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תודה דברי

לאורי ובמיוחד הדיור, תחום בפיתוח בעבודתי העקבית התמיכה על לאשל תודתי
זו. עבודה לכתיבת והערותיו עידודו על לאור

על חביב ג'ק לד"ר לדפוס. זו עבודה בהבאת סיועו על ברוקדייל למכון תודתי כן כמו
המאמר. בעריכת עזרתם על רוזנפלד ולג'ני לוקרד לג'ו הערותיו, .



תקציר

המוגן הדיור בתחום בישראל הקיימות השונות התוכניות את סוקר זה מאמר
.19816 השנים בין בו שחלו התמורות את ובוחן זה מערך מנתח הוא לקשיש.

^/ , במאמר. שתוארו התמורות מן חלק להלן
יחידות מ12 שיעורן וגידול המוגן הדיור יחידות של הכולל במספר %60d של הרחבה 

ל16.7. היהודית באוכלוסייה קשישים לאלף
ההיצע. מכלל 3095 כדי עד משמעותי, באופן גדלה הנסקר בתחום הממשלה מעורבות 

בהקצאת שלוותה המוגן, הדיור לגבי חדשה מדיניות פיתח והשיכון הבינוי משרד 
והפעלת התכנון זה. בתחום חדשניים וכיוונים דגמים ובגיבוש מועדפים משאבים

אש"ל. של בסיועה נעשו השונות התוכניות
, זה. בתחום מקומו את לאחרונה כבש הפרטימסחרי המגזר 

הרצוני. המגזר של היחסי במשקלו נסיגה חלה 
זה. בתחום המדיניות על והשלכותיהם שונים שוטפים נושאים נסקרו כמוכן

ו
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מבוא .1
ו

הפתרונות במספר גידול האחרונות בשנים חל אחרות, מערביות כבארצות בישראל,
הממושך הטיפול במערכת אלה פתרונות של היחסי משקלם גם לקשישים. מיוחד דיור של
למקמו ניתן כאשר לקשיש, המגורים הסדרי ברצף נדבך מהווה המוגן הדיור גדל. לקשיש

המוסדות. לבין הרגיל הדיור בין ו

וזאת בארץ, המוגן הדיור יחידות בהיצע כ6096 של גידול חל 19816 השנים בין
השנים בין בישראל לקשישים במוסדות המיטות סוגי בכל ?ל18 בסך לגידול בהשוואה
עלה יהודים קשישים 1,000 לכל המוגן הדיור שיעור .(1986 וקפלן פקטור (ברגמן, 19815
מ20.2 ירידה חלה עצמאיים לקשישים המוסדיות המיטות בשיעור ואילו ל16.7, מ12 ,

יהודים. קשישים 1,000 לכל ל19.2,
תכניות היצע איכותית: גם אלא בלבד, כמותית איננה המוגן הדיור במערך התמורה
"איכות מוכר צעיר לזוג דירה כיום המציע שקבלן כשם יותר. מגוון נעשה לקשיש הדיור
יותר הוא לקשיש שדיור התודעה מקומה את כבשה לקשישים המיוחד בדיור גם כך חיים",

גג. קורת סתם מאשר
של ניתוח ייעשה בישראל. לקשישים מוגן דיור של שונות תכניות נסקור זה במאמר
בנושא הננקטת המדיניות ותיבחן האחרונות, בשנים המוגן הדיור בהיצע שחלו התמורות

זה. בתחום המסתמנות שונות סוגיות וכן
הדיור בתחום בשימוש הנמצאות השונות ההגדרות לגבי איבהירות שקיימת מאחר

מונחים. מספר של קצרה בסקירה נפתח לקשיש,
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בקשיש התמיכה ברצף כחוליה מוגן דיור 2#

המוצע מהדיור שונה שאיננו הרגיל הדיור הוא המקובל הפתרון הקשישים, למרבית
כגון: מהקהילה, שונים תמיכה שירותי של תוספת נדרשת לעתים אחרות. גיל לקבוצות

/ תיקונים. ושירותי חמות ארוחות מרפאה, חברתי, מועדון
כזה, הוא מהקשישים חלק של שמצבם כך על מצביעים שונים וממצאים מחקרים
.(1978 שטרקשל, ,1976 ,carp (ראה צרכיהם על לענות יכולות הרגיל הדיור מסגרות שאין
פיזית מותאמת בדייה שתחילתו רצף על הנעים שונים, לפתרונות זקוקים אלה קשישים
בדיור והמשכו בשכונה, שונים לשירותים נוחה גישה בה שיש שלה, הפנימי המבנה מבחינת
אביזרי הכוללות עיצובן, מבחינת ומיוחדות מותאמות דירות קבוצת דהיינו  מוגן
סל בתוספת חברתית, לפעילות וחללים נוחה נגישות חירום, לשעת ותקשורת בטיחות
מצוקה לקריאת היענות בית, אם של שירותים מספק המוגן הדיור תומכים. שירותים
מועדון הבית, משק בניהול עזרה חמות, ארוחות כגון נוספים שירותים לקבל ואפשרות

י לתכנית. מתכנית שונים עצמו במקום או מהקהילה ואספקתם השירותים היקף וכוי.
/ אפשרות עם עצמאי בית ניהול לשלב יכול שהקשיש הוא, המוגן הדיור מסגרת את המייחד

וסל נוספים לקשישים המגורים סמיכות הצורך. בשעת ותמיכה סיוע ולקבל לבחור
ואוטונומיה. פרטיות בצד ותמיכה ביטחון לו מעניקים במקום השירותים

מיועדים אלה אך האבות. בתי  המוסדות הם התמיכה ברצף נוספת חוליה
עצמאי. בית משק לנהל מסוגלים, אינם או מעוניינים, שאינם לקשישים

: דירות קבוצת להפעיל שניתן הגורסת הגישה ונעלמת הולכת כי לציין הראוי מן
" המקובץ הדיור את גם למצוא היה ניתן בעבר במקום. תומכים שירותים ללא לקשישים

בעבר שנעשו הנסיונות אולם הפתרונות. רצף פני על במקום) מיוחדים שירותים ללא (דיור
שינויים. הוכנסו ובכולן יפה, עלו לא כזה דגם לפתח הממשלתי במיגזר בארץ

^ ביניהם שירותים, של מינימום נדרש כי הסכמה כיום ישנה בבריטניה והן בישראל הן
Heuman and ;1985 (שטרקשל, לקשיש מרכזית כתובת המהווה מקומי גורם או בית אם

.(1983 ,Boldy

אוכלוסיית בקרב והעדפות צרכים של מיגוון משקפת בארץ המוגן הדיור התפתחות
עשוי מיוחד דיור של בפתרונות המעוניין הפוטנציאליים הצרכנים ציבור הקשישים.
מפתח בדמי הגר 85 בן בודד להריסה; המיועדת בדירה הגרים 70 בני עצמאים זוג לכלול:
בווילה הגרה 70 בת עצמאית אשה אביב; תל בלב רביעית בקןמה חדרים ארבעה בדירת
לו שאין ועצמאי בודד קשיש עירוני; ובילוי תיאטרון בחיי והמעוניינת שמריהו בכפר
וסובל ג' בקומה "עמידר" בדירת זיקנה מקצבת החי מסייעים, שכנים או משפחה קרובי
בעלות לקבוצות שיתאימו תכניות של רחב להיצע הגוברת הדרישה מכאן לב. ממחלת

שונים. צרכים
בחוגים בשימוש כיום אמנם נמצא מוגן" "דיור המונח כי לציין הראוי מן
בדירות מחד הקשורות המשמעויות כפל עקב בילבול הרבה גורם הוא אך המקצועיים,
עולה קרובות לעתים פיזיים. ושמירה הגנה של בהקשר ומאידך מפתח דמי בתוקף מוגנות

יותר. מתאים מינוח למצוא הדרישה
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מוגן ד>ור

מוגן דיור של שונות תכניות בין השוואה 2.1

יביא מגורים מקום ובחירת שינוי בפני העומד קשיש גם כך הצעיר, לצרכן בדומה
משפחה לקרובי וקירבה כפרי או עירוני מיקום וגודלה, הדירה מחיר כגון גורמים בחשבון ,
לשינויים הקשורים נוספים שיקולים להתעורר עשויים זאת עם יחד חיוניים. ולשירותים יי ,
באם סיעודי פיתרון גם לעצמו להבטיח הקשיש ולנכונות הגיל עם החלים תיפקודיים

בעתיד. לו יזדקק
קשיש שכל המחיר גם שונה לקשיש. מקשיש משתנה זה מסוג לביטחון הדרישה
סגנון על ובוויתור פרטיות אובדן של במונחים כלכליים, במונחים  לשלם מוכן עצמאי
עם לחיות הנכונות לגבי פנאי, שעות של פעילויות לגבי שונות העדפות קיימות הקודם. חייו
תדמית בעלת רחבה גריאטרית במסגרת לגור הנכונות ולגבי קשישים, של רב מספר

מוסדית.
במשך החיים בסגנונות שחל הגיוון ועם הקשישים, של ההכנסה ברמת העלייה עם

המוגן. בדיור שפותחו והדגמים הפתרונות במיגוון גידול חל האחרון, העשור
(שטרקשל, מאפיינים מספר פי על מוגן דיור של ותכניות דגמים בין להשוות ניתן

ביניהם: ,(1978

לקשישים מיועד המבנה האם אחרות: גיל לקבוצות הקשישים בץ ההפרדה מידת 
מאפשרים דומים צרכים בעלת אוכלוסייה וקיום קשישים של ריכוז כי ידוע בלבדי
גם תורם הדבר הדדית. ועזרה שכנות יחסי משותפת, ופעילות חברתי מעגל יצירת
מסגרת שיעדיפו קשישים שיש יתכן שני, מצד שונים. שירותים באספקת יעיל לארגון

ביןדורית. ותמיכה ביןדוריים קשרים המעודדת רבגילית, *
אך בלבד, קשישים לאכלס נועדו לקשישים במיוחד שנבנו ובעולם בארץ המבנים רוב

נוספות. גיל קבוצות עם לשלבם נסיוניות תכניות מספר נעשו האחרונות בשנים
בנות גדולות לתכניות ועד דירות) 40 עד 20) קטנות מתכניות נע הדירות מספר גודל: 

קומות. 1413 בעלי לבניינים עד חדקומתיים ומבניינים דיור. יחידות כ700
ועד מוגן, דיור רק הכולל עצמאי ממבנה החל מוגן דיור לפתח ניתן המקום: ארגון 
ומרכז ותשושים לסיעודים מחלקות גם הכולל שלם גריאטרי למערך בצמוד פיתוחו

יום. מרכז ו/או סיעודית ומחלקה מוגן דיור כמו אחרים צירופים ובתווך יום,
בין לתכנית. מתכנית משתנים המיוחדים התשלום והסדרי השירותים הרכב שירותים: 
הנמצא למוקד הקשיש מדירת מצוקה לקריאת מתקן למנות: ניתן הללו השירותים
הדיירים. לכל או לנזקקים חמה, לארוחה אפשרות במשרד, או הבית אם בדירת
הקהילה, מן מישלוחים באמצעות או במקום להיעשות יכולה הארוחות אספקת
ניקיון שירותי בדירתו, החולה לקשיש ועזרה טיפול אחרים: שירותים גם לכך ובדומה
ו/או אחות ושירותי השגחה קניות, בית, משק בניהול עזרה תיקונים, ביצוע לדירה,
צוות עם בתכניות החל לתכנית, מתכנית משתנה במקום המפעיל הצוות גם רופא.
אנשי במקום, הגרה בית אם מנהל, הכולל מורחב צוות עם בתכניות וכלה בלבד מזערי

וכוי. וניקיון, עזר כוח טבח, עו"ס, אחות, אחזקה,
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מוגן דיור

באשר עצמאיים. קשישים מוגן דיור לתכניות מתקבלים כלל, בדרך סיעוד*: טיפול 
שונים. הסדרים קיימים היום, בבוא לו שיזדקקו קשישים אותם עבור סיעודי לטיפול
בתוספת אירגון אותו בחסות או אתר באותו מוסדי סידור גם המבטיחות תוכניות יש
את המחייבות תוכניות ויש מוסדי, לסידור סיוע רק מובטח אחרים במקרים Jתשלום. הדירה את לפנות מקרה ובכל עצמאי, באופן פיתרון למצוא משפחתם ובני הדיירים

מידרדר. התיפקודי מצבם כאשר
התשלום גובה בין קשר קיים לא רחב. הוא הכספיים הסידורים טווח התשלום: גובה 
בסיסי דירה שכר מקובל כלל בדרך המוצעת. השירותים רמת לבין השונות בתכניות
במבחני או תשלום בתוספת ממומנים מיוחדים צרכים כאשר שירותים, חבילת המקנה
פי שעל כניסה, דמי תשלום נדרש הממשלתיות) (למעט התוכניות ברוב לסיוע. .זכאות
פיקדון לרכישת אפשרות יש מהתכניות בחלק שנים. ארבע לאחר מוחזר איננו רוב
מ16 לנוע עשוי התשלומים משרע יורשיו. או הקשיש עלידי למימוש הניתן (בעלות)
חודשי דירה שכר בתוספת פיקדונות לרכישת לכ140,000$ ועד חודשי דירה לשכר ש"ח
מבחני על התשלומים כל מבוססים הממשלתיות, בתכניות דולרים. מאות כמה של

כניסה. דמי ללא מדורג או אחיד חודשי דירה בשכר ומסתכמים זכאות,
עדיפויות ישנן ההיצע, על כלל בדרך עולה מוגן לדיור שהביקוש מכיוון הקבלה: תנא* 
הוולונטריים לאירגונים הרחב. לקהל פתוחות אינן התכניות רוב הקבלה. לגבי שונות
בארץ. וותק בארגון חברות שפה, מוצא, ארץ פי על משלהם, כניסה דרישות יש
כי אם נזקקים, קשישים להעדפת נטיה כלל בדרך ישנה הממשלתיות בתכניות
באופן לקבל אפשרות שנותנת הזכאות, בהגדרת שינוי מגמת מסתמנת לאחרונה
את מאליו מגדיר הגבוה התשלום הפרטימסחרי, במיגזר דירות. בעלי גם מבוקר

/*■ עצמאיים. קשישים רק מתקבלים התכניות בכל כאמור, היעד. אוכלוסיית

■.■י
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הרצוני הממשלתי, מיגזרים: ארבעה עלידי מופעל בארץ המוגן הדיור מערך
העובדת. וההתיישבות (מסחרי) הפרטי (וולונטרי),

הזכאות, תנאי היעד, אוכלוסיית מבחינת משמעות יש השונה הארגונית לחסות
עצמן. התכניות בין מסוימת שונות קיימת כן המימון. ודפוסי התשלום

(וולונטרי) הרצוני המיגזר 3.1
בארץ. לקשישים מיוחדות דיור תכניות בפיתוח החלוצים היו הוולונטריים הארגונים
לפתח החלו אירופה" מרכז עולי ו"ארגון סוציאלי" נשים "ארגון כמו הוותיקים, הארגונים
משען היהודית, הסוכנות גם החלו ואחריהם החמישים, שנות באמצע ראשונות תכניות
עולים זקנים בתחילה שירתו אלה מתכניות גדול חלק תכניות. להפעיל סלמונס וורה וקרן

המחסה. מרכיב על הדגש הושם ולכן קורתגג, ללא חדשים
הם ,1981 בשנת זה. בתחום בלעדית כמעט אלה ארגונים פעלו ארוכה תקופה במשך
קבוצות למעשה שירתו השונות התכניות המוגן. הדיור היצע מכלל 8595 על שלטו עדיין
וחברי חדשים עולים אירופה, ומערב מרכז יוצאי ותיקים כגון מוגדרות, צרכנים
כגון קשישים, של אחרות לקבוצות היצע כמעט היה לא 70tv\ ה60 בשנות הסתדרות.

.(1977 וגונן, (שטרקשל המזרח עדות יוצאי
היצע ממחצית למעלה מספק עדיין הרצוני המיגזר ה80, שנות של השנייה במחצית
לכל הפתוח ב"משען", ובמוצאם. הדיירים בהרכב שינוי חל שלא וכמעט ,(3,300) הדירות 1

.1035 על עולה ואיננו המזרח, עדות בני של ייצוגם נמוך עדיין והוריהם, ההסתדרות חברי
ואף השוטפת להפעלתן להקמתן, ממשלתי כספי לסיוע זוכות אינן הרצוני המיגזר תכניות

אמצעים. חסרי לדיירים דירה שכר בתשלום לסיוע לא .

כחלק כוללות המרכזיים, הארגונים עלידי המוצעות להלן, המתוארות התכניות כל
בארוחה לסיוע אפשרות הצורך ובשעת חברתית, פעילות בית, אם הבסיסית התכנית מן

הבית. במשק ועזרה חמה
ובירושלים. בחיפה דירות) 185) מגורים בתי מספר מפעיל אירופה מרכז עולי ארגון
השייכים מוסדות במסגרת ניתן סיעודי טיפול ל45. 15 בין נע תכנית בכל הדירות מספר
על עולה ההמתנה משך המקרים וברוב גרמנית, לדוברי היא לכניסה הזכאות לארגון.
התכניות באחת גבוה. לא חודשי דירה ושכר כניסה דמי כוללות התשלום דרישות שנה.
אחד. חדש בניין רק התווסף האחרונות השנים בשש דירותיהם. את רוכשים אף הדיירים

המרכז. באזור בעיקר נוספות, בנייה תכניות נבחנות
בארבעה המפוזרות ובירושלים, בתלאביב דירות כ380 מפעיל סוציאלי נשים ארגון
מפעילות נהנים המגורים בתי דיירי ל150. 50 בין נע תכנית בכל הדירות מספר אתרים.

בתלאביב. הארגון מוסדות עלידי ניתן סיעודי טיפול מועדון.
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בעלי מעלית, ללא קומות ארבע בני כבניינים ה50, בשנות נבנו המבנים מרבית
ונשקלות בניינים במספר מעליות הותקנו האחרונות בשנים מאוד. קטנות דיור יחידות

סמלי. הוא הדירה שכר רווחתן. ולשיפור הדירות להגדלת תכניות
וארוחה תמיכה שירותי מרווחות, דירות כולל האחרון בעשור שהוקם היחיד Jהמבנה כניסה דמי של למדי גבוה תשלום ניגבה כאן יותר. מבוססת לאוכלוסייה ומיועד חמה,

חודשי. דירה ושכר

הקרובות. לשנים נוספים שיפוצים ו/או בנייה תכניות לארגון
בעל הארגון הוא הכללית, וההסתדרות ההדדית העזרה קרן של מייסודה משען,
בחיפה, בתלאביב, מפוזרות הדירות (כ1800). בארץ ביותר הגדול הדיור יחידות מספר
לבית בצמוד נבנה כלל ובדרך לעצמאים מיועד הדיור ובירושלים. בחולון בגבעתיים,
ל750 65 בין נע שגודלן תכניות, שש מופעלות "קולקטיבי"). אבות (בית לעצמאים אבות
הדיירים קומות. 1413 בני ואחרים מעלית, ללא קומות שלוש בני מבנים יש דיור. יחידות
חולים. קופת ומרפאת שמירה הדירה, של שוטפת אחזקה שבועי, ניקיון שירות מקבלים
מחודשת בחינה כיום נעשית הקולקטיבי. האבות בית עם יחד מאורגנת חברתית פעילות

ההפעלה. דפוסי של
הידרדר התפקודי שמצבו מקשיש מנעה שבעבר במדיניות, שינוי מסתמן לאחרונה
שירותים קבוע באופן לקבל אפשרות כיום יש מהמקומות בחלק בדירתו. להישאר חלקית
הנהוגים לאלה דומים תשלום בתנאי חלקי, אישי וסיוע חמות ארוחות כגון נוספים,
של הסיעודיים למוסדות מועברים סיעודי לטיפול הזקוקים קשישים הקולקטיבי. במוסד

משען.
,± כניסה. דמי תשלום נדרש כן כמו והוריהם. הסתדרות חברי לתכנית להתקבל זכאים

תכנון וקיים בחיפה, תכנית נפתחה האחרונה בשנה שנים. מספר של המתנה תקופת יש
חדשניות. תכניות מספר לפתיחת

*  חדשים עולים לקשישים מיוחדים מגורים בתי מספר מפעילה היהודית הסוכנות
קטנים בניינים הוקמו השבעים שנות עד הארץ. רחבי בכל דיור יחידות כ1050 הכל בסך
של גדול מספר ובהם רבקומתיים בניינים נבנו ה70 שנות סוף לקראת נמוכה. בבנייה
אמנם הסוכנות ותרבותית. מועדונית לפעילות ציבור שטחי בהם שיש (כ120), דירות
ברירה בלית נשארים העולים מהקשישים ניכר חלק אך בלבד, חדשים עולים מאכלסת
אך מהקהילה, שירותים לקבלת זכאים הם רשמי באופן לוותיקים. והופכים במקום,
השירותים עם פעולה ומשיתוף מסיוע הללו הקשישים נהנים מהמקומות בחלק רק בפועל
חלופיות ארגוניות ומסגרות מתכונות נבחנות אלה בימים המקומיים. הקהילתיים

זה. דיור מערך להפעלת
תכניות מספר השכונות שיקום פרויקט במסגרת היהודית הסוכנות מימנה בנוסף,
עמ' להלן (ראה חדשים. לעולים מיועד שאינו מיוחד בתקציב וזאת ותיקים, קשישים עבור

.(8

בית  דירות) כ90 הכל (בסך תכניות שתי המפעילה קרן זוהי סלמונס. ורה מרכז
אחת היתה זו תכנית סבא. בכפר סיעודית מחלקה עם מגורים ובית בירושלים, מגורים
גם כוללים במקום השירותים אחד. במבנה אלה מרכיבים שני שולבו בה הראשונות
ופעילות ואחזקה ניקיון מצוקה, קריאת במקום, הגרה בית אם שירותי חמה, ארוחה

ההשכלה. ורמת הנזקקות מידת לפי ההנהלה, עלידי נקבעת הזכאות חברתית.
*
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הממשלתי המ>גזר 3.2

משב"ש), (להלן: והשיכון הבינוי משרד של בסיוע שנבנו תכניות נכללות זו בקטגוריה
באופן ואוכלוסו שופצו שנבנו, מבנים כוללות אלה תכניות דיור. יחידות כ1650 הכל בסך (
תכניות שלוש המשכנות. הממשלתיות החברות באמצעות או עצמו, המשרד עלידי ישיר
השכונות, שיקום פרויקט במסגרת היהודית הסוכנות עלידי נבנו דירות) (כ150 נוספות
של יעד אולוסיות משרתות חלקן שונים. רווחה ולגורמי לסוכנות חלקית בזיקה ןמופעלות

דירות. כ1800 הממשלתי במיגזר קיימות הכל בסך כלומר, הממשלתי. הסקטור
 השיכון חברות של כלל בדרך היא זה במיגזר הפיזית ולאחזקה לניהול האחריות
הרווחה גורמי שותפים החברתית להפעלה ושקמונה. פרזות חלמיש, עמיגור, עמידר,

לקשיש. ואגודות והמקומיים הממשלתיים
לתכנון שותפה היתה בישראל) הזקן למען שירותים ופיתוח לתכנון (האגודה אש''ל
גורמי עם בשיתוף זה. במיגזר מההיצע כ5ל85 של ולהתאמה להסבה או הראשוני ולפיתוח
במימונן וסייעה הפעלה תכניות אש"ל פיתחה הקשיש, למען המקומיות והאגודות הרווחה
בית, אם הכוללים: תמיכה, שירותי פותחו המקרים ברוב חברתי. התמיכה מערך ובארגון
ביתית, עזרה כגון קהילתיים שירותים של וזמינות מצוקה לקריאת היענות חברתי, מועדון
את הן משרת המועדון וכדומה. חמות ארוחות מונעת, בריאות שירותי וכן אישי טיפול

מהסביבה. הקשישים את והן הדיירים
השיכון גורמי בשותפות מיוחדות זכאות בוועדות נקבעת לדיור הזכאים אוכלוסיית
הדיור מצב הקשישים, של הכלכלי במצבם בהתחשב נקבע העדיפויות סדר והרווחה.
דיור לחסרי מוגבל הממשלתי הדיור היה בעבר בתפקוד. עצמאותם ומידת הנוכחי
דיור) (בעלי אחרים נזקקים לקשישים מבוקרת אפשרות ניתנת לאחרונה אך ולמפונים,
דמי לשלם נדרש הקשיש אין התכניות בכל מיוחדים. תשלום בתנאי לתכנית להתקבל

מסובסד. המקרים ברוב שהוא דירה, שכר רק אלא כניסה,
זה: במיגזר המוצעות תכניות מספר של קצרה סקירה להלן

מיוחד דיור תכניות כמה של מצומצמת בנייה היתה ה70 בשנות חדשה: בג"ה
שתיים, או אחת קומה בני נמוכים בבניינים דירות 40 עד כ30  כללו אלה לקשישים.
הותאמו הם המקומיות, הרשויות ו/או אש"ל, ביוזמת וכדומה. למועדון ציבור שטחי ללא

שונים. תומכים שירותים השנים במשך להם והוספו
הדוק פעולה בשיתוף משב"ש, זה. בנושא פיתוח תנופת חלה האחרונות השנים בחמש
העבר נסיון סמך על .(1985 (משב"ש לקשיש מוגן דיור לבניית הנחיות גיבש אש"ל, עם
דלתות חלקית: מוגבלים לקשישים גם שיתאימו כך הדירות תוכננו ,(1985 ,1978 (שטרקשל
במקום, הגרה בית אם הדיור, יחידות מכל מצוקה קריאת מערכת מעלית, רחבות,
ל100. 45 בין נע לתכנית הדירות מספר בצוותא). ולארוחה (לפעילויות למועדון שטחים
אש"ל, שותפים שבה משולבת בתכנית מופעלות והן משב"ש, עלידי נבנות אלה תכניות
1986 בשנת לקשיש. ואגודות והרווחה העבודה משרד מקומיות, רשויות השיכון, חברות
נבנו האחרונים שלושת ואשדוד. עכו בארשבע, רמלה, בלוד, כאלה תכניות הופעלו

אש"ל). של (מייסודו אבות לבית בסמיכות
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שתיים  דומות תכניות שלוש שכונות שיקום במסגרת הקימה היהודית הסוכנות
בירושלים. ואחת בתלאביב

להישאר לקשיש לסייע במגמה לקשיש: מוגן לדיור והסבתם רגילים שיכונים התאמת
\ עמידר משב"ש, עם בשיתוף אש"ל יזמה המוכרת, ובסביבתו בדירתו שניתן כמה עד
^ בו שקיים ציבורי, בשיכון קומות, שלוש עד מתאים, מבנן שבהן תכניות, מספר ועמיגור

של חוזר ואכלוס מוגן דיור של תכנית לשמש מוסב קשישים דיירים של גבוה ריכוז
כשלוש לפני בהצלחה נוסתה הראשונות התכניות אחת הנמוכות. הקומות בשתי קשישים
והיו החמישים שנות בסוף שנבנו בניינים, בארבעה נעשה הניסיון גת. בקרית שנים
קופת מרפאת קטן, מסחרי למרכז בסמוך היה מיקומם בקשישים. ברובם מאוכלוסים

נוחה. ציבורית ותחבורה חולים
עמידר. עלידי והבניינים הקשישים דירות של מיוחד שיפוץ כללה המשותפת התכנית
פעילות של תשתית לפיתוח אחראיות היו הקשיש למען והאגודה המקומית הרשות אש"ל,
למתן מהקהילה השירותים וארגון מצוקה קריאת בית, אם העסקת חברתי, מועדון
דירות למאגר מיועדים הראשונה והקומה הקרקע קומת במקום. מיוחדים שירותים
עלידי מבוקר באופן בעתיד תאוכלס העליונה הקומה ואילו קשישים, של חוזר לאכלוס
הנמצאות הארץ ברחבי דומות תכניות כעשר כיום יש קשישה. שאיננה אוכלוסייה

פיתוח. או הפעלה של שונים בשלבים
עיריית ועם ''שילה" עם ובשיתוף אש"ל ביזמת שנים כארבע לפני פותחה נוספת תכנית
בהם דוקומתיים, בבניינים הופעלה התכנית בחיפה. פרטיות דירות של למבנן חיפה,
היו הבניינים ממוגבלות. סובלים וחלקם הכנסה, מעוטי קשישים היו מהדיירים כג609

* סביבתי. מיטרד היוותה והחצר מוזנחים
לקשישים מיוחד דיור לשילוב נסיונות מספר נעשו השישים בשנות דורי: שילובבין
זכו לא אלה נסיונות הציבוריים. השיכונים של הבנייה במסגרת וזאת רגילים, בבניינים

, .' הקשישים אוכלסו המקרים ברוב שנים. מספר לאחר והסתיימו להצלחה, רוב פי על
למשפחות הפגיעים הקשישים של סמיכותם וחברתי. פיזי תכנון ללא הקרקע, בקומת

לכישלון. תרמה ילדים וברוכות רבמצוקתיות
1982 בשנת הופעלה בקפידה, שתוכננה חדשנית, נסיונית בתכנית היתה המפנה נקודת
במסגרת נבנתה וג'וינטישראל ברוקדייל קרן ביזמת התכנית מרובה. להצלחה וזכתה
בשלב הותאמו דירות כ150 של במבנן בירושלים. גילה בשכונת משב"ש של הבנייה
שירותים של מערך במקום מופעל בנוסף ומועדון. לקשישים מיוחדות דירות כ51 הבנייה
אחות מצוקה, לקריאת היענות מועדון, פעילות במקום, הגרה אםבית הכוללים תומכים,
בירושלים, הזקן למען הנאמנות שותפים ובביצועה אש"ל, בסיוע מופעלת זו תכנית וכר.

. ירושלים. ועיריית עמידר
שתרמו הגורמים בין .(1984 וקינג, (בנדל הערכה במחקר דווחה התכנית הצלחת
שמצבן צעירות משפחות עם עצמאיים קשישים ושילוב מיוחד פיזי תכנון היו להצלחה
השירותים רמת היו נוספים חשובים גורמים להן. שייכות ודירותיהן יציב הכלכלי

הביןדורי. השילוב במטרות והמתנדבים הצוות ודבקות לקשישים
את היפרו גילה תכנית של וההפעלה הביצוע התכנון שלבי בכל שרכשתי הניסיון
מוצא נקודת גם והיוו ומשב"ש, אש"ל בסיוע המוגן הדיור מערך של ההתפתחות כיווני

מוגן. לדיור ציבוריים שיכונים של הסבתם לתכניות הביןדורי הממד להוספת
. .

8



r 

המוגן הדיור מערד של הארגוגי המבנה

הפרטי המיגזר 3.3

פרטיים גורמים של לפעילות כניסתם הוא השמונים שנות של המאפיינים אחד
מטרות ללא והשני רווח למטרות האחד יוזמות: סוגי שני מתגלים זה במיגזר מסחריים.
של ההוצאות מלוא את לכסות רק שואפות רווח למטרת שאינן התכניות כאשר רווח.
כ640 הכל בסך  הפרטי במיגזר תכניות שלוש הופעלו ב1986 והפעלתה. התכנית הקמת
השנתיים במהלך בקרב. להיפתח ועומדת סופיים בשלבים נמצאת נוספת תכנית דירות.

לכאלף. הדירות מספר יגיע הבאות
רבקומתיים. במבנים דירות 300 עד כ150  גדולות כלל בדרך הן אלה תכניות

ופנטהאוזים. חדרים שלושה דירות אפילו ויש גבוהה, ברמה הם הדיור ורווחת הבנייה
של מסלול בין לבחור יכול והוא גבוה, ראשוני סכום להשקיע נדרש הקשיש רוב פי על
כניסה דמי של חדפעמי בתשלום או היורשים), עלידי (גם בעתיד למימוש שניתנת השקעה
בתכנית תלוי כ60,000$, לפחות של השקעה נדרשת הראשון במסלול מוחזרים. שאינם
זכות ומקנים לבודד, כ30,000$ לפחות של כניסה דמי נדרשים השני במסלול ובדירה.
תשלום נדרש המקרים בשני החזר. לקבל ניתן לא שנים שלוש לאחר החיים. לכל מגורים

וטיפול). ארוחות כולל (לא לפחות ב200$ המסתכם השירותים, עבור נוסף חודשי
 רובינשטיין חברת של מייסודה אליהו, ביד הזהב" "גיל בית  בלבד אחת בתכנית
ויש ביותר מוגבל חינו החוזית ההתקשרות משך אולם יותר, נמוכים כניסה דמי נגבים
אחות שמירה, אםבית, בתוספת דירות, כ300 נכללות זאת בתכנית שנתיים. כל לחדשה

ניקיון. ושירותי מועדון במסעדה, ארוחות מיוחד, תשלום תמורת לקבל, ואפשרות
אמריקה עולי התאחדות ליד לקשיש, דיור חברת של מיסודה תכנית היא גו0*ם
בנויות הדירות דירות. 170 בן והוא בירושלים, כשנתיים לפני נפתח המגורים בניין וקנדה.
סיעודית. יחידה גם בבניין תיפתח בקרוב חדרים. 2.5 עד 1.5 דירה ובכל גבוה, בסטנדרט
למימוש הניתנת השקעה היא והרכישה דירה, רכישת של במחיר מניה, קונים הדיירים
מצוקה, קריאת אםבית, כוללים השירותים הארגון. באמצעות חוזרת מכירה עלידי
לרכוש ניתן נוסף תשלום תמורת וביתכנסת/ספרייה. יומיומיים למוצרים חנות מועדון,

וסיעודי. אישי וטיפול ארוחות וניקיון, אחזקה שירותי מהמקום
המופעלים לאלה דומים שלה המימון דרכי רווח, למטרות איננה זאת שתכנית למרות

הרווח. גורם למעט המסחרי, בסקטור
פיתחה החברה כלל". "משכנות חברת של מייסודה תכנית היא התיכון, הים מגדלי
שונים במקומות דומות תכניות רשת לפתח ומתכוונת ים, בבת הראשונה תכניתה את
כולל מפוארים, ציבור ושטחי דיור יחידות 176 א' בשלב כוללת בבתים התכנית בארץ.
נוספות. דיור ויחידות סיעודית מחלקה יכלול הקמה בפני העומד נוסף שלב שחייה. בריכת
שאינם כניסה, דמי מסלול לבין השקעהרכישה, מסלול בין הבחירה ניתנת לקשיש
קופת מרפאת הסעות, בתוספת ב"נופים" המוצעת לזו דומה השירותים רשימת מוחזרים.

ומספרה. חולים

י *
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המוגן הדיור מערך של הארגוני המבנה

העובדת ההתיישבות 3.4

במושבים זה. במיגזר ביותר רבה להתעניינות האחרונות בשנים זכה הקשיש נושא
; המשק בתפקוד הקשורות שונות בעיות והתעוררו ובשיעורם, הקשישים במספר עלייה חלה

המצב בגלל ממשיכים. בנים מספר ישנם כאשר או ממשיך, בן אין לקשיש כאשר החקלאי
עדיין פותחו לא בארץ, המושבים מרבית לאחרונה נקלעו שאליהם והקשיים הכלכלי
של מעשי פיתוח אין דירות), כ30 הכל (בסך יישובים 32 למעט מתאימים. מענים

בנושא. רבה התעניינות וקיימת יוזמות מספר מסתמנות כי אם תכניות,
לארגן ניסיון היה קיבוצים במספר ובפיתוח. בתכנון רבה פעילות ניכרת בקיבוצים

כלשהי. מנכות הסובליט לקשישים בעיקר "שיקומיות", או "מוגנות" דירות של ריכוז
■ או שבנו, ציינו קיבוצים כ30 ,(1983 (יהודאי, הקיבוצית בתנועה שנעשה בסקר

והגדולים הוותיקים בקיבוצים לקשישים. מיוחדים מבנים לבנות, החלטה קיבלו לפחות
לפתח ואף אחד מגורים אזור סביב רבים קשישים לרכז ניסיון נעשה אפיקים, כמו יותר,
בהתנגדות זו מגמה נתקבלה שבעבר בעוד כי מדווחים, באפיקים מותאמות. דירות
המיוחד לאזור ולעבור דירותיהם את להחליף קשישים של פניות הרבה יש כיום מסוימת,

הבריאות. למרכז בסמוך הנמצא
סיעודיות דירות על הדגש את שמות הקיבוצית התנועה במסגרת המופעלות התכניות
להשוואה, נתונים עדיין שאין מכיוון האחרים. במיגזרים המופעלות מהתכניות שונות והן

זה. בתחום והידע המחקר להרחבת מקום שיש ספק אין זו. במסגרת בכך נעסוק לא

10



19861981 הדיור במעין התמורות A

דירות כ2,170 נוספו לקשיש. המוגן הדיור במערך מואץ גידול חל ,19861981 בשנים
עלה בהתאם דירות. ל6,020 מגיע הדירות היצע כל סך כ6025. של עלייה דהיינו חדשות,

ל16.7. מ12 קשישים 1,000 לכל המוצע הדירות שיעור גם
■ , . י~*

הם: זו תמורה של הבולטים מאפייניה
בהיצע. הכללי הגידול כמחצית המהווה הממשלתי, המיגזר של משמעותית הרחבה 

זה. בתחום הפרטימסחרי המיגזר פועל לראשונה 
.19861981 בשנים שחלו התמורות של ניתוח מציגים 21 ולוחות 1 מס' תרשים

מוגן: בדיור העוסקים השוגים המ*גזר*ם של היחס* בחלקם תמורות :1 מס' תרשים
19861981

" ■ . 1196 ןןןן "ןןןן!' פרט*

^ פרשי 3095; £₪₪ ממשלת*

. 1595 ו ו ממשלת* =
\ . *

tWg רצומ ■ : 5995 י*"*

1981 1984

(1985) שטרקשל  1981* מקורות:
אש''ל. פנימי. לשימוש נתונים  1986*

לזוג. או ליחיד מלאה כדירה מוגדרת דיור'' "יחידת הגדרות:
7 בעמי שמוגדר כפי  הממשלתי'' ''המיגזר

5 בעמ' שמוגדר כפי  הרצוני'' ''המיגזר
9 בעמ' שמוגדר כפי  הפרטי'' ''המיגזר

■■■.;■..■■...■.■  ■ . .. ■ ^



יי: יי י  י יי   י /ו r"*. 198186 הדיור במערך שחלו תמורות

(באחוזים) 19861981 מחוזות: לפי מוגן, דיור יחידות :1 לוח

1986 1981 , י, ■■■.,..■

100.0 100.0 הכל סך
7.5 5.0 צפון
15.3 12.0 חיפה
9.2 5.2 . ירושלים
54.0 64.2 תלאביב
6.3 . ■ . 6.0 .■.... ■■...■ מרכז

. 9.5 7.6 דרום

(1985) שטרקשל  1981 מקורות:
אש''ל. פנימי, לשימוש נתונים  1986

ולפי מחוזות לפי יהודים, קשישים לאלף מוגן דיוי יחידות שיעור :2 לוח
19861981 מיגזרים:

*

ממשלתי מיגזר היצע הכל סך

1986 1981 1986 1981

5.1 1.7 16.7 11.9 הכל סך
6.3 0.8 12.6 7.8 , . צפון
6.0 1.8 14.6 8.2 חיפה
3.3  18.1 7.4 ירושלים
4.2 2.7 23.3 20.0 תלאביב
4.0 2.2 5.4 3.6 מרכז
10.5 0.7 20.0 10.5 דרום

(1983 (למ"ס, +65 בני הקשישים כל סך  1981 מקורות:
ברוקדייל ממכון פנימי דיווח .+65 בני היהודים הקשישים מספר אומדן  1986
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198186 הדיור במערך שהלו תמורות

מיגזר לפי תמורות 4.1
פי גידול ומהווה ב22535, גדל זה במיגור המקומות היצע סך הממשלתי: המיגזר
מיגזר של היחסי משקלו גדל מכך, כתוצאה המוגן. הדיור בהיצע הכללי מהגידול ארבעה
קשישים 1000 לכל "הממשלתיות" הדירות היצע שיעור ההיצע. מכלל ל3095 מ5?15 זה
כוונה שבעבר בעוד בארץ. השיכון במדיניות מכוון שינוי משקף זה גידול ל5.1. מ1.7 עלה .
מדיור כתוצאה מפינוי בעיקר שנבעו מקומיים, לצרכים להיענות משב"ש במסגרת הבנייה \
היעד מאוכלוסיות כאחת נתפסים הקשישים ה80 בשנות הרי מהריסה, או פגום
תמיכה פיזי, מחסה של משולבים לפתרונות היא הנזקקות השיכון. במדיניות המועדפות

בעבר. שהיה כפי בלבד, גג לקורת ולא וחברה,
נובע זה גידול הממשלתית. השיכון במערכת זה לנושא המשאבים בהקצאת גידול חל
גוברת ומודעות מחד, הקשישה האוכלוסייה של מואץ מספרי גידול התפתחויות: ממספר
הממשלתי: הדיור בשוק תמורות גם היו מאידך. לצרכיה באשר ההחלטות מקבלי של
הדיירים אוכלוסיית ואילו הצטמצם, ולעולים צעירים לזוגות חדשה בבנייה הצורך

ומזדקנת. הולכת הממשלתי, בשיכון שנים עשרות המתגוררת המקורית,
לקשיש, שירותים המפתחים בארגונים מקצועי וידע מנהיגות לרכז מאמץ נעשה

זה. תחום לפיתוח המכוונים למאמצים תומכים, שירותים של ובפיתוחם בכך, ולסייע
סוגים: משני היתה הממשלתי במיגזר הדירות תוספת

לפי חדשה, בבנייה היתה זה במיגזר (60^ התוספת ממחצית למעלה חדשה: בנייה 
של מלא במימון היו החדשה מהבנייה שלישים שני ומשופרים. חדשים סטנדרטים
ותרומות שכונות משיקום תרומות עלידי מומנה והיתרה והשיכון, הבינוי משרד

. אחרות.

של גבוה ריכוז בעלי מבנים מספר מוגן: לדיור והתאמתם ציבור* שיכון מבנני הסבת  י
בארץ, שונים במקומות מופעלות אלה תכניות .(8 עמי (ראה מוגן לדיור הוסבו קשישים
הכולל למאגר מוסיפה זו דיור הסבת הממשלתי. במיגזר מהגידול כשליש מהוות והן
מאחר יותר, נמוך היה הפנויים המקומות מספר ראשון בשלב אם גם המוגן, הדיור של .

במקום. גרו שכבר קשישים עלידי תפוס היה שחלקם
כמו אש"ל. עם משותף בתכנון נעשתה הממשלתי במיגזר התוספת מרבית כי לציין יש

והרווחה. השיכון גורמי בין הפעולה שיתוף ובשיפור השוטפת בהפעלה אש"ל סייעה כן

מעגל ולהרחבת זה, מסוג פתרונות של לזמינותם תרם הממשלתי במיגזר הגידול
זו. פתרונות במערכת שורתו ולא כמעט שבעבר ולקבוצות נזקקות לאוכלוסיות הזכאות
כי להתרשם, ניתן אך המשורתת, האוכלוסייה הרכב לגבי מסוכמים נתונים עדיין אין
אחרים. מעזרים לעומת זה במיגזר יותר גבוה המזרח עדות יוצאי הוותיקים של שיעורם

הגיאוגרפי. בפיזור תמורות על להצביע ניתן כן כמו
איכלוסן השמונים. בשנות המוגן הדיור בתחום לפעול החל זה מיגזר הפיטי: המיגזר
לתנופת בלבד חלקי ביטוי מהווה זה מיגזר במסגרת דיור יחידות מ600 למעלה של
הליכי בסיום הנמצאות נוספות דירות מאות כמה יש בנושא. ולהתעניינות הפיתוח
ביקוש שקיים מעריכים היזמים נוספות. בנייה תוכניות בוחנים שונים ויזמים הבנייה,
בדירות המתגוררים קשישים כלל בדרך הם אלה אמצעים. בעלי צרכנים של גובר

שונים. הון מנכסי מהכנסות או מבוססות מפנסיות וחיים מרווחות
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אמידה קשישים אוכלוסיית בישראל גם קיימת המערבי בעולם להתפתחויות בדומה
למצבים פתרונות עם תומכים שירותים המשלב גבוה בסטנדרט בדיור גובר עניין המגלה
תוספת את לממן ומסוגלת מוכנה זו אוכלוסייה אחרות, צרכנים כקבוצות שלא סיעודיים.
"נופים"  זה במיגזר תוכניות שתי זה. שילוב בגין הנדרשת והשוטפת הבסיסית 4העלות פחות אוכלוסייה קבוצות יש מאידך, דיור. של זה לסוג דוגמא הן  התיכון" הים ו"מגדלי
מוכנות שהן ויתכן הללו הגבוהות ובהוצאות בעלויות לעמוד יכולות שאינן מבוססות
תוכנית במסגרת המוצע השירותים סל הסיעודי. והטיפול הדיור מרווחת חלק על לוותר
אילו לחזות עדיין מוקדם זו. אוכלוסייה של לצרכיה היענות משקף אליהו ביד הזהב" "גיל

בעתיד. התפתחותן קצב יהיה ומה זה במיגזר יתגבשו תכניות סוגי
היחסי ומשקלו דירות), 250) יחסית מוגבלת צמיחה היתה זה במיגזר הרצוני: המ>גזר
ל1,000 המקומות שיעור ב1986. ל??59 ב1981 מ8595 ירד המוגן הדיור היצע בכלל
הגידול את הדביק לא ההיצע דהיינו, ל9.9, מ10.2 הוא גם ירד באוכלוסייה קשישים
הארגונים היו סוציאלי" נשים ו"ארגון "משען" זו. בתקופה הקשישים במספר שחל
לאלה הדומים ורווחה תשלום בתנאי זאת עשה והאחרון זו, בתקופה שבנו היחידים

הפרטי. במיגזר המוצעים
הרצוני. המיגזר בקרב מחודשת בחינה של זמן פסק למעשה מהוות ה80 שנות
נבחנת וכיום חדשים, עולים לקשישים מיוחדות דירות בנתה לא היהודית הסוכנות
מרכז עולי ו"ארגון סוציאלי" נשים "ארגון אלה. בניינים על הבעלות לשינוי היערכות
עתידי צמצום של בעיות עם מחד מתמודדים גרמנית, דוברי בעיקר המשרתים אירופה",
יותר. גבוהה רווחה ברמת דיור בניית בוחנים הארגונים שני הזו. היעד באוכלוסיית
את בוחנת "משען" גם כאמור, תכניות. מספר מימוש מעכבים והתארגנות מימון בעיות

התרחבות. בתכניות ועוסקת זה בתחום מדיניותה
שהם המוגן לדיור בביקוש שינוי של בעיות בפני עומדים הרצוניים מהארגונים חלק
שלהם המסורתיות היעד ארצות יוצאי הקשישים במספר הצמצום עקב וזאת מציעים,

* בלבד. גג בקורת כיום מסתפקים שאינם בארץ, הוותיקים הקשישים בשיעור והעלייה
כספיים מקורות להם ואין ביותר, נמוכים תשלומים עדיין גובים מהארגונים שחלק מאחר
בעלי הממתינים מאוכלוסיית חלק בנוסף, חדישות. תכניות לפתח מתקשים הם חיצוניים,
הביאו ואחרות אלה התפתחויות הפרטי. המיגזר במסגרת פתרונות מצאו האמצעים

הרצוניים. הארגונים בקרב מחודשת בחינה של לתהליך

המאורפית בפריסה תמורות 4.2

היצע של הגיאורפית בפריסה משמעותיים שינויים חלו האחרונות השנים בחמש
שבהם והדרום, ירושלים במחוזות השינויים במיוחד בולטים .(21 (לוחות המוגן הדיור
על עלה ב1986 ואילו הארצי, מהממוצע נמוך ב1981 היה קשישים לאלף הדירות שיעור
מ10.5  הדרום ובמחוז ל18.1, מ7.4 זה שיעור עלה ירושלים במחוז הארצי. הממוצע
היה ,1986 בשנת תלאביב. במחוז עדיין נמצא מוגן דיור של ביותר הגבוה הריכוז ל20.
הגידול ב1981. מ6?64 ירידה לאחר וזאת ההיצע, מכלל 4595 זה מחוז של היחסי משקלו

י לאלף הדירות ושיעור בו, הקשישים במספר היחסי הגידול על עלה תלאביב במחוז בהיצע
המרכז מחוז חדשה. ובנייה דמוגרפיים משינויים כתוצאה ,23 ל מ20 עלה קשישים
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ממוצע לעומת 5.4  קשישים לאלף היצע של ביותר הנמוך השיעור בעל להיות ממשיך
.16.7 של ארצי כללי

הגדולות. הערים בשלוש להתרכז ממשיכים והרצוני הפרטי המיגזרים
העליה השונים. למחוזות ההיצע לפיזור תרמה הממשלתי במיגזר הפיתוח תנופת
ובמחוז ל10.5, מ0.7 קשישים לאלף השיעור עלה שם הדרום, במחוז במיוחד בולטת
משרד של חדשה בבנייה היתה התוספת זה במיגזר ל6.3. מ0.8 השיעור עלה שם הצפון,

המוגן. לדיור והתאמתם הממשלתי בשיכון קיימים מבנים ובהסבת והשיכון הבינוי
מחוזות מספר נותרו ההיצע, לפיזור הממשלתי במיגזר הנעשים המאמצים אף על
לאלף השיעורים שם ותלאביב, המרכז ירושלים, מחוזות הם הבולטים יחסית. בנחיתות
.5.1 על העומד הארצי הממוצע לעומת בהתאמה, ו4.2 4.0 ,3.3 על עומדים קשישים
בודקים כאשר גם יחסית, נמוך היצע הממשלתי במיגזר יש והמרכז ירושלים במחוזות
ירושלים כי גם, יצוין הכנסה. השלמות המקבלים הקשישים למספר ביחס זה היצע
עיריית ,1985 ירושלים, (עיריית הקשישים בקרב גבוהה דיור ממצוקת סובלות ותלאביב

.(1986 תלאביב,

והתמיכה הרווחה ברמת העליה 4.3
ו

שירותי בהיקף עלייה של מגמה המיגזרים בכל בולטת ו1986, 1981 שבין בתקופה
הוותיקות. בתוכניות והן החדשה בבנייה הן ובאיכותם, התמיכה

של התאמה ישנה בעבר. מקובלת שהיתה מזו טובה ברמה היא החדשה הגג"ה
בטיחות ואבזרי מצוקה קריאת מערכת מעליות, הוכנסו בתנועה, למוגבלות הפיזי המבנה ,*

הדיור ביחידת הרווחה רמת חברתית. ופעילות ציבור שטחי של יותר גבוהה הקצאה וישנה 1

חדרים. שני בנות הן הדירות ומרבית עלתה,
של ותוספת הקיימים השירותים עיבוי של כללית מגמה ניכרת הוותיקות גתכניות *
(1986 ושות' (ברגמן ב1983 שנערך בסקר הדיירים. לצורכי כמענה פיזיות התאמות
ברמת מהידרדרות סובלים מוגן בדיור הדיירים מן מ495 יותר לא כי אמנם, מדווח,
כך על מצביעים ממצאינו בפועל אולם, לתכנית; הכניסה בעת למצבם בהשוואה תפקודם

השירותים. בסל רבים שיפורים זאת בכל הכניסו התכניות שמרבית
חלקית לעזרה שנזקק קשיש מדייר נמנע שלפיה מדיניות בעבר היתה לדוגמה, במשען,
תשלום ותמורת זאת, במדיניות שינוי חל כיום בדירתו. לגור להמשיך היומיומי בתפקוד
הקולקטיבי. במוסד רק ניתנו שבעבר תמיכה שירותי לקבל יכולים הדיירים מתאים,
סוציאלי נשים ארגון של בדיור אחרים. הרצוניים בארגונים גם מונהגים דומים סידורים
כדי בעתיד, יותר גבוהה ברמה ולבנייה הדיור רווחת לשיפור תכנון גם ויש מעליות, הותקנו

העתידי. הצרכנים שוק של לדרישות ולהיענות הוותיקים הדיירים את לשרת
כולל  הורחבו והשירותים שיפוצים נעשו ניכרות. תמורות חלו הממשלתי במיגזר
כמעט מהקהילה. מיוחדים שירותים וקבלת אםבית העסקת מועדון, של והפעלה פתיחה

.(8 עמ' (ראה זה מסוג התאמה עברו הוותיקות התוכניות כל
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הדיור היצע בישראל. המוגן הדיור בתחום משמעותית הרחבה חלה השמונים בשנות
ו6?30 הממשלתי במיגזר 5895 הרצוני, במיגזר 1295 מהם הכל, בסך %60ro גדל המוגן
ב22595, שגדל הממשלתי, במיגור היא הבולטת הגידול תנופת הפרטימסחרי. במיגור
הממשלתי הדיור של חלקו מבננים. מהסבת ובחלקו חדשה מבנייה ברובו הנובע גידול

ל3095. מ^15 מכך כתוצאה עלה המוגן הדיור היצע מכלל
אף משמעותית אמצעים, בעלי קשישים המשרת הפרטימסחרי, המיגזר של הופעתו
השירותים בהיקף עלייה היתה אך קטן, מספרי גידול חל הרצוני במיגור מאידך, היא.

בעתיד. לצרכנים והתאמה חדשה לבנייה תכניות וקיימות והתמיכה,
השונות. התוכניות של הגיאוגרפית בפריסה תמורות גם חלו בהיצע, השינויים בצד
תכניות של פיזור יותר כיום יש בתלאביב, עדיין הוא המוגן הדיור היצע רוב כי אף

אחרים. באזורים חדשות
הדיור ברווחת המוצעים, הדגמים במיגוון עלייה של בכיוון ברורה מגמה ניכרת

מהמיגזרים. אחד בכל ובאיכותם התמיכה שירותי ובהיצע
נושאים. מספר לבחון הצורך מתעורר הללו, התמורות רקע על

תוכנית פותחה טרם מוגן, לדיור ובביקוש הקשישים במספרי העלייה אף על *

הממשלתי במגזר התכניות רוב תכניות. הקמת במימון ממשלתי לסיוע משמעותית
האחרונות בשנתיים חלה הכלכליות, התמורות עם אך מלא. ממשלתי במימון נבנו
תמריצים מערכת עלידו גובשה במקביל זו. מימון משיטת נסיגה השיכון במשרך

*■ קשישים גם ישרתו שאלה במגמה מוגן, דיור תכניות לבניית פרטיים ליזמים חלקיים
של ההענות מידת אולם, מלא. מחיר לשלם היכולים ואחרים השיכון משרד זכאי

נמוכה. היתה אלה להצעות הפרטי המיגזר
במיגזר מיוחדות לתכניות מוגבל המוגן בדיור דירה שכר לתשלום הממשלתי הסיוע
מהשלמת מתקיימים הם אם גם לאממשלתי, מוגן בדיור הגרים קשישים הממשלתי.

הדירה. בשכר לסיוע זכאים אינם הכנסה,
למיגזר התמריצים בשיטת ושינוי הממשלתית הבנייה המשך שללא חשש כן, אם קיים,

החלשות. האוכלוסיות עבור החדשה הבנייה תיבלם להשכרה, ו/או לבנייה הפרטי
בדמי לעמוד מתקשים מוגן דיור לפתרונות הזקוקים הבינוני מהמעמד קשישים גם
הפרטי. במיגזר התכניות במרבית הנדרשים הגבוהים החודשי הדירה ושכר הכניסה
וסיוע תמריצים בהעדר אך מתאים, מוגן דיור לפיתוח שונות יוזמות אמנם קיימות
במיגזרים יוזמות מעט רק לאחרונה מומשו ביניים, ולמימון להקמה מתאים ממשלתי

והרצוני. הפרטי
במשרדי שונות ותכניות הצעות נבדקות זו, אוכלוסייה בקבוצת הגידול תחזית לאור

השונים. ובארגונים הממשלה
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של הגיאוגרפית הפריסה לבין המוגן הדיור היצע בין התאמה חוסר עדיין קיים *

במחוזות הממשלתי במיגזר הנמוך המקומות היצע בולט במיוחד עצמם. הקשישים
המצב. לשיפור שנעשה הממשלתי המאמץ אף על וזאת והמרכז, ירושלים תלאביב,

שלא הקשישים את לקלוט הסיעודית המוסדית המערכת תוכל מידה באיזו ברור לא *

המוגן הדיור של "סתימה" תהיה מכך כתוצאה האם המוגן. בדיור לגור להמשיך יוכלו
אופיו שמירת את שיבטיחו צעדים שיינקטו להבטיח יש מוגבלת? אוכלוסייה עלידי

במסגרתו. ומוגבלים עצמאים בין העדין האיזון ואת המוגן הדיור של
פעולה נדרשת לקשיש. התמיכה ברצף אחת חוליה מהווה המוגן הדיור כי לזכור, יש ♦
עצמאיים לקשישים המתאים הרגיל הדיור מלאי הגדלת החוליות, בשאר נמרצת

דיור. ולהתאמת לשיפוצים תכניות ופיתוח
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Abstract

This paper reviews sheltered housing programs for the elderly in
Israel. It analyzes the structure of the market supply and examines
changes that occurred during 198186. The most signiifcant changes
include:

 An increase of GO*?? in the number of available units and their
relative increase per 1,000 Jewish elderly from 12 to 16.7.

 Government participation in these schemes has doubled and
governmentsponsored apartment now represent ZftVo of available
units.

 Ministry of Housing involvement, in the form of greater resource
allocation and new policies, and with the support of ESHEL in
planning and operation, has resulted in new innovations.

 The privatecommercial sector has made a strong entry into this
market.

 There has been a decline in the share of the voluntary sector.
t The paper concludes with a discussion of current issues and policy

implications.


