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הקדמה
בישראל הציבור למודעות חדרו בכך, הכרוכים האנושיים האתגרים ומעיון ההזדקנות, תהליך
רבים גורמים אשר חשיבות, רב חברתי נושא היום נחשב התהליך האחרונות. בשנים רק

והחברתית. המקצועית תפיסתו לפי אחד כל  בו מטפלים וולונטריים) עירוניים, (ממשלתיים,
ועיריית ימים, מאריכות נהנים מהם רבים האוכלוסייה. מכלל כ><167 הקשישים מהווים בחיפה
האפשר ככל נאותים חיים תנאי יצירת למען לפעול המועדפים מיעדיה כאחד לה קבעה חיפה
עירוניים, מוסדות עלידי רבים שירותים האחרונות בשנים בעיר פותחו למענם המזדקנים. לאזרחיה

וציבוריים. ממשלתיים
שיש למסקנה, הגענו הבא, בעשור הקשישים באוכלוסיית הצפוי הגידול לקראת להיערך כדי
ואשר בעיר, בקשישים המטפלים והשירותים הגופים כל את שתקיף כוללת, תכניתאב להכין
לייעול הגופים, כל בין כולל לתיאום להגיע היא זו בתכנית הכוונה בעתיד. לעבודתנו תשתית תהווה
העיר, קשישי של הדמוגרפיים בשינויים ובהתחשב הצרכים בדיקת תוך ולשיפורו, בקשישים הטיפול

הבאות. בשנים דרושים שיהיו ובשירותים
ולהנהלת הזיקנה, נושא של מדעי בפיתוח המתמחה ברוקדייל, למכון העיר ראש פנה כך לשם
ועדת הוקמה ואשל, המכון הסכמת קבלת עם ובמימונה. בגיבושה התכנית, בעיצוב לסייע אשל
הקשיש. בנושא בעיר הפועלים השונים הגופים נציגי חלק נטלו ובה העיר, ראש של בראשותו היגוי
ולפיתוח המדיניות לגיבוש שותפה והיתה ברוקדייל, מכון עבודת את שיטתי באופן ליוותה זו ועדה
לפיתוח מרבית חשיבות היתה זו תקופה במשך הוועדה חברי כל של להשתתפותם לעיר. תכניתאב

כולם. על מוסכמת תכנית
הארגונים, בין הקשרים להידוק חשוב בסיס גם שימשה המשותפת הצוות עבודת
בסיס שימשו התכנית המלצות בחברה. הזקן בעיות של משותפת ולראייה נרחב לשיתוףפעולה
ותוכננו חדשים מועדונים מספר פותחו למשל כך גיבושן. במהלך כבר השונים הגופים של לעבודה
הפיתוח להמשך בסיס להוות ימשיכו התכנית המלצות אלה. להמלצות בהתאם נוספים יום מרכזי

יישומן. אחר למעקב היערכות ותהיה בעיר לזקן השירותים של
ממשרד ויינשנק רחל לגבי  אישי באופן המצומצמת ההיגוי ועדת מחברי אחד לכל תודתנו
העבודה ממשרד פוקס יהודה למר "פלימן", מביתחולים וינטרשטיין גיורא לד''ר הבריאות,
"מיל"ב" מהנהלת פיינגולד יעקב למר לאומי, לביטוח מהמוסד אוברלנדר ברוך למר והרווחה,
לתכנון מהמחלקה רבינר עדי ולגבי לויון חווה לד"ר שיל"ה, מאגודת גילן יהודית לגבי ו"משען",
למנהל מיוחדת תודה בעבודה. והפורייה המסורה השתתפותם על חיפה, עיריית של ארוך לטווח

פקטור. חיים ומר כורזים מלכה גב' המכון ולחוקרי חביב, ג'ק ד"ר ברוקדייל, מכון
במימון העזרה ועל המקצועי הסיוע על למברגר, יהונתן מר ולנציגה, אשל לאגודת תודה

במימון. העזרה על לג'וינטישראל תודתנו התכנית.
על חיפה, באוניברסיטת סוציאלית לעבודה הספר מבית לבנשטיין, אריאלה לד"ר מודים אנו
ולגב' אולמן דוד ולמר ווגמן פנחס למר הרווחה, אגף עובדי לצוות ותודה התכנית, בגיבוש תרומתה
התכנית הכנת את וליוו בעיר, השירותים מיפוי את ביצעו אשר גולדברג, יולין וגב' להב רבקה

שלביה. בכל במסירות
של האתגר סביב יתלכדו אלו המלצות בגיבוש שהשתתפו השונים שהגורמים מצפים, אנו

למעשה. הלכה ההמלצות מימוש

לנדאו א.
ולקהילה למשפחה רווחה לשירותי האגף מנהל

חיפה עיריית
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הטיר ראש ^f^
ARIE GUREL !MOM.
MAYOR ^5^ft

תשמ"ו בשבט ר' , ^^^^ 1^h^o/ 1

1986 בינראר 16

לכברד
חביב, גיק ד"ר

נררקדייל מכרך מנהל
האדם, רהתפתחרת לגררנטרלרגיה

הג'וינט, גבעת
ירושלים

אוכלוסיית של לצרכים הולמים מענים למתך להערך במגמה
השרותים את ולפתח לקדם מנת על תכניות להכיך מעוניינים אנו בחיפה, הקשישים

ומעלה. ?. < לגילאי ובמיוחד זו לאוכלוסייה הדרושים
אריאלה ד"ר ע"י סקר עריכת 198:1 בשנת יזמה חיפה עירית

לצרכים. התאמתם ומידת תקופה באותה שפעלו השרותים את במיוחד שבדקה לבנשטיין,
מאז, שהשתנו הצרכים את מחדש לבדוק עתה מעוניינים אנו
הקשישים. אוכלוסיית לטובת חדשים שרותים לפיתוח תכניות להכין ובמיוחד

רב ונסיון מוניטין בעל כמוסד לנו ידוע ברוקדייל ומכון היות
לנו ולסייע המשימה את לקבל בבקשה אליכם' פונה אני הגרונטולוגיה, בתחום

התכניות. והכנת הצרכים בבדיקת

מצפה. אני החיובית לתשובתכם

'>י''[ו'1 , כ^ה ר נ נ

י אריהגרראל'
העיר ראש

חיפה העתק:

ירושלים הגיוינט גבעת  אש"ל מנכ"ל  לאור אורי מר
והרווחה, העבודה משרד לזקן, השירות מנהל  פרידמן שמואל מר

ירושלים ,10 ידהחרוצים
חיפה  הרווחה אגף מנהל  לנדאו אברהם מר

/*ג

Haifa Municipalit y.Tel.640775 ^U חיפה טיר'ת



המורחבת ההיגוי ועדת חברי

חיפה העיר ראש  יו"ר גוראל, אריה מר
J חיפה מחוז הבריאות, משרד מנהל  אגוז נחום ד"ר

לאומי לביטוח המוסד לקשיש, לייעוץ השירות מנהל  אוברלנדר ברון מר
חיפה עיריית רווחה, לשירותי האגף בקשיש, טיפול ענף ראש  אולמן דוד מר

שקמונה הסוציאלי, השירות מנהלת  אופיר דלית גבי
חיפה2 הגימלאים, ארגון יו"ר  בלושטיץ יוסף מר

חיפה עיריית הרווחה, ועדת יו"ר  בליטגטל משה מר
שיל"ה ההנהלה יו"ר  ברעם ברון מר

חיפה עיריית רווחה, לשירותי האגף אב, תכנית מרכזת  גולדברג יולין גב'
שיל"ה מרכזת,  גילן יהודיו* גבי

כללית קופתחולים מחוזי3, רופא  גיירסי ליאון ד"ר
חיפה עיריית העיר, מזכיר  גלוזמן יוסף מר

חיפה עיריית רווחה, לשירותי האגף מנהל, סגן  ווגמן פנחס מר
חיפה פועלי מועצת סוציאלי, לביטחון המדור מנהל  וול שלמה מר

4 התנדבות לשירותי המועצה יו"ר  וילף יונה גבי
הבריאות משרד מחוזית, מפקחת אחות  ויינשנק רחל גבי

ברוקדייל מכון מנהל,  חביב גיק ד"ר
ישראל משטרת מרחב5, מפקד  חביב יעקב נצ"מ

6 חיפה אוניברסיטת סוציאלית, לעבודה ביתהספר מנהל  טלר יחזקאל ד"ר
כללית קופתחולים "הכרמל", ביתחולים הגריאטרית, המחלקה מנהל  כהן דוד ד"ר

ברוקדייל מכון האב, תכנית ומרכזת חוקרת  בורזים מלגה גבי
והרווחה העבודה משרד לזקן, השירות מנהל סגן  גרם בןציון מר

חיפה אוניברסיטת סוציאלית, לעבודה ביתהספר ב.א., תכנית ראש  לבנשטיין אריאלה ד"ר
חיפה עיריית רווחה, לשירותי האגף היום, מרכזי נושא מרכזת  להב רבקה גבי

שקמונה כללי, מנהל  לוקוב דוד מר
7 אשל הקהילתיים, השירותים מנהל  למברגר יהונוע מר

חיפה עיריית רווחה, לשירותי האגף מנהל  לנדאו אברהם מר
והרווחה העבודה משרד והצפון, חיפה מחוז מנהל  פוקס יהודה מר

מיל"ב והנהלת חיפה "משען" יו"ר  פיינגולד יהודה מר
הבריאות משרד "פלימן", ביתהחולים מנהל  פילר ו*. ד"ר

ברוקדייל מכון סגןמנהל,  פקטור חיים מר
כללית קופתחולים חיפה, מרחב מנהל  פרסר אלי מר

חיפה עיריית רווחה, לשירותי האגף אזורית, לשכה מנהלת  רוגובסקי שרה גבי

ובםקומ0> היום בתפקיד אינם הערה!
רשפון שטואל ד"ר 1

מחליף לו נמצא טרם אן נתפקח לא כבר 2
הריס פנחס ד''ר J
זויגי עליזה גב' 4

לוי יוסף מר 5

גוטמן דוד פרופ' 6

קבילו יעקב מר 7



המצומצמת ההיגוי ועדת חברי

חיפה עיריית רווחה, לשירותי האגף מנהל  יו"ר לנדאו, אברהם מר
חיפה עיריית רווחה, לשירותי האגף בקשיש, טיפול ענף ראש  אולמן דוד מר

שקמונה הסוציאלי, השירות מנהלת  אופיר דלית גב'
כללית קופתחולים מחוזית, מפקחת אחות  גוטמן רחל גב'

חיפה עיריית רווחה, לשירותי האגף אב, תכנית מרכזת  גולדברג יולין גב'
והרווחה העבודה משרד המעונות, על מפקחת  גור רחל גב'

שיל"ה מרכזת,  גילן יהודית גב'
חיפה עיריית רווחה, לשירותי האגף מנהל, סגן  ווגמן פנחס מר

הבריאות משרד מחוזית, מפקחת אחות  ויינשנק רחל גב'
"פלימן" ביתחולים הגריאטרית, המחלקה מנהל  וינטרשטיין גיורא ד"ר

ברוקדייל מכון מנהל,  חביב ג'ק ד"ר
ברוקדייל מכון האב, תכנית ומרכזת חוקרת  מרזימ מלבה גב'

חיפה אוניברסיטת סוציאלית, לעבודה ביתהספר ב.א., תכנית ראש  לבנשטיין אריאלה ד"ר
חיפה עיריית רווחה, לשירותי האגף היום, מרכזי נושא מרכזת  להב רבקה גב'

חיפה עיריית העיר, מהנדס משרד ארוך, לטווח לתכנון המחלקה מנהלת  לויון חוה ד"ר
אשל הקהילתיים, השירותים מנהל  למברגר יהונתן מר

והרווחה העבודה משרד והצפון, חיפה מחוז מנהל  פוקס יהודה מר
מיל"ב והנהלת חיפה "משען" יו"ר  פיינגולד יעקב מר

חיפה עיריית העיר, מהנדס משרד ארוך, לטווח לתכנון המחלקה גיאוגרפית,  רבינר עדי גב'



ענ"נים תוכן

3 ביצוע ודרכי מטרות  בחיפה לקשיש לשירותים אב תכנית מבוא

9 בחיפה הקשישה האוכלוסייה ראשון חלק

בחיפה הקשישה האוכלוסייה של סוציודמוגרפיים אפיונים .1
9 2000 לשנת ותחזיות
19 2000 שנת עד ותחזיות בחיפה מוגבלים קשישים .2

25 בחיפה הקשיש למען השירותים מערך שני חלק

והמלצות מסופקים לא צרכים השירותים, הספקת מתכונת שלישי חלק
31 בחיפה הקשיש למען השירותים לפיתוח

31 מבוא .1
31 בחיפה לקשיש השירותים מערך לפיתוח מנחים קווים .2

35 בחברה הקשיש א' פרק
35 ביןדורייס יחסים .1

ולמתן קשישים להפעלת כמסגרת התנדבות .2
39 לקשישים שירותים
42 קשישים של תעסוקה . 3

45 בקהילה חברתיים שירותים ב' פרק
45 בחיפה לקשישים חברתיים מועדונים .1
49 נפש ותשושי פיזית מוגבלים לקשישים יום מרכזי .2

55 הקשיש בבית שירותים ג' פרק
טיפול אישי, טיפול אישיים: שירותים .1

55 והשגחה ביתית עזרה (מט"ז) סביבתי
60 מוכנות ארוחות .2
61 חברתי) (קשר חברתיים בית ביקורי . 3
63 כביסה שירותי .4



67 ייעוץ ושירותי סוציאלי ט>פול ד' פרק
67 סוציאלי טיפול .1
69 אפוטרופסות .2
70 מוקדים .3
71 " והכוונה מידע ייעוץ, שירותי .4

75 לקשיש ושיקומיים סיעודיים רפואיים, שירותים ה' פרק
75 אשפוז שירותי .1
80 פסיכוגריאטריה .2
82 בקהילה רפואיסיעודי טיפול .3
85 מונע טיפול . 4

87 בקהילה לקשישים שיקום שירותי .5
91 מיוחדים רפואיים וצרכים רפואי מיכשור . 6
93 שיניים טיפול .7

97 דיור שירותי ו' פרק
שירותי דיור, והחלפת התאמה שיפוץ,

97 תיקונים) (סיירת בית תיקוני ושירות מיגון

103 ממושך לטיפול מוסדיים שירותים ז' פרק

111 מקורות רשימת



לוחות רשימת

בחיפה היהודית הקשישה באוכלוסייה הדמוגרפיים השינויים לוח1:
11 י, " י 2000,1995,1990,1986,1983 בשנים

13 ,. 1983 דת, לפי בחיפה הקשישים של נבחרים מאפיינים :2 לוח

רבעים, לפי בחיפה, היהודים הקשישים של הדמוגרפית ההתפתחות :3 לוח
15 ו2000 1990,1983 בשנים

רבעים, לפי היהודים, הקשישים אוכלוסיית של באפיונים השינויים :4 לוח
18 ו2000 1995 ,1990 ,1986 ,1983 בשנים

רבעים, לפי יומיומי, בתפקוד המוגבלים הקשישים של תחזית :5 לוח
19 ו2000 1995 ,1990 ,1986 בשנים

רבעים לפי משקהבית, בניהול המוגבלים הקשישים של תחזית :6 לוח
21 , , .. . : _ : ,. ו2000 1995,1990,1986 בשנים

של המוצא ארץ לפי מגוריהם, ומקום הקשיש של הילדים מספר :7 לוח
מסקר נתונים  הארצית לרמה חיפה בין השוואה  הקשיש

36 1985 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה של 60+ בני

נתוני לפי בחיפה, הקשישים למען העיקריים ההתנדבות תחומי 8 לוח
40 1987 השירותים, מיפוי

רבעים, לפי ב1987, לאלף ושיעורים במועדונים רשומים קשישים :9 לוח
הקיימים: השיעורים על לשמור כדי 2000 בשנת הדרושה והתוספת

46 השירותים ממיפוי נתונים

ולאלף קשישים לאלף למוגבלים יום במרכזי השימוש שיעור 10 לוח
50 השירותים ממיפוי נתונים :1987 רבעים, לפי מוגבלים,

50 וב2000 1987 ב צורך אומדני  בחיפה למוגבלים יום מרכזי :11 לוח

סה"כ של כלליות אשפוז במיטות השימוש בדפוסי שינויים :12 לוח
בחיפה בתיחולים בשלושה 19871984 בשנים האוכלוסייה
ארציים, לנתונים והשוואה והכרמל), רוטשילד (רמב"ם,

76 1984 הבריאות, משרד

בשלושה נבחרות במחלקות קשישים של אשפוז דפוסי :13 לוח
והשוואה והכרמל), רוטשילד (רמב"ס, בחיפה בתיחוליס

77 1984 הבריאות, משרד ארציים, לנתונים
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גריאטריה שיקומית, גריאטריה של במחלקות אשפוז דפוסי :14 לוח
,19841977 בשנים ורוטשילד) (פלימן בחיפה כללי ושיקום אקוטית

77 1984 הבריאות, משרד

105 1995 שנת עד בחיפה, מוגן ודיור מוסדיות למיטות הצרכים :15 לוח

106 2000 שנת עד בחיפה, מוגן ודיור מוסדיות למיטות הצרכים :16 לוח

תרשימים

 בחיפה קשישים של נבחרות דמוגרפיות תכונות :1 תרשים
17 ו2000 1983 בשנים רבעים, לפי  וגיל מוצא

מתוך יומיומי בתפקוד המוגבלים הקשישים אחוז :2 תרשים
20 ו2000 1986 בשנים רבעים, לפי הקשישים, כלל

14 1983 תתרבעיס, לפי באוכלוסייה הקשישים אחוז מפה:



מבוא:

לקעגיעץ לשירותים אב תכנית
ביצוע ודרכי מטרות  בחיפה



ביצוע ודרכי מטרות  בחיפה לקשיש לשירותים אב תכנית מבוא:

שתענה שירותים רמת להבטיח והרצון הקשישה האוכלוסייה לצורכי בחיפה הגוברת המודעות
ליוזמה העיקריות הסיבות בין היו הבאות, ובשנים בהווה זו, אוכלוסייה צורכי על מרבית במידה

: העיר. לקשישי לשירותים וכוללנית רבשנתית מסגרת לפתח
לא השירותים של המואץ הפיתוח למרות .65 גיל מעל הוא היום בחיפה שביעי תושב כל
העיר. קשישי של והמשתנים הרבים הצרכים את להדביק היום הקיימת השירותים רמת מצליחה
החשיבות את והגביר ובהספקתם, השירותים בהפעלת בעיות גם העלה הקשישים במספר הגידול

הללו. השירותים של יותר שיטתית להיערכות
שירותים בהספקת העוסקים הגורמים כל של ומקיפה מתואמת בהתייחסות הצורך הועלה
ההתפתחויות לגבי והן בהווה המצב לגבי הן ומעודכן, מבוסס במידע צורך הועלה כמוכן, בעיר.
צרכים רקע על הבאות. בשנים השירותים לפיתוח אובייקטיבית תשתית לשמש יוכל אשר בעתיד,
שיאפשר לקשיש, השירותים של יותר שיטתי תכנון דרוש כי בעיר, הציבוריים הגורמים מצאו אלה

לרשותם. העומדים המשאבים של יותר יעיל ניצול השירותים לספקי
גוראל, אריה מר העיר, מראש באה בחיפה לקשיש לשירותים אב תכנית לפיתוח היוזמה
האגף ג'וינטישראל, בישראל, הזקן למען שירותים ופיתוח לתכנון האגודה  אשל בשיתוף ובוצעה
המקצועית ובהכוונה בהנחיה חיפה, באוניברסיטת סוציאלית לעבודה וביתהספר רווחה לשירותי

וחברה. אדם והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון של
האב: תכנית פיתוח את הנחו עיקריות מטרות ארבע

האפשריות ההיערכות דרכי את ולבחון הקשיש לצורכי ההתייחסות של כוללת רא"ת לספק (1
הבאות; ובשנים בהווה אלה צרכים עם בהתמודדות

היקף של יותר מבוססת הערכה שיאפשר הקשיש, למען הפעולות לתכנון מידע בס*ס ליצור (2

השונים; בשירותים הנדרש הפיתוח
השירותים; במתן המעורבים בעיר השונים לגורמים משותף פעולת בס>ס ליצור (3

מועד. מבעוד מתאימה היערכות שיבטיח טווח, ארוך פעולה בסיס ליצור (4

התכנית ביצוע דרכי

הראשון השלב האבל תכנית של המרכיבים ומהם התהליך מהו אלה? מטרות משיגים כיצד
אריה מר העיר, ראש של בראשותו רחבה כללעירונית היגוי ועדת הקמת היה התכנית בפיתוח
ועדת הוקמה לכך, בנוסף לקשיש. שירותים במתן המעורבים בעיר הגורמים כל יוצגו ובה גוראל,
אשר חיפה, בעיריית רווחה לשירותי האגף מנהל לנדאו, אברהם מר של בראשותו מצומצמת היגוי
בפניה, המובא המידע את לבחון המידע, לאיסוף כיוונים לקבוע היה ותפקידה עבודה, כפורום פעלה

המלצות. ולגבש נוספים בדיקה כיווני לקבוע הצורך, ובמידת אותו, לבקר
לכוון היה תפקידו התכנית. פיתוח תהליך את שליווה המקצועי הגורם היה ברוקדייל מכון
את ולכוון לפעולה אלטרנטיבות להציג המידע, את ולנתח לעבד המידע, איסוף תהליך את ולהנחות
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בתכנון ונסיונו הזיקנה בתחום המכון של מיומנותו ופיתוחן. ההמלצות גיבוש לקראת הדיונים
לכך, בנוסף בתכנון. מקצועי גוף לערב בהחלטה חיפה עיריית את שהנחו הם שירותים של ובהערכה
אף ולעתים שונים אינטרסים המייצגים שונים, ארגונים מעורבים תכניתהאב שבפיתוח מאחר
צוות מיומנות התכנון. בתהליך ואובייקטיביות נייטרליות חיצוני גוף של שיתופו הבטיח מנוגדים,

ההמלצות. לפיתוח ולהכוונתו הדיון למיקוד רבה במידה סייעה עבודה קבוצות בהנחיית המכון
ההיגוי. ועדת חברי לבין החוקרים בין מוסכמת עבודה חלוקת היתה התכנית פיתוח במהלך
של ההשלכות להבנת שונות ואפשרויות גישות ולהציג המידע את לספק היה החוקרים תפקיד
הפעולה אפשרויות בהבהרת לעזור המידע, את לבקר היה ההיגוי ועדת חברי תפקיד שנאסף. המידע
שניתוח התפיסה, על התבססה זו תפקידים חלוקת וההמלצות. העדיפויות סידרי את ולקבוע
המחייב עדיפויות, קביעת של התהליך לעומת בעיקרה, מקצועית פעולה מהווה האפשרויות
כל בממוצע. לחודש, אחת נפגשה הוועדה המוסמכים. הציבור לנציגי עניין שהן ערכיות, החלטות

מוגדר. לנושא הוקדש מפגש
של הפעילה מעורבותם היה בחיפה האב תכנית פיתוח את המייחדים המאפיינים אחד
במהלך מיוחדות ובדיקות סקרים ובעריכת השירותים במיפוי הרווחה לשירותי באגף העובדים
העמקה גם ואיפשרה המידע איסוף תהליך לקידום רבה במידה סייעה זו מעורבות התכנית.
האגף של מקצועי עבודה צוות שאסף המידע היה הוועדה לעבודת הבסיס נבחרים. נושאים בבדיקת
ביתהספר של המעורבות מייחדת בחיפה התהליך את בנוסף, המכון. בהנחיית רווחה, לשירותי

העבודה. בתהליך כשותף חיפה באוניברסיטת סוציאלית לעבודה
עיקריים מרכיבים מספר כלל המידע איסוף תהליך

הבאות; ובשנים בהווה וקהילתיים, מוסדיים לשירותים האוכלוסייה של הצרכים אומדן א)
בהווה; לפיתוח תכניות ומיפוי היום הקיימים השירותים מיפוי ב)

מהשלבים עולים שהם כפי הקיימים, המענים לבין הצרכים בין הכמותיים הפערים אומדן ג)

הקודמים;
האפשריות הדרכים ובחינת שירותים, מתן על המקשות והתפעוליות הארגוניות הבעיות זיהוי ד)

לשיפורן;
עדיפויות סידרי וגיבוש המענים, לבין הצרכים בין הפערים לצמצום שונות אלטרנטיבות הצגת ה)

הבאות. ובשנים בהווה השירותים בפיתוח
הארגונים כל של סקירה היה האב תכנית לבניית מידע של העיקריים המקורות אחד
המיפוי: במהלך נאספו עיקריים מידע סוגי שלושה ומיפוים. לקשישים שירותים במתן המעורבים
המבנה על מידע ב) אותם; המקבלים הקשישים מספר ועל הניתנים השירותים היקף על מידע א)
דרכי זכאות, אזורית, (חלוקה השירותים הספקת לדרך התייחסות תוך השירותים, של הארגוני
של הערכותיהם על מידע ג) השונים; השירותים בין ולקשרים וכדומה), לקבלה קריטריונים פנייה,

והאיכותיות. הארגוניות הבעיות ולגבי הלאמסופקים הצרכים היקף לגבי השירותים נותני
והמייצגים שירותים במתן המעורבים מקצוע, אנשי כ130 עם אישיים ראיונות כלל המיפוי
ישירות העוסקים ועובדים צוותים ראשי מפקחים, שירותים, מנהלי  שונות ארגוניות רמות

שירותים. במתן
ב1985 שבוצע ומעלה, 60 בני מסקר בנתונים נבחרים בתחומים הסתייענו הצרכים להערכת
הרמה לבין חיפה בין השוואה איפשרו אלה נתונים לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה עלידי
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וצרכים במועדונים שימוש היקף קשישים, של תעסוקה ביןדוריים, יחסים כגון בנושאים הארצית
בריאות. בשירותי ושימוש התנדבות מסופקים, לא

בעיר. הקשישה האוכלוסייה של דמוגרפיות תחזיות יצירת היה האב מתכנית חשוב חלק
קהילתיים ולשירותים מוסדיים לשירותים הזדקקות על ותחזיות מוגבלות על תחזיות בוצעו בנוסף,
והתאמתם רבמשתניים במודלים שימוש תוך ברוקדייל, מכון חוקרי בידי בוצעו התחזיות נבחרים.

חיפה. אוכלוסיית לאיפיוני
והוולונטרי. הפרטי המגזר של מעמיקה בדיקה נעשתה מוסדיים, לשירותים הצרנים בבחינת
הביקוש ועל בעתיד לפיתוח התכניות על הקייס, המיטות היצע על מידע איסוף כללה זו בדיקה
מהבדיקה כחלק בנוסף, הקיימות. ההמתנה ברשימות ביטוי לידי בא שהוא כפי למיטות, הנוכחי
לשירותי שהגיעו למיסוד הפניות אחר חודשים שלושה במשך מעקב נעשה מיסוד, בשירותי לצורך
למיסוד בפניות הטיפול תהליכי על המקשים הגורמים את לבחון כדי בעיר, והבריאות הרווחה

אלה. לשירותים יותר הסמויים הצרכים על ולעמוד
באמצעות המטופלים הקשישים אודות סקר בוצע קהילתיים לשירותים הצרכים בבחינת
בין הקיימים הפערים ואת שונים לשירותים הצרכים את לבחון נועד הסקר בעיר. הרתחה לשמת
נאסף אודותם והמידע קשישים, כ260 של מדגם כלל הסקר היום. הזמינים המענים לבין הצרכים

בקשיש. המטפל הסוציאלי העובד שמילא שאלון, באמצעות
מחלקות ומנהלי סוציאליים עובדים רואיינו אשפוז בשירותי הזקן של הצרכים בבחינת
של הקיימים הדפוסים על ללמוד היתה המטרה בעיר. מבתיהחולים אחד בכל שונות ביחידות
האוכלוסייה צורכי עם להתמודד זו מערכת של הקשיים על האשפוז, במערכת בקשיש טיפול
השלמה היווה שנאסף המידע הקהילה. לבין ביתהחולים בין הטיפולי ברצף הקשרים ועל המזדקנת

בישראל. האשפוז דפוסי על הבריאות משרד של מדו"חות זמינים שהיו לנתונים חשובה
להפעלה וכמוקד לקשיש שירותים של כספק בעיר ההתנדבות למערך ניתנה רבה לב תשומת
הקיימת ההיערכות ונבחנה בעיר, ההתנדבות מערכות כל נסקרו כך לשם הקשישה. האוכלוסייה של

הקיים. ההתנדבותי הפוטנציאל ולמימוש הקשיש לשילוב
הביןדורי למפגש התייחסות תוך בחיפה, הביןדוריים ליחסים הוקדשה מיוחדת לב תשומת
הדורות, בין לקירוב בעיר הספר בבתי הקיימות התכניות נסקרו זו במסגרת לה. ומחוצה במשפחה
היתה כמוכן המבוגר. לדור הצעיר הדור את לקרב שנועדו האחרים ההפעלה דפוסי ונבחנו
חברי הקשישים עם דיונים התקיימו הקיימים. הקשרים ולשיפור הדורות בין לקירוב התייחסות

זה. בתחום ולצרכים הביןדוריים לקשרים התייחסותם ונבדקת המועדונים

האב תכנית בפני העומדים העיקריים האתגרים

מטרות המהוות מרכזיות, נקודות מספר בהתחלה להדגיש רצוי הוועדה של העבודה מתוך
הבאות: בשנים הפעולות לכל כלליות

בקרב המוגבלת באוכלוסייה מהיר גידול עם התמודדות של מרכזי אתגר לפני ניצבת חיפה .1
להם. המענים לבין צרכיה בין משמעותיים פערים קיימים כיוס שגס אוכלוסייה הקשישים,

מהיר. בקצב זה בתחום והקהילתיים המוסדיים השירותים את לפתח יש לכן
מסגרת ולאפשר בכך, מעוניין הוא עוד כל בקהילה להישאר המוגבל לקשיש לאפשר יש

מתאפשר. אינו הדבר כאשר חליפית מוסדית
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בגיל משמעותית לפעילות הקשיש לרשות העומדות האפשרויות את להרחיב הצורך עולה .2
לנושאי התייחסות באמצעות הקשיש, מתרומת ליהנות לחברה לאפשר גם ובכך הזיקנה,

אחרים. ותחומים התנדבות תעסוקה,
מעמיד הדבר יחסית. מוקדם בגיל לפרישה הנטייה הוא חיפה את המייחדים המאפיינים אחד
הפורשים של הפוטנציאל את ולנצל לעבוד להמשיך בכך שמעוניינים לאלה לסייע מיוחד אתגר

אחרים. באפיקים המוקדמים
ולמען אחרים קשישים למען בהתנדבות קשישים פעילות של במיוחד רחב היקף יש בחיפה
רבים, ארגונים מצד התנדבותית לפעילות מאוד רבה דרישה יש בבד, בד בכללם. העיר תושבי
זה פוטנציאל זו. לעבודה נוספים רבים קשישים לגיוס פוטנציאל על המעידים סקרים ויש

הבאות. לשנים מרכזי אתגר לכן, מהווה,
הרחבה. בקהילה מעורב להיות להמשיך לקשיש לאפשר יש .3

תפקיד בה ממלאים בעיר בתיספר אשר ביןדורית, פעילות של עניפה מערכת קיימת בחיפה
עדיין לה ומחוצה המשפחה בתוך הביןדוריים הקשרים מערכת את לחזק הצורך אך מרכזי.

יעילותן. את הוכיחו שככר רבות פעילויות ולהעמיק להרחיב עוד וניתן רב,
התיאום מידת את לשפר צורך יש שבהם רבים, נושאים התגלו הוועדה של העבודה במהלך .4
וליעל ולפשט הקשיש, לטובת הפועלים השונים הגורמים בין המשותפת העבודה דפוסי ואת
למיסוד מסגרות ויצירת והשיתוף התיאום העמקת השירותים. קבלת של התהליכים את
של הצרכים עם להתמודדות רבות לתרום שעשוי מרכזי, אתגר מהווה אלה תהליכים

ומשפחתו. הקשיש על ולהקל הקשישה האוכלוסייה

האב תכנית מבנה

שנאסף הרבגוני המידע של מעמיקה בחינה לאחר המלצותיהם את גיבשו ההיגוי ועדת חברי
כמותית מבחינה הדרושים, הפיתוח כיווני את מתוות ההמלצות תכניתהאב. פיתוח במהלך
שלושה מכילה המוצגת התכנית הזקן. של לרווחתו הנוגעים השירות מתחומי אחד בכל וארגונית,
בחיפה הקשישים של הסוציודמוגרפיים האפיונים את מציג הראשון החלק עיקריים. חלקים
זה בחלק מובאים כמוכן .2000 שנת עד זו באוכלוסייה הצפויות לתמורות תחזיות ומביא בהווה,
של בגודלה הצפויים השינויים ועל בעיר המוגבלים הקשישים אוכלוסית היקף על נתונים

.2000 שנת עד זו אוכלוסייה
בחלק בחיפה. הקשיש למען השירותים של הארגוני המערך את מציג המסמך של השני החלק
מובאות מכן ולאחר ההמלצות, גיבוש את שהנחו הכלליים העקרונות תחילה מוצגים השלישי

בעיר. הקיימים השירות מתחומי אחד בכל הוועדה המלצות
בקהילה, חברתיים שירותים בחברה, הקשיש עיקריים: תחומים לשבעה מוינו השירותים
שירותי ושיקומייס, סיעודייסרפואייס שירותים ייעוץ, ושירותי סוציאלי טיפול אישיים, שירותים
הספקת מתכונת תיאור (1) סעיפים שלושה פרק בכל ממושך. לטיפול מוסדיים ושירותים דיור
תוך הבאות, בשנים לשירות וצרכים בהווה השירות בהספקת והבעיות הצרכים (2) בהווה, השירות
הדרושים הפיתוח לכיווני הוועדה המלצות (3) הנדרש; המצב לבין הקייס המצב בין הפערים בחינת

הנדון. השירות בתחום בעתיד
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בחיפה הקשישה האוכלוסייה ראשון: חלק

הקשישה האוכלוסייה של נבחרים סוציוךמוגלפיים אפיונים .1
2000 לשנת ותחזיות בחיפה

ל35 מעל בעיר האוכלוסייה מנתה 1986 בשנת בישראל. הזקנות הערים בין היום היא חיפה
.1070 של הארצי הממוצע לעומת העיר, תושבי מכלל 1570 מהוים והם איש, אלף

הקשישים מספר גדל 1986 ועד 1972 מאז מהיר. היה חיפה אוכלוסיית של ההזדקנות תהליך
עלה באוכלוסייה וחלקם ב1986), קשישים לכ35,500 ב1972 קשישים (מ22,750 בכ5670 בעיר

ל1570. 1070 מ
בחיפה. הקשישה האוכלוסייה של הדמוגרפי בהרכב משמעותיים שינויים גם חלו זו בתקופה
במספר (13870 (של ביותר משמעותי גידול חל מבעבר. יותר היום זקנים בחיפה הקשישים
זו גיל קבוצת ב1986. קשישים ל14,283 ב1972 קשישים מ6,010 ומעלה, 75 בני הקשישים
הוכפל לבד הגרים הקשישים מספר ב1986. 4070 לעומת הקשישים, מכלל כ2670 ב1972 היוותה
ממוצא קשישים של חלקם מהאוכלוסייה. ל5470 מ4270 הוא, אף עלה הקשישות הנשים ואחוז

.(970) יחסית נמוך ונשאר זו בתקופה השתנה לא אסיהאפריקה
ההזדקקות את מגבירה האוכלוסייה הזדקנות כי מראים הזיקנה בתחום שונים מחקרים
מין, גיל, כגון שונים, דמוגרפיים ממאפיינים מושפעת זו והזדקקות וכלליים, ייחודיים לשירותים
החברתיים המשאבים על גם מצביעים הללו המאפיינים חברתי. ומעמד משפחתי מצב מוצא,
שבין זו גומלין זיקת בשל בעיותיהם. עם להתמודד כדי הקשישים לרשות העומדים והאישיים,
של המאפיינים את מעמיקה בצורה לבחון חשוב לשירותים, הזדקקות לבין דמוגרפיים מאפיינים

הקרוב. בעשור עבורה שירותים לפיתוח כבסיס בחיפה, הקשישה האוכלוסייה
המרכזית הלשכה של 1983 מפקד בנתוני השתמשנו הקשישה האוכלוסייה אפיוני בבחינת
התייחסות רמות שתי בין להפריד צריכים היינו הזמינים, הנתונים של אופיים בשל לסטטיסטיקה.
המתגוררים קשישים כולל בעיר, הקשישים כלל של היא האחת הרמה הקשישה: לאוכלוסייה
הכוללת השנייה, הרמה ומוצא; מין גיל, לפי הרכב על נתונים רק זמינים שלגביהם במוסדות,
מצב כגון: נוספים, אפיונים על מידע זמין לגביהם אשר המוסדות, דיירי ללא בקהילה, קשישים
שתי לגבי בנפרד בוצעו התחזיות וכדומה. דיור תעסוקה, השכלה, עלייה, שנת משפחתי,

האוכלוסיות.
נתונים דת. לפי הבחנה היא הקשישה האוכלוסייה בבחינת נוספת חשובה התייחסות נקודת
של ההערכה לפי בהווה. למצב רק מתייחסים בחיפה הלאיהודית האוכלוסייה על מפורטים
כיום אין ומעלה. 60 בני יהודים לא 1,690 1995 עד יהיו חיפה, עיריית של לסטטיסטיקה היחידה
התחזיות לפיכך, מפורטות. דמוגרפיות תכונות לפי זו, באוכלוסייה שינויים חיזוי המאפשר מידע

בחיפה. היהודית הקשישה לאוכלוסייה בלעדית מתייחסות לעתיד
עיקריות: סוגיות בארבע יתרכז בחיפה הקשישה האוכלוסייה של הדמוגרפיים בהיבטים הדיון
הצפויות התמורות ומהן בחיפה, היהודית הקשישה האוכלוסייה של הבולטות התכונות מהן א)

?2000 שנת עד אלה בתכונות
בעיר? הלאיהודית האוכלוסייה של האפיונים מהם ב)

בעתיד הצפויים השינויים ומהם בחיפה, הקשישים של האזורית הפריסה את מאפיין מה ג)
זול בפריסה

בחיפה? המוגבלים היקף על הדמוגרפי ההרכב של ההשלכות מהן ד)
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והתמורות בחיפה היהודית הקשישה האוכלוסייה של הבולטות התכונות א.
(1 לוח (ראה 2000 שנת עד אלה בתכונות הצפויות

ב1983, מ33,500 ב1670, 2000 שנת עד יעלה בעיר היהודים הקשישים מספר הכל, בסך (1)
התייצבות צפויה זו שנה ואחרי ב1995, צפוי הקשישים במספר השיא קשישים. לכ39,000

בעיר. במספרם יחסית
במספר 64*70 של גידול ויחול ישתנה, היהודית הקשישה האוכלוסייה של תגילי ההרכב (2)
כמחצית יהוו והם ,(2000 בשנת ל19,260 ב1983 (מ11,740 ומעלה 75 בני הקשישים
מ4,764 משמעותית, בצורה תגדל ומעלה 80 בני של הגיל קבוצת הקשישה. האוכלוסייה

.2000 בשנת ל2770 מ1470 יעלה באוכלוסייה שיעורם .2000 בשנת ל10,579 ב1983
קשישים מ3,100 ניכרת, במידה הוא אף יעלה אסיהאפריקה ממוצא הקשישים מספר (3)

ל1670. מ970 יעלה באוכלוסייה ושיעורם כ10070), של (גידול 2000 בשנת ל6,100 ב1983
הנשים של חלקן היהודים. הקשישים כלל בקרב הנשים של בחלקן צפויה בולטת פחות עלייה (4)
ב70*21 יגדל הנשים מספר . 2000 בשנת ל5770 ב1983 מ5470 יעלה הקשישה באוכלוסייה

לכ.22,000 2000 שנת עד ויגיע
1983 בשנת מהווים בקהילה המתגוררים ואלמנות) אלמנים (בעיקר הלאנשואים הקשישים (5)
במספר 44'70 של גידול צפוי 2000 שנת עד .(3870) הקשישה מהאוכלוסייה משליש יותר
שיעור ל70'46. להגיע צפוי הקשישה באוכלוסייה ושיעורם הלאנשואים, הקשישים
המינים בין ההבדלים הגברים. בקרב מאשר הקשישות הנשים בקרב יותר גבוה הלאנשואים
לעומת לאנשואים מהגברים כרבע זו גיל בקבוצת ומעלה. 75 הגיל בקבוצת במיוחד בולטים
75 בני הלאנשואים הקשישים במספר ,8770 של משמעותי, גידול צפוי כמוכן, מהנשים. 75*70

איש. ל9,500 יגיע ומספרם ומעלה,
ומעלה 75 בני מקרב 3770 איש). (כ9,500 לבד מתגוררים בקהילה מהקשישים שליש (6)
כאשר יותר, עוד בולטים ההבדלים .7465 הגיל קבוצת מקרב 2670 לעומת לבד, מתגוררים
מקרב 1470 לעומת לבד, גרות הקשישות הנשים מקרב 4370  לנשים גברים בין משווים

הקשישים. הגברים
ו1370 אחד חדר בת בדירה גרים היהודים מהקשישים 570 כי נמצא, הדיור רמת מבחינת (7)
טלפון ללא גרים מהקשישים 1070 כי נמצא, ב1983 ויותר. חדרים 3.5 בנות בדירות גרים
או אמבטיה ללא בדירות גרו היהודים הקשישים מכלל אחד אחוז טלוויזיה. ללא ו60/0

של מגמה מצטיירת התחזיות, לפי בדירה. חימום היה לא ול970 קשישים), 340) מקלחת
ל מ570 ירד אחד חדר בנות בדירות המתגוררים הקשישים שיעור  המגורים ברמת שיפור
2000. שנת עד ל1770 מ1370 יעלה יותר גדולות בדירות המתגוררים הקשישים ושיעור ,370

הקשישים, של הדיור תנאי על השלכות לו יש אשר חיפה, העיר את המייחדים הנושאים אחד
היציאה הקשישים. ניידות על מקשה ההר גב על העיר של הפריסה הטופוגרפי. המבנה הוא

במדרונות. בהליכה או במדרגות בירידה לעתים כרוכה לרחוב מהבית
השכלה בעלי ושל (1470) השכלה חסרי של דומה שיעור נמצא היהודים הקשישים בקרב (8)

התחזית. תקופת במשך להשתנות צפויים אינם אלה שיעורים .(1770) גבוהה
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,1990 ,1986 ,1983 בשנים בחיפה היהודית הקשישה באוכלוסייה הדמוגרפיים השינויים 1 לוח
ובאחוזים) מוחלטים (במספרים ,2000 ,1995

בין השינוי
ל2000 1983 הקשישים מספר

באחוזים במספרים 2000 1995 1990 1986 1983

מוחלטים במספרים
הקשישים סה"נ

+16 +5,334 38.791 39.667 3&22Q 3^542 33,457 היהודים

10 2,185 19,531 21,582 21,626 21,259 21,716 7465 גיל:
+64 +7,519 19,260 18,085 16,694 14,283 11,741 75+

+122 +5,833 10,597 10,108 8,228 6,089 4,764 80+

+9 +1,471 16,794 17,537 17,364 16,281 15,323 גברים מין
+21 +3,863 21,997 22,130 20,956 19,261 18,134 נשים

+98 +3,031 6,110 5,159 4,250 3,539 3,079 אסיהאפריקה מוצא:
אירופהאמריקה

+8 +2,303 32,681 34,508 34,070 32,003 30,378 ישראל) (כולל

באחוזים
הקשישים מקרב אחוז

היהודים
50 46 44 40 35 75+ בני
27 25 21 17 14 בני+80
57 56 55 54 54 נשים
16 13 11 10 9 אסיהאפריקה יוצאי
6 6 5 5 4 במוסדות קשישים

מהקשישים אחוז
בקהילה היהודים

46 44 42 39 37 נשואים לא
13 13 13 13 15 שנים 4€ למדו
19 21 22 23 27 עברית יודעים אינם
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2570 כי נמצא, 1983 בשנת בקהילה. הקשיש של למעורבותו חשוב משאב הינה עברית יריעת (9)
ומעלה 75 בנות הנשים ובקרב עברית דיברו לא בקהילה המתגוררים היהודים הקשישים מכלל
שיעור דיבור. כשפת עברית בידיעת שיפור צפוי התחזית תקופת במשך כפול. היה השיעור
שלא ומעלה 75 בנות הנשים שיעור .1970 ל 2000 שנת עד ירד עברית דוברי שאינם הקשישים

ל2970. מ5370 יופחת עברית תדברנה
של ההשתתפות שיעור העבודה. לכוח משתייכים בחיפה היהודים הקשישים מכלל כחמישית (10)

הנשים. בקרב 870 לעומת לשליש, מגיע העבודה בכוח הגברים

הלאיהתית הקשישה האוכלוסייה של האפיונים ב.
אלף). 11) נוצרים מרביתם איש, אלף כ17 ב1983 מנתה בחיפה הלאיהודית האוכלוסייה
הבדלים היו בעיר. מהקשישים ו2.570 הערבית מהאוכלוסייה 570 והיוו איש, כ850 מנו הקשישים

בעיר. לנוצרים המוסלמים הקשישים בין
אוכלוסייה באפיוני הגדול השוני ובשל הלאיהודים הקשישים של יחסית המועט מספרם בשל
הצפויים הדמוגרפיים השינויים את בנפרד לחזות היה ניתן לא היהודית לאוכלוסייה בהשוואה זו

בהווה. רק מתרכזת הלאיהודית לאוכלוסייה ההתייחסות לכן, זו. בקבוצה
המוסלמית מהאוכלוסייה 370 והיוו קשישים, כ200 1983 בשנת מנו המוסלמים הקשישים
ומעלה 75 בני של יותר נמוך שיעור נמצא זו אוכלוסייה של הבולטות התכונות בין .(2 לוח (ראה
חברתיתכלכלית ורמה רבדורייס במשקיבית לגור נטייה העיר), כלל ברמת 3570 לעומת 320/0)

קשישים של גבוה ושיעור (7770) השכלה חסרי של גבוה בשיעור לביטוי הבאה יחסית, נמוכה
סידור כל אין ל4770 בסיסיים, סניטריים שירותים אין (ל3070 קשים דיור מתנאי הסובלים

בחדר). נפשות מ2.5 יותר של דיור בצפיפות גרו ו1270 הדירה לחימום
.(2 לוח (ראה בעיר הנוצרים מכלל 670 והיוו איש, כ650 1983 בשנת מנו הנוצרים הקשישים
למוסלמים, בדומה הנוצרים, הקשישים העירוני. לממוצע דומה זו אוכלוסייה של הגילי ההרכב
הוא כי אם המוסלמים, משל טוב הכלכליחברתי מעמדם רבדוריים. במשקיבית למגורים נוטים
1470 (לעומת בסיסית השכלה חסרה מהם למחצית היהודים. הקשישים של לזה בהשוואה נמוך
מאלה יותר קשים הנוצרים של הדיור תנאי המוסלמית). באוכלוסייה ו7770 היהודית באוכלוסייה
אמבטיה, אין מהם לכ1070  המוסלמים משל חמורים פחות אך היהודית, האוכלוסייה של
סידורי אין ול2570 לחדר; איש 2.5 על העולה דיור בצפיפות גרים כ770 שימוש; בית או מקלחת

בבית. חימום

הבאות לשנים ותחזיות בחיפה הקשישים של האזורית הפליטה ג.

לסטטיסטיקה המחלקה של החלוקה לפי רבעים, לשבעה כאן מתייחסים אנו הניתוח לצורך
בעיקר אחד, כרובע נתייחס אנו וקריתשמואל קריתחיים  ו2 1 לרבעים חיפה עיריית של
2 ורובע וקריתחייס, קריתשמואל את כולל כן, אם 1 רובע מאוכלס. אינו כמעט 2 שרובע כיוון
התחתית העיר  3 רובע והקישון; חיפה נמל וצפון, דרוס תעשייה אזורי עירוני, שיכון את כולל
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ניסנאס ואדי הרכבת, תחנת סאליב, ואדי התחתית, העיר את הכולל הגרמנית, והמושבה
קריתאליעזר, קריתאליהו, השכונות את הכולל חיפה, מערב  4 רובע הגרמנית; והמושבה
רמת אחוזתשמואל, את הכולל הנרמל,  5 רובע וכפרשמיר; נווהדוד קריתשפרינצק, בתגליס,
אלכביר, מרכזי, כרמל שמבור, ורדיה, כרמליה, רוממה, האוניברסיטה, השמש, עמק בןגוריון,
רמתהדר, עליון, הדר את הכולל הדר,  6 תבע שאול; ורמת התשבי רמת וצרפתי, צפוני כרמל
ורמת גאולה נחלה, מזרח, הדר החלוץ, הרצליה פבזנר, הרחובות אזור מרכז, הדר גולומב, עבאס, רח'
שאנן, נווה נווהיוסף, חליסה, עמק, תל את הכולל רמותרמז, שאנן, גווה  7 ורובע ויזניץ';

ורמותרמז. זיו הטכניון, יזרעאליה,

(באחוזים) 1983 דת, לפי בחיפה, הקשישים של נבחרים מאפיינים :2 לוח

סה"כ
נוצרים1 מוסלמים יהודים העיר

650 124 33.457 34.301 קשישים סה''ב
הקשישים סה"ב מקרב אחוזים

6 3 15 15 ברובע האוכלוסייה מסה"כ קשישים
59 49 54 54 נשים
37 32 35 35 בני+75

בקהילה החיים קשישים מקרב אחוזים
45 46 38 38 נשואים לא
9 14 19 19 העבודה לכוח שייכים
53 77 14 15 שנים 40 למדו
11  17 17 שנים 13+ למדו
77 70 25 26 עברית יודעים אינם
24 28 30 30 (בודדים) לבד גרים
27 7 56 55 לבד הגרים זוגות
33 44 73 73 בבעלותם בדירה גרים
7 12 11 ל2.5 מעל דיור בצפיפות גרים

ו/או מקלחת או אמבטיה בדירתם אין
10 30 11 שימוש בית
25 47 8 9 חימום בדירתם אין
25 35 6 7 טלוויזיה ברשותם אין
34 61 10 10 טלפון ברשותם אין
27 12 20 20 מכונית בבעלותם יש

אישב1983. 46 שמנו ואחרים, דרוזים כולל 1
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1983 תתרבעים, לפי באוכלוסייה הקשישים אחוז



1990 ,1983 בשנים רבעים1, בחיפה,לפי היהודים הקשישים של הדמוגרפית ההתפתחות :3 לוח
ו2000

רובע

7 654 31 ...
קיית

נווה מערב העיר חיים סה"כ
שאנן הדר כרמל חיפה התחתית ושמואל העיר שנים

5,260 9,304 8,335 5,117 1,506 3,936 33,457 1983

6,578 9,164 10,304 6,465 1,372 4,438 38,320 1990 מספר
7,595 7,306 11,728 7,102 925 4,135 38,791 2000 (65+) הקשישים

33 35 39 32 37 33 35 1983 75+ ה בני אחוז
39 48 44 40 42 43 43 1990 מתוך
45 57 47 48 61 52 50 2000 הקשישים

54 54 56 52 54 53 54 1983 הנשים אחוז
53 56 55 54 55 55 55 1990 מתוך
55 60 56 56 62 55 57 2000 הקשישים

8 8 5 15 21 11 9 1983 יוצאי אחוז
9 11 6 18 26 14 11 1990 אסיה
14 16 7 26 34 20 16 2000 אפריקה

.1 ברובע נכלל ולכן מאוכלס, ואינו תעשייתי אזור הוא 2 רובע 1

העיר ברבעי הקשישה האוכלוסייה במאפייני הבדלים קיימים כי מראה, רבעים לפי הניתוח
היהודים. לקשישים רק מתייחסים הנתונים בעתיד. בהם הצפויים ובשינויים השונים

ו4): לעיל 3 לוחות (ראה הבאים בתחומים ביטוים את מוצאים ההבדלים
בשני מתגוררים הקשישים מכלל 53*70 והדר. הכרמל ברבעים במיוחד גבוה הקשישים מספר (1)
הנמוך השיעור הדר). תושבי מכלל 2670) בהדר במיוחד גבוה הקשישים שיעור אלה. רבעים

הרובע). (מהאוכלוסיית 12*70 שאנן נווה רובע באזור הוא קשישים של ביותר
משמעותי גידול צפוי ורמותרמז שאנן נווה הכרמל, העיר, מערב באזור כי מורות, התחזיות
העיר באזור (3970 (של במספרם גדולה ירידה לעומת הקשישים, במספר ומעלה) 4070 (של
ובאזור ,(2170 (של הקשישים במספר ירידה גס תהיה הדר באזור הגרמנית. והמושבה התחתית

.(5>7c (של במספרם מתונה עלייה צפויה וקריתחיים קריתשמואל
יעלה 2000 שנת עד .(3970) הכרמל באזור מה במידת גבוה ברובע ומעלה 75 בני שיעור (2)

התחתית. ובעיר הדר באזור ל6070 ויגיע העיר, אזורי בכל ומעלה 75 בני שיעור
במידתמה, גבוה השיעור הכרמל באזור הרבעים. בין בהרבה שונה אינו ברובע הנשים שיעור (3)
העיר באזור ובפרט העיר, רובעי בכל הנשים בשיעור עלייה על מראות התחזיות ל5670. ומגיע

.(6070 (לכדי ובהדר התחתית
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של חלקם בלט 1983 בשנת שונים. נמצאו ברובע אטיהאפריקה ממוצא הקשישים שיעולי (4)
באזור .(1570) העיר ובמערב (21*70) התחתית העיר באזור אסיהאפריקה ממוצא הקשישים

ל570. והגיע במיוחד, נמוך היה שיעורם הכרמל
העיר. חלקי בכל לגדול אסיהאפריקה ממוצא הקשישים של חלקם צפוי 2000 שנת עד
באזור מ13070). יותר של (גידול שאנן ובנווה בכרמל העיר, מערב באזור במיוחד יגדל מספרם
באוכלוסיית שיעורם יישאר אסיהאפריקה, ממוצא הקשישים במספר הגידול למרות הכרמל,

.(1670 של עירוני ממוצע לעומת 770) בעיר הנמוכים בין האזור
כגון: שונים, מדדים באמצעות זו רמה לאפיין ניתן  העיר ברובעי סוציונלבלית רמה (5)
של יחסית הגבוהה הרמה בולטת הכרמל באזור וכדומה. דיור רמת עברית, ידיעת השכלה,
השכלה, חסרי של גבוה שיעור יש שבו הדר, באזור המתגוררים הקשישים לעומת הקשישים,

טלפון. וללא חימום ללא דירות שירותים, או מקלחת אמבטיה, ללא דירות
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רבעים, לפי  וגיל מוצא  בחיפה הקשישים של נבחרות דמוגרפיות תכונות :1 תרשים
ו2000 1983 בשנים

1983

■ 2000

ברובע הקשישים סה"כ מתון אסיהאפריקה ילידי אחוז

0 5 10 15 20 25 30 35

העיר כל ^^^^^^^^^^^^^^^^_
חיים קרית . ..
ושמואל ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(1 (רובע ■^^^^■■^^^■^^■■■^^■נ

התחתית העיר m"W^^W .IPPfPWgP^l
)3 (רובע mK₪₪tK₪₪₪t₪M₪₪₪tttttKKt₪M₪^Ktt^K₪₪KKK₪₪₪M
העיר מערב __j^JL^!JjLmJLml^miL י. }

(5 (רובע ■■■■■■1
הדר '";

(6 (ייבע MK^B₪₪₪₪₪tK₪₪₪B₪BM
שאנן נוה ^^^^^^^^^^^^^^^^^
{7 (רובע ■■■■■■iHH^BIHI

ברובע הקשישים סה"ב מתוך ומעלה 75 בני אחוז

0 10 20 30 40 50 60 70

העיר כל ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
חיים קרית ^ , ., , , ^ ;^^^^^
(1 (רובע 1■■■■■■^■■■■■^^■^■^

(7 (רובע ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Illll^^^^^■■
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,1986 ,1983 בשנים רבעים לפי היהודים הקשישים אוכלוסיית של באפיונים השינויים :4 לוח
ו2000 ,1995 ,1990

בין השינוי ___ _ __
ל2000 1983 הקשישים מספר

באחוזים במספרים 2000 1995 1990 1986 1983

העיר סה"ב
16± +5334 38.791 29M1 38.320 35.542 33.457 הקשישים מספר
+64 +7,519 19,260 18,085 16,694 14,283 11,741 ומעלה 75 בני
+21 +3,863 21,997 22,130 20,956 19,261 18,134 נשים
+98 +3,031 6,110 5,159 4,250 3,539 3,079 אסיהאפריקה יוצאי

י 1 רובע
שמואל) ק. חיים, (ק.

+5 . , :.122± .4,135 4,376 4,438 4.188 3.936 הקשישים מספר
+65 י +844 2,139 2,095 1,915 1,593 1,295 ומעלה 75 בני
+9 +185 2,284 2,423 2,421 2,245 2,099 נשים
+89 +384 815 693 602 504 431 אסיהאפריקה יוצאי

התחתית) (העיר 3 תבע
:32 581 925 1.193 1.372 1.449 1.506 הקשישים מספר
+2 +10 559 561 580 580 549 ומעלה 75 בני
28 225 571 678 747 769 796 נשים
1 3 317 370 355 336 320 אסיהאפריקה יוצאי

חיפה) (מערב 4 תבע
2±a +1.985 7.102 7.061 6.465 5.696 5.117 הקשישים מספר
+110 +1,802 3,432 3,041 2,610 2,096 1,630 ומעלה 75 בני
+50 +1,338 4,007 3,895 3,464 2,990 2,669 נשים
+135 +1,064 1,850 1,500 1,150 920 786 אסיהאפריקה יוצאי

(הכרמל) 5 רובע
+40 +3,373 11.728 11,252 1mm 9.177 8,225 הקשישים מספר
+70 +2,270 5,528 5,043 4,585 3,921 3,258 ומעלה 75 בני
+40 +1,875 6,555 6,250 5,688 5,097 4,680 נשים
+133 +501 877 709 570 452 376 אסיהאפריקה יוצאי

(הדח 6 יובע
21 1.998 7.306 8.463 9.164 9.257 9.304 הקשישים מספר
+28 +911 4,198 4,379 4,431 4,977 3,287 ומעלה 75 בני
13 664 4,378 4,916 5,142 5,083 5,042 נשים
+57 +430 1,184 1,077 982 862 754 אסיהאפריקה יוצאי

שאנן, (נווה 7 רובע
רמז) רמות

+44 +2,335 7.595 7.322 6.578 5.775 5x260 הקשישים מספר
+98 +1682 3,404 2,966 2,573 2,116 1,722 ומעלה 75 בני
+48 +1,354 4,202 3,968 3,494 3,077 2,848 נשים
+159 +655 1,067 810 591 465 412 אסיהאפריקה יוצאי

.1 ברובע נכלל ולכן מאוכלס, ואינו תעשייתי אזור הוא 2 רובע 1
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2000 שנת עד ותחזיות בחיפה מוגבלים קשישים .2

אישי בטיפול המוגבלים קשישים בין להפריד מקובל מוגבלים קשישים של לנושא בהתייחסות
ניקיון). קניות, בישול, (כביסה, משקהבית בניהול המוגבלים קשישים לבין אכילה) הלבשה, (רחצה,
ובכ10,000 קשישים בכ2,400 אישי בטיפול המוגבלים הקשישים מספר נאמד ב1986,
להרכב רבה במידה קשור המוגבלים הקשישים מספר משקהבית. בניהול המוגבלים קשישים
קשישים יותר הקשישה באוכלוסייה שיש ככל בה. ובשינויים הקשישה האוכלוסייה של הדמוגרפי
כן, אס יותר. גבוה הוא המוגבלות שיעור  אסיהאפריקה יוצאי ויותר נשים יותר ומעלה, 75 בני
המוגבלים במספר ניכר לגידול בעתיד יביא הקשישים בקרב אלה קבוצות של במשקלן הגידול

משקבית. ובניהול יומיומי בתפקוד

1995,1990 ,1986 בשנים יבעים, לפי יומיומי, בתפקוד המוגבלים הקשישים של תחזית :5 לוח
ו2000

בין השינוי
ל2000 1986 הקשישים מספר

באחוזים במספרים 2000 1995 1990 1986

42a imi 2^21 2,212 zssi imq. העיר סה"פ
שמואל, (ק. J1 רובע

46.3 143 452 432 380 309 חיים) ק.
העתיקה (העיר 3 תבע

1.7 2 118 122 119 116 גרמנית) ומושבה
76.7 332 765 682 547 433 חיפה) (מערב 4 רובע
43.2 222 736 687 599 514 (הכרמל) 5 רובע
19.4 138 851 890 823 713 (הדר) 6 רובע

שאנן, (נווה 7 תבע
64.9 224 569 506 413 345 רמז) רמת

.1 ברובע נכלל ולכן מאוכלס, ואינו תעשייתי אזור הוא 2 רובע 1

הם קשישים. בכ2,400 1986 בשנת נאמד מספרם  יומיומי בתפקוד מתבלים קשישים (1)
.6.870 שהוא הארצי, הממוצע לעומת בקהילה המתגוררים היהודים מהקשישים 7.196 מהווים
זה באזור מתגוררים בעיר מהמוגבליס 2970  הדר באזור מתרכזת המוגבלת האוכלוסייה
בשיעור יחסית קטנים הבדלים קיימים .(5 לוח (ראה הכרמל באזור גרים נוספים ו210/0

שנת עד הכרמל). באזור 6.470 לבין העיר באזור 8.370 (בין השונים העיר ברובעי המוגבלים
קשישים לכ3,500 יגיע ומספרם יומיומי, בתפקוד המוגבלים במספר תלולה עלייה צפויה 2000
בתפקוד המוגבלים הקשישים במספר ביותר המשמעותי הגידול .(1986 לעומת 437© של (גידול
(ראה (6570 של (גידול שאנן נווה ובאזור (7770 של (גידול העיר מערב באזור צפוי יומיומי

.(2 תרשים
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רבעים, לפי הקשישים, כלל מוגוך יומיומי בתפקוד המוגבלים הקשישים אחוז :2 תרשים
ו2000 1986 בשנים

1986 H
. . 2000 ■

הקשישים מתוך 0/0

14 י _
12 ^נ

!1111111
העיר כל חיים קרית העיר העיר מערב הכרמל הדר שאנן נוה

ושמואל התחתית (4 (רובע (5 (רובע (6 (רובע (7 (רובע
(1 (רובע (3 (רובע
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,1990 ,1986 בשנים רבעים, לפי משקהבית, בניהול המוגבלים הקשישים של תחזית :6 לוח
. . . . 1995ו2000

....■ ,  .<■■ ■■..■."■.. Lyr.'7~ .":"t ■■"■ .;■' /,"i s'; ■'■ ,. ■ ./►.vr■? " ■j י י ...<.."   .■

בין השינוי
ל2000 1986 הקשישים מספר

באחוזים במספרים 2000 1995 1990 1986

+18 +1.868 1x282 11,822 11.140 1^114 חיפה סה"כ
שמואל, (ק. 1ג תבע

+14 +173 1,439 1,455 1,401 1,266 חיים) ק.
העתיקה (העיר 3 תבע

23 99 333 383 415 432 גרמנית) ומושבה
+43 +728 2,431 2,285 2,004 1,703 חיפה) (מערב 4 רובע
+30 +692 3,008 2,833 2,588 2,316 (כרמל) 5 תבע
9 257 2,622 2,883 2,990 2,879 (הדר) 6 רובע

שאנן, (נווה 7 רובע
+42 +631 2,149 1,984 1,742 1,518 רמז) ורמות

.1 ברובע נכלל ולכן מאוכלס, ואינו תעשייתי אזור הוא 2 רובע 1

אלה פעילויות לבצע היכול מישהו בביתם ואין משקהבית, בניהול המוגבלים הקשישים (2)
לוח (ראה בעיר הקשישה מהאוכלוסייה כשליש ומהווים איש, כ10,000 היום מונים למענם,
הצפוי הגידול הכרמל. ובאזור הדר באזור ריכוז קייס יומיומי, בתיפקוד למוגבלים בדומה .(6

גידול יומיומי. בתפקוד המוגבלים בקרב הצפוי מזה יותר מתון (18*70) זו באוכלוסייה
התחתית העיר באזור .4070 מעל של גידול  העיר מערב באזור צפוי במספרם משמעותי
שיעורם אולם משקביתם, בניהול המוגבלים של במספרם ירידה צפויה הדר ובאזור

בהתאמה). ו3670, 3870) בעיר הגבוהים בין יישאר הרובע באוכלוסיית

ס>כום

לבחינת הבסיס הינם בחיפה הקשישה האוכלוסייה של החברתייסדמוגרפייס האפיונים
שינויים על מורות לעתיד התחזיות זו. לאוכלוסייה שירותים למתן בעיר הקיימת ההיערכות

המוגבלים. הקשישים במספר מהיר גידול ועל הקשישה האוכלוסייה בהרכב מהותיים
וההרכב הקשישה האוכלוסייה גודל מבחינת העיר רובעי בין שוני על גם מצביעים הנתונים
הצפוי השינוי לגודל באשר הרבעים בין הבדלים יהיו לעתיד, התחזיות עלפי שלה. הסוציודמוגרפי
השירותים בהקצאת אלה הבדלים בחשבון להביא חייבת היום הקשיש לצורכי ההתייחסות וכיוונו.

השונים. העיר לאזורי
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והגירה. אכלוס דפוסי לגבי בעבר הקיימות המגמות המשך מניחות כאן המובאות התחזיות
הם אחרים, משינויים או מדיניות משינויי כתוצאה בעיר, האכלוס בדפוסי שינויים יחולו אם
בעיר המתרחשים השינויים אחר לעקוב חשוב לפיכך, המוצגות. התחזיות על גס להשפיע עשויים

בהתאם. התחזיות את ולעדכן

22



עתי: חלק
למעו השירותים מערך

בחיפה הקעץיעץ



בחיפה הקשיש למען השירותים מערן שני: חלק

השירותים מערכות בפני מורכבים אתגרים מעמיד היום בחיפה הקשישה האוכלוסייה היקף
שיטתית בהיערכות הצורך עלה בחיפה, לזקן השירותים של המואץ הפיתוח למרות השונות.
במספר הצפוי הגידול חייו. איכות ואת רווחתו את לשפר במטרה הזקן, לצורכי יותר ומקיפה

השירותים. מערכת על הלחץ את להגביר עתיד המוגבלים, במספר ובמיוחד בחיפה, הקשישים
שירותים של מיגוון מספקים בעיר שונים גופים כי הראה, בחיפה האב תכנית פיתוח
סלי ונבחנו הקייס, השירותים מערך של מקיפה סקירה נעשתה התכנית במסגרת לקשישים.
לבין הקהילתיים השירותים בין הבחנה נעשתה זו בסקירה השונים. הגופים שמספקים השירותים
מבחינת הן אלה, שירות תחומי שני בין השוני על מבוססת זו הפרדה המוסדיים. השירותים
זיקה קיימת זאת, עם הפעלתם. ומתכונת מטרתם מבחינת והן בהם הצורך על המשפיעים הגורמים

התחומים. שני בין רבה
בתחומים שירותים של מעוון בתוכו המאגד רחב, מונח הוא קהילתיים" "שירותים המונח
כרוכה אלה שירותים של הספקתם וכדומה. תעסוקה דיור, תרבות, חברה, רווחה, בריאות, כגון
משרד המקומית, הרשות מהם: רבים, גופים בין והשלמה תלות של מורכבים ארגוניים בקשרים
שקמונה, משען, שיל"ה, לאומי, לביטוח המוסד חולים, קופות הבריאות, משרד והרווחה, העבודה
 לקשישים שירותים של מיגוון מספק אלה מגופים אחד כל פרטיים. וגופים מתנדבים ארגונים
יחידות קיימות ובחלקם כולה, לאוכלוסייה המסופקים השירותים כמסגרת נעשה הדבר בחלקם
חברתיים, לשירותים בלשכות קשישים עובדי (כגון, הקשיש את ספציפית לשרת המיועדות נפרדות,
ולמעקב לאבחון צוותות שיל"ה, של המוקדים לאומי, לביטוח במוסד לקשיש לייעוץ התחנות
יום ביתחולים "הכרמל", בביתחולים הגריאטרית היחידה המשפחה, לבריאות בתחנות

וכדומה). "פלימן" בביתחוליס
בעיר. הפועלים הגופים כל את להקיף ניסיון היה בחיפה הקהילתיים השירותים מערך בבחינת
הקיימים הצרכים על היום, המשורתיס היקף על מידע נאסף הקיימים השירות מתחומי אחד בכל
בהווה. השירות ובהספקת בתפעול הקיימות הבעיות ועל השירות של להעמקה ו/או להרחבה
קריתחיים ואת העיר את הכוללים חיפה, של העירוניים לגבולות בלעדית היתה ההתייחסות
הצפון, לאזור שירותים להספקת מרכז רבים שירות בתחומי מהווה שחיפה מאחר וקריתשמואל.
הצפון. אזור של או המחוז של מאלה חיפה לעיר הקיימים המענים את לבודד קושי לעתים היה

השכונתיתאזורית. ברמה גם הקהילתיים השירותים נבחנו העירונית, לרמה נוסף
הבאים: הגופים את בחיפה כוללים לקשיש הקהילתיים השירותים של הארגוני המערך

בבתי סידורם ועל בקהילה הקשישים של לרווחתם אחראי חיפה בעיריית תוחה לשירותי האגף (1)

שונים גופים בין ולתיאום תקציבי לתכנון מדיניות, לקביעת האחראית מטה, יחידת באגף אבות.
בעיר. הקשיש בנושא המטפלים

סוציאליס, עובדים של מקצועיים צוותים ובהן אזוריות, רווחה לשכות ארבע מפעיל האגף
משפחתו. ובבני בקשיש לטיפול בלעדית האחראים

ייעוץ וקהילתי, פרטני סוציאלי טיפול כוללים: הלשכות באמצעות לקשיש הניתנים השירותים
מטפלות בידי (הניתן וסביבתי אישי טיפול משקהבית, בניהול עזרה לשירותים; קשיש של והכוונה
ארוחות הסוציאליים); מהעובדים מקצועית הדרכה המקבלות  ומט"ביות מט"זיות  מיומנות
שיפוצים אפוטרופסות; והבראה; נופש רפואי; מכשור כביסה? שירותי בבתיהם; למרותקים
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העובדים עוסקים לכך נוסף מתנדבים. והפעלת חברתיים בית ביקורי קשישים; בבתי ותיקונים
במרכזי נפש ותשושי מוגבלים קשישים ושל אבות בבתי תשושים קשישים של בסידור הסוציאליים

יום.

חשובה מסגרת המספקים לקשיש, מועדונים של להפעלתם גם אחראי רווחה לשירותי האגף
האוכלוסייה על להקל כדי חברתיים. שירותים ולהספקת להתנדבות להפעלה, פנאי, שעות לבילוי
חולים קופת במרפאות בעיר, הקשישים ממועדוני בחלק גם הרווחה שירותי ניתנים הקשישה,

שונים. באזורים רווחה לשירותי ובמוקדים השונות
ולהכוונה, לייעוץ כללעירוני שירות הוא הרווחה לשירותי האגף עלידי המופעל נוסף שירות
אחראית היחידה ומוסדיים. קהילתיים שירותים על מידע ובמתן שירותים לקבלת בפניות העוסק

הרווחה. שירותי באמצעות מוסדי לסידור הזכאים קשישים, של מוסדית להשמה גם
מתנדבים בגיוס היתר, בין עוסקת, אשר התנדבות, יחידת גם פועלת רווחה לשירותי באגף

בעיר. ההתנדבותי במערך והפעלתם קשישים ובגיוס הקשישים למען
בעיר. אחרים גורמים עם בשיתוף נוספים שירותים מופעלים רווחה לשירותי האגף בחסות
עצמאיים; לקשישים מוגן דיור מפעיל ו"שקמונה", שיל"ה אגודת עם בשיתוף רווחה, לשירותי האגף
לפיתוח האחראית יחידה שהיא בחיפה"), לקשיש יום ("מרכזי מיל"ב עמותת בהפעלת מעורב האגף
המועדונים. במסגרת וקפואות חמות ארוחות ולהספקת בעיר הקשישים מועדוני של ולהפעלה

וכדומה. היום ממרכזי חלק של ובהפעלה ולמעקב לאבחון הצוותים בהפעלת גם שותף האגף
ומהווים הדורות בין מפגש המאפשרים קהילתיים בתיספר מפעיל חיפה בעיריית החינוך אגף (2)

וקשישים. ילדים בין משותפת לפעילות בסיס
ותשושי סיעודיים קשישים של להשמה והן למימון הן המרכזית הכתובת הינו הבריאות משרד (3)
שירותי המספקות בחיפה, המשפחה לבריאות תחנות 25 להפעלת גם אחראי הוא במוסדות. נפש
האוכלוסייה למען מיוחדות תכניות פותחו בחיפה תחנות ב13 שונים. בגילאים לאוכלוסיות מניעה
צוותים וקופתחולים, רווחה לשירותי האגף שיל"ה, בשיתוף מופעלים, אלה בתחנות הקשישה.
הצוותים סוציאלית. ועובדת מרפאה אחות הציבור, בריאות מאחות המורכבים ולמעקב, לאבחון
הקשיש צורכי של כוללנית בהערכה נתון, גיאוגרפי באזור הקשישה האוכלוסייה באיתור עוסקים
לא צרכים באיתור חשוב גורם מהווים הצוותים הפעלתה. אחר ומעקב טיפול תכנית ובבניית

שאותרו. לצרכים כמענה שירותים פיתוח ובעידוד בקהילה מסופקים
שירותי מפעיל לנכים; דירות להתאמת בבתים ושיפוצים רפואי מכשור מממן הבריאות משרד
באמצעות גריאטריים שיקום שירותי וכן ורמב"ם; "רוטשילד" בביתחולים כלליים אשפוז
בשיתוף קוגניטיבי לאבחון ויחידה רמב"ם; בביתחולים פסיכיאטרית מרפאה "פלימן"; ביתחוליס

"פלימן". בביתחולים רווחה לשירותי והאגף שיל"ה
בחיפה והשיקומיים. הסיעודיים הרפואיים, מהשירותים ניכר חלק מספקת גללית קופתחולים (4)
ולמעקב. טיפול להמשך אחת ויחידה אזוריות מקצועיות מרפאות שתי מרפאותאם, 21 מופעלות
בין ניתן, המקצועיות במרפאות שוטפים. ורפואיים סיעודיים שירותים מספקות מרפאותהאם
רופאים של וטיפול בדיבור) ריפוי בעיסוק, ריפוי (פיזיותרפיה, בקהילה השיקומי הטיפול השאר,
האשפוז שירותי את "הכרמל", החולים בבית הפסכיאטרית המרפאה את מפעילה הקופה מומחים.
גם מספקת הקופה "הכרמל". בביתחולים היא אף הממוקמת גריאטרית, ויחידה ביתהחולים של
לקשיש שיקומי יום מרכז בהפעלת היום שותפה הקופה האישי. הטיפול מן וחלק רפואי מכשור

הגפן. ברחוב
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באמצעותה. המבוטחת לאוכלוסייה וסיעודיים רפואיים שירותים מספקת מכבי קופתחולים (5)
מספקות הקופה של האזוריות המרפאות שלוש פרטיים. רופאים בידי ניתן הרפואי השירות מרבית

ולמעקב. טיפול להמשך ויחידה בהדר פיזיותרפיה מכון לקופה אחות. של סיעודימקצועי שירות
משרד רווחה, לשירותי האגף בשילוב ומופעלת אשל, של מייסודה מקומית, עמותה היא שיל"ח (6)
באוכלוסייה בלעדית עוסקת שיל"ה התנדבותיים. וגופים לאומי לביטוח המוסד הבריאות,
ולמעקב, לאבחון בצוותות מעורבת שיל"ה לקשיש. קהילתיים שירותים לפתח ומטרתה הקשישה,
בחיפה פיתחה שיל"ה מועדונים. ובמספר בעיר היום במרכזי ב"פלימן", קוגניטיבי לאבחון ביחידה
שותפה והיתה נזקקים, לקשישים שיניים טיפול מממנת היא התיקונים, סיירת ואת המוקדים את
עם יחד בתים לשיפוץ בתכנית גם מעורבת שיל"ה אזעקה. מכשירי ובהתקנת המוגן הדיור בפיתוח
האורקולי המרכז של בהפעלה ברזילי, ברחוב הגריאטרית המרפאה של ובהפעלה בפיתוח "עמידר",

ראייה. וכבדי עיוורים לקשישים פעילות ובהפעלת הזיקנה) בנושא להדרכה סרטים (המספק
סניפים ובחמישה אחד מרכזי במוקד לקשיש לייעוץ תחנה בחיפה מפעיל לאומי לביטוח המוסד (7)
בעיות פרישה, של בנושאים ייעוץ ומספקות מתנדבים, באמצעות פועלות התחנות בקהילה.
בסיס על לקשישים, ביקוריבית גם מספקות התחנות המיסוד. ובתחום אלמנות דיור, משפטיות,

בקהילה. הפועלים אחרים שירותים להפעלת מתנדבים לגיוס חשוב גורס ומהוות התנדבותי,
בבתיהספר. האישית המחויבות תכנית באמצעות לקשיש בשירותים מעורב החינוך משרד (8)
עורכים התלמידים לקשישים. בשירותים מתנדבים וחלקם שונות, במסגרות מופעלים התלמידים
תיקונים. בסיירת ומשתתפים בבתיאבות מסייעים ובודדים, מוגבלים לקשישים חברתיים ביקורים
השירותים להשלמת חשוב מקור והינם נרחב, מידה בקנה בחיפה פועלים וולונטריים ארגונים (9)
הארגונים בין הקשישה. האוכלוסייה של ולהפעלה להעסקה גם בסיס מהווים הם הקהילתיים.
מתן כור, משען, יע"ל, ויצ"ו, ברית, בני נעמ"ת, האזרחי, המשמר שיל"ה, שרה, יד בחיפה: הפעילים
עוסקים המתנדבים ארגוני אחיסמך. חיים, נפש דתיות, נשים ארגון אמונה, שמואל, יד חסד בסתר,
בהספקת ייעוץ; בשירותי מועדונים; של בהפעלה ובבתיחולים; במוסדות חברתיים בביקוריבית

מיוחדים. לצרכים הקצבות ובמתן תיקונים סיירת בהפעלת רפואי; מכשור
בעקבות האחרונה בשנה רבה במידה התפתחו לקשיש, שירותים המציעים פרטיים, ארגונים (10)
והשגחה. ביתית עזרה אישי, טיפול של בשירותים בעיקר מתמקדים והם סיעוד, ביטוח חוק הפעלת

אחות. של סיעוד שירותי גס מספקים חלקם

בקשיש הטיפול כי מראה, הקהילתיים השירותים מערך של הארגונית הסקירה לסיכום,
קיים זאת, למרות שירותים. של ענפה רשת מספק מהם אחד שכל שונים, גופים בין מתפצל בחיפה
מודעות השירותים ומערכות בקשיש, בטיפול העוסקים השונים הגופים בין רב שיתוףפעולה בחיפה
בין הקשרים הקשישה. לאוכלוסייה כוללני טיפול ובמתן בקשיש הטיפול רצף בהבטחת לצורך
בהפעלת השונים, השירותים נותני שבין השוטפים במגעים ביטוים את מוצאים השונים הגורמים

וכדומה. המרפאות במסגרת סוציאליים שירותים בהפעלת והמעקב, האבחון צוות כגון מסגרות
הללו השירותים הקהילתיים. השירותים למערך חשובה השלמה הס המוסדיים השירותים
ותשושי סיעודיים תשושים, עצמאיים, קשישים לשרת המיועדים ממושך, לטיפול מוסדות כוללים
ממלכתיים, גורמים אלה מוסדות בהפעלת מעורבים בארץ, אחרים למקומות בדומה בחיפה, נפש.
המופעלות הסיעודיות המיטות ריבוי הוא חיפה את המייחד ופרטיים. ציבורייםהתנדבותייס
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העדה ועד את כולל מוסדיות מיטות המספק הציבוריהתנדבותי המגזר פרטיים. במוסדות
הרופא. בית דינה, בית הולנד, יוצאי וארגון אירופה, מרכז עולי ארגון ברית, בני משען, הספרדית,

ההשמה על הבריאות ומשרד הרווחה לשכות אחראים אחרים, למקומות בדומה בחיפה,
קשישים של ישירות פניות יש זאת, מלבד באמצעותם. לשירות הזכאים קשישים של המוסדית
של בנושא כללעירוני ייעוץ שירות מפעיל הרווחה לשירותי האגף פרטי. באופן השונים למוסדות
עלידי המופעלות האזוריות, הרווחה לשכות גס מספקות זה בתחום ייעוץ שירותי מוסדית. השמה

לאומי. לביטוח המוסד של לקשיש לייעוץ והתחנות רווחה לשירותי האגף
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שלישי: v^n
השירותים, הספקת מתכונת

מסופקים לא צרכ*ם
השירותים לפיתוח והמלצות

בחיפה הקעץיעץ למען



מסופקים לא צרכים השירותים, הספקת מתנתו! שלישי: חלק
בחיפה הקשיש למען השירותים לפיתוח והמלצות

מבוא ♦!

הרבים הצרכים את להדביק היום הקיימים השירותים מצליחים לא המואץ, פיתוחם למרות
והגביר ובהספקתס, השירותים בהפעלת בעיות גס העלה הקשישים במספר הגידול העיר. קשישי של

הללו. השירותים של יותר שיטתית להיערכות הצורך את
שירותים של הפיתוח בחשיבות ההכרה היום וגוברת הולכת הקהילתיים השירותים בתחום
חלק מבטאה סיעוד ביטוח חוק הפעלת הטבעית. בסביבתו הקשיש של הישארותו להבטחת אלה
בשירותים הצורך והפחתת בקהילה הקשיש של חייו איכות לשיפור היום הקייס מהמאמץ

מוסדיים.
מענה למתן רבים צרכים היום קיימים מוסדיים, בשירותים השימוש להפחתת המגמה למרות
לשיפור הצורך עולה בנוסף, בקהילה. תקין חיים אורח לנהל מסוגלים שאינם רכים לקשישים הולם

בקשיש. נאותים טיפול ואיכות רמה להבטיח כדי הקיימים, המוסדות מן חלק של האיכות
להבטיח ובראשונה, בראש נועדו, הבאות בשנים בחיפה השירותים לפיתוח הוועדה המלצות
את לקבל לקשיש לאפשר היא השאיפה בכבוד. הזדקנות להם שתבטיח חיים, איכות חיפה לתושבי
עתידים השירותים וייעול שיפור פיתוח, תקינים. חיים לנהל שיוכל כדי לו, החיוניים השירותים

בקשיש. הטיפול מעומס ניכר בחלק הנושאים המשפחה, לבני גס לתרום

בחיפה לקשיש השירותים מערך לפיתוח מנחים קווים .2

הוועדה בחיפה. הקיימים בשירותים הדרושים הפיתוח כיווני את להתוות נועדה תכניתהאב
הבאות: בשנים לקשישים השירותים לפיתוח כתשתית הבאים היסוד קווי את גיבשה

לצורכי מרבית והתאמה איכות זמינות, להבטיח כדי השירותים מערך את ולשפר להרחיב א)
מוסדיות. במסגרות והן בקהילה הן ומשפחתו, הקשיש

הקיימים המשאבים ניצול תוך השירותים, במתן הכרוכים התהליכים את ולהקל לפשט ב)
הצרכים. דחיפות את התואמים עדיפויות, סדרי וקביעת

הטיפול רצף להבטחת השונים השירותים ספקי בין שיתוףהפעולה ואת התיאום את לחזק ג)
בקשיש.

שלהם לצרכים תשומתלב מתן תוך לקשיש, שירותים במתן העוסקים מקצוע באנשי לתמוך ד)
ובהכשרה. בהדרכה בהכוונה,

מערך וחיזוק חדשים התנדבות תחומי פיתוח עלידי ההתנדבותי האדם כוח את לטפח ה)
המתנדב. אחר והמעקב ההכוונה ההדרכה,
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תוך לקשיש, שירותים בפיתוח הפרטי המגזר של והן הציבורי המגזר של הן ביוזמות, לתמוך ו)
ושיתוףפעולה. תיאום הטיפול, איכות הבטחת

לה. מחוצה והן במשפחה הן הביןדוריים הקשרים את לחזק ז)

לפעילות ההזדמנויות הרחבת עלידי הקשיש של הפוטנציאלית התרומה את למצות ח)
משמעותית.

מתאימים. קהילתיים שירותים מערך באמצעות עצמאותו מרב על לשמור לקשיש לאפשר ט)
בעיר. הקיימים לשירותים הקשור בכל המודעות את ולהגביר מידע להפיץ י)
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א1 פרק

בחברה הקעץיעץ



בחברה הקשיש א': פרק י" ל

בץדור"ם >חסים .1

בהווה בחיפה הבץדוריים היחסים א,

בתוך הגילים מכל אנשים של ובהתנהגות בעמדות מתבטאת בחברה לזקן ההתייחסות
הצורך הורגש בחיפה, הביןדורייס הקשרים לחיזוק המושקע המאמץ למרות לה. ומחוצה המשפחה

ולשפרם. הללו הקשרים את יותר עוד להרחיב
במשפחה הביןדורי במפגש עיקריים: מישורים בשני התמקד בחיפה הביןדורית המערכת אפיון

והילדים. הצעירים דור לבין הזקן בין בעיקר למשפחה, שמחוץ ובמפגש
שונים ממחקרים ממצאים הביןדורי. למפגש העיקריות המסגרות אחת הינה המשפחה
עזרה למתן עיקרי מקור להוות המשפחה ממשיכה המודרנית בחברה השינויים למרות כי מראים
יחסית. גבוהה הוריהם לבין בינם המפגשים תדירות הילדים, של הניידות למרות וכי לזקן, ותמיכה

דומות. מגמות על מצביעים חיפה על הנתונים
הגרים מהקשישים ל"147 כי מראה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של הקשישים סקר
רק ארצית (ברמה בחו"ל. המתגוררים לילדים הורים הם נוספים ו370 ילדים בכלל אין בחיפה
3070 לעומת ויותר, ילדים ארבעה בחיפה מהקשישים ל1470 .(7 לוח (ראה ילדים) אין ל110/0

אלה הילדים, עם המגעים בעיר. המתגוררים ילדים יש בחיפה מהקשישים ל6570 הארצית. ברמה
הוא הילדים עם הקשר הארצית, לרמה בניגוד בחיפה, אולם תכופים, הם לה, שמחוצה ואלה בעיר
עם יוסיוס נפגשים בחיפה מהקשישים 2970 ישירים. במפגשים ופחות הטלפון באמצעות יותר
השירותים ולא  שהמשפחה נמצא הארץ, בכל כמו בחיפה, הארצית. ברמה 4170 לעומת ילדיהם,
לבניהם, רבות מסייעים קשישים מעט לא זאת, עם לקשישים. לעזרה העיקרי המקור היא 

וכדומה. בסידורים בנכדים, בטיפול כספית, מבחינה
וקשה וכדומה, באוטובוס בסופרמרקט, ברחוב, מתרחש למשפחה מחוץ הביןדורי המפגש
ומתרחשים יותר, ומכוונים יותר מובנים המפגשים מן חלק מוגדרות. למסגרות אותו לתחום מאוד

בחיפה. לבחון ניסינו הללו המסגרות את יחסית. קבועות במסגרות
השירותים, מערכת עלידי היזומיס למשפחה, מחוץ ביןדוריים למפגשים להתייחס ניתן

המשכיותו. ומידת המפגש אופי המקום, מבחינת
בתי חברתיים, מועדונים כמו הביןדורי, למפגש מסגרות מספר בחיפה קיימות כי נמצא,
למפגש הנפוצות המסגרות בין הם האבות ובתי המועדונים הקשיש. של ביתו או בתיספר אבות,
של ובהופעות בביקורים רק לא מאופיינים שבחיפה המועדונים הצעיר. הדור לבין הקשיש בין
משולבת. בצורה חברתיתתרבותית פעילות המקיימות מסגרות בכמה גם אלא, במועדונים ילדים

הנוער. בני לבין הקשיש בין המשלבות הנוספות המסגרות אחת הס הקהילתיים בתיהספר
קשישים למען ההתנדבות הוא המפגש מסוגי אחד המפגש. סוג הוא להתייחסות שני מישור
ביקורי כגון: בתחומים הקשיש למען בעיר מופעלים רבים נוער בני הצעירים. למען קשישים ושל
החן. טיפוח ושירותי תיקונים סיירת ובבתיחולים, במוסדות קשישים ביקור חברתיים, בית
במשמרות ספרייה, בהפעלת כגון: הילדים, למען הם אף מופעלים בחיפה הביניים ודור הקשישים

הילדים. ובגני בבתיהספר ובעזרה בטיחות,
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בין השוואת  הקשיש של המוצא ארץ לפי מגוריהם ומקום הקשיש של הילדים מספר :7 לוח
לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה של 60+ בני מסקר נתונים  הארצית לרמה חיפה

(באחוזים) 1985

חיפה ארצי

אירופה אסיה אירופה אסיה
אמריקה אפריקה סה"כ אמריקה אפריקה סה"כ 1

ילדים לך יש האם א.
בחו"ל) או (בארץ

14 6 14 14 8 11 לא
86 94 86 86 91 89 כן

הילדים מספר סה''נ ב.
28 8 25 29 8 21 ילד1

43 12 37 46 9 33 ילדים 2
21 25 24 17 12 16 ילדים 3
8 55 14 8 71 30 ילדים +4

לפי הילדים הרגב ג.
מגורים מקום

3  3 41 3 בחו"ל הילדים כל
28 11 26 27 19 26 עיר באותה הילדים כל
27 18 25 29 7 21 לעיר מחוץ הילדים כל
26 46 29 24 52 33 אחרת עיר + עיר אותה
2 13 3 6 5 6 חו"ל + עיר אותה
8 3 7 6 2 4 חו"ל + אחרת עיר

+ חו"ל + אחרת עיר
6 9 7 4 14 7 עיר אותה

גיל לקבוצות משותפות והתנסות חוויה על המבוסס המפגש הוא אחר מסוג ביןדורי מפגש
שאורגן המשפחה, ושבוע למתנדבים הדרכה קורס הגילים, מכל ציירים של תערוכה כגוף שונות,

"הרצל". בביתספר
מבתיהספר גדול בחלק הזיקנה. בתחום והכשרה הדרכה הוא ביןדורי מפגש של האחרון הסוג
העוסקים מקצוע אנשי הזמנת דיון, בליווי סרטים הכוללת: הדרכתית, פעילות מתקיימת בעיר
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בנושא עיתון הוצאת (סימולציה), הדמיה משחקי ספרות, הוראת במסגרת שיחות בזקן, בטיפול
"ליאובק" הכרמל, בהדר "הריאלי", ("הרצל", בתיספר בכמה וכדומה. מחנך בשעת דיונים הזיקנה,
מן חלק שונים. מפגש דפוסי המשלבת ענפה, ביןדורית פעילות על דיווחו ג') ועירוני "דגניה"
לבין האבות ובתי המועדונים בין המפגשים כגון אקראי יותר אופי בעלות הן הקיימות הפעילויות
כדוגמת מתמשכות, קבועות יותר וחלקן מיוחדים, באירועים או בחגים והגנים בתיהספר

הנוער. בני עלידי הניתנים הקשיש בבית החברתיים הביקורים

בץדורית פעילות בפיתוח הצורך ב.

המשפחה בתוך הקשרים טיב של כוללת הערכה לתת שיכלו מחקרים עמדו לא הוועדה לרשות
חיזוק מקבלות אשר המקצועיים, העובדים מן רבות עדויות יש זאת, לעומת אך לה, ומחוצה

בארץ. אחרים באזורים שבוצעו ממחקרים
בעוד המשפחה. במסגרת הביןדוריים במגעים הקשיים על הצביעו שונים מקצוע אנשי
מעמסה מוטלת אחרים שבמקרים הרי עזרה, לקבלת לילדיהם מלפנות נמנעים רבים שקשישים
רווחה לשירותי בלשכות הסוציאלי השירות המזדקנים. בהורים הטיפול של הביניים דור על כבדה
מופעלת בקריתחייס במרכזיוס הביןדוריות. הבעיות עם בהתמודדותם ולבניו לקשיש מסייע
תשושהנפש. הקשיש עם בהתמודדותם להם לסייע הקשיש, משפחה בני של טיפולית קבוצה
לדעתם, קייס, הצורך נוספות. במסגרות בעיר זו פעילות להרחיב מקום יש העובדים, של לדעתם

עצמו. הקשיש אצל גם אלא הילדים, דור בקרב רק לא
הזיקנה בתחום ההדרכה של ובהרחבה בהעמקה הצורך על הצביעו בבתיהספר העובדים
היום בהם שאין בתיספר לכלול כדי וגס פעילות היום יש שבהם בבתיספר גם בתיהספר, במסגרת

בתחום. פעילות
התייחסותם את לשמוע ביקשנו עצמם הקשישים עם מועדונים בשישה שהתקיימו בדיונים
הנוער של היחס את משנה אכן הזיקנה בתחום החינוך כי ציינו, הקשישים הביןדורייס. לקשרים
אופי בעלי למפגשים מאוד חיובית בצורה התייחסו הם זו. פעילות של בהרחבה חשיבות וראו לזקן,
קבוצות כל משתתפות בה אשר ההתנדבות, בנושא הכשרה או תערוכה כגון: משותפת, התנסות של
כמאפשריס הקהילתיים, בתיהספר את בחיוב ציינו הקשישים מן חלק שווה. מעמד כבעלי הגיל

הדורות. בין חיובי מפגש

הוועדה המלצות ג.

הזיקנה לבעיות הקשורים בנושאים משפחות הדרכת של הפעילות את ולבסס להרחיב .1
הביניים לדור לסייע גדי פרטנית), או קבוצתית (ברמה המזדקן בהורה והטיפול
לגבי גם והטיפול ההדרבה אפשרויות את להרחיב רצוי המזדקנים. הוריו עם בהתמודדותו
עם להתמודד להם ולסייע הילדים עם המפגש את עליהם גם להקל בדי עצמם, הקשישים
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בתיאבות, מרכזייום, כגון במסגרות אלת תכניות לפתח ניתן וקשייהם. ציפיותיהם
ומשפחתו. הקשיש עם רציף קשר יש שבהם רווחה, ולשכות מועדונים

להם לסייע כדי בקשיש, המטפלים מקצוע לאנשי ההדרכה תכניות את ולהעמיק לפתח .2
הביןדוריים. היחסים נושא עם בהתמודדות

בתחום והסברה לימוד תכניות בפיתוח לבתיספר ולייעץ לסייע שתוכל מסגרת, לפתח .3
זה. בתחום פעילות תחומי בבחירת להם תסייע ואשר הזיקנה,

בהן שמשתתפים מסגרות לבין בעיר וגנים בתיספר בין הקיימים המפגשים את להרחיב .4
משותפים. התנסות תחומי פיתוח תוך קשישים,

ואת חדשים, התנדבות תחומי פיתוח תוך בבתיספר, קשישים של ההתנדבות את להרחיב .5
ההתנדבות תחומי את ולהעמיק הקשיש, למען נוער בני של הקיימת ההתנדבות

המשותפת.
הקהילתיים. בתיהספר כמו משולבת, לפעילות הרבגיליות המסגרות מספר את להרחיב .6
בבתיהאבות, הבודדים הקשישים אוכלוסיית של לצרכים מיוחדת תשומתלב להקדיש .7

משפחותיהם. עם מפגש תכניות ולפתח
למענה. לימוד תכניות ולפיתוח קשישה אוכלוסייה לקליטת האוניברסיטה את לעודד .8

משרדים סופרמקטים, בנקים, כגון בשירותים מיוחדות הסברה תכניות פיתוח לעודד .9
הקשיש. של הייחודים לצרכים המודעות את להגביר כדי אוטובוסים, ציבוריים,

לצורך מקיפה תכנית ולפתח הרחב, הציבור בקרב הביןדורי לנושא המודעות את לעודד .10
את כך לשם ולנצל ציבוריות, ובבימות בהרצאות התקשורת, באמצעי שימוש תוך זה,
המקומיים התקשורת אמצעי את יותר לנצל ניתן כך בתוך התנדבות. ארגוני של המסגרות
מקומי, בעיתון קבועה פינה לדוגמה: הקשיש. מעמד ולחיזוק ביןדורית הבנה לשיפור

הביןדורי. בתחום נושאים להעלות יכולים וקשישים משפחה בני שבה
בעיר. זו פעילות בפיתוח ולארגונים ליחידים שיסייע הביןדורי בנושא מידע מרכז להקים .11
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שירותים ולמתן קשישים להפעלת כמסגרת התנדבות *2
לקשישים

ההתנדבותית הפעילות מתכונת א,

משאב הוא המתנדב עצמו. למתנדב והן החברתית למערכת הן חשובה ההתנדבותית הפעילות
לתגבר ניתן התנדבותית בעבודה הפורמליים. השירותים למערכת בעבודתו התורם חשוב, חברתי
לפרט חשובה ההתנדבות מאידך, חסרים. שירותים לספק אף ולעתים הקיימים, השירותים את
ותורם. מסייע מועיל, שהוא ותחושה חברתית מעורבות תעסוקה, לו מספקת שהיא מאחר עצמו,

מעורבים בעיר ארגונים מעשרים יותר ההתנדבות. בתחום ענפה פעילות היום קיימת בחיפה
.8 בלוח מתוארים שבהם והעיקריים התנדבותית בפעילות היום

מתנדבים ארגוני של כשלוחות פועלים ואחרים מקומיים, הס ההתנדבותיים הארגונים מן חלק
על היא אליהם שההשתייכות ואחרים, דתי צביון בעל הוא הפעלתם שבסיס ארגונים, יש ארציים.
ובה ההתנדבותית, הפעילות ולתיאום לשיתוף מסגרת בחיפה קיימת ארגונית. חברות בסיס

מתנדבים). לארגוני (מועצה בעיר ההתנדבות מארגוני גדול חלק משתתפים
ההתנדבותי, כוחהאדס ממאגר משולב חלק הארגונים ברוב מהווה הקשישה האוכלוסייה
האחרות. הגיל לאוכלוסיות המיועדת מפעילות כחלק קרובות לעתים מוגדרים לקשיש והשירותים
להעסיק המעוניינות ציבוריות למסגרות אדם כוח לגיוס חשוב מקור הינס ההתנדבותיים הארגונים

מתנדבים.
מדויק רישום העדר בשל הקשישים למען הפועלים המתנדבים מספר את לאמוד קושי קיים
את לאמוד ניתן ארגונים. בכמה בוזמנית פועלים המתנדבים מן שחלק ומאחר המתנדבים של
המרכזית הלשכה שערכה 60+ בני הקשישים סקר של הנתונים עלפי המתנדבים הקשישים מספר
בחיפה מגיעה ומעלה 60 הגיל בקבוצת המתנדבים מספר כי נמצא, ב1985. לסטטיסטיקה
במידה גבוה בחיפה ההתנדבות היקף זו. גיל בקבוצת מהאוכלוסייה 2070 שהם איש, לכ8,000
שמתנדבים הינו, בחיפה ההתנדבות של נוסף מאפיין .(1470) הארצית ברמה הקייס מזה ניכרת
בין בהתנדבות עוסקים בחיפה הקשישים מהמתנדבים 7470 מבוגר. בגיל רק זו בפעילות החלו רבים

הארצית. ברמה מהקשישים 4770 לעומת שנים, לתשע שנה
(ראה עיקריים תחומים בשמונה בחיפה כיום מתבצעת הקשישים למען ההתנדבותית הפעילות
ביותר; הממוסדים ההתנדבות מתחומי אחד זהו  הקשיש בבית חברתיים ביקוריבית (1 :(8 לוח
בעיקר ומשרת נרחב בהיקף הוא אף המופעל תחום  ובבתיחולים במוסדות חברתיים ביקורים (2
בהם  לקשיש יום מרכזי של או מוקדים של חברתיים, מועדונים של הפעלה (3 הקשישים? את
מינהליים שירותים מתן (4 גילם? בני חברים למען הפועלים עצמם, הקשישים הם המתנדבים רוב
בגיוס והן המכשור בהספקת הן היא ההתנדבות שבו תחום  רפואי מכשור הספקת (5 וארגוניים;

עצמם. הקשישים עלידי מופעלים חלקם  לקשישים ייעוץ שירותי מתן (6 עבורו? המימון
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1987 השירותים, מיפוי נתוני לפי בחיפה, הקשישים למען העיקריים ההתנדבות תחומי :8 לוח

הספקת ביקורים
הפעלת שירותי חברתיים ביקורי סה"כ
מועדו ארוחות, במוסדות, בית מספר

מכשור נים גינון, בבתי חברת תחו ■■:■..
הקצבות ייעוץ רפואי מינהלה (חוגים) תיקונים חולים יים מים , :

1 j 4 a a 7 10 1z טה"פ
* * * * 4 הרווחה אגף

*  * * 3 בתיספר
* * 2 כללית קופתחוליס

* * 2 לאומי ביטוח
*  * 2 אזרחי משמר

* * *י יי 3 שרה יד
* * *■■■■ י; 3 שיל"ה

* .  * 2 שיל
.  . י י י . 3 יעל

* * * * * * 6 ויצ"ו
. . *  * * 5 ברית בני
* * * * * 5 נעמת

* ;  * 2 משען
* * 2 כור

* * ■ ■ ' 2 בסתר מתן
* * * * 4 חי"ש
* * * . * 5 אמונה
# ■■■■■. * * 3 דתיות נשים ארגון

■.■ . 2 חיים נפש
* * * * 4 אחיסמך

חולים, קופות מרפאות ארגוניות: מסגרות במיגוון בחיפה מתבצעת ההתנדבותית הפעילות
שרה יד בתיאבות, בתיחולים, לקשיש, לייעוץ התחנות מוקדים, מועדונים, הרווחה, לשכות
בטכנודע, הביולוגי, במכון מתנדבים קשישים להפעלת מיוחדים נסיונות מספר היו כמוכן וכדומה.

מתפתחות. מארצות עובדים להכשרת ובמרכז חיפה באוניברסיטת
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ובעיות צרכים  ההתנדבות .1

את או למתנדבים ההזדקקות היקף את להעריך ניתן שבאמצעותם אומדנים, היום אין
למען התנדבותית בפעילות אחרות גיל קבוצות בקרב או הקשישים בקרב ההתנדבותי הפוטנציאל
המרכזית הלשכה של הקשישים סקר של בנתונים להשתמש ניתן חלקי כאומדן הקשיש.
פעילותם את להרחיב מעונייניס היו בחיפה מהקשישים 1970 לפיהם 1985 משנת לסטטיסטיקה

ההתנדבות. בתחום
הקשיש למען המתנדבים במספר ניכרת בהגדלה הצורך על מצביעות העובדים הערכות
הסברה היום נחוצה לדעתם, בעיר. הקשישים בקרב הקייס ההתנדבותי הפוטנציאל ובמימוש
גיל קבוצות ולגיוס קשישים מתנדבים לגיוס חדשניות, בשיטות שימוש תוך נרחב, ופרסום מעמיקה
לשירות חדשים התנדבות תחומי בפיתוח הצורך הועלה כמוכן הקשיש. למען להתנדבות אחרות
לאיתור במאמץ מתנדבים ושילוב חירום שירותי שיניים, מרפאות כביסה, שירותי כגון: הקשיש,
הקשורים לנושאים הדעת את לתת לדעתם, רצוי, בבד, בד גבוה. בסיכון קשישה אוכלוסייה
התפקידים עם להתמודד לו לסייע כדי המתנדב, עבודת על מקצועי ולפיקוח למעקב להדרכה,
והמפעילים המגייסים הגורמים בין הקשרים שיפור על העובדים המליצו כן מועסק. הוא שבהם
העובדים, לדעת היה, רצוי בעיר. ההתנדבותיים הגופים בין הפעולה שיתוף הגברת ועל מתנדבים
להרחיב וכדי גבוהה מוטיבציה להבטיח כדי למתנדבים, התגמולים בנושא הרחבה ביתר להתמקד

ההתנדבותי. הפוטנציאל את

הוועדה המלצות ג.

לארגונים תסייע אשר קשישים, למען או קשישים של ההתנדבות לעידוד לשכה להקים .1
גיוס דרכי לפתה גם יהיה המרכז מתפקידי מתנדבים. ובטיפוח בגיוס בעיר הקיימים
בקרב ההתנדבותי הפוטנציאל את למצות כדי ומיומנויות תפקידים לפתח חדשניות,
ועדה יפעיל המרכז להתנדבות. הקיימות המסגרות על מידע ולספק בעיר הקשישים

מתנדבים. בהפעלת העוסקים הארגונים כל בין שתקשר לתיאום,
צורכי את למלא לאחריותם מתנדבים המעסיקים הארגונים של המודעות את להגביר .2

ובהדרכה. בהנחיה המתנדבים
כדי הקשיש, של ההתנדבות בתחום היום הקיימים והמשימות התפקידים את לגוון .3

ההתנדבות. במערד מקומם את למצוא אנשים ליותר ולאפשר מתנדבים יותר למשוד
יש ומאידך מאוישים, בלתי תפקידים של רב והיצע מתנדבים לעבודת ביקוש שיש מאחר .4
לגישור המאמצים את לתגבר ממליצה הוועדה מנוצל, שאינו התנדבותי כוחאדם של היצע

הקיימים. וההיצע הביקוש בין
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קשישים של תעסוקה *3

של ההעסקה להמשך באשר חדשות סוגיות גס בעקבותיה הביאה החיים בתוחלת העלייה
יש העבודה, ממעגל יציאה פורמלית בצורה קובע הפרישה שגיל למרות המבוגרים. בגילאים אנשים
לדעת מהווה, עבודה המשך הפרישה. לגיל מעבר בשכר לעבוד הממשיכים רבים אנשים היום
לקשרים לחברה, השתייכות של לתחושה ותועלת, תרומה של לתחושה חשוב מקור רבים, חוקרים
שכל לציין, יש מספיקות. תמיד שלא מפנסיות, ההכנסה להשלמת מקור וכמובן, חברתיים,
האדם עוד כל כי הראו, המבוגרים לעובדים מעסיקים עמדות ושבדקו בארץ שבוצעו המחקרים

יותר. הצעירים של מזו נופלת אינה עבודתו בריא,
מכלל 1770 בחיפה כי מראים, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של הקשישים מסקר הנתונים
הוא חיפה את המייחד הארצית. ברמה שנמצא לאחוז דומה זה אחוז עובדים. ומעלה ה60 בני
היא זו גיל בקבוצת העובדים אחוז היום. העובדים 6560 בגילאי אנשים של מאוד הנמוך השיעור
אחוז זו. גיל בקבוצת הגברים בקרב במיוחד בולט ההבדל הארצית. ברמה 4170 לעומת בחיפה 2870

זה נתון הארצית. ברמה 5970 לעומת בחיפה 4070 הוא 6560 הגיל בקבוצת העובדים הגברים
התייחסות המחייב דבר  מוקדמת לפרישה נטייה יש הארצית, לרמה בהשוואה בחיפה, כי מראה,

מוקדם. בגיל פורשים של לצרכים מיוחדת
בחיפה בהווה. לעבוד הקשישים רצון את גם בדק לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של הסקר
2070 לעבודה. בחזרה עניין הביעו היום עובדים שאינם אנשים) (כ3,300 מהקשישים 1470 כי נמצא,
גיל בקבוצת הנשים בקרב 870 לעומת לעבוד, להמשיך מעוניינים היו 7465 בגילאי בחיפה מהגברים

זו.
העסקה שירותי של מיוחדת היערכות כל בחיפה היום קיימת לא עובדים, דיווח לפי

הקשישה. לאוכלוסייה
 בחיפה תעסוקה מועדוני בשלושה לקשישים היום מסופקת מסוימת תעסוקתית פעילות
בשנה קשישים. כ30 משרתים הללו המועדונים חיים. בקרית המוגן ובדיור בנווהדוד בהדר,
רצוי המועדונים, רכזת לדעת מרותקים. קשישים של בבתים תעסוקה של בהפעלה החלו האחרונה

הקיימים. התעסוקה תחומי את ולגוון נוספים תעסוקה מוקדי להפעיל היה

הוועדה המלצות
מעבודה מוקדם בגיל הפורשת האוכלוסייה של לצרכים מיוחדת לב תשומת להקדיש .1

לפרישה. להכנה תכניות באמצעות
בשני לפעול יש לשםכך לעבוד. להמשיך המעוניינת לאוכלוסייה שונות בצורות לסייע .2
התעסוקה שירותי במסגרת אם עבודה, למחפשי והדרכה ייעוץ מתן א) עיקריים: כיוונים
להרחיב באזור העבודה מקומות עידוד ב) לקשישים; ייעוץ שירותי במסגרת ואם
תפקידים פיתוח חלקית, לעבודה אפשרויות פיתוח באמצעות המבוגר, לעובד ההזדמנויות

מתאימים. לתפקידים להסבה אפשרויות ופיתוח המבוגר בגיל לעובדים המתאימים
(במועדונים, בקהילה ומוגבלים עצמאיים לקשישים התעסוקה מסגרות את ולגוון להרחיב .3

הקשיש. ובבית יום) במרכזי
פרישה ימנעו אשר תכניות ולגבש חיפה באזור מוקדמת לפרישה הסיבות את לבחון a

מוקדם. כה בגיל לארצונית
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בקהילה חברתיים שירותים בי: פרק

בחיפה לקשישים חברתיים מועדונים *1

החברתיים המועדונים הפעלת מתכונת א.

הפנאי שעות לניצול ותעסוקתית תרבותית חברתית, מסגרת לקשיש מספק החברתי המועדון
הדדית, עזרה כגון רווחה שירותי מספר וכן חברתיים משחקים גופנית, פעילות הרצאות, חוגים, כגון
את להגביר הקשיש, של הבדידות את להפחית נועד המועדון ייעוץ. ושירותי חמות ארוחות
הביןדוריים היחסים את לקדם וההתנדבותית, הקהילתית פעילותו ואת החברתית מעורבותו
שותפים והם מהקשישים לרבים שני בית מהווה המועדון החיוניים. לשירותים נגישותו את ולשפר

בהפעלתם.
25 ו"משען", חיפה בעיריית רווחה לשירותי האגף מיל"ב, באמצעות היום, פועלים בחיפה
ומספר ל29 המועדונים מספר גדל (ב1989 קשישים כ6,000 רשומים ובהם קשישים, מועדוני
ומתנדבים. פעילים ועד של בשיתוף מרכזת ידי על מנוהלים המועדונים ל6,500). הרשומים
ושירותים. פעילויות של רחב מעוון ובהם היום שעות ובמרבית השבוע ימות כל פועלים המועדונים
"כנס" מועדון נוספים: מועדונים שלושה ההתנדבותי המגזר מפעיל פעילות של מתכונת באותה
שיל"ה אגודת בידי המופעל הכרמל, בהדר "יחד" מועדון סוללבונה, בידי המופעל שאנן, בנווה
במסגרות לקשישים חברתית פעילות מתקיימת אלה, למועדונים פרט "בניברית". ומועדון
המגזר עלידי בעיקר ומאורגנות בשבוע פעמיים עד פעם הפועלות יותר קטנות חברתיות
ההשתתפות שיעור קשישים. כ1770 אלה חברתיות במסגרות משתתפים בסךהכל ההתנדבותי.
.20'70 של הארצי מהממוצע יותר גבוה זה שיעור הקשישים. מכלל ל2370 בחיפה מגיע במועדונים

נפרדים, במבנים פועלים המועדונים רוב השכונות. וברוב הרבעים בכל פרוסים המועדונים
קהילתיים, ובבתיספר קהילתיים במרכזים פועלים מועדונים שלושה בלבד. לקשישים ומיועדים
מועדונים ארבעה בחיפה פועלים חברתיים, למועדונים בנוסף רבגילית. אוכלוסייה ומשרתים
הרווחה אגף מגדלאור, בשיתוף שיל"ה, עלידי מופעלים שניים ראייה. ולכבדי עיוורים לקשישים

והרווחה. העבודה שבמשרד לעיוור השירות עלידי מופעלים ושניים כללית, וקופתחולים
60 גיל מעל לנשים מיועדים המועדונים רוב גיל. לפי הינה החברתיים במועדונים ההשתתפות
השתייכות של נוספים הצטרפות תנאי קיימים מועדונים של מצומצם במספר .65 מעל ולגברים
(מועדונים תרבותיאתני מוצא של או ויצ"ו) נעמ"ת, ברית", "בני של במועדונים (כגון: לארגונים

ועוד). להונגרים לגרמנים, לבולגרים,
חלק . ל300 50 בין נע בהם הרשומים שמספר שכונתיים, מועדונים הם בחיפה המועדונים רוב
חברים. ל1,400 300 בין נע בהם הרשומים מספר יותר, גדולים ולכן אזוריים, הם מהמועדונים
עם יותר הדוק קשר מקיימים והם יותר, רחב ובמיגוון בהיקף פעילות האזוריים למועדונים
פועלים השכונתיים המועדונים השכונתיים. המועדונים מאשר האחרים הקהילתיים השירותים
זאת, לעומת ותרבות. חברה פעילויות בעיקר בהם ומתקיימות אחרהצהריים, בשעות בעיקר
מוצאי (כולל השבוע ימות ובכל היום שעות בכל אינטנסיבית היא הפעילות האזוריים במועדונים
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מהווה האזורי המועדון ותעסוקתיים. תרבותים חברתיים, שירותים מכלול בהם ויש שבת),
להם. הדרושים לשירותים והכוונה ייעוץ לקבלת כתובת לקשישים

במספר משמעותי וגידול בעיר המועדונים של משמעותי פיתוח חל האחרונות השנים בחמש
אחוזה, הדר, באזור חדשים מועדונים עשרה הוקמו זו בתקופה מיל"ב. עלידי המופעלים המועדונים
מספר משמעותית בצורה עלה כמוכן הצרפתי. והכרמל ניסאנס ואדי העיר, מערב העיר, מזרח

ל180). (מ60 והפעילויות החוגים במספר גידול וחל קשישים), (כ2000 במועדונים החברים

ובעיות צרכים  החברתיים המועדונים הפעלת ב,

במספר הצפוי הגידול לנוכח חברתיים. במועדונים הצורך לגבי מדויקים אומדנים כיום אין
שיעורי על לשמור כדי למועדונים, נוספים קשישים כ850 יזדקקו 2000 שנת עד כי צפוי הקשישים,
צפוי שבהם אזורים, בשלושה תידרש העיקרית התוספת .(9 לוח (ראה היום הקיימים השימוש
חיפה ובמערב (7 (רובע שאנן נווה באזור (5 (רובע הכרמל באזור הקשישים: במספר משמעותי גידול

.(4 (רובע

הדרושה והתוספת רבעים, לפי ,19871 לאלף ושיעורים במועדונים רשומים קשישים :9 לוח
השירותים ממיפוי נתונים הקיימים: השיעורים על לשמור כד* 2000 בשנת

2000ו 1987

התוספת שיעורים
הדרושה הצורך לאלף רשומים

+855 8*625 222 7.770 העיר סה"פ
11 864 209 875 ק.שמואל) חיים, (ק. *2,1 רובע
50 80 93 130 גרמנית) ומושבה התחתית (העיר 3 רובע

+315 1,590 224 1,275 חיפה) (מערב 4 רובע
+578 2,908 290 2,330 (הכרמל) 5 רובע
375 1'385 190 760'ג (הדח 6 רובע
+398 1,798 261 1,400 רמותרמז) שאנן, (נווה 7 רובע

הרחבה להידרש עשויה בביקוש, גידול ויחול במידה ב1987. קיימים שימוש שיעורי המשך מניחה הדרושה התוספת 1

המועדונים. של נוספת
.1 ברובע נכלל ולכן מאוכלס, ואינו תעשייתי אזור הוא 2 רובע 2

לפי המועדונים. הפעלת על האחראים העובדים בהערכות גם הסתייענו הצרכים בהערכת
הן לכך הסיבות חברתיים. למועדונים נוספות מסגרות הדר, באזור במיוחד חסרות, אלו, הערכת
המצב העירוני, לממוצע יחסית הנמוך ההשתתפות שיעור שם, הקשישים של הגבוה הריכוז
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המועדונים של הרחבה גם דרושה לדעתם, האוכלוסייה. של וההטרוגניות האזור של הטופוגרפי
וימי שעות בתוספת צורך יש מהמועדונים ברבים כי טענו, העובדים העיר. ובמערב הכרמל באזור
הניתנים השירותים של ובהרחבה עריריים, קשישים למען במיוחד שישישבת), בימי (גם פעילות
הצורך את ציינו הם כמוכן, התנדבותית). ופעילות סוציאלי, שירות ארוחות, הספקת (בעיקר
לקשישים הביןדורי המפגש אפשרויות את להרחיב כדי נוספות, רבגיליות מסגרות בהקמת

בכך. המעוניינים
שאינם מהקשישים 1270 כי עולה, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של הקשישים סקר מתוך

בהם. לבקר מעוניינים היו במועדונים מבקרים

הוועדה המלצות ג,

המועדונים, של העניפה לפעילות והסגרה פרסום עלידי הקשישים מודעות את להגגיר .1
וקשישים ועריריים בודדים קשישים של אוכלוסייה איתור על מיוהד דגש שימת תוך
לעודד צורך יש גמוגן, והתארגנות. מעבר בשלב ונמצאים מעבודתם לאחרונה שפרשו
יש במועדונים. פחות היום שמשתלבים ואפריקה, אסיה ילידי קשישים של השתתפות
של הייחודיים לצרבים ספציפית בצורה יענו אשר במועדונים, תבניות לפתח מקום

השונות. האוכלוסיות
וגשנים גהווה האוגלוסייה צורגי על לענות גדי בחיפה, המועדונים רשת את להרחיב .2
או חגרתית, לפעילות מסגרות מספיק היום אין שגהם גאזורים וגעיקר הגאות,
האוגלוסייה של משמעותי גידול גהם שצפוי וגאזורים מספקת אינה הקיימת שהפעילות
גגוה ריגוז הגאים: גקריטריונים גהתחשג געתיד יוקמו המועדונים גי מוצע, הקשישה.
של טופוגרפיים קשיים קיימים, ממועדונים השגונה של גיאוגרפי ריחוק קשישים, של
מועדון. לשירותי הקשישים של רגה הזדקקות תחגורה, געיות גשל ניידות קשיי האזור,
מועדונים גהם להקים מומלץ ואשר אלה, לקריטריונים היום העונים האזורים להלן

קיימים: מועדונים להרחיג או חדשים,
(לאוגלוסייה ועגאס גאולה גאזורי חדשים, מועדונים שני דרושים  הגרמל הדר א.

פגזנר. מועדון והרחגת הערגית),
מועדון ולהקים הנשיא, גשדרות הקיים המועדון את להרחיג מומלץ  הגרמל מרגז ג.

זה. גאזור נוסף
דוד. נווה וגשגונת הים עין גשגונת מועדונים שני להקים מומלץ  חיפה מערג ג.

חדש. מועדון להקים מומלץ  רמותרמז ד.
והפנאי, הנופש התרגות, החגרה, גתחומי גמועדונים הפעילות את ולהעשיר להרחיג .3
הגאים: התחומים הרחגת על דגש לשים מומלץ גמוגן, היום. הקיימים לתגנים גנוסף
סוציאלי, טיפול משפטי, סיוע לקשיש, ייעוץ שירותי גריאות, גנושאי ומניעה הדרגה

הדדית. ועזרה התנדגות ושירותי גירופודיה חמות, ארוחות חלוקת
גמיוחד האזוריים, גמועדונים הקודם) גסעיף (שהוצגו שירותים לפיתוח עדיפות לתת .4
תקציגיים, אילוצים (גשל השגונתי המועדון גמסגרת לספקם ניתן לא שגהם גמקומות

משתתפים). ומספר פיזי מיקום
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בשעות או הבוקר בשעות השבוע, ימות לכל השכונתיים במועדונים הפעילות את להרחיב .5
שנונה. באותה האוכלוסייה לצורכי בהתאם הצהריים, אחר

במטרה שונות, ארגוניות במסגרות הפועלים הקשישים מועדוני בין הקשרים את להדק .6
את להדק מומלץ כמוכן, מועדונים. להקמת משותפת ותכנון תיאום ליצורמערכת

אזור. באותו הקהילתיים השירותים לבין המועדונים בין הקשרים
מועדונים בין המפגשים עידוד עלידי במועדונים הביןדורית הפעילות את להרחיב .7
מפגשים במועדונים לפתח מומלץ כמוכן, יותר. הצעירים לגילאים מסגרות לבין לקשישים
משותף, ולבילוי מיוחדים לאירועים וכדומה) נכדים (בנים, הקשיש משפחת בני עם

המזדקנים. בהורים הטיפול עם בהתמודדותם הביניים לדור ולסיוע ולתמיכה
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ותשושינפש פיזית מוגבלים לקשישים יום מרכזי ,2

ה>ומ מרגזי הפעלת מתמנת א,

סובלים או פיזית ומוגבלים בקהילה המתגוררים קשישים משרתים לקשיש היום מרכזי
ואחזקתית. טיפולית חברתית, מסגרת לקשישים משמש המרכז הקוגניטיבי. בתפקוד מירידה
לשפר המוגבל, קשיש של הבדידות את להפחית הקשיש, של החיים איכות את לשפר נועד המרכז

בבית. המוגבל בקשיש בטיפול המשפחה בני על ולהקל בעצמו לטפל שלו היכולת את
ביום, רצופות שעות חמששש במשך ומאורגנת, מובנית מסגרת לקשיש מספקים המרכזים
חמה. ארוחה שהותו בזמן ומקבל מאורגנת, בהסעה למרכז מגיע הקשיש בשבוע. ימים מספר
חברתית, לפעילות מסגרת למוגבלויותיו, המותאמת לתעסוקה מסגרת לקשיש מספקים המרכזים
כביסה, רחצה, אחות, שירותי בעיסוק, ריפוי פיזיותרפיה, כגון: נוספים, שירותים ניתנים ובחלקם
אישור ואחרי קבלה, ועדת עלידי למרכז מתקבל הקשיש למשפחות. והדרכה מספרה פדיקור,

מוגבלת. בלתי לתקופה במרכז לבקר יכול הוא ההשתתפות
הפעילויות סוגי המשורתות, האוכלוסיות סוגי מבחינת היום מרכזי בין רבה שונות קיימת
אחרים פיזית; מוגבלים רק משרתים המרכזים מן חלק הפעלתם. ודרכי בהם הניתנים והשירותים
מוגבלים נפש, תשושי  שונות אוכלוסיות המערבים מרכזים ויש נפש לתשושי בלעדית מיועדים
המיועדים מיוחדים, במבנים מצויים חלקם שונות. במסגרות ממוקמים המרכזים ועצמאיים. פיזית

במרפאות. או אבות בבתי מועדונים, בתוך ממוקמים ואחרים יום, למרכז בלעדית
פיזית מוגבלים המשרת בקייתחיים, יום מינז (1 יום מרכזי חמישה היום פועלים בחיפה
ההפעלה ימי עלידי מזו זו מופרדות האוכלוסיות אחרות. וקריות קריתחייס מאזור נפש ותשושי
ומשרתת נפש לתשושי המיועדת גיל, מועדונית (2 הקבוצות; מן אחת כל בשבוע ימים שלושה 
(4 העיר; ומערב הדר אזור את ומשרת פיזית, למוגבלים המיועד הגפן, מרנז (3 חיפה; העיר כל את
ו5) שאנן; ובנווה הכרמל באזור המתגוררים למוגבלים המיועד הספרדי, האבות בבית היום מרכז
שעות ארבע רק מופעל ברזילי יום מרכז הדר. באזור המתגוררים המוגבלים את המשרת ברזילי,
במתכונת ברזילי, יום מרכז את לכלול לא הוחלט לפיכך, חמה. ארוחה בו מגישים ואין ביום,
פרטי, יום מרכז הכרמל באזור נפתח האחרונה בשנה בעיר. היום מרכזי בהיצע הנוכחית, הפעלתו

סיעוד. ביטוח חוק עלפי הזכאים ביניהם איש, כ15 המשרת נפש, לתשושי המיועד "סביום"
והס מקומות, 110 יש הפרטי) המרכז ואת ברזילי את כולל (לא בחיפה היום מרכזי בארבעת
קשישים ו68.0 קשישים לאלף קשישים 4.8 של שיעור שהם בחודש, קשישים כ170 משרתים

מוגבלים. לאלף
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מוגבלים, ולאלף קשישים לאלף למוגבלים יום במרכזי השימוש שיעור :10 לוח
השירותים ממיפוי נתונים :1987 רבעים, לפי

לאלף שיעור מספר מספר מספר
מוגבלים קשישים מוגבלים קשישים משורתים

6m. m 2.544 35.993 172 1988 פער סה"כ
110.0 8.7 327 4,100 36 שמואל) ק. חיים, (ק. 11 רובע
51.3 3.7 118 1,597 6 התחתית) (העיר 3 רובע
75.9 6.0 461 5,800 35 חיפה) (מערב 4 רובע
59.8 3.3 535 9,716 32 (הכרמל) 5 רובע
37.8 3.2 741 8,793 28 (הדר) 6 רובע
99.4 6.0 362 5,987 36 רמותרמז) שאנן, (נווה 7 רובע

.1 ברובע נכלל ולכן מאוכלס, ואינו תעשייתי אזור הוא 2 רובע 1

. . ובעיות צרכים  בחיפה >ום מרכזי כ,

שני מוצגים בנושא הדנה בספרות היום. למרכזי מקובל תקן או מדויקים אומדנים היום אין
שכל (בהנחה קשישים לאלף מקומות 7.5 של הוא ההזדקקות היקף לפיו בריטי, אומדן אומדנים:
קשישים. לאלף מקומות 12.5 על המצביע בקליפורניה, שפותח ואומדן קשישים), 1.6 משרת מקום
ל430 הדרוש המשורתים מספר מגיע ב1987, חיפה לאוכלוסיית אלה באומדנים משתמשים אם
האומדן לפי מקומות) (כ450 משורתים ול720 הבריטי, האומדן לפי מקומות) (כ270 קשישים

 . האמריקאי.

וב2000 ב1987 צורך אומדני  בחיפה למוגבלים יום מרנזי :11 לוח

ב2000 צורך אומדני ב1987 צורך אומדני המצב
האמריקאי הבריטי האמריקאי הבריטי ב1988

960 575 720 430 173 משורתים מספר
600 360 450 270 110 מקומות מספר
19.2 12.0 19.2 12.0 48 קשישים לאלף שיעור
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בעיר המוגבלים במספר הצפוי הגידול לנוכח כי מראה, הבאות לשנים הצרכים בדיקת
לשמור כדי רק מקומות 55 של תוספת תידרש ,(2000 שנת עד לכ3,500 ב1986 קשישים (מ2,400
יגיע הדרוש המקומות מספר כי נמצא, הבריטי, האומדן את מסגלים אם היום. השימוש היקף על
העובדים, להערכת מקומות. כ600 יידרשו האמריקאי האומדן ולפי מקומות, ל360 2000 שנת עד
שאינן מוגבלים, קבוצות של לצרכים הדעת את ולתת בחיפה יום מרכזי להוסיף מיידי צורך קיים
הידרדרות בשלבי נפש ותשושי פרקינסון חולי כגון הקיימים, במרכזים בקלות להשתלב יכולות
אשר נפש תשושי לגבי במיוחד הפעילות שעות בהארכת הצורך על הצביעו הם כמוכן ראשוניים.
המרכזים לשירותי המודעות בהגברת הצורך עלה בנוסף המשפחה. בני על קשה מעמסה מהווים

בקהילה. בקשישים המטפלים השונים הגורמים בקרב

הוועדה המלצות ג.

קשישים של לצרכים מענת לתת כדי בעיר, י5יו0 מרכז* שירות את היום כבר להרחיב .1
הגידול עקב הצפויים לצרכים לענות נדי בעתיד, מרכזים לפתח ולהמשיך מוגבלים
להיקף באשר בעולם הקיימים באומדנים להסתייע מציעה הוועדה המוגבלת. באוכלוסייה
12.0 שהם קשישים, לאלף מקומות 7.5 של המינימום אומדן את ולסגל המשויתים,
לשרת כדי מקומות 100 של תוספת היום דרושה זה, אומדן לפי קשישים. לאלף משורתים
מקומות 360 דרושים ,2000 שנת עד לצרכים לענות כדי יום. למרכזי הזקוקים קשישים 440
מניחה, זו תוספת היום. להוסיף שנחוץ ממה יותר מקומות 85 כלומר, קשישים, לכ575
תתאפשר אם בממוצע. בשבוע פעמים שלוש בעתיד גם יהיו ההשתתפות ימי שמספר

בהתאם. המקומות מספר את להגדיל צורך יהיה ההשתתפות, ימי של הגדלה
גידול בהם שצפוי ובאזורים יום מרכזי בהם שאין באזורים בעיקר יום, מרכזי לפתח .2
הכרמל, קריתאליעזר, עדיפותם: סדר לפי האזורים להלן המוגבלים. במספר משמעותי
קופתחולים של יום מרכז מתוכנן הדר באזור וקריתשמואל. קריתחיים הדר, שאנן, נווה

זה. באזור הקשישים של מהצרכים חלק על לענות שעשוי מכבי,
של גבוה ריכוז יש בהם באזורים במיוחד נפש, לתשושי הקיימות המסגרות את להגדיל .3
באזור (בעיקר זו אוכלוסייה המשרתת מסגרת כיום אין שבהם ובאזורים מוגבלים קשישים

והדר). העיר מערב
בעיקר במרכזים, המבקרים של המוגבלות ברמת להתרחש העשויים השינויים אחר לעקוב .4
אוכלוסיות של לצרכים המרכזים שירותי את ולהתאים סיעוד, ביטוח חוק הפעלת בעקבות

אלה.
חולי כמו מיוחדות, מוגבלויות עם אוכלוסיות לאיתור מיוחדת לב תשומת להקדיש .5
במסגרת להשתלב מתקשים אשר ראשוניים, הידרדרות בשלבי נפש ותשושי פרקינסון

עבורם. נפרדת מסגרת ולהקים הקיימים, היום מרכזי
בקשישים, המטפלים השונים הגורמים בקרב יום במרכזי השימוש מודעות את להגביר .6
במרכזים, סיורים עיון, ימי עלידי לשירות, הזקוקים קשישים של הפניה להבטיח כדי

צוותיים. ומפגשים מידע הפצת
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וכדי בקהילה השירות לזמינות לתיוג! כדי שכונתיאזורי, כשירות היום מרכזי את לפתח .7
לשילוב לתרום עשו> תדבר כמוכן, ההסעה. זמן צמצום עלידי המרכז עלות את להפחית

אזור. באותו הקהילתיים השירותים במערך המרכז
ואת בצהריים), אחתשתיים השעה לאחר (גם היום במרכזי הפעילות שעות את להרחיב .8
הטיפול עומס על להקל כדי הנפש, תשושת האוכלוסייה למען בעיקר הפעילות, ימי מספר

המשפחה. על
את לתת יש המבקרים. של המיוחדים הצרכים לפי במרכזים השירותים סלי את לקבוע .9
מרכזים במסגרת סיעוד ושירותי בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, שירותי לשילוב הדעת
הסעות, הבאים: השירותים את מרכז בכל לכלול מוצע הללו, השירותים מלבד מסוימים.

משפחות. והדרכת רחצה חברתית, פעילות תעסוקה, חמה, ארוחה
במסגרות הזמינים השירותים את לנצל כדי בעיר, אבות בבתי יום מרכזי הקמת לעודד .10

אלה.
בהם. השירותים איכות על פיקוח תוך פרטיים, יזמים עלידי יום מרכזי פיתוח לעודד .11

פיתוח על לפקח יהיה שתפקידו בעיר ובריאות רווחה גורמי בשיתוף כללעירוני גוף להקים .12
יום במרכזי השימוש אחר יעקוב זה גוף בהם. הטיפול איכות את ולהבטיח יום מרכזי
ובקהילה. המרכזים במסגרת מסופקים לא צרכים לאתר כדי סיעוד ביטוח חוק במסגרת
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גי פרק

הקעחעץ בב*ת עחרותים



הקשיש בבית שירותים ג': פרק

עזרה (מט"ז) סביבתי טיפול אישי, טיפול אישיים: שירותים ♦1
והשגחה ביתית

אישי בתיפקוד מקשיים הסובלים קשישים של הצרכים על לענות באים האישיים השירותים
(הכנת משקהבית בניהול המתקשים ולקשישים בשירותים) שימוש האכלה, הלבשה, רחצה, (כגון
טיפול אישי, טיפול כוללים: הללו השירותים וכדומה). סידורים ניקוי, קניות, כביסה, ארוחות,

השגחה. מסוימים, ובמקרים משקהבית בניהול עזרה סביבתי,
אפיוני על מבוססת ביניהם החלוקה אשר שונים, גורמים עלידי היום מסופקים אלה שירותים
החולים, וקופות הרווחה לשירותי האגף הם: העיקריים הגורמים השירות. וסוג האוכלוסייה

לאומי. לביטוח המוסד באחריות המופעל סיעוד ביטוח חוק ,1988 ומאפריל

אישי טיפול א*

תשיתת תפעלו* מתכונו* (1)
בביצוע המתקשים מוגבלים, לקשישים לסייע המיועד חיוני, שירות הוא האישי הטיפול
באפריל סיעוד, ביטוח חוק להפעלת עד וכדומה. האכלה הלבשה, רחצה, כמו יומיומיות, פעולות
מצומצם בהיקף והרווחה. העבודה ומשרד כללית קופתחולים עלידי בעיקר מומן השירות ,1988
מהעלות חלק שילמו המשפחות הביטחון. ומשרד מכבי קופתחולים עלידי השירות מומן יותר,
ביטוח חוק באמצעות השירות ממומן ,1988 מאפריל עצמן. בכוחות השירות את קנו ולפעמים

פרטיים. וארגונים פרטיות מטפלות מט"ב, עמותת עלידי בחיפה מסופק השירות סיעוד.
8.4 של שיעור שהם בחודש, בממוצע קשישים כ290 ציבורי במימון אישי טיפול קיבלו ב1987
שעות חמש של (ממוצע שבועיות שעות 1,460 להם וניתנו בעיר קשישים אלף כל על מטופלים
קשישים כ800 החוק באמצעות אישי בטיפול עזרה קיבלו סיעוד, ביטוח חוק הפעלת עם שבועיות).

בעבר. השירות מקבלי בין היו חלקם מוגבלים,

ובעיות צרנים  אישי טיפול שיחת (2)
מספר כי מראה, ברוקדייל, במכון שפותח מודל על המבוסס אישי, בטיפול הצורך אומדן
מגורמים לעזרה זקוקים מתוכם בכ,2,430 ב1986 נאמד אישי בטיפול לעזרה הזקוקים הקשישים
הדרושה העזרה את לקבל יכולים היתר קשישים. אלף לכל איש 27 שהם קשישים, כ940 פורמליים
מענה יתן סיעוד ביטוח חוק וחברים). שכנים (כגון אחרים פורמליים בלתי מגורמים או מהמשפחה
לפיכך מאוד. מוגבלים לקשישים רק מיועד החוק השירות. את היום המקבלים מהאנשים לחלק
החוק כמוכן החוק. באמצעות אותו לקבל זכאים יהיו ולא לשירות שיזדקקו אנשים יישארו עדיין
מיידית לעזרה שזקוקים שקשישים כך הבקשה, מהגשת יום 60 עד של בטווח עזרה קבלת מאפשר

החוק. במסגרת אותו לקבל יכולים לא
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בשבוע, טיפול שעות 7,420 דרושות אישי, לטיפול הזקוקים הקשישים ל940 מענה לספק כדי
ב1986. לקיים ביחס 408'70 של גידול זהו שעות. 5,960 של תוספת שהן

קשישים כ1,360 פורמליים מגורמים אישי לטיפול 2000 שנת עד יזדקקו אומדנים, אותם לפי
יגיע זו לאוכלוסייה שיידרשו השעות מספר .(1986 לעומת הזקוקים במספר 4570 של (גידול
לחלק מענה יתן סיעוד ביטוח חוק לקשיש). שבועיות שעות 7.9 (בממוצע שבועיות שעות לכ10,800

אלה. מצרכים
(מחסור, אדם בכוח בעיות על העובדים הצביעו השירות ובהעמקת בהיקף הבעיות מלבד
תפקיד ביצירת צורך ועל הנמוכים בתעריפים הקשורות בעיות על ירודה), איכות גדולה, תחלופה
בנוסף, והערב. היום בשעות זמין ושיהיה שכונתי בסיס לו שיהיה וסביבתי, אישי טיפול של משולב
את העובדים העלו כמוכן סיעודי. לקשיש הניתן המירבי השעות מספר את מגדיל אינו החוק
דרוש והשירות חולים מבית ששוחררו קשישים של למקרים במיוחד השירות זמינות בהגברת הצורך

מיידי. באופן להם

(מט"ז) בזקן מטפלת  סביבתי ט>פול ב.

מט"ז שירות הפעלת מתכונת (1)
מוגדר הוא בקשיש. האישי הטיפול את ומשלים הרווחה, שירותי עלידי מופעל מט"ז שירות
ליווי כולל הוא בעיר. ילדים להם אין ואשר בניידות המוגבלים לקשישים, סביבתי כטיפול
בעיקר מסופקים מט"ז שירותי והשגחה. תרופות הבאת קניות, סידורים, רפואיים, לטיפולים
שמבקרות שיל"ה, אגודת במימון ערב מט"זיות בהם שמועסקות מקומות יש אולם היום, בשעות

שינה. לקראת ולעזרה תרופות נטילת אחר מעקב לשם מרותקים קשישים אצל
אישי, טיפול כמו שלא מט"ב. עמותת הינו בחיפה ללשכות מט"ז שירות של האדם כוח ספק

מט"ז. שירותי לקבלת הקשיש של כספית בהשתתפות צורך אין
והן ערב) מט"זיות שתי (מתוכן בחיפה הרווחה בלשכות קיימות מט"זיות של משרות 25
השרות היקף לאלף). קשישים 15 של (שיעור בממוצע בחודש קשישים כ380 ב1986 שירתו

חודשיות. שעות לכ2,280 מגיע הנוכחית במתכונת

ובעיות צרכים  מט"ז ש>תת (2)
אישי טיפול של לשירות ההזדקקות היקף בין הפרדה מאפשרים אינם הקיימים האומדנים
לשירותי הזקוקה המוגבלת האוכלוסייה (מט"ז). סביבתי טיפול של לשירות ההזדקקות היקף לבין
קשישים ש750 נמצא, בעיר הרווחה בלשכות שבוצע בסקר אישי. לטיפול הנזקקת מזו גדולה מט"ז
היום זקוקים קשישים 362 מתוכם ב1987. זה לשירות זקוקים היו בלשכות) מהמטופלים (כ0'ל50

שירות. לתוספת
אדם בכוח במחסור הקשורות הבעיות את העובדים הדגישו השירות, בהיקף הבעיות מלבד

אדם. כוח בהכשרת הקשיים ואת מתאים
מינימום, בתחזיות אישי טיפול שירותי של בתחזיות להסתייע ניתן בעתיד, הצרכים לגבי
4570 של גידול שהוא קשישים, כ1,360 מט"ז של פורמלי לשירות יזדקקו 2000 שנת עד לפיהן

.1986 לעומת הזקוקים במספר
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ב>ת>ת עזרת ג.

תב>ונ>ת תעזרת של התפעלת מתנונת (1)
כולל השירות הקשישה. לאוכלוסייה ביותר הנחוצים השירותים אחד הוא ביתית עזרה שירות
השירותים במערכת קניות. ועריכת בישול גם ולעתים קל כיבוס הקשיש, של ביתו ניקוי בעיקר
לקשיש כספי בסיוע חיפה בעיריית רווחה לשירותי האגף באמצעות ניתן השירות הציבורית,
לנהל מסוגלים ואינם נמוכות שהכנסותיהם לקשישים, מיועד השירות הבית. עוזרת בהוצאות

משקבית.
על ניכר בהיקף מופעל זה שירות כי ידוע, הפורמלית, המערכת שמספקת הביתית העזרה מלבד
חברות לבין הקשיש בין או בית, עוזרות לבין הקשיש בין ישירות אישיות התקשרויות בסיס

משקבית. וניהול ניקיון שירותי המציעות פרטיות, קבלניות
469,1987 שנת בסוף היה, הרווחה לשירותי האגף באמצעות בחיפה ביתית עזרה מקבלי מספר
מספר היה 1988 של הראשונים בחודשים לאלף). קשישים 13.5) בחודש בממוצע קשישים
משרד מקיצוץ נובע זה שינוי לאלף). קשישים 8.9) בחודש בממוצע קשישים 312 המשורתים
אין השירות. מקבלי במספר 36*70 של לירידה הביא אשר הביתית, העזרה בתקציב והרווחה העבודה

בעיר. פרטיים מגורמים ביתית עזרה המקבלים הקשישים מספר על מידע לנו
המוגבלים (לאוכלוסיית סיעוד ביטוח חוק באמצעות גם השירות מופעל ,1988 מאפריל החל

באמצעותו). השירות למימון הזכאית

ובעיות צרכים  ביתית עזרת ש>רות (2)
מראה ברוקדייל, מכון בידי שפותח מודל על המבוסס פורמלית, ביתית בעזרה הצורך אומדן
אומדן לפי לאלף. קשישים 170 שהם קשישים, כ5,910 פורמלית ביתית לעזרה נזקקו ב1987 כי
הצרכים בין מהפער חלק אותו. קיבלו לא ביתית עזרה של הפורמלי לשירות מהזקוקים 91'70 זה,
עלידי הניתנת או פרטי באופן הנקנית ביתית, עזרה עלידי בפועל מצטמצם הפורמליים לשירותים

השכנים. או החברים המשפחות, של מיוחד מאמץ
לעזרה זכאים פורמלית לעזרה הזקוקה מהאוכלוסייה כ>5ל50 במכון, הקיימים האומדנים לפי
שעות 12,000 דרושות אלה צרכים לספק כדי בחיפה. קשישים כ3,000 כלומר, ציבורי, במימון

בשבוע. לקשיש בממוצע שעות 4 של האומדן לפי בשבוע, בממוצע
הקשישים מספר ב1990 יגיע בחיפה, הדמוגרפיים השינויים נוכח כי מראות, לעתיד התחזיות
בהיקף הגידול ל6,790. מספרם יגיע 2000 שנת ועד ל6,350, פורמלית ביתית לעזרה הזקוקים
ובמיוחד בעיר הקשישים במספר להתרחש העתידים מהשינויים נובע אלה לשירותים ההזדקקות
ובמערב הכרמל באזור שאנן, בנווה צפוי הגידול עיקר ומוצא. מין גיל, לפי האוכלוסייה בהרכב

הקשישה. באוכלוסייה משמעותי גידול צפוי שבהם חיפה,
היום הקיימים נוספים קשיים על והצביעו השירות, בהרחבת לצרכים גס התייחסו העובדים
במידה הנובע אדם, כוח במציאת קושי בגלל בעיקר השירות, איזמינות ביניהם: השירות, במתן
שעות היקף מבחינת העוזרת עבודת על פיקוח החופשי; לשוק בהשוואה הנמוכים מהתעריפיס רבה
הנחיות עלפי הקשיש של העצמית ההשתתפות עבור התשלום גביית העבודה? ואיכות העבודה
קושי קיים כמוכן, הקשיש. על ומכביד מאוד מסורבל תהליך שהוא והרווחה, העבודה משרד

מוזנחים. בבתים לעבודה עוזרת במציאת
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השגחה ד.

השגחה שירות הפעלת מתכונת (1)

להקל נועדה היא בקהילה. המוגבל הקשיש להישארות החיוניים השירותים אחד היא ההשגחה
זקוקה המשפחה כאשר מסוימות, לתקופות להחליפם או המרותק, בקשיש בטיפול משפחה בני על
במשך מתמדת נוכחות הקשיש, בבית לינה לצורך: בהתאם שונות בצורות מסופק השירות לכך.

שעות. כמה כל מעקב או היום
בני ושל הקשיש של עצמי במימון פרטיים, בארגונים רק זמין היה ההשגחה שירות היום עד
לכך הזכאים לקשישים סיעוד ביטוח חוק באמצעות גס זמין השירות 1988 מאפריל החל משפחתו.

החוק. לפי
הנזקק הקשיש בין מתווך כגוף השירות למתן להיערך שיל"ה אגודת החלה 1988 יולי מחודש
העובדים, את ישירות תעסיק לא שיל"ה בית). עקרות גימלאים, (סטודנטים, השירות מספקי לבין

; לעובדים מהקשיש התשלום בהעברת נזקקת, אוכלוסייה באיתור אדם, כוח במציאת תתמקד אלא
שיל"ה. אגודת באמצעות לכך הנזקקות משפחות סבסוד של אפשרות קיימת הביצוע. אחר ובמעקב
הקשישים ציבור בקרב לתכנית נרחב פרסום נתנה והיא עובדים, כ60 שיל"ה איתרה היום עד

ומשפחותיהם.

ובעיות צרכים  ההשגחה שירות (2)
השונים. ההשגחה שירותי הספקת את שמונעות הסיבות הן תקציביות בעיות

להשגחה הזדקקו הרווחה בשירותי המטופלים מכלל %18d כי נמצא, בלשכות הסקר לפי
אינו השירות מתמדת. לנוכחות  קשישים) (כ250 ו1470 שעות, כמה של מעקב או לינה הכוללת

הלשכות. באמצעות היום מסופק

הוועדה המלצות ה,

לאותם (מט''ז) וסביבתי (מט"ב) אישי בטיפול הפורמלית העזרה הספקת את להבטיח .1
להסתייע מומלץ סיעת. ביטוח חוק באמצעות לכך זכאים שאינם מוגבלים, קשישים

הללו. השירותים למתן סיעוד ביטוח חוק במתכונת
כהשלמה קשים, במצבים מוגבלים לקשישים וסביבתי אישי טיפול שירותי תוספת לספק .2

6 סיעוד. ביטוח חוק להם שמעניק לשירותים
שחרור לאחר כגון דחופים, במקרים אישי טיפול שירותי של הזמינות את להבטיח .3

בהם. לטפל ערוך אינו עדיין שהחוק אחרים, חיתם במצבי או מביתחולים
שלא בשעות בודדים מוגבלים בקשישים לטיפול ערב מט"זיות של השירות את להרחיב .4
צפוי שבהם בעיר, אזורים בארבעה זה שירות לפתח מומלץ מתנדבים. בהן להעסיק ניתן
נווה בקריתאליעזר, במיוחד חיפה מערב (כרמל, המוגבלת באוכלוסייה משמעותי גידול
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של משרות * של בהיקף היא הדרושה התוספת וקריתשמואל). קריתחיים ואזור שאנן
חודשיות. שעות 5003 בס"ה ערב, מט''ז

בהווה לצרבים לענות בדי ביתית, עזרה של שירות המקבלים הקשישים מספר את להרחיב .5
להם אשר קשישים, לכ3,000 המשורתים מספר את היום להגדיל מומלץ הבאות. ובשנים
של מהקיצבה המתקיימות לאוכלוסיות עדיפות מתן תוך בשבוע, שעות 12,000 יינתנו
מענה יקבלו מהצרכים חלק מוגבלות. ואוכלוסיות סוציאלית הטבה עם לאומי ביטוח

סיעוד. ביטוח חוק באמצעות
כספית, להשתתפות זכאים אינם אך משקבית, ניהול לשירותי הזקוקים לקשישים, לסייע .6
לעזור יכולים הציבוריים בשירותים מקצוע אנשי להם. הדרושה העזרה את למצוא
זה. לשירות הנגישות את לשפר ובכך פרטיות, לחברות הקשיש בין ובתיווך מידע בהעברת
חוק מתוקף לו זכאית ואינה לשירות הזקוקה לאוכלוסייה ההשגחה שירותי את לפתח .7

השירות. איכות על פיקוח הבטחת תוך סיעוד, ביטוח
נוספים מתנדבים ובודדים מוגבלים קשישים אותם לעזרת לגייס מתנדבים ארגוני לעודד .8

וליוויים. קניות השגחה, של למשימות שכונתי בסיס על
הציבורי. במגזר מתאים אדם כוח זמינות להבטיח כדי התעריפים, את לעדכן .9

את ולהעריך בחיפה סיעוד ביטוח חוק הפעלת של ההשלכות אחרי תקופתית לעקוב .10
בשירותים השימוש ועל הקשישים אוכלוסיית של הצרכים על החוק הפעלת השפעות

ומוסדיים. קהילתיים

59



מוכנות ארוחות ,2

מוכנות ארוחות שירות הפעלת מתכונת א.

ארוחות חלוקת (כלומר בביתו המרותק לקשיש אופנים: בשני מסופק מוכנות ארוחות שירות
במועדון חמה ארוחה אכילת או הקפואה הארוחה (רכישת קשישים ובמועדוני בבית), קפואות

מסובסד. כמחיר הארוחה את רוכשים סוציאלית הטבה המקבלים קשישים עצמו).
דומה שירות חיפה. עיריית של רווחה לשירותי האגף באמצעות מופעל הארוחות שירות

דתית. אוכלוסייה המשרת חיים", "נפש התנדבותי ארגון בידי גס מסופק
שיעור מהווים והם בממוצע, קשישים כ420 חודש כל ארוחות שירות קיבלו בסךהכלב1987

בעיר. קשישים אלף לכל קשישים 12 של

ובעיות צרכים  מוכנות ארוחות שירות ב.

ב1987 כי מראה, ברוקדייל, במכון שפותח המודל על המבוסס מוכנות, לארוחות הצורך אומדן
אכן זה לשירות מהנזקקים 3570 רק לאלף. קשישים 34 שהם קשישים, כ1,140 לשירות הזדקקו

בהווה. אותו מקבלים
לארוחות ההזדקקות בשיעור 20*70 של גידול 2000 שנת עד צפוי הקיימים, האומדנים לפי
שאנן, נווה באזור ובמיוחד העיר, אזורי בכל צפוי הגידול לכ1,360. קשישים מכ1,140 מוכנות,

הכרמל. ואזור העיר מערב
הבעיה בעיר. הזמינים השירותים כאחד המוכנות הארוחות את ראו שרואיינו העובדים
המליצו כך, על להתגבר כדי זה. בשירות מהשימוש הקשישים הסתייגויות היא שהוצגה העיקרית
לטעמי והתאמתו האוכל סוג גיוון על במועדונים, נוספים חלוקה מוקדי הקמת על העובדים

השירות. לקיום הקשישים מודעות הגברת ועל האוכלוסייה,

הוועדה המלצות ג.

במרכזי קפואות מנות מכירת באמצעות הן ארוחות, לרכישת יותר נוחה נגישות לאפשר .1
לקשישים חמות ארוחות חלוקת של נוספים מוקדים פתיחת באמצעות והן שכונתיים קניות
השירות שם ובנווהיוסף, שאנן בנווה בשערעלית, בקייתאליעזר, ובעיקר במועדונים,

השירות. מתן את המאפשרים הפיזיים התנאים גם וקיימים נחוץ
מרותקים. לקשישים החמות הארוחות חלוקת שירות את המתנדבים, באמצעות להרחיב, .2
לצרכים ובהתאם הקשישים של השונים לטעמים בהתאם הארוחות לגיוון לדאוג .3

שלהם. הדיאטטיים
במרפאות, השירות פרסום באמצעות מוכנות בארוחות לשימוש המודעות את להגביר .4

ובמוקדים. המשפחה לבריאות בתחנות במועדונים,
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חברתי) (קשר חברתיים בית ביקורי ♦3

בית ביקורי הספקת מתנונת א.

בקשישים בעיקר המדובר וחולים. עריריים לקשישים בעיקר מסופקים לקשישים, ביקוריבית
אלה לקשישים לתת היא הבית ביקורי של מטרתם משפחה. קשרי כל להם ואין בגפם, הגרים
להם. הנחוצים השירותים עם קשר ליצור הצורך, במידת להם, ולסייע ונפשית חברתית תמיכה
ביקוריבית מספקים בחיפה ההתנדבותיים הגופים כל כמעט מתנדבים. בידי בעיקר ניתן השירות
החינוך, במשרד אישית למחויבות היחידה גופים: כמה בידי השירות ניתן הציבורי במגזר חברתיים.
גס נפוצים ביקוריבית ו"משען". הרווחה באגף להתנדבות היחידה לאומי, לביטוח המוסד

חולים. קשישים לביקורי סיירות יש ובחלקם החברתיים, במועדונים
מהדיווחים זה. שירות המקבלים הקשישים מספר את מדויקת בצורה לקבוע קושי יש
לקשיש, הייעוץ תחנות באמצעות לאומי, לביטוח המוסד כי נמצא, השירותים במיפוי שהתקבלו
גם היו משורתים של זהה מספר בחודש. בממוצע קשישים לכ240 ב1987 השירות את סיפק
ביקוריבית סיפקו דתיות) נשים ארגון שמואל, יד חסד (ויצ"ו, התנדבותיים ארגונים ב"משען".
של שיעור היוו והם זה, משירות קשישים כ630 נהנו בסךהכל לחודש. בממוצע קשישים ל150
כי הראה, בחיפה הרווחה בלשכות שנערך הסקר בעיר. קשישים אלף לכל שירות מקבלי 18.1
שבטיפול האוכלוסייה מכלל 1270 שהם קשישים, ל178 מתנדבים עלידי היום ניתן השירות

הלשכות.

ובעיות צרכים  ביקוריבית שירות ב.

ניתן אולם חברתיים, ביקוריבית של לשירות הזקוקים הקשישים מספר את לאמוד קשה
הגרים הקשישים שיעור לפי לשירות, להזדקק העשויים הקשישים למספר מסוים אומדן לקבל
אם קשישים. כ9,650 כלומר לבד, גרו מהקשישים כ70'29 1987 שבשנת נמצא, בחיפה בגפם.
לו. להזדקק העשויים הקשישים מכלל 6'70 הוא השירות מקבלי שמספר הרי זה, באומדן נשתמש

חברים). (משפחה, לאפורמליים גורמים בידי מסופקים מהצרכים שחלק להניח, יש אולם
בקרב הבולטים הצרכים אחד הוא חברתיים בקשרים הצורך כי נמצא, בלשכות הסקר לפי
נובעת הגבוהה ההזדקקות זה. בתחום לעזרה זקוקים 70'60מהקשישים וכי שבטיפולן, הקשישים
לפי העיר. כלל של לזה בהשוואה הלשכות אוכלוסיות של השונה החברתידמוגרפי מההרכב בחלקה
מהקשישים כשליש המטפלים, להערכת בודדים. הם בלשכות מהמטופלים 84'70 הסקר, נתוני
בעיקר נובעת השירות איהספקת לדעתם, חברתיים. ביקוריבית לתוספת זקוקים בלשכות

השירות. את לקבל הקשיש של ומאינכונות אדם בכוח ממחסור
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הוועדה המלצות ג.

בעיר, ההתנדבות מעיד בפיתוח חברתיים ביקוריבית לנושא מיוחדת לב תשומת להקדיש .1
זו. למשימה המתאים התנדבותי אדם נוח לגייס במטרה

את להבטיח נדי בביקוריבית העוסקים המתנדבים אחר ולמעקב להדרכה עדיפות לתת .2
נאחד. המתנדב ושל הקשיש של שביעותרצונם

חברתי. לקשר הנזקקת בסינון לאונלוסייה להגיע נדי האיתור, מאמצי את להגביר .3
מגוריו, בקירבת שננים איתור עלידי בקשיש פורמלית הבלתי התמינה את לחזק .4

ותיגמולם. הפעלתם הדרנתם,
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כביסה שיתתי a

כביסה שירותי הפעלת מתכונת א.

השתתפות ומימון ניידת כביסה אופנים: בשני לקשיש כביסה שירותי מספקים הרווחה שירותי
חלקית ניתנים כביסה שירותי כביסה. מכונת בידם שאין לקשישים ניתן השירות כביסה. בהוצאות

אישי. טיפול או ביתית עזרה שירותי המקבלים מוגבלים לקשישים
לוקחות המכבסות ובהדר). (בכרמל בלבד מכבסות שתי באמצעות מופעל ניידת כביסה שירות
מהשירות שנהנו הקשישים מספר נקייה. אותה ומחזירות הקשיש, מבית המלוכלכת הכביסה את

בחודש. בממוצע קשישים ל12 ב1987 והגיע למדי, קטן היה הרווחה לשירותי האגף במימון

ובעיות צרכים  כביסה שירותי ב.

היחיד האומדן פורמליים. כביסה לשירותי ההזדקקות להיקף באשר אומדנים כיום אין
28מהמטופלים r> כי נמצא, הסקר נתוני לפי בלשכות. הסקר הוא זה בשירות הצורך להערכת
מתוכם קשישים 213 לשירות. בזקוקים הסוציאלי העובד בידי הוערכו קשישים) 406) בלשכות

לצורכיהם. הולם מענה היום מקבלים והשאר פורמליים, כביסה שירותי לתוספת זקוקים
לדעתם, השירות. של מלא ניצול מאפשרת אינה הנוכחית ההספקה מתכונת העובדים, להערכת
על הפיקוח ואת השירות של ההפעלה דרכי את הכביסה, לשירותי הנגישות את לשפר מקום יש

איכותו.

הוועדה המלצות ג.

ובמיוחד בקהילה, כביסה לשירותי הזקוקה האוכלוסייה לאיתור לב תשומת להקדיש .1
הסיעודיים. הקשישים בקרב

שתוכלנה בעיי, נוספות למכבסות התקשרות עלידי הניידת הכביסה שירותי את להרהיב .2
המוגבל. הקשיש לצורכי העונים כביסה שירותי לספק

הסיוע שילוב תוך יום, במרכזי וייבוש) כביסה (מכונות כביסה שירותי נסיוני באורה לפתה .3
השירות. ובהפעלת הכביסה בהובלת ומתנדבים מקצועי סמך אדם כוה של
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ייעוץ ושירותי סוציאלי טיפול ד': פרק

סוציאלי טיפול ♦!

הסוציאלי הטיפול הפעלת מתכונת א.

במטרה הקשיש, של התפקודית היכולת את ולשפר לשמור נועד בקשיש הסוציאלי הטיפול
ההסתגלות את עליו ולהקל לבית מחוץ למגורים להכינו לחילופין, או, הטבעית, בסביבתו להשאירו

לכך.
של והמשפחתיות האישיות לבעיות להתייחס הוא בקשיש, המטפל הסוציאלי, העובד תפקיד
בייעוץ, ולמשפחתו לקשיש מסייע הסוציאלי העובד חברתי. בתפקוד לירידה המביאות הקשיש
של ההתערבות תחומי לזקן. שירותים ובפיתוח עזרה שירותי בהספקת בתיווך, בטיפול, בהדרכה,
עם הקשיש יחסי דיור, תנאי ונכות, חולי באלמנות, הקשורות בעיות סביב הס הסוציאלי העובד
ורמת פנוי זמן ניצול תעסוקה, בדידות, משקהבית, ניהול מוסדי, לסידור הכנה משפחתו, ובני ילדיו

הכנסה.
טיפול להמשך ביחידה גס זמין השירות בעיר. רווחה לשירותי האגף בידי ברובו מסופק השירות
לשכת רווחה: לשכות ארבע פועלות בחיפה בבתיחולים. שונות וביחידות קופותחולים במרפאות
נפרד בלשכות בקשישים הטיפול קריתחיים. ולשכת מזרח לשכת מערב, לשכת הכרמל, הדר

אזורים. לפי היא אדם כוח והקצאת האחרות, באוכלוסיות מהטיפול
הקהילה. במסגרת וגם האשפוזית במסגרת מופעל הכללית בקופתחולים הסוציאלי הטיפול
(בגונן קהילתיות מרפאות ובשתי טיפול להמשך ביחידה לין, במרפאת מופעל השירות בקהילה

וברוממה).
טיפול. להמשך היחידה באמצעות כשנה זה סוציאלי שירות מפעילה מכבי קופתחוליס

ל1,560 ב1987 הגיע בעיר השונים מהגורמים סוציאלי טיפול שקיבלה האוכלוסייה סךכל
באמצעות טיפול מקבלים 1,456 מתוכם קשישים. לאלף מטופלים 47.4 של שיעור שהינו קשישים
הכללית. קופתהחולים של טיפול להמשך ביחידה טיפול מקבלים הנותרים ו105 הרווחה לשכות

זמינים. היו לא מכבי קופתחולים חברי על הנתונים

ובעיות ציגים  סוציאלי טיפול ב.

הרווחה בלשכות הסקר בקהילה. הסוציאלי לשירות ההזדקקות היקף להערכת אומדנים אין
הלשכות בטיפול שהיו מהקשישים 837© כי מראה, הסקר זה. בשירות לצורך כלשהו מדד מספק
טיפול לתוספת הזדקקו קשישים) 173) הנותרים 1770 לצורכיהם. מענה קיבלו זה לשירות ונזקקו

אדם. בכוח מחסור בגלל אותו קיבלו ולא סוציאלי,
בקשיש, הסוציאלי הטיפול באיכות ושיפור המשורתים בהיקף גידול חל האחרונות בשנים
עם הקשרים בשיפור בקשישים, בטיפול לעזרה בלשכות סמךמקצועיים עובדים בשילוב המתבטא

בקשישים. העוסקים העובדים של המקצועיות המיומנויות ובטיפוח בקהילה אחרים ארגונים

67



■ . .. . ד י_ 1

המעורבות בלשכות הסוציאליים העובדים על העומס מאוד גדל הסיעוד חוק הפעלת בעקבות
ובמעקב. הטיפול תכנית ובהכנת הזכאים של הצרכים בהערכת

עובדים תחלופת של הבעיה את וציינו הסוציאלי השירות במתן לקשיים התייחסו העובדים
ובהעמקת אדם כוח בתוספת הצורך על הצביעו הס קשישים. עם לעבודה אדם כוח בגיוס וקשיים

בקשיש. בטיפול הקשורים בתחומים ההכשרה

הוועדה המלצות ג.

גבוה בסינון הנמצאת האונלוסיה למרב להגיע נדי בלשנות האדם כוח את להגדיל .1
המטופלת באונלוסייה הגידול עם ולהתמודד ,(reachingout) היישוג העמקת באמצעות

הסיעוד. חוק בעקבות
הידע להעמקת בקשישים המטפלים העובדים צוות של ובהשתלמויות בהנשרה להמשיד .2

השחיקה. ולהפחתת המקצועי
יום, מינוי מועדונים, נגון בקהילה, אחרים שירות במוקדי הסוציאלי הטיפול את לשלב .3

ולתיווד. למניעה לאיתור, ומוקדים מרפאות
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אפוטרופסות *2

השירות הפעלת מתנונת א.

יכולה שאינה כאוכלוסייה, מוגדרת היעד אוכלוסיית לקשישים. מיוחד שירות אינו זה שירות
לאישות היחידה ביתהמשפט. עלידי דיף' "פסול שהוכרז אדם כל וכוללת ענייניה, את לנהל
האם וקובעת, לאפוטרופסות, המועמדים את בודקת רווחה לשירותי שבאגף ואפוטרופסות

הקרובים. הסכמת את לקבל המועמד על בנוסף, בתפקיד. לשאת יכול המועמד
והדר. הכרמל מאזור מרביתם קשישים, 103 זה לשירות נזקקו 1987 שנת במהלך

ובעיות צרפים  אפוטרופסות מתן .1

כוח אין כן, כמו עריריים. לקשישים אפוטרופוסים במציאת קושי קייס הרווחה, אגף לדעת
לרכוש. הנוגעים בנושאים במיוחד האפוטרופוס, על לפקח שיכול אדם

הוועדה המלצות ג.

ולפעול דץ, פסול> קש>ש>ם לעזרת גאפוטתפוס>מ לצורך חציבור מתעות את לתגביר יש .1
כאפוטרופוסים. לשמש מונמם ש>י(>ו ציבור אנש> לג>וס

האפוטרופסים. על ציבוריות פיקוח דרכי לפתה יש .2
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מוקדים .3

המוקדים הפעלת מתכונת א.

בעיקר פועל השירות שיל"ה. אגודת עלידי ומופעל שפותח יחסית, חדש שירות הם המוקדים
ברוממה הכרמל, במרכז מוקדים: שלושה בחיפה קיימים היום התנדבותי. בסיס על
עזרות במתן בסיכון, קשישים אחרי במעקב קשישים, באיתור עוסקים המוקדים ובקריתשפרינצק.
בין תיווך מאשפוז, המשתחררים לקשישים סיוע נפט, חלוקת ארוחות, חלוקת ליווי, כגון: שונות,
סיירת והפעלת לאומי לביטוח המוסד של ייעוץ שירותי הפעלת בקהילה, השירותים ובין הקשיש
בתחום בעבודה ומשולבים האבחון, צוותי עבודת את משלימים המוקדים שכונתית. תיקונים

המניעה.
הקשישה לאוכלוסייה להגיע נועד המוקד הקהילתיתהאזורית. בגישה המוקדים של ייחודם

השירותים. מערכת לבין הקשיש בין ולגשר צרכיה את לאתר מוגדר, באזור המתגוררת

ובעיות צרכים  המוקדים הפעלת ב.
1988 מרס ועד הפעלתם מאז כי נמצא, המיפוי לפי הדרך. בתחילת היום נמצאים המוקדים
פעילות את להרחיב היה רצוי העובדים, לדעת קשישים. כ750 המוקדים בטיפול ונמצאים אותרו
גאולה הדר, לאזורים: לדעתם, לתת, יש ראשונה עדיפות בעיר. אחרים באזורים גם המוקדים

ונווהדוד. המזרחית קריתחיים (שילוח);

הוועדה המלצות ג.

>גי>ס הקיימים, השירותים על מידע ירכז אשר אחד, מוקד יהיה שגונה שבכל לדאוג .1
לאיתור בסיס גם וישמש נדרשים לשירותים קשישים ולהפניית לייעוץ לאיתור, מתנדבים

באזור. השירותים לכל מתנדבים וגיוס
למרכז מיוחד תקן להבטיח יש בסיכון, קשישים של במיוחד גבוה ריכוז בהן שיש בשכונות, .2

המוקד. של מקצועי
רווחה שירותי עם מלא ושילוב תיאום שתבטיח ארגונית, במסגרת לפעול המוקד על .3

במקום. ובריאות
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והכיתה מידע ייעוץ, שיתתי 4

והכוונה מידע "עוץ, ש>תת> הספקת מתמנו! א.

לייעוץ התחנות באמצעות לאומי לביטוח המוסד עלידי ניתנים והכוונה מידע ייעוץ, שירותי
הלשכות באמצעות הרווחה לשירותי האגף ועלידי (שי"ל) לאזרח ייעוץ שירות עלידי לקשיש,
בייעוץ גם עוסקים חולים קופת הבריאות, משרד שיל"ה, שבאגף. והפניה לייעוץ היחידה ובאמצעות

מתפקידם. כחלק לקשיש
לאוכלוסית ייעוץ שירותי מספקות הלאומי לביטוח המוסד של לקשיש לייעוץ התחנות (1)
כגון בתחומים לקשישים ייעוץ במתן עוסקות התחנות מוגבלים. לקשישים בית וביקורי הגימלאיס
ייעוץ התאלמנות, במצבי התמודדות בעיות דיור, משפטיות, בעיות פרישה, תעסוקה, הפנאי, בילוי
דין עורכי סוציאליים, (עובדים מקצוע אנשי עלידי בהתנדבות ניתן הייעוץ למיסוד. פנייה בנושא
זו, בתחנה המועסק בשכר, אדם כוח בחודש. פניות כ470 בממוצע, לתחנות, הגיעו ב1987 וכדומה).
סמוכים אזורים גם משרתת בחיפה התחנה ומזכירה. סוציאליים עובדים שני מנהל, של משרה כולל

לחיפה.
חמישה בעוד הלאומי הביטוח של הייעוץ שירותי מופעלים לקשיש לייעוץ התחנה מלבד
בחליסה, בסירקין, במסדה,  המשפחה לבריאות בתחנות ממוקמים והס בקהילה, סניפים
משולב היועץ ההתנדבותי. האדם כוח טהרת על מופעלים הסניפים ובכרמל. בקריתאליעזר
התחנות השירותים. מערכות עם שוטף קשר לו המאפשר דבר המשפחה, לבריאות התחנה בצוותות
כגון שונים, ארגונים של בהנהלות שותף המנהל בקהילה. אחרים שירותים עם שוטף בקשר מצויות

ותכנון. מדיניות של ברמה שוטפים מגעים המאפשר דבר שיל"ה, ואגודת מט"ב עמותת
מ1957 ומופעל האזרח, זכויות להבטחת ממלכתי שירות הוא (שי"ל) לאזרח ייעוץ שירותי (2)
לספק הארגון מטרות חיפה. בעיר רווחה לשירותי האגף עם בשיתוף והרווחה העבודה משרד עלידי
ולהגיע הביורוקרטיה, בסבך להתמצא לאזרח מסייע הוא לאזרח. והכוונה ייעוץ מידע, שירותי
את מייצג הצורך, ובשעת ותקנות; חוקים וחובות, זכויות על מידע מספק לו; הנחוצים לשירותים

זכויותיו. למימוש הרשויות בפני האזרח
קריתמוצקין באזור, מושבים יעקב, זכרון (עתלית, וסביבתה חיפה את לשרת נועדה התחנה
הם המתנדבים כל משפטיים. יועצים שני וביניהם התחנה, את מפעילים מתנדבים 16 וכדומה).

גימלאים.
חלק מהווים הקשישים זאת, עם בלבד. הקשישה לאוכלוסייה מכוונים אינם שי"ל שירותי
של פניות הן מהן וכרבע שנה, מדי לשי"ל מגיעות פניות 3,000 מעל הייעוץ. שירותי מצרכני חשוב
של הן מהפניות (כ8070 מוגן ודיור דיור של בנושאים עיקריים צרכנים מהווים הקשישים קשישים.
מוסדי סידור בנושא הקשישים); של הן מהפניות (כ5070 הדיור תרבות ומשפט; חוק הקשישים);
שירות מקבלים קשישים כ80 בממוצע קשישים). הם מהפונים (כשליש לאומי ביטוח וזכויות

חודש. מדי שי"ל באמצעות
על מידע במתן עוסק חיפה בעיריית רווחה לשירותי האגף של והפניה ייעוץ שירותי (3)
והכוונה ייעוץ נותנת היחידה משפחתו. ולבני לקשיש קהילתיים שירותים ועל מוסדי סידור
כ6050 בקהילה. הישארות או אבות לבית כניסה על החלטה בקבלת ולמשפחותיהם לקשישים
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קשישים, בקשיש. המטפלים לגופים הפניות את מנתבת היחידה חודש. מדי ליחידה מגיעות פניות
נמצאים האזוריות, הרווחה לשכות עלידי המוסדי בסידור הטיפול להמשך היחידה עלידי המופנים

הרווחה. לשירותי האגף באמצעות מוסדית השמה על אחראית היחידה היחידה. במעקב

ובעיות צרכים  והכוונה מידע "עוץ, שירות* ב.

השירות: בהספקת בעיות למספר התייחסו במיפוי שרואיינו העובדים
של הייעוץ תחנות לבין בקשישים המטפלים השונים הארגונים בין שוטף מידע איהחלפת *

שי"ל; של הייעוץ ויחידת לאומי לביטוח המוסד
השונות; בשכונות הייעוץ תחנות של מספקת נגישות חוסר *

המטפלים השירותים ומצד משפחותיהם ובני הקשישים ציבור מצד מספקת מודעות חוסר * ■

התחנות. לפעילות בקשיש

הוועדה המלצות ג,

הייעוץ תחנות לבין לקשיש שירותים המספקים הארגונים בין תמ>דע העברת את למסד .1
אגודת במסגרת שתפעל תיאום ועדת באמצעות שי"ל וארגון לאומי לביטוח המוסד של

שיל"ה.
במועדוני למקמם מומלץ בעיר. נוספות בשכונות לקשיש הייעוץ מוקדי את להרחיב .2

שכונתיים. ובמוקדים קשישים
הקשישים, משפחות לבני גם הלאומי הביטוח של וההכוונה הייעוץ שירותי את להרחיב .3

מקיפות. הסברה פעולות באמצעות
שעות בכל משפחתו ולבני לקשיש טלפוניים מידע שירותי שיספק חירום מוקד להקים .4
של לקשיש לייעוץ התחנות כגון, הקיימות, במסגרות יינתן שהשירות מומלץ, היממה.

האזוריות. הרווחה ולשכות השכונתיים המוקדים הלאומי, הביטוח
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הי פרק

רפוא"בו, עחרותים
לקעץיעץ ועגיקומ"ם סיעוד"ם



לקשיש ושיקומיים סיעודיים רפואיים, שירותים הי: פרק

אשפה שירותי ♦!

האשפוז ש>רות> הפעלת מתכונת א.

ו"הכרמל" "רוטשילד" רמב"ס,  כלליים בתיחוליס בשלושה ניתנים בחיפה האשפוז שירותי
לשרת מיועדים אינם אלה בתיחולים ארבעה "פלימן". השיקומיגריאטרי ובביתהחולים 

חיפה. העיר את בלעדית
תושבי חיפאים אלף 99 מתוכם נפש, אלף 245 המונה יעד אוכלוסיית רמב"ס לביתהחולים
המערבי, הכרמל סאליב, ואדי ניסנאס, ואדי הגרמנית, המושבה התחתית, העיר גלים, בת האזורים:
רמתשאול, קריתשפרינצק, קריתאליעזר, קריתאליהו, הים, עין נווהדוד, והצרפתי, הצפוני

וקריתשמואל. קריתחיים רמתהתשבי,
תושבי חיפאים אלף 78 מתוכם נפש, אלף 133 בסךהכל משרת "רוטשילד" ביתהחולים
קרית ויזניץ, רמת נווהיוסף, יזרעאליה, גאולה, רמותרמז, שאנן, נווה הכרמל, הדר הדר, האזורים:

עמל. תל הדר, רמת הטכניון,
אחוזה, האזורים: תושבי חיפאים אלף 41 מתוכם נפש, אלף 135 משרת "הכרמל" ביתהחוליס

ודניה. רוממה הכרמל, מרכז
משאר חיפה תושבי של הפרדה מאפשרים אינם בחיפה האשפוז על הזמינים הנתונים
הכלליים, בתיהחולים בשלושת בחיפה, היו ב1984 כי עולה, הבריאות משרד מנתוני המאושפזים.
1977 שבין בתקופה השתנה ולא כמעט בחיפה האשפוז מיטות מספר כלליות. אשפוז מיטות 1,475
ימי במספר 13.270 של עלייה חלה זו, יציבות למרות .(12 לוח ראה  1.77c של (ירידה 1984 לבין
וירידה (4570 של (גידול לאשפוז הקבלות במספר משמעותי גידול חל בתפוסה. עלייה תוך האשפוז
בהיקף אך דומות, מגמות .(2370 של ירידה  ימים ל5.8 (מ7.5 הממוצעת בשהייה תלולה

הארצית. ברמה גם היו יותר, מצומצם
ניצול על מראים  הממוצעת והשהייה הקבלות האשפוז, ימי מספר  אלה מדדים שלושה
הקשישים במספר עצום גידול בחיפה חל הנדונה בתקופה הקיימות. המיטות של יותר גדול
הקשישים של חלקם מכך, כתוצאה ארצית). ברמה 4670 לעומת 7170 של (גידול לאשפוז שהתקבלו

ב1984. ל2670 ב1977 מ2070 עלה לאשפוז בקבלות
האשפוז. ימי מכלל 2670 היום צורכים והם האשפוז, ימי במספר גם עלה הקשישים של חלקם
בפנימיות ,(5870) נוירולוגיות במחלקות במיוחד בולט אשפוז שירותי כצרכני הקשישים של חלקם

.(4570) ובאורולוגיות (4770) באונקולוגיות ,(5370)
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בשנים האוכלוסייה סה"כ של כלליות אשפוז במיטות השימוש בדפוסי שינויים :12 לוח
והשוואה והכרמל)1, רוטשילד (רמב''ם, בחיפה בתיחולים בשלושה 19841977

21984 הבריאות, משרד ארציים, לנתונים

שינוי '70 1984 1977 אשפוז דפוסי

חיפה
1.7 1,475 1,501 מיטות מספר

+11.6 480,629 430,609 אשפוז ימי מספר
+44.5 82,550 57,134 קבלות
22.7 5.8 7.5 ממוצעת שהייה
+13.2 89.0 78.6 תפוסה שיעור

ארצי
1.0 11,885 12,006 מיטות מספר
+8.1 3,919,842 3,625,898 אשפוז ימי מספר
+28.7 660,544 513,068 קבלות
16.9 5.9 7.1 ממוצעת שהייה
+9.3 90.4 82.7 תפוסה שיעור

ב"פלימן". אונקולוגיות מיטות 28 כולל 1

יום. אשפוז כוללים אינם הנתונים 2

הגריאטריותשיקומיות המיטות מספר כי הנתונים, מראים השיקומיגריאטרי האשפוז בתחום
בדומה מיטות. ל196 היום ומגיע ,(2570 של (גידול מיטות, ב39 19841977 השנים בין בחיפה עלה
ל1,528, (מ905 הקבלות במספר ניכר גידול כאן גס חל הכלליות, האשפוז במיטות השימוש לדפוסי
(מ47.5 הממוצעת בשהייה ירידה וחלה (5770 של (גידול האשפוז ימי ובמספר ,(6970 של גידול
הן אנשים, יותר היום משרת בחיפה השיקומי האשפוז מערך כי מראים, אלה נתונים יום). ל44.2

המיטות. בהיצע הגידול בשל והן הממוצעת בשהייה הירידה בשל

וגעיות צינים  אשפוז שירותי .1

הקשיש. צורכי עם האשפוז מערכות של התמודדותן בבחינת מרכזיות סוגיות שתי קיימות
על לענות כדי הדרושה האשפוז), מערכות (בתוך הפניםארגונית בהיערכות מתמקדת אחת סוגייה
ביתחולים של במקומו מתרכזת השנייה הסוגייה הקשישה. האוכלוסייה של הייחודיים הצרכים
לו. שמחוצה השירותים לבין ביתהחוליס שבין הגומלין קשרי את ובוחנת לקשיש, השירותים ברצף
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(רמב"ם, בחיפה בתיחולים בשלושה נבחרות במחלקות קשישים של אשפוז דפוס* :13 לוח
1984 הבריאות, משרד ארציים, לנתוניו והשוואת ותגרמל), רוטשילד

שהייה
סה"כ ממוצעת
שהייה קשישים של אחוז מספר

ממוצעת (בימים) קשישים מיטות המחלקות

ח>פת
7.6 9.4 46 770 סה"ג
6.3 6.6 53 334 פנימית
10.8 11.5 58 50 נוירולוגית
13.2 14.8 47 20 אונקולוגית
7.2 9.5 30 168 כירורגית
11.5 15.7 31 129 אורתופדית
9.3 10.5 45 69 אורולוגית

ארצי
ja 2A 41 2.884 סה"ב
6.7 7.3 53 1,391 פנימית
10.8 12.6 41 119 נוירולוגית
6.9 4.8 42 63 אונקולוגית
7.0 9.8 26 685 כירורגית
8.8 13.1 22 405 אורתופדית
9.1 10.7 43 221 אורולוגית

כללי ושיקום אקוטית גריאטרית שיקומית, גריאטריה של במחלקות אשפוז דפוס> :14 לוח
1984 הבריאות, משרד ,19841977 בשנים ורוטשילד) (פלימן בחיפת

שהייה סה"כ
ממוצעת ימי מספר מספר
(בימים) אשפוז קבלות מיטות

1984
44.2 67,612 1,528 196 שיקומית גריאטריה
22.3 3,718 167 10 כללי שיקום

0 0 0 0 אקוטית גריאטריה

1977
47.5 43,010 905 157 שיקומית גריאטריה

0 0 0 0 כללי שיקום
0 0 0 20 אקוטית גריאטריה
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בשלושת ונוירולוגיות אורתופדיות פנימיות, מחלקות מנהלי עם בחיפה שהתקיימו בראיונות
במערכת הקשישה האוכלוסייה של הייחודיים הצרכים עלו מחלקות) מנהלי 13) בתיהחולים
בגריאטריה מיומנות המחייבים מיוחדים, רפואיים צרכים יש המאושפז לקשיש לטענתם, האשפוז.
צרכים הסיעודי; הצוות על רב עומס המטילים יותר, נרחבים סיעודיס צרכים ביןמקצועית; וגישה
השחרור לנושא תשומתלב ויותר מחד, המשפחות, של ומעורבות עבודה יותר הדורשים חברתיים,
מסגרות מהעדר הנובעים רבים, בקשיים כרוך הקשיש שחרור רבים במקרים מאידך. מביתהחוליס,

ובמוסדות. בבית טיפול להמשך
הסוציאליים העובדים בריאיון שעלו העיקריים הנושאים אחד היו בשחרור הקשיים
כי מראים, הנתונים השונים). בבתיהחולים סוציאליים עובדים 22 (רואיינו השונים בבתיהחולים
העובדים להערכת הפעלתו. ובדרכי הסוציאלי השירות בהיקף מזה זה שונים בתיהחוליס
של שונים בשלבים מעורב הסוציאלי העובד קשישים. הם ממטופליהם ניכר חלק הסוציאליים,
לקשיי בהתייחסותם השחרור. בהכנת הוא תפקידו עיקר אך האשפוז, במהלך בקשיש הטיפול
שיקום בשירותי מחסור מוסדיות, במיטות מחסור הבאים: הקשיים על העובדים הצביעו השחרור,
תקציביים; אילוצים בשל קהילתיים שירותים של זמינות חוסר ובקהילה; אשפוזיות במסגרות
הרבו העובדים לביתהחולים. הקהילה ומן הקהילה לבין האשפוז מערכת בין מידע של זרימה העדר
המחסור הקשיש. שחרור את המעכבים כגורמים אישי ובטיפול ביתית בעזרה המחסור על להצביע
של בעיות היו כאן שהועלו הבעיות השחרור. על המכביד נוסף גורם הינו בקהילה שיקום בשירותי

ממושכת. והמתנה השירות למתן במסגרות מחסור אדם, בכוח מחסור
שירות והנופשון. ההבראה נושא הוא בבתיהחולים, שבוצעו בראיונות הודגש אשר נוסף, תחוס
הרווחה, שירותי בידי מסופק הוא ואשפוז. מחלה לאחר החלמה מסגרת לקשיש לספק נועד הבראה
לתקופה ניתן השירות ציבורי. למימון והזכאי לשירות הנזקק לקשיש ההבראה במימון המשתתפים
למעלה שאושפזו לקשישים מכבי קופתחולים עלידי גס ניתן זה שירות ימים. 10 על עולה שאינה

פרטי. במימון גם השירות את לרכוש ניתן ימים. מעשרה
משבר בעתות לה ולסייע משחיקה המשפחה את לשחרר שנועד שירות, הוא נופשון של שירות
משמשים בעיר היום מרכזי לנופשון. המיועדות מיטות מספר יש "פלימן" בביתחולים וחולי.
היום קיים העובדים, לדעת רצופות. שעות למספר הטיפול מעול המשפחה לשחרור נוספת מסגרת

בשירות. השימוש על מכבידה ההבראה של הגבוהה העלות ולהבראה. לנופשון במסגרות מחסור
השירות על העובדים הצביעו בקהילה, השונים לשירותים שיוחסו הרבים הקשיים למרות
שירותים כעל רפואי מכשור ועל מוכנות ארוחות על ביתחוליסיוס, על בלשכות, הסוציאלי

מביתהחוליס. הקשיש שחרור על ניכרת במידה והמקילים משביעהרצון ברמה היום הפועלים

הוועדה המלצות ג.

בתיהחולים בפל הסוציאלי הטיפול ואת הסיעודימקצועי הטיפול את ולהרחיב להעמיק .1
ריכוז בהן שיש ביחידות ובעיקר הגריאטרי, בתחום והפשרתם הצוותים הגדלת באמצעות

קשישים. של גבוה
מחלקות ולהוסיף ו"פלימן" "הפרמל" בבתיהחולים הגריאטריות המחלקות את להרחיב .2

ו"רוטשילד". רמב"ם בבתיהחולים גריאטריות
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קשישים של גבוה ריכוז בהן שיש במחלקות גריאטריים רופאים של מעורבות יתר להבטיח .3
סוציאליים עובדים אחיות, של ביןמקצועיות חשיבה במסגרות גריאטריים רופאים ולשלב

ורופאים.
לגבי הקהילה עם הקשר איש יהיה אשר מיון, בחדר קבוע סוציאלי עובד להקצות .4
פעולה בשיתוף יעבוד הסוציאלי העובד לביתם. חזרה מיון מחדר המשתחררים קשישים

הקהילה. עם הסיעודירפואי לקשר האחראית מיון, בחדר הקשר אחות עם
אשר עריריים, לקשישים בעיקר מיטות, 30 לפחות עם לקשישים, ביתהחלמה להקים .5
רפואי. בטיפול צורך להם אץ ואשר מביתהחולים השחרור לאחר לביתם לחזור מתקשים
בית בעיר. האבות מבתי באחד מיטות מספר כך לשם להקצות היא, אחרת אפשרות
זו מסגרת ממושך. אשפוז למנוע כדי מוגדרים, קריטריונים פי על יפעל שיוקם, ההחלמה
לשירותי תאפשר ומאידך, לאשפוז, זקוקים שאינם קשישים לשחרר לבתיהחולים תאפשר

לביתו. הקשיש של חזרתו לקראת טיפול תכנית להכנת להיערך בקהילה הרווחה
הכוונה בגפן. להישאר יכולות שאינן לאוכלוסיות הנופשון שירותי את ולגוון להרחיב .6
אומנות משפחות כולל רפואי פחות דגש עם אחרות ולמסגרות שב"פלימן" זו כגון למסגרות

ומרכזייום.
ותקבל ביןמקצועי צוות בידי שתופעל לביתהחולים, המסונפת טיפולבית יחידת להקים .7
האשפוז, זמן את לקצר הן היחידה מטרות מיון. ומחדרי בביתחחולים ממחלקות מטופלים
מיון בחדרי קשישים של החוזרים הביקורים את להפחית חוזרים, באשפוזים להפחית
ועם טיפול להמשך היחידות עם קשר תקיים היחידה מיון. בחדר קשישים השהיית ולמנוע

בקהילה. וחברתיים רפואיים גורמים
את לסיים אלה לחולים לאפשר כדי מיטות, 20 ובו טרמינליים, לקשישים הוספיס להקים .8

בכבוד. חייהם
עובד המרפאה, ואחיות (הרופא הקהילתיים השירותים בין ומעקב תקשורת מערך לקבוע .9
אשפוזו בעת הקשיש אחר ומעקב טיפול רצף להבטיח כדי האשפוז מערכת לבין סוציאלי)

מביתהחולים. שחרורו ולאחר
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פסינוגריאטריה 2

הפסיכוגריאטרי השירות הפעלת מתכונת א.

ונפשיות. קוגניטיביות מבעיות הסובלת קשישה, לאוכלוסייה מכוון הפסיכוגריאטרי השירות
ניתן בה והטיפול הזו, האוכלוסיה של הייחודיים לצרכים המודעות גברה האחרונות בשנים
ייעוץ מעקב, תרופתי, טיפול אבחון, כולל בקהילה הפסיכוגריאטרי הטיפול שונות. במסגרות

הקייס. המצב לשימור אחזקתי וטיפול אחרים לשירותים והכוונה
ובמקרים מוסדיות, במסגרות גם מתבצע ונפשיות קוגניטיביות בעיות עם בקשישים הטיפול

פסיכיאטריים. בבתיחולים גם מסוימים
הנפש בבריאות הטיפול בחיפה. הפסיכוגריאטרייס השירותים למתן אחראיים גורמים מספר
תחנות בשתי ניתן הוא בקהילה כללית. וקופתחולים הבריאות משרד של חסותם תחת מצוי
רמב"ם, בביתהחולים פועלת האחת שבמרחב. האוכלוסיה כלל את המשרתות הנפש, לבריאות
הרצל). רח' (עד מהדר וחלק התחתית העיר קריתשפרינצק, דוד, נווה הקריות, אזורי את ומשרתת

העיר. חלקי שאר את ומשרתת "הכרמל", בביתחולים נמצאת השנייה התחנה
של המשפחה ומרופאי המרפאות מרופאי כלל בדרך מגיעות הנפש לבריאות לתחנות ההפניות
עובדים פסיכולוגים, פסיכיאטרים, רופאים, של צוות בידי מופעלות התחנות האחרות. הקופות

ואחיות. סוציאליים
ב1986. "פלימן" בביתחולים שהוקמה ביחידה בחיפה מתבצע קשישים של הקוגניטיבי האבחון
והיא שיל"ה) הבריאות, משרד (קופתחוליס, בעיר השירותים כל של בשיתוףפעולה תוכננה היחידה
כ אליה הופנו 1988 אפריל ועד היחידה הקמת מאז הקשישה. האוכלוסייה את בלעדית משרתת
מרפא אחות, פסיכיאטר, גריאטרי, רופא כולל היחידה צוות חיפה). מרחב (מכלל קשישים 400

תעסוקה. ועובד סוציאלי עובד במוזיקה, מרפא בעיסוק,
מסגרת ומהווים אחזקתית, מסגרת מספקים הם לתשושינפש. מרכזייום שני פועלים בחיפה
בקריתחיים). היום ומרכז שאנן, בנווה גיל (מועדונית המטפלות המשפחות על להקלה חשובה

הפרטי. המגזר עלידי לאחרונה הוקמה לתשושינפש נוספת מסגרת

ובעיות צרכים  הפסינוגריאטרי השירות ב.

בקהילה. פסיכוגריאטרית להתערבות ההזדקקות להיקף באשר מדויקים אומדנים כיוס אין
בהתערבות לצורך המודעות את הגבירה בזיקנה ונפשיות קוגניטיביות לבעיות הגוברת המודעות

אלה. למסגרות בביקוש ולעלייה פסיכוגריאטרית
25702070) ומעלה 65 בני הקשישים מכלל כ70'10 בנושא הדנה העולמית הספרות לפי
שפורסם הבריאות משרד דו"ח פסיכוגריאטרי. לשירות זקוקים 85 גיל מעל הקשישים מציבור
,10*70 של באומדן גם משתמש ,(1988 גריאטריה  פסיכיאטרית בנושא הוועדה (דו"ח לאחרונה

זה. בתחום להתערבות זקוקים בחיפה קשישים כ3,500 לפיו
הצורך עולה פסיכוגריאטרי לטיפול השונות היחידות בהפעלת המעורבים העובדים מדיווח
במידה לדעתם, מסייעת, ב"פלימן" קוגניטיבי לאבחון היחידה ולהרחבתו. השירות לפיתוח המיידי
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להרחיב ממליצים הם אך בקהילה, הקשיש של הקוגניטיביות הבעיות אבחון עם בהתמודדות רבה
ולפתח מרותקים) קשישים של לבתים להגיע יוכלו שהם (כדי היחידה שירותי את לנייד זו, מסגרת
להרחיב היה רצוי העובדים, לדעת הנפש. לבריאות התחנות במסגרת פסיכוגריאטרית התמחות
לטיפול מתאימה היערכות תוך היום, מרכזי כדוגמת לתשושינפש, המסגרות את בחיפה
תכניות פיתוח על העובדים המליצו בבד בד ראשוניים. הידרדרות בשלבי הנמצאת באוכלוסייה

בבית. הקשיש עם בהתמודדותו להן לעזור כדי במשפחות, ולתמיכה להדרכה

הוועדה המלצות ג.

מעמיק אבחון לאפשר כדי "פלימן", בביתחולים פסיכוגריאטרית אשפוז מחלקת להקים .1
ומעקב. הסתכלות נדי תוך יותר

עם להתמודד שתונל נך ב"פלימף/ האבחון ביחידת מקצועי הבין הצוות את להרחיב .2
אצל ביקוריבית הכולל נייד, אבחון שירות של פיתוח לאפשר וכדי אליה, המגיעות הפניות

בקהילה. מקצוע אנשי והדרכת הקשיש
במסגרות בקשיש המטפלים המקצוע לאנשי פסיכוגריאטרית ולהדרכה להכשרה לדאוג .3
לבריאות תחנות המשפחה, לבריאות תחנות הרווחה, לשכות (מרפאות, השונות הכלליות
בזמן והפנייתם הבעיות אבחון לעזרה, הזקוקים קשישים איתור להבטיח כדי הנפש),

המתאים. השירות לקבלת
ראשוניים הידרדרות בשלבי הנמצאת תשושתהנפש לאוכלוסייה תשומתלב להעניק .4
יותר רבה רגישות ופיתוח מקיף איתור תוך הקיימים, החברתיים המועדונים במסגרת

משפחותיהם. ובני זו אוכלוסייה לצורכי
תשושיהנפש. אוכלוסיית של הצרכים על שיענו מרכזייום של נוספות מסגרות להקים .5

מרכזייום). לגבי המלצות (ראה
באמצעות בתשושיהנפש, המטפלות למשפחות וההדרכה הייעוץ מערך את לחזק .6
מידע מרכז להקים מומלץ זה. בתחום להתערבות בקהילה מקצועיים גורמים של הכשרתם

נפש. תשישות לנושא
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בקהילה רפואיסיעוךי טיפול *3

ו*רפוא>ס>עוד> השייות הפעלת מתכונת א,

וביחידות במרפאות והאחיות הרופאים שירותי את כולל בקהילה הרפואיסיעודי השירות
השונות. הקופות בידי המופעלות טיפול להמשך

מכורח אולם גילית. ולא פונקציונלית היא הרפואיסיעודי השירות תחומי בין העבודה חלוקת
הסיעוד בשירותי או טיפול להמשך ביחידות כגון מסוימים, בשירותים כי נמצא, המציאות

קשישים. הס המשורתים של הגדול הרוב המרפאות, שבמעקב למרותקים
שירותי המרפאות. אחיות בידי החולה, בכית  ולמרותקיס בקהילה, במרפאות ניתן השירות
ייעוץ, לחץדם, מדידת (קטטר), צנתר החלפת זריקות, ומעקב, רפואי טיפול כוללים: הסיעוד
לשירותים תיווך והדרכה, הכוונה כרוניים, חולים אחר מעקב וסוציאלית, סיעודית הערכה אבחון,

וכדומה. המשפחה עם קשר נוספים,
שתי עלידי והסיעודי רפואי השירות עיקר מסופק בארץ, אחרים למקומות בדומה בחיפה,
פועלות שילוח) מאוחדת, לאומית, (כגון יותר הקטנות הקופות ומכבי. הכללית קופותחולים,

אופיה. ועל בעיר פעולתן היקף על מידע היום לנו ואין מצומצם, מידה בקנה
1670 מהווים והס קשישים, 27,000 ב1987 מבוטחים היו הכללית קופתהחולים במרפאות
בקהילה. הגרים הקשישים 70'78מכלל בחיפה משרתת הקופה בקופה. המבוטחים מכלל

כ4,000. מבוטחים מכבי בקופתחוליס
לדרך בדומה שונה במתכונת שירותיהן את מספקות בחיפה הפועלות העיקריות הקופות שתי

בארץ. אחרים במקומות הפעלתן
אינה חיפה העיר ולפיכך מרחביים, במונחים השירות אזור את מגדירה הכללית קופתחולים
זה קופתחולים מרחב במרחב. הכלולים האזורים מן כחלק אלא נפרד, שירות כאזור מוגדרת
נפת וטבעון. יקנעם ערביים, כפרים כולל בצפון המערבי הגליל ועד בדרום הכרמל מחוף משתרע
הקשתה זו חלוקה הכרמל. וחוף עתלית טירה, נשר, חנן, תל הקריות, חיפה, העיר את כוללת חיפה
את לבודד העובדים התקשו התחומים שברוב כיוון העירונית, ברמה הקופה שירותי סקירת על

במרחב. האחרים מהאזורים חיפה העיר
אס, מרפאות ב12 הכללית קופתחולים עלידי בחיפה ניתנים הרפואייםסיעודייס השירותים
באזור קשישים ריכוז בגלל ומעקב. טיפול להמשך אחת וביחידה מקצועיות אזוריות מרפאות בשתי
השירות מופעל בחיפה מרפאות בשש גריאטרית. למרפאה "ברזילי", מרפאת הפכה בהדר, "ברזילי"

רווחה. לשירותי האגף של הסוציאלי
כיחידה פועלת היא בלבד. חיפה העיר את ולא המרחב, כל את משרתת טיפול להמשך היחידה
ולמיטה. לבית המרותקת לאוכלוסייה טיפול במתן במרפאות, לצוותות ומכוונת מדריכה מייעצת,
כוללת היחידה קשישים. הס המטופלים רוב שבהן המסגרות, אחת היא טיפול להמשך היחידה

סוציאלית. ועובדת בעיסוק מרפא פיזיותרפיסט, אחיות, רופאים,
ובכרמל. שאנן בנווה בהדר, מרפאות: ב3 הסיעוד שירותי את מפעילה מכבי קופתחוליס
הטיפול אחיות. של תקנים 12 במרפאות הקופה. רופאי בידי למרפאות מופנים החולים
טיפול. להמשך היחידה ועלידי אלה מרפאות ב3 האחיות עלידי מתבצע המרותקת באוכלוסייה
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מרפאה סוציאלית, עובדת אחות, רופא, וכוללת 1987 באפריל הוקמה טיפול להמשך היחידה
מכבי. קופתחולים של הפיזיותרפי מהמכון ופיזיותרפיסטים בעיסוק

פרטי, במימון סיעוד שירותי בחיפה פרטיות חברות כמה מציעות הללו, הקופות שתי מלבד
;" י ובמוסדות. בבית בעיקר

הקשישים מספר על נתונים לקבל היה ניתן לא החולים, קופות של האזורית החלוקה בשל "4"

השירות הקשיש. בבית סיעוד שירותי לגבי רק זמינים היו הנתונים בעיר. הקופות בשתי המשורתים
קשישים. לכ650 הכללית קופתהחולים של טיפול להמשך היחידה עלידי ב1987 ניתן

נוספים. קשישים כ100 טיפול להמשך היחידה עלידי טופלו מכבי בקופתחוליס

ובעיות צרכים  רפואייםסיעודיים שירותים ב.

קשישים כ99 כי נמצא, ברוקדייל, במכון שפותח סיעוד, לשירותי הצורך של האומדן לפי
לאלף. קשישים לכ23 המשורתיס שיעור מגיע בחיפה בבית. רפואיסיעודי לשירות זקוקים לאלף

והאחות הסיעוד לתחומי האחראית המחוזית האחות גס העלו השירות בהרחבת הצורך את
זו. שירותים מערכת על הלחץ גבר האחרונות בשנים לדעתן, טיפול. להמשך ביחידה האחראית
מספר נוספו כי טענו, הכללית ובקופתהחולים המבוטחים, במספר גידול על העובדים דיווחו במכבי
יוצר והדבר האדם בכוח תוספת חלה לא כי אם שבחיפה, היחידות מן שירות המקבלים אזורים

הרפואיים. השירותים מערכת על לחץ
אינו הקייס הסיעודי האדם כוח היקף (1 נוספות: בעיות הועלו הסיעוד לשירותי בהקשר
כדי האדם, כוח היקף את להגדיל היה רצוי המרואיינים, לדעת לצרכים. הולם מענה לתת מצליח
יותר צמוד מעקב ושל קשישים איתור של לתחומים והרחבתו הניתן השירות של העמקה לאפשר
רצוי לדעתם, במכבי. בעיקר כבעייתית הוצגה הסיעוד שירותי הפעלת (2 שבסיכון. הקשיש אחר
את יותר ממוסדת בצורה ולשלב המרפאה, אחיות לבין המטפל הרופא בין הקשר את להדק היה
לבין בקהילה המרפאות בין הקשר ומיסוד הידוק (3 בקהילה. השירותים במערך הסיעודי הטיפול
גם, טענו הם כלליים. בבתיחוליס סוציאליים עובדים בקרב שבוצע בסקר הוצעו האשפוז מערכת
את להרחיב גם היה רצוי לדעתם, מביתהחולים. השחרור לאחר הקשיש אחר במעקב צורך יש כי

בקהילה. הרופאים של הבית ביקורי

הוועדה המלצות ג.

הסיעודי. השירות העמקת לאפשר כדי סיעוד*, אדם כוח של התקנים הגדלת .1
השירותים ובין האשפוז במערכות והרפואיים הסיעודיים השירותים בץ התיאום הגברת .2

בקשיש. כוללני טיפול להבטיח כדי בקהילה, הללו
מרותקים. לקשישים רופא של בית ביקורי להבטחת הסדר מציאת .3
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השירות למתן קשישים, של גבות ריכוז בהם שיש באזורים במיוחד המרפאות, היערכות A
על להקל הדעת את לתת יש כמוכן, בהן. הסוציאלי השירות ולשילוב לקשיש הרפואי

התרופות. בקבלת ההמתנה את עליו ולהקל המקצועי לרופא הנגישות את הקשיש
המקצועי, ולצוות במרפאה לרופאים הגריאטרי בתחום וייעוץ הכשרה תבניות פיתוח .5

קשישים. של גדול ריכוז בהם שיש באזורים במיוחד
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מונע טיפול A

השירות הפעלת מתכונת א.

שירותי ומספקות הבריאות משרד בידי המופעלות המשפחה, לבריאות תחנות 25 יש בחיפה
בחלק החלו ב~1977 כרוניים. וחולים הרות נשים ילדים, תינוקות, שונות. לאוכלוסיות מניעה
המונע הטיפול את לפתח במטרה לקשישים, מניעה שירותי של מיוחדת תכנית בהפעלת מהתחנות
צוות הוקם התכנית במסגרת שיל"ה. עם פעולה בשיתוף מופעלת התכנית בקהילה. לקשיש
אחות הרווחה, לשכת של סוציאלית עובדת בקופתחוליס, מרפאה אחות הכולל ביןמקצועי,
יועצים קהילתיים, עובדים כגון נוספים, תפקידים בעלי גם שותפו תחנות ובמספר הציבור, בריאות

פעילים. ומתנדבים לאומי מביטוח
המתגוררת הקשישה האוכלוסייה את לאתר (1 הם: המונע השירות של העיקריים התפקידים
טיפול תכניות ולהכין כוללני, באופן הקשיש של הצרכים את להעריך (2 נתון; גיאוגרפי באזור
הן לבריאות, וחינוך הדרכה תכניות לרבות הטיפול, תכניות את להפעיל (3 וקבוצתיות; אישיות
להגדיר (4 בקהילה; אחרים גורמים של הטיפול במסגרת והן המשפחה לבריאות התחנה במסגרת

נוספים. קהילתיים שירותים לפתח יש עליהם לענות שכדי הצרכים, את
בעיקר התבססה התכנית להפעלת התחנות בחירת השונות. בתחנות בהדרגה הופעלו הצוותות
צוותים לרבות לקשישים, מניעה שירותי פעלו 1987 במארס התחנה. באזור הקשישים שיעור על
נווהיוסף, סירקין, יזרעאליה, חליסה, מסדה, המשפחה: לבריאות תחנות ב11 ביןמקצועיים,
שירותי ניתנו (שבה ורמותרמז בתגליס ניסנאס), (ואדי קיסריה מערבית, קריתחייס נווהדוד,

בכרמל. מרגלית ברח' והתחנה קופתחולים) במרפאת והן המשפחה לבריאות בתחנה הן מניעה
קשישים. 2,743 בתחנות התכנית במסגרת וטופלו נרשמו המניעה שירותי הפעלת התחלת מאז

מצטבר. הוא המובא הנתון ולכן הדרגתית, היתה מניעה שירותי שהפעלת לזכור, יש
בעבודתם תקופתיות בדיקות כמוכן, משלבים, הקופות של הראשוניים הרפואיים השירותים

השוטפת.

ובעיות ציכים  מונע טיפול .1

לכל לקשישים המונע הטיפול את להרחיב יש הבריאות, ומשרד שיל"ה של ההערכה לפי
הצוות של הפעולה שיתוף את לחזק יש אלה, גורמים של לדעתם בעיר. המשפחה לבריאות התחנות
הקשישים. לכלל הדרושים שירותים בפיתוח והן כפרט הקשיש של לצרכים במענה הן הביןמקצועי,
הסתייעות וביניהן, הקשישים, איתור בתחום חלופיות דרכים היום שוקלים התכנית מפעילי
הביןמקצועי הצוות עבודת את לייעל הצורך את העלו כן ובמט"זיות. במוקדים במתנדבים,
עוד, ציינו התכנית מפעילי לקשישים. השירותים ועל הקשישים על המידע את ולמחשב
רב מקום ויש אחידה, לא ספוראדית, היא הראשוני הטיפול במסגרת מניעתי לטיפול שההתייחסות

ולהרחבה. להעמקה

85



הוועדה המלצות ג.

תוספת המחייב דבר הביןמקצועי, הצוות באמצעות לקשישים המונע הטיפול הרחבת .1
סוציאליים. ועובדים אחיות

תוד המוקדים, בפעולות וישתלבו בקהילה בקשיש המונע הטיפול את ירכזו הצוותים .2
הקשישה. האוכלוסייה לאיתור שבמוקדים ההתנדבותי האדם בכוח שימוש

לצורד שברשותם, המידע ומיחשוב הפעלתם דרכי ייעול עלידי הצוותים, עבודת שיפור .3
בקהילה. מסופקים לא צרכים על מידע וכבסיס הקשישים אחרי מעקב
בקופתחולים. הניתן הראשוני הטיפול במסגרת מניעתית גישה שילוב .4

המסגרות. בכל לבריאות לחינוד פעילות של הזמינות הרחבת .5
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בקהילה לקשישים שיקום שירותי *5

למנוע ו/או רפואי אירוע אחרי מרבי לתפקוד חזרה לו לאפשר נועד בקשיש השיקומי הטיפול
מרפאים פיזיותרפיסטים, מעניקים השיקומי הטיפול רוב את הנוכחית. תפקודו מרמת הידרדרות

שונות. טיפוליות במסגרות מועסקים אלה מקצוע אנשי בדיבור. ומרפאים בעיסוק
קופותהחולים, של המקצועיות המרפאות במסגרת ניתן בקהילה השיקומי הטיפול בחיפה
טיפול ניתן בחיפה ולמעקב. טיפול להמשך היחידות ובאמצעות יום בבתיחולים יום, במרכזי
בביתחולים הגריאטרית ובמחלקה "פלימן" בביתחולים האשפוז במערכת שיקומיגריאטרי

האשפוז). בנושא הדן בסעיף פירוט (ראה "הכרמל"

הקשיש ובבית מקצועיות במרפאות פיזיותרפיה א,

פיזיותרפיה שירותי הספקת מתנונת (1)
גדול חלק המשרתות ומכבי, הכללית קופותהחולים, שתי באמצעות בחיפה מופעל השירות
לתושבי "לין" במרפאת פיזיותרפיה שירותי מספקת הכללית קופתהחולים חיפה. מאוכלוסיית
פרטני. הוא הטיפול מרבית קריתאתא. מלבד הקריות, לתושבי בקריתחיים ובמרפאה חיפה
משתתפים) כ10 מהן אחת (בכל הקשישה לאוכלוסייה המיועדות קבוצות, שתי מופעלות ב"לין"

חלקי. משיתוק הסובלים לחולים והשנייה פרקינסון לחולי אחת 
תקן ביחידה ולמיטה. לבית למרותקים פיזיותרפיה שירות מספקת טיפול להמשך היחידה

קנוי. כשירות פיזיותרפיסטים הצורך, לפי מועסקים בנוסף, פיזיותרפיסט. של אחד
בנווה נוסף ומכון חיפה, מרחב כל את המשרת כהדר, לפיזיותרפיה מכון מכבי לקופתחולים
טיפול, להמשך יחידה מכבי הקימה האחרונה בשנה שאנן. ונווה אחוזה אזורי את המשרת שאנן,
שברחוב במרפאה פיזיותרפיסטי מכון מכבי בקופתחוליס קיים כמוכן פיזיותרפיסטים. שולבו ובה

למבקרים. פיזיותרפי שירות יינתן שבו לקשיש, יום מרכז ומתוכנן יל"ג,
מידע בידינו אין אולם, פרטיים ארגונים בידי גם מאוד מצומצם בהיקף מסופקת פיזיותרפיה

הפרטי. במגזר זה בשירות השימוש היקף על
פיזיותרפיה שירות המקבלת הקשישה האוכלוסייה היקף על כמותי מידע לקבל קושי היה
נאמד שהתקבלו, הנתונים על בהתבסס טיפול. להמשך והיחידות המקצועיות המרפאות במסגרת
לא העובדים כולו. חיפה במרחב קשישים בכ2,000 בחודש בממוצע המשורתים הקשישים מספר

המשורתים. הקשישים מכלל החיפאים הקשישים שיעור מהו להעריך, יכלו

ובעיות צרכים  פיזיותרפיה שירותי (2)
ואחזקתית שיקומית פיזיותרפיה לשירותי הצורך נאמד ברוקדייל, במכון שפותח אומדן לפי
על הקיימים הנתונים זה. לשירות זקוקים קשישים כ2,300 שבחיפה מכאן לאלף, קשישים בכ66
ניתן לא ולפיכך בלבד, חיפה לעיר מתייחסים אינם קשישים) (כ2,000 בעיר היום המשורתים היקף

בהווה. הצרכים לבין השירות היקף בין הקיים הפער את במדויק לאמוד
העוסקים עובדים, עלידי הן חריפה בצורה עלה הפיזיותרפיה שירותי היקף בהרחבת הצורך
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שירותי הנותנים העובדים בקשיש. המטפלים סוציאליים, עובדים עלידי והן שיקומי, בטיפול
של ובהעמקה בהרחבה הצורך את הדגישו הכללית, ובקופתחולים במכבי שרואיינו פיזיותרפיה,
שבועות שישה בין  ארוכה היא ההמתנה בקופתחוליס בקהילה. לקשיש הפיזיותרפי הטיפול
ביחידה כמוכן, הקשישים). שיעור מהו ברור, (לא חולים כ1,150 שם וממתינים חודשים, לשלושה
יכולה שאינה אוכלוסייה, היום יש כי העובדים, העריכו הכללית קופתחולים של טיפול להמשך

אדם. בכוח מחסור בשל לצרכיה מענה לקבל
צורך יש העובד, לדעת אולם המתנה, על השירות מנהלי דיווחו לא מכבי בקופתחולים

ואחזקה. מעקב שירותי למרותקים, בית ביקורי לאפשר כדי השירות, בהרחבת
טיפול גם אלא התפקוד, רמת לשיפור שיקומי טיפול רק לא העובדים, לדעת דרוש, לקשיש
הגוברת המודעות בשל בעיקר גדול, הוא הפיזיותרפיה שירותי על הלחץ הידרדרות. למניעת אחזקתי

זה. לשירות הרופאים של
בבתיהחולים והרופאים הסוציאליים העובדים בהתייחסות גם עלה שיקום בשירותי הצורך
המחסור לדעתם, בקהילה. בקשיש הטיפול המשך להבטחת מיידי מענה הדורשים מהצרכים כאחד

בו. בטיפול ופוגע מביתהחולים הקשיש שחרור את מעכב פיזיותרפיה בשירותי
בכוח חמור מחסור על שרואיינו העובדים הצביעו השירות, של ולהרחבה להעמקה הצורך מלבד
לענות האפשרות על המכביד דבר אדם, בכוח מחסור בשל מאוישים אינם מהתקנים חלק האדם.
כוח של זמינות להבטיח ובכך השוק, למחירי התעריפים את להתאים צורך יש לדעתם, הצרכים. על
ובכך מרכזיהיוס, במסגרת לקשישים הפיזיותרפיה שירותי את להרחיב הציעו העובדים אדם.

הקיים. הלחץ על להקל

הקשיש ובבית מקצועיות במרפאות בעיסוק ריפוי ב.

השירות הפעלת מתכונת (1)
מכבי. וקופתחולים הכללית קופתחוליס בידי בחיפה ניתנים בעיסוק ריפוי שירותי
שירותים המספקת "לין", מרפאת בעיר: מרפאות במספר מופעל השירות הכללית בקופתחוליס
ברח' השיקומי והמרכז לילדים שירותים המספקת "יבנה", מרפאת הגיל, קבוצות בכל למוגבלים
לכל מיועדים אלה מרפאות שירותי ומעקב. טיפול והמשך תפקודית הערכה גס מתבצעת שבו הגפן,
טיפול. להמשך היחידה בידי למרותקים השירות ניתן במכונים מלבד חיפה. במרחב הקופה מבוטחי
ביחידה, המשרה היקף צומצם האחרונה בשנה משרה. בחצי בעיסוק מרפא של תקן יש זו ביחידה

קנוי. בשירות מוגבל בקנהמידה נעזרת והיא
בעיסוק ריפוי של השירות להספקת נוספת מסגרת לקשיש היום במרכז ראו העובדים

היום. ממרכזי בחלק כיוס מסופק השירות הקשישה. לאוכלוסייה
כי ובמכבי, "לין" ממרפאת במידע רק השתמשנו בעיסוק בריפוי המשורתיס היקף בהערכת
כ70*507040 העובדים, הערכות לפי הקשישה. האוכלוסייה את המשרתות היחידות המרפאות אלה
בממוצע קשישים כ110 שירות קיבלו שב1987 כך קשישים, הם במרפאה המטופלים מכלל
האוכלוסייה היקף על מידע המרפאה בידי ואין חיפה, תושבי רק אינם אלה קשישים אולם, בחודש.

המשורתת. האוכלוסייה מכלל בחיפה הקשישה
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ובעיות צרבים  בעיסוק ייפוי (2)
הצרכים הכללית בקופתחולים העובדים לדעת זה. בשירות הצורך להיקף באשר אומדנים אין
מקבלים ואינם לשירות זקוקים ביחידה טיפול המקבלים מהקשישים וחלק רבים, בעיסוק לריפוי
וזמן חודש, כל בממוצע ממתינים קשישים 2015 ממושכת. ההמתנה "לין" במרפאת אותו.
הניתן השירות תדירות כי העובדים, טענו לכך נוסף חודשים. לשלושה חודשיים בין הוא ההמתנה
הצורך. מלוא את מבטאות אינן היום הקיימות הפניות ומאידך, הצורך, על עונה אינה היום
בעיסוק. מרפא של להתערבות חולים להפנות ממעטים ולכן לשירות, מספיק מודעים אינם רופאים
לקשישים שכן זה, בשירות לשימוש נוסף מכשול מהווה למכונים הסעות העדר העובדים, לדעת

למרפאה. להגיע כדי המונית בהוצאות לשאת קשה
את להפחית ובכך ובמועדונים, יום במרכזי בעיסוק הריפוי את לשלב רצוי כי ציינו העובדים
כדי הקיים, האדם כוח הרחבת על המליצו הם בבד בד בקשיש. הטיפול את ולשפר במכונים הלחץ

באוכלוסייה. יותר הולם טיפול לאפשר

לקשיש ב>תחול>ם>ום ג.

השירות הפעלת מתבונת (1)
בלעדית המיועד ביתחוליסיום, מופעל הבריאות משרד שבחסות "פלימן" בביתחוליס
שיקומית מסגרת בעיקר לשמש ונועד בקשיש, רבמקצועי טיפול מספק ביתחוליםיום לקשישים.
הקשיש של יותר מוקדם בשחרור מסייע ביתחוליםיום הקשיש. של התפקוד יכולת לשיפור
עזר, כוח ומעשית, מוסמכת אחות רופאים, של צוות בידי מופעל הוא לקהילה. מביתהחולים
מבתיחולים, מגיעות ההפניות סוציאלית. ועובדת ובדיבור בעיסוק מרפאים פיזיותרפיסט,

חודש. מדי מתקבלים קשישים כארבעהחמישה טיפול. להמשך ומהיחידות ממרפאות
פעם בין מבקרים הקשישים .20 הוא שהתקן למרות ליום, קשישים כ24 משרת ביתהחולים
הנתונים בחודש. בממוצע קשישים ל70 ב1987 הגיע המשורתים מספר בשבוע. פעמים לארבע

בו. המשתמשים החיפאים הקשישים שיעור על מידע כיוס אין חיפה. מרחב לכל מתייחסים

ובעיות צלבים  ביתחוליםיום הפעלת (2)
זו למסגרת ייחסו הס לשירות. רב ביקוש קיים בביתחוליםיום, שרואינו העובדים דיווחי לפי

השירות. את להרחיב והמליצו רבה, חשיבות
הוא ביתחוליםיום  כלליים בבתיחולים ורופאים סוציאליים עובדים  המרואיינים לדעת
לקהילה. הקשיש בשחרור מסייע הוא שיקומית וכמערכת בעיר, והטובים היעילים השירותים אחד
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הוועדה המלצות ד.

בדיבור, וריפוי בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, הכולל השיקומי, האדם כוח היקף את להרחיב .1
הצפויה העלייה לנוכח לגדול, ימשיכו ואשר היום הקיימים הרבים הצרכים על לענות נדי

בחיפה. המוגבלים במספר 40 0/0 של בעתיד
במסגרות השימוש את להפחית כדי בקהילה, הקיימות השיקומיות המסגרות את להרחיב .2
היום ממרכזי בחלק השיקום שירותי את הצורד, במידת לשלב רצוי כד לשם האשפוזיות.

בביתחוליםיום. השיקום שירותי את ולהרחיב
לשירותים להגיע המתקשה מרותקת, לאוכלוסייה בבית השיקום שירותי את להבטיח .3

מתאימים. מקצוע אנשי של בית ביקורי עלידי בקהילה, הקיימים
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מיוחדים רפואיים וצרכים יפואי מיכשור *6

השירות הספקת מתנתו* א.

בעיר. גורמים מספר בידי ממומנים ו/או מסופקים רפואיים מכשירים
לקבלו זכאית שאינה לאוכלוסייה רפואי מכשור של ברכישה משתתף הבריאות משיד
לממן הבריאות משרד הפסיק לאחרונה הביטחון). משרד (כגון אחר מגורם או מקופתחוליס

לקשישים. שמיעה מכשירי
לאלה רפואי ציוד של כרכישה הן אף משתתפות מכבי וקופתחולים הכללית קופתהחולים

בקופה. המבוטחים
ניתנים שאינם רפואיים ושירותים פריטים רכישת במימון עוזרות הרווחה לשמת
ומכשירים אבזרים חריגות, לתרופות היא הכוונה הבריאות. משרד או החולים עלידיקופות
לטיפול הסעות שיניים, טיפולי שמיעה), ומכשירי מיוחדות עדשות משקפיים, (בעיקר: רפואיים

באמבולנס. הסעות רפואי,
מסוגים רפואי ציוד משאילה שרה יד רפואי. מכשור של החשוכים הספקים אחד הוא שרה יך
בחיפה. סניפים שני ולה התנדבותי, בסיס על ארצית אגודה זוהי כספית. תמורה ללא שונים
יותר. מצומצם בהיקף כי אס רפואי, ציוד הוא אף המשאיל חיפאי, התנדבותי ארגון הוא אחיסמן
רפואי, ציוד ובמכירה בהשאלה  שירותיהם שאר בין  עוסקים בחיפה פרטיים ארגונים

חיפה. מרחב כל את משרתים אלה ארגונים וכדומה. עגלות הליכונים, כגון
(הליכונים, רפואי ציוד רכישת הבריאות משרד מימן 1987 בשנת כי נמצא, המיפוי נתוני לפי
היה רווחה לשירותי האגף קשישים. לכ320 הליכה) ומכשירי תותבות קביים, גלגלים, כיסאות
על נתונים בהעדר קשישים. כ500 עבור ומכשירים רפואיים צרכים במימון האחרונה, בשנה שותף,

זה. בשירות השימוש היקף מלוא את לאמוד ניתן לא אחרים, מקורות עלידי המשורתיס מספר

ובעיות צרנים  רפואי מכשור הספקת ב.

עלה שמיעה, מכשירי לרכישת בעיקר ללשכות, הפניות מספר הרווחה, לשכות דיווח לפי
הבריאות. משרד עלידי השירות מימון הפסקת בעקבות

מענה לאפשר כדי התקציבית המסגרת את להרחיב היה רצוי הרווחה, לשכות עובדי לדעת
לשירותים התקציב את להגדיל רצוי היה הבריאות, משרד נציגי לדעת גס המתקבלות. לפניות
משרד לבין קופתחולים בין האחריות חלוקת את לשפר היה רצוי כי גס, טענו הרווחה עובדי אלה.
של התהליך פישוט על העובדים המליצו כמוכן אלה. שירותים של להספקתם באשר הבריאות

לו. הזכאית לאוכלוסייה השירות מתן
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12 למשקפיים, זקוקים היו הלשכות ממטופלי קשישים 111 כי עולה, הלשכות סקר לפי
היו תקציביות בעיות אחרים. למכשירים הזדקקו קשישים ו28 שמיעה, למכשיר הזדקקו קשישים

הללו. המכשירים לאיהספקת העיקרי הגורם
מהמכשור מרובה שביעותרצון עלתה בחיפה בבתיהחולים הסוציאליים העובדים בהתייחסות
ומשקפיים, שמיעה מכשירי מספקת אינה שרה יד אולם ידשרה. אגודת שמספקת הרפואי

אלה. לאכזרים מסופקים לא צרכים קיימים ולדעתם,

הוועדת המלצות ג.

ומשקפיים. שמיעה מגשירי במיוחד רפואיים, למכשירים הקיימים המשאבים את להרחיב .1
להמשיך הציבור את ולעודד יפואי, מנשוי למתן התנדבותיים ארגונים של ידם את לחזק .2

זו. למטרה לתרום

י י . י '"/י ,

 " . ...' j
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שיניים טיפול ג

השירות הפעלת מתכונת א.

פרטיים. ורופאים קופתהחולים שיל"ה, אגודת בידי בחיפה מסופקים שיניים טיפול שירותי
השירות נזקקים. לקשישים זה שירות מסבסדים רווחה, לשירותי האגף עם בשיתוף שיל"ה, אגודת
למרפאה ההפניה בחיפה. הקשישה לאוכלוסייה בלעדית מיועד והוא הגפן, ברחוב במרפאה מופעל
שיל"ה הבריאות. משרד של ולמעקב לאבחון צוותים דרך או הרווחה שירותי דרך רק היא
מבחן לפי נקבעים הטיפול תעריפי עצמית. להשתתפות כתוספת הטיפול, בהוצאות משתתפת
הסכום. מלוא את ולשלם בשירות להשתמש יכולים להנחות, זכאים שאינם קשישים, הכנסות.
קשישים כ80 משרתת הגפן ברח' המרפאה הפרטי. שבשוק מאלה יותר זולים הם הטיפול תעריפי
בידי גם ניתן שיניים טיפול חיפאים. הם המשורתיס כל בחודש. קשישים 10 של ממוצע  בשנה
קריתחיים לתושבי שאנן. ובנווה אבןסינא במרפאת בעיקר חיפה, לתושבי הכללית קופתהחולים
לאחרונה להפעיל החלה מכבי קופתחולים וקריתים. בקריתמוצקין המרפאות שירותי גם זמינים

בכרמל. שיניים מרפאת
הפרדה כל ללא מרחבית, ברמה בקופתחולים היעד אוכלוסיית מוגדרת זה שירות בתחום גם
יכולת הקופה. שקובעת תעריפים פי על הטיפול, עבור משלמים הקופה מבוטחי חיפה. תושבי של
מתוכם אנשים. כ5,000 האחרונה בשנה שירתה הקופה לקבלתו. תנאי היא הטיפול של מימון
בלבד, לחיפה מתייחסים אינם אלה נתונים אולם כ70'10. המפעילים, להערכת הקשישים, מהווים

המרחב. לכל אלא
רופאים אצל גס טיפול לקבל כמובן, ניתן, שיניים טיפול המספקים הציבוריים הגורמים מלבד

הפרטי. במגזר הפעילות היקף על מידע כיום אין פרטיים.

ובעיות צרכים  שיניים ט>פול ב.

זקוקים קשישים) (כ100 הלשכה שבטיפול הקשישים מכלל כ70'7 כי נמצא, הלשכות סקר לפי
את לממן אייכולת היא השירות לאיקבלת העיקרית הסיבה אותו. מקבלים ואינם שיניים לטיפול
המכשולים כאחד המימון קשיי על הצביעו וקופותהחולים שיל"ה, הרווחה, שירותי השירות.
מופנים קופתחולים, של השיניים טיפול את לשלם מסוגלים שאינם הקשישים, השירות. בהספקת
מימון מקורות מהעדר השירות, את לספק קושי לעתים קייס בשיל"ה הגפן. ברח' למרפאה
טענו, בשיל"ה כן, על יתר החדש. התקציב עד קרובות לעתים להמתין הקשיש על כך, בשל שוטפים.
הרואים יש הכנסותיהם. את מלחשוף נמנעים וקשישים מרתיע, גורם הן הזכאות בדיקות כי

מפנייה. להימנע ומעדיפים חסדים, קבלת בשירות
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לטיפול זקוקים הקשישים מכלל כ5070 כי נמצא, (1983) ופלס פליישמן שערכו במחקר
הטבה מקבלי שרק בהנחה, אחרים. הכרחיים וטיפולים בהן וטיפול תותבות התקנת הכולל שיניים,
הם חיפה מקשישי שכ2270 בכך ובהתחשב ציבורי, במימון שיניים לטיפול זקוקים סוציאלית
זקוקים קשישים) (כ3,800 בעיר מהקשישים 11*70 לפחות כי נמצא, סוציאלית, הטבה מקבלי

ציבורי. במימון שיניים לטיפול

הוועדה המלצות ג.

נזקקים. לקשישים שיניים טיפול בהוצאות השתתפות עבור מימון מקורות בגיוס להשקיע .1
קהילתיים בשירותים שיניים טיפול בנושא לקשישים מידע והעברת הדרכה תוכניות לפתח .2

שונים.
מינימליים. עלות במחירי בהתנדבות שיניים טיפול שיספקו שיניים, רופאי גיוס לעודד .3
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ו1 פרק

ד>ור עץירות*



דיור שירותי ר: פרק

בית תיקוני ושירות מיגון שירותי דיור, והחלפת התאמה שיפוץ,
תיקונים) (סיירת

השירותים הפעלת מתכונת א.

עיריית של רווחה לשכות שונים: גורמים בין ומפוצל מורכב הקשיש של הדיור בצורכי הטיפול
שכונות. ושיקום הבריאות משרד שקמונה, עמידר, שיל"ה, אגודת חיפה,

בשכר זמני סיוע נותנות או הקשישים, דירות לשיפוץ כספי סיוע מעניקות הרווחה לשכות
בסךהכל בעיר. האחרים הגורמים כל בשיתוף הדיור בנושא הטיפול את מפעילה הלשכה דירה.

קשישים. 126 הלשכות באמצעות דיור שירותי 1987 שנת במשך קיבלו
באמצעות קשישים) (כולל גפיים נכי לאוכלוסיית דיור בהתאמת מסייע הבריאות משרד

שונות. הלוואות
קהילתית, ועבודה רווחה דיור, תנאי הטבת וביניהם שונים, שירותים מעניקה עמידר חברת
קשישים מתגוררים עמידר של דירות בכ1,233 וגינון. יכולת למעוטי דיור שיפוצי מעלית, התקנת
מתבצעת עמידר במסגרת מעליות. התקנת כולל שיפוץ, דרוש אלה מדירות ניכר בחלק בשכירות.

וכדומה. במקלטים זעירים מועדונים הקמת הסביבה, פיתוח של פעילות גס
בשכירות. דירות והספקת דירה בשכר השתתפות הלוואות, באמצעות בדיור מסייעת שקמונה
ועוד. בתים ועדי עם הקשר ועל עליהם, ופיקוח השיכון משרד של נכסים ניהול על גם אחראית היא
קשישים. 100 שקמונה משירותי נהנו 1986 של השנייה במחצית הקריות. את גס משרתת שקמונה
על"ה, פרויקט בהפעלת הרווחה, ושירותי שיל"ה שקמונה, עם בשיתוף עמידר, התחילה ב1985
במסגרת לצרכיו. הדיור תנאי את ולהתאים הקשיש של הדיור איכות את לשפר נועד אשר
עמידר לדיירי יועד הפרויקט מיגון. אמצעי גם והותקנו בבתים שונים תיקונים בוצעו הפרויקט

בנווהדוד. ברובו והתבצע לנזקקות בקריטריונים העומדים
של פרטיות דירות בשיפוצי עזרה של נסיוני, פרויקט אשל בסיוע מפעילה שיל"ה אגודת
השירות לקבלת הקריטריונים דירות. כ20 שופצו ,1988 אפריל עד מפתח. בדמי ודירות קשישים
ממתין אינו הקשיש למגורים, ראוי המקום השיפוץ, בהוצאות להשתתף הקשיש של נכונות הם

מדי. גבוהה אינה השיפוץ שעלות או לביתאבות לכניסה
לשירותי האגף בידי מ1982 המופעל מיגון, שירות הוא הדיור לתחום הקשור נוסף שירות
ומאפריל תיקונים, סיירת בסיוע קשישים בבתי ועיניות שרשרות הותקנו שיל"ה. ואגודת רווחה
קשישים או מוגבלים בודדים, קשישים אצל (ביפרים) איתוריות התקנת של תכנית החלה 1987
מהתקנת קשישים 61 נהנו 1988 אפריל עד למגןדודאדום. המחוברת בביתם, טלפון ללא

הטלתרוס. של הקצבה בעזרת התאפשר ושמימונן איתוריות,
תיקונים. סיירת או בית, תיקוני שירות הוא הקשיש של הדיור איכות לשיפור נוסף שירות
מיועד הוא חיפה. עיריית של הרווחה ואגף האזרחי המשמר שיל"ה, אגודת עלידי מופעל השירות
קלים. בית תיקוני בביצוע לקשישים לסייע היא המטרה הקשישה. האוכלוסייה את רק לשרת
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והתשלום מצומצם בהיקף לעבודות להגיע מקצוע כעלי של רצונם חוסר מזרים, הקשיש של החשש
מתנדבים. בידי המופעלת התיקונים, סיירת לפיתוח הביאו זה מסוג שירות עבור שנגבה הגבוה
מודל היום משמשת והיא כזו, סיירת בה שהוקמה בארץ הראשונה העיר היתה חיפה כי יצוין,

הארץ. ברחבי הוקמו אשר לסיירות
הרווחה בלשכת בחיפה: הפזורים פנייה מוקדי בשמונה נעשית השירות לקבלת הפנייה
ובשישה בהדר האזרחי במשמר שיל"ה, במרכז בקריתחייס, האזרחי במשמר בקריתחייס,
המתנדבים חוליית והעלייה). שפרינצק הזית, נווהדוד, שאנן, נווה (גרודנאי, לקשישים מועדונים
העבודה וביצוע לתיקון, הדרושים האבזרים את מממן הקשיש בשבוע. פעמיים בית לביקורי יוצאת
וכך בשיל"ה, השירות ריכוז עלידי השירות באספקת שיפור חל לאחרונה תשלום. כל ללא נעשה
ב כי נמצא, המיפוי נתוני לפי לפניות. ההיענות זמן את ולשפר המתנדבים עבודת על לפקח ניתן
כיוס אין לאלף). קשישים 1.8 של (שיעור בחודש בממוצע קשישים 62 זה משירות נהנו 1987

בעיר. ההזדקקות להיקף באשר אומדנים

ובעיות צרנים  ד>ור ש>1ות> ב.

1870 גרים בחיפה כי נמצא, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של ומעלה 60 בני סקר לפי
במבנה בעיות על דיווחו ו2070 הבית באחזקת בעיות ל2170 מדי, גבוהות בקומות מהקשישים
חדר בנות בדירות גרים היהודים מהקשישים 570 כי עולה, 1983 האוכלוסין מפקד מנתוני הבית.

בדירה. חימום אין ול970 אמבטיה ללא בדירות גרים אחד אחוז טלפון, אין ל©107 אחד,
המקבלים מהקשישים 1170 כי עולה, בחיפה הרווחה בלשכות שבוצע הסקר של הנתונים מתוך
ו470 דיור, החלפת ו/או שיפור של לשירותים זקוקים קשישים) (כ160 בלשכות טיפול

דיור. להתאמת זקוקים מהמטופלים
את והדגישו הדיור, שירותי בהספקת הארגוני הקושי על הצביעו שרואיינו הגורמים כל
כי עולה, דבריהם מתוך הקשיש. של הדיור איכות לשיפור שירותים להבטחת בתקציבים המחסור
לדעתם, היה, רצוי נווהדוד. חליסה, התחתית, העיר הדר, באזורים במיוחד חמורה, הדיור בעיית
נושא של מעמיקה לבדיקה משותף גוף ולהקים בדיור, העוסקים הגופים בין הקשר את למסד
מספר את להגדיל אפשרות יש כי העובדים, טענו בית, תיקוני של בתחום לקשישים. הדיור
ולהפיץ לשירות המודעות את להגביר לדעתם, רצוי, לכן הקיימת. ההפעלה במתכונת המשורתים

בקהילה. לקשיש הנגישים בשירותים הפנייה מוקדי את ולקבוע קיומו על מידע
מוסדיות למסגרות ההזדקקות היקף על להשפיע עשוי הקשיש של הדיור איכות שיפור
ירודה. דיור רמת בשל הפניות מן ניכר חלק מגיעות אליהן מוגן, דיור של למסגרות או לעצמאיים
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הוועדה המלצות ג.

רבה לב תשומת להקדיש יש בקהילה, להישאר קשישים לעידוד הקיימת המגמה נוכח .1
ולמיגון. הקשיש לצורכי להתאמתם הדיור, תנאי להטבת

את לנהל המעוניינים עצמאיים, לקשישים יאפשרו אשר בקהילה, מגורים פתרונות לעודד .2
שתשלבנה בהצעה, בנייה לחברות לפנות מומלץ בקהילה. להישאר בעצמם, משקהבית
מעלית, עם דירות או נוחה, גישה עם קרקע בקומת קטנות דירות חדשות שכונות בתכנון
יותר רב זמן להישאר לקשיש ויאפשר ביןדורי, שילוב יעודד הדבר לקשישים. שתיועדנה
זירוז בנייה, אחוזי תוספת כגון תמריצים, עלידי זו בנייה תעודד העירייה בקהילה.
לאפשר כדי הדירות מספר של ההגבלה הורדת  מסוימים ובאזורים התכנון, תהליכי
עשרת לביצוע המטפלות). הרשויות עם תיאום לאחר (וזאת, קטנות דירות בניית
לעודד כדי נוחה, בתמורה מתאימה אדמה לרשותם להעמיד מוצע הראשונים הפרויקטים
הרכישה הבעלות, והסדרי בלבד, קשישים למגורי ייועדו אלה דירות זו. התפתחות
אלה בדירות קשישים של המגורים המשן את להבטיח יש בהתאם. יותאמו וההשכרה

מתאימה. משפטית התחייבות עליד
בקהילה. הקשיש לצורכי ולהתאמה דירות לשיפוץ משאבים יותר להבטיח .3

המודעות את ולהגביר בעיר שכונה בכל תיקונים לסיירת הפנייה מוקדי את להרחיב .4
לבדוק בשירות; מרבי שימוש להבטיח כדי בקשישים, והמטפלים הקשישים בקרב לשירות
השירות את לספק המוכנים מקצועיים, ובתיספר מקצוע בעלי לגיוס אפשרויות

בהתנדבות.
שהקימה הוועדה ולחזק בדיור, העוסקים השונים הגורמים בין הפעולה שיתוף את לעודד .5
בעיר. לקשיש הדיור לנושא אחידה וכתובת כוללת ראייה ליצור במטרה לאחרונה, שיל"ה
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זי פרק

מוסד"ם עמדותינו

ממועגך לטיפול



ממושן לטיפול מוסדיים שירותים ז': פרק

המוסדיים השירותים הפעלת מתכונת א.

בתיחולים גריאטריים, מרכזים אבות, בתי כגון במסגרות, ניתן בקשיש המוסדי הטיפול
לקשישים, מיועדים המיסוד שירותי כלליים. בבתיחולים סיעודיות ומחלקות כרוניים לחולים

סוגו. או להם הדרוש הטיפול היקף בשל בביתם להישאר ומתקשים מוגנת למסגרת הזקוקים
המצב הגדרת הקשיש. של התפקוד רמת על מבוסס המוסדי הטיפול בתחום המקובל הסיווג
(אכילה, אישי טיפול של הפעולות לביצוע בסביבתו הקשיש של התלות למידת מתייחס התיפקודי
עיקריות: תפקוד רמות ארבע קיימות לכך, בהתאם שלו. הניידות כושר ולגבי וכר) רחצה לבישה,
בביצוע הזולת לעזרת זקוק שאינו כקשיש מוגדר "עצמאי" נפש. ותשוש סיעודי תשוש, עצמאי,
הוא "תשוש" משקהכית; בניהול מוגבל כלל ובדרך מלא באופן נייד אישי, טיפול של הפעולות
מקשיים כלל בדרך וסובל אישי טיפול של מהפעולות חלק בביצוע חלקית לעזרה הזקוק קשיש
קשיים לו יש כולן, או היומיומיות הפעולות רוב בביצוע מלאה לעזרה זקוק  "סיעודי" בניידות;
חלקי או מלא באופן הסוגרים על כלל בדרך שולט ואינו למיטה) מרותק כלל (בדרך בניידות רבים
מאופיין קוגניטיבית, ירידה עם נייד זקן הוא נפש" ו"תשוש קוגניטיבית; מירידה גס סובל ולעתים
אישי. טיפול של מהפעולות בחלק לפחות מוגבל כלל בדרך קשות התנהגותיות בעיות עלידי לעתים

אלה. תפקוד רמות לפי מסווגות המוסדיות המיטות
על ובפיקוח המוסדי הסידור במימון הממלכתיים הגופים בין תפקידים חלוקת קיימת
ומשרד ולתשושינפש לסיעודים מיטות על ממונה הבריאות משרד המיטות. סוגי לפי המוסדות

ותשושים. עצמאיים לקשישים המיועדות המיטות על ממונה והרווחה העבודה
לקשישים מיועדות 1,013 מיטות: 1,887 ובהם ממושך לטיפול מוסדות 21 בחיפה היו ב1987
המיטות היצע נפש. לתשושי מיטות ו18 לסיעודיים מיטות 592 לתשושים, מיטות 272 עצמאיים,

קשישים. לאלף מיטות ל53.9 בחיפה מגיע הקייס
הפרטי המגזר של חלקו פרטית. בבעלות הן מהמיטות כשליש הארצית, לרמה בדומה בחיפה,
40'7o (לעומת שלישים. שני לכמעט מגיע הוא וכאן לסיעודיים, המיועדות במיטות במיוחד גבוה
נמצאות לעצמאיים המיועדות מהמיטות ו1296 לתשושים, מהמיטות 4070 הארצית). ברמה

פרטיים. במוסדות
חלק כי עולה, ממושך, לטיפול המוסדות בכל ב1983 שבוצע ברוקדייל, מכון של הסקר מתוך
המיטות על הקייס מהלחץ נובע הדבר תשושים. בקשישים מאוכלסות לעצמאיים המיטות מן ניכר
תמיד לא הם כך לעצמאיים. המיועדות במיטות להשתמש הקשישים מן חלק המאלץ לתשושים,

התפקודי. למצבם בהתאם להם הדרוש הטיפול את מקבלים
תכניות מוגן. לדיור יחידות גס בחיפה זמינות במוסדות לעצמאיים המוקצות למיטות בנוסף,
מוגנת לסביבה זקוקה אך היומיומי, בתפקוד עצמאית שהיא לאוכלוסייה מיועדות המוגן הדיור
 הסוכנות יחידות, 247 מפעיל הוולונטרי הסקטור מוגן. דיור יחידות 391 קיימות בחיפה יותר.
יחידות 96 מפעילים רווחה לשירותי האגף עם בשיתוף שיל"ה אגודת עם יחד שיקמונה יחידות, 48

נוספות.
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ובעיות צרנים  מוסדיים שירותים ב*

בצרכים הן נתחשב מוגן ובדיור ממושך לטיפול מוסדיות במיטות הצרכים את לאמוד בניסיון
בחיפה. הקשישה באוכלוסייה משינויים הנובעים בעתיד, הצפויים בצרכים והן היום מסופקים הלא
מוסדי לסידור המתנה רשימות של בקיומן ביטוי לידי באים היום מסופקים הלא הצרכים
לשכות באמצעות הממתינים מספר הרצוי. או המקובל מן נמוך בסטנדרט מיטות של ובקיומן
ומחציתם לתשושים למיטות המתינו מחציתם קשישים, כ27 ב1987 היה והבריאות הרווחה
שבמגזר במוסדות המתנה רשימות קיימות זו, רשימה מלבד נפש. ולתשושי לסיעודיים למיטות
דינה, בית את הולנד, יוצאי ארגון את אירופה, מרכז עולי ארגון "משען", את הכולל הוולונטרי,
חיפאים. קשישים כ3,700 היום רשומים אלה בארגונים "בניברית". ואת הכרמל" "לב הרופא, בית
לכניסה מוכנים היו בהמתנה הרשומים אלה מתוך קשישים כ1,500 הללו, הגופים מפעילי להערכת
קל. ותשושים עצמאיים קשישים בעיקר הם הממתינים במוסדות. פנויים מקומות היו לו מיידית,

היום. הממתינים לאלה מענה לתת כדי מיטות, כ1,630 של תוספת היום דרושה בסךהכל
בחיפה הקיימים. המוסדות איכות הוא מוסדיות למיטות הצרכים על המשפיע נוסף מרכיב
ממיטות ניכר חלק כי הסכמה, יש הפרטי. במגזר לסיעודיים מיטות של במיוחד גבוה ריכוז קייס
בכ5070 המקומית, הרשות של המערכת נציגי של ההערכות לפי הדרושה. ברמה עומדות אינן אלה

סיעודיות). מיטות (כ165 בנייה או שיפוץ שיפורים, דרושים הפרטיים במוסדות מהמיטות
לתשושינפש למיטות הצרכים את לאמוד קושי קייס מוסדיים לשירותים הצרכים בבחינת
שיעור שהוא מיטות, ל28 מגיע בחיפה לתשושינפש המיטות מספר המוגבלת. מהאוכלוסייה בנפרד
בדומה בחיפה, לאלף). מיטות 1.2) הארצי מהשיעור נמוך זה שיעור קשישים. לאלף מיטות 0.7 של
לתת כדי הנפש. תשושת לאוכלוסייה פתרונות במציאת מיוחד קושי קיים בארץ, אחרים למקומות
המקומות מספר את להשליש שיש היא ההערכה היום, זו אוכלוסייה של לצרכים מיידי מענה
שהוצג האומדן את תואם זה אומדן הארצי). לממוצע מספרן את תעלה המיטות (הכפלת הקיימים
מיטות 2.53 דרושות לפיו פסיכיאטריהגריאטריה, בנושא הבריאות משרד של הוועדה בהמלצות
קונסרבטיבי אומדן הוא זה אומדן שונים, גורמים להערכת אולם, קשישים. אלף כל על אשפוז

יותר. גדולים הס הצרכים כי היא והתחושה
הקשישה באוכלוסייה הצפוי הגידול את בחשבון להביא יש בעתיד הצרכים את לאמוד בניסיון
התכונות בין קשר קיים כי נמצא, שונים מחקרים לפי הדמוגרפי. בהרכב השינויים ואת
הגיל; עם תלולה בצורה עולים המיסוד שיעורי במיסוד. הצורך לבין הקשישים של הדמוגרפיות
יוצאי בקרב המיסוד שיעור הגברים; שבקרב מזה גבוה הנשים בקרב המיסוד שיעור

אסיהאפריקה. יוצאי שבקרב מזה גבוה אירופהאמריקה
תשושיהנפש אוכלוסיית של בצרכים הקיימת, בהמתנה הדמוגרפיים, בגורמים מתחשבים אס
מיטות, 3,198 של תוספת 1995 שנת עד בחיפה תידרש שיפוץ, הדורשות הסיעודיות והמיטות
391 לתשושים, מיטות 249 קל, ולתשושיס לעצמאים דיור יחידות ו/או מיטות 2,248 מתוכן
של תוספת תידרש 2000 שנת עד .(15 לוח (ראה לתשושינפש מיטות ו110 לסיעודיים מיטות
מיטות 472 לתשושים, מיטות 298 לעצמאים, דיור יחידות ו/או מיטות 2,754 מהן מיטות, 3,659

לתשושינפש. מיטות וכ135 לסיעודים
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1995 שנת עד בחיפה, מוגן תיור מוסדיות למיטות הצרבים 15 לוח

מוגבלים סה"כ
מקומות

סה"כ לעצמאיים
תשושי מקומות ולתשושיס סה"כ
נפש סיעודיים תשושים למוגבלים קלו כללי

a522272 892 1*542 2,415 מיטות היצע סה''כ
28 592 272 892 1,403 2,295 1987 תקן, מיטות
.... 140 140 1990 מתוכננות, מיטות

128 282 521 iml 2.221 5*622 ב1995 במיטות הצורך סה"נ
המיסוד דפוסי על שמירה .1

36 776 498 1,310 1,696 3,006 (19861) הקיימים
המיוחדים הצרכים אומדן2 .2

102   102  102 הנפש תשושי של
לשכות באמצעות ממתינים3 .3

 42 23 65 65 והרווחה הבריאות
במוסדות ממתינים4 .4

.... 2,295 2,295 וולונטריים
פרטיות סיעודיות5 מיטות .5

165  165  165 שיפוץ הדורשות

ההיצע בין הפער סה"נ
110 221 249 750 2.448 3.198 ב1995 הצורך לבין

הערות:
במוסדות. לעצמאיים מיטות ו1,013 מוגן בדיור מקומות 390  מוגן ובדיור במוסדות מקומות כולל הנתון .1

בהתמדה. גובר נפש לתשושי למיטות הלחץ נפש. לתשושי מיטות לגבי מוסכמים אומדנים היום קיימים לא .2

היא בציבור התחושה נפש. לתשושי מוסדיות במיטות לצורך באשר קונסרבטיבים אומדנים מייצגים כאן הנתונים
חסר. אומדן זה באומדן לראות ויש יותר גדול הוא שהצורך

נפש. תשושי גם כוללת הבריאות במשרד ההמתנה .3
היו בסךהכל ב1987. מיידית לכניסה ממתינים כ1,500 על מבוסס הוולונטרי בסקטור ההמתנה של האומדן .4

ממתינים. כ3,700 רשומים
דורשות הפרטי בסקטור מיטות) 331) הקיימות הסיעודיות מהמיטות כמחצית מקומיים, ציבור אנשי להערכת .5

ובנייה. שיפור שיפוץ,
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2000 שנת עד בחיפה, מוגן ודיור מוסדיות למיטות הצלפים :16 לוח

מוגבלים סה"כ
מקומות

סה"כ לעצמאיים
תשושי מקומות ולתשושיס סה"כ
נפש סיעודיים תשושים למוגבלים קל1 כללי

28 592 272 892 1.543 2.435 מיטות היצע סה"כ
28 592 272 892 1,403 2,295 1987 תקן, מיטות
.... 140 140 1990 מתוכננות, מיטות

ן
162 1.064 570 1.797 4.297 6.094 ב2000 במיטות הצורך סה"כ

המיסוד דפוסי על שמירה .1
48 852 545 1,445 1,823 3,268 (ב1986) הקיימים

המיוחדים הצרכים אומדן2 .2
115 115  115 הנפש תשושי של

לשכות באמצעות ממתינים"3 .3
 47 25 72 72 והרווחה הבריאות

במוסדות ממתינים4 .4
.... 2,474 2,474 וולונטריים

בסקטור סיעודיות5 מיטות .5
165  165  165 שיפוץ הדורשות הפרטי

ההיצע בץ הפער סה"כ
135 472 298 905 2.745 3.659 ב2000 הצורך לבין

הערות:
במוסדות. לעצמאיים מיטות ו1,013 מוגן בדיור מקומות 390  מוגן ובדיור במוסדות מקומות כולל הנתון .1

בהתמדה. גובר נפש לתשושי למיטות הלחץ נפש. לתשושי מיטות לגבי מוסכמים אומדנים היום קיימים לא .2

היא בציבור התחושה נפש. לתשושי מוסדיות במיטות לצורך באשר קונסרבטיבים אומדנים מייצגים כאן הנתונים
חסר. אומדן זה באומדן לראות ויש יותר גדול הוא שהצורך

נפש. תשושי גם כוללת הבריאות במשרד ההמתנה .3

היו בסךהכל ב1987. מיידית לכניסה ממתינים כ1,500 על מבוסס הוולונטרי בסקטור ההמתנה של האומדן .4

ממתינים. כ3,700 רשומים
דורשות הפרטי בסקטור מיטות) 331) הקיימות הסיעודיות מהמיטות כמחצית מקומיים, ציבור אנשי להערכת .5

ובנייה. שיפור שיפוץ,

106



רשימות כמותית. בצורה לאמוד ניתן לא שאותם למיסוד, נוספים צרכים בחשבון להביא יש
שונות משפחות כי ידוע, מוסדיות. למיטות הביקוש מלוא את מייצגות אינן הקיימות ההמתנה
איכות על שלהן הדימוי או ממושך המתנה זמן כגון, שונות, מסיבות למיסוד מלפנות נמנעות
בנוסף, למיסוד. מלפנות הנמנעת האוכלוסייה שיעור את היום לאמוד קשה המוצעים. המוסדות

היקפו. את היום לאמוד שקשה פרטי, מוגן לדיור מסוים ביקוש קיים
להתייחס בלי מוסדיים לשירותים להזדקקות באשר תחזיות לערוך ניתן לא ולבסוף,
של מהזמינות מושפעים היום הקיימים המיסוד דפוסי הקהילתיים. השירותים להתפתחות
הקהילתיים. לשירותים ההזדקקות היקף על משפיעים המיסוד ושיעורי הקהילתיים, השירותים
יגבר הדמוגרפיים, השינויים עקב הנדרש בקצב בעתיד יתפתחו לא הקהילתיים השירותים אם לכן,
מן יותר הקהילתיים השירותים היקף יתרחב אם מאידך, מוסדי. לאשפוז במיטות והצורך הלחץ

מיסוד. למניעת האפשרויות יתרבו הדמוגרפיים, מהשינויים המתחייב
וייושמו ובמידה סיעוד, ביטוח חוק הפעלת עם הקהילתיים בשירותים הצפויה ההרחבה בשל ]

את במדויק לאמוד ניתן לא מיטות. בתוספת בצורך הפחתה להיות עשויה האב, תכנית המלצות
הרחוק בטווח תתעורר הסוגייה אולם, קהילתיים, לשירותים מוסדיים שירותים בין החלופיות
בתחום להתפתחויות בהתאם מוסדיות מיטות לפיתוח הצורך על במעקב צורך ויהיה יותר,

הקהילתי.
לבין הצרכים בין הפער את לצמצם למטרה לה שמה אשר פעולה, תכנית אימצה הוועדה
הצרכים של הפיתוח קצב לגבי הוודאות חוסר עקב בעתיד. הצרכים גידול עם ולהתמודד המענים
לא זה, כנגד הללו. השירותים הרחבת עקב למיסוד הדרישה צמצום בחשבון הובא לא הקהילתיים,
הנאותה. לרמה אותם להביא ניתן שלא הקיימים המוסדות מן חלק להחליף הצורך בחשבון נלקח
הביקוש של ההתפתחות קצב אחר לעקוב כוונה יש בהמשך, יובאו אשר להמלצות כרקע לכן,
יותר להפנות נוכל בביקוש, ירידה תיווצר אם האומדנים. את הצורך, במידה לתקן, כדי למוסדות
המיטות של ההתפתחות קצב את להאיט  דבר של ובסופו קיימים, מוסדות להחלפת משאבים

המוסדיות.

הוועדה המלצות ב.

ויחידות מיטות 2,448 מיטות: 3,1981 הקיים המיטות היצע את 1995 שנת עד להגדיל .1
וכ110 לסיעודיים 391 לתשושים, 249 קל, לתשושים ומיטות לעצמאיים מוגן דיור
פתרונות 2,754 מיטות: 3,6591 המיטות היצע את להגדיל 2000 שנת עד לתשושיהנפש.
1351לתשושינפש. לסיעודיים 472 לתשושים, מיטות 298 קל, ולתשושים לעצמאיים
אתיים, במסגרת למימוש הניתן הקיים, הבנייה פוטנציאל את לנצל ניתן המוסדות לבניית
עיר בניין תבניות במסגרת המיועדים או בתיאבות לבניית בקשות לגביהם שהוגשו
הגדול לחלק מענה לתת יאפשר ימומש, אם זה, פוטנציאל ציבורי. לבניין או לבתיאבות

הדרושה. המיטות מתוספת
המגזר שבבעלות המקומות בין איזון להבטיח יש בעתיד, הצרכים עם להתמודד כדי .2
הן בחיפה מהמיטות כשליש היום ההתנדבותי. ו/או הפרטי במגזר המקומות לבין הציבורי
מומלץ פרטית. בבעלות הם שנישלישים לסיעודיים, המקומות ומבין פרטית, בבעלות
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בתיאבות שני של בנייה עלידי הציבורי, במגזר הזמינים המקומות מטפי את להרחיב
נפש: ולתשושי לסיעודיים לתשושים, קל, ולתשושים לעצמאים מקומות ובהם נוספים
מענה ממתן נחלק בנוסף, הכרמל. במורדות והשני הקריות, לתושבי בקריתחיים, האחד
אשר ולתשושינפש, לתשושים לסיעודיים, גריאטרי מרכז לבנות מומלץ הדרושות למיטות
הכרח, אץ יותר. והמורכבים המיוחדים הצרכים בעלת לאוכלוסייה גם מענה לתת יוכל
כך מספקת, במידה ונגיש מרכזי להיות צריך מקומו אך מגורים, אזור בלב ימוקם שהאתר
המרכז הקמת את תעודד שהעירייה מומלץ, גבוהה. בתדירות קרובים ביקורי שתעודד

הצורך. במידת במיסוי והקלה בנייה אחוזי הגדלת כגון: תמריצים מתן באמצעות
המותאמת מוגנת, מסגרת תיבנה בחיפה, הערבית האוכלוסייה של הצרכים על לענות כדי .3
בקהילה. להישאר המתקשים ערבים לקשישים ושתתאים אנשים, של מצומצת לקבוצה

1 נדרשו ראשוניות, הערכות לפי הקיימים. המוסדות אחד בתוך זו מסגרת תוקם לחלופין,
לשינויים הצורך במידת יותאמו אלה אומדנים זו. אוכלוסייה עבור מקומות 100 עד כ50

זו. באוכלוסייה שיחולו
ברמה עומדות אינן הפרטי, במגזר המצויות בחיפה, הסיעודיות המיטות מן ניכר חלק A
יותר. גבוהה רמה בהבטחת רבה חשיבות רואה הוועדה הטיפול איכות מבחינת הדרושה.
ציבורית מעורבות הבטחת תוך הקיימים, המוסדות שיפור באמצעות זאת להשיג ניתן
המוסדות מן לחלק חלופיים מוסדות בניית עלידי ולחילופין בניהולם, יותר מעמיקה
בשותפות להיבנות יכולים אלה מוסדות לשפצם. ניתן לא או כדאי לא אשר הקיימים,

וציבורית. פרטית
של בסיוע פרטיים, או ציבוריים גורמים עלידי שיוקמו במוסדות כי להבטיח, צורך יש .5
לשכות באמצעות המופנים לקשישים מקומות ישוריינו עירוניים, או ממלכתיים גורמים
המשוריינים המקומות היקף מראש. מוסכם בתעריף הבריאות ומשרד עירוניות הרווחה
התמיכה גודל לפי יקבע אלה במוסדות ממשלתיים עירוניים גורמים עלידי המופנים עבור

העיר. של והצרכים
מאישור להימנע מומלץ בעתיד, שייפתחו בבתיאבות נאותה שירות רמת להבטיח כדי .6
לספק יכולים אינם יותר קטנים שמוסדות מאחר מיטות, מ200100 קטנים בתיאבות

הדרוש. בהיקף שירותים
אשר העיר, מהנדס משרד ונציגי הרווחה שירותי מנציגי המורכבת קבועה, ועדה להקים .7
שינויים לעריכת או לקשישים מוגן ודיור בתיאבות להקמת הבקשות כל יובאו בפניה
ותפשט השונים, מהיבטיה בקשה כל של בדיקה תאפשר זו ועדה קיימים. בבתיאבות

החלטות. לקבלת התהליכים את ותקצר
גם תהיה מוגן בדיור דירה א) הבאים: לתנאים בכפיפות לעצמאים, מוגן דיור בניית לעודד .8
חמות, לארוחות מתאימים סידורים ימצאו התכניות בכל ב) למכירה, רק ולא בהשכרה
למסגרת להם לדאוג הדיירים כלפי תתחייב המוגן הדיור הנהלת ג) וחברה. תרבות ושירותי
דיור בבניית ד) זאת. יחייב מצבם וכאשר אם חיפה, עיריית של השיפוט בתחום סיעודית

במצוקה. אוכלוסיות לאכלוס תמורה ללא ציבורית קרקע על לבנייה עדיפות תינתן מוגן
משולבים בתיאבות במסגרת רק יינתנו ציבורית קרקע על לעצמאיים במוסדות פתרונות .9
מחובתה רואה העירייה נפש. ולתשושי לסיעודיים לתשושים, קל, לתשושים לעצמאים,
השימוש את העירייה תתנה לפיכך ותשושים, סיעודיים לקשישים פתרון כל קודם לתת
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קטן יהיה לא אלה קבוצות של המיטות שמספר בנד לביתאבות שבבעלותה באתרים
לעצמאים. להקצות ניתן אלה בבתיאבות המיטות יתר את במוסד. המיטות מכלל משליש
מתוך המיטות, צפיפות בנושא התחשבות תהיה חדשים אבות בתי בהקמת כי מומלץ, .10

במוסדות. הקשיש של החיים לאיכות דאגה
יזמים להפנות או ליזמים לפנות מומלץ פוטנציאליים, אתרים פיתוח ולהחיש לעודד כדי .11

לבתיאבות. שאושרו אתרים של קרקע לבעלי
ייעוד שינוי לאשר לא מומלץ בעיר, הקיימים המאושרים האתרים רזרבות על לשמור כדי .12

ביתאבות. של בנייה בו אושרה שכבר אתר של
באותם להקים רצוי או ניתן אם ציבוריים, בנייה שטחי של ייעוד שינוי לאפשר לא מומלץ, .13

מוגן. דיור או בתיאבות שטחים
פיתוח בעקבות מוסדיים לשירותים בצרכים שיחולו השינויים אחר מעקב מערכת לפתח יש .14

בחיפה. הקהילתיים השירותים
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