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תקציר

צורכי בין הקיימים לפערים המודעות בישראל גברה האחרונות בשנים
הראשונים, החישובים לרשותם. העומרים השירותים ובין המוגבלים הקשישים

מהגידול כתוצאה בצרכים, מואץ גידול על הצביעו ,70 ה שנות בסוף שנערכו
119 מ עלייה שהם ,52?;) 19951983 השנים בין 75+ ה בני בשיעור הצפוי

אלף). 181 ל אלף

לקשישים. בשירותים יותר גדולה ציבורית להשקעה הביאו אלה עובדות
הרחיבו אשל ובעיקר ינטהעולמי ו י הג הבריאות, משרד והרווחה, העבודה משרד

הצרכים על לענות כרי סיעוד, ביטוח חוק התקבל כן פעילותם. את ניכרת במידה
הושקעו הקשיש למען לתכנון מידע בסיס ליצור במטרה המוגבלים. הקשישים של

גיוינטישראל מאשל, באה למחקרים היזמה המחקר. בתחום יותר רבים מאמצים גם
לאומי. לביטוח והמוסד

ב1983 והקהילתיים המוסדיים הצרכים של הערכה מובאת זה במאמר

מפקד שנתוני כיוון בסיס, שנת משמשת 1983 ול1995. ל1990 ותחזית
האוכלוסייה הרכב על מפורט מידע ומספקים זו לשנה זמינים האוכלוסין

הקשישה.

השירותים באמצעות למלאם שיש הצרכים את בעזרה, הצורך את בודק המחקר

מן חלק לגבי כמותית הערכה מספק המחקר הקיימים. השירותים ואת הפורמליים
נמצא, אחרים. שירותים על יותר כלליות בהערות ומסתפק העיקריים, השירותים
ל מספרם יעלה שב1995 צפוי, מוגבלים. קשישים 34,000 בישראל היו שב1985

וקהילתיים. מוסדיים בשירותים הצורך יגדל לכך ובהתאם ,55,000
של לשירותים לצרכים סיעוד ביטוח חוק של התקציב מושווה המאמר בסיכום

ביותר. המוגבלים של הצרכים על רק לענות מנסה החוק וביתי. אישי טיפול
שהמשפחות ההנחה, על מבוססת זה במאמר המוצגת בשירותים לצורך ההערכה

הקיים מן יותר נמוכה אמנם זו הנחה מהצרכים. (בממוצע) £60 לספק ימשיכו
אחרים, גורמים או החוק, אם משמעותי. עדייו העזרה היקף אך , (go%80) כיום

המשאבים יוכלו לא לקשיש, העזרה את יותר עור לצמצם המשפחות על ישפיעו
מאוד. המוגבלים הקשישים של צורכיהם על אפילו לענות החדש בחוק המוקצים



מוגבלים: לקשישים ארצ"ם צרכים
הבאות ובשנים היום

* באר ושמואל פקטור חיים חביב, ג'ק מאת

בתחזיות 1983 בשנת והמוסדי הקהילתי 
להשתמש נאלצים אנו ו1995. 1990 לשנים _
נתונים אין שעדיין מכיוון כבסיס m4ב1983 לגבי הקשישים ^כלוסיית הרכב על בדבר המודעות גברה האחרונות בשנים

ו1985 החברה בפני העומדים המיוחדים, ■האתגרים
הקיי. השירןתים על הצרכים' על נעמוד הולמת תשובה למתן הקשור בכל הישראלית
נתןנים קיימים לא ^^ הפער ועל מים רבים המוגבלים. הקשישים של לצורכיהם
ןלכן השירןתים< סוגי כל לגבי ןה מסוג הצרכים בין הקיימים הפערים על התריעו
שיוןתים מספר של כמותית בד1ערכה נסתפלן החישז נעשו ה70 שנות ובסוף לפתרונות
במספף ,נסתפק אחףים ולגבי עיקריים' המהיר הגידול יעל שהצביעו הראשונים בים
על ,,תונים קחדם נציג יןתר> ,כ^ל>ות הערות שיחול המהיר הגידול הנקב בצרכים הצפוי
לקבל בצןרך ד1מתבטאת בתפקרד מןגבל1ת 1983 השנים בין .75 גיל שמעל באוכלוסייה
בשירןתים 7^ךך את 1ציג מכן לאחר עזרה< ומעלה 75 בני הקשישים מספר יגדל ל1995

קשר שאין מהאש, להדגיש >ש ספציפיים. ז*לף. ל181 ^לף מ119 אחוזים ב52
קשיש של הצורך בין וחדמשמעי פשוט למאמצים רקע שימשו אלה עובדות
את לספק הנדרשים השירותים ובין ל,עזרה הציבורית ההשקעה להרחבת להביא ש0עשו
על לי1נות אחת מדרך יותר קיימת תעזחה. התבטאו אלה מאמצים לקשישים. בשירותים
צרכים על לע'נות אפשר לדוגמה, הצרכים. הרווחה, משרדי פעילדת של ביכרת בהרחםה
למסגרת אותו להכביד או הקשיש של בביתו של ובמיוחד העולמי, ותגיוינ,ט הבריאות
שחי לקשיש מוסד. או מוגן דלור כמו מוגנת שירותים ופיתוח לתכנון (האגודה אש"ל
הביתה, השירותים את להביא גיתן בביתו חוק לחוקק המאמצים בישראל). הזקן למען
את להביא אפשר מצרכיו חלק לגבי אר בניסיון נוסף מרכזי קופעולה היו סיעוד
זר, דבר וכדומה. יומית למסגרת הקשיש הצרכים. עם להתמודד ,

בשירותים. הצורך הערכת על מאוד מקשה הלכה בשטח, המעילות הרחבת עם יחד
להק שנרעדה המחקר פעילות גם והתרחבה

; אש"ל ביזמת חלק לתמנון, בסיס נות
בקרב המוגבלות היקח ב. לביטוח המוסד ביזמת וחלק וג'ועטישחאל,

קשישים לאומי.
התשתית את מסכמים אנו זה במאמר

נובעים לשירותים הקשישים של הצרכים המקריים הצרכים 'לגבי שנוצרה העובדתית
לתפ הקשיש מיכולת המתפתחות ממגבלות בעתיד. שיתפתחו הצרכים ולגבי

עזרה. ללא יומיזמי באופן קד בתחום הצרכים של אומדנים מציגים אנו

ירושלים. בישראל, וחברה אדם והתפתחות לגרוגטולוגחר, ברוקדייל מכון .
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המוגבלים סך גאמד כן, אם בסךהכל, על נתונים של אחת מוסמכת מערכת אין
מן אחוזים 10.1 המהווים קשישים, ב34,000 שגי על מסתמכים ואנו המוגבלות, .היקף

בארץ. הקשישים בקהילה שבוצע סקר היא האתד מקורות:
המוגבלים היקף את לאמוד עלמנת ואחרים, (זילברשטיין בניברק  אחת
לפי המוגבלות שיזעורי את הפעלנו ,rnva כוחאדם לסקר גספח הוא והשני  (1981
הרכב ועל היום הקיימים ומוצא מין גיל, מ1982. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של
חישוב לפי וב1995. ב1990 האוכלוסייה הגרה לאוכלוסייה רק מתייחסים שניהם
1990 עד המוגבלים ד,קשישים מ0פר יג"נ זת בקד7יל1;.
גם ל55,000.  1995 ועד ל47,500, אישי, בטיפול הצרכים בין להבחין מקובל
אוכלוסיות כלל מתוך המוגבלים שיעיר הצרכים ובין האכלה, הלבשה, רחצה, כגון
אדו 10.1 מ הבאות בשנים יגדל הקשישים ארו הכנת כביסה, כגון משקהבית, בנקהול
ול13.0 ב1990 אחוזים ל11.9 ב1983 זים אישי שבטיפול מנוד הבית. גיקוי מות,

ב1995. אחוזים הזמי לעזרה קשורה אינה המוגבלות קבקעת
משקהבית בניהול המוגבלים שיעור כן ביתית לעזרה הזדקקותו לקשיש, נה
מן בערך אתוזים ל30 ומגיע בהרבה גדול קשיש כלומר, המגורים. בהסדר מתחשבת
הוא הצפוי הגידול ב1983. האוכלוסייה משק פעולות את בעצמו לבצוע יכול שואיגו
ב1995 יגיע המוגבלים ושיעור יחסית מתון מישהו יש שבו במשקבית גר אך הבית

בערך. אחוזים 32 ל לא מיוחדת, מעמסה ללא לבצען שיכול
אם לדוגמה, זה. בתחום המוגבלים בין נכלל
צורך אין .המשפחה, בני כל עם אוכל הוא

קהילתיים שירותים ג. יוגדר לא זה וקשיש בנפרד, אוכל לו להכין
י אנו 1 בלוח ארוחות. בהכנת לעזרה כזקיק

שירו לשלושה מתייחסים אנו זה במאמר מוגבלות עם האוכלוסייה היקף את מציגים
אישי, טיפול  עיקריים קהילתיים תים 1983 בשנים אלה בתחומים לעזרה הזקוקה
על תעינים  מוכנות וארוחות ביתית עזרה 1995
משק ובניהול יומיומי בתפקוד הצרכים עלפי נאמד המוגבלים אוכלוסיית היקף

המוגבל. הקשיש של הבית בתוספת ובקהילה הגרים המוגבלים מספר
הקיים השירותים היקף יעל הנתונים לתשו במחלקות במוסדות השוהים הקשישים
העיקריים המקורות את כוללים אישי לטיפול סקר בסיס על ותשושי"נפש. סיעודיים שים,
השי במימון משתתפים או בפועל המספקים בפעו המוגבלים מספר בבניברק, שנערך
קוטתחולים הבריאות, משרד מט"ב, רות: נאמד בקהילה החיים יומיומיות לות
.(2 לוח (ראה והרווחה העבודה ומשרד אחוזים 8.3 המהווים קשישים, ב27,000
ביתית עזרה של השירותים על הנתונים לציין, יש בקהילה. הגרים הקשישים מסןםל
העבודה ממשרד התקבלו מוכנות וארוחות שנערך אדם כוח לסקר נספח של שבנתונים

וחתומה. ההגדרות התאמת (לאחר נמצא ב1982
המצב מובא 3 לוח של הראשון בחלקו של במקצת גבדה אחוז בניברק) לסקר
השי את ב19834. השירותים של הקיים במוסדית שהו ב1983 .* (.iq%6) מוגבלים .

בממוצע מקבלים אישי טיפול של רות מוגבלים. קשישים כ7,000 ממושך לטיפול

אחוז לגבי המידע לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שבסקר העובדה מן טבע זד, שהבדל ייתכן 1

המיגבלות בהערכת להפריז הנוטים אחרים, משפחתיים מגורמים התקבל הקשישים של משמעותי
שטואלי ראה אתרים. קהילתיים סקרים מספר תואמיפ נמצאו בניברק סקר נתוני הקשיש. של

.(1965) ופקטור
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19*51983 גישראל, הקשישימ כקרכ אישי ג8י6ול המונגלית חיקף .1 לוח

1995 1990 11985 1983 י :. . המוגגלים מס*י

42,925 37,107 29,597 27,041 י בקהילה יומיומית בפעילגת לעזדוה זקוקים
"12,114 "10,400 *7,837 6,998 ממושך1 לטיפול ובמוסדות מוגבלים
55,039 47,507 37,434 34,039 מוגבלים סרהכל

(גאוווזימ) המוגבלים שיעוף
v <M0 9.8 a6 8.3 בקהילה* יומיומית בפעילות ל1עזרה זקוקים

3.0 2.7 2.2 2.1 * ממושך לטי&ול במוסדות מוגבלים
13.0 9.נ1 10.6 101 * מוגבלי£ סךהסל

רחצה, של יומיומיות פעולזת בביצוע מלאה או זזלקית לעזרה וזקוקים בקהילה הגרים קשישים כולל 1

אכילות. או הל/בשה
,(1981 ואתרים, (זילברשטיין בבניברק שנערך ©קר על מבוססים המוגבלות אומדני

דיירים מפקד (עלפי תשושינפש. או סיעודיים כתשושים, המוגדרים במוסדות, קשישים כולל 2

ברווקדייל). מכון ,1983  במוסדות
בקהילה. הקשישים סך מתוך בקהילה המוגבלים סך 3

ובמוסדות). (בקהילה בארץ הקשישים סך מתוך המוגבלים 0ך 4

המיסוד דפוסי יישמרו אם בעתיד, במוסדות שיהיו נפש ותשושי סיעודיים תשושים, קשישים סך 5

.4983a קיימים שהיו ומוצא מין גיל, לפי הסגוליים

במסגרת הזכאים של הנמוכה ההכנסות אחוזים 1.6 המהווים קשישים, 5,084 חודשי
הנטייה את וגם והרווחה הבריאות משרדי ההוצאה בקהילה. הגרים הקשישים מכלל

המקבלים. מן כספים לגבות לא בפועל מיליון ל4.6 הגיעה זה לשירות השנתית
הצרכים היקף לגבי להערכה עכשיו נפנה . . ■ דולר.
השי בין להשוות נובל ואז אלה, לשירותים מתגוררים שבהם משקיבית, 8,000 בערך
הצרכים בהערכת לצרכים. הקיימים רותים ביתית מעזרה נהנים קשישים, כ11,700
תרגום הוא האחד יסודות. מספר משולבים הגרים הקשישים מן אחוזים 3.6 כלומר 
לעינית היכול השירות לסוג המוגבלות רמת ביתית לעזרה השנתיות העלות בקהילה.
היקף לגבי הקביעה הוא השגי הצורך, יעל בערך. ולשנה דולר 'למיליון חגחעה
בארוחה). מנות (שעות, השירות יחידות הבית משק בניהול הקשור נוסף שירות
להע אותנו מבקאדת יחד ואלה קביעות שתי 19834 בשנת מוכנות. ארוחות מתן הוא
לקיים ועלמנת הדרושה העזרה סך של רמה זה משירות קשישים 3,500 םערך 1והנ>

משק וגיהיל יומיומי תפקוד ש^ גאותה רמה הערכת והרווחה. תעבורה משרד שמימן
למרכיב להתייחס ניתן מכן לאחר בית. הק השתתפות (מניכוי הציבורית העלות
יעל השירות יסופק האם  והוא השלישי לשנה דולר מיליון ל1.6 הגקעה שיש)
פורמלי בלתי גורם או משפחתי גורם ידי מערך.
את המקבל פורמלי, גורם עלידי או אחר, העזרה אישי לטיפיל שבנוגע לציין, יש
שהם או הציבוריים השירותים מן מימונו המקב להשתתפות עדית נמצאה לא ביתית

אותו. מספקם אף המינימלית להשתתפות מעבר במימון לים
הערכה מחייבות האלה הקביןעות שלוש רמת את משקף זה דבר אחוזים. 10 של
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יי י 1984 גשנת אישי לטיפול השירותים היקף .2 לוח .

שנתית עלות .",.,.. _""_ מקבלים ממוצע מבצע ^גוף שעות דולר) (אלסי פ1ל ט ש>נות בשנה מפנה וגורם
שבועיות 

(?) לשעה למקב^ 0/ מספרים c. מספרים 0/ מספרים
/o nn^rrar /a מוחלטים "י מוחלטים

2.95 6 100 4,603.8 100 1,558,485 100 5,084 0ךה3ל
משרד של מופנים

3.11 4 18 847.7 17 272,607 hb 1,399 הרווחה
משרד של מופנים

2.79 7 20 908.0 21 325,989 19 945 הבריאות
של מופנים

2.89 6 51 2,370.1 53 819,974 50 2,530 חוליס קופת
(3.41) (16) (8) (389.9) (7) (114,209) (3) (140) פרטיים פונים
(3.42) (7) (2) (88.0) (2) (25,706) (1) (70) אחרים מופנים

ו . : מזה
3.41 7 100 2,414.3 100 708,061 100 7ג1,9 ''מטב" עלידי גיצוע

משרד של מופנים
3.42 5 25 601.0 25 175,879 33 641 הרווחת

משרד של מופנים
3.39 6 15 354.0 15 104,389 16 315 הבריאות

של מופנים
3.41 7 41 981.3 41 287,878 40 771 חולים קופת
3.41 16 16 389.9 16 114,209 7 140 פרטיים פונים
3.42 7 4 88.0 4 25,706 4 70 אחרים מופנים

עלידי כיצוע
2.57 5 100 2,189.5 100 850,424 100 3,147 אהרים נו2ימ

משרד של מופנים
2.55 2 11 246.7 11 96,728 24 758 הרווחה2

משרד של מופנים
2.49 7 26 554.0 26 221,600 20 630 הבריאות3

של מופנים
X61 6 63 1,388.8 63 532,096 56 1,759 תולים5 קופת

. . . . . . . . . . פרטיים פונים

. . . . . . . . . . אחדים4 מופנים

חלקי. נתון = ( 1) ידת; לא = . . סימונים: הערות:
אומדנים. על מבוסס וחלקם סופיים, אינם עדיין הנתונים 1

מקימיות. ועמותות מקומיות רשויות בלדי ד"מועסקות למט"זיות הכוונה 2
הפרטי. במגזר קנוי לשירות הכוונה 3

בפרטן למלחמה האגודה ד.סוכנות, לאומי, ביטוח שכונות, שיקום הביטחון, משרד מטעם מופנים 4
לאומית. חוליפ וקופת



ו ו <■

הקשיש1 של ה^גים מלוא על שתקגה פורמלית געזרה הגרכיט לעומ71 כ1983, הקיימימ נכחריס קהילתיים שירותיפ .3 לוח

1995 צרכים 1990 צרכים 1983 צרכים 1983 הקיים המצב
ארוחות עזחד, טיםרל ארוחות עזרה טיפול ארוחות עזרה טיפול ארוחות עזרה טיפול
מוכנות ביתית אישי מוכנות ביתית אישי מוכנות ביתית אישי מוכנות ביתית* אישי

r 18,638 76,058 18,262 17,156 70,506 16,000 14,035 57,873 11,361 3,500 11,6711 5,084 המקבלים מספר
a
x 4.6 18.8 4.5 43 18.6 4.2 4.3 17.8 3.5 1.1 ^6 1.6 המקבלים nm

a לשנה שעות סדהכל
£  15,820 8,642  14,665 7,571  12,037 5,258  512 1,558 (אלנוים)
£<
££  4 9.1  4 9.1  4 8.9  0.84 5.9 למקבל שבועיות שעות
13

^ 8,819 30,691 26,530 8,118 28,451 23,243 6,641 23,352 16,141 1,656 993 24,604 ($ (אלפי שנתית עלות
h

י\ . העזרה את להשלים כדי פורמליים מגורמים הדרושה לעזרה היא ב''צרכים" .הכוונה זה בלוח 1

אחרים. לאפורמליים גורמים או משפחתו עלידי לקשיש mrnn
; י ■ אחוזים). מ10 בפחות הנאמד (סכום השירות במימון המשפחות הושתתטית כולל 2

מתגוררים אלד, קשישים השירות. 8ת המקבלים קשישים מספר של במונחים הם כאן הנתונים 3

לשמע. ביתית עזרה שעות 1.3 בממוצע קיבל משקבית כל בערך. משקיבית ב8,000

י .■■./
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ו1990 1983 כשגים קיימי8 שירותימ וביו גרנים ביז 6ערי8 .4 לוח

בין 'בצרכים הגידול הצרכים בין ה8ער הצרכים בין הפער
19901983 לשירותים ב1990 הקיימים לשירותים

ב1963 הקיימים בי1983

ארוחות עזרה טינוול ארוחות עזרה טיפול ארוחות עזרה טיפול
מוכנות ביתית אישי מוכנות גיתית אישי מוכגות ביתית אישי

המקבלים מס5ר
3,121 12,633 4,639 13,656 58,835 10,916 10,535 46,202 6,277 מוחלט

22 41 390 504 215 301 396 123 אחח
המקכלי8 אחוז

0.2 0.8 0.7 3.4 15.0 2.6 3.2 14.2 1.9 מותלט
5 4 20 309 417 163 291 394 119 אחח

סדהגל
לשנד! שעות

(אל9י2)
 2,628 2,313  14,153 6,013  11,525 3,700 מוחלט
 22 44  2,764 386  2,251 237 אחח

srynse' שעות
למקבל

 0 2  .357 51  357 51 אחוז
שנתית עלות

($ (אל5י
1,477 5,099 7,102 6,462 27,458 18,639 4,985 22,359 נ 1,537 מוחלט
22 22 44 390 2,764 405 301 2,251 251 אחוז

השי היקף לגבי הקשישים של המקצועיים מבוססים לגביהם שנציג והנותנים מקצועית,
את להשלים עלמנת הדרושים רותים הערכת צוותי של מקצועית הערכה על
את ולקיים המשפחה יעלידי הניתנת העזרה קשיש כל לגבי שנאספו הנתינים ועל ■שעברו

הפער מוצג 4 בלוח גאותה. ברמת הקשיש י?שיש.
פורמליים לשירותים המומלצים הצרכים בין בעזרת הצרכים מלוא יגל לענות עלמנת
מבו אלה הערכות הקיימים. השירותים ובין להוציא צורך יש הפורמליים השירותים
שתתבצע מסקר הנתוונים שילוב יעל סםות אישי טיפול יעל לש1ה דולר מיליון 32 םערך
;1981 האתרים, (זילברשטיין בבניברק עזרה על לשנה דולר מיליון 38 דבערך
על ומסקר ,(1986 ושמוא:לי, פקטור חביב, המשפחה בתפקוד בהתחשב אך ביתית.
בירוש שנערך קהילתיים שירותים מקבלי בהרבה. קטנים האלה הסכומים
ואחרים, (חביב אביב ותל בארשבע לים, הצר היקף לגבי הוערכה מובאת 3 בלוח

.(1986 השירותים לשלושת פורמלית לעזרה כים
לעזרה הנזקקים מספר לגבי הנתונים בסיס מסקרים שעילה כפי ,1983 בשנת הנ''יל
לגבי בניברק. סקר על מבוסס הפורמלית על שתעגד, פורמלית בעזרה הצורך שונים.
בטיפול הדרושות הפורמלית העזרה שעות המט2לים הערכת את משקף הצרכים מלדא
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כוחאדם סקר נספח של לנתונים לותר דומה הזדקקות יעל שהאומדנים לנו, התבדר אישי
אזי לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה של 2.5) ביותר נמוכים בניברק בסקר שנמצאו
גבוה יהיה לעזרה הזקוקים שאחוז ייתכן פורמלי אישי טיפול של שבועיות שעות
לעיל. שהוצגו הנתונים מן אתוזים ב3025 אינה זה סקר לפי העזרה שסך כך לנזקק),
הקשישים אוכלוסיית של הצרכים מילוי עלידי היום ניתן שכבר מה על עולה
חלק מילוי כמותית. בתוספת רק לא מתבטא מקבלי על הסקר תוצאות בבדיקת המערכת.
בדפוסי שינוי מחייב הנוספים הצרכים של בבארשבע (בירושלים, קהילתיים שירותים
אישי. טיפול לגבי בעיקר השירות מתן המומ השעות שמספר נמצא, ובתלואביב)
הטי שעות של בהגמשת צורך יש במיוחד בהר גדול היה פורמלי אישי לטיפול לצות
כל במשך לספקו אפשר שיהיה כדי פןל' האחרונים בנתונים אמון לתת ונוטים אנו בה.
ושל 'ובחגים, שבוע בסופי היום, שעות ומש שהקשישים והעובדה, לאור במיוחד 
שהג הטוענים, יש הבית. מטפלות תפקידי הסקר) במסגרת רדאילנו הם (שאף פרוותיהם
חייב (מט"בית) הבית מטפלת תפקיד דרת עליד שניתן הצורך אומדן את אישתי
הפעו מן חלק לשלב במטרה בדיקה לעבור השעות מספר לכך, אי המקצועיים. המטפלים
משק ניהול עם האישי הטיפול של לות על מתבססות בחשבון שנלקחו המומלצות

הכית. לגבי קהילתיים. שירותים מקבלי של סקר
בשי הקשישים לצרכי התיוחסנו כה ,עד נמצאו לא ביתית בעזרה הדרושות השעות
מן חלק רק המהורם פורמל,ים רותים מצי אנו 4 בלוח הסקרים. שני בין הבדלים
ההשלמה כאשר לקשיש, המישטת העזרה הפתרונות ובין הצרכים ובין הפער את גים
המומ הערכת לפי המשפחו,. על,ך, ,ניתנת להדביק שעלמנת לראות, ניתן הקיימים.
להמ יכול™ המשפחות בנ,ברק בסקר חים ב3.7 צורך יש האישי בטיפול הפער את
יתר, עומס בכך שיהיה בלי ולחעניק< שיך כ6,300 ולהוסיף נוספות עזרה שעות מיליון
הדרישות ך^ןףך, משעות אח"1ים כ85 11.5 היא התוספת עלות נוספים. מקבלים
בתחום אחוזים וכ74 ואישי טיפול של בתחום 251 של גידול שהוא בערך, דולר מיליון
השתמשנו שציינו, כפי ך,ביתית. העזהה ביתית בעזרה הנוכחית. 'לעלות ביחס אתוזים
קהי שירותים מקבלי על בסקר בהערכות לענות כדי מאוד משמעותית הרחבה דרושה
בין מאוןנת wr חלוקר, יעל ר,מצמ"נ לתיים ב11.5 מסתכמת זאת הרחבה הצרכים. על
לדוג הלואפורמלית, לזז הפורמל,ית /77m7 כ46,000 של ותוספת טיפול שעות מיליון
אישי לטיפול בנוגוע המומודם הנ7לצות מה' נוס בהוצאה כרוכה והיא חדשים, מקבלים
להע צריכות שהמשפחות כך על מצביעות של גידול כלומר דדלר, מיליון 22 של פת

העזרה. מכלל אחךןים 60 בערך ניק אחוזים. 2,250

להע בסיס לנו אין אחרים שירותים לגבי נעשתה ביתית לעזרה ההזדקקות קביעת
להצביע ניתן אך הצרכים, של כללית רכה מוכנות בארוחות שהצורך ההנחה, מתוך
המצביעים חלקיים אינדיקטורים מספר על קביעת את במשולב להארת יש לכן מסופק.
היקפו. על לא אם נוסף, צורך קיום על המומחים אלה. שירותים לשני המומחים
הת קהילתיים שירותים מקבלי ועל במחקר מן אחוזים ל4.3 ארוחות מתן על המליצו
זקוקים קשישים של מבוטל לא שמספר גלה, של בהגדלה צורך יש כלו^ר האוכלוסייה,
כביסה, כמו היום, ניתנים שאינם לשירותים ובעלות המקבלים במספר בערך אחוזים 300
הת בלילה, או ביום לאמקצחעית השגחה השירות. אספקת
מוגבלים, קשישים של לצרכים הדירה אמת סאן המוצגים הנתונים שכל לציין, יש
לרכישת הקצבה בדירה, שדנים שיפוצים בלבד. אומדנים הם בשירותים הצורר לגבי
.(1986 ואחרים, (חביב ונו' בסיסי ביתי ציוד הארצי במישור המוגבלים אחוז לדוגמה, יאם,
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הגיע נפש ולתשושי לסיעודיים המיטות
.(6 לוח (ראה פרטיים במוסדות אחתים ל45 מוסדיים שירותים ד.
חל ה80 שנות של הראשונה במחצית
שהעלה המיטות, במספר משמעותי גיךףל מיטות 14,821 בישראל היו 1985 בשנת
הקשי לאוכלוסיית ביחס המיטות שיעור את מיטות מתוך ממושך לטיפול תקן עלפי
כלומר מיטות, 12,557 היו 1981 בשנת שים. 2,280 לו'גצמאיים, מיועדות 6,684 אלד,
1985 בשנת קשישים; ל1,000 מיטות 39.5 לתשושי ו370 לסיעודיים 5,487 לתשושים,
שהן ל14,821, המיטות מספר כאמור גדל נכללות אלה במספרים .(5 לוח (ראה נפש
מספר לעומת קשישים. ל1,000 מיטות 41.8 לחולים בבתיחולים בבתיאבות, מיטות
אחוזים, ב18 פללי באופן שגדל ר,מיט™ ובמחלקות גריאטריים במרכזים כרוניים,

. (390/0) לתשושים המיטות גקד,ףל בו^ט על בנוסף כלליים. מבתיחולים סיעודיות
.(710/0) ולתשושינפש (310/0) לסיעודיים ודיור של יחידות 4,511 1985 בשונת היו כך,
צנוע גידול היד, לעצמאיים המיטות לגבי .(8 לוח (דאה קשישים 4,699 שהו שבהן מוגן,
המגמה את המבטא בלבד, אחוזים j של המיועדות מיטות 766 קיימות כמוכן,
המי היצע את לצמצם במערכת שהסתמנה (במוסדות ארוךטזוח גריאטרי לשיקום
המשאבים m "ua^ זו לקבוצד, ,טךת "פלי בתיחולים קופתתולים, של שיקום
עתר. המוגבלות לאוכלוסיות מיטות לבגיית מיטות ו507 ותלהשומר) כץ פרדס מן",
ממו לטיפול mmתaהמיטו על םנוסף אקו וגריאטריה אבחת קצרמועד, לשיקום
דיור של מסגרות מספר nm קיימות שך אלף לכל ו1.5 2.2 הן אלה מיטות טית.
המסוגלים לקשישים בעיקר המיהעדות מוגן' בהמשך (בהתאמה). באוכלוסייה ^^קשישים ^צמאית> בצוףה משק.בית לנהל ממושך לטי&ול למיטות בעיקר נתייחס
פתרונות של תלקי תחליף מספקות אלה מיגו< י1'1*""
הקשישים אוכלוסיית של מוסדיים לצרכים הקשי לאוכלוסיית ביחס המיטות מספר

העצמאיים. מיטות ל41.8 מגיע בארץ היהודים שים
במס התגוררו קשישים כ4,700 כאמור, מסקר שהתקבלו מנתונים קשישים. לאלף
ל1,000 דיירים 13.1 היוו והם אלד, גרות עולה, 1983 בשנת שנערך מוסדות דיירי
מיחי כשליש באוכלוסייה. יהודים קשישים הקשישים של הכללי התפוסה ששקעור
"משען" בבעלות נמצאות המוגן הדיור דות אחתים. ל89 הג'זע לטיפולממושך במוסדות
7 רק היהודית. הסוכנות בבעלות וכרבע אחוזים 5 היו הנותרים אחוזים 11 מתוך
פרטית. בבעלות הן היחידות מן אחוזים לגיל מתחת אנשים בידי תפוסות המיטות מן
מרוכזות היחידות מן אחוזים 60 בערך תפוסה חיסר תפוסות. היו לא אחוזים ו6 65
הדיירים שיעור מגיע ובהן אביב תל במחוז קקב הנגרמת חיםקית תפוסה אי מהווה זה

באוכלוסייה. קשישים 1,000 לכל ל20 אד מוות של במקרים דיירים של תחלופה
הדיי מספר גדל 19851981 השנים בין עךחבה.
(ראה בעדך אחתים ב6 אלה במסגרות רים אחיד אינו קשישים בידי התפוסה שיעור

ל^לז) 9 לוח קיימת בפועל השונות. המיטות סוגי בין
אין הקהילתי בתחום לונעשה בניגוד לכן לתשושים. מעצמאיים מיטות של הסבה
הצרכים היקף על להצביע שיוכל סקר בידינו מג*זעה לתשושים מיטות של שהתפיסה נמצא,
הרבה מסובך הדבר מוסדיים. לשירותים אחו 79 של התפוסה לעומת אתתים, ל117
בקהילה אנשים לגבי חערכה ומחייב יותר לעצמאיים. במיטות זים
צריכים שהיו אקוטי לאשפוז ובמוסדות המיטות מכלל אחתים 32 היו 1985 בשנת
צרי שהיו במוסדות ואגשים במוסד, להיות שיעור פרטיים; במוסדות ממושך לטיפול
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הבאות כשנים כמיטווז 98sוה1גורו 1081 כשגי0 ממושך לטי6ול כמוסדות המיטות הת6תחות .5 לוד.
דמוגר6יות קכו1ות ל6י קיימים, ד8ופיפ על לשמור עלמנת (19951990)

*?£?" במי™* הצורך ""£ קיים מצב
f QO1 י"ין

1985 בין 1985 /'J 1995 1S90 7o"sU 1985 1983 1981
ל1995 ל1990 י198 7

מיטות

59"/" 37"/" 23,568 20,320 180/0 14,821 13,858 12,557 סךהכל
48>5*, 28'^ 9,863 8,555 2P/O 6,684 6,769 6,502 עצמאיים
126O/O 93f>/o 6,152 4,388 Z9"/o 2,290 2,154 1,636 תשושים

סיעודיים
i6"/a 26J6 8,553 7,377 33^, 5,857 4,935 4,419 ותשושינפש

■■■■:. . נ מזה
3io/o 15'^ 7,347 6,337 31^, 5,487 4,642 4,202 0יעודיים

226OA 181o/o 1,206 1,040 0/"1ר 370 293 217 תשושינםש
כאוכלוסייה קשישים ל1,000 שיעור

S%2 0/יי21 55.0 50.6 60/0 41.8 41.0 39.5 סףהכל
%22 13P/O 23.0 21.3 ^ 18.8 20.0 204 עצמאיים
bb0^ iv/a 12.0 10.9 250/, 6.4 6.4 5.1 תשושים

■ סיעודיים

%21 \7Ph 20.0 18.4 1^ 16.5 14.6 13.9 ותשושינסש
מזה:

11^ 20/0 17.2 15.8 ^ר1 15.5 13.7 13.2 סיעודיים
IBV/a 160"/0 2.8 2.6 430/0 1.0 0.9 0.7 תשושינפש

ומוצא. מין גיל, לפי ב1983 המיסוד דםוסי שמירת של עיקרון על מבוסס .

הממתינים מן חלק נפש. דתשושי סיעודיים הערכות בהעדר בקהילה. להיות כים
ממתינים מהם חלק *ד בביתם, 'נמצאים אינדיקטו במספר משתמשים אנו זה מסוג
ובמיוחד אקוטיות במחלקות מוסדי לסידור חלקיים. רים
הרבה גבוהה שעלותן שיקומיות גמחלקות האח בשנים שחל המהיר הגידיל ואף על
במספר הגידול שלמרות לציין, יש יותר. ולתשושי לתשושים המיטות במספר רונות
רשימות צומצמו לא ל1עיל שצוין המיטות המיטות להיצע הצרכים בין הפיער 1פש,

ה80. שנות במהלך ההמתנה 1000/0 על חעולים תפוסה בשיעורי מתבטא
באחוז מתבטא במיטות לצורך ונוסף מימד של נ>סף אינדיקטור אלה. מיטות בסוגי
(כלומר כתתתקניות המוגדרות המיטות ברשימות מתםטא המוסדי בתחום הצרכים
המפקחים, הגורמים בידי לסגירה) חאויות הבריאות לשסות דרך למיסוד ההמתנה
מחסור בגלל לסוגרן יניחן לוא שלדעתם אלא מוסדי לסידור המתינו 1985 בשנת והרווחה.
1982 בשנת שנעשתה בבדיקה במיטית. עצ קשישים 186 הרווחה משרד באמצעות
מכלל אחוזים 7 בערך אלה מיטות היוו הבריאות משרד דרך תשושים. ו519 מאיים
לא מספר יש לכך מעבר בארץ. המיטות קשישים 630 מערך תקופה באותה המתינו
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גיאוגרפי ואיזור כעלות םוג מיטה, סוג שנה, לפי ממושך לטיפול במוסרות תקן מיטות .6 לוח

מיטה וסוג קונה
1 9 8 5 1P8 3 1 9 81

*±§bhh £ gab a £ §£1ba P גיאוגרפי ואיזור

370 5,487 2,280 6,684 14,821 293 4,642 2,154 6,769 13,858 217 4,202 1,636 6,502 12,557 אי1י סןהכל

a 117 864 917 767 2,665 96 857 889 767 2,609 87 806 902 794 2,589 ממשלתי/עירוני

'" j| 196 2,06a 672 4,503 7,461 151 1,533 597 4,550 6,831 130 1,300 448 4,545 6,423 ציבורי

ן 55 2,535 691 1,414 4,695 46 2,252 668 1,452 4,418  2,096 286 1,163 3,545 טילי
£ .  גיאוגרפי איזור
ך, 62 643 126 802 1,633 33 557 126 810 1,526  444 85 727 1,256 ירושלים מחת

י 71 306 218 347 942 54 215 231 254 754 54 206 158 220 638 הצ6ון מחת

97 1,120 729 1,248 3,194 97 1,089 654 1,287 3,127 87 1,032 371 1,302 2,792 חי8ה מתח

69 2,600 854 1,547 5,070 48 1,962 754 1,595 4,359 39 1,717 717 1,437 3,910 המרכז מחוז

34 704 254 2,702 3,694 24 705 290 2,787 3,806  691 236 2,764 3,691 תלאביב מחוז

37 114 99 38 288 37 114 99 36 286 37 11269 52 270 הדרום מחת
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'י1 19951983 בתקופה הקשישים אוכלוסיית בהרכב הת6תחויות .7 לוח

הגידול אחוז

1990 בין 1983 ביו 1983 בין 2^5 ט"21 11983
ל1995 ל1995 ל990!

7 26 18 424,413 397,683 337,834 סךהכל
T 11 4 243,837 227,799 219,141 7465 גיל

2 19 22 129,690 132,759 109,054 6965
70 4 14 114,147 95,040 110,087 7470
6 52 43 180,576 169,884 118,693 75+

11 8 22 72,369 81,180 66,759 7975
22 108 71 108,207 88,704 51,934 80+

מין
3 15 11 181,071 175,527 157,620 ג0רים
16 35 23 243,342 222,156 183,214 נשים

מוצא

17 52 30 125,532 107,613 82,779 אסיהאפריקה
3 17 14 298,881 290,070 255,055 ארוםהאמריקה

.1983 אוכלוסין מיפקד : המקור 1

מי0קד של לתוצאות והתאמתן לסטטיסטיקה המרכזית הלשםה תחזיות של עיבודים על מבוסס 2

.1983 אוכלוסין
i

של בהרחבה אלא המיסוד, שיעור בהרחבת איכות ברמת המוגדרות מיטות של מבוטל
נעמוד הפא בסעיף הקהילתיים. השירותים במרכזים הרמה מן בהרבה החורגת נמוכה,
שני של הפיתוח בין קשריהגומלין על פליישמן (ראה אש"ל ובמוסדות הגריאטריים

הללו. השירותים הצרכים של כוללת בראייה .(1985 ותומר,
זו. בבעיה להתחשב יש

נובע המוסדי התחום על הלחץ מן חלק
על מבט בעתיד: הצרכים ה. לאפ היכולים הקהילתיים שהשירותים מכר,

ו1995 1990 בקהי המוגבלים הקשישים השארת את שר
שנערך סקר מתוך דים. מפותחים אינם לה

בלי mm הצרכים על לדבר ניתן לא שהמ הקשישים שכמחצית עולה, לאחרונה
השירו פיתוח בין דודמשמעי באופן לקשור והרווחה הבריאות לשכות דרך למיסוד תינו
שנפ ככל המוסדיים. לאלה הקהילתיים תים שירו בעזרת בקהילה להישאר יכולים היו
לצפות יש כן הקהילתיים השירותים את תח שירו של עלותם מתאימים. קהילתיים תים
שאנשים ככל למוסד. לפניסה לחץ לפחות המקרים של הגדול ברוב נמוכה אלה תים
מצטמצמת כן למוסדות נכנסים יותר רבים ואחרים, חביב (דאה במוסד ההחזקה מעלות
ובהתאם בקהילה החיה המוגבלת האוכלוסייה .1985
קהילתיים. לשירותים הצורך גם קטן לכך ללחץ שהפתרון היא, הדבר משמעות
שירו פיתוח לגבי מדיניות קביעת גם לכן בהכרח אינו המוסדות על היום הקיים
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1985 גיאוגרפי, ואיזור בעלות ל8י דיירים ות8ו0ת מונן לדיור יחידות .8 לוח

התפוסה שיעור דייריט מספר בעלות
קשישים ל1,000 קשישים דיור יחידזת גיאוגרפי ואיזור

13.1 4,699 4,511 ארצי 0דה5ל

געלות
0.6 204 216 עירוני/ממשלתי
3.1 1,100 1,033 היהודית הסוכנות
1.7 606 ל55 אש"ל
4.6 1,649 1,498 "משען"
2.4 860 891 אחר ציבורי
0.8 280 6ג3 פרסי

גיאוגרסי איזור
16.6 504 483 ירושלים מחוז
6.5 175 176 הצפון מחוז
9.0 570 560 חיפה מחוז
3.6 256 254 המרכז מחת
20.0 2,782 2,651 תלאביב מחוז
14.5 412 387 הדרום מחוז

את להקטין במטרה המוסדיים השירותים את המדיניות קל משפיע האחד במישור תים
היקף את להוריד או ההמתנה רשימות שיש אפוא, יוצא השני. במישור החרושה
מניחים, זה במקום גמוכה. ברמה המיטות שיש הדגש מידת לגבי שונות לגישות מקום
הקהילתיים השירותים שהרתבת זו, באופציה הללו השירותים סוגי שני בפיתוח לשים
המוסדית המערכת על תלחץ להקטנת תביא את מציגים אנו לכן הבוללת. במדיניות
שמתחייב כפי רק המיטות היצע שהרחבת כך אחת. במקשה אלה תחומים בשני ההערכות
לכך, מעבר ולא הדמוגרפיים, מהשינויים לגבי כאן שנתאר העיקרית האופציה
רשימות את למינימום לצמצם כדי תספיק הדפו שיישמרו כגניחה בעתיד ההתפתחויות

ההמתנה. השי של והרחבה מיסוד של הקיימים 0ים
בשנים הצפויות הדמוגרפיות ההתפתחויות הצר מלזא על שיענו כר הקהילתיים רותים
אותן של מהיר גידול על מצביעות הבאות הנתנו כלומר, .Tim האוכלוסייה של כים
מוגבר צורך בהן שיש אוכלוסייה קבוצות של סגוליים שיעורים אותם שיישמרו
בעוד כאחד. וקהילתיים מוסדיים בשירותים לפי וקהילתיים מוסדיים לשירותים הזדקקות
1983 השנים בין יגדל הקשישים שמספר משמעזת .1983 בשנת שהיו ומזצא מין גיל,
בני מספר בערך, אחוזים ב18 1990 עד מן נובע במיטות הגידול שכל היא, הדבר
(הקבוצה אחוזים ב43 יגדל ומעלה 75 את להעלות הצפויים הדמוגרפיים השינויים
אחוזים). ב71 תגדל ומעלה 80 בוני של הקבוצות של הקשישים בקדב המשקל
בשיעור הנשים מספר יגדל תקופה באותה לעומת גביהים. מיסוד בשיעורי המצטיינות
הגב של הגידול משייעור 2 פי גבוה שהוא להרחיב ניסיון משום זו בהנחה אין זאת,
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5 לוח (ראה באוכלוסייה קשישים ל1,000 בשנים המוגן הדיור התפתחות .9 לוח
5,500 להוסיף צורך יהיה בסךהכל לעיל). על הכאות כשנים כגידול והצורך 19851981

גידול כלומר ב1985, הקיים למלאי מיטות קבוצות לפי הקיימים הדפוסים על לשמור מנת
משתנה הדרוש הגידול אחוזים. 37 של דמוגרפיות
הצרכים על לענות פדי המיטה. לסוג בהתאם

לתיישים מיטרת כ"100'2 לבונות צייי 1T<T 0'TV^r י™™
למצב בהשוואה אחוזים 92 של גידול  י

יהיה הנפש תשושי אצל גם .1985 בשונת בשנת הקיים המצב
של גידול  מיטות 670 שיל בתוספת צייר 4,438 . . 1981

לסי המיטות מגידדל כתוצאה אחוזים. 180 4,699 4,511 1985

,19851983 השנים בין שהתרחש עודיים, הגידול שיעור
בלבד אחוזים 15 של בהרחבה צויר rTfV 5.9/0 . . ל1985 1981 בין

ב*וכ .1990 בשןנת הצרכים ^ לשנות כדי הבאות* כשנים הצורך תחזית
28 יייא יייריש הגידול יהעצמאיים ^"^ 5 656 5 429 1990

^יי ^י^ 6,'280 029י,6 1995
מעורר לעצמאיים המיטות בפיתוח הצורך הרףןש הגידול שיעור

ה?" הגורמים ^ חל7> יייי1 ^יי1 י'יי0 20.4"/" 20.4"/" ל1990 1985 בין
מתוך ?" ■<"<* ד'מיטית /mV "" VfV ק/><33.6 33.6"/0 ל1995 1985 בין
אלד. אוכלוסיות להפנות שניתן מחשבה
לכן מוגן. דיור של למסגרת או לקהילה
במשולב אלה במ,טות ד1צןרך את לבחון רצוי השימוש דפוסי שמירת של ההנחה עלפי *

מןגן_ בדיןר ל,צירך התחןיות עם שהיו כפי ומוצא מין גיל, לפי מוגן בדיור

של הקיימים הדפוסים על לשמור עלמונת *1983 ב
שהיו (כפי מוגן דיור במסגרות שימוש
שהתפתחות ובהנחה ,(1983 בשנת קיימות הקשישים מספר .(n'5i< לקומת 230/0) רים .

הגידול עלפי תהיה לעצמאיים המיטות תקופה באותה יגדל אסיהאפריקה ילידי
יהיה לעיל), שראקנו (כפי הצפוי הדמוגרפי אחוזים 14 של גידול לעומת אחוזים, ב30
ב20 הדיור n1Trr מספר את להגדיל צורך וישראל אירוםהאמריקה ילידי אצל בלבד
דהיינו ,1990 עד 1985 משנת בערך אחוזים .(7 לוח (ראה
זאת תוספת בערך. יחידות 190 של תוספת המיסוד דפוסי על לשמור אנו רוצים אם
כ1,800 תקופה באותה שייבנו בהנחה ה?נה אזי ,1983 בשנת קיימים שהיו הסגוליים
המגמה כאמור, במוסדות. לעצמאיים מ"טות הקשישים של הדמוגרפי בהרכב השינוי
בנייה להקפיא היא הממלכתיים הגופים של המיסוד בשייעור מהירה הגדלה בעצמו יחייב
אזי יקרה, כך ואם לעצמאיים מיטות של הדפוסים שמירת של זו הנחה לפי הכללי.
מוגן י דיור יחידות של הדרושה התוספת ב20,320 1990 בשנת צורך יהיה הקיימים
התעניי מסתמנת כיום .. יותר גדולה תהיה מיטות 50.6 שהן ממושך, לטיפול מ"טות

בקהילה ההישארות המשך גם אלא מוגן, לדיור כניסה רק אינה אבות לבית לכניסה האלטרנטיבה 2

שרק נמצא, (1986 ואחרים, (תביב למוסדות ממתינים על 0מחקר נוספים. קהילתיים שירותים עם
דיזר תנאי עקב דירתם את להחליף חייבים היו למיסוד הממתינים העצמאיים מן אחוזים 30 עד 20
מהקפאת הנובע מוגן, בדיור צורך של המינימלי כשיעור הזר. השיעור את לראות אפשר ירודים.
מן גם אלא דיור, מבעיות רק לא נובעת מוגן לדיור שכניסה כמובן, לעצמאיים. מיטות של הבנייה
צורך יהי'ד, לעצמאיים, המיטות ייבנו לא שאם להניח, יש כך עקב יותר. מוגנת במסגרת הצורך
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לפי רק הקהילתיים השירותים שהרחבת מסחריים גופים של וגדלה הולכת נות
פירושו הדמוגרפיות ההשלכות מן המתחייב וכוי) למשכנתאות בנקים פרטיים, (קבלנים
כדי בזה אין אך המצב; הרעת את למנוע זה, מסוג בפרויקטים להשקיע
לפתרונות. הצרכים בין הפער את לצמצם 7 של גידול צפוי ל1995 1990 שנת בין
את לצמצם ביתן שלא היא, הדבר משמעות בהרכב השינוי הקשישים, במספר אחוזים
היום הקיים הפער את או למיסוד ההמתנה יהיה הקשישים אוכלוסיית של הגילאים
הגרים קשישים עבור לפתרונות צרכים בין ה"צעירים" הקשישים קבוצת יחסית: מתון
למה מעבר פיתוח רק כן, אם בקהילה. וקבהצת אחוזים ב7 תגדל (7465 בני
להק יאפשר הדמוגרפי הגידול מן שמתחייב אך אחתים, ב6.3 תגדל (75+) הישישים

הללו. הפערים את טין אחוזים. ב22 תגדל 80+ הגיל קבוצת
הדמוגרפיות ההשלכות את קודם נציג באחוז גידול של המגמה המשך צמר כמוכן
כדי גם הדרוש הגידול את מכן ולאחר עצמן, ארצות ילידי של ובאחוז (100/0) הנשים
המיסוד דפוסי יישמרו אם בשינויים. לעמוד אלה מגמות של התוצאה .(170/0) המזרח
הגרים הקשישים אוכלוסיית תגדל הקיימים, הכללי, המיסוד בשיעור הגידול המשך תהיה
אחו ב18 19901983 בתקופה בקהילה יעל לשמור מנת יעל יותר. איטי בקצב ■אד

האוכלוסייה בהרכב השינויים אולם, זים. צורך יהיה הקיימים הסגוליים המיסוד דפוסי
נשים של ,75+ בני קבוצת של מהיר (גידול הקיים למלאי מיטות 8,750 של בתוספת
להגדלת יביאו אסיהאפריקה) יוצאי ושל של לשיעור מביא שהיה דבר ,1985 בשנת
השי מן אישי טיפול לקבלת הנזקקים מספר באוכלוסייה קשישים 1,000 כל ועל מיטות 55
הנזק אחוז אחוזים. ב41 הפורמליים רותים לעיל). 7 לוח ראה (לפירוט 1995 בשנת
מ3.5 יעלה הקשישים מכלל זה לשירות קים הגידול קצב נפש ותשושי סיעודיים לגבי
(גידול ב1990 אחוזים ל4.2 ב1983 אחוזים בתקופה לשנה אחוזים מ4.7 משתנה ■הדרוש
מגידול למתחייב מעבר אחוזים 20 של לשנה אחוזים ל3 1990 ועד שמ1985
הגידול אחרים בשירותים האוכלוסייה). תשושים לגבי .1995 עי שמ1990 בתקופה
הדמוגרפיים, השינויים מן הנובע בצרכים, אחוזים ל14 מגיע הדרוש הגידול קצב
בשיעורי שהפערים מפני יותר, הרבה צנוע הגבוה הגידול קצב .1990 עד מ1985 לשנה
כה אינם .אוכלוסייה קבוצות בין ההזדקקות נוספות מיטות לבנות הצורך בגלל מתחייב
הזקו מספר אישי. שבטיפול אלה כמו חדים לעצמ במיטות היום המסודרים לתשושים
הפורמ הגורמים מן שירותים לקבלת קים בתקופה מתאימות. במיטות מחסור בשל איים
יעלה מוכנות) וארוחות ביתית (עזרה ליים מתון גידול קצב יידרש ל1995 1990 שבין
מעבר אחוזים 5 0ערך כלומר, אחוזים, ב22 לשנה. אחוזים 3.2 יותר,
הקשישים. אוכלוסיית מגידול למתחייב ההת של ההשלכות לבחינת עתה נפנה
לטי הנזקקים שמספר שבעוד לציין, מעניין הקהי השירותים על הדמוגרפיות פתתויות
השנ העלות אחוזים, 41 ב יגדל אישי פול הקהילתיים בשירותים הדרוש בגידול לתיים.
על מלמד זה דבר אחוזים. ב44 תגדל תית אחד מרכיב מרכיבים. שני בין מבחינים אנו
למקבל) השועות (מספר העזרה שעומק כך, הדמוגרפיים השינויים של ההשלכות הוא
תגדל האחרים בשירותים הוא. אף יגדל הוא השני המרכיב הצרכים. התפתחות יעל
הנזקקים. למספר השווה בשיעור העלות את לסגור כדי הקהילתיים השירותים הרחבת

את המאפיין בצרכים, המהיר הגידול קצב להבהיר, יש לפתרונות. צרכים בין הפער

במקום מיטות 1,500 עוד קול בנייה הוא העליון הגבול מוגן. בדיור יותר עוד גבוהים אחוזים להסדיר
המו6נה הסוג מן קשישים של ההשמה אפשתת את בפועל לבדוק צורך יש לעצמאיים. המיטות

האלטרנטיביים. ר.פתרונות של היחסית העלות ואת מוגן, לדיור במסגרות לעצמאיים למיטות
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הנתונים עלסמך רק לתעריף קשה לקהילה. נובע, ,1990 עד 1983 השונים שבין התקופה
אופציה לממש באמת ניתן כמה עד הקיימים של הדמוגרפי בהרכב משינויים כאמור,

זו. 1990 שבין בתקופה הקשישים. אוכלוסיית
דבועקבותי אלה, שינויים ימותנו 1995 ובין
האישי בטיפול בצרכים. הגידול קצב גם הם

סיכום ו. ל2.7 לשנה אחוזים מ5.0 הגידול קצב ייחד
 ובארוחות ביתית בעזרה לשנה. .אחוזים

של שלמה תמונה מציג א1,נו זה מסמך לשנה. אחוזים ל1.5 אחוזים מ2.9
הקשישים של לא ואף ר,קשישים, צורכי הגידול של כוללת להערכה עכשיו 1פנה 

המידע של המהיר הפיתוח למרות המוגבלים. הקיים המצב מן לעבור מנת על הדרוש ;
.עובדתי בסיס חסר עדיין האחרת1" בש0ים חלקית ה"ענות משום בו (שיש 1983 בשנת
1המידע את ללקט ניסיגך שטחים. בהףבה סיפוק מלוא של למצב לצרכים) בלבד
הער להציג ניתן שלגביהם תחומים באותם .1990 בשנת הצרכים .,

את לראות יש כמוכן יותר. מבוססות כות את להגדיל צורך יהיה האישי ■בטיפול
, המגמה את המבטאות בהערכות האומדנים פור גורמים יעלידי השירות מקבלי מספר

והכללית. מספר ואת ,(1990 (עד אחוזים ב215 מליים
לפחות בסיס, מהווים שהם, כפי תנתונים, להגדיל צורך יהיה למקבל השבועיות השעות
למשאבים בנוגע החלטות לקבלת תלקי, בגי יסתכמו אלה דברים שני אחוזים. 51 ב

עדיפויות. ולסדרי הדרושים מהו השירות, בעלות אחוזים 405 של דול
חוק בין הקשר לגבי הערות בכמה נסיים 1983 בשנת דולר מיליון 4.6 של צאר.
חוק במסגרת כאן. שתוארו לצרכים הסיועוד .1990 בשנת דולר מיליון ל23.2
למימון לפיתוח, מקורות מוקצבים הסיעוד בשנת הצרכים בין הפער ביתית בעזרה
במוסדות, קשישים של שוטפת ולהחזקת כדי בהרבה. חמור הוא הקיים למצב 1990
ולעזרה בית לטיפול שירותים ולמימון את להגדיל צורך יהיה הצרכים על לענות

ביתית. ואת בערך אחוזים ב500 המקבלים חוג
תו מהווים לפיתוח המוקצבים הסכומים אחוזים ב2,800 לשירות השנתית העלות
לסכומים יחסית, קטנה אך משמעותית, ספת מיליון של שנתית מהוצאה היינו בערך,
אין שירותים. לפיתוח מוקצבים שכבר שנתית להוצאה (1983 (בשנת םערך דולר
הסבו מלוא את להבטיח כדי אלה בסכומים .(1990 (בשנת דולר מיליון 23 של
יום; מרכזי או מוסדות לפתח הדרושים מים שבהצגת ולהדגיש, לחזור רוצים אנו
המימון בעיית את לפתור כדי כך, משום את שנרחיב הנחנו בצרכים הגידול אומדני
את לחפש הכרח יהיה הפיתוח להוצאות הנובע הקצב במלוא המוסדיים השירותים

החוק. למסגרת מחוץ להבא גם הפתרון שהר אפשרות, קיימת הדמוגרפי. השינוי מן
של שוטפת להחזקה המוקצבים הסכומים תאפשר הקהילתיים השירותים מערכת חבת
לעומת מזעריים הם במוסדות הקשישים ממד. פחות המוסדיים השירותים את להרחיב
הצפויה. והתוספת הקיימת ההוצאה היקף הדבר, כך אם הדמוגרפי. הגידול מן שמתחייב
המימון הסדרת תחייב הזה בתחום גם לפיכך המוסדי בתהום "עדים לקבוע יהיה אפשר אזי
למס מחוץ פתרונות חיפוש הבאות לשנים שהצגנו הייעד מיטות למספר מתחת שהם

הסיעוד. תוק גרת הבנייה בהיקף צמצום כל זאת, עם יחד כאן.
החוק מן הנובע ביותר המשמעותי השינוי של יותר גדולה הרחבה יחייב המוסדית
סך הקהילתיים. השירותים של בתחום הוא לענות מנת על וזאת הקהילתיים השירותים
בשנת זה בתחום הצפויה השוטפת ההוצאות שיופנו הנוספים הקשישים של הצרכים על
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במסגרת זכאית שתהיה האוכלוסייה לרשות דהיינו בערך5, דולר מיליון 23.6 יהיה 1989
את מעריכים אנו זו אוכלוסייה לגבי החוק. הסכו לעומת בערך, אחוזים 330 של גידול
אחוזים. ב550500 במקורות הגידול ביתית ועזרה אישי לטיפול שהוקצבו מים
או את, תואם הסכום שהיקף כן, אם ייתכן, .1983/84 בשנים
על לבננות כדי שדרוש מה על, עולה אף הצרכים ובין אלה סכומים בין הקשר אך
פורמליים מגורמים לשירותים הצרכים סיבות. ממספר מורכב הוא עליהם שהצבענו
(יש הביתית והעזרה האישי הטיפול בתהום אישי בטיפול הצרכים לכלל התייחסנו אנו
פחות יש יותר המוגבלת שלאוכלוסיית לציין, הצרכים את כללנו לפיכך ביתית. ועזרה
גרים שהם מכיוון ביתית, בעזרה צרכים המוג התשושים לאוכלוסיית אישי בטיפול

משפחותיהם). עם כלל בדרך של לאוכלוסייה ביתית ולעזרה חלקית, בלת
כפי פורמליים לשירותים הצרכים הערכת אך אישי, בטיפול עצמאים שהם קשישים
הנחה, על מבוססת זו בעבודת שהוצגה לעומת בחוק, ביתית. בעזרה צרכים להם יש
מן אחוזים כ60 לספק ימשיכו שהמשפחות המוג לאוכלוסייה מצטמצמת הזכאות זאת,
הנופל היקף זהו בממוצע. הדרושה העזרה לכך, בהתאם היומיום. פעולות ברוב בלת
בערך מספקים הם שבו היום, המצוי מזה לא התשושים ורוב העצמאים של הצרכים
אם משמעותי. הוא עדיין אבל אחוזים, 90 יהרה לכך אי החוק. במסגרת מענה ימצאו
יביאו לחוק שמחוץ גורמים או עצמו החוק עלמנת נוספים מימון למקורות לדאוג צורך
המשפחה, מצד בעזרה יותר גדול לצמצום הגידול על הדמוגרפיות בהשלכות לעמוד
תהיה החוק במסגרת המתוכננת ההוצאה אזי לצמצם ועלמנת וצורכיהן אלה באוכלוסיות
הצרכים על לענות כדי הדרושה מזו קטנה הקיימים לפתרונות הצרכים בין הפערים את

הקשישים. של הדרו המימון מקורות יימצאו לא אם כיום.
במס שהאפשרות, להדגיש רציי לבסוף, אלה, לאוכלוסיות השירותים להרחבת שים
אין אם כספית גימלה לקבל החוק, גרת לעצ מוסדות יעל נוסף בלחץ הדבר יתבטא
בין ההשוואה על מקשה זמינים, שירותים ולתשושים. מאיים
הצר ובין החוק במסגרת הצפויה ההוצאה הזכאות על ההגבלות של נוספת משמעות י 'י
פור שירותים של במונחים המוגדרים כים הסכו שלמעשה היא, הסיעוד חוק במסגרת

מליים. מש יותר יעוד גידול מהווים המוקצבים מים
היום העומדים למשאבים בהשוואה מעותי

שגעציאים שהסכומים מניחים, אנו .1989 בשנת בערך דולר מיליון 18 הוא החוק של ההוצאה אומדן 3

בעתיד. גם יישמרו דולר, מיליון 5.6 בסד והבריאות, הרווחה ומשרדי קופתחולים היום
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Abstract

In Israel in recent years there has been a growing awareness of
the existing gaps between needs and services for the disabled elderly.
At the end of the 1970s the first calculations were made. They pointed
to an expected rapid growth in needs as the population aged 75 and over
increases by 52^ from 119 to 181 thousand, between 1983 and 1995.

In the face of this new reality, the public's investment in
services for the elderly has increased. The Ministry of Social
Affairs, the Ministry of Health, the AJDDC, and, in particular, ESHEL

have appreciably expanded their activities. A Nursing Care Insurance
Law, created in order to meet the needs of the disabled elderly and

their families, has been passed.
Research efforts have also been expanded in order to provide an

information base for planning purposes. They have been initiated by

ESHEL, the JointIsrael and the National Insurance Institute.
This article presents a summary of current and projected service

needs. Estimates of community service and institutional care needs are

made for 1983, and forecasts for 1990 and 1995. 1983 is used as a base
year because census data are available for that year with detailed
information on the composition of the elderly.

The total need for assistance is examined, as well as the
assistance that is required from the formal services as opposed to the
family and the extent of services presently available. Quantitative
estimates are made for a number of basic homecare services, while for

others only general assessments are available. It was found that there
were an estimated 34,000 disabled elderly in Israel in 1985, as



measured by the inability to perform activities of daily living. By

1995 the number of disabled will increase to 55, 000. Consistent with
the increase in the disabled, there will be a rapid increase in the
need for community and institutional services.

In the summary section the paper compares the sums allocated
within the new Nursing Law to estimated needs for personal and

homemaking services. The Law only addresses the needs of the most
severely disabled. Even for this subgroup, the sums allocated may not
suffice. The estimate of needs for formal services as presented in
this paper is based on the assumption that the families will continue
to provide an average of 60$ of the needed assistance. This is a drop
from the current figure of SO90%, but it is still a significant
amount. If the Law itself, or other external factors, cause the
assistance provided by the family to decline even more, then the
planned expenditure within the Law's framework will not be sufficient
to meet the needs of even the most disabled elderly. . .
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