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המכון
נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (וער האמריקאי הגיוינט במסגרת ופועל ב974ו

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של

בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המבוו מנסה בפעולתו
של הפעולה שיתוף להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות
לבין מחקר ביו לנשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש
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ר ".קצי

; בישראל המוגבלים הקשישים של הצרכים על לענות נוער סיעוד ביטוח חוק
אישי ובטיפול בית בשירותי לעזרה מימון להם ולספק משפחותיהם, בני ועול

הכנתו אשר בארץ, ביותר המורכבים הסיעוד מחוקי אחד הינו זה רווק יומיומי.

יישומו ואת החוק הכנת תהליך את שליוו הקשיים ביותר. מסובכות היו והחלתו
מבעיות והן הקשישים לצורכי המתכננים של השונות מהגישות הן נובעים

ת. ו תקציבי

ואת החוק של עיצובו על שהשפיעו העיקריות הגישות את סוקר זר. מאמר

את שיקבעו הגורמים ואת לבסוף שהושגה הפשרה את ומציג הכספיות, השלכותיהן
למעשה. החוק הפעלת עלות

בעלות הצפויים ההבדלים את בוודאות לקבוע ניתן שלא מראים, הממצאים

הגישות עיצוב של שונים במרכיבים תלוי הדבר השונות. הגישות פי על החוק

; של בסופו שהתקבל, החוק עלות גם האוכלוסייה. תגובת לגבי ובהנחות השונות
והיא האוכלוסייה, בתגובת תלויה היא אף שכן לחיזוי, ניתנת אינה דבר,

החוק. יישום מאופן גם תושפע

שכל הניחו, כה עד שנעשו החוק עלות שחישובי במיוחד, מדגיש המאמר

( לגבי בהכרח נכון אינו הדבר אולם זכאותו. מלוא את למצות עשוי מוגבל

מידת כזו במערכת לשירותים. הזכאות את ובראשונה בראש המבטיחה מערכת

ורבים העלות, על משפיעה הטיפול את בעצמה לספק המשפחה של הנכונות

שהודגשה נוספת נקודה זכאותן. מרב את המשפחות ינצלו תמיד שלא הסיכויים

המוגבלים. הקשישים מצורכי חלק על רק עונה שהחוק היא, זה במאמר

הפניית תיתכן החזויה, העלות מן נמוכה בפועל העלות תהיה אכן אם

במסגרת הזכאים אוכלוסיית ושל השירותים היקף של להרחבה שיישארו העודפים
החוק.
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 ובגורמים שהתקבל, בחוק ביטוי לידי באה
בפועל. החוק עלות על שישפי'עו מבוא

החוקים אחד הוא י סיעוד ביטוח חוק
השונות הגישות סקירת המוציא החקיקה במסגרת ביותר המורכבים

הדדתק הצורך רקע על בא החוק בארץ. לית
חוק ,Jsm v1a 77ztyr עיקריות הסוגיןת מוג קש"'שים של לצרכים הולם מענה לתת
ה0עק את ^ איך (א) הן. ס"עןד ביטוח מש&חדתיהם. ושל בלים
הלא הסיוע הנם המדינה, שמספקת הפררכ7לי, שירו מימת  פשוטה המטרה לכאורה,
המשפחה; "J?Mia לקקןיקן ^יתן פןרמלי> של יומיומי וביתי אישי בתפקוד לעזרה תים
mmm ,."0", |T|"fI את לספק ד1אם (ב) מאוד. מסובכת הבעיה בפועל הקשיש.
כספ,ת. ג^לד, nwsatt אן ^ שיףיתים החוק, הכנת תהליך את שליוו הקשיים
בהן pnlff בזו זו כרוכות ^ סוגיות T1t. מן נובעים יישומו, את גם ללוות וש1שויים

; משףלב ^.^ לעתים, והסותרות ומקיימות, השונות הגישות
,ביניהס) ד1סכימו השונןת 7^?ה '^לי המשמעות ומן הקשישים, צורכי לסיפוק
יכולה אחנה הקשיש צורכי למילר טד>אחריות המדינה. תקציב לגבי להן שיש הכספית
משפחתן ^ ^ רק מןשלת להיןת במתכונתו החוק של העיקרית תרומתו
יש זה ל0יזזע להם. לסייע צריכה ושהמדחנה היא: הנוכחית
לצורכי הולם מענה להבטיח מטרות: כמה לקשי ל0ירע נוספים משאבים בהקצאת א.
הקשיש מן כבד כספי עול למנוע הקשיש; מוגבלים. שים
המש על המוטל הטיפול עומס את ולהקל לעידוד ד.0יוע את להרחיב בהחלטה ב.
של מיסוד שניתן כמה עד למנוע פתה; בקהילה. הקשישים של הישארותם .
בקהילה, הישארותם את וליעהדד קשישים העי הגישות בסקירת יתמקד זה מאמר

למשפחתם. סמוך ומש החוק, של עיצובו על שהשפיעל קריות
האח חלוקת אופן לגבי נחלקו הדעות אך כמו ד"שוגות; הגישות של הכספית מעותן

ן ש7ה ולגבי הפרט ובין המרעה בין ריות שהיא כפי אלה, נישות כץ בפשרה נדון כן

בישראל. וחברה אדם והתפתחות לגרונטרלוגיה ברוקדייל מכון מנהל י
בישראל. וחברה אדם חהתפתחות לגרתטולוג^ ברוקדייל מכת ..

בנחיאי0 רבות דנו אתם ואשר החוק בגיבוש מעורבים שהיו אנשים למספר להודות ריצים המחברים
שניט. ודן פרידמן שמואל מורננשטייז, ברנדה לאור, אורי כהן, שלמה הבא, משה אלה:

התשפ''ו. בני0ז ט"ז ,1178 החוקים ספר התשמ''>1986, ,(61 פס* (תיקון הל*וסי הביטוח חוק !
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להבין, מיד ניתן בפוועל. נותנת שהמשפחה פדי להקצות, שיש הציבוריים המשאבים
ולא כספית, עזרה מתן מחייבת זו שגישה בקשיש. לתמיד להמשיך המשפחה את לערדד
ניתן זו בצודה רק לשירותים. זכאות מתן הגישות בין להבחין יםול אשר נוסף, מימד
הנותנת למשפחה שווה ציבורי סיוע לספק החברתיות למטרות ההתייחסות ההא השונות,
בעזרה המעהניינת ולמשפחה בעצמה עזרה יש המשפחה. בעזרת הקשורות והכלכליות
כינלנו למה להבין, גם ניתן מכאן פורמלית. לצמצום אמצעי בעיקר זו בעזרה הדואים
מפצה הכסף  הפיצוי גישת בשם זו 'גישה בה שתאה מי יש הציורית; ההרצאה
מעניקה שהיא העזרה על המשפחה את מתאים אדם כוח במצלאת לקושי פתרת
מטעמי בכך שדוגל מי יש עצמה. בכוחות הרואה גישה גם יש אך הדרוש; בהיקף
על משפחה להעוניש שאין פט'ע1בה צדק, בפני עדך המשפחה מטעם העזרה באספקת
מי ויש העזרה, את בעצמה מספקת שהיא רווחת מבחינת עדיף שהוא titd עצמו,
המשפחות את לתמרץ פדי בכך שדוגל תמריצים מתן מצדיקה זו גישה הקשיש.

בעצמן. לקשיש לסיקע התמ המשפחה. עלידי שירותים לאספקת
יש הללו הגישות שתי פין לבחירה מעבר תמריצים, מערכת כל כמו המוצעים, ריצים
מהות על רבות המשפיעה ,קנ^ך, עוד היו וכה כה שבין למשפחות גם גיוונים
המחויבות מידת  הציבורית המחויבות להע עלולים הם ולכן העזרה, את מספקות
הנכונות: בגישת הצדפים. מלחא על לענות שמח מי אך הציבורית. תעלות סך את לות
העזרה כל את לספק מףסנז; ד<מדחנה האם המשפחה תמיכת של הערך את מארד שיב
של הצדסים מלחא על לענות פדי הדרושה כך. לשם .נוספת בעלות גם לשאת מוכן
או המסוגלת משפחה אין כאשר הקשיש, העיקריות, הגישות שתי מתוארות בהמשך
האם הפיצוי: בגישת ? בו לטפל המוכנה גישת  החוק על בדירנים זו מול זו שעמדו
כל על המשפחה את לפצות מוכ.נה היא ניתוח ומוצג  ה"פיצוי" וגישת ה"נכרנות"
ציבוריות במערכות ז נותנת שהיא העזרה שבחרנו לציין, עלי'נו שלהן. היחסית העלות
העזרה. היקף על הגבלות לעתים קיימות אלה בשמות הנידונות הגישות את להכתיר
לגבי קביעה בחלקן, משקפות, אלה הגבלות השמות אלה אין שלנו, נוחיותנו לשם
לאפ כדי להוציא שסביר המקסימלי הסכום הציבורי. בדיה המקובלים
לכך הסיבה בקהילה. להישאר לקשיש שר
זו עלות מסוימת שבנקודה בחלקה, הנכונות טת גי
_פי של על הפק". את רואה הםרלנד, זו גישה עלפי

לאפשי ^ לספק. מוכנה שהמשפחה העזרה בהשלמת
אם בעלית מקצו עמך. של החשובים התפקידים ^אחי להם לסייע הו* ,"""", ד,קש"ש עם

, , לעשות ונבחנים מסוגלים הם מה נמוכותלברר שהן ברמות ינק0עות אלה הגבלות , את, ^ לכפות כוונה זו בגישה אין אילם בעצמם,
משפחה זו, גישה לפי המשפחה על מטלית
תקבל לקשיש, לסייע והמוכנה המסוגלת

לגבי יבה משמעות י* *לה ילהגבלות לה מרבטח אך המזינה, מן עזרה פחדת
יסוד מכניסות הן לעיל. שיצגנו תע?יינית היא םאשר vna את תרחיב שריינה
ביו לבחהי חייבת י'משפתה שכו כפייה' של נוספת. לעזרה תזדקק
שצרכיו הסימן ובין לקשיש העזרה וחונקת

מענה. ללא יישאת ה6יצוי גישת
ולעמוד הגישות, שתי את להמחיש כדי קשר בלי לסייע המדינה על זו גישה עלפי
דוגמה להלן מציגים אנו בעלותן, תהבדל על ולעזרה בקשיש לתמוך המשפחה לנכונות
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פורמלית תמיכה ל3תן חלביות ני^ת .1 לוה בהיקף מדובר בשלושתן משפחות. שלוש של
שעות 30 ל הזקוק הקשיש, צורכי של זהה

משפחת משפחת משפחת מתבטא 'המשפחות בץ ההבדל בשבוע, עזרה
כהן חזן לוי לוי משפחת העזרה: את לס2ק בנכהנותן

 מוכנה חזן משפחת פלל, לעזור מוכנה אינה
30 30 30 בשבוע) (שעות צרכים ומשפחת שעות 20 של בהיקף עזרה לס&ק

30 20 0 המשפחה נכונות הכל.  כהן
פורמלית עזרר הציבורית העזרה היקף את מציג 1 לוח
הנכןנוו; גי,"ת ולפי הנכונות גישת לפ הקשיש שיקבל

חלופיות גישות שתי עלפי הפיצוי, 0גישת 10 30 מלאים צרכים ,, ,

לענות מלאה מחויבות  המחויבות למידת
0 10 20 חלקיים ציכים חלקית. ומחויבות הצרכים על

ה3י*וי גישו? הניתנת העזרה שהיקף לראות, נ"תן
30 30 30 מלאים צרכים ומשתנה הפיצה בגישת אחיד ההא לקשיש
20 20 20 חלק,ים צרכים המשפחה. לנכונות בהתאם הנכונות בגישת

התייחסות של האפשרות גם מוצגת 1 בלוח
מקסי שונקבע מניחים, ואנו לצרכים. חלקית
הגי בשתי בשבוע ועזרה שעות 20 של מום

זילה תתידי י^יי טשיטת הטחענים' *לה היקף הגבלת שלאחר לראות, ניתן שות.
בהתפלגות התנחה יעל ^תמכים יותי מענה ללא צרכים ישארו לוי, לאדון העזרה
י2^1' י™™' בשתי שינה לי'יית יכילי' זאת בכל המשפחה תחליט כן אם *לא 
ייתיבשיטת ™? 'T™ r™Darn העזיה האדו של במקרה החסרה. העזרה את לתת
התי ברמה בס*ל< מיטלת זו jm תנכו™' בגישת משפיעה אינה ההגבלה וכהן חזן ינים
שהמשפחות שבגלל היא' יטענה איל?ית עבור פיצוי תקבל המשפחה ואך ^הנכונות, ^יל שעת כל עביי תשלים יקבלו יתבטא לא הדבר שעות. של יותר קטן מספר
את לי'גייל איתו ימייץ היבי נותנות חלקי בפיצוי אלא מסופקים, לא בצרכים
*''י ""יייי ^לל שני' מצד י א י'עזיהי עזרתן. עבור למשפחות
שיכולה חכנסה תושפת יל^י^ למ:לפחה1 הגישות של העלות את לד.עריך כדי
פורמליים שירותים יותר לקנות להם לאפשר אוכלוסיית של התפלגות ינניח השחנהת
מראש ל^ת ^י אי לכי איתם ילועידד שהדבר כפי המשפחות טיפוסי בץ הק^ז"שים

ייתי חזקה ת™ יי^'יי' איזי החישובים את לפשט כדי .2 בליח מוצג
להתבטא יכול הגישות שתי בין ההבדל (כהן בלבד משפחות סוגי לישני נתייחס
אתת היתה זו למיסוד. בפנייה בהבדל גם התפלגות את לקבוע צורך יש תחילה ולוי).
הצי בדיון שהושמעה העיקריות הטענות המשפחות; סוגי שני בין האוכלוסייה
מהן ימנע למשפחות שתשלום נטען, בורי. בישראל המשפחות של הנוכחית ^ההתפלגות
מתן שגם להדגיש, יש אך למוסד. לפטת קרונות המשפחות רוב שבו מצב, משקפת
לצמ אמור הנכונות גישת לפי שירותים השאלה חזן. למש0חת או כהן למשפחת *ותר
מתן עלידי למוסד, הפנייה את צם כאשר המשפחות, יתפלוגו איך ה0א, העיקרית
הנטל על והקלה הקשישים לצורכי מענה בדור, זמינים. יותר הרבה יהיו השירותים
מה היא, שהשאלה כך המשפחות. על המוטל מעני שהם העזרה היקף את יצמצמו שחלק
בהשפעתן הגישות שתי בין ההבדל מידת ותאם בכמה,  היא השאלה אך קים,
את לבחון כדי למיסוד. הפנייה היקף על הטיפול. נטל בעיקר לשאת המשפחות ימשיכו
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לטפל מפסיקות המשפחות שבל במקרה המש את נבחן זו אפשץעת של ההשלכות
כאשר זהה. השיטות שתי של העלות תהיה עלפי שלה האפשרית הכמותית מעות

■ במחיר מפרצות המשפחתיות הטקול שעות קורנות. הנחות
הגישות שתי של היחסית תעלות יותר, נמוך התומכים אלה שמעלים שנייה טענה
העזרה במידת תלויה העלות בתרה. אקנגה שעת של לעלות מתייחסת הפיצוי בגישת
וברמת הגישות בשתי הניתנת המשפחתית על זו עלות ונקבעת הנכונות בגישת עזרה.
לראות ניתן משפחתית. .עזרה לשעת הפיצוי היום בשוק. הפורמליים השירותים מחיר פי
בין ההבדל 0/י'80 של פיצוי שםרמת ,2 בלוח התרח עם אך בערך, דולר 4 הוא זה מחיר
מאוד. משמעותי להיות צריך ההתפלגויות ל5 י'עלה שהמתיר להניח, חש הביקוש בות
ההתפל תהיה הנבחנות כגישת אם שרק כך, לעשות ניתן הפיצוי בגישת לפחות. דולר
הפיצוי בגישת האילו 'ב', בהנחה כמו גות עזרה של לש'עה התשלום עלות בין הפחדה .

אזי  א' בהנחה כמו ההתפלגות תהיה מש ועזרה שעת של עלותה ובין פורמלית
ככל זהה. תהיה הגישות שתי של העלות בשיעור פיצוי למשפחה ולקבוע פחתית
בהתפלגו ההבדל הפיצוי אחוז ואת שנוריד יותר. נמוך
שעלות כדי פחות משמעותי להיות צריך י™ שתי של היחסית .העלות מוצגת 2 בלוח
שיטת עלות על תעלה לא הפ"צוי שיטת התפלגות לגבי שונות בהנחות הגישות

הנכונות. טיפול בין התעריף הפרש ומוצג המשפחות
ההשפעה את בחשבון הבאנו לא כה עד שלוש מוצגות משפחתי. לטיפול פורמלי
ננסה מיסוד. על האפשרית הדיפרנציאלית בראשו והמשפחות. של חלופיות התפלגויות
גורם של האפשרי הגודל סדר י1ל לעמת למשפחת דומות המשפחות מן 8070  נה
מן אחוזים 2.2 כיום נמצאים בישראל זה. למ1צב דומה כלומר לוי, למשפחת 200/0"\ כהן
זו אוכלוסייה סיעהדי. במוסד הקשישים הדומות המשפחות אחוז בשנייה היום.
האוכלוסייה מן אחוזים 8070 מהווה הדומות ואחוז ל160/0 לורד כהן למשפחת
היינו אם כלומר, בקהילה. החיה הסיעודית בהתפלגות ל840/0. עולה לוי למשפחת
מספר היה מלא, באופן מיסוד מונעים למשפחת דומות המשפחות כל השלישית
בקהילה המתגוררים המוגבלים הקשישים בחלקו המשפחתי. הטיפול נפסק כלומר, לוי,
האפשרות על מחקר מתוך זה. באחוז גדל החלוקה את לראות ניתן הלוח של הראשון
למיסוד ממתינים בקרב שנערך מיסוד, למניע טיפול לש'עות פורמליות טיפול שעות בין
(1986 ואחרים, (חביב ב1983 ערים בשלוש בחלק ההנחות. שלרש עלפי פורמליות לא
הסיעודיים הקשישים מן 500/0 שבערך ,נמצא, הדבר העלויות. מחרשבות הלוח של השני
את מרהיבים היו לו בקהילה, להישאר יכלו לעזרת הפיצוי שיעור קביעת ידי על 1ועשה
ששיעור מניחים, אנו הקהילתיים. השירותים מן 1000/0 תנ,ח0ת: שלרש מוצגות המשפחה.
יכלו במוסד הנמצאים מאלה נמוך יותר 80"/0 זהה), (כלומר הפורמלי השיעור
לפי .3070 העתר לכל  בקהילה להישאר אין ראשון שמשלב מניחים, 607cv.אנו
ב25 מקסימלי לגידול מגיעים אנו זו חנחה בקהילה. הגרות המשפחות בהיקף הבדל
כתוצאה הקהילתית. בואוכלוסייה אחוזים השיטות שתי בהשפעת הבדל אין כלומר,
הטיפול של העלות תגדל מיסוד ממנחעת המיסוד. היקף יעל

הטיפול בעלות חיסכון יושג אבל הקהילתי, בלוח המוצגות העלויות של החישובים מן
של פונקציה הוא הכולל החיסכון המוסדי. בין הבדל אין אם מסקנות. כמד, "עולות
לעלות המוסדי הטיפול עלות בין ההבדל ובין פורמלית עזרה שעת על הפיצוי שיעור
(הביב לעיל שהוזכר במחקר בקהילה. הטיפול משפחתית, ועזרה שעת על הפיצוי שיעוד
הממוצע שההבדל נמצא, (1986 ואחרים, רק יותר. יקרה תמיד תתלה הפיצוי שיטת

 ו
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ה8י*וי וגישת הנמנות גישת על המבוססות למערכות שבועית עלות חישובי .2 לוח
למש6חות* ה6יצוי שיעור לגבי שונות ובהנחות הי6תטיית באוכלוסיות

sאלטרנטיביות התפלגויות

ג ב א
כהן 0p/o כהן 16O/O כהן 80"/o
ליי 100></0 לוי 0/י'84 ליי 20P/o

rmjjn e7£7

3,000 2,520 600 פורמלית
0 480 2,400 פורמלית לא

.* (בדולרים) עלויות
15,000 12,600 3,000 הנכונות גישת

" לפי: הפיצוי גישת
15,000 15,000 15,000 (5$) הפורמלית מהעלות vxp/a
15,000 14,520 12,600 (4$) הפורמלית מהעלות 807o

15,000 14,040 10,200 (3$) הפורמלית מהעלות 60o/o

בקהילה הקשישים ושמספר מענה מקבלים הקשישים של הצרכים מלוא הגישות שבשתי בהנחה, 2
קבוע. הוא

כהן, משפחת :1 בלוח המוצגות המשפחות מסוגי שניים בין המתחלקות משפחות 100 שיש בהנחה, 3
ומשפחת העזרה; מלוא את להושיט מוכנה והמשפחה בשבוע עזרה שעות ל30 זקוק הקשיש שבה

כלל. עוזרת אינה המשפחה אך שעות, ל30 הוא גם זקוק הקשיש שבה לוי,
לשעה, דולר 5 הוא הפורמלי הטיפול שעלות בהנחה, 4

(6יצוי) פורמלית לא שעות עבוד תשלום לשעה, דולר 5 לפי בפועל פורמליות שעות עבור תשלום 5
שונות, אלטרנטיבות לפי

שוגה יהיה המוסדית תעלות לןעומת קשיש עבור בערך דולר 125 היה בעלות
הש"טות. בשתי העי העלות מן 170/0 שהוא הפרש סיעודי,

שניתן מכאן, המוסדי. הטיפול של בודית
להיקף עצמה היא קשורה היחסית תעלות שהרחבת במידה הכוללות מעלות לחסוך
מיסוד במניעת והחיסכון המשפחה עזרת בהיקף לצמצום ותביא והקהילתיים השירותים
השיטות שתי בין שונה לחיית גם יכול השיטות בין השוואה לצורך אד המיסוד.
הפיצוי בשיטת הקודם. לניתוח בהתאם המי על ההושטעה של גחדולה רק ליא חשוב
שיעדר כן אם אלא יותר, קטן יהי'ה ההפרש השיטות. בין ההבדל מידת גם אלא סוד,
התש מן יותר יגמור המשפחה עבור יהפיוצוי מרכיבים: בשני להתבטא יכול הבדל
משמעותי הבדל ויש פורמלית לעזרה לום
המשפחתית. העזרה בהיקף השיטות בין במי הצמצום יהיה אחת בש''טה האם .1

מיסוד >ע!ל ההשפעות דבר, של בסיכומו איןדדאות בשני. מאשר יותר גחל סוד
שתי בעלדת נוסף להבדל לד"ביא יכולות כל על ; ^^^^^^^^ nw שההבדל בכך
דה תדמשמעי א?נו הסזון אבל השיטות, המחקר בספרות הוכחות rx 0נים,
משמעותי לחי™ חייב איבו ot^ חבךל זה. בנושא

הגודל. סדר מבחינת קהילתית עלות בץ ההטרקו תאם .2
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מש אינו הזכאות היקף היומיום". פעולות שדת_.ב_ו ךחןל.
הצרכים, היקף עם רציף באופן אפוא תנה י י י 1

המבטחים בחוקים כלל בדרך שנהוג כפי
של שונות ברמות .אנשים אלא שירותים, אינה החוק במסגרת שהתקבלה השיטה
המשמעות עזרה. היקף לאותו זכאים צורך היא אלא הגישות, מן *חת אף משקפת
תלויה הזכויות "."" של זו צורה של העיקריים תאיםיינים "אלה בוניהן. פשרה
שיובהר כפי בפועל, החוק של הביצוע באופן החי^: של

לחללי הביטוח חוק לפי זכאות מקנה החוק .1

םעזרה, הצורך בסיס על נקבעת הזכאות .4 מגבלת שאין היא, ו^בר משמעות הלאומי.
באו אנשים אך תפקודיים, מליקויים י"נופע שנמצא מי לכל מעונה לספק ויש תקציב
שונות במידות מעחניינים תפקודית רמה תה ניתן הגבייה, על יעלו ההוצאות אם זכאי.
הפורמליים, השירותים מן בפהעל ועזרה של  איזון לייצור כדי החוק, את לשנות יהיה
הקשרים וממסכת מגוריהם מתנאי כתוצאה שיעורי את "להרחיב או הזכויות את לצמצם
שגר קשיש ל1דו!גמה: שלהם. המשפחתיים המר שאדם הלא, נוספת משמעות הגבייה.
עזרה לפחות יזדקק ילדיו עם או בןזוג עם לעבודה. לוביתתדין :לפנות יכול נפגע גיש
אחוזים 73 >בעיר תביתית חעזחה בתחים לקבלת כל קודם זכאות מקנה החוק .2
או זוג בני עם גרים המוגבלים הקשישים מי הספק זהות את מגביל אינו הוא שירותים.
מערניינות רבות משפתות ילדיהם): עם  שכן אפילו או פרטי, או ציבורי, גוף 
לכי בעצמי האישי תטיפול מי חל? לספ? הביטוח מן '"שירדת לבחא צריך התשלום אך
את לממש יבליש שי'קשיש לכי' לצפית אין זמין, אינו השירות כאשר רק לספק. הל,אומי
סיבי' איי יאי לי' זכאי שהיא תעזרה כל שניתן כספית, גימלה לקבל זכאי הפונה
המ?י אנשי של י"?1" לכי אויתי לעודד מחייבת אינה ותחא שהיא, מטרה לכל לנצלה
טיפיל תוםנית הכנת על ממונים שיד'ו צועי שירותים הבטחת בין השילוב שירות. קניית
למצוא ילמשפחתו לו לסייע יי'ייי זסאי' לכל עיקרית שחני נקחדת היא כספית לתמיכה
פורמלית 'עזיה ביז להם הרצוי האיזוו את ובחוץ (בישהאל אחרות מסגרות לעומת

פורמלית לא לעזרה לשירותים, ב"טוח זכויות המקנות לארץ),
מוגבל החוק במסגרת בזכאות השימוש 5 פרטיה). או (ציבורית ברחאחת ב"טוח כמו
טיפול בעיקר  אחדים שירותים לקניית פיצוי אלה במקרים תהיה הכספית הגימלה
נקבע לא עדיין ביתית. ועזרה השגחה יאישי' ממי זמינים, שירותים אין שאם כיוון טהור,
הכל בהגדרות ייכללו בדיוק שירותים אלי לקניית הכסף את לנצל יהיה גיתן ליא לא
כן יותר, מקיפה שהרשימה ככל האלה; ליות שירותים.
הזכאות, סכום מלוא שינוצל הסיכוי גובר במו לעזרה הזכאות את מגדיר החוק .3

בשירות מעוניקנת שאחנה שמשפחה מאד1ר המ לשכר צמודים והסכומים כספיים, נחים
בקבלת מעונייגת להיות יכולה אחד ס2ציפי ממסגרות שונה החוק בכך גם במשק. מוצע
שירותים, של רתב בסל או אחרים שירותים מגדי כלייל בדרך אשר שירותים, המבטחות

מוגבל. בהיקף אחד פל שירות. יחידות של במחנחים הזכויות את רות
על לענות המנסה מסגרת אינו החוק .6 השכר ישתנה שאם היא, הדבר משמעות
לגבי ואפילו הקשיש, של הצרכים מלוא בית, שירותי המספקים הגורמים של היחסי
הז החוק. בסגרת המכוסים שירותים אותם במסגרת הזכויות של הריאלי הערך ישתנה
במונחים השווה, נתון, לסכום מוגבלת כאות רמות, בשתי מוגדר הזכאות היקף החוק.
אישי, לטיפול שירותים של קנייה כוח של "מוגבל מוגבלות: רמות לשתי בהתאם
מוגבל לאדם שבחעידת שעות 12 בעדר בכל ו"מוגבל היומיום" פעולות ברוב
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העזרה היקף לפי מוגבלות של דרגות הזכאות על עולה אינו זה היקף חלקית.
הק שתי רק המוקדם התמנון לפי הדרושה. משרד במסגרת היום הקיימת המקסימלית
יהיו הכפול לקו מתחת הנמצאות טיגורלות קשיש זאת, לעומת תו'לים. וקופת ■הבריאות
שזקוק מי כל כלומר, החוק; במסגרת זכאיות עזרה שעות ל30 להזדקק יכול מוגבל
אוכלו יותר. או שעות 12 של ובהיקף לעזרה למלא המוכנה משפתה שאין במקרה בשבוע.
הקטיגוריה מוגבלים. כ8,800 מונה זו סייה לפנות או זה קשיש יצטרך מצרכיו, חלק
מוג כ22,700 הכוללת הכפול, לקו שמעל שצרכיו למרות בקהילה להישאר ;או למוסד,
עזרה, שעות מ12 לפחות הזקוקים בלים, לספק תיאלץ שהמשפחה או מסופקים, 'אינם

החדק. במסגרת זכאים יהיו לא אפשרות לרצונה. מעבר שהוא בהיקף עזרה
.m^ של התחתה בחלקו כל ק77פ ,נתמקד מן השלמה יקבל שהקשיש היא, נוספת
אלה בין נוספת, הבחנה יש הזה בחלק אלה שירותים היום המספקות 'המסגרות
שלא אלה ובין ההכנסה במבחן שיעמדו זקופת הבריאות משרד תרוותה, (משרד
■לסיוע זכאים יהיו לא ולכן זה, במבחן יעמדו 'ערכם על בשמירה תלוי הדבר אך חולים),
החוק במסגרת הזכאות החוק. במסגרת כך לשם העומדים התקציבים של הריאלי
תרגום כאמור, קיצבת. רמות לשתי מחולקת חללו. הגורמים לרשות
של קנייה כוח של למונחים הקיצבה ערי שהחוק לראות, וניתן דבר של בסיכומו
המחירים לפי בית, מטפלת של טיפול שעות זכו המקנה מסגרת, של מיוחד שילוב הוא
הזכאות שברמת כך, על מצביע המקובלים, כספיות, לגימלאות והן לשירותים הן יות
שעות ל12 זפאי אדם יהיה יותר הנמוכה הצר על ל'ענות חלקית מחויבות תוךכדי
יהיו זו בקטיגוריה הנכללים אנשים עזרה המספקת המערכת כלל רקע על כים.
ל2312 התפקודי, מצבם לפי זקוקים, תלתרבדית: מערכת מצטיירת שירותים,
מן חלק הנותנת משפחה יש כאשר שעות. הביטוח עלידי שיופעל הראשון, הרובד .1

שאפילו או שעות 12 שיספיקו ייתכן ייטיפו'ל, סמך על לשירותים זכאות מקנה הלאומי
ל12 הזכאות את לממש צויר יי'יי' לא מתחת הן שהכנסותיו מי לכל חוקיות זכויות
מכך; בפחות להסתפק יוכל והקשיש שעות זכות ועם תקציב הגבלת ללא נתונה, לרמה
חלק הנותנת משפחה אין לקשיש כאשר אד לעבודה. בביתדין ערעור
התאדם יספיקו, לא השעות 12 גם הטיפול, מן ,,

, , קופת עלידי .המופעל השני, הרובד ייאלץ2. שהוא או אחר ממקור עזר יקבל , ,, , ,,, , . , על לשירותים זכאות מקנת כללית, חולים
לקבל, יכול כזה קשיש כיום, למוסד. לפנות ,1

י , , , שהמערכת כפי הכולל. הבריאות ביטוח שלסמך בהיקף השלמה הקיימים, הנהלים לפי , , ,' , , תנאי אחרי הממלא קשיש כל היום, יוכלפהעלת הוא ובנוסף אישי, לטיפול שעות 75 1_u. u
, ,, באילו התחשבות ללא עזרה יקבל הזכאות

עזרה נמוכה, הכנסה בעל הוא אם לקבל, עדים אנו זאת, עם יחד תקציביים. התוחה.צים ממשרד ביתית ,

,^ הזכאות בתנאי להחמרה האחרונה בתקופה
לגימלד< הזכאית לקביצה מסאן נקביי הקשיש. של העצמית ההשתתפות ולהעלאת
בעדך. שועות 18 שערכה יותר, גבוהה
ליזחי D,wnn אנשים w זי בקביצה משרדי עלידי המוטעל השלישי, הרובד .3

מן בחלק ^ ^ יתצ^ך ^ ^ לשירותים זכאות מקנה "רתחה, תבריאות
גם ^^ m^^.ל גם ך^קר,0 בעיקר מכוון זה רובד תקציבית. הגבל" עם
"""""" ^^ ^^ ^ הםל פאן הםנטה. מעוטות לאוכלוסיות
הקשיש יהיה עדזרת, אינה היא אם נותנת; אותו לפשט ניסינו מורכב, שתדבר מכיוון
המע הקיימת, המערכת מן להשלמה זקוק המחולק הראשון, בטור .3 לוח בעזרת

שבועיות. עזרה שעות ל18 9 בין ניקה של1'ש בין מבחינים אגו חלקים, לשלושה
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הקיימות ובמסגרות סיעוד חוק גמסגרת לסיוע הזכאות והיקף הנזקקות היקף :3 לוח

לזכאזת מעל ההכנסה החוק במסגרת זכאים לא הצודך היקף
הרוותה משרד של אישי טי3ול אישי בטיפול

 חולים קופת שבועיות שעות 6 עד  הרווחה משרד שעות 111
שבועיות שעות 5 שבזעיות

 הבריאות ומשרד חולים קופת
שבועיות שעות 5 עד 22,700

קשישים
הרווחה. ממשרד ביתית לעזרה זכאים חלקם j

בע//יי^נסי החוק במסגרת זכאים
חןלים קופת חולים/משה"ב קופת ביטוח חוק שעות 2212

בהיקף אישי טיפול אישי טיפול סיעוד שבועיות
שעות 75 ש7י שבועיות שעות 75 אישי טיפול

שבועיות לעזרה זכאים חלקם ביתית ,ועזרה 5,160 1

ממשה''ר ביתית שבועיות שעות 12 קשישים

הכנסה בעלי חולים/משה"ב קופת ביטוח חוק שעות 23 ■

גבוהה אישי טיפול סיעוד ומעלה שבועיות
0,^ קופת שבועיות שעות 9*ג אישי טיפול ג*36'3 י

בהיקף איש, טיפול לעזרה זכאים חלקם ביתית ועןרה קשישים ^

nw1p lg_9 ^ ממשה"ר םיתיוי שובועיזת שעות 8נ
שבועיות

לקבל יכולים זו בקטיגוריה הכלולים אלה שיש החשיבות את מדגישה זו תמונה
השתת כדי תוך תולים מקופת עזרה היום את והמהווים הקיימים, התקציבים להבטחת
מוגב שהם לאנשים מתוצאות. חלקית פות לאדם ומאפשרים מיסחר למנוע סדי הבסיס,

 מעו חולים וקופת המשרדים פל פחות, לים מעל לעזרה זקוק הוא סאשר ובקהילה לגור
מתבטא שהדבר כפי עזרה, במתן רבים ניתן זאת, הגם יחד בחוק. המובטחת הרמה
היא תולים קופת הלוח. של העליון בחלקו המשפחה סיוע של החשיבות את גם לראות
לרמת קשר לל;א עזרה המעניקה היחי1דה מש די >אין הקיימת למערכת שבן לקשיש,
כפוף (כאמור, זו בקטיגוריות גם ההפנמה הקשישים לכל העזרה את להשלים אבים

הקשיש). של עצמית להשתתפות ימשיכו לא המשפהות אם לכך שיזדקקו
במסגרת זכאיות שאינן האהכלוסעת ציון החשיבות את מדגיש גם הדבר בהם. לטפל
(1)הוא מסקנות: לבמה הוא אף מבי'א החוק כוללת ראייה שתשלב ארגונית מערכת של
אץ החוק שבמסגרת העדמהה, את מדגיש לרשות העומדים והאמצעים הצרכים של
חשוב ולכן בכללותה, הםע"ה על עונים >אנו לו. ומחוצה החוק במסגרת המערכת
התקציבים את ולפתח להמשיך מאחד קד קולא לאוכלוסיות כעת לפנות ברצוננו
הלאמכוסות, האוכלוסיות לרשות העומדים זו קטיגורית החוק. במסגרת זםזיות תהיינה
וגס בהיקפן לשנה משנה גדלות גם שהן היותם אף >על אשר ואלה כל את כוללת
היא לצורכיהן כ*'ום מקבלות שהן המענה ההסנסות. במבחו עומדים אינם מוגבלים
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להשפיע היכולים השונים הגורמים להכרת לחץ שיהיה ספק, אין (2) בלבד; חלקי
כך. על ההע את המבצעים המקצוע אנשי על טבעי

גטבחגי ברמת מה במידת להפריז התפקודיות רכות
והד!גנסה שייכנס מנת על הקשיש של מוגבלותו

עיקיי": גורמים OT^ תלןי ^ בכל בעי הואט זה דבר הזכאים. ^^לקטגוריית התפלגןת "צמם' ^^ ^ קריטר לפי הזכאויית את המפצלת מערכת
לפנות ","" ^^ ףמת לפי 0יין. המסגרת על יקשה הדבר שרירותיים. יונים
על ה"נ"ן ,*""", ןמ"ךת בריאה, מגמר, זו ואין החוק של התקציבית
התפקןדיןת< הן"ףט" ^ ^^ "ןחיןת תווית לו שמודבקת הקשיש מבחינת לא
,צטדכו הם נקמגו. טרם mataw ^ היחס מבחלנת ולא מצבו, את תואמת שאינה
בתןק' ד)כללית לקביעה מעשי ^י., ל"ת המו התמונה (3) לחוק; המקצהע אנשי של
פעןלןת בכל אן ובף". המוגבלים ^^ שעלול הקשה המצב את גם ממחישה צגת
ה"ד"עות גם לעןיה§ זכאים ^ ^^ עצמם, המוגבלים הקשישים בקרב להיווצר
חל הן 1Twotlo mat"an הי^גן" על לא מהם גדול והלק עזדה לקבל יפנו כאשר
אימזץ לקהאת nw^,m במסגרת המוג קרב ב יצור החוק פלימר, זכאי. יימצא
פעילןיןת םףןב יימוגבל שאדם על לענות אפשרות שקיימת אשליה בלים
בט,פזל עזףה שעות ל12 זקולן orarn הדבר מהם גדול חלק שלגבי בעוד צורכיהם,
הדמן. למ0נ" ןא" מתרגמים כאקןף אישי_ המקצוע אנשי את יעמיד הדבר נכון. אינו
בבניברק ^nOT ^ ^ ^ במצב בקשיש כ^ם המטפלות המסגרות ואת
(מורגנשטיין,1984), חלאושי ר.ביטוח nJMva להיות חייב מד"נ נוספת סיבה זו מורכב.
המןגבלים אנקןים כ.500'31 ^ מתביר האפשרות את הבוחנת המערכת בין תיאום
זקןקים כ.800'8 ^^ אישי' בטי£ןל המחלקת המערכת ובין החוק במסגרת לסיייע

הזכאות רמת עזרד,. שעות ל12 mnDi, החוק למסגרת מחוץ הקיימות הזכאויות את
שעות ב23 לצורך מקבילה ייתר n"ajn של לצרכים גם תייחס לה שיוכלו מנת על
אנ כ3,400 ,ש זך "בק^,"^ ש פנ"הם את להשיב לא ולנסות פונים אותם
מספף את מףאש לאמןד ניתן א . ^ הן להיענות תאפשרויות כמובן, ריקם.
1יתן ל,א p כמן ק" ^ "יניט מסגרת על נששד שבה המידה של פונקציה
מצבים בין הד<בדל "w מידה ^ להעף.ך גם הצרכים עם הגדלה ריאלית, תקציבית
אלה ןבין בסקר' ^^ ^ תפקןריים> החוק. למסגרת מחוץ הנמצאות לאוכלוסיות

מתוד הזכאות. תהליכי במסגרת שייקםעו
חלק ייפסלו התפקודי במבחן העומדים אלה ~ ~~ 
0עיף 1תהכב0ות. במבחן ^^.ן. שלא V£lff ^ החוק עלות
את להע^ גיתן לא ולכן נקבע, טרם זה

ר1שפעתו. חיקף את לנתח ניתן החוק מאפייני תיאור לאחר
בגוועל העלות עלותו. ואת הקובעים הגורמים

לשירותים הזכאים של הדרישה וליקוי גורמים: במספר תלויה החוק של
דבר, של בסופו תיקבע, החוק של .תעלות במבחני רועמת שי0נו האנשים מספר (1)
הסכו את הזכאים ימצו שבה המידה עלפי וההכנסה. התפקוד
יהיה הדבר כאמור, לרשותם. העומדים מים אותם של לשידדתים הדרישה היקף (2)
מן חלק טעצמן לתת המשפחות ברצון תלוי זכאים. שיימצאו אנשים
מראש. לחעריד ואפשר אי זה גורם העזרה; לחזות ניתן לא בהמשך, שנראה כטי
תשירו של הזמיג™ מקדת הוא טסף גורם חשיבות יש אך החוק, עלית את בוודאות
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בערך דולר מיליון ול15 1985 של במונחים שירו בצורת יותר תינתן שהעזרה כד תים,
הכנ במבתני מתחשבים אם .1995 לקראת שני יש כאן כספית. כגימלד. מאשר תים
מיליון ל129 הפער יצטמצם וכר סות ביצוע של תעלות על הפחעלים יסודות,

.1995 לקחאת דולר הם השירותים אם נגדיים. בכיוונים החוק
שוטפות להוצאות המנסות ובין הפער הטב הרתיעה הערכתנו לפי תפעל זמינים,
ברזר השימוש בעזרת ראשון בשלב יכוסה לצמצום פורמליים שירותים מקבלת עית
אלד. אך סיעוד. ביטוח בענף שהצטברה בה זמינים, שירותים שאין במידה הביקוש.
בשנים רק הגירעון את לכסות כדי יספיקו לפי עבר כספי, מענק לקםל יוכלו והפונים
להגדיל צורך יהיה מכן לאחר הראשרנות. פונה וכל לחוק, הפנייה היקף הערכתנו
אחרים, מימון מקורות למצוא או הגבייה, את לדשו העומד הסכום מל^א את לקפל ירצה

הגימלה. גרבה את לצמצם או הגימ של המרבי הסכום זאת, עם יחד תו.
שניתן הגימלה מן 800/0 רק הוא הכספית לה

כחשבון הובאו שלא נוספים גורמים שיש מכיוון שירותים. קניית לצורך לקבל
בח הןבאן שלא 1ו0פים גורמים יש להעריך .ניתן לא מנוגדות השפעות שתי

לציינם1 דיראןי מן ואשר העלויות' בהערכת ראיתים זמיגות של ההשפעה את מראש
ד^אמר של mm7 בחלק שצילנו כפי נוספת שאלה החוק. של הסופית "עלות *ל
האוכלןסייה היקף את לצמצם ,כףל ,החוק זמינים an השירותים אם יהיה מה היא,
הישירה העלות תגדל זה במקרה שבמוסדות. הפונה. של הדרישה בג^וא לא אבל בחלקם,
מןג_ של ,ןתר גדול שמספר מפני החוק' של חל כספית לגימלה זכאי "יה הוא אז האם
ש7/שעעך/ מעריכים m בקה"לדן> OTבלים סכום. ובאתה קית,
בשיעור הזכאים מספר את להגדיל יכולה ןן החוק להצעת שהתלוו ההערכות לצורך
העלות של השפעתה בערך. 25O/O של מידבי יממשו הזכאים שסל שמרנית, הנחה נעשתה
ותדבר במקצת שהנה בשיעור להיות יכולה עלות תגיע זו הערכה לפי זכאותם. מלוא את
אשר האנשים של המוגבלות ברמת תלוי שנת של במונחים דולר מיליון ל20 החוק
להשפעה מעבר אך מיסוד. יימנע בקרבם מספר את להפחית יש זה מחישוב .1985
לגבי שהתחזיות לציין יש החוק של ישירה ואת ההכנסות במבחן יעמדו שלא האנשים
אי על מבוססים החוק של העלות התפתחות של בשיגור כספית תמיפה שיקבלו אלה
ובהת מיטות של הזמינות לגבי הנחות אלה יוריד שתדבר להניח, יש הגימלה. מן 800/0
מבו הם בקהילה. הקשישים היקף לכך אם אנו אחוזים. ב2010 החוק עלות את
במוס האוכלוסייה שהיקף ההנחה, יעל ססים מיליון 1816 של לעלות אפוא מג"עים
מספר בערך, ל12,400 ב1995 יגיע דרת לשנה ז^'לי
בפתרונות מ500/0 יותר של הרחבה המחייב המוגבלים מספר יגדל 1995 שנת עד
בפועל אך מוגבלים. לקשישים המוסדיים ב1985 (מ31,500 ב460/0 אישי בתפקוד
פתרונות לפיתוח המקורות יימצאו עם ספק באותו יעלה כן כמו ב1995). ל46,100

. התק שיימצאו מובטח לא מוה, וחשוב אלה קשישים. ל13,000 ויגיע הזכאים חוג ש"עור
הנת קשישים של שוטפת להחזקה ציבים ב1995 תגיע החוק של המקסימלית העלות
אי והרווחה. הבריאות משרדי עליז* מכים במבחני מתחשבים אם דולר. מיליון 301.
לסיעודים המיטות הרחבת של הצורך מימרש גימלה למקבלי המוקטנת ובתמיכה הסנסות
ב2,300 ב1995 בחוק הזכאים חוג את יגד"ל דולר. מיליון ל2724 העלות תרד כספית,
לאוכ 1870 של גידול היינו בערך, מוגבלים ההוצאות בין שהפער מצב, אפוא נוצר

לחוק. הזכאית בקהילה לוסייה ההנ לפי יגיע השוטפת לגבי" השוטפות
חלק ש'ל האפשרית הזכאות ההא שני גורם בעדך דולר מילית ל5 השמרניות חות



פקטור וחיים חביב ג'ק 64

שהוא והאלט1 שהתקבל החוק את גם תחנו ואינו החוק במוסדות. החיה האוכלוסייה מן
הגישות. בין פשרה סיעודית במסגרת הנמצא לאדם מאפשר

גיתן ילוא בפועל שהתקבל החוק לגבי גם אנשים אך החוק. במסגרת מגימלה ליהנות
תלוי שוב ותדבר העלות את לחזות מראש יכולים מוגבלות של בקריטריונים העומדים
באופן וגם חאוכלוסילה של התגובה באופי לתשושים במסגרת נמצאים הם אם ליהנות
שחישו הדגשנו, במיוחד החוק. יירשם שבו להש לניסיון יביא שהדבר ייתכן ועצמאיים.
ה1יחו כה עד שנעשו החוק של עלות בי במסגרות ס"עודיים אנשים למסד או איר
זכאותו. מלא את למצות עשוי מוגבל שכל לאוכלוסייה כמיועדות רשמית מוכרות שאינן
מערכת לגבי נכון בהכרח וא"נו שהדבר טענו, את לדעת אין בסיוע. לזכות כך ועלידי זו
לשי הזכאות את ^ובראשונה בדאש המבטיחה זו. תופעה של האפשרי הכמותי ההיקף
של הנכונות מידת זו מעין במערכת רותים.
גורם הלא הטיפול את בעצמה לתת המשפחה .
את ממצות המשפחות כל שלא לכד המביא סיכום
מבטיח החוק זה, עם יתד מלא. באופן זכאותן
את למצות מעוניינים יהיו הקשישים שכאשר השו הגישות את לפרוס ניסינו זו בעבודה
הסיוע יעמוד יותר מלאה בצורה זכאותם חוק על הציבורי בדיון התבטאו אשר ונות
פתרת רק נותן שהחוק גם, הדגשנו לרשותם. של האפשריות ההשלכות .האת סיעוד ביטוח
אם המוגבלים. הקשישים של לצרכים חלקי באופן לקבר! ניתן שלא ראינו, החוק. עלית
העלות מן קטנה בפחעל "עלות י™"1 *כי ותדבר בעלות הצפוי ההבדל את חדמשמעי
עוד להפנות יהיה ניתן והמתוכננת, החזויה הגישות עיצוב של מרכיבים במספר תלוי
לאוכלוסיות הסיוע היקף להרחבת אלה פים האוכלוסייה תגובת לגבי ובתנחות השהנות

החוק. במסגרת הזכאיות ני גישות. אותן על המושתתים חוקים על
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Abstract

The LongTerm Care Insurance Law is one of the most complex

pieces of social legislation ever passed in Israel. It was created in
order to meet the urgent needs of the disabled elderly and their
families. On the surface, the objective appears simple  to finance
the personal and homemaking services needed by the elderly to function
on a daytoday basis. In reality, the problem is extremely complex.

The difficulties which arose during the planning process are
likely to plague the Law's implementation. They arise from the
different existing and, at times, conflicting approaches regarding the
provision of services to the elderly, and from the financial
implications of these approaches for the national budget.

This article reviews the principal approaches which influenced
the Law's formulation and their financial implications. It also
discusses the compromise which was worked out between the various
approaches as represented by the Law which was passed, and those
factors which will affect the cost of the Law' s implementation.

It is shown that it is not possible to determine unequivocally
the expected difference in cost of the different approaches. This
depends on a number of factors in the formulation of the various
approaches and on assumptions made in these approaches regarding the
population's response. Nor is it possible to determine in advance the
cost of the Law which was passed. This, again. depends on the
population's response and also on the way in which the law is

implemented.
In particular, it is emphasized that the calculations of the

Law' s cost which have been made up until now assumed that every
disabled person will utilize his eligibility to the maximum extent.



It is contended that this is not necessarily the case with respect to
a system which first and foremost guarantees eligibility for services.
In a system of this kind the extent to which the family is willing to
provide care is a critical factor: It is likely that not all the
families will exploit their eligibility to the maximum extent.

It is also emphasized that the law provides only a partial
solution to the needs of the disabled elderly. If indeed, the actual
cost is less than the projected cost, it will be possible to use the
surplus to expand the range of services and the eligible population
within the Law' s framework.


