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חיים ואיכות גאוגרפי מיקום
בעיר הקשישים אצל

גונן עמירם

מבוא

הקשיש של האישיים במשאבים העוסקת זו גישות: שתי כיום קיימות בגרונטולוגיה
כלים ונבנים דרכים מוצעות אייה גישות לל^תי בהתאם סביבתו. משאבי שעיקרה וזו
הקשיש של n"r1xn משאביו את המדגישה הגישה הקשישים. של חייהם תנאי לשיפור
למציאת או שונות התערבות פעולות עלידי אלה משאבים של לחיזוקם בעיקר פועלת
עבודה למיניהם: העזרה מקצועות בעיקר בכד עוסקים שאינם. למשאבים תחליפים
להזק היא זה במאמץ הכללית המטרה וכדומה. סיעוד פסיכיאטריה, רפואה, סוציאלית,
משאבי את המדגישה הגישה הסביבה. במשאבי להשתמש הקשיש של יכולתו את
וכאשר בקשיש תומכים יסודות בתוכה האוצרת הסביבה מהי להבין מבקשת הסביבה
היא זה במאמץ הכללית המטרה הקשיש. של לצרכיו להתאימה או לשפרה, הדבר, ניתן
הסביבה של חיזוקה סבירה. חיים איכות לקשיש להעניק הסביבה של יכולתה את לחזק
מקצועות כוללים והם הרחב במובנם החברתיים השירותים של מפעילותם חלק הוא גם
ובריאות, תרבות כחינוך, שירותים והגשת תכנון ערים, ובינוי תכנון קהילתית, כעבודה

אנושיות. ומערכות קבוצות חקר שעיקרם החברה מדעי וכן וכדומה, נופש תחבורה,

היא חברתית התערבות של כנשוא הקשיש של הסביבה משאבי את המדגישה הגישה
נרחב למאמץ עדים אנו האחרונים העשורים בשני רק היקפה. מבחינת יחסית חדשה
תכניות להפעיל בה, הטמונים המשאבים את לחקור הקשיש, של סביבתו את להכיר
משאביה. על להישען זה, בכלל והקש" לפרט, לאפשר מנה על בסביבה התערבות
בלבד, הפרט במשאבי החברתית ההתערבות של במגבלותיה הכרה בכר שיש יתכן
אישיים למשאבים תחליפים ביצירת אמור הדבר כאשר במייחד הגביה, הכלכלי במחירה
מוסדות של (בדמות הסביבה למשאבי או העזרה) מקצועות של שירותים (בדמות
חברתית להתערבות כנשוא הסביבה במשאבי הגוברת שההתענינות יתכן טוטאליים).
במידת הפרט, מן מסירה הסביבה אל הפרט מן הדגש העברת ערכים. בשינוי גפ כרוכה
הוא המוחשי שביטויה ההברה, אל אותה ובעבירה היחסית לחולשתו האחריות את מה,
פרטיקולריים משירותים הדגש העברת גם בכך שישנה נראה כן כמו הפרט. של סביבתו

לאחרונה. החברתית המדיניות את שציינה אוניברסליים, לשירותים



ממחק ללמוד ניתן כך על ז הגאוגרפיים ממדיה מהם ז לקשיש הרלבנטית הסביבה מהי
להשתמש ונוהגו יכולתו מבחינת האדם, של (life space) החיים" ב"מרחב העוסקים רים
של הגאוגרסי התחום למעשה הוא החיים מרחב (גיל). חייו מסלול לאורך זה, במרחב
עקומה עלידי לגיל החיים מרחב בין הקשר את מתאדים החוקרים הסביבה. משאבי
פרוס האופקי הציר ועל החיים מרחב משתרע האנכי הציר על כאשר ויורדת, עולה
בסביבה להשתמש האדם יכול הבינים בגילי כלומר: .(1 ציור (ראה האדם של גילו
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יכולת והזקנה, הילדות בגילי כולו. העולם ואף היבשת כולה, המדינה  ביותר נרחבת
העיר או העיר של חלק מה ובמידת בעיקר, השכונה  קטן למרחב מצומצמת זו
משאביה בהבנת עוסקים אנו כאשר לקשישים, הרלבנטית שהסביבה מכאן י. כולה
הקשיש. של המיידית הסביבה שהיא השכונתית הסביבה היא בהם, להתערב וביכולת
מעמידה שכונה כל בהן. המצויים המשאבים מבחינת אחידות אינן השכונתיות הסביבות
את המדגישה הגישה במסגרת ובעוצמתו. בהרכבו שונה משאבים סל הקשיש לרשות
בהן המשאבים סל מבחינת השכונות בין השונות את להכיר ענין יש הסביבה משאבי
לתרום מבקש זה מאמר הקשישים. של חייהם באיכות להבדלים קשורה זו שונות וכיצד
עיקרה הגאוגרפיים. בהיבטים התמקדות עלידי המשאבים בסל השונות של זו להכרה
הסביבתיים המשאבים סל לבין בעיר השכונה מיקום שבין בקשר הוא זו התמקדות של

בה. להימצא העשוי

השכונתי המשאבימ פל

שנסקור ראוי שלה, המשאבים סל לבין שכונה של מיקומה שבין בקשר שנדון לפני
הדיון. נושא מבחינת ענין בהם שיש האמורים, המשאבים של הכללי הרכבם את בקצרה . ■

סביבתיים: כתנאים בהקשתו המוגדרים משאבים של קבוצות בשלוש להבחין ניתן י

חברתיים. ותנאים נגישות תנאי פיסית, רווחה תנאי ■ ..;':

טימית תדחה של תנאים א. , .■;.

התיפ להרכב השכונתי, הבינוי לאופי הדיור, לאיכות שקשור מה כל את כוללים אלה
הדיור איכות הסביבתי. הזיהום ולמידת ומוסדות) מפעלים עסקים, (מגורים, קודים
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לחדר האנשים ובמספר בדיור המצויים באביזרים הבניה. באיכות למשל מתבטאת
הבינוי של ההצטופפות מידת את לבטא עשויים השכונתי הבינוי תנאי הדיור). (צפיפות
התיפקודים הרכב וציבוריות. פרטיות גינות כגון בשכונה, פתוחים שטחים של והזמינות
של מעורב כאיזור או מגורים כאיזור השכונה של אופיה על להשפיע עשוי בשכונה
פני וזיהום אויר זיהום רעש, השאר בין כולל הסביבתי הזיהום ומלאכה. מסחד מגורים

וגרוטאות). (אשפה השטח

נגישות של תנאימ ב.
בשכונה השירותים צפיפות ומהחבורה. מאנשים משירותים מרחק עלידי מוגדרים אלה
קשישי עבור לקבוע עשויים בעיר אחרים במקומות שירותים לריכוזי סמיכותה או
המש עיקר כי להדגיש יש כאן נזקקים. הם להם לשירותים הנגישות תנאי את השכונה
בשם לכנות שניתן במה מצויים לשירותים הקשורים הקשישים של הסביבתיים אבים
מסחריים שירותים נותני של העסק ובתי למיניהן החנויות הם אלה המסחרי. הסקטור
בהתערבות עוסקים אנו כאשר לרוב, השוטפים. מצרכיו ניכר חלק לקשיש המספקים
המסחרי, הסקטור של חשיבותו את להדגיש ממעטים אנו הקשיש של ברווחתו חברתית
לאיכות תרומתו מבחינת כהלכה יתפקד זה שסקטור לבד להביא כדי נעשה מעט וגם
להסתייע לו מאפשר אינו הקשיש של מצבו כאשר קרובות. לעיתים הקשיש. של חייו
במקום המסחרי הסקטור את להחליף החברתיים השירותים מתאמצים המסחרי בסקטור

זה. סקטור של שירותיו אל הנגישות שיפור את להדגיש
בידו לסייע עשויים בשכונתו הגרים אנשים לקשיש. חשוב משאב בחזקת הם אנשים
ולקיים והחברתיים המסחריים השירותים לבין בינו לקשור לאפורמליים, כשירותים
לגרויים הקשיש צרכי את ומספקים הבדידות את המפיגים ובידור חברה יחסי אתו
אנשים של ההיצע את מבטאת בשכונה התושבים צפיפות חברתית. ולפעילות אנושיים
של בתנאים להימצא הקשיש של לסיכוייו במהופך וקשורה הזקן של המידית בסביבה
במאבקו חשוב משאב מהווה הקשיש של בסביבתו רבים אנשים של נוכחותם בדידות.
קשי גיל. קבוצת אותה בנ אנשים של נוכחותם לקשישים חשובה במיוחד בבדידותי.
עשויה ונוכחותם וכסייענים חברתיים כשותפים לשמש עשויים בשכונה אחרים שים
קטנים הקשישים מעטים בהן בשכונות כמשאב. בשכניהם להשתמש הקשישים על להקל
הקשישים. מרובים בהן בשכונות מאשר הסביבה משאבי על להישען סיכוייהם יותר

את משנה התחבורה הקשישים. לבין בינם במרחק תלויה ולאנשים לשירותים נגישות
בהם יש ותדירותם תחבורה שירותי של זמינותם הנגישות. על המרחק של השפעתו
רבה זמינות ישנה בד, שכונה במרחק. הנגישות של תלותה את לחזק או לצמצם כדי
זו בשכונה הקשישים של נגישותם את מגבירה גבוהה ותדירותם תחבורה שירותי של

ולאנשים. לשירותים

הכרתיים תנאים ג.
והתרבותיות החברתיותכלכליות תכונותיו בין ההתאמה מידת אל מתייחסים אלד,
וכן וחריג, כזר בה לחוש או שלו כטריטוריה הסביבה אל להתייחס הקשיש של אתניות
הסטטוס בין ההתאמה שרבה ככל סביבתיים. במשאבים שכניו על להישען יכולתו על
הקשיש, של לאלה השכונה אוכלוסית של הדתי או האתני וההרכב החברתיכלכלי

■ בשכונתו חריג שהקשיש ככל ולהיפך, משאבים. כסל בסביבתו להשתמש סכוייו גדלים
אלה. סכויים קטנים

בשכונה. השורר החברתי הביטחון מידת את להוסיף יש הסביבה של החברתיים לתנאים
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לגורם האחרונים בעשורים הפר ופשיעה, בעבריינות המתבטא חברתי, ביטחון העדר
על להישען הקשיש של יכולתו הקשישים. של החיים איכות מבחינת במעלה ראשון

החברתי. הביטחון בתנאי והולכת גוברת במידה תלויה סביבתו משאבי
לצורך אך ולפרט, להוסיף היה ניתן אמנם השכונתי. המשאבים סל סקירת כאן עד
שדי נראה בה, להמצא העשוי המשאבים לסל השכונה מיקום בין בקשר ההתמקדות
שהם הסביבה, משאבי של הגאוגרפיים ההיבטים את להציג כדי הנסקרים במשאבים

הדיון. המשך של עיקרו

ולאגשיב לשירותים והנגישות ה0יםיונ הרווחה של הגאוגרפי הסדר

בשכונותיה הקשישים של לרשותם העומד הסביבתיים המשאבים סל את לאמוד מנת על
ושכונה שכונה בכל זה סל של וספציפית מפורטת בדיקה לערוך היה ניתן עיר של
בדרך מתייחסים והם בכך עוסקים סקרים של רב מספר החסר. ועל היש על ולעמוד
הקשיש בין לקשור החברתיים השירותים בתחום האחרונות בשנים הקיים למאמץ כלל
ענין יש לכן להן. זכו מעטות שכונות ודק יקרים הם אלה סקרים השכונתית3. לסביבתו
אשר מפורטת, ובלתי כוללנית גם ולו תאוריה, או הכללה של בדמותה הדרך בקפיצת
העומדים המשאבים סל להיות עשוי מה מדוקדק, שכונתי סקר ללא לציין, תאפשר
כלליים משתנים של קטן מספר בסיס על העיר, משכונות אחת בכל הקשישים לרשות

רב. מאמץ ללא להעריכה שניתן או ידועה שהשתנותם
חקירת על מבוססת בשכונות הסביבה משאבי של הסל להערכת כאן המוצעת הדרך
משאבים סל של נוכחותו כי היא המוצא נקודת אלה. משאבים של הגאוגרפי הסדר
אחד כל של התפרוסת או הגאוגרפית ההתפלגות של פרי היא נתונה בשכונה מסויים
לסדר הנוגעת בתאוריה להסתייע נוכל אם העיר. מרחב פני על הסביבתיים המשאבים מן
להיות עשוי מה לקבוע מנת על בה להסתייע נוכל המשאבים, תפרוסת של הגאוגרפי

הגאוגרפי. למיקומה בהתאם נתונה, בשכונה המשאבים סל

הוא הראשיים הגאוגרפי הסדר מסוגי אחד עיר, של הגאוגרפי בסדר העוסקת בספרות
העיד כלכלת ושל האוכלוסיה של רבים משתנים העיר. ממרכז המרחק אל המתייחס זה
למשת אשר המרכז4. מן המרחק משתנה אל ביחס העיר מרחב פני על מתפלגים נמצאו
סדרם הסביבתיים, המשאבים בסל הכלולים הפיסית הרווחה תנאי את המתארים כנים
ממרכז המרחק עם עולה הפיסית הרווחה כדלקמן: מוצג העיר מרחב פני על הגאוגרפי
הבינוי הדיור, צפיפות נמוכה בהם מגורים איזורי נמצא המרכז מן דב במרחק העיר.
של נוכחותם מועטת וציבורי, פרטי לשימוש הפתוחים השטחים מרובים גדוש, אינו
הזיהום מידת ומצומצמת מגורים איזורי של בקרבם ותעשיה מלאכה ומפעלי בתיעסק
ההצטופפות הפיסית, הרווחה פתוחה העיר, מרכז של בקרבתו זאת, לעומת הסביבתי.

הסביבתיים. המטרדים ומרובים רבה שם

המרחק שדב ככל הפיסית. הרווחה של לזה הפוך הנגישות תנאי של הגאוגרפי הסדר
הפיסית ברווחה העליה ותחבורה. אנשים שירותים, אל הנגישות פחותה העיר ממרכז
של הגאוגרפי הסדר .2 בציור מוצגות העיר ממרכז המרחק שרב ככל בנגישות והירידה
האוכלוסיה של הבסיסי הגאוגרפי הסדר של תולדה הוא הנגישות ותנאי הפיסית הרווחה
בהם המבנים ושל בעיר המצויים וכר) מוסחת מפעלים, (עסקים, השונים והתיפקודים
כללית ירידה של זה הוא המצוי הגאוגרפי הסדר והתיפקודים. האוכלוסיה נמצאים
מחפ והתיפקודים התושבים שוליה. אל העיר ממרכז והתיפקודים האוכלוסיה בצפיפות
המצויים בריכוזים הצטופפות ידי על להשיג הם יכולים וזאת רבה נגישות לעצמם שים
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2 ציןר

העיר ממרכז מרחק

העיר במרכז נמצא ותיפקודים אוכלוסיה של ביותר הגדול הריכוז מרכזיים. במקומות
משניים מסחריים במרכזים יחסית קטנים אד אחרים, ריכוזים מצויים ן כ כמו ובקרבת?
הידידה העיר. ממרכז היוצאים ראשיים יחיבות לאייד אי שכינות, רובעי ראיתים
.3 בציור סכמטי באופן מוצגת  יתיפקייים תושבים  העירונית הפעילות בצפיפות

העירונית. הפעילות צפיפות אחר עוקבת התחבורה צפיפות

3 ציור

ד,/1יד ממרכז מרחק

מרכז בקרבת הנמצאת שכונה כי לשעי אשי לעיל שתואר הגאוגרפי הסדר סמד על
הרווחה אד ולתחבורה לאנשים לשירותים, רבה נגישות לתישביה להציע עשויה העיר
תנאי אד רבה הפיסית הרווחה העיר שבשולי בשכונה זאת, לעומת מועטה. בה הפיסית
הרכב של הגאוגרפי הסדר את המתאר פשוט כלל כן. אב בידיני, יש פחותים. הנגישות
העיר. למרכז ביחס הכללי מיקומן פי על העיר בשכונות הסביבתיים המשאבים סל
בתחום בשכונה העיקריות הבעיות להיות עשויות מה לצין ניתן זה פשוט כלל בעזרת
הראשיות הסביבתיות הבעיות העיר, למרכז הקרובות בשכונות הסביבתיים. המשאבים
ותידרש סביבתיים, ומטרדים הצטופפות דיור, בעיות כגון הפיסית, לרווחה קשורות ,

8



כלי על יהיה המרוחקות בשכונות זאת, לעומת אלה. בבעיות בעיקר חברתית התערבות
הנגישות. תנאי בשיפור בעיקר לעסוק הסביבה במשאבי החברתית ההתערבות

העתק במרכזי הקשישים של התקבצות0

להועיל יכול לקשישים הנוגעים הסביבתיים המשאבים תפיוסת של כללי תאורטי ניסוח
לסייע גם אלא הקשישים של החיים איכות לשיפור החברתית ההתערבות בתחום רק לא
ככל זו. תפרוסת המעצבים הגורמים את ולזהות עצמם הקשישים תפרוסת את להסביר
את לשפר נוכל גורמיהם, את ונבין הקשישים של התפרוסת דפוסי את להכיר שניטיב
את לשפר מנת על החברה נוקטת בהן פעולות אותן לכל בקשר שלנו החשיבה דרכי
לדפוסי אלה פעולות שנתאים כך עלידי לעשות נוכל זאת הקשישים. של החיים איכות

הקשישים. ושל הסביבתיים המשאבים של התפרוסת

את בוחרים אנשים כי היא אוכלוסיה של המגורים תפרוסת בחקר הבסיסית ההנחה
מעדיפים. הם ואותו הם נזקקים לו המשאבים לסל בהקשר השאר בין מגוריהם מקום
הגאוגרפי והסדד המשאבים של הגאוגרפי הסדר בין הקשר של ביסודו עומדת זו הנחה

בכללה. והקשישים המגורים, אוכלוסית של

ממרכז המרחק פני על הנגישות ותנאי הפיסית הרווחה תנאי של הנוגד הגאוגרפי הסדר
ממרכז המרחק לאורך מגורים. מקום אחר התרים בפני תחלופה של מצב מעמיד העיר
שמקום ככל .(2 ציור (ראה נגישות לתנאי פיסית רווחה תנאי בין להחליף ניתן העיר
רבים פיסית רווחה בתנאי לזכות אמנם עשוי הוא העיר ממרכז רחוק אדם של מגודיו
מגוריו שמקום ככל ולהיפך, נגישות. תנאי על לוותר עליו כך לשם אך יותר טובים או
תנאי חשבון על זאת אך ולשירותים לאנשים נגישותו רבה העיר למרכז קרוב אדם של

הפיסית. רווחתו

הדבר אם גם נגישות של רבה במנה לזכות מעדיף העירונית האוכלוסיה רוב כי מסתבר
אוכלוסיה של הגבוהה הצפיפות מן ללמוד נוכל זאת הפיסית. הרווחה בצמצום כלוך
שבקרבת המגודים באיזורי ומצטופפים כך נוהגים הקשישים גם העיר. מרכז בקרבת
התקבצותם שיעור יחסי. באופן רק הכללית האוכלוסיה מן שונים הקשישים העיר. מרכז

הכללית. האוכלוסיה של מזה יותר רב המרכז באיזורי ^והצטופפותם

כלל בדרך ומעדיפות לקשישים בדומה הנוהגות אחרות גיל קבוצות ישנן כי לציין ראוי
חלקם המוקדמות העשרים בשנות הצעירים הם אלה פיסית. רווחה פני על נגישות
מקרב שונים גילים בני לאנשואים מצטרפים אליהם מקרוב. זה נשואים וחלקם רווקים
ומת הקשישים של כדרכם נוהגים 5064 מגילאי רבים אף והתאלמנו. שהתגרשו אלה
ואנשים לשירותים קרבה של ניכרת מידה מצויה בהן מרכזיות שכונות באותן קבצים
כי מסתבר דופן יוצאת אינה העיר מרכזי בקרבת הקשישים של שהתרכזותם מכאן,
פני על פיסית רווהה העדפת של רב שיעור נמצא בהן אשר העיקריות הגיל קבוצות

י. החיים במחזור קטנים ילדים גידול של לשלב קשורות נגישות

הערים במרבית המצויה תופעה היא ובקרבתם הערים במרכזי הקשישים של התקבצותם
ושל האוכלוסין מפקדי של מנתונים ללמוד ניתן זו תופעה על הוותיקות. הישראליות
וסיון הר^ז ירושלים של בגלעינה זו תופעה על הצביע שמלץ התושבים. מרשם
במר רק לא הקשישים מתקבצים תלאביב של במטרופולין י. בתלאביביפו תארוה
יני רמתגן של מרכזן החבל. של המשניים במרכזיו גם אלא תלאביביפו של כזה
"של גאוגרפיים לריכוזים כעוגן משמשים והרצליה פתחתקוה בתים, חולון, ברק,
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של חלקם יורד כן המטרופולין של המשניים המרכזים מן המרחק שרב ככל קשישים.
השכונות*. באוכלוסית הקשישים

העדפ את מבטאת ערים של בגלעינם הקשישים של התקבצותם כי היא הטענה כאמור,
משום אלה במקומות גרים הקשישים כלומר, הפיסית. הרווחה םנ על הנגישות את תם
סביבתיים משאבים כי מוצע בהם. המצויים הסביבתיים המשאבים את מעדיפים שהם
יותר רבה במידה רצון, משביע באופן להתקיים להם ומאפשרים לקשישים חשובים אלה
האח את נוגדת זו טענה הערים. שבשולי לאמרכזיןת בשכונות המצויים המשאבים מן
ניידות של כתוצאה הערים במרכזי הקשישים של התקבצותס את להציג המבקשת רת
את כובלת האחר, הטעון נמשך הפחותה, הגאוגרפית הניידות בגילם. פחותה גאוגרפית
מסוגלים הם אין ושוב העיר, של הישנים האזורים גם שהם המרכז, לאיזורי הקשישים
המצטיינים צעירים גילים בני נוהרים אליהם חדשים לאמרכזיים איזורים אל לצאת
תופעת את לסתור כדי לא זו טענה עם להתמודד מבקש אני רבה. גאוגרפית בניידות
שתופ ההסבר בעוצמת להמעיט כדי אלא הקשישים בקרב הפחותה הגאוגרסית הניידות

מרכזיות. עירוניות בשכונות הקשישים של להתקבצותם להעניק יכולה זו עה

הקשי של המגורים מיקום בין הקשר את חקרה כאשר זה לענין התייחסה קרס פרנסיס
כי נמצא שבטכסאס אנטוניו בסן שערכה במחקר חייהם9. ואיכות לסגנון בעיר שים
במרחב בזמן, יותר נאותה בצורה משתמשים העיר מרכז אל יותר קרוב הגרים הקשישים
בקרבת הגרים הקשישים הזמן, מבחינת רב. במרחק הגרים אלה מאשר חברתית וברשת
קשי המרחב, מבחינת פנוי. זמן עודף כנגד בטענות וממעטים לנצלו מיטיבים המרכז
שונים במקומות הפזורים במשאבים להשתמש ומרבים בבית להסתגר ממעטים אלה שים
של מרכזה בקרבת הגרים הקשישים בי נמצא החברתית, הרשת מבחינת העיר. פני על
חברים העדר מציינים ואינם חברים ובביקורי וחברה פנאי בפעילויות מרבים סןאנטוניו

בחייהם. חשובה כבעיה בדידות או

מיקום לנושא ומעמיקה ישירה בצורה המתייחסים המעטים מן הוא קרם של מחקרה
להוכחות מעבר אל אותנו מקדם זה מחקר הקשיש. של חייו על והשפעתו המגורים
ותס הסביבתיים המשאבים תםרוסת בין הגאוגרםי המתאם על הנשענות הנסיבתיות
לאיכות מיקום בין הקשר על שכאלה למחקרים זקוקים אנו בישראל הקשישים. תסת
להת שתאפשר רחבה איזורית במסגרת אלא העיר בתוך רק ולא הקשישים, של חיים
בין לקיבוץ, מושב בין חדשה, לעיר וותיקה עיר בין לעיר, כפר בין להבדלים ייחס

לשוליה. הארץ מרכז

כקיר החברתיים התנאים של הגאונרפי הסדר
שולי אל המרכז מן למרחק ביחס פיסית ורווחה נגישות של הפשוט הגאוגרםי הסדר
ומידת תרבותיתאתנית התאמה סטטוס, (התאמת החברתיים התנאים על חל אינו העיר
משתנות עיר בתוך האתניות ומפת החברתיכלכלי הסטטוס מפת החברתי). הבטחון
הנסיבות בגלל בארצותהברית, לעיר. מעיר אף ולמתים לארץ, מארץ לתרבות, מתרבות
המרכזיות השכונות בו גאוגרםי מצב נוצר לבניםשחורים, ליחסי הקשורות החברתיות
ניכרת מידה ושל נמוך חברתיכלכלי סטטוס של שחורה, אוכלוסיה של לריכוזים הפכו
תנאים אין המרכזיות, בשכונות ארצותהברית, של מעריה ברבות חברתי. איבטחון של
הנגישות יתרונות מכר, כתוצאה הלבנה. האוכלוסיה מן לאלה ובמיוחד לקשישים, נוחים
ואכן, מתאימים. בלתי חברתיים תנאים עלידי ומוםרים נסתרים המרכזיות השכונות של
השכונות את נטשו נמוך לא סטטוס בעלי קשישים לבנים ארצותהברית של אלו בערים
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חלשים קשישים נשארו הלבנה. האוכלוסיה מקרב אחרים גילים בני עם יחד המרכזיות
יתכן כלכודים. להגדיר ניתן אכן ואותם אפסית, הגאוגרפית שניידותם אלה בלבד,
בארצות השורר במצב הוא העיר במרכז הלכודים הקשישים על הטענה של שמקורה

הברית.

אל ארצותהברית של בעריה ניכר בחלק המצב של גאוגרפי פרוש להעתיק ניתן האם
החברתי אופין מהו שנברר כדאי כד לשם ? ישראל בערי המרכזיות בשכונות הנעשה
המושבות, מן שצמחו ורחובות, בנתניה הוותיקות, בערים אלה. שכונות של כלכלי
אוכלוסיה מתגוררת המרכזיות בשכונותיהן וברורה. חדה הגאוגרפיתחברתית התמונה
מצויים אלה ערים בשולי זאת, לעומת אשכנזית. ברובה ומעלה, בינוני סטטוס בעלת
ירו  ישראל של הגדולות בעריה יחסית. נמוך סטטוס בעלת אוכלוסיה של שיכונים
הסטטוס. עולם של קצוותיו שני בין נחלקים הערים גלעיני  וחיפה תלאביב שלים,
הן אלה למדי. רב הגדולות הערים בגלעיני יותר הגבוה הסטטוס שכונות של חלקן
ומרכז הכרמל הדר ושל תלאביב צפון של בירושלים, ובנותיה רחביה של השכונות
יותר הגבוה הסטטוס אוכלוסית של נכבד הלק מתקבץ שכונות באותן בחיפה. הכרמל
לשירותים קירבה מעדיפים זה סטטוס בעלי כי להעיד כדי בכד יש אלה10. בערים
האחרונות בשנים כי אף פתוח. לשטח הנוגעת זו בעיקר פיסית, רווחה פני על ואנשים
מצומצמת עדיין הערים, בשולי יותר גבוה סטטוס שכונ.ת של לצמיחתן עדים אנו
דגם הערים, מרכזי בקרבת ההתקבצות דגם את עדיין לשנות כדי בה ואין זו תופעה
בעריה המצוי לזה מה במידת הדומה אך ארצותהברית, של בעריה השכיח לזה המנוגד
הגאוגרפי הדגם את וחזקה הוסיפה בשוליים הציבוריים השיכונים בנית אירופה. של
סטטוס בעלת אוכלוסיה לפיו ישראל של היהודיות הוותיקות לעריה האופייני החברתי
לא בשכונות גבוהים בשיעורים נמצאת אסיהאפריקה יוצא בד, שמרובים יותר נמוד
גבוה סטטוס אוכלוסית של גבוהים שיעורים מצויים הערים של בגלעינן ואילו מרכזיות
החבר התנאים מבחינת רק שלו מכאן אמריקה.  אירופה ייצאי של חלקם רב בה יותר
שכונות ההופכים הגורמים אותם הישראליות הערים של המרכזיות בשכונות אין תיים
בארצותהברית. מתרחש שהדבר כפי האוכלוסיה, מן ניכר לחלק רצויות לבלתי אלה
של בגלעינן יותר הנמוך הסטטוס בעלות המרכזיות בשכונות גם כי לציין יש כן, כמו
חיפה של התחתית בעיר תלאביב, של העסקים למרכז שמדרום כאלה הגדולות, הערים
חמור חברתי איבטחון של תנאים שוררים אין ירושלים, של המסחרי למרכז סמוך או
ניידות כושר בעלי תושבים ולדחוק הנגישות לתנאי רבה בסתירה לעמוד העשויים

הלאמיכזיות. השכונות אל גאוגרפית

פכיבתית מצוקה של מקומות

ובתחלופה העירוני המרחב פני על הסביבה משאבי של הגאוגרפי בסדר הדיון רקע על ,י י. . 

סביבתית מצוקה של מקומות ולהגדיר לנסות ניתן אלה משאבים בין הגאוגרפית , ך.^,
רווחה בין התחלופה מן כתוצאה בהם, במקומות מצויה סביבתית מצוקה .*£כדלקמן: "יל£.
הנמוכה לרמה מביא אלה תנאים מסוגי אחד על הויתור הכרתיים, ותנאים נגישות פיסית,
הם המשאבים סל של האחרים המרכיבים אם גם מציקה. גבול המהווה מינימלי מסף
מצוקה. של לסביבה הסביבה את עושים המרכיבים אחד של הירודים התנאים עתירים,
מתבססים אנו כאשר גאוגיפי לזיהוי קלים סביבתית מצוקה של מקומות זו הגדרה לפי ן^, :, /
אחד סוג העיר. ממרכז המרחק לאורך לנגישות פיסית רווחה בין התחלופה מושג על .'vH<.
עשויה הפיסית הרווחה בהן העיר מרכז של בלבו שכונות של זד, הוא מקומות של ; ■

בהצ מצטיינות אלה שכונות .(4 ציור (ראה המצוקה לסף מתחת הנמוכה לרמה להגיע
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עסקים של ניכרת בחדירה ישנות, דירות של ניכר בשעור הבינוי, של רבה טופפות
לכך, אי וזיהום. תחבורה שאון כרעש, סביבתיים מטרדים של ובהתגברות ומלאכות

4 ציור

: ו

/ >00.0 /

"<> ts
;במרכז בשוליים'

העיר ממרכז מרחק

תנאי המעדיפים קשישים לאותם גם מנשוא קשים אלה בשכונות הפיסית הרווחה תנאי
סביבתית. מצוקה של מקור הם אלה בתנאים מגורים מכסימליים. נגישות

בהן הערים בשולי מרוחקות שכונות הן סביבתית, מצוקה בעלי מקומות של שני סוג
מעטים אלה בשכונות .(4 ציור (ראה המצוקה לסף כתחת להיות עשויים הנגישות תנאי
שיתקיימו כדי דיים טובים אינם התחבורה אמצעי ואף האוכלוםיה ומועטה השירותים
גם מנשוא קשים השכונות, באותן אלו תנאים הנדרש. למינימום מעל גישות תנאי
מתנאי כתוצאה ניכרת. פיסית רווחה של בתנאים לגור המעדיפים קשישים לאותם
סביבתית מצוקה של למקור המרוחקות בשכונות המגורים נעשים הירודים הנגישות

הקשישים. עבור
העסקים מרכזי את מציינים הפיסית הרווחה של מבחינתה סביבתית מצוקה של תנאים
של העסקים במרכז ואכן. תלאביב. של מרכזה את ובמיוחד בישראל הגדולות בערים
שביניהם הקשישים מן רבים תושבים. ליציאת עדים אנו המילית ובקרבתו תלאביב
בשכונות כי מסתבר " וסיון הרפז של ממחקרם למרכז. הסמוכות השכונות אל יוצאים
הקשי באוכלוסית ניכר גידול חל  כלשונם הפנימית" "הטבעת  למרכז הסמוכות
אחוזים^ ב19 הפנימית בטבעת הקשישים מספר גדל 19761972 השנים בין שים'.
ואל החיצונית הטבעת אל אחרים גילים בני של יציאה בגלל וכן זה גידול בעקבות
זמן פרק באותו ל21.1 מ15.7 הפנימית בטבעת הקשישים אחוז גדל לתלאביב מחוץ
הקשישים, כדלקמן: הפנימית הטבעת אל קשישים של היציאה את להסביר ניתן קצר
פונים מסחריים, עסקים של לחצם ובגלל הפיסית הרווחה בתנאי ההדרדרית בעקבות
פיסית רווחה של להם הרצוי ההרכב את להשיג עתה ניתן בהן סמוכות שכונות אל
אחר אמנם, תרים, שהקשישים כך על מורה הפנימית הטבעת אל היציאה ונגישות.

קשים. פיסית רווחה תנאי של מדי כבד במחיר לא אד רבה נגישות

מרכזי של בליבם המסחריים העסקים עלידי תושבים דחיקת כי יזכור יש כן כמו
של ביותר הגבוהים השעורים אלה במקומות אין שוב כי לכי הביאה הגדולות הערים
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את מצמצמת מאוכלוסין המרכז של הידלדלותו ואחרת. קשישה אוכלוסיה, צפיפות
הצפיפויות עתה מצויות שם הפנימית הטבעת אל פונים והקשישים לאנשים, נגישותו
אך רבה נגישות משיגים הפנימית בטבעת קשישים. ושל אוכלוסיה של ביותר הגבוהות
המציי זיהום ושל רעש של ועסקים, מגורים ערוב של רבה ממידה נמנעים זאת, עם יחד

עצמו. המרכז את נים

ביש הערים בשולי מרוחקות שכונות של שורה מציינת קשישים אצל נגישות מצוקת
למקם נהגו הבונים הגופים אשר הציבוריים השיכונים הם אלה בין הבולטים ראל.
וגודל הקרקע מחיר מבחינת בעיקר נוחים הקמה תנאי בהם שנמצאו מרוחקים במקומות
מצטברת והחמישים הארבעים בשנות שהוקמו המרוחקים בשיכונים הקרקע12. גושי
הופך ואנשים משירותים המרחק עבורה ואשר בינתיים שהזדקנת אוכלוסיה והולכת
קשי של ניכר שיעור בעלי מרוחקים שיכונים של זו תופעה סביבתית. מצוקה למקרר .

לבעיה ולהפוך ממדיה להגדיל עשויה היא רבות לא שנים ובעיד בחיתוליה רק היא שים
תאפשר לא הפחותה הגאוגרפית שניידותם הקשישים בהם ירבו אם חשובה חברתית
אלל מרוחקים משיבונים בחלק מרוחקות. כה שאינן לשכונות מגוריהם את להעתיק להם
לקרח, דיור איכות בגלל וזאת פיסית, רווחה של מצוקה הנגישות מצוקת אל מצטרפת

החמישים. שנות בראשית שהוקמו שיכונים המאפיינת

אחרים. מסוגים בשכונות גם מצוי פיסית רווחה של ומצוקה נגישות מצוקת של שילוב
שרידים הערים, בשולי הם אף הממוקמים מעברות של שרידים אותם הם מהם אחד
כאחד. אישית ומצוקה סביבתית מצוקה להם קשישים של ניכר בשיעור מצטיינים אלה
מקו של שני סוג אלה. ממקומות לצאת אפשרותם את שהגבילה היא האישית המצוקה
כפרים של במקומם שקמו היהודיות השכונות הן משולבת סביבתית מצוקה בעלי מות
נגישות של גרועים מתנאים לסבול עשויים הקשישים כאן גם לעיר. הסמוכים ערביים

כאחד. פיסית ורווחה

התכנון מדיניות על הכביבה משאבי של הגאי:ר8י הסדר 'השלכות

של הגאוגרפי בסדר הדיון של השלכות מספר על להצביע ראוי זה למאמר כסיכום
במשאבים בהתערבות העוסקים גופים של המדיניות על בעיר הסביבתיים המשאבים .

לקשישים: הנוגעים אלה

מצומצם חייו מרחב אשר לקשיש, הרלוונטי הגאוגרפי המרחב היא שהשכונה מאחר א.
ברמת בעיקר הקשישים לצרכי לב תשומת להקדיש יש הביניים, גילאי של לזה ביחס
חשיבות משנה מקבלת הקשישים של השכונתית לסביבה לב תשומת השכונתי. התכנון
שאפשר. כמה עד הקהילה בתוך "החלש" הקשיש את להשאיר הגוברת הבטיח בעקבות

למקד יש ולאנשים לשירותים נגישות של רבה מידה מעדיפים שהקשישים מאחר ב.
בשכונות זו. נגישות המעניקות בעיר מרכזי מיקום בעלות בשכונות הלב תשומת את
כבדת חברתית בהתערבות צורך ואץ הסביבה במשאבי ניכרות השקעות הצטברו אלה
למיקום עדיפות להעניק לשקול יש הקשיש. של החיים באיכות שינוי להשיג כדי משקל
דיור רגילים, שיכונים  לקשישים מגורים של בתכנונם מדובר כאשד אלה בשכונות
לשי מנגישות להנות יוכלו מרכזיות בשכונות שיתגוררו הקשישים מעונות. ואף מוגן
החבר השירותים של מצידם התערבות של ניכרת למידה יזדקקו ולא ואנשים רותים
פיסית רווחה על בויתור כרוך הדבר אס גם עדיף אלה למגורים מרכזי מיקום תיים.

העיר. שבשולי במקומות בנקל להשיג ניתן אותה
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מאמצים לרכז יש ומכונות ישנות הן לקשישים הנוחות המרכזיות שהשכונות מאחר ג.
עתה עד שכאלה. עירוניים לאיזורים המתאימות תכנוניות אסטרטגיות לנסח מנת על

מוסדות. או שכונות הדשות: סביבות של להקמתן התכנוני המאמץ עיקר התפנה

כדרך קשישים של הסביבה במשאבי החברתית ההתערבות מדיניות של מבחינתה ד
מעין התערבות ולהפעיל לנסות ענין יש האם השאלה: נשאלה חייהם איכות לשיפור
אם סביברנית, מצוקה^ קיימת בהם עיים של ובעיבורן בטבורן מגויים איזויי באותם זו
wcfאלה לענות ניתן כך גרועים. הנגישות שתנאי משום יאם ירידה פיסית רווחה בגלל
מול אפשרית בלתי משימה היא העיר בגלעין הפיסית היווהה תנאי שיפור זו מעין
יוכ החברתיים השירותים של הכספי כוחם כי להניח אין בו. החלים המבניים השינויים
י  י. כמוכן העיר. בגלעין המתרחשים רביהעוצמה הכלכליים התהליכים את לשנות
כילות ה ת ניכר כספיות בהשקעות כרוך הוא אף מרוחקות בשכונות הנגישות תנאי
ח. ה. כן ל נשאלת הסביבתיים. במשאבים מזערי שינוי ייק אד בעקבותיהן להביא
לאותם אלה בשכונות המאמצים עיקר את להקדיש אין האם הדברים, פני אלה אם
מרכז אל מדי קרובות שאינן אחרות, שכונות אל הקשישים ביציאת הכריכים פתרונות
בין פה חלו ת ם לקיי ניתן בו העיר של תחום איתו אל ממנו, מדי מרוחקות או העיר י

פתרו לשקול יש ז (4 ציור (ראה הקשיש מבחינת סבירה שהיא ונגישות פיסית רתחה
הקשיש. בגיל מגורים מקום העתקת של השליליות ההשלכות כנגד אלה נות

בעיר והנגישות הפיסית הרווחה של הגאוגרפי הסדר אודות שניסחנו הכללים ה
איכות של הפוטנציאל את כללי באופן לאמוד כדי בהם יש כי נראה אד הם, גסים אמנם

םמי מצבי לתאר יכולים אינם אלה כללים כמובן, העיר. של השונות בשכונות החיים
להוסיף יש בשכונות, המשאבים סל על הידע את לשכלל מנת על ולכן, עיי, כל של ;ם
זאת נתונה. בעיר העירוני המרחב פני על המשאבים של הגאוגרפי הסדר על נים לתו
 "ושבים.ייויי" מוסדות, עסקים, על כלליים משתנים מספר באמצעות לעשות ית

המרחב פני על הסביבה משאבי של הגאוגרפי הסדר על הידע את שנעמיק ככל בורה
תקציביות, מגבלות בגלל אשי, מפורטים שכונתיים לסקרים פחות כוללנזדקק דחיתני

יע ה את לעדכן מנת על מסויימת בשכונה המשאבים סל את מפורט באופן ולסקור

הדרוש.
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