקון אזור את משרתת חן

אזורי את גם יפו לאזור בנוסף משרת ביפו הנפש לבריאות הקהילתי המרכז
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ואזור. מחולון חלק גם אך העיר), עיל הדרומי (החלק שלם וכפר דרום לוינסקי,
זו. במרפאה טופלו אביביפו מתל קשישים 90

זה בשירות המשתמשים מהקשישים $50< ל קרוב (בקהילה): כביסה שירותי
על פועל השירות יפו. באזור גרים מהמשתמשים וכשליש עברהירקון באזור גרים

באזורים יפו. באזור מתוכם 5 כאשר מועדונים, 11 ב ממוקם והוא שכונתי בסיס
4 (פי לאלף 6 מ ליותר המקבלים שיעור מגיע שלם וכפר יפו עברהירקון,

ודרום מרכז ובאזורי כלל ניתן אינו הוא לוינסקי באזור העירוני). מהממוצע
קשישים. 10 מ פחות אותו קיבלו

באו מתוכם 4 כאשר השירות, את קיבלו אביביפו מתל קשישים 10 הבראה:

מרכז. מאזור

63 נסיעותיהם, עבור החזר שקיבלו הקשישים 66 מתוך לטיפולים: נסיעות
גיאוגרפי. מידע כל נמסר לא ועליהם מקופתחולים זאת קיבלו

גם ושם יפו מאזור באו זו עזרה מהמקבלים משליש למעלה רפואיים: צרכים

.1.4 של עירוני שיעור לעומת 6.3 זה: שירות המקבלים של ביותר הגבוה השיעור
אלף. לכל 4.3 ל המקבלים שיעור הגיע שלם כפר באזור

דיור ד. י

בתיאבות, של המוסדי לשירות בדומה מוגן, דיור של השירות מוגן: דיור
קשור אינו אחר או זה באזור ומיקומו כלשהוא גיאוגרפי בסיס על ניתן לא

דיור של המסגרות 10 שמתוך לציין רק נוכל אזור. באותו הקשישים לצרכי בהכרח
רק יפו. באזור 3 ו אליהו) ביד (בעיקר דרום באזור מהם 5 פועלים בעיר מוגן

דיור של פרויקטים בניית של מגמה החלה הסקר), ביצוע (לאחר האחרונה בעת

מאותן קשישים למגורי שמיועדים וביפו), (בהתקוה ספציפיות בשכונות מוגן
בלבד. שכונות ^

אביב בתל זה כספי שירות שקיבלו הקשישים 15 מתוך דיור: בהתאמת עזרה i

הגיאוגרפית. ההתפלגות ידועה לא מהם 7 ולגבי מרכז מאזור הם 5 יפו,

העיר, מרחבי קשישים 45 ל ניתנה הזו הכספית העזרה בסיסי: ביתי ציוד
3.5 (פי לאלף מקבלים 2.5 של שיעור היוו שם יפו, מאזור באו מתוכם 12 כאשר
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י י 'יו

ביחס גבוה המקבלים שיעור שלם וכפר דרום באזורי גם העירוני). מהשיעור

העירוני. לממוצע
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■ ...  1

1985 והתכונות, הרווחה לשבות אזורי לפי אביביפו בתל ומוסדיים קהילתיים טירותים טל מתקנים : אי נספח

לסיכול מוסדות 1 1 [מועדוני ~~ 1 בריאות ותחנות 3 י ל ו ה ה פ ו 7 1 רווחה |לטכות 1

ממושך יום מרכזי |תעסוקה 11הנפט כלליות מרפאות עירוניות ■ מתקנים
מימות (מספר מוגן דיור קטיטים (מספר קטיטים מספד )| חברח"ם מועדונים קטישים (מספר מרפאות קטיטים (מספר טל תיקים (מספד

תקן) דיור) יחידות (מספר רשומים) מטתתפים) רשומים) קטיטים (מספר טירות) מקבלי מכונים טינ"ם רטומ'ם) קטיטים) מוקדים אזורית לעוכר,

הירקון עבר ליטבת

לי תכניה

 מטען ביא  מטען ביא אביב(83) עה'אתנו"סיםרמת "י */?",??? אפקה אביב, דמה
(380) קולקטיבי (345) אינדיבידואלי קזינצי(350) יהושע מפ"תבית  , ( ' *" '

(15) אביב ויצ"ורמת ב 7 י™
( 876 ) __ "

מעטהדד עת"אתנו"סים(כ)  פיזיוסדפיה יוסף הדד (922) יוסף הדר יוסף עתאהדר מעוז יוסף, הדר
(3) יוסף (150) פרנקפורט בית הורביץ (464) ברוך תל ברוך תל אביב,

אורלי ביא עת"אנווה מע"טמרכז (110) שרת עת'אנווד, (928) שדת נווה (497) הירקון עבר צהלה, שרת, נווה
(20) פרטי שרת(כ)(א) נווה יום עת"אתנו"סיםביה _ (278) צהלה החייל רמת

(500) (15) טרת (80) קמחי הח"ל(566) רמת

מרכז ליטבת

קופ"וו ו"סיםמ"ק עת"אתנ . פיזיוסרפיה ירמיהו (3,432) גלב>^ קש"חרח' נורדאו שדרות
מכבידח (137) מגיד גלביץ גבירול1 אבו והסביבה.

(64) השלה (1,200) מנדלשטם עת"ארח' בעיסוק מוצקיןריפוי רוו'

אסותא ביח טלום(63) שנ"סבית (800) מפתהמדכזי בןנון בןנון(1,870) .  ארלוזורוב רח
(25) פרטי לרחי מערבית

גבידול אבן

מאשה מפ"תנעמחבית גורדו* חל  קש"ת מכיכר מערבה
(170) פרי  (4,123) פינסקד דח' דיזנגוף

(1,500) "משעןביתינו

תל"םהמרכז ביאליק(50) בדיחלשכת בני רנםגןריו1 אסתר נוב(1,177) אהדו גזכיכד מזרחה
(15) (50) הזהב ויצ"וגיל זמנהוף המלכה מרכזית מרפאה כיכר דיזנגוף,

זמנהוף ישראל מלכי

עש נעמת מפתבית (576) בבלי בבלי, שיכון
(300) מ.יותאם (1,358) קטוביץ ב', עמל גבעת

רבינוביץ(3,072) המכבי יהודה

   82
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(המטר) : אי נספח
לטיפול מוסדות י נ מועדו בריאות תחנות ס י ל ו ח פה ו 7 1 וי", ר, ליטכוה 1 1

ממוסך יום מרכזי תעסוקה הנפט 1 כלליות מרפאות עירוניות מתקנים
מיסות (מספר מוגן דיור קסיטים (מספר קשיטים (מספר חברתיים מועדונימ קטיסים (מספד מרפאות קטיסים (מספר סל תיקים (מספר

תקן) דיור) יחידות (מספר רטומים) מטתתפים) רטומים) קטיסים (מילפר טירות) מקבלי מכונים נזיניים רקומים) קטיטים) מוקדים אזורית לוזכה

כיכר אזור
המדינה

; איכילוב ביח תלמויצו א'כילוב ני"ח (3,253) בארי ביחחולים אזור
ממסלתי/עידוני המלר דוד ממשלתי/עירוני נווה כילוב א

(13)  (23) (113) באיי 'n\ דוד,

(200) אביב תל עתא(א)לב (1,998) בראור (1,336) מרכז בנובמבר, בי כיכר
(45) צופיה יצו1 ו ■ דחי דשי# דחי

סדומפלדור

r תלמבלל (160) עת"א(כ)הכרם הנביא יונה עתאכרם סוק התימנים, כרם
(35) (1,425) החימני0 הכרמל

מסהד בי"א  "המטקנז" עת"אתנו"סיםמ"ק (261) "בזי סבזי, מנוזיה,
(24) אמהות ביה (30) מפעל (46) הסחר י ווסינגסון י פ17ןדנ^,.

(1,161)

זקנים מוסב ביא (300) אלנב' עתארח'  פיזיוסרפיה מנדלבד*(1,327) (379) סלם כפר קסחרח' דוד מגו כיכר
(90) אלנב' מזא'ה אליוס ודגי גי קליסר, דח

t7wjr^ ■ , < י""י'י"
(1,084) דדו0 המוסבות, כיבד

רוססילדדרו0 סד'

(35) ויסמן בריתלסכח "בני הבריאות מ0דד  פיזיוסרפיה (864) אוליפנס י והסביבה הקריה
י (60) מנודה ברית"לסכח "בני הארבעה דחי גיורא . ,

(44)

חלםויצ"ו מונטיפיוד' מונסיפיורי,
מונסיפיוד' (135) הרכבת סכונת

(23)

1,
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(המטר) א': נספח

לטיפול מוסדות | | 1 י נ [מועדו ~7 בריאות |תח:ור. 5 חולי פת ו f7 י והה רו ישבות
ממוטר יום מרכזי תעסוקה הנפט 1 1 כלליות מרפאות עירוניות . מת7ינים

מיטות (מספר מוגו דיור ל0י0ים (מספד קטיטים (מספד חברתיים מועדונים קליטים (מספר מרפאות קו!י10י0 (מספד טל תיקים (מספד T" ל51וד
תקן) דיור) יחידות (מספר רסומים) מטתתפים) רשומים) קטיטים (מספד טירות) מקבלי מכונים טיניים רשומים) קטינים) מוקדים אזורית לטכה

יפו ילנ!יכת

תל'מויצ"ו (55) ויצ"ויפו רנטגןמרפאר. מחוזית מרפאה (777) יפו אזור היטנה מכבי
(18) יפו (יפו) מחוזית (יפו) [(253) [עגימי בלומפילד איצסריון

בית  קש"ת(א) (600) עתא(כ)יפת הבריאות משרד .■ ■ .■  (376) בןענת . . עלייה גבעת עגימי,
(100) גליאנסקי (105) עת"אעגימי (90) יפו מ"ק עליה גבעת

(35) גליאנסקי קט"תבית (708)

"טלווחים" נייח ישראל קס"תסבסי  קט"ת(א) תל"מנווה גולן(150) ה ו ו כ)נ א)( עתא( ■ פיזיוסרפיה גאולים (דג'ני) " ס1כינ1 צהל"[ו'
(75) פרמי (29) 3  ו צהלו (15) גולן (50) כ)תפאדת עתא( י גאולים (811) עירונית ג פו חסכון,

(408) מרכזים תל"םצהלון (120) טוב סם מפ"תבעל _ (805) התקומה
(ק0"ת)(10) ברית"תנו"סים "בני
ג' מע"סיפו (58) יפו מ"ק ■.,
(2) (43) יסראל קט"תטבסי

עופר נווה  לזק"ת ספונות סיקום תל"םמתנ"ס וסיםמ"ק עתאתנ התמרים גבעת כביר עת"אתל נווה התמרים, גבעת
.' . ., (74) נווהתמד(כ) תלכביר(15) (32) צירנד בית י י "י (930) '/ ? יייי\""

(379) (130) רקע עתאבית ■  רידר דיו ( א פו י דקר
. עתאמתנס(א)(כ) ■ * י,יל ■ ■ . ■ . . (120) כביר תל .. . . ■

"יי* י (69) עופר קס"תנווה ...■ ' .
(43) וזהה ו"סיםנ עה"אתנ r ■ ♦.

נמקי לווי ?טכת

מע"8מרכז* י ג801 0אנן נווה אזור סאנן, נווה
(3) מועדין המרכזית התחנה

(170) עתאספירא פלוסק'1(1,641) (326) לווינסקי 0פייא

ביר עח"אתנו"סיםמ"ק סלום קריה סלום(608) קרית סלום קריה
(95) עמיעז קבע) (צבא טלום ל]ר>ח
אב0לום(360) מפתביח צ.ק.(497) וזיכוך
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(המשך) אי: נספח

לטיפול מוסדות י נ ו |מועד י בריאות תחנות ב י ל ו ה פ~ה ו ל 1 וחד. רו לשכות
ממושך יום מרכזי תעסוקה הנפט 1 1 כלליות מרפאות עירוניות מיסותמתקנים (מספר מוגו דיור קטישים (מספר קטיטים (מספר חברתיים מועדוניכ קטישים (מספר מרפאות קשישים (מספר טל תיקים (מספר
תקו) דיור) יחידות (מספר רטומים) מטתתפים) רשומים) קטישים (מספד שידות) מקבלי מכונים טיניים רשומים) קטישים) מוקדים אזורית לשכה

דרומ לשכה

רמת עה"אתנו"סיםמ"ק ישראל(513) רמת רמת יצחק, נחלת
(46) ישראל ו בצדו ישראל,
(40) ן עח"אתנו"סיםאי'לו

בית טנ"סבי"א ארווה(110) טנ"סבית (100) אליהו עח"א(א)יד פיזיוסדפיה איילון (1,850) איילון נווה אליהו, יד
(72) גילה ברכה(180) טנ"סביה (300) אטבול מפ"תבית א"לון אליהו(1,137) יד חיים תל צה"ל,
מים באד בי"א הסוכנוחדרך (1 גי(095 עממי

(17) חיים (99) השלום(א)
שנ"סבי"ח הזהב גיל בית

ליכטנ0סדסר(194) (316) פרסי

יוצאי ארגון מע"ט דני(200) עת"אתנו"סיםבית (1,301) התקווה עזרא, התקווה,
שרר. הימןבית (17) התקווה (60) שדה עת"אבית (787) נסקה החדשה מכבי

(68) (280) עת"אהתקווה
(80) ווה מפ"תהתק

שלם כפר לשכת

, (250) הטייסים מפ"הדמת לןופ"חמדכז בעיסוק ריפוי (1,722) וון דמה יסימ/לבנה הסי רמת
ברבוד(40) עת"אתנו"סיםבית קהילתי הנפש בריאות סלם(504) כפר

חן רמת חן רמת

(64) (כ)כפיר  קס"ת מע"שכפר עת"א(א)(כ)ערד נווה שלם, כפר
(15) טלם (150) (לובוטקיו) ' חן, נווה אליעזר,

מע"0נווה (50) ק0"ו1כפיר אביב נווד. כפיר,
(13)( אליעזד(אי

מע"סנווה
(11)( אליעזר(די

הסברים

■ יי אביביפו תל עיריית  עת"א
אביביפו תל פועלי מועצת  מפ"ח

בעירייה וספודס נועד לתרבות, המחלקה  תנו"סים
אבות בית  בי"א
חולים בית  בי"ח

. סוציאלי נשים שירות  טנ"ס
קפואות ארוחות סל מנות מחולקות זד. במקום  (א)

כביסה קידוחי ניתנים זה במקום  (כ)
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אביביפו תל בעיר לקטיטים קהילתיים טירוחים באספקת בעיות י; ג חלק
השירותים בהפעלת העוסקים העובדים 0ל הערכותיהם לפי

מבוא

במסגרת בדקנו והצרכים הקיימים השירותים היקף על הנתונים לבדיקת מעבר

באספקת הקיימות הבעיות ועל מסופקים הלא הצרכים על העובדים דעות את המיפוי
השירותים.

האחת פתוחות: שאלות שלוש באמצעות המיפוי בשאלון נבחן ההערכתי הנושא

שנייה שאלה השירותים, של הולמת ובהפעלה בהווה הקיימות בבעיות התמקדה

ביקשה האחרונה והשאלה מסופקים; הלא הצרכים להיקף באשר אומדן לקבל ביקשה

עלמנת בעיר היום הנחוצים הנוספים לשירותים באשר העובדים דעת את לבחון
בתשובותיהם, הקשישה. האוכלוסייה של הייחודיות לבעיות הולם מענה לתת

אך עלידם ישירות המופעלים בשירותים ובראשונה בראש אלה עובדים התמקדו
. נלווים אלא אחריותם בתחום מצויים שאינם אחרים לשירותים גם התייחסו לעתים,

לקשישים. השירותים סל את משלימים או
ביתית, (עזרה בנפרד שירות כל לגבי הערכותיהם את לתת נתבקשו העובדים

ושירות שירות כל של הייחודיות הבעיות בבחינת וכוי). מועדונים אישי, טיפול

לקבל ניסינו דהיינו, האזורית. ברמה גם הקיימים הקשיים את לאתר ניסיון היה
בהפעלת הקיים קושי או מסוים בשירות מחסור בה המידה על העובדים הערכות את

בעיר. מסוימים באזורים יותר נפוצים השירות

בשני גם נבדקו לקשישים הניתנים השירותים לגבי השדה עובדי של ההערכות
בבדיקת התרכז אחד מחקר .1983 בשנת ברוקדייל מכון עלידי שבוצעו מחקרים

התייחסות תוך מוגבלים בקשישים הטיפול ניהול של הארגוניים התהליכים
לאיכות באשר ועמדותיהם הקיימים השירותים ניצול לגבי השדה עובדי להערכות
העיר ביניהן בארץ, הגדולות הערים ארבעת את הקיף המחקר הניתנים. השירותים
זה מחקר של העיקריים הממצאים את סוקרים נפרדים דוחו"ת שני אביביפו. תל

ארגונים בין וקשרים טיפול תהליכי בנושא דן אחד אביביפו. תל בעיר
הניתנים השירותים את השדה עובדי בהערכות והשני 1987א) (ברודסקי,
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1987ב). (ברודסקי,
בקשישים הטיפול הלימות בנושא עסק ברוקדייל מכון של השני המחקר

היתר. זה במחקר גם למיסוד. הממתינים ובקשישים בקהילה שירותים המקבלים
העיקריים הממצאים סוכמו נפרד בדו"ח אביביפו. תל לעיר נפרדת התייחסות
שני מתוך הנתונים .(1987 ואחרים, (באון אביביפו תל לעיר המתייחסים

משולבת. בצורה זה בדו"ח ומוצגים במיפוי שנאספו בנתונים שולבו אלה מחקרים
מיון במיפוי. שנכללו השירות תחומי לפי מאורגן הדו"ח של זה חלק

שירותים של החלוקה לפי ב' בחלק המובא למיון מקבילה בצורה נעשה השירותים
בשתי הזמינים בשירותים בקהילה. במתקנים המסופקים ושירותים בבית הניתנים
לפי נפרד דיון ללא משולבת בצורה העובדים בהערכות הדיון מובא המסגרות,

השירות. אספקת מקום
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אביביפו תל בעיר לקשישים הניתנים השירותים את העובדים הערכות א.

רפואיסיעודי מקצועי טיפול .1

סיעודיים שירותים וכולל קופותהחולים אחיות עלידי הניתן שירות זהו

המרפאות במסגרת אחיות עלידי הניתנים נוספים ושירותים הקשיש של בביתו
על הצביעו הכללית קופותהחולים עובדי בית. לטיפול השונות היחידות ובמסגרת

קופתהחולים של הסיעודי הצוות העריך זאת, עם יחד פנייה. לכל מלאה הענות
בית לטיפול ליחידות ידועים שאינם מרותקים של גבוה שיעור שישנו הכללית
מסיבות למרפאה פונים שאינם מרותקים חולים ישנם לדעתם, שונות. ולמרפאות
לפנות רצון או מידע חוסר או עצמי במימון זה בשירות שימוש ביניהן שונות,
ואינה אלה לשירותים הזקוקה האוכלוסייה היקף את במדויק לאמוד כדי לשירות.
במרפאות. המטופלים אוכלוסיית אחר סדיר מעקב מערך לבנות צריך בהם, משתמשת

למספר התייחס טיפול להמשך וביחידות במחוז שרואיין הסיעודי הצוות
בקשיש: הסיעודי לטיפול הקשורים נושאים

בהיקף ניכר גידול חל האחרונות בשנים כי טען הסיעודי הצוות א.

: במספר שחל בגידול בחלקו המוסבר דבר בבית, המטופלת האוכלוסייה
אחיות ועל הבית טיפולי צוות על הלחץ את הגביר זה דבר בעיר. הקשישים

הנדון. השירות את בפועל המספקות המרפאה,

קופתהחולים עובדי לדעת קיימת, קופתחולים אחיות על העיקרית המעמסה

השייכים המבוטחים הקשישים שיעור לדעתם, המרפאה. אחיות על הכללית,
הקשישים במספר גידול עקב משמעותית בצורה גדל מסוימות למרפאות

בעיקר קיימת זו בעיה המרפאה. אחיות על הלחץ את הגביר זה ודבר בעיר

רבינוביץ, נורדאו, תל גלביץ, (מרפאת אביב תל בלב הממוקמות במרפאות
נורדאו) תל (מרפאת כללית קופתחולים של אחת במרפאה ובארי). קטוביץ

הקשישה. באוכלוסיה לטיפול אחות של תפקיד הוכנס
היה רצוי הכללית, בקופתהחולים סיעודי רפואי בטיפול העוסקים לדעת
בשל וזאת המרפאות אוכלוסיית של הגילי להרכב האחיות תקני את להתאים

בעיר. הקשישה האוכלוסייה בקרב במרפאה ביקורים של הגבוה השיעור
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בעיר האחרים השירותים נותני לבין הרפואיסיעודי הצוות ביו הקשרים ב.

בתכיפותם אחידים אינם הרווחה ושירותי בתיהרוולים הבריאות, משרד נוסח
ביצועם. ובאופן

על העובדים דיווחו הכללית, קופתהחולים של טיפול להמשך ביחידות
השחרור תיאום סביב במיוחד ביתהחולים לביו היחידות בין שוטפים קשרים

האשפוז. שאחרי האוכלוסייה עבור הטיפול תכנית ובניית

אך בעיר הרווחה שירותי עובדי עם הדוקים קשרים קופתהחולים לאחיות
צוות ישנו יפו באזור רק הבריאות. משרד אחיות עם יותר רופפים קשרים
העובדים לדעת באזור. השירותים נותני מיוצגים בו ביןמקצועי הערכה

לקופות הלשכות בין יותר פורמליים תיאום דפוסי להנהיג היה רצוי
הטיפול ניהול על במחקר נמצאו דומים ממצאים אחרים. באזורים גם החולים

1987ב). (ברודסקי
היו ולאומית) (מכבי האחרות בקופותהחולים הבית טיפול צוותי

בית לטיפול היחידה עובדי הלשכות. עם קשריהם לגבי יותר ביקורתיים
הקיים הפעולה ושיתוף סדירים פחות הלשכות עם הקשרים כי טענו במכבי

מרכז. לשכת באזור במיוחד בולטת זו בעיה רצונם. את משביע אינו

ה טרפי ו פיזי .2

המכונים באמצעות ומסופק השונות קופותהחולים עלידי ניתן זה שירות
ולדעת גדול הוא זה לשירות הביקוש טיפול. להמשך והיחידות הפיזיקליים

זה. לביקוש הולם מענה לספק יכולה אינה הקיימת המערכת העובדים,
לדעת הקשישים. בקרב זה לשירות רב ביקוש קיים העובדים לדעת

לטיפול הזקוקים הקשישים כל כמעט כללית קןפתחולים במרכז יוטרפיסטית ז הפי
באים שיקומי לטיפול הצרכים מן חלק להערכתה, לפיזיוטרפיה. גם זקוקים בית
במכונים זה לשירות הביקוש באשר בעיר. הקיימים הפרטיים במכונים סיפוקם על

רבה במידה מוכתב זה ביקוש כי יוטרפיסטית ז הפי הסבירה הקופה, של הקיימים
גישה ומאפשרים השונים העיר בחלקי פזורים המכונים לשירות. הנגישות עליוי
היום מסגרות לתוך יותר רחבה בצורה זה שירות להחדיר לדעתה, היה רצוי נוחה.

89



... . . הקיימות,

יוטרפיסטית ז הפי הטיפול, המשך יחידות עובדי עלידי הועלו בעיות מספר

ארגון לאופן ביחס המכונים ועובדי הכללית קופתהחולים של אביב תל במחוז
אביביפו: תל בעיר זה שירות

בחלקם יוחסו עובדים בגיוס הקשיים השירות. למתן אדם בכוח מחסור א.

הפרטי. בשוק התעריפים לעומת קופותהחולים של יחסית הנמוכים לתעריפים

היוצר דבר טיפול, להמשך היחידות בכל יוטרפיסטים ז פי של תקנים העדר ב.
קיימת זו בעיה פיזיוטרפיה. טיפול המספקים המכונים על רבה מעמסה

בן במרפאת הממוקמת כללית קופתחולים של טיפול להמשך ביחידה בעיקר
תקנים אין בה לאומית, קופתחולים של בית לטיפול וביחידות נון

לעומת הקופות תעריפי בשל סבוך קנוי בשירות (השימוש יוטרפיסטים. ז לפי
בית לטיפול ביחידות העובדים מרבית לדעת היה מומלץ השוק). מחיר

ליחידות במרותקים יוטרפיסטי ז הפי הטיפול מלוא את להעביר ובמכונים
היחידות. במסגרת זו למטרה יחודי אדם כוח ולהקצות טיפול להמשך

בעיסוק ריפוי .3

מפיזיוטרפיה. זמין פחות אף שהוא כשירות אביב בתל הוצג בעיסוק ריפוי
תמימות היתה טיפול. להמשך יחידות ובאמצעות במכונים ניתן בעיסוק ריפוי גם

שירות של בהרחבה לצורך באשר והמכונים בית לטיפול היחידות עובדי בין דעים
הפיזיים בתנאים אפשרית אינה זו הרחבה הכללית, קופתחולים עובדי לדעת זה.
גלביץ במכון הממושכת ההמתנה כיום. המועסק האדם כוח ובהיקף הקיים המכון של

לפתח לדעתם היה רצוי זה. לשירות מפנייה להמנעות העובדים, לדעת גורמת,
העיר. של הדרומיים האזורים עבור דומה שירות

הן: זה בשירות הבעיות

כללית בקופתחולים  אביב תל בעיר השירות של הגיאוגרפית הזמינות א.

לדעת העיר. בצפון הממוקם בלבד אחד מכון עלידי לקשישים השירות ניתן
עלידי בשירות הנמוך השימוש היקף על משפיע המיקום המכון, עובדי
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של בעיסוק לריפוי מכון איו יפו באזור הדרומיים. באזורים האוכלוסייה
בעיסוק לריפוי נוסף מכון בהקמת תמכו המכון עובדי כללית. קופתחולים
ניתן בו בלבד אחד מכון מכבי בקופתחולים גם העיר. של הדרומי בחלק

זה. שירות

לדעת מכביד, בית לטיפול ביחידות בעיסוק מרפאים של תקנים העדר ב.

יחידות בשתי קיים בעיסוק מרפא של תקן במרותקים. הטיפול על העובדים,
המשרתת בחולון והיחידה וושינגטון  כללית קופתחולים של טיפול להמשך

בן במרפאת הממוקמת כללית קופתחולים של הנוספת היחידה יפו. מחוז את

זו שיטה ביקרו המכון עובדי השירות. לאספקת גלביץ במכון מסתייעת נון
רצוי המכון. על רבה מעמסה יוצרת השירות של זו הפעלה דרך כי וטענו

י השירות בהצמדת הצורך עצמן. ליחידות זה שירות להצמיד לדעתם, היה,
בהן לאומית) (מכבי, האחרות בקופות גם הועלה בית לטיפול ליחידות

. בית לטיפול ביחידה בית. לטיפול היחידות במסגרת ניתן אינו זה שירות
לאחרונה. רק זה שירות הוכנס מכבי קופתחולים של

עם התחרות בעיר. השירות בפיתוח כמכשול הוא גם הוצג אדם בכוח מחסור ג.
הדבר הציבורי. הסקטור עבור אדם כוח גיוס על מכבידה הפרטי השוק

קופותהחולים עלידי קנוי בשירות השימוש היקף על השאר, בין משפיע,

\ השונות.

(מט"ב/מט"ז) וסביבתי אישי טיפול .4
בהתייחסות מרובה לב לתשומת שזכו השירותים אחד הוא האישי הטיפול

אשר החיוניים השירותים אחד הוא זה שירות העובדים, לדעת השונים. העובדים
עלידי ממומנים מט"ב שירותי בקהילה. להישאר מוגבלים לקשישים מאפשרים

ושיקום הבריאות משרד הרווחה, לשכות קופותהחולים,  בעיר שונים גורמים
הבריאות במשרד מט"ב. עמותת הוא העיקרי השירות ספק הרווחה בשירותי שכונות.
קיימת העובדים כל לדעת פרטיים. מגורמים בעיקר השירות נרכש וקופותהחולים
נפוץ. ויותר יותר נעשה בשירות והשימוש בעיר זה לשירות וגוברת הולכת דרישה

באזורם אישי טיפול מקבלי העדר על שלם כפר לשכת עובדי דיווחו לדוגמה, כך,
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הגידול דרום, לשכת באזור היום. משורתים כשלושים לעומת שנים, שלוש לפני
110 ל משורתים 5040 מ הוא האחרונות השנים בשלוש השירות מקבלי במספר

היקף את רבה במידה מגביל זה לשירות הניתן התקציב היקף העובדים לדעת היום.
באזור המשורתים במספר האחרונה בשנה הירידה יוחסה למשל, כר, בו. השימוש

שירות עבור שכונות שיקום עלידי במימון ההשתתפות להקטנת הירקון עבר לשכת

שעות). 323 ל שעות 400 (מ זה

הערכות לתת העובדים התקשו זה, שירות עבור הצורר לאומדני באשר

בהגדלת בעיקר אר המשורתים במספר הן היא לדעתם הדרושה ההרחבה מדויקות.
דרום ובלשכת שלם כפר בלשכת המשורתות. לאוכלוסיות היום המוקצבות השעות

של גידול (שיעור נוספים איש 105 כ עבור השירות בהרחבת צורר על הצביעו
אנשים 2015 בכ הצורר את העובדים העריכו לוינסקי ובלשכת , (]^lC^
התקשו אחרות בלשכות .($300;$200; של (גידול זה לשירות הזקוקים נוספים

זה. בשירות הנוסף לצורר כמותיים אומדנים לתת העובדים

באספקת שהועלו הבעיות בין מרובים. וקשיים הגבלות מט"ב לשירות
הבאים: לתחומים העובדים התייחסו השירות

הבולטים הקשיים בין היו באוכלוסייה לטיפול אדם כוח בהשגת בעיות א.
טיפול. להמשר ביחידות גם והודגשה הלשכות בכל הופיעה זו בעיה שהוצגו.

העיר של הצפוניים בחלקים במיוחד כבעייתי הוצג אדם כוח גיוס נושא

האדם שכוח לעובדה הלשכה עובדי עלידי יוחסה לכר הסיבה הירקון). (עבר
טענו מאידר, העיר. של הדרומיים באזורים מתגורר זה בשירות העוסק

באזורם הזמין האדם כוח כי לוינסקי) שלם, (כפר הדרומיות הלשכות עובדי
ולכן בצפון, שהם העיר, של האמידים בחלקים פרטי באופן לעבוד מעדיף

העיר. בדרום זמין פחות זה אדם כוח

בכל העובדים עלידי יוחסה אדם כוח גיוס של הבעיה מן ניכר חלק

ההבדלים והפרטי. הציבורי הסקטור של התעריפים בין לפערים הארגונים
מט"ב. עמותת של התעריף מן 43 לפי מגיעים

מט"ביות בגיוס הקיימים המיוחדים לקשיים התייחסות היתה הלשכות בכל
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נפש. תשושי עבור

השונות. הלשכות עובדי עלידי כבעייתית הוצגה המט"בית תפקיד הגדרת ב.

כדי המט"בית של התפקידים הגדרת את להגמיש היה רצוי העובדים לדעת
היום מוגדרים הטיפול תחומי הקשיש. בצורכי יותר מקיף טיפול לאפשר

לדעתם, היה, ניתן בקשיש. הטיפול באיכות פוגם וזה מדי נוקשה בצורה
ובכך למשקהבית הקשורות פשוטות מטלות מספר המט"בית לתפקידי להוסיף

גם העובדים התייחסו זה בהקשר בקשיש. יותר וכוללני הולם טיפול להבטיח
הבוקר לשעות להגבילו ולא הציוריים לאחר הטיפול שעות את להרחיב לצורך

בלבד.

בשירות התקציביות להגבלות יוחסה האישי הטיפול של הבעייתיות מן חלק ג.
הניתנות. הטיפול שעות להיקף המשורתים מספר בין תימרון המחייבות
זה. שירות במימון הקיים הפיצול את גם ביקרו העובדים מן ניכר חלק ד.
זה שירות בהקצאת וקופותהחולים רווחה הבריאות, משרד בין החלוקה

הקשיש. בצורכי הכוללני הטיפול על ומקשה בתיאום סבוכות בעיות יוצרת
העובדים עלידי שהוצג נוסף בעייתי תחום היה השירות מתן על הפיקוח ה.

יוצרת השירות את המספק הגורם לבין המממן הגורם בין ההפרדה השונים.
אספקתו. ואופן השירות איכות על בפיקוח קשיים

של המחקרים בשני גם מופיעה המט"ב שירותי במתן אלה לבעיות ההתייחסות
;1987 (ברודסקי, לקשישים הניתנים השירותים באיכות העוסקים ברוקדייל מכון

המגבלות בין היו תקציביות ובעיות אדם כוח בעיות .(1987 ואחרים, גאון
אלה. במחקרים גם הבולטות

הלשכות משירותי לחלק השירות הפיכת ביניהן המלצות, מספר הועלו במיפוי
כדי תוך השירות למתן אחת מערכת ויצירת המימון מקורות איחוד ובאחריותו;

זו. למטרה אדם כוח לגיוס הפרטי בשוק שימוש

93



ביתית עזרה .5

ולא מימון של בצורה וניתן בעיר הרווחה לשכות עלידי מסופק זה שירות
סיוע של בצורה קש"ת של המוקדים עלידי גם ניתן זה שירות בעין. כשירות

עובדי לדעת הקשיש. עלידי הוא השירות של המימון כאשר עוזרת במציאת
המשורתים ומספר השירות היקף בעיר. הבעייתיים השירותים אחד זהו הלשכות,

תקציביות. מגבלות עלידי רבה במידה מוכתבים

כמותיות. הערכות לתת העובדים התקשו זה, לשירות הנדרש להיקף באשר

זכאים כולם לא אך משקביתם בניהול לסיוע זקוקים הקשישים כל כמעט לטענתם,
גם נחוצה ההרחבה כי העובדים טענו זאת, מלבד ציבורי. במימון זה לשירות
בשוק השירות של המחיר בין הפער לאור במיוחד וזאת המאושרות השעות במספר

הלשכות. עלידי עבורו שנקבע התעריף לבין
הזכאית לאוכלוסייה השירות בהבטחת רבים קשיים קיימים זו, למגבלה מעבר

בעיות: מספר הועלו זה בהקשר זה. לשירות והזקוקה

המימון מימוש על המקשה דבר השירות, את לספק שיכול אדם בכוח מחסור א

עוזרת במציאת לקשיש לסייע מנסים הלשכות עובדי השירות. עבור הניתן
הפרטי בשוק הרב הביקוש זו. למטרה אדם כוח במציאת מתקשים אך בית

במימון הנעזרת האוכלוסייה עבור אדם כוח מציאת על מקשה בית לעוזרות
הלשכות.

על הוא אף מכביד הפרטי השוק תעריפי לעומת הלשכה תעריף בין הפער ב.

של התעריפים מן 43 פי הוא הפרטי בשוק התעריף לשירות. ספקים מציאת
הלשכות.

עלידי המאושר השירות היקף בין הבדלים גם יוצר התעריפים בין הפער
ההקצבה תמורת כי שמענו רבות בפועל. הנקנות השעות מספר לבין הלשכה

שעת רק לרכוש יכול הוא ביתית, עזרה של שעות שלוש עבור לקשיש הניתנת
אחת. עבודה

של העבודה איכות ועל השירות לקניית ההקצבה מימוש על הלשכה של הפיקוח ג.
האספקה אחר למעקב ושיטתי פורמלי מנגנון שום אין מוגבל. הוא העוזרות

אינה והלשכה מאחר לפקח יותר עוד קשה השירות איכות על השירות. של
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להעסקתה. או העוזרת לגיוס אחראית

את לרכוש שמסוגלים קשישים עבור בית עוזרות במציאת הלשכות סיוע ד.
אין זה, אדם כוח של המוגבל בהצע בקשיים. הוא אף נתקל בכספם השירות

השירותים. ספקי לבין הקשישים בין לתווך מסוגלות הלשכות

בין היו זה שירות בהפעלת התקציביות והבעיות האדם כוח במציאת הקשיים
ברוקדייל מכון של מחקרים בשני השדה עובדי עלידי שהובעו הבולטים הנושאים

.(1987 ואחרים, נאון ;1987 (ברודסקי,
לתשומת לזכות צריך הביתית העזרה נושא כי הדגישו בלשכות הצוותות ראשי

רעיונות מספר השירות. זמינות את שתבטיח כלשהי מסגרת ליצור ויש מיידית לב

כאשר אדם כוח של מאגר שתהווה מט"ב נוסח עמותה הקמת זה: בכיוון הועלו
המקרים באותם לפחות הקשיש, דרך ולא דרכה ישירות ייעשה השירות של המימון
בעזרה העוסק האדם כוח את להצמיד עוזרת; למצוא הקשיש של ביכולתו אין בהם

באזור הנזקקים בין תמרון שיאפשר דבר משרות, של בהיקפים ללשכות ביתית
ביתית עזרה של השירות שילוב השירות; אספקת על פיקוח יתר גם ויבטיח מסוים
ביתית, עזרה גם שיכללו יותר גמישים תפקידים ליצור ובכך מט"ב תפקידי עם

ולקנות קבלנית בחברה להשתמש ניסיון בעבר היה אביב בתל האישי. לטיפול מעבר

לעתים מדי. מרובות וההוצאות מדי גבוהים היו התעריפים אך דרכה השירותים את

חדפעמי. נקיון לצורך במיוחד פרטיים, לקבלנים פונים עדיין נדירות

מוכנות ארוחות .6

עלידי בעיקר הממומן שירות הוא ובקהילה בביתם לקשישים ארוחות אספקת

שירותי הכנסת בשל היום נפוצות פחות החמות הארוחות בעיר. הרווחה לשכות

עונה זה לשירות הקיים בביקוש כי טענו הלשכות עובדי הקפואות. הארוחות

אותו. מקבלים ואינם לשירות הפונים קשישים בעיר אין הצרכים. על ההיצע

השירות את העובדים בהערכות שעסקו המכון מחקרי בשני מוצגים דומים ממצאים

היא זה בשירות הבולטות הבעיות אחת כי מראים אלה מחקרים .(1987 (ברודסקי,

ייתכן לפיכך, הארוחות. וטעם איכות בשל בעיקר בשירות להשתמש הקשישים סירוב
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זה. בשירות הצורך מלוא את מייצג איננו הנוכחי הביקוש כי
ודרכי המזון איכות סביב היו זה לשירות ביחס שנשמעו העיקריות התלונות

.,,.. הקיימות. החלוקה
הנוכחי ההיקף על המשפיע כגורם העובדים עלידי הוצגה הארוחות איכות א.

במספר לירידה הביאה האחרונה בשנה הספק החלפת זה. בשירות השימוש של

הדבר העובדים ולדעת הספק הוחלף השנה, במהלך זה. בשירות המשתמשים

בעבר. שהיו לשיעורים השימוש היקף את יחזיר

הוצגה החלוקה בעיר. מסוימים באזורים בעיה היוותה הארוחות חלוקת ב.

הארוחה את בפועל שיוביל אדם בכוח מחסור היבטים: מכמה כבעייתית
הארוחות לרכישת מספיקות חלוקה נקודות העדר הקשיש, של לביתו הקפואה

דרום) ולשכת הירקון עבר לשכת באזור הדבר הוזכר (במיוחד הקפואות
דרום). לשכת באזור לשבוע אחת (חלוקה נוחים לא חלוקה ומועדי וזמנים

המט"זית הוא הקשיש של לביתו הארוחות בחלוקת המסייע העיקרי האדם כוח
של הדרומיים בחלקים במיוחד כבעיה הוצג מתנדבים גיוס מתנדבים. או

העיר.

סיירת חברתיים, בית ביקורי  מתנדבים עלידי המסופקים שירותים .7
ובביסה ארוחות חלוקת ומעקב, ייעוץ שירותי תיקונים,

התנדבותי בסיס על רבה במידה המופעלים בעיר ארגונים מספר קיימים
של לקשיש הייעוץ תחנות העירוניים, המוקדים קש"ת, של המוקדים וביניהם

באספקת שותפים הספר בתי גם הוולנטריים. והארגונים שרה" "יד לאומי, ביטוח
ההתנדבותי האדם כוח האישית". ה"מחוייבות תכנית במסגרת התנדבותיים שירותים

ומעורבים הקיימים הפורמליים לשירותים חשובה השלמה העובדים, לדעת מהווה,
חברתיים בית ביקורי הם הבולטים השירותים אחד שירותים. מיגוון באספקת היום

לביתם. המרותקים לקשישים

עובדי מתנדבים. של הנחוץ להיקף באשר הערכות העובדים מן לקבל היה קשר.

בפעילויות היום לקיים מעבר נוסף אדם כוח לשלב יכולים היו כי טענו הלשכות

לדעתם, וכוי). ארוחות חלוקת קשישים, ליווי בית, (ביקורי שונות התנדבותיות
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הלשכות. עבור ולא הארורות במסגרות לעבוד המתנדבים בקרב מסוימת העדפה ישנה
המגייסים הארגונים עלידי הן כבעייתי הוצג התנדבותי אדס בכוח השימוש
באספקת הועלו בעיות מספר להפעלתם. האחראיים הגורמים עלידי והן מתנדבים

מתנדבים: עלידי שירותים
בגיוס העוסקים הארגונים במרבית כבעיה הוצג התנדבותי אדם כוח גיוס א.

העיר. של והמזרחיים הדרומיים בחלקים במיוחד בלטה זו בעיה מתנדבים.
תמכו השאר בין העובדים. לביקורת הן גם זכו המתנדבים העסקת דרכי ב.

לפתח היה רצוי כי שטענו כאלה והיו למתנדבים הדרכה ביתר העובדים
טענו קש"ת של במוקדים זה. מסוג אדם לכוח מסוימת תגמולים מערכת

יותר. סלקטיבי באורח להעשות צריכים מתנדבים והעסקת גיוס כי העובדים
קושי וקיים הדרושות למשימות מתאים אינו היום המופעל האדם מכוח חלק

מתנדב. "לפטר"

מספר בתיספר. באמצעות ההתנדבות הפעלת את ביקרו העובדים מן חלק ג.
למשימה המתגייסים התלמידים בקרב נשירה קיימת כי טענו בלשכות עובדים
טענו לזה מעבר עלידם. הניתן השירות על להתבסס לעתים קשה ולכן זו

. דבר מרובה, והדרכה השגחה תובע צעיר מתנדב כוח הפעלת כי העובדים

הלשכות. עבודת על לעתים המכביד

 כביסה שירותי .8

לבית המרותקת האוכלוסייה עבור אופנים: בשני ניתנים אלה שירותים
שירותי מוצעים יותר העצמאית האוכלוסייה ועבור ניידת כביסה שירותי מופעלים
השירות רבות. טענות נשמעו השירות אספקת צורות שתי לגבי במועדונים. הכביסה

הצרכים. על הנוכחי בהיקפו עונה אינו ובקהילה, בבית בכללותו,
עובדי עלידי שהועלו המרכזיות הנקודות בין היה זה בשירות המחסור

.(1987 (ברודסקי, שירותים הערכת בנושא הדן המכון במחקר אביב תל בעיר השדה

אזורי לכל השירות בהרחבת צידדו המיפוי במסגרת שרואיינו העובדים
המועדונים בכל כביסה מייבשי הכנסת של הצורך את הדגישו כמוכן העיר.
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, ........ . . . . זה. עיירות המפעילים
זה: בשירות עיקריות בעיות לשתי התייחסו העובדים

בשכונת רק ניתנת ניידת כביסה בעיר. שונים באזורים השירות זמינות אי א.

כביסה שירותי אחרים. לאזורים גם זה שירות להרחיב היה ורצוי התקווה

בעיר. האזורים במרבית המועדונים במסגרת חסרים בקהילה

יבוש מכונות זה. שירות לאספקת ים הקי לציוד באשר הועלו רבות בעיות ב.

טענה הירקון עבר בלשכת ויפו. שלם כפר הירקון, עבר לשכת באזור חסרות
זה. בשירות שימוש על מכבידה הכביסה להובלת עגלה העדר כי הלשכה עובדת

המתנדבים זה. בשירות השימוש על המקשה נוסף נושא מהווה הכביסה הובלת ג.
על מכביד במתנדבים והמחסור כביסה להובלת חשוב מסייע כוח משמשים

זה. בשירות שימוש

מוקדים .9

קש"ת של מוקדים  אביביפו תל בעיר מופעלים מוקדים סוגי שני
המוקדים סוגי שני בין הבחינו העובדים אביביפו. תל עיריית של והמוקדים

זה. שירות להערכת בהתייחסותם

בגיוס בעיות סביב בעיקר העובדים התרכזו העירוניים במוקדים בדיון

מתנדבים והפעלת גיוס של הבעיה הוצגה קש"ת של במוקדים גם והפעלתם. מתנדבים
האחרים בשירותים המוקד שירותי של שילוב דרך על יותר היה כאן ההדגש אך

עלידי חיובי באורח נתפסו המוקד שירותי כללי באופן בקהילה. הניתנים
על הצביעו ורובם והלשכות) טיפול להמשך (היחידה בקהילה השונים הגורמים

המוקדים מפעילי הקשישה. באוכלוסייה לטיפול זה שירות של הרבה התרומה
להגשים מתקשה הקיימים, לשירותים הקשיש בין המקשר כגורם מוקד, כי הדגישו

השונים. בשירותים הקיים המחסור לאור זה יעד
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יום מרכזי .10

במתכונות היום מופעל והוא בעיר למדי חדשני שירות הם היום מרכזי
שונות.

העובדים לדעת השירות. של הנדרש ההיקף את להעריך התקשו העובדים
שיעורי ולכן זו מסגרת של תפקידיה על מספיק מידע היום אין הרווחה בשירותי

המרכזים של הגיאוגרפית הפריסה גם לדעתם, גבוהים. אינם הקיימים השימוש
צידדו בהמלצותיהם השונים. העיר באזורי זה בשירות אחיד שימוש על מקשה

תשושי עבור זה שירות בהרחבת תמכו ובמיוחד בעיר זה שירות בפיתוח העובדים
הנפש.

לדרך באשר בעיות מספר העלתה היום מרכזי נושא של המקיפה הסקירה
.(1987 וברנע, כורזים ראה נוסף (לפירוט זה. שירות של ההפעלה

המרכזים. מן חלק עלידי כבעייתיים הוצגו המרכזים פעילות מועדי א

הפעמים מספר את להגדיל מעוניינות הקשישים שמשפחות טענו המרכזים
בשל בעיקר היום נמנעת זו נוספת השתתפות במרכז. הקשיש מבקר בו בשבוע
דיווחו נפש לחשושי היום במרכז זאת, לעומת מקום. והעדר ההסעה קשיי

אלה מאשר יותר ארוכות פעילות בשעות המשפחות רצון על העובדים

ימות. הקי

לאוכלוסייה שירותים מתן מאפשרים אינם הנוכחית במתכונת ההסעה שירותי ב.

זו לאוכלוסייה שתתאים היערכות האיסוף. לנקודת להגיע המתקשה מוגבלת
לנקודות להגיע המתקשים לקשישים וסיוע הולמים ליווי שירותי מחייבת

בפעילויות להשתלב היכולים הקשישים קהל את להרחיב עשוי הדבר האיסוף.
המרכז.

המרכזים. רוב עלידי הודגש בקשישים לטיפול צוות והכשרת בפיתוח הצורך ג.
עם בעבודה והכשרה ניסיון חסרים העובדים למרבית דיווחיהם, לפי

הניתנים. השירותים רמת את לשפר יכול האדם כוח איכות שיפור קשישים.
מן ניכר בחלק המועסקים למתנדבים ביחס גם הומלצה אדם בכוח דומה השקעה

ים. המרכז

הקיימים. היום במרכזי הרפואי השירות בפיתוח הצורך את העלו הרכזים ד.
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המעקב שירותי סדיר. רפואי למעקב והן בריאותית להדרכה הן היא הכוונה
מספיקים, אינם הציבור בריאות אחיות עלידי המרכזים ברוב המסופקים
לדעת צורך יש לזה, מעבר מוגבלים. באוכלוסיית מדובר כאשר לטענתם,

שוטף. באורח בו להסתייע שניתן זמין רפואי בשירות הרכזים,

של התפקידים מן חלק להיות צריך השיקומימניעתי הטיפול כי סברו רבים ה.

הכוונה אין הקשיש. של במצבו הידרדרות למנוע במטרה וזאת היום מרכזי
השיקום אלא יום בבתיחולים המצויות לאלה דומות מערכות במרכזים ליצור

מניעתי. ויותר אינטנסיבי פחות להיות צריך במרכזים הניתן

תמר בנווה המרכזים. של הפיזי במבנה שונות בעיות על הצביעו הרכזים ו.

את ייחסו בצהלון מקום. וחוסר צפיפות על תלונות נשמעו שרה ובבית

של גישתם על המקשה דבר מעלית להעדר רבה במידה בהפעלה הקשיים

... . למרכז. המוגבלים

טענו הירקון ועבר מרכז באזור הלשכות עובדי  נפש לתשושי מסגרות העדר ז.

העיר צורכי על מענה לתת מספיק אינו בצהלון נפש לתשושי המרכז כי
לדעתם, היה, רצוי העיר. מדרום הם זה במרכז המשתתפים מרבית כולה.

העיר. בצפון דומה מסגרת להקים

מעט לא מתלבטים הרכזים כי לראות ניתן כאן שהועלו הנקודות מתוך

השיקומי הטיפול של בחלקו ובמיוחד, בעיר, היום מרכזי של הרצוי 11<jxj

כוח פיתוח את הרכזים מדגישים המלצותיהם, בין החברתיתעסוקתי. לעומת רפואי
השונים. המרכזים של והטכניים הפיזיים התנאים ושיפור בקשיש לטיפול האדם

חברתיים מועדונים .11

מעורבים ובהפעלתם השונים העיר באזורי פזורים החברתיים המועדונים
הצורך על בלשכות הצביעו בעיר, אלה לשירותים הצרכים מבחינת שונים. גורמים

הצורך ועל צפיפות בתנאי המופעלים מסוימים מועדונים של פיזית בהרחבה
קיים חדשים במועדונים הצורך בעיר. מסוימים באזורים חדשים מועדונים בהוספת
לוינסקי). ולשכת דרום לשכת שלם, כפר (לשכת העיר של הדרומי באזור במיוחד
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קשיים: מספר על העובדים הצביעו זה לשירות בהתייחסותם
המכביד המועדון של הפיזי במבנה העובדים לדעת קשורים מסוימים קשיים א.

כפר לשכות עובדי עלידי בעיקר הוזכרו אלה קשיים בו. הפעילות היקף על
ולוינסקי. הירקון עבר שלם,

מענה לתת העובדים לדעת יכולים אינם מוגן בדיור הממוקמים המועדונים ב.

המוגן. לדיור מחוץ המתגוררות לאוכלוסיות
כגון הניתנים השירותים הרחבת על העובדים המליצו המועדונים מן בחלק ג.
שירותי פיתוח או מרכז, לשכת באזור במועדונים כביסה שירותי הכנסת

הירקון. עבר לשכת שבאזור במועדונים כביסה הובלת
האחראיים השונים הגופים בין רופפים קשרים העובדים לדעת קיימים ד.
תמיד מעורבים אינם הלשכות עובדי עלפירוב, מועדונים. להפעלת

זה בנושא הביקורת הלשכות. של ישירה באחריות שאינם במועדונים בפעילות
לקשישים מועדונים המפעילה וספורט נוער לתרבות היחידה עלידי הושמעה
עובדי לדעת הלשכות. בפיקוח המסופק המועדונים שירות עם תיאום כל ללא

הפעולות בנושא האגפים בין הקשרים את להגביר היה רצוי האגף,

הללו. במועדונים

תעסוקה .12

תל"ם מע"ש, נדרש. פחות כשירות הוצגו לקשישים מוגנת תעסוקה שירותי
של נוסף פיתוח נחוץ לא העובדים ולדעת הצורך מלוא את מספקים ו"המשקם"

זה. שירות

מונע טיפול .13

התחומים אחד הינו מונע טיפול המשפחה, לבריאות בתחנות העובדים לדעת
המניעתית הפעילות את בחיוב ראו העובדים חדשים. הערכות בשלבי היום המצויים
זה. לשירות חדשים פיתוח כיווני היום בוחנים והם בהרחבתה, תמכו ואף הקיימת

האיתור פעילות את ובמיוחד בקהילה המונע הטיפול את להעמיק היה רצוי לדעתם,
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הקצאת על המליצו העובדים להם. הדרושים לשירותים מגיעים שאינם הקשישים של

היום. מצוי שאינו דבר בקשיש, לטיפול מיוחד אדם כוח

פסיכוגריאטריה .14

הוצג הנפש, לבריאות בתחנות ברובו המתבצע הפסיכוגריאטרי, הטיפול
למידת באשר זה. שירות המפעיל הצוות של ראותו מנקודת במיוחד בעייתי כנושא

קיימת לא כי בתחנות העובדים טענו האוכלוסייה, לצורכי השירות של הענותו

של מלא ניצול שאין היא הבעיה לתחנות. הפונה לאוכלוסייה שירותים במתן בעיה

בהם. השימוש את להרחיב היה וניתן השירותים
מוצגת הפסיכוגריאטריים בשירותים השימוש לבעיית נוספת ראייה זווית

כאן .(1987 (ברודסקי, הקיימים השירותים את העובדים הערכות על המכון במחקר

זה במחקר השירות. את לקבל הקשיש סירוב של הבעיה את השדה עובדי הדגישו
קושי התחנות, מיקום בית, ביקורי העדר  השירות במתן הבעיות גם מודגשות

. ■ וכדומה. השירות את להשיג

השירות: של בהפעלתו קשיים מספר על העובדים הצביעו השירותים במיפוי

אזור אותו המשרתות תחנות שתי ישנן המרכז שבאזור היא הבעיות אחת א.

הארבעה). ורח' (איכילוב ברורה אינה ביניהן העבודה וחלוקת גיאוגרפי
טופס דרוש איכילוב ביתחולים עלידי המופעלת שבתחנה היא נוספת בעיה

באמצעות שמופעלת תחנה לגבי הטיפול. קבלת לשם קופותהחולים של הפניה
לחברי העדפה ישנה כי האחרות הקופות עובדי טענו הכללית קופתהחולים

מפריעות אלה ארגוניות בעיות האחרות. הקופות פני על כללית קופתחולים

זה. לשירות לנגישות

הפסיכוגריאטרי השירות של מירבי ניצול קיים לא התחנות, עובדי לדעת ב.

הלשכות עובדי זו. ליחידה הקהילה מן ההפניות מיעוט בשל וזאת בתחנות

מן בחלק בעצמם לטפל הפסיכיאטרי, הצוות לדעת נוטים, המשפחה ורופאי
ניסיון חריגים. במקרים רק לתחנות ומפנים הקשיש של הנפשיות הבעיות
את העלה לא הכללית קופתהחולים של במרפאה התחנה מצוות עובד למקם

הטיפול של יותר רבה הדגשה על המליצו העובדים ההפניות. שיעור
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התחנות. במרבית היום הניתן י פיו ו התר הטיפול בצד הפסיכיאטרי

לדעת משפיע זה ודבר מרובים בקשיים נתקל הקשיש של הפסיכיאטרי האשפוז ג.
הסובלים קשישים לגבי במיוחד חמורה הבעיה התחנות. תפקוד על העובדים

למצוא קשה זו אוכלוסייה עבור נפש. תשושי גם והם נפשיות מהפרעות
האשפוז במערכות להשתמש מתקשים והעובדים אותם, לשרת שיוכלו מערכות

מקיף. פסיכיאטרי איבחון ביצוע לשם רק ולו הקיימות
בעלי הקשישים עבור היום טיפול את להרחיב התחנות עובדי לדעת היה רצוי ד.
לאור במיוחד נחוץ זה דבר היום. הקיימות למסגרות מעבר נפשית מוגבלות

בביתה. זו באוכלוסייה לטיפול אדם כוח בגיוס הקיימים הקשיים

מוגן דיור .15

השונים. העובדים בקרב מרובה להתייחסות זכה לא מוגן דיור של הנושא

המוגן בדיור קשיים. מספר העלו זה שירות של בהפעלה המעורבים העובדים
ישראל, ובשבטי שבכפיר המועדונים כי העובדים טענו קש"ת עלידי המופעל
להרחיבם. היה ורצוי הצרכים על עונים אינם המוגן, הדיור בתוך המצויים

בשל מט"ב בשירותי בשימוש גידול על העובדים הצביעו גליאנסקי ובבית בכפיר
על מכבידה הדיירים של התפקוד ברמת הירידה הדיירים. של התפקוד ברמת הירידה

שבקהילה. בשירותים הגוברת התלות בשל מוגן דיור של המערכת תפעול
העובדים לדעת המוגן. הדיור תכניות למיקום בקשר הועלתה נוספת בעיה
לעיירות הפוטנציאליים המועמדים מתגוררים בהם באזורים אותם למקם היה רצוי

זה.

סוציאלית עבודה .16

טיפול. סוגי של רחב מיגוון כוללת הרווחה בלשכות הסוציאלית העבודה
של הקיימים התקנים כי וטענו בעבודה רב עומס על התלוננו הלשכות עובדי
לעובד התיקים מספר העובד. על כבדה מעמסה יוצרים בקשיש לטיפול העובדים
של זה היקף כוללני. עובד של מזה שניים פי הוא בקשישים המטפל סוציאלי
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בהם, לעסוק היה שרצוי הטיפול תחומי לכל להכנס לעובד מאפשר אינו מטופלים

בקהילה. קשישים איתור נושא במיוחד
עובדי הכללית. קופתהחולים משירותי גם חלק מהווה הסוציאלי השירות
הסוציאלי השירות זאת, לעומת השירות. באספקת בעיות על הצביעו לא זו קופה
אלה קופות של בית לטיפול ביחידות עובדים האחרות. הקופות בשתי קיים אינו

. היחידות. במסגרת השירות את חייבו

דיור שיפוצי .17

לשכות למדי. מצומצם בהיקף הניתנים השירותים אחד הוא זה שירות
אופן ממנו. נהנים קשישים של מאוד קטן מספר אר זה שירות מממנות הרווחה

עלידי שהוזכרו העיקריים הקשיים בין היו אספקתו ודרך השירות של התקצוב
הדיור תנאי לאור משמעותי באורח זה שירות להרחיב היה ניתן לדעתם, העובדים.

העיר. מתושבי גדול חלק של הקשים

אשפוז שירותי .18

של הכבדה המעמסה את הדגישו אביב תל בעיר האשפוז במערך שונים עובדים
לקהילה הקשיש בשחרור הוא העיקרי הקושי הכללית: האשפוז מערכת על הקשישים

הכללי. בביתהחולים האשפוזי הטיפול בתום

כמסגרות השונות הבית טיפול ליחידות רבה חשיבות ייחס הרפואי הצוות

קשרים על דיווחו עצמם בית לטיפול היחידות עובדי השחרור. תהליך על המקלות
ביחידה. לטיפול הזקוק החולה שחרור לקראת האשפוז מערכת עם סדירים

של בפיתוח הצורך הודגש היחידה ועובדי הרופאים של המלצותיהם בין
שחרור על להקל היכולים הקיימים השירותים וחיזוק בקהילה המעקב שירותי

בין הקשרים בחיזוק לצורך התייחסו השונים בתיהחולים נציגי לביתו. החולה

השחרור. על להקל וכדי הטיפול את לשפר כדי בקהילה והמרפאות ביתהחולים
טיפול ביתית, עזרה אישי, טיפול נוסח בבית הניתנים בשירותים הקיים המחסור
המחסור כמוכן, לקהילה. הקשיש שחרור על מקשים הבראה, ושירותי פיזיוטרפיה
לעתים להאריך האשפוז מערכת את מאלץ והמוסדי השיקומי האשפוז בתחום הקיים
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ביתהחולים. במסגרת הקשיש של שהותו את קרובות

לקשישים והדרושים היום קיימים ואינם שכמעט קהילתיים שירותים ב.

באו הקיימים הקהילתיים השירותים הלימות את השדה עובדי בהערכות
הועלו אלא הקיימת, במערכת הנחוצים לשיפורים באשר עמדותיהם רק לא לביטוי
היום. קיימים שאינם או מספיק מפותחים שאינם נוספים לשירותים צרכים גם

העובדים התייחסו העיר, קשישי עבור הנחוצים החדשים השירותים בין
הגורמים מצויינים שורה כל ליד  חשיבותם סדר לפי (לא הבאים לשירותים

בשירות): הצורך על שהצביעו
בתיחולים). (רווחה, המשפחה לשחרור נופשון

ו סוציאליים (עובדים אשפוז אחרי קשישים עבור במיוחד הבראה שירותי
והרווחה). העבודה ובמשרד כלליים בבתיחולים

סדיר יומי למעקב הזקוקה המוגבלת האוכלוסייה עבור השגחה שירותי
טיפול). המשך יחידות שלם, כפר הרווחה (לשכת

(בביתהחולים ביתהחולים במסגרת מקצועית רב אבחון מערכת פיתוח
הכללי).

הבריאות). משרד קופותחולים, (קש"ת, שיניים טיפול
הבריאות). (משרד שמיעה מכשירי אספקת

הבריאות, משרד כללית, (קופתחולים בקהילה ומעקב איתור שירותי

רווחה). לשכות מוקדים,
משרד הבריאות, (משרד דירות ואחזקת לתיקונים דירות, לשיפוצי שירות

קופתחולים). הרווחה, לשכות והרווחה, העבודה

הקהילתיים לשירותים חשובה השלמה העובדים לדעת מהווים אלה שירותים
לקבל היה קשה אלה, לשירותים הזקוקה האוכלוסייה להיקף באשר הקיימים.

מהעובדים. כמותיות והערכות אומדנים
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סיכום

ממוקדות אביביפו תל בעיר הניתנים השירותים את העובדים של הערכותיהם
ובאספקת בהפעלה בעיות הניתנים, השירותים בהיקף מחסור נושאים: בשלושה

המערך את להשלים עלמנת הנחוצים נוספים שירותים והעדר הקיימים השירותים
,. . בעיר. ים הקי

הצרכים על עונה הקיים ההיצע אין הקיימים השירותים מן גדול בחלק .1
ביתית, עזרה וסביבתי, אישי טיפול בשירותי בעיקר נחוצה ההרחבה בעיר.

לזה מעבר חברתיים. בית וביקורי כביסה בעיסוק, וריפוי פיזיוטרפיה
שאינו פסיכוגריאטריה, נוסח בשירותים הקיים השימוש את להרחיב הומלץ
חלק בו. הטמונות האפשרויות את להרחיב וניתן מלאה בצורה היום מנוצל
עובדי אדם. כוח של הולמים תקנים מהעדר נובעים הקיים בהיצע מהקשיים

המכונים יתר; עומס על רבות התלוננו המרפאות ואחיות הרווחה
אדם כוח תקני של המגבלה את הדגישו כן גם בעיסוק וריפוי לפיזיוטרפיה

לשירותיהם. הביקוש מלוא לאספקת

שמוקצבים אחיות תקני העדר של בעיה גם היתה המונע הטיפול בהרחבת
בקשיש. לטיפול

איוש הן: שבהן כשהבולטות השונים השירותים בהפעלת קיימות רבות בעיות .2

השונים. העיר באזורי השירות ופיזור השירות אספקת אופן תקנים,

וטיפול ביתית עזרה שונים. בשירותים עלתה אדם כוח גיוס של הבעיה א.

היה אדם בכוח המחסור בהם השירותים שבין הבולטים היו אישיסביבתי

למתנדבים ביחס גם הודגש מחסור השירות. של באספקה מעכב גורם

הוצג בעיסוק וריפוי וטרפיה זיי בפי האדם כוח היצע קשישים. עם לעבודה
לפערים יוחס האדם כוח גיוס מקשיי חלק רבות. מגבלות כבעל הוא אף

הציבורי. הסקטור תעריפי לעומת הפרטי בשוק הניתנים שבתעריפים
מן ניכר בחלק הודגשו השונים השירותים של ואספקה הפעלה בעיות ב.

על פיקוח היו זה בהקשר שהועלו הנושאים בין הניתנים. השירותים
השירות מתן אופן ביתית), עזרה (מט"ב, ואיכותם השירותים אספקת

ביתית עזרה שירות מימון ארוחות, של באספקה בעיות כביסה, (חלוקת
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ומרפאות (אשפוז השונים השירותים בין והקשרים בפועל) ואספקתה
והאגף רווחה כללית, וקופתחולים הנפש לבריאות תחנות קופתחולים,
וטיפול פסיכוגריאטריה כמו מסוימים בשירותים וספורט). נוער לתרבות
בשירות השימוש היקף על הביקורת עיקר היתה יום במרכזי בקהילה יום

המפנים. הגורמים עלידי

באזורי אחיד באורח השירותים זמינות אי על גם התלוננו העובדים ג.
כביסה, שירותי היו זה בהקשר שבלטו השירותים בין השונים. העיר

ארוחות. וחלוקת פיזיוטרפיה בעיסוק, ריפוי יום, מרכזי מועדונים,
מיקום השונים. העיר באזורי אחידה אינה אלה שירותים של תפוצתם

להרחיב לדעתם יש ולכן בו השימוש היקף על רבה במידה משפיע השירות
ההבדלים את השונים. האזורים בין דיפרנציאלית בצורה השירותים את

גורמים של מעורבותם במידת להבדלים גם ליחס ניתן האזורים בין
והסקטור שכונות שיקום הם בהם כשהבולטים שירותים, המספקים נוספים

הוולונטרי.

העובדים ולדעת שונים שירותים של הרחבה היתה השיקום בשכונות
העיר שבאזורי מאלה נמוכים למענים הצרכים בין אלה באזורים הפערים
בנושא במיוחד השירותים להרחבת תורם הוולונטרי הסקטור גם האחרים.
כביסה חלוקת בית, ביקורי הכוללות התנדבותיות ופעילויות מועדונים

וכוי. וארוחות

ניתנים ואינם בעיר היום הנחוצים שירותים של רשימה על הצביעו העובדים .3

השירותים את להשלים עשויה חדשים שירותים הוספת הקיימות. במסגרות
בביתו. הקשיש של להשארותו רבה במידה ולתרום הקיימים
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בהווה לצרכים ביחס הקיימים השירותים הלימות על מסכם דיון די: חלק
הבאות ים לשנ ומבט

תל בעיר הקהילתיים השירותים מערכת בהרחבה נסקרה הקודמים בפרקים

לגבי הערכות הובאו כמוכן והארגוניים. הכמותיים היבטיה על אביביפו
איכותית, מבחינה והן כמותית מבחינה הן לשירותים, האוכלוסייה של הצרכים

השונים. בארגונים השירותים להפעלת האחראיים הגורמים עם מראיונות שעלו כפי
של והצרכים הניתנים השירותים היקף לגבי המידע את מסכם זה פרק

קביעת של התהליך על להקל עלמנת הבאות, ובשנים היום הקשישה האוכלוסייה
בעיר. לקשישים שירותים בפיתוח העדיפויות

השירותים מגוון מבחינת הן הקהילתיים, השירותים מערכת של המורכבות
הצגה על מקשה איתם, להתמודד חייבים שהשירותים השונים ההיבטים מבחינת והן
בצורה להציג מנסה ד1 לוח הקיים. המצב לבין הצרכים בין הפערים של מסכמת

הניתנים השירותים מן אחד כל ניתוח מתוך העולים הממצאים עיקרי את מתומצתת
בקהילה.

את כמותית בצורה לאמוד יכולנו שירותים מספר לגבי קודם, שהוסבר כפי

האומדנים שירותים, מאותם חלק לגבי פורמלית. בעזרה הקשישים של הצורך
ובאחרים ומוצא, מין גיל, של ספציפיות קבוצות לפי המפורט מידע על התבססו

נכללים ראשונה בקבוצה הקשישים. אוכלוסיית לכלל רק מתייחסים האומדנים
אלה שירותים לגבי מוכנות. וארוחות ביתית עזרה אישי, טיפול של השירותים

לשינוי בנוסף האוכלוסייה בהרכב לשינוי הרגישים צרכים אומדני לערוך יכולנו
טיפול של השירותים נכללים שניה בקבוצה האוכלוסייה. של המוחלט בגודלה

לגודל רק רגישים הצרכים אומדני כאן  ופיזיוטרפיה רפואיסיעודי מקצועי
להרכבה. לא אך האוכלוסייה

להשתמש נאלצים אנו ולכן מוסכמים צורך אומדני אין השירותים ביתר
הצרכים בנושא הדיון זו מסיבה בעיר. השירותים מערכת על האחראים של בהערכות

כמותיים. בנתונים מאשר סובייקטיביות בהערכות יותר יתמקד אלה בשירותים
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לעזרה הצרכים לבין היום הניתנים השירותים היקף בין משווה ד2 לוח
בהם שירותים אותם מוצגים בלוח הקשישים. צורכי מלוא על העונה פורמלית

הצורך. לגבי כמותיות הערכות קיימים
קשישים 2000 לכ 1985 ב הנזקקים מספר מגיע אישי טיפול של בשירות
וזאת בשנה, טיפול שעות אלף 782 כ להם לספק יש צרכיהם על לענות וכדי
במספר 20011 כ של גידול שיידרש אומרת זאת דולר. מיליון 2.7 של בעלות

הצרכים על לענות כדי נדרש הגידול רוב השירות. בעלות 25C^ כ ושל המקבלים
אפילו הפורמלית. השירותים מערכת עלידי היום מטופלת שאינה האוכלוסייה של

כל על לענות כדי הדרושה התוספת השירות, את מקבלים כבר אשר קשישים לגבי
.$60; לכ מגיעה צרכיהם

עלידי הועלו השירות, הרחבת על המקשות התקציביות לבעיות מעבר

במחיר אדם כוח השגת היא העיקרית הבעיה בהפעלתו. בעיות מספר בשדה העובדים
תפקידי של הנוכחית בהגדרה בעיר. ישנה כמוכן הציבורי. הסקטור עלידי המוצע
כמו לקשיש להושיט יכולות שהן העזרה בסוגי גמישות מאפשרות שאינן ת ו המט"בי
ולדעת הצהרים שלפני לשעות מצטמצמות העבודה שעות קל. וניקיון ארוחות הכנת
וחגים. בשבתות והערב, אחה"צ בשעות גם השירות לאספקת לדאוג רצוי המטפלים

הפער שבו כתחום מתגלה ביתית) (עזרה הבית משק בניהול עזרה של השירות
לפי והן כמותיים אומדנים לפי הן ביותר הגדול הוא היום למענים הצרכים בין
אלף 11 שכ בעוד קשישים 1,200 כ השירות את מקבלים כיום העובדים. הערכות
אלף 80 כ מומנו 1985 ב בית. משק בניהול פורמלית לעזרה זקוקים קשישים
של בעלות מסתכמות עזרה לשעת חדשים שקלים 5 של הנוכחי התעריף שלפי שעות

כ לממן צורך יש ,1985 ב הצרכים מלוא על לענות כדי בשנה. דולר אלף 265

כ של גידול דרוש כלומר, בשנה. דולר מיליון 5.9 של בעלות שעות מיליון 1.8
על באים שאינם צרכים בהכרח מבטא אינו זה פער הקיים. למצב בהשוואה %2,100

פרטי באופן קונות שהמשפחות שירותים עלידי מכוסים מהצרכים חלק סיפוקם:
שתומכות המשפחות של מיוחד מאמץ עלידי או במחקר) נכללו לא (ואשר

המומחים. עלידי שהומלצה האופטימלית לחלוקה מעבר בקשישיהן,
הנמוך התעריף זה: שירות באספקת בעיות מספר העלו הלשכות עובדי
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להשתמש הקשישים על מקשים אדם בכוח המחסור עם ירוד בשוק למחירים בהשוואה
למט"ב, בדומה ארגון, להקים הוצע השירות. להשגת להם הניתנת הכספית בהקצבה

השירות. לקבלת הקשיש את להפנות יהיה ניתן אליו
בעלות קשישים 986 ל היום מסופקות ובקהילה) (בבית מוכנות ארוחות
והקשישים מאחר יותר קטנה הציבורית העלות לשנה. דולר אלף 692 של משוערת
%25 היא הקשיש של המינימלית ההשתתפות הכנסה. מבחני לפי במימון משתתפים

זקוקים הקיימים, הצורך אומדני לפי קפואות. בארוחות $50; ו חמות בארוחות
על לענות כדי קשישים. 2,200 כ דהיינו מהקשישים, *ר.3 מוכנות לארוחות

התקציבית התוספת כלומר, לשנה. דולר מיליון 2 כ של הוצאה דרושה אלה צרכים
השירות להפעלת האחראים עם שבשיחות לציין יש כאן .$180; לכ מגיעה הדרושה

לטענת הקיימים. למענים הצרכים בין הפער לגבי שונה תמונה מתקבלת ארוחות של

אותו, מקבל אכן השירות את המבקש קשיש כל כמעט הרווחה בלשכות האחראים
ממצאי המוגשות. הארוחות מטיב רצון שביעות באי נעוצה הנמוך לביקוש והסיבה
מאשרים (1987 ואחרים, (גאון אביביפו בתל שירותים מקבלי על שנערך המחקר

הסיבות על נשאלו במחקר שהשתתפו המקצועיים המטפלים האחראים. טענת את

מהקשישים 93cf לגבי להם. הזקוקים לאלה מוכנות ארוחות סופקו לא שבגללן
השירות. את רוצה אינו שהקשיש טענו המטפלים

בנוסף הנמוך. הביקוש על משפיעה הארוחות שאיכות טענו בלשכות האחראים
לבית הארוחה את שיביא אדם בכוח מחסור הארוחות: בחלוקת בעיות ישנן לכך

וזמני דרום) ולשכת הירקון (עבר מסוימים באזורים חלוקה נקודות העדר הקשיש,
וחים. נ לא חלוקה

שירותי הוא במיוחד גדול למענים הצרכים בין הפער בהם מהשירותים אחד
אחד הכביסה. הובלת נושא הוא השירות באספקת העיקרית הבעיה בבית. כביסה

גם יש זה. בנושא יסייעו אשר במתנדבים השימוש הרחבת הוא האפשריים הפתרונות
שירות כביסה. שירותי יש בהם המועדונים בכל כביסה מייבשי להכניס צורך

להרחיבו ורצוי הדרום באזור רק זמין ויצ"ו עלידי המופעל הניידת הכביסה
מאוד מצומצם שרה" "יד עלידי הניתן זה שירות ואילו העיר, אזורי ליתר
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בהיקפו.

למתואר דומה תמונה מתקבלת אחות של רפואיסיעודי מקצועי טיפול בשירות

קשישים אלף מכל 99 הקיימים הצורך אומדני לפי מוכנות. ארוחות של בשירות
את מקבלים היום אביביפו. תל בעיר קשישים 6,000 כ שהם זה לשירות זקוקים

קשישים. אלף לכל מקבלים 17 כ של שיעור המהוים קשישים 1,000 כ השירות
.$500; ל מגיע בשירות הדרוש הגידול הנ"ל האומדן לפי

המופנים הקשישים שכל מעריכים כללית בקופתחולים השירות על האחראים

ידועים שלא מרותקים קשישים שישנם יתכן אך אותו, מקבלים אכן השירות לקבלת
שמקבלים קשישים על ממחקר חיזוק מקבלת זו טענה זה. לשירות והזקוקים למערכת
שהעריכו המקצועיים המטפלים אביב. בתל ביתית ועזרה אישי טיפול של שירותים

אותה לגבי זה בשירות מסופקים לא צרכים על דיווחו לא הקשישים של צרכיהם את

אוכלוסייה.

ברק בבני שנערך במחקר נאמד פיזיוטרפיה של השירות לגבי הצורך אומדן

זקוקים זה שיעור לפי קשישים. אלף לכל נזקקים 66 ב (1984 (מורגנשטיין,

2,000 כ אותו מקבלים שכיום בעוד קשישים, 4,000 כ אביביפו בתל לשירות
אותו. מקבלים אינם לשירות מהזקוקים $50; שכ מכאן קשישים.

כ"פיזיוטרפיה מוגדר הפיזיקליים במכונים הניתן הפיזיוטרפי הטיפול רוב
בפיזיוטרפיה והן שיקומית בפיזיוטרפיה הן מתגלה בשירות המחסור שיקומית".

הקשיש. של התיפקודי במצבו הידרדרות למנוע המיועדות אחזקתית
זה, שירות של בהרחבה צורך יש השונות החולים בקופות העובדים לדעת גם

טיפול. להמשך ביחידות יוטרפיסטים ז פי של תקנים והוספת
כלל לגבי צורך של כמותיים אומדנים קיימים לא בעיסוק ריפוי של בשירות
הממתינים מספר עלידי מסויימת אינדיקציה לקבל ניתן זאת עם בעיר. הקשישים

חודשים 3 ל חודשיים בין קשישים 30 כ המתינו 1985 ב השירות. לקבלת

קשישים מפנים לא ואחיות שרופאים לכך גורמת הממושכת ההמתנה השירות. לקבלת i

בתקנים, מחסור יש כללית חולים בקופת העובדים לדעת בעיסוק. לריפוי למכון
בעיסוק. מרפאות גיוס של ובעיות

תחומים. בכמה מחסור מתגלה רפואיים מכשירים ואספקת מימון של בשירות
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אשר שמיעה למכשירי זקוקים קשישים 200 שכ מעריכים המחוזית הבריאות בלשכת

זקוקים בשנה קשישים 200 כ כמוכן .18 גיל עד לצעירים הוגבל מימונם
ישנם לכר בנוסף כלל. ניתן לא לנושא סיוע אר ומשקפיים מושתלות לעדשות

אר גב וחגורות שיניים טיפולי תותבות, שיניים של למימון הזקוקים קשישים
. ■ . מספרית. הערכה התקבלה לא לגביהם

מקום של בעיות קיימות רפואיים, מכשירים המשאילה שרה", "יד באגודת
אביב. תל בעיר השירות את משמעותית בצורה להרחיב ממנה המונעים פיזי
בית ביקורי מוקדים, מתנדבים: עלידי המופעלים שירותים בשלושה

אין אומנם משותפות. בעיות העובדים, להערכת ישנן, תיקונים וסיירת חברתיים
לפתח יש העובדים, לדעת אר השירות, בהיקף למחסור באשר כמותיים אומדנים
כיום, בעיר. האזורים כל את שיקיפו כר אינטנסיבית בצורה אלה שירותים

פועלים קש"ת של המוקדים שלושת בלבד. מסוימים באזורים ניתנים אלה שירותים
יפו), (לשכת תלכביר בשכונות פועלים העיריה של והמוקדים מרכז לשכת באזור

תיקונים סיירת מרכז). (לשכת התימנים וכרם הירקון) עבר (לשכת יוסף הדר
קש"ת. של המוקדים עלידי בעיקר מופעלת

הרחבה המונעים מתנדבים, של והדרכה בגיוס בעיות אלה שירותים לשלושת
. השירות. של

ישירות עדויות נמצאו לא היום במרכזי חדש. יחסית שירות הוא יום מרכזי
שקיים יתכן יתר. תפוסת או המתנה רשימות כמו מסופקים לא צרכים על המצביעות
על שנטען כפי הקיימים, השימוש בדפוסי ביטוי לידי בא שלא פוטנציאלי ביקוש

המומלצים לשיעורים הקיים המצב בין הפער מעיד שאולי וכפי השדה אנשי ידי
בפיתוח זה גורם של משמעותו את כמותית להעריך ניתן לא אחרות. בארצות

בעתיד. היום מרכזי שירותי

מסגרת להקים הצורך הועלה אליו והמפנים לשירות האחראים עם בשיחות
וצפון המרכז תושבי את בעיקר תשרת אשר שבצהלון, לזו בנוסף נפש, לחשושי

בהשוואה יום במרכזי משתתפים של מאוד נמוך שיעור נמצא המרכז באזור העיר.
יום. למרכזי קשישים היום מגיעים לא שלם כפר מאזור כמוכן, אחרים. לאזורים
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ביניהם השירות, להפעלת בנוגע בשדה העובדים עלידי הועלו בעיות מספר

שאינם מוגבלים של השתתפות לדעתם המונעים הסעות בסידורי קשיים צויינו
רפואיים שירותים שילוב האיסוף, לנקודות עצמם בכוחות להגיע מסוגלים
של קליטה לאפשר כדי המרכזים של הפיזיים התנאים שיפור וארוזקתיים,

הצוותים. והכשרת מוגבלת אוכלוסייה

הרצוי ההיקף על מוסכמים אומדנים היום אין חברתיים מועדונים לגבי גם

השירות בהרחבת הצורך הועלה הרווחה בלשכות העובדים עם משיחות השירות. של

ודרום. לווינסקי שלם, כפר לשכות באזורי במיוחד בעיר מסויימים באזורים
יתר. בצפיפות היום הפועלים המועדונים מן חלק פיזית להרחיב גם רצוי לדעתם,

קיים שלא נמצא תעסוקה, במועדוני והן בבית הן תעסוקה, של בשירות
הקיימים. לדפוסים מעבר לשירות ביקוש

והדרכה ושתן לחץדם של תקופתיות בדיקות כולל אביב בתל המונע הטיפול
לכך בנוסף במועדונים. מתבצע והוא לבריאות בחינוך הקשורים שונים בנושאים

ים אפידימיולוגי וביקורים מעקב הכוללים בבית ביקורים מקבלים כרוניים חולים
הבריאות. לשכת של בקשות לפי

בשלבי היום המצויים התחומים אחד הינו מונע טיפול העובדים, לדעת
המניעתית הפעילות את בחיוב ראו הבריאות בלשכות העובדים חדשים. הערכות
זה. לשירות חדשים פיתוח כיווני היום בוחנים והם בהרחבתה, תמכו הקיימת,

פעילויות את ובמיוחד בקהילה המונע הטיפול את להעמיק היה רצוי לדעתם
המליצו העובדים להם. הדרושים לשירותים מגיעים שאינם הקשישים של האיתור

היום. מצוי שאינו דבר בקשיש, לטיפול מיוחד אדם כוח להקצות
אביב בתל מאוד נמוך הוא בקהילה פסיכוגריאטריה בשירותי השימוש היקף
לאלף קשישים 90 כ לפחות בעולם, מחקרים לפי קשישים). לאלף מקבלים 4 (כ

הצורך להערכות הקיים המצב בין שהפער מכאן כלשהו. פסיכיאטרי לטיפול זקוקים
אביב בתל הנפש לבריאות בתחנות העובדים אולם, ביותר. גדול הוא הכמותיות

היא הבעיה לתחנות. הפונה לאוכלוסייה שירותים במתן בעיה קיימת לא כי טענו
על ממחקר בהם. השימוש את להרחיב היה וניתן השירותים של מלא ניצול שאין
שירות לקבל מסרבים לעיתים הקשישים כי גם עולה המפנים העובדים של הערכות
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הפעלת על המקשות ארגוניות לבעיות גם התייחסו העובדים .(1987 (ברודסקי, זה
וכוי. השירות את להשיג קושי התחנות, מיקום בית, ביקורי העדר כגון השירות
מצומצם הוא הקשישים של ר ו הדי תנאי לשיפור המיועדים השירותים היקף

על המחקר במסגרת בעיר. מהקשישים ניכר חלק גר בהם הקשים הדיור תנאי לאור
השירותים ממקבלי 453; של עולה (1987 ואחרים, (גאון בעיר שירותים מקבלי

*ג22 ל בדירה, רטיבות של בעיות $35; ל מתאימים; ומקלחות שירותים אין
מפריטי אחד לפחות חסר מהאוכלוסייה 313, ול והצנרת הביוב במערכת בעיות

ומקרר. בישול תנור הדירה, חימום מים, לחימום מתקן הבאים: הבסיסי הציוד
של רחב מגוון כוללת הרווחה בלשכות הסוציאלית העבודה סוציאלית. עבודה

תקני כי וטענו בעבודה רב עומס על התלוננו הלשכות עובדי טיפול. סוגי
לעובד "התיקים" מספר העובד. על כבדה מעמסה יוצרים בקשיש לטיפול העובדים
מטופלים של זה היקף כוללני. עובד של מזה שניים פי הוא קשישים עם סוציאלי
במיוחד בהם, לעסוק היה שרצוי הטיפול תחומי לכל להכנס לעובד מאפשר אינו

בקהילה. קשישים איתור נושא

היום קיימים ואינם שכמעט קהילתיים שירותים

באו הקיימים הקהילתיים השירותים הלימות את השדה עובדי בהערכות
הועלו אלא הקיימת, במערכת הנחוצים לשיפורים באשר עמדותיהם רק לא לביטוי

הקיים. השירותים במערך מענה מקבלים שאינם נוספים צרכים גם

העובדים התייחסו העיר, קשישי עבור הנחוצים החדשים השירותים בין
עדיפות): סדר לפי (לא הבאים לשירותים

המשפחה, לשחרור נופשון  ,

אשפוז, אחרי קשישים עבור במיוחד הבראה שירותי 

סדיר, יומי למעקב הזקוקה המוגבלת האוכלוסייה עבור השגחה שירותי  *

כללי, חולים בבית מקצועית רב אבחון מערכת פיתוח 

ים, י נ שי טיפול 
ו

"י שמיעה, מכשירי אספקת 
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בקהילה, קשישים אחרי ולמעקב לאיתור שירות 
דירות. ואחזקת תיקונים דירות, לשיפוצי שירות 

הקהילתיים לשירותים חשובה השלמה העובדים לדעת מהווים אלה שירותים
על היום הקיימת מהמעמסה חלק על להקל יכול אלה שירותים פיתוח הקיימים.

הקהילתית. המערכת
לקבל היה קשה החדשים, לשירותים הזקוקה האוכלוסייה להיקף באשר

מהעובדים. והערכות אומדנים

1990 ב קהילתיים לשירותים הצרכים
של מפורטות תחזיות הוכנו הבאות, בשנים לשירותים הצרכים הערכת לצורך

מהחוג פרידלנדר דב פרופ' עלידי אביביפו תל בעיר הקשישים אוכלוסיית
של וחברתי כלכלי למחקר המרכז עם בשיתוף העברית באוניברסיטה לדמוגרפיה

ברוקדייל. ומכון אביב תל עיריית
אחד בכאחוז תרד אביביפו בתל הקשישים אוכלוסיית אלה, תחזיות עלפי
שינויים יחולו הקשישים, של הכולל במספר הירידה עם יחד .1990 עד 1985 מ

ל 12* ב יגדל ומעלה 75 בני הקשישים מספר זו: אוכלוסייה של הדמוגרפי בהרכב
ב %39 מ יעלה הקשישים בקרב ומעלה 75 בני ששיעור מכאן קשישים. 27,400
ואפריקה אסיה ילידי ומספר 3* ב יגדל הנשים מספר .1990 ב %45 ל 1985

.lit ב יגדל

ב ומספרם I2t ב המוגבלים הקשישים במספר לגידול גורמים אלה שינויים
יחייב המוגבלים במספר הגידול ד3). לוח (ראה קשישים 5,573 ל יגיע 1990

המיועדים השירותים שבכל לאמר ניתן כללי באופן השונים. שירותים של הרחבה

הדפוסים על לפחות, לשמור, ברצוננו אם \2\ של לתוספת להעיר יש למוגבלים
לוח (ראה הקיים המצב הנצחת כלומר, קהילתיים, שירותים אספקת של הקיימים

לסגור כדי ,1985 ב כבר הדרושה, התוספת את כמובן כולל לא זר. גידול ד4).
יש הקיים. השירותים היקף לבין פורמלית בעזרה המלאים הצרכים בין הפער את

בהתאם מוסדיים שירותים של בפיתוח גם מותנית I2t של שהתוספת לציין
את ידביק לא המוסדיים השירותים ופיתוח במידה הדמוגרפיים. לשינויים
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יותר. גדולה תוספת תדרש ואז יגדל בקהילה המוגבלים מספר הצרכים,

במספר הקיימים הדפוסים על לשמירה הדרוש הגידול את מציג ד4 לוח
מקצועי טיפול אישי, טיפול של שבשירותים עולה מהלוח נבחרים. שירותים

לגידול 1990 עד להיערך יש למוגבלים יום ומרכזי פיזיוטרפיה רפואיסיעודי,
בלבד. דמוגרפיים שינויים עקב זאת השירות, את המקבלים במספר $12; של

הגדלה יחייבו הדמוגרפיים השינויים וארוחות, ביתית עזרה של בשירותים
.1990 עד $3 של יותר מתונה

של הכולל שהמספר משום וזאת תוספת כל תדרש לא חברתיים במועדונים

ירד. הקשישים

הקיים המחסור את גם בחשבון לקחת יש 1990 ב הצרכים של כוללת בהערכה
זה. דו"ח של השונים בחלקים שצויין כפי הקהילתיים בשירותים בהווה

הרחבה 1990 עד דרושה בהווה, הקיימים הפערים את גם לסגור ברצוננו אם

עד תדרש פורמלייים לשירותים הצרכים מלוא על לענות עלמנת למשל, כך ניכרת.
כ מוכנות ארוחות בשירותי 20C^ כ אישי, בטיפול $300; כ של הרחבה 1990

ביתר ד2). לוח (ראה פיזיוטרפיה בשירותי $110; וכ ביתית, בעזרה $2,200;

השדה עובדי הערכות לפי אך הדרוש, לגידול באשר כמותית הערכה אין השירותים

הכמותיים השינויים לצד כאמור, אחרים. בשירותים גם ניכרת הגדלה תידרש
מאוזנת אזורית ולפריסה השירותים אספקת לאופן הנוגעים שינויים גם יידרשו

העיר. בכל
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המחסור הערכת לפי בנפרד, תחום בכל השירות מקבלי מספר ד1: לוח
*1985 הפעלה, ובעיות

בעיות בעיות 1 | מ*פר
בעיות בהפעלה בגיוס הקשישים

בתפרוסת ובאספקת כוח מחסור מקבלי שירות
(אזורית (השירות |בשירות|אדם |השירות

+ + ++ ++ 659 אישיסביבתי טיפול

+ + ++ ++ 1,186 ביתית עזרה
+ + + ? 986 מוכנות ארוחות

+ + + ++ 178 ובקהילה) (בבית כביסה
? 1,001 רפואיסיעודי מקצועי טיפול

+ + + + 2,103 ובבית) (בקהילה פיזיוטרפיה
+ + + + (232) ובבית) (בקהילה בעיסוק ריפוי
* + **4,235 רפואיים מכשירים
+ + + 2,348 מוקדים1
+ + + + 1,720 חברתיים בית ביקורי
+ + + 347 תיקונים סיירת
+ + + + 246 למוגבלים יום מרכזי

+ + 10,470 מועדונים2
+ +  + **259 מיגון

 305 ובקהילה) (בבית תעסוקה
+ +  ++ 497 מונע טיפול

+ + ♦ + (247) פסיכוגריאטריה
+ + ■ + 60 בסיסי דיור/ציוד תנאי שיפור

+ + + ++ **4,662 תיקים) (מספר סוציאלית עבודה
חמורה; בעיה או רב מחסור מציין (++) מחסור; או בעיה שיש מציין (+)
אין (..) בעיות, יש אם ברור לא (?) מחסור; או בעיה שאין מציין ()

רלוונטי. לא (=) כוללנית.הערכות; בצורה להציגם ניתן ולא שירותים של מיגוון מספקים המוקדים .1
מיוחדים שירותים עם מועדונים כולל שנפקדו, הקשישים את מציין המספר .2

ים. לעצמאי יום י ומרכז
אין בנפרד. מהשירותים אחד בכל המשורתים הקשישים מספר את מציג הלוח *

שכל מכיוון בעיר, המשורתים הקשישים כל סך כאל בלוח לנתונים להתייחס
אחד. משירות יותר לקבל עשוי קשיש

שנתי. נתון **
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הצרכים על לענות מנת על נבחרים בשירותים הדרוש הגידול ד2: לוח
1990 ו 1985 ב

הדרוש הדרוש|הגידול [הגידול 1990 1 1 9 8 5 ~~~~ ~
המצב בין המצב בין

ב1985 הקיים לבין הקיים * ■. שירות
צרכים לבין מלאים צרכים

ב1990 מלאים 1985 ב צרכים צרכים
% |מוחלט| % מוחלט| מלאים | מלאים קיים| מצב

אישי טיפול

239 1,573 202 1,334 2,232 1,993 659 מקבלים מספר

290 651 248 558 875 782 224 לשנה שעות ס"ה
(באלפים)

 שנתית עלות
290 2,298 248 1,967 3,090 2,759 792 דולר) (אלפי

ביתית עזרה

233 9,880 807 9,567 11,066 10,753 1,186 מקבלים מספר

לשנה שעות ס"ה
2,197 1,747 2,132 1,696 1,827 1,776 80 (באלפים)

שנתית עלות
2,197 5,820 2,132 5,648 6,085 5,913 265 דולר) (אלפי

מוכנות ארוחות

135 1,327 127 1,249 2,313 2,235 986 מקבלים מספר

שנתית עלות
193 1,334 183 1,266 2,026 1,958 692 דולר) (אלפי

2 מקצועי טיפול
סיעודי רפואי

572 5,723 497 4,979 6,724 5,980 1,001 (א) מקבלים מספר

12 125 0 0 1,126 1,001 1,001 (ב) מקבלים מספר
יוטרפיה ז פי

113 2,380 90 1,884 4,483 3,987 2,103 מקבלים מספר

ביתית עזרה שעת ,3.53$ = אישי טיפול שעת הם: בהם שהשתמשנו התעריפים (1)
.2.40$ = מוכנה ארוחה ,3.33$ =

שהמצב הנחנו ב' בהנחה מהקשישים. 9.93< ל מגיע שהצורך הנחנו א' בהנחה (2)
.1985 ב הצורך כל על עונה הקיים
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השנים ביו אניניפו בתל הקשישים באוכלוסיית השינויים ד3: לוח
דמוגרפיים מאפיינים לפי ,19901985

1העהי7ד7 1 1990 1 1915 1

1 60,673 61,229 קשישים סה"כ
== =:::== =s s ======  s = = ss = = = sssss

גיל

4 17,667 18,311 6569
16 15,570 18,520 7074
+ 1 14,120 14,040 7579
+29 13,316 10,358 80+

ן מי

5 26,211 27,669 גברים
+3 34,462 33,560 נשים

מוצא

+11 11,601 10,494 אסיהאפריקה
3 49,072 50,735 אירופהאמריקה+ישראל
+12 5,573 4,956 מוגבלים קשישים סה"כ אומדן

על מענה לתת עלמנת השירותים מקבלי במספר הדרוש הגידול ד4: לוח
1990 עד הדמוגרפיים השינויים

הגידול 1 1990 1 1985 1

הדרוש על שמירה
1 קיימים דפוסים \שירות |מוחלט| 1985 ב יםן קי מצב

12 125 1,126 1,001 רפואיסיעודי מקצועי טיפול
12 79 738 659 אישי טיפול

3 35 1,221 1,186 ביתית עזרה
3 34 1,020 986 מוכנות ארוחות
12 239 2,161 2,103 פיזיוטרפיה
12 30 276 246 למוגבלים יום מרכזי

10,470 10,470 לעצמאים יום ומרכזי חברתיים מועדונים
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Abstract

In an attempt to address the needs of the elderly population in
Tel AvivYafo, a range of community services have been developed in
recent years. An evaluation of the adequacy of these services is a

crucial step in the planning and development of services for the
elderly in the coming years. This report will evaluate the adequacy of
community services in light of the present and future needs of the
elderly population.

The community services were examined from two perspectives.
(1) The organizational perspective focuses on the service delivery
system from the point of view of the agencies operating or financing
the services, their service domains and the mode of delivery. (2) The

quantitative perspective examines the amount of services provided, the

number of elderly receiving services and the geographic distribution
of the existing services.

Following a detailed description of existing services from these
two perspectives, the report examines the existing gaps between
services provided at present, and services needed today and in the
future. The estimate of the gaps was based on available surveys of
the adequacy of services for the disabled elderly in Tel Aviv, on

various models developed to assess needs, and on evaluations by field
staff who are involved in the delivery of services to the elderly.
Information on the existing difficulties in the organization of
services and their modes of delivery came from interviews with field
workers in Tel Aviv and from the study on case management in services

for the elderly and of interorganizational relations.
Many agencies in Tel AvivYafo are involved in the provision of



services to the elderly and many of the services are provided by more

than one agency. One finds as a result considerable variations in the
pattern of delivery of specific services.

The number of elderly currently receiving services falls well
below the estimates of need with respect to most services. The gaps
were especially significant with respect to personal care, homemaking

and laundry services, preventive care, and physiotherapy.
Over and above the need to expand the amount of services, the

professional staff identified many problems related to the form of
service provision, and the geographic distribution of existing
services.
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Preface

Toward the end of November 1985, the Brookdale Institute was

asked by the Tel AvivYafo Municipality to assist in the development
of a master plan for services for the city's elderly. An intracity
steering committee was responsible for developing the plan. It was

composed of representatives from different municipal departments and

from government, public, and voluntary agencies working with the
elderly in Tel AvivYafo.

Throughout the plan development process, there was an agreedupon
division of labor between the Institute and the steering committee.
The role of the researchers was to provide information and present
different options and approaches and their implications. The steering
committee's function was to review the information, assist in

clarifying the options, and determine priorities with respect to the
development of services for the elderly in the coming years. This
division of labor was based on the understanding that the
identification and analysis of options are primarily a professional
activity whereas determining priorities requires valuebased
judgements and is therefore a matter for authorized public
representatives.

It was agreed that the Institute would focus on the following

basic issues:

A. Analysis of the demographic composition of the elderly population
in Tel AvivYafo and its variations by quarters. The purpose of the
analysis was to identify the characteristics of the elderly
population, with emphasis on those characteristics which have an

impact on the need for services.
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B.Compr ehensive mapping of the services currently available to the
city's elderly to determine the extent of service provision and the
patterns of their organization and delivery This included an
examination of their geographic distribution and the population served
by quarters.
C. Assessment of the need for services currently supplied based on

existing models developed by the Institute, surveys conducted by the
Institute to evaluate the need for services among Tel Aviv's elderly,
and the evaluation of service providers in Tel AvivYafo regarding
organizational and quantitative problems in the current provision of
services.

D. Assessment of the gaps between needs and existing services on a

citywide basis and by geographical areas. The purpose was to compare

the data gathered in the mapping process with the information compiled
regarding current needs.

E. Evaluation of the efficiency in the provision of existing
services as perceived by the professional staff.
F. Analysis of expected changes in the Tel AvivYafo population, and

their implications for the need for community and institutional
services.

G. Identification of existing plans for the development of services
for the elderly in Tel AvivYafo.
H. Formulation of guidelines regarding the future development of
services, which will enable an appropriate response to changes in the
needs of the Tel AvivYafo elderly in the coming years.

The quantitative and qualitative data that were collected during
the formulation of the master plan were presented for discussion in
the various committees and served as a basis for the steering
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committee's recommendations.

The Brookdale staff prepared nine reports. Each report deals
with specific aspects of the existing need for, and provision of,
services for the elderly in Tel AvivYafo.

Report No. 1 reviews the provision of, and need for, institutional ■ ;

services in Tel AvivYafo today and in the future. The report deals
separately with institutions for independent elderly (including
sheltered housing) and institutions for disabled elderly (nursing,
mentally frail and frail ).

Report No. 2 reviews communitybased services. It is divided into four
parts. The first part focuses on the organizational layout of
community services. The second part deals with the services currently
supplied, and the present and future needs for these services. It
also examines the current distribution of services by geographical
area, and the variations in service gaps within the city's various
quarters. The third part presents the staffs' perceptions regarding
problems in service delivery. The last part, summarizes the gaps
between needs and existing services, and presents various approaches
for future service development.

Report No. 3 focuses on daycare centers for the disabled and on
social clubs in Tel AvivYafo. The report provides a comprehensive
review of the various models of day care centers, and analyzes the
differences among them. It pays special attention to differences
regarding the types of population served, the services provided and

the organization and activities of the centers. The report presents
estimates of the need for day centers today and in the future from the
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standpoint of the number of elderly requiring services, the
geographical distribution of the centers, and the desired models of

day care.
The discussion of social clubs focuses on an analysis of the

current supply. It addresses issues such as the population being
served, the geographical distribution of the clubs, their patterns of
operation, and the types of services offered. Following this section,
the report presents a detailed analysis of the need for clubs at
present and in the future from the standpoint of the population to be

served, the location of the clubs in the city, and the types of
services required.

Report No. 4 reviews the demographic characteristics of the city's
elderly and presents projections for the year 2000  both for the city
as a whole and separately for each of its nine quarters. The data in
this report was used as a basis for the assessment of present and

future needs for community and institutional services.

Report No. 5 summarizes the findings of a study carried out by the
Brookdale Institute and ESHEL concerning disabled elderly in the
community, the development of appropriate services for them, and the
impact on the need for institutional services. This report served as

a basis for evaluating the gaps between existing services and the need
for the different services.

Report No. 6, based on data from a study carried out in 1983 by the
Brookdale Institute in four cities in Israel, presents the evaluations

of field staff on the quality of services provided. These data were

used as an additional source of information for understanding the
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existing difficulties in the organization and delivery of services in
Tel AvivYafo.

Report No. 7 on case management in services for the elderly and
interorganizational relations, is also based on a study carried out
by the Brookdale Institute in 1984 in the four major cities. This
report describes the process of care in the delivery of services for
the elderly in Tel Aviv and the interorganizational relationships
among service providers.

Report No. 8 reviews the general hospitalization services, and

examines how they are addressing the issues related to the present and

future care of the elderly population.

Report No. 9 reviews briefly the geriatric rehabilitation services
provided in inpatient settings and in the community. The report
focuses on the functional rehabilitation of the elderly patient, while
differentiating between various types of rehabilitative needs: short
versus longterm rehabilitative care, and rehabilitation aimed at
improving the functional level of the elderly versus rehabilitation
aimed at maintenancepreventive care.

The reports do not present recommendations for the master plan.
Their purpose was to provide information and tools to assist in
determining possible avenues for service development and the
establishment of priorities for the future. They were used by the
steering committee to develop and finalize its recommendations which

were published in a special and separate Tel Aviv Municipality
publication, The MasterPlan for Services for the Elderly in Tel

AvivYafo.
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