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תקציר

לקשישים ממושך לטיפול שירותים לגימלת זכאות מקנה ב1988, הוחל אשר סיעוד, ביטוח חוק
המוגבלים הקשישים לצורכי מענים לספק היא החוק מטרת אישי. טיפול של בפעילויות המוגבלים
לסידור הפניות היקף את האפשר במידת ולהפחית הקהילה, במסגרת בהם התומכות והמשפחות
המסופקים ממושך לטיפול הקהילתיים השירותים בהיקף ניכר לגידול הביאה מוסדי.החלתו

מוגבלים. לקשישים

מוגבלים קשישים בקרב מוסדיים לשירותים בביקוש שינויים חלו האמנם לבדוק נועד זה מחקר
בתקופה קיימים שהיו המיסוד דפוסי בין השוואה ידי על נעשתה הבדיקה החוק. החלת בעקבות

החלתו. לאחר קיימים שהיו הדפוסים לבין החוק החלת שלפני

קשישים של המיסוד שיעורי נבדקו ותיקים, מוגבלים קשישים של המיסוד בדפוסי לשינויים בנוסף
ומאפייני ואילך) 1989 מספטמבר (החל לשעבר המועצות מברית האחרון העלייה בגל שהגיעו עולים
בהשוואה זאת, והרווחה. הבריאות לשכות דרך ב1992 למוסדות נכנסו או למיסוד שפנו העולים

ותיקים. לקשישים

שירותים מערך לפיתוח ארצי מידע ממרכז (א) מקורות: משני נאסף המיסוד דפוסי על המידע
במימון בארץ במוסדות השוהים מספר על נתונים נלקחו ברוקדייל, בג'וינטמכון הפועל לקשישים,
(ב) .19921987 השנים מן אחת בכל ציבורי למיסוד הממתינים מספר ועל פרטי ובמימון ציבורי
הבריאות לשכות באמצעות ציבורי, במימון למיסוד שפנו הקשישים תיקי של מעמיקה מבדיקה
נתונים נאספו זו בבדיקה בארשבע. חיפה, תלאביב, ירושלים,  בארץ אזורים ארבעה של והרווחה
מקום על הקשישים, מאפייני על למוסדות, בפועל הנכנסים מספר על למיסוד, הפניות מספר על
התייחסו אלה נתונים הפנייה. לאחר שנה חצי הימצאם מקום ועל למיסוד הפונים של המתנתם

1989 ,1988 החוק), החלת (לפני 1987 מהשנים אחת כל של אפרילמאייוני החודשים לתקופת
החוק). החלת (אחרי ו1992

שלאחר המיסוד דפוסי לבין סיעוד ביטוח חוק החלת לפני המיסוד דפוסי בין שנעשתה בהשוואה
בקרב דמוגרפיים שינויים עקב אלה בדפוסים צפויים שהיו השינויים בחשבון נלקחו החלתו
הממצאים לכן, הגילאי. בהרכב והשינוי זו אוכלוסייה של הגידול כגון הקשישים, אוכלוסיית
להשפעת ליחסם וניתן הדמוגרפיים לשינויים מעבר הנבדקת בתקופה שחלו השינויים את משקפים

החוק.

הנגלה הצורך היקף תשושים: קשישים בקרב התרחש העיקרי השינוי כי מראים הארציים הנתונים
למיסוד והממתינים במוסדות השוהים התשושים הקשישים סך ידי על שנמדד כפי בקרבם, במיסוד
חוק החלת לפני ב1987, מהיקפו פחות ל2596 ב1992 והגיע השנים במשך ירד ציבורי, במימון
בתקופה הקשישים באוכלוסיית שחלו הדמוגרפיים השינויים להשפעת מעבר כאמור, זאת סיעוד.



ותשושי סיעודיים קשישים בקרב זה במדד משמעותי שינוי חל לא התשושים, הקשישים לעומת זו.
הנפש. . ■

על לצפוי יחסית ומשפחתו, הקשיש של פרטי במימון במוסדות השוהים במספר ירידה חלה בנוסף,
הנמצאים התשושים הקשישים מספר היה ב1992 .1987 מאז שחלו הדמוגרפיים השינויים פי
הנפש ותשושי הסיעודיים הקשישים ומספר זו, לשנה הצפוי מן פחות 10^0 פרטי במימון במוסדות
משקפת הציבורי במימון במיסוד הירידה כי מראים אלה ממצאים הצפוי. ממספרם פחות ב>£59

לפרטי. ציבורי ממיסוד כלומר אחר, לסוג מיסוד של אחד מסוג מעבר ולא במיסוד, כללית ירידה

ומראים הארציים הנתונים את המחזקים ממצאים נתקבלו האזורים, בארבעת שנערך מהמחקר
ב1988, אמנם, תשושים. קשישים בקרב בעיקר ציבורי, במימון מוסדי לסידור בביקוש ירידה על
לשכות דרך מוסדי לסידור בבקשה הפונים במספר עלייה חלה סיעוד, חוק החלת לאחר מייד
שלא מוגבלים קשישים של גדול מספר איתור של תוצאה כנראה היא זו עלייה והרווחה. הבריאות
לגימלה, הזכאות בירור ותהליך סיעוד חוק החלת בעקבות ואשר, השירותים במערכת מוכרים היו
הפונים מספר הגיע וב1992 הפונים, של מספרם ירד 1989 בשנת אולם, מוסדי. לפתרון הופנו
לרמה מתחת היה התשושים הפונים מספר ואילו ב1987, שהיתה לרמה הנפש ותשושי הסיעודיים
היתה שלא אוכלוסייה מקרב למיסוד שהופנו קשישים נוספו שכאמור, למרות, זאת .6701 זו
למוסדות בפועל הנכנסים מספר מבדיקת עלתה דומה מגמה ב1987. המטפלים לגורמים מוכרת
ב£4 היה למוסדות שנכנסו הנפש ותשושי הסיעודיים הקשישים מספר ב1992 המחקר. בתקופת

הצפוי. מן נמוך ב£99 היה התשושים הקשישים ומספר זו, לשנה הצפוי ממספרם נמוך

בבקשה שפנו קשישים של המאפיינים גם נבדקו מוסדי לסידור הביקוש של המספרי להיקף בנוסף
המחקר. בתקופת והרווחה הבריאות לשכות באמצעות למוסדות בפועל נכנסו או מוסדי לסידור
קיים, היה לא החוק אם למיסוד פונים היו אך מאד, קשה איננו שמצבם שקשישים היתה ההנחה
המוסדי לפתרון לפנות שממשיכים מי ואילו ממיסוד, ולהמנע מציע בשירותיםשהחוק להיעזר יוכלו
שהתקבל למה בדומה עולה, הממצאים מן מאד. חמור שמצבם הקשישים הם החוק החלת אחרי
של המיסוד בדפוסי ניכרת סיעוד חוק של ההשפעה עיקר כי המספרי, בהיקף השינויים מבדיקת
קשה וקוגנטיבי תפקודי במצב היו אלה קשישים החוק החלת אחרי כי נמצא תשושים. קשישים
לעומת אלמנים/ות. היו בקרבם יותר גבוה ושיעור יותר מבוגרים היו הם החלתו, לפני מאשר יותר
לפני שגם מאחר הנפש, ותשושי הסיעודיים הקשישים במאפייני משמעותיים שינויים היו לא זאת,

ביותר. קשה מצבם היה החוק הפעלת

מצבם. חומרת על המצביע נוסף מאפיין הוא מוסדי לסידור בבקשה פונים הקשישים ממנו המקום
פרטי במימון זמנית שוהים הם שם וממוסדות חולים מבתי נעשית שפנייתם קשישים כלל, בדרך
ואמנם, שם. וממתינים מבתיהם הפונים קשישים מאשר יותר דחוף באופן המוסדי לפתרון זקוקים
ב1992 ל£439 ב1987 מ5696 מבתיהם הפונים שיעור ירד הנפש ותשושי הסיעודיים הקשישים בקרב
ירד מבתיהם הפונים שיעור התשושים הקשישים בקרב וממוסדות. חולים מבתי הפונים שיעור ועלה

ל8770. מ^100 אלה בשנים



הדוחים שיעור עלה החוק החלת אחרי כי מראה הלשכות באמצעות למיסוד הפונים אחר מעקב
סיעודיים קשישים בקרב הפנייה. אחרי שנה חצי במהלך עליה מוותרים או למוסד כניסתם את
העלייה תשושים קשישים בקרב ואילו ,1992%121t? ב1987 מ$0/ עלה השיעור נפש ותשושי

המקבילה. בתקופה ל^31 מ£ל12 גדולה, יותר עוד היתה

משמעותיים הבדלים נמצאו סיעוד חוק החלת שבעקבות כך על מצביעים הממצאים לסיכום,
בשירותים השימוש כלומר, תשושים. קשישים בקרב בעיקר מוגבלים, קשישים של המיסוד בדפוסי
להישאר מאוד חמור איננו שמצבם מהקשישים לחלק איפשר סיעוד חוק במסגרת המוצעים

ממיסוד. ולהימנע בבתיהם

ביטוח חוק ביצוע על האחראי לאומי, לביטוח המוסד אל הועברו ומסקנותיו המחקר ממצאי
ממושך טיפול שירותי מתן על האחראים הגורמים של לשימושם הממצאים הועברו כן כמו סיעוד.
עד להעריך יהיה שניתן מנת על והרווחה, העבודה ובמשרד הבריאות במשרד מוגבלים לקשישים

החוק. מטרות הושגו כמה



תודה דברי

זה. למחקר ותרמו שסייעו הגורמים לכל מודים אנו

מורגנשטיין ברנדה לנציגיו, במימונו. והשתתף המחקר את יזם אשר לאומי לביטוח למוסד תודתנו
על מיוחדת תודה חבים אנו זה, מחקר שליוותה ההיגוי בוועדת השתתפו אשר בייץמוראי, ושרית
ממשרד שפירא לאיילה ההיגוי, בוועדת הנוספים לחברים מודים אנו המחקר. שלבי בכל תרומתם
וחנה גרבלר מלכה דיציאן, רמי ברנוביץ', יצחק הבריאות, משרד לנציגי והרווחה, העבודה
השונים. בשלביו המחקר ליווי ועל הייעוץ על האוצר ממשרד אגמי ויפה פלץ לחיים וכן, הרשקוביץ.

ובמיוחד ובהערות בעצות העבודה במהלך סייעו אשר ברוקדייל מג'וינטמכון עמיתינו לכל תודה
לחיים וכן משמעותית, תרומה לו ותרמה המחקר של שונים בשלבים שהשתתפה פרימק לחנה
שיזגל ולאילנה המאמר את שערכה רוזנפלד לג'ני תודה ביעוץ. שעזרו באר ולשמואל פקטור

בהדפסה. שסייעה

והעובדות הבריאות לשכות מאחיות שקבלנו והעזרה הפעולה לשיתוף הודות נתאפשר זה מחקר
מיוחדת. תודה כך ועל במחקר, השתתפו אשר הרווחה לשכות של הסוציאליות
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15 ציבורי למיסוד פנייתם לאחר שנה חצי תשושים פונים של הימצאם מקום :8 תרשים



מבוא א.

לשירותים הביקוש את מוגבלים לקשישים קהילתיים שירותים הספקת מפחיתה מידה באיזו
קהילתיים שירותים תוספת כי ציפייה קיימת אולם חדמשמעית, תשובה אין זו לשאלה מוסדיים?
את משמעותי באופן תפחית וכן ומשפחותיהם, המוגבלים הקשישים של חייהם איכות את תשפר
האפשר ככל למנוע והרצון הקשישים לרווחת הדאגה בארץ, ממושך. לטיפול שירותים על ההוצאות
מקנה אשר סיעוד, ביטוח חוק לחקיקת הביאו בכך, הכרוכות ההוצאות כל על מיותר, מיסוד
זה חוק בעקבות בקהילה. המתגוררים מוגבלים לקשישים ממושך לטיפול שירותים לגימלת זכאות
בפתרונות הצורך להקטנת הקהילתיים השירותים היקף הגדלת הביאה האמנם השאלה נשאלת
שינויים חלו האם שבדק מחקר ממצאי זה בדוח מובאים זו, שאלה על לענות בניסיון מוסדיים.

החוק. החלת בעקבות ממושך לטיפול במוסדות קשישים של המיסוד בדפוסי

רבות הדגמה תכניות להפעלת הביא מוסדיים לשירותים קהילתייםכתחליף שירותים לספק הניסיון
לגבי אלה, מניסיונות המסקנות האחרונים. העשורים בשני המערבי בעולם שונים במקומות שנערכו
רבה במידה תלויות התוצאות מנוגדות. אף ולעיתים משמעיות חד אינן במיסוד, ההפחתה שיעור
במסגרתה המסופקים הקהילתיים השירותים בסוגי וכן התכנית, של היעד אוכלוסיית בהגדרת

ובכמותם.

לשיפור הביאה בבתיהם לקשישים המסופקים השירותים היקף הרחבת כי הראו אחדים מחקרים
רצונם שביעות מהגברת לצורכיהם, יותר הולמים מענים ממתן נבע אשר הקשישים, של ברווחתם
Mitchell 1978; Doty 1984, 1986; Challis 1986a; Challis 1986b;) יחסיהםהחברתיים ומשיפור מהחיים
להרחבת כי גם נמצא .(Kemper <ef al. 1987; Weissert et al. 1988; Hughes 8c al. 1988; Rabiner 1992

המטפלים המשפחה בני של רצונם שביעות על לטובה השפעה היתה הקהילתיים השירותים היקף
לקשיש המסופקת העזרה היקף את הפחיתה לא היא זאת, עם .(Challis 1985) המוגבלים בקשישים
Greene 1983;) ידם על הניתן פורמלי הבלתי לטיפול תוספת היוותה אלא משפחתו, בני ידי על

.(Chirstianson 1988; Kemper 1988; Abelin 8c SchlettweinGsill 1989; Hanley 1& al. 1991

שירותים בהעדר אשר קשישים, של מיסוד לדחות או למנוע הצליחו הדגמה תכניות במספר
המתנה ברשימות שהיו קשישים למען תכניות במיוחד, המוסדי. בפתרון משתמשים היו קהילתיים
שכבר קשישים שכללו ותכניות למוסדות הנכנסים מספר את להפחית הצליחו מוסדי לסידור
Blackman <ef al. 1983; Challis <ef) אותו שעזבו הקשישים מספר את להעלות הצליחו במוסד נמצאו
קשישים גם וכללה יותר, רחבה היתה התכנית של היעד שאוכלוסיית ככל אולם, .(Davies 1985
כתוצאה במיסוד הצורך הקטנת את להוכיח יותר קשה היה כן למיסוד, נרשמו שלא מוגבלים

בקהילה. המסופקים השירותים מהרחבת

אולם, קשישים. של שונות קבוצות לגבי שונים היו מיסוד למנוע הסיכויים כי הראו מחקרים
על יותר השפיעה קהילתיים שירותים הספקת כי נמצא באחדים עקביים: היו תמיד לא הממצאים

1



קשישים על כלומר, פורמלית, בלתי עזרה להם שאין קשישים על או חמור מוגבלות במצב קשישים
שמצבם קשישים על יותר גדולה היתה ההשפעה כי נמצא שבאחרים בעוד למיסוד; גבוה בסיכון

.(Hughes 8c al. 1987; Morris 8c al. 1987) חמור מאוד איננו

בו באופן בעיקר תלויה והיתה ברורה פחות עוד היתה עלות על ההדגמה תכניות של ההשפעה
הממוצעת ההוצאה של במושגים הוגדרה עלות אחדות, בתכניות מדידתה. ובאופן עלות הוגדרה
אשר קשיש כל בגין החיסכון ונמדד קהילתי, טיפול של הממוצעת ההוצאה לעומת מוסדי טיפול של
העלות כלל, בדרך כי, נמצא אלה בתכניות קהילתיים. שירותים של מקיומם כתוצאה נמנע מיסודו
United States Department of Health) מוסדי טיפול של מזו נמוכה היתה קהילתי טיפול של הממוצעת
and Human Services Office of Aging 1978; Avon County Council 1980; Bachelard 8c Tinturier 1988;
הכוללת ההוצאה בין השוואה ידי על נמדד בעלות השינוי אחרות, בתכניות .(Bamett 8c Schuitz 1993
זו בשיטה הפעלתה. שלפני ההוצאה לבין התכנית הפעלת אחרי ומוסדיים קהילתיים שירותים על
הקהילתיים, בשירותים שהשתמשו קשישים של יותר גדול מספר כללה שהתכנית ככל מדידה, של
יותר סיפקה שהיא וככל קהילתיים, שירותים בהעדר גם למיסוד פונים היו שלא כאלה כולל
אשר תכניות היו כן, על יתר מהפעלתה. כתוצאה שהתקבל החסכון קטן כך בביתו, לקשיש שירותים

.(Thornton 8c al. 1988) הפעלתן לפני קיימות שהיו מההוצאות יותר גדולות להוצאות הביאו

האפשרות על הצביעו סיעוד, חוק החלת לפני השמונים, שנות בתחילת שנעשו מחקרים בישראל,
על מחקר מוסדיים. לשירותים הביקוש את תפחית ממושך לטיפול קהילתיים שירותים שהספקת
מעדיפים היו מהם משמעותי שיעור כי הראה, למיסוד המתנה ברשימות הנמצאים קשישים צורכי
משפחה בני עצמם, הקשישים קהילתיים. שירותים תוספת מקבלים שהיו במידה בקהילה להישאר
מהקשישים שכ>$60 הסכימו המוסדי לסידורם האחראים מקצועיים וגורמים בהם התומכים
קטנה בעלות זאת, קהילתיים. שירותים בעזרת בבתיהם להישאר יכולים היו למיסוד הממתינים
שהופעלה הדגמה תכנית .(1992 ואחרים נאון ;1988,1986 ואחרים (חביב המיסוד עלות מאשר יותר
ברשימת שהיו מאלה $30 אלה: ממצאים חיזקה לאומי לביטוח המוסד עלידי גן רמת בעיר
.(1989 ומורגנשטיין (כרמלי קהילתיים שירותים להם הוצעו כאשר למוסד כניסה על ויתרו המתנה

הקהילתיים השירותים הרחבת האם להעריך הזדמנות סיפקה 1988 בשנת סיעוד ביטוח חוק החלת
העלויות ואת המיסוד שיעורי את בפועל והפחיתה ולמשפחותיהם מוגבלים לקשישים עזרה אכן

בארץ. ממושך טיפול שירותי של

ממושך לטיפול קהילתיים שירותים של מסוימת רמה לספק הממשלה את מחייב סיעוד ביטוח חוק
על זאת, היומיומי. בתפקודם המוגבלים ומעלה) 60 מגיל ונשים ומעלה 65 מגיל (גברים לקשישים
לביטוח המוסד מופקד החוק הפעלת על מוגדרים. קריטוריונים סמך ועל אישית זכאות בסיס
בהתאם אפשריים, שירותים של מוגדר סל מתוך שירותים, גימלת הינה הסיעוד גימלת לאומי.

הקשיש. זכאי לה הגימלה לרמת
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המסופקים ממושך לטיפול הקהילתיים השירותים בהיקף ניכר לגידול הביאה סיעוד חוק החלת
לכ^10 החוק החלת לפני מ^2 עלה ביתי טיפול המקבלים הקשישים שיעור מוגבלים. לקשישים
אשר בינונית תפקודית ירידה עם קשישים של יותר גדול ממספר בעיקר נבע זה גידול .1994 בסוף
מאילוצים כתוצאה הכסאות" בין "נפלו בעבר ואשר החוק, החלת אחרי שירותים לקבל החלו
והרווחה. העבודה למשרד הבריאות משרד בין השירותים לאספקת האחריות וחלוקת תקציביים
אשר  היומיומי התפקוד של הפעילויות בכל המוגבלים  חמור במצב הקשישים אחוז זאת, לעומת
שירותים קיבלו כבר שרובם מאחר במעט, רק גדל החוק החלת אחרי רק שירותים לקבל החלו
ואחרים (ברודסקי מקבלים אלה שקשישים העזרה שעות במספר גידול חל זאת, עם לכן. קודם

.(1993

את ושינתה קהילתי ממושך לטיפול המיועדת הציבורית בהוצאה לעלייה הביאה החוק החלת
בעוד ממושך: לטיפול מוסדיים ושירותים קהילתיים שירותים בין הציבוריים המשאבים חלוקת
הציבוריות ההוצאות מכלל 70ר\ רק היוותה קהילתיים שירותים על ההוצאה החוק, החלת שלפני
אלה. הוצאות מכלל 5S9& היוותה היא החלתו, לאחר שנים ארבע שב1993, הרי ממושך, לטיפול

הקשישים של מצבם על סיעוד חוק במסגרת גימלה קבלת של ההשפעה את שבדק מחקר ממצאי
הבלתי הצרכים כמות ירדה הקשישים, של ברווחתם שיפור חל כי הראו ומשפחותיהם הזכאים
השירותים תוספת זאת, עם המטפלות. המשפחות על המוטל העומס והוקל שלהם מסופקים
כן, כמו משפחתם. מבני מקבלים שהקשישים פורמלית הבלתי העזרה בהיקף פגעה לא הפורמליים
ואחרים, (ברודסקי הפרטי במימונם עזרה שירותי קנו קשישים פחות החוק החלת אחרי כי נמצא

.(1993

מאפשרת החלתו האם  החוק השפעת של נוסף היבט לבדוק היתה הנוכחי המחקר מטרת
נערך המחקר במסגרת ממנו. להימנע למיסוד, פונים היו החוק ללא אשר מוגבלים, לקשישים
חוק החלת ואחרי לפני ממושך, לטיפול במוסדות מוגבלים קשישים של המיסוד דפוסי אחר מעקב

החוק. להשפעת לייחסם שניתן שינויים בהם לאתר מנת על סיעוד,

חוק החלת אחרי מוגבלים קשישים של המיסוד בדפוסי שינויים לגבי העיקריות, המחקר שאלות
היו: החלתו, שלפני התקופה לעומת סיעוד

שמשתקף כפי פרטי, ובמימון ציבורי במימון מוסדי לסידור הביקוש בהיקף ירידה חלה האם (א)
למוסדות? בפועל הנכנסים בהיקף והן מוסדי לסידור הפניות בהיקף הן

בקרב עליה מוותרים אף או למוסד הכניסה את דוחים אשר הקשישים שיעור עלה האם (ב)
למיסוד בבקשה פונים קשישים שלעיתים מכיוון זאת, מוסדי? לסידור בבקשה שפנו קשישים
שעלתה מאחר אולם, במצבם. להחמרה שגרם אקוטי אירוע בעקבות או לעתיד" כ"ביטוח
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יותר גדול שיעור החלתו שאחרי צפוי סיעוד, חוק במסגרת קהילתיים, שירותים של זמינותם
עליו. לוותר אף או המיסוד את לדחות יחליטו הפונים של

הקשישים ובמאפייני מוסדי לסידור פונים אשר הקשישים במאפייני שינויים חלו האם (ג)
להם שיש כאלה או מוגבלים, פחות שקשישים היא ההנחה למוסדות? בפועל הנכנסים
בבתיהם, ולהישאר החוק במסגרת הניתנים בשירותים להיעזר יכולים מהמשפחה, עזרה

מוסדי. לסידור פונים היו החלתו שלפני בעוד

בגל הגיעו אשר החדשים העולים של המיסוד דפוסי מהם לבדוק היתה המחקר של נוספת מטרה
.1989 מסוף החל לשעבר המועצות מברית העלייה

המחקר מערן ב.

אוכלו0"ה .1
מוסדי לסידור פונים אשר ותשושים נפש תשושי סיעודיים, קשישים כללה המחקר אוכלוסיית
ציבורי, במימון מדובר כאשר פרטי. במימון והן ציבורי במימון הן  ממושך לטיפול במוסדות
ומשתתף באשפוזם מטפל הבריאות משרד אשר נפש ותשושי סיעודיים קשישים כוללת האוכלוסייה
במימונו. ומשתתף המוסדי לסידורם אחראי והרווחה העבודה שמשרד תשושים וקשישים במימונו

מדדים .2
המיסוד: בדפוסי שינויים לאתר כדי שמשו אחדים מדדים

והקשישים במוסדות השוהים הקשישים כסך הוגדר זה מדד  במיסוד הנגלה" "הצורך (א)
הנבדקת. בתקופה מוסדיים בשירותים הכולל הצורך על מצביע והוא למיסוד הממתינים
אחד כל פני על הועדף  הממתינים ומספר השוהים מספר  מדדים שני של הצירוף
בנפרד אלה ממרכיבים אחד שכל מאחר זאת, למיסוד. הביקוש את כמשקף ממרכיביו,
רשימת שקיימת מאחר כן, על יתר למיסוד. המיועדים ומתקציבים המיטות מהיצע מושפע
קשישים ידי על מיד נתפסות הן מיטות, מתפנות שכאשר הרי למוסדות, לכניסה המתנה
הקשישים במספר בירידה ראשון, בשלב תשתקף, בביקוש ירידה כי צפוי כן, על ממתינים.
מדד כי לציין יש השוהים. במספר בירידה ביטוי לידי תבוא מאוחר יותר ורק הממתינים,
בתקופות המתנה ולרשימות למוסדות שנכנסו קשישים כולל במיסוד הנגלה הצורך
על משפיע אשר במוסדות, חיים שהקשישים הזמן מאורך מושפע הוא לכן, קודמות.

ההמתנה. רשימות של אורכן על ולכן במוסד התחלופה

חדשים מקרים היארעות מידת על מצביע זה מדד  מוסדי לסידור בבקשה הפונים מספר (ב)
תקופה. באותה למיסוד הביקוש להיקף כאינדיקטור מסוימת בתקופה למיסוד פנייה של
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מהיצע מושפע איננו והוא המוסדי בפתרון לבחור הקשישים נטיית את משקף הפונים מספר
במוסדות. חיים שהקשישים הזמן ומאורך מיטות

לשם מוסדי לסידור בבקשה הפונים קשישים יש כאמור,  למוסדות בפועל הנכנסים מספר (ג)
למספר בנוסף כן, על למוסד. מיד להיכנס מעונינים אינם בפועל אך לעתיד", "ביטוח
כמדד זו בתקופה למוסדות בפועל הנכנסים מספר גם נבדק המחקר בתקופת הפונים

המיטות. מהיצע מושפע זה מדד כי לזכור יש אולם, לביקוש.

התייחס זה מדד  למוסדות הנכנסים והקשישים למיסוד הפונים הקשישים מאפייני (ד)
יכולתם מבחינת קשישים של מצבם חומרת את המשקפים שונים, מאפיינים של לשכיחותם
(כמו למיסוד סיכון גורמי המהווים דמוגרפיים מאפיינים כללו אלה בקהילה. להישאר
בפעולות הזולת לעזרת (זקוק תפקודיים מאפיינים אלמנות), מבוגר, גיל לבד, מגורים
מקשיי סובל (כגון קוגנטיבייםרגשיים ומאפיינים וכד') אכילה רחצה, כמו יומיומיות
בבקשה הפונים של הימצאם מקום גם וכד'). מדיכאון תקשורת, מקשיי התמצאות,
משום זאת, הקשיש. של מצבו חומרת על המצביע מאפיין שימש הפנייה בזמן למיסוד
במימון למוסדות שנכנסים קשישים או חולים בבית מוסדי לסידור שממתינים שקשישים
מסוגלים שאינם קשישים כלל, בדרך הם, ציבורי במימון מוסדי לסידור וממתינים פרטי

זמינה. עזרה העדר בגלל או מצבם חומרת עקב זמני, באופן אפילו בקהילה, להסתדר

למעקב שימש זה מדד  הפנייה לאחר שנה חצי למיסוד בבקשה הפונים של הימצאם מקום (ה)
שנכנסו הפונים שיעור על מידע לקבל במטרה למיסוד, בבקשה שפנו הקשישים אחר
שלאחר השנה חצי בתקופת אותו דחו או המיסוד על שוויתרו הפונים ושיעור למוסדות
אחרי המוסדי לסידורם ממתינים שעדיין הפונים שיעור מהו לדעת כדי כן, כמו פנייתם.

זו. תקופה

אוכלוסיית בכלל שחלו דמוגרפיים שינויים בחשבון נלקחו אלה, מדדים בעזרת השינויים במדידת
אוכלוסיית מוסדיים. לשירותים הביקוש על משפיעים שהם מאחר הנידונה, בתקופה הקשישים
הצפויות הקבוצות שונה. בקצב גדלות  מוצא מין, גיל, לפי  בתוכה ותתקבוצות גדלה, הקשישים
יותר הגבוהים המיסוד שיעורי בעלות גם הן  והנשים יותר המבוגרים  יותר מהיר בקצב לגדול
דמוגרפיים משינויים כתוצאה זמן לאורך המיסוד בהיקף גידול שצפוי מאחר .(1993 ופקטור, (באר
מסיבות הנובעים לאלה מעבר המיסוד בהיקף שינויים לבדוק מעונינים היינו אנו ואילו בלבד,

הדמוגרפיים. השינויים על פיקוח תוך הנתונים ניתוח נעשה דמוגרפיות,

ו
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המידע איסוף תהלין .3
■ מקורות: משני נאספו המחקר נתוני

,1992  1987 בשנים למיסוד, הממתינים ומספר במוסדות מספרהשוהים על ארציים נתונים (א)
לגבי הן נאספו הנתונים ברוקדייל. ג'וינטמכון שירותים, לפיתוח מידע ממרכז התקבלו

פרטי. במימון מיסוד לגבי והן ציבורי במימון מיסוד

שנכנסו הקשישים מספר על למוסד, להיכנס בבקשה שפנו הקשישים מספר על נתונים (ב)
ארבעה של הרווחה ולשכות הבריאות בלשכות נאספו אלה קשישים מאפייני ועל למוסדות
 וסביבתן הגדולות הערים ארבע את כללו האזורים בארץ. שונים גיאוגרפיים אזורים
הקשישים מאוכלוסיית כ^40 גרים האלה האזורים בארבעת וב"ש. חיפה ת"א, ירושלים,
בחודשים למיסוד בבקשה שפנו הקשישים כל של תיקיהם מתוך נעשה המידע איסוף בארץ.
השנים מן אחת כל של מאייוני בחודשים למוסדות שנכנסו הקשישים וכל אפרילמאייוני
אחר מעקב נערך בנוסף, החוק). החלת (אחרי ו1992 ,1989 ,1988 החוק), החלת (לפני 1987

נתונים לקבל כדי זאת, הפנייה. לאחר שנה חצי הימצאם מקום נבדק שבמסגרתו הפונים,
שעדיין אלה ושיעור המיסוד על שוויתרו אלה שיעור במוסד, שסודרו הפונים שיעור על
מטפלות והרווחה הבריאות שלשכות מאחר שנה. חצי לאחר למוסד לכניסה ממתינים
הפונים קשישים על נתונים כלל לא המחקר אזורי מארבעת המידע ציבורי, במימון במיסוד

פרטי. במימון למיסוד

שהגיעו עולים שהם קשישים ועבור ג') (פרק יהודים ותיקים קשישים עבור בנפרד יוצגו הממצאים
לאתר יהיה שאפשר כדי זאת, ד'). (פרק 1989 בסוף שהחל העלייה בגל לשעבר המועצות מברית
לא עדיין כאשר סיעוד, חוק טרום תקופת ,1987 לשנת יחסית הקשישים של המיסוד בדפוסי שינויים
הקשישים. העולים של הייחודיים המיסוד דפוסי על ללמוד יהיה שאפשר כדי וכן, העולים הגיעו

יהודים ותיקים קשישים של המיסוד דפוסי על ממצאים ג.

מיסוד בדפוסי ארציים שינויים .1

ממושך לטיפול במוסדות השוהים מספר על ארצית ברמה נתונים נאספו המחקר במסגרת כאמור,
הנגלה הצורך היה השתמשנו בו המדד .19921987 בשנים הארץ, בכל למיסוד הממתינים מספר ועל
מוסדי לפתרון הביקוש היקף את משקף זה מדד והממתינים. השוהים מסך שמתקבל כפי במיסוד,
נענו כבר אם בין מסוימת, זמן בנקודת זה פתרון הצורכים הקשישים סך על מצביע שהוא מאחר
על המיטות היצע השפעת מנוטרלת זו בצורה עבורם. מיטה תתפנה כאשר בעתיד ייענו אם ובין

המדידה.

פרטי. במימון מיסוד ולגבי ציבורי במימון מיסוד לגבי בניפרד מוצגים הנתונים
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צ'םר' בסימון ס'0וד 1.1
ותשושי סיעודיים קשישים בקרב ציבורי במימון במיסוד הנגלה הצורך היקף את מראים ו2 1 לוחות

.19921987 השנים מן אחת בכל (2 (לוח תשושים קשישים ובקרב (1 (לוח נפש

נפש ותשושי סיעודיים ותיקים קשישים בקרב במיסוד הנגלה הצורך :1 לוח

הנגלה הצורך סך
(שוהים+ממתינים) ממתינים מס' שוהים מס' שנה

5,593 1,040 4,553 1987

6,036 1,081 4,955 1988

6,349 942 5,407 1989

6,539 940 5,599 1990

6,712 1,005 5,707 1991

6£98 1^086 51512 1992

תשושים ותיקים קשישים בקרב במיסוד הנגלה הצורך :2 לוח

הנגלה הצורך סך
(שוהים+ממתינים) ממתינים מס' שוהים מס' שנה

3,518 919 2,599 1987

3,438 644 2,794 1988

3,537 619 2,918 1989

3,620 545 3,075 1990

3,554 355 3,199 1991

3,294 300 2,994 1992

ב£ל18 עלה מוסדי לסידור ובהמתנה במוסדות נפש ותשושי סיעודיים קשישים של הכולל המספר
ירד התשושים הקשישים שמספר בעוד הנגלה), הצורך סך  1 לוח (ראה 1992 לשנת 1987 משנת
הקהילתיים, השירותים בהיקף לשינויים קשר ללא גם הנגלה). הצורך סך  2 לוח (ראה אלה בשנים
אוכלוסיית בגודל שחלו שינויים בעקבות במיסוד הנגלה בצורך משמעותי לגידול מצפים היינו
לאלה מעבר המיסוד בדפוסי שחלו השינויים את לבדוק כדי זו. בתקופה והרכבה הקשישים
הצורך לבין שנה בכל במיסוד הנגלה הצורך בין ההבדל נמדד הדמוגרפיים, מהשינויים הנובעים
את בחשבון לוקחים כאשר ,1987 של המיסוד דפוסי בסיס על שנה לאותה הצפוי במיסוד הנגלה
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הצורך בין שנה בכל באחוזים ההבדל את מראה 1 תרשים מאז. שהתרחשו הדמוגרפיים השינויים
ותשושים. נפש תשושי סיעודיים, קשישים לגבי הצפוי, הנגלה הצורך לבין במיסוד הנגלה

הצפוי, הנגלה הצורך לבין ציבורי במיסוד הנגלה הצורך בין באחוזים ההבדל :1 תרשים
תפקודי מצב לפי

ב96 הבדי
20 ך ן
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שנה

ותשוש' סיעודיים תשושים
נפש

בצורך בלבד קלה ירידה חלה סיעוד, חוק החלת לאחר שנים ארבע ,1 מתרשים לראות שניתן כפי
משמעותית ירידה היתה זאת, לעומת הנפש. ותשושי הסיעודיים הקשישים בקרב במיסוד הנגלה
לשנה הצפוי מן נמוך יותר ב^25 היה הוא ב1992  תשושים קשישים בקרב במיסוד הנגלה בצורך

.1987 שנת של המיסוד דפוסי בסיס על דמוגרפיים, שינויים פי על זו

פרס1 בסימון מיסוד 1.2
עלייה של תוצאה מסוימת במידה להיות יכולה ציבורי במימון במיסוד הנגלה בצורך הירידה
השוהים הקשישים במספר 1987 מאז שחלו שינויים נמדדו זאת, לבדוק כדי פרטי. במימון במיסוד
בתרשים הקשישים. באוכלוסיית הדמוגרפיים השינויים על פיקוח תוך הפרטי, במימונם במוסדות
בשנים הצפוי מספרם לבין פרטי במימון במוסדות השוהים מספר בין באחוזים ההבדל מוצג 2

ו1992. 1990 ,1989
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הצפוי, מספרם לבין פרטי במימון במוסדות השוהים מספר בין באחוזים ההבדל :2 תרשים
תפקודי מצב לפי

%n הבדי

o0■^ Zy * :.,.".,   5
10 8 9 "" 70

I 1 I I I 1
1987 1988 1989 1990 1991 1992

/vm
*mimni 0"7wa נפש.,_"_._ תשושים

הפרטי במימונם ממושך לטיפול במוסדות השוהים במספר ירידה חלה כי רואים אנו 2 מתרשים
מספר היה ב1992 למשל, .1987 מאז שחלו דמוגרפיים שינויים פי על צפוי שהיה למה יחסית
לשנה הצפוי מן נמוך ב>$5 הפרטי במימונם במוסדות השוהים הנפש ותשושי הסיעודיים הקשישים
במסקנה תומכים אלה ממצאים הצפוי. ממספרם נמוך כ$0/ היה התשושים הקשישים ומספר זו,
מסוג מעבר ולא במיסוד, כללית ירידה של מגמה משקפת ציבורי במיסוד הנגלה בצורך שהירידה

לפרטי. ציבורי ממיסוד כלומר לאחר, מיסוד של אחד

המחקר אזורי בארבעת ציבורי במימון מיסוד בדפוסי שינויים .2
לצורך מדד מהווים ביחד אשר הממתינים, ולמספר השוהים למספר התייחסו הארציים הנתונים
בדיקה נערכה המדדים, יתר על ארציים נתונים בידנו היו שלא מאחר הארץ. בכל במיסוד הנגלה
אזורים ארבעה של הרווחה ולשכות הבריאות בלשכות קשישים של מיסוד דפוסי של לעומק
הביקוש בהיקף הן השנים, לאורך שהתרחשו שינויים בחינת כללה הבדיקה בארץ. שונים גיאוגרפיים
הבריאות שלשכות מאחר למוסדות. והנכנסים למיסוד הפונים של במאפיינים והן מוסדי לסידור
הרווחה ולשכות הבריאות, משרד בידי ממומן שאשפוזם נפש ותשושי סיעודיים בקשישים מטפלות
לגבי הם הנתונים והרווחה, העבודה משרד בידי ממומן שמיסודם תשושים בקשישים מטפלות
מארבעת כאן שיוצגו הנתונים גם הארציים הנתונים לגבי שהיה כפי בלבד. ציבורי במימון מיסוד
ד'). בפרק בנפרד מוצגים עולים על (הנתונים בלבד. ותיקים לקשישים מתייחסים המחקר אזורי
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מוסדי לסידור הפונים הקשישים ס0פו 2.1
נבדק המחקר אזורי בארבעה הרווחה ולשכות הבריאות ללשכות למיסוד בבקשה הפונים מספר

.(3 לוח (ראה ו1992 ,1989 ,1988 ,1987 בשנים אפרילמאייוני חודשים עבור
1

תפקודי מצב לפי המחקר, אזורי בארבעת ציבורי במימון למיסוד הפונים מספר :3 לוח

תשושים נפש ותשושי סיעודיים שנה

87 311 1987

150 455 1988

130 425 1989

103 389 1992

מעבר הפונים במספר שחלו השינויים את לבדוק כדי הארציים, במדדים השינויים לגבי שנעשה כפי
הפונים מספר לבין בפועל הפונים מספר בין ההבדל חושב דמוגרפיים, משינויים הנובעים לאלה
בכל באחוזים ההבדלים מוצגים 3 בתרשים .1987 מאז שחלו הדמוגרפיים השינויים פי על הצפוי

תשושים. קשישים ולגבי נפש ותשושי סיעודיים קשישים לגבי שנבדקו, השנים מן אחת

תיפקודי מצב לפי הצפוי, מספרם לבין ציבורי למיסוד הפונים מספר בין באחוזים ההבדל :3 תרשים
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אחרי הפונים שמספר כלומר החוק, החלת בעקבות הפונים במספר ירידה שתחול היתה ההנחה
החוק. טרום תקופת ,1987 שנת של המיסוד דפוסי בסיס על הצפוי המספר מן נמוך יהיה החלתו
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גדול היה מוסדי לסידור הפונים מספר סיעוד, חוק הוחל בה השנה ב1988, כי עולה 3 מתרשים
הקשישים בקרב ואילו ב^38, הנפש ותשושי הסיעודיים הקשישים בקרב  מהצפוי בהרבה
הסיעודיים הפונים מספר ב1992, אלה. באחוזים ירידה חלה מכן שלאחר בשנים ב^67. התשושים
הצפוי. מן פחות ב^6 היה התשושים הפונים מספר ואילו הצפוי, למספרם דומה היה הנפש ותשושי
ממיסוד. ונמנעו בקהילה פתרון מצאו התשושים הקשישים מן שחלק כך על מצביע זה ממצא
הנגלה בצורך העיקרי השינוי כזכור, הארציים: הנתונים מן שהסתמנה המגמה את מחזק הממצא
התשושים. הקשישים כלומר חמור, מאוד איננו התפקודי שמצבם הקשישים בקרב היה למיסוד

מקרים איתור של תוצאה הנראה, כפי היא, 1988 בשנת מוסדי לסידור הפונים במספר העלייה
השירותים מערכת עם בקשר היו לא אשר רבים קשישים סיעוד: ביטוח חוק הפעלת בעקבות חדשים
הניתנים השירותים אשר רבים נמצאו ביניהם החוק. החלת עם סיעוד גימלת לקבל בבקשה פנו
היו אם גם מכך, כתוצאה מוסדי. לסידור הופנו הם כן ועל צרכיהם, על עונים אינם החוק במסגרת
ידי על "נבלעה" זו השפעה , מיסודם את מנעה הקהילתיים השירותים שאספקת מוגבלים קשישים

למוסדות. והופנו לכן קודם מוכרים היו לא אשר פונים של הגדול המספר

למוסדות הנכנסים ומןש'ש'ם ס0פר 2.2
גם נבדק אותו, דוחים או עליו מוותרים הם למיסוד בבקשה שפנו אחרי אשר קשישים שיש מאחר
המחקר. אזורי בארבעת הלשכות באמצעות מאייוני), (בחודשים למוסדות בפועל הנכנסים מספר
הקשישים מספר ב1992 הפונים: מספר מבדיקת עלה אשר לזה דומה ממצא עלה זו מבדיקה
ומספר זו, לשנה הצפוי ממספרם נמוך 4 ב96 היה למוסדות שנכנסו הנפש ותשושי הסיעודיים

.(4 תרשים (ראה הצפוי מן נמוך ב970 היה למוסדות שנכנסו התשושים הקשישים

הצפוי, מספרם לבין ציבורי במימון למוסדות הנכנסים מספר בין באחוזים ההבדל :4 תרשים
תיפקודי מצב לפי

%n הבדי
50 ך .

43
40  /■.

/32 \
30  / /~^'...
20 //" S> 18..1.r^ ^
10 ,^ :.:...
0:3lL ךל au ■ ~~ **

^9

1987 1988 1989 1990 1991 1992
שנה

ותשוש1 סיעודיים תשושים
נפש
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למוסדות והנכנסים למ'0וד הפונים הקשישים מאפ"ני 2.3
חוק שמציע הקהילתיים בשירותים ייעזרו חמור פחות במצב שקשישים צפוי החוק החלת לאחר
קשה במצב שהם כאלה ורק ממנו, להימנע אף או המיסוד את לדחות יוכלו כך ידי ועל סיעוד
מאפייני את לבחון צורך היה זו השערה לבדוק כדי המוסדי. לסידור להזדקק ימשיכו במיוחד
החלת ואחרי לפני המחקר אזורי בארבעה למוסדות נכנסו ו/או למיסוד בבקשה שפנו הקשישים

החוק.

והרווחה הבריאות בלשכות הקשישים של התיקים מתוך נאספו הבאים המאפיינים לגבי נתונים
המחקר: אזורי בארבעת

הפנייה. בעת בית משק הרכב מוצא, משפחתי, מצב גיל, רקע: ומאפייני דמוגרפיים מאפיינים א.
ניידות. השתן, סוגר על שליטה אכילה, הלבשה, רחצה, הבאים. בתחומים תפקודי מצב ב.
שקט, אי דיכאון, פעולה, שיתוף אי תקשורת, קשיי התמצאות, קשיי קוגנטיבירגשי: מצב ג.

תוקפנות.

(בחודשים ב1988 למוסדות שנכנסו קשישים של נבחרים מאפיינים של שכיחויות מוצגות 4 בלוח
שנכנסו קשישים ושל להחלתו, בסמוך או החוק החלת לפני למיסוד בבקשה שפנו כלומר מאייוני),

החלתו. לאחר שנים ארבע אפרילמאייוני), (בחודשים ב1992 למוסדות

(באחוזים) תיפקודי מצב לפי ציבורי, במימון למוסדות שנכנסו קשישים מאפייני :4 לוח

תשושים נפש ותשושי סיעודיים

1992 1988 1992 1988 מאפיינים
35 29 32 26 ומעלה 85 גיל
*89 71 73 74 אלמנים/ות
67 71 **99 96 ברחצה קשיים

**47 31 94 96 בהתלבשות קשיים
**9 2 *72 62 באכילה קשיים
0 0 49 43 התפקוד תחומי בכל מוגבל

**14 2 61 62 התמצאות קשיי
(P<0.05) מובהק *

(P<0.10) מובהק **

1992 בשנת למוסדות נכנסו אשר הנפש ותשושי הסיעודיים הקשישים ,4 מלוח לראות שניתן כפי
ותשושי הסיעודיים הקשישים כי נראה ב1988. למוסדות שנכנסו מאלה קשה יותר מעט במצב היו
התפקודי מצבם זאת, לעומת מאד. קשה במצב כבר היו החוק החלת לפני למוסדות שפנו הנפש

12



משמעותי. באופן ב1988 מאשר יותר גרוע היה ב1992 התשושים הקשישים של הקוגנטיבי ומצבם
לחלק מאפשר סיעוד רווק במסגרת הניתנים קהילתיים שירותים של קיומם כי להסיק אפשר מכאן

בבתיהם. להישאר החוק, החלת לפני למיסוד פונים היו אך חמור, פחות שמצבם מהקשישים

התפקודי מצבם מגמה: אותה הראתה למיסוד בבקשה פנו אשר הקשישים של המאפיינים בדיקת
החלת לאחר יותר גבוה היה בקרבם האלמנים/ות ושיעור יותר גרוע היה התשושים הקשישים של

החוק.

מאפיין הינו למוסד, לכניסתו ממתין הוא ובו מוסדי, לסידור בבקשה פונה הקשיש ממנו המקום
קשישים כך, מוסדי. סידור למצוא עליו שבה הדחיפות מידת ועל מצבו חומרת על המצביע נוסף
מסוגלים אינם אשר קשישים הם ושיקומיים כלליים חולים בבתי מוסדי לסידור הממתינים
עזרה להם שאין בגלל ואם במיוחד קשה מצב בגלל אם זמנית, לתקופה אפילו לביתם להשתחרר
לסידור שם וממתינים הפרטי במימונם במוסדות השוהים קשישים כן, כמו בביתם. פורמלית בלתי
במימונם גם ולו למוסד, להיכנס שנאלצו קשה, במצב קשישים כלל בדרך הם ציבורי במימון מוסדי
שיש כאלה או קשה, פחות שמצבם קשישים ציבורי. במימון מוסדי פתרון להם שימצא עד הפרטי,
הסיעודיים הקשישים שיעור ואמנם, בבתיהם. המוסדי לסידור ממתינים פורמלית, בלתי עזרה להם
(5 תרשים (ראה ב1992 ל£ל43 ב1987 מ^56 ירד מבתיהם לאשפוז בבקשה שפנו הנפש ותשושי
.(6 תרשים (ראה ב1992 ל£ל87 ב1987 מ^100 ירד מבתיהם שפנו התשושים הקשישים ושיעור

ציבורי למיסוד הפנייה בזמן הנפש ותשושי הסיעודיים הקשישים של הימצאם מקום :5 תרשים

100 ר ו

80 

60  56 56M k45 43 "
40  ■ ^Z^ 26 30 ,32 PTZl
20 ■ ; f ■pHl nr^
0 I m 1 I 1 ■' :i II U I II l

בבית כירי/שיקומי בי"ח גריאםרי/מוסד בי"ח
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ציבורי למיסוד הפנייה בזמן התשושים הקשישים של הימצאם מקום :6 תרשים

100
100  ™^898787

20  H y//056 5 0 4 7*
בבית כללי/שיקומי בי"ח rom

____

הפונים אחר מעקב וםצא1ת 2.4
אחר מעקב נערך והרווחה, הבריאות לשכות דרך מוסדי לסידור שפנו לקשישים קרה מה לבדוק כדי
,1988 ,1987 בשנים אפרילמאייוני בחודשים המחקר אזורי בארבעת למיסוד שפנו הקשישים כל
הפונים שיעור נבדק המעקב במסגרת פנייתם. שלאחר השנה חצי לתקופת והתייחס ו1992, 1989

עליו לוותר אף או המיסוד את לדחות החליטו אשר הפונים ושיעור זו בתקופה למוסדות נכנסו אשר
למיסוד ההמתנה בתקופת סיעוד חוק במסגרת קהילתיים שירותים שהספקת בהנחה זו, בתקופה
חצי למוסד, לכניסתם המתינו עדיין אשר הפונים שיעור נבדק כן, כמו זה. בשיעור לעלייה הביאה
נפש ותשושי סיעודיים קשישים לגבי 7 בתרשים מוצגות המעקב תוצאות הפנייה. לאחר שנה

וב1992. ב1987 תשושים, קשישים לגבי 8 ובתרשים

ציבורי למיסוד פנייתם לאחר שנה חצי נפש ותשושי סיעודיים פונים של הימצאם מקום :7 תרשים

80 ך __

60 
49 49

40 ו1^
במוסד גרים המיסוד עת ןיוורו/דווו רםיסוד ממתינים עז"1 (9םר1

^M 1987 jf||KJ 1992
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ציבורי למיסוד פנייתם לאחר שנה חצי תשושים פונים של הימצאם מקום :8 תרשים

80 ך _
60  54 55

^^^B t:gS;SSSS:j 26

במוסד גרים הםיסוד אח ויתרו/דחו לםי10ד ממתינים עד"1 נפטרו

I ^M 1987 piipj 1892
■... ' ■ III

שהו הנפש ותשושי הסיעודיים מהפונים כמחצית ב1992, והן ב1987 הן כי, מראה 7 תרשים
על שוויתרו אלה בשיעור חל ביותר המשמעותי השינוי פנייתם. לאחר חודשים ששה במוסדות
שיעור ירד במקביל, .1992%221t? ב1987 מ^10 עלה זה שיעור זו. בתקופה אותה דחו או הכניסה
יותר עוד בלטה זו מגמה אלה. בשנים ל£129 מ^15 הפנייה לאחר שנה חצי למיסוד הממתינים

%31t' ב1987 מ6ל12 עלה אותו דוחים או המיסוד על המוותרים שיעור התשושים: הפונים בקרב
מ£269 שנה חצי אחרי למיסוד הממתינים התשושים הקשישים שיעור ירד זאת, בעקבות .199211

החוק, החלת לאחר שנים ארבע כי כן, אם רואים, אנו .(8 תרשים (ראה ב1992 בלבד ל^9 ב1987
בזמן עליו ויתרו מהפונים יותר גבוה שיעור גם אלא למיסוד, בבקשה פנו קשישים שפחות רק לא

התשושים. בקרב בעיקר ההמתנה,

הסיעודיים הפונים בקרב הן הפנייה, מאז החודשים ששת במשך הנפטרים ששיעור לציין מעניין
היו ב1992 שהפונים למרות זאת, ל1992. מ1987 ירד התשושים, הפונים בקרב והן הנפש ותשושי
בארץ החיים בתוחלת העלייה של תוצאה זוהי כי להניח סביר .1987 של מאלה מוגבלים יותר

מוגבלים. קשישים בקרב במיוחד אלה, שנים חמש במהלך

לשעבר המועצות מברית קשישים עולים של המיסוד דפוסי ד.

עולים של המיסוד דפוסי על תמונה לקבל כדי בלבד. ותיקים לקשישים התייחסנו הקודם בפרק
שיעורי את להלן נציג ואילך), 1989 (ספטמבר לשעבר המועצות מברית העלייה בגל שהגיעו חדשים,
גיל. באותו יהודים ותיקים של המיסוד שיעורי לעומת ומעלה 65 בני עולים של הארציים המיסוד
נציג בנוסף, ברוקדייל. בג'וינטמכון המופעל שירותים לפיתוח המידע ממרכז נתקבלו אלה נתונים
אזורי בארבעת למוסדות נכנסו או מוסדי לסידור בבקשה שפנו החדשים העולים מאפייני את

הוותיקים. למאפייני אותם ונשווה המחקר,
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יהודים ותיקים ושל עולים של ציבורי במימון מי0וד שיעורי .1

קשישים) (לאלף ומעלה 65 בני יהודים, ותיקים ושל עולים של ציבורי במימון מיסוד שיעורי :5 לוח

ותיקים עולים שנה

22.1 4.2 1990
22.2 4.9 1991
20.9 9.8 1992
200 14.0 1993

ברוקדייל ג'וינטמכון שירותים, לפיתוח מידע מרכז מקור.

ההסברים אחד .(5 לוח (ראה היהודים הוותיקים משל קטנים העולים של הציבורי המיסוד שיעורי
מגורים הסדר משותף. בית במשק ילדיהם עם הגרים קשישים עולים של הגבוה השיעור הוא לכך
עמדה לעולים לכך, בנוסף משפחתו. בני ידי על הניתנת פורמלית בלתי תמיכה לקשיש מזמן זה
מברית עוד זה פתרון כלפי עימם נושאים שהם השלילית מהסטיגמה הנובעת מיסוד, כלפי שלילית
ל14.0 הגיע 1993 ובסוף במהירות, גדל העולים של המיסוד שיעור 1990 מאז זאת, עם המועצות.
קיים ולא כמעט כי לציין יש הוותיקים. של הציבורי המיסוד משיעור שליש כשני קשישים, לאלף

העולים. בקרב פרטי במימון מיסוד

היהודים הוותיקים מאפייני לעומת המחקר אזורי בארבעת העולים מאפייני .2
ולשכות הבריאות לשכות באמצעות ב1992, למוסדות ומהנכנסים למיסוד בבקשה מהפונים חלק
לשעבר. המועצות מברית האחרון העלייה בגל שהגיעו עולים היו המחקר, אזורי ארבעת של הרווחה
נכנסו או למיסוד שפנו הנפש, ותשושי הסיעודיים העולים כי הראתה אלה עולים מאפייני בדיקת
למוסדות נכנסו או למיסוד שפנו לוותיקים במאפייניהם דומים היו המחקר, בחודשי למוסדות
יחסית תפקודית מבחינה מוגבלים פחות היו התשושים העולים זאת, לעומת תקופה. באותה
לסידור האחראים הגורמים עם משיחות התקבל אשר את מחזקת כאן שנמצאה המגמה לוותיקים.
במידה נובעת תשושים עולים בקרב מוסדי לסידור הפנייה כי הרווחה, בלשכות במוסדות הקשישים

דיור. ממצוקת במיוחד סוציאליות, מסיבות רבה

ודיון סיכום ה.

קשישים. של מיסוד דפוסי על סיעוד חוק הפעלת השפעת אחר מעקב ממצאי הציג זה דוח
סיעוד, ביטוח חוק במסגרת ממושך, לטיפול קהילתיים שירותים אספקת כי הראו הממצאים
ירידה חלה החוק החלת אחרי שנים ארבע ממושך. לטיפול מוסדיים לשירותים הביקוש על השפיעה
במיסוד הניגלה הצורך מהיקף הן משתקף שזה כפי החלתו, שלפני לתקופה יחסית למיסוד בביקוש

מוסדי. לסידור בבקשה הפונים ממספר והן
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בקרב מאשר תשושים קשישים בקרב יותר משמעותית היתה מוסדיים לשירותים בביקוש הירידה
לאחר חודשים שישה למיסוד הפונים אחר שנעשה מעקב כן, כמו נפש. ותשושי סיעודיים קשישים
ונשארו עליה ויתרו או למוסד כניסתם את דחו קשישים של יותר גבוה ששיעור הראה פנייתם
הקשישים בנוסף, התשושים. הקשישים בקרב יותר משמעותית היתה זו תופעה גם בבתיהם.
זאת שעשו מאלה מוגבלים יותר היו החוק החלת אחרי למוסדות ונכנסו למיסוד שפנו התשושים

 * י החלתו. לפני

הצורך את משמעותי באופן הפחיתה לא קהילתיים שירותים אספקת של ההרחבה כי נראה
שאי שירותים שיש בכך טמונה הסיבה כי ייתכן מוגבלים. מאד קשישים בקרב מוסדיים בפתרונות
שירותים באספקת הכרוכה הגבוהה מהעלות נובע שהדבר גם, ייתכן בביתו. לקשיש לספקם אפשר
מספק אך קשישים, של גדול מספר אמנם, מכסה, שהחוק לזכור יש מזו, יתרה לבית. מסוימים
על בעיקר השפיעה סיעוד חוק שהחלת צפוי לכן, קשיש. לכל עזרה שעות של מצומצם מספר
חלק מהווה בלבד, בסיסיים צרכים לכיסוי המיועדת עזרה, של זו מצומצמת תוספת אשר קשישים
מסוגלים התשושים הקשישים מן רבים כי להדגיש יש זאת, עם להם. הדרושה מהעזרה משמעותי
במסגרת להם הניתנות העזרה שעות למספר הודות רק לא ממיסוד, ולהמנע בבתיהם להישאר

. משפחותיהם. מבני פורמלי בלתי באופן מקבלים שהם לעזרה הודות גם אלא החוק,

בקרב בעיקר עלה ציבורי במימון הביתי הטיפול מקבלי שיעור סיעוד, חוק החלת אחרי בנוסף,
החלת לפני זו עזרה קיבלו כבר במיוחד קשה במצב שהיו הקשישים רוב מוגבלים. הפחות הקשישים
יותר גדולה היתה החוק השפעת כי המראים המחקר, ממצאי עם אחד בקנה עולה זה נתון החוק.

התשושים. הקשישים בקרב

מוסדי לסידור הפניות במספר ניכר גידול חל לצפוי, שבניגוד היה, המחקר מן שעלה מעניין ממצא
קשישים של גדולה אוכלוסייה מאיתור הנראה, כפי נבעה, זו תופעה סיעוד. חוק החלת לאחר מיד
הזכאים איתור ותהליך החוק, החלת בעקבות השירותים. מערכת עם בקשר היו לא אשר מוגבלים
העלייה למוסדות. הופנו במיוחד קשה במצב שהיו מוכרים" "לא קשישים אליה, שנתלווה לגימלה
שפנו מאלה מוגבלים יותר היו החוק החלת לאחר מוסדי לסידור שהפונים והעובדה בביקוש, החדה
הנזקקים אוכלוסיית של כיסוי תת היה החוק החלת שלפני למסקנה מביאים החלתו, לפני
בלתי צרכים של איתור משקפת החוק החלת לאחר מיד בביקוש העלייה מוסדיים. לשירותים

המוסדי. בתחום מסופקים

מוסדיים בשירותים הצורך את הפחיתה היא אחד, מצד היבטים: שני כן, אם היו, החוק להפעלת
מספר את הגדילה היא שני, מצד למיסוד. פונים היו קיומה ללא אשר מוגבלים, קשישים בקרב
במערכת מוכרת היתה לא לכן קודם אשר אוכלוסייה לאיתור שהביאה בכך מוסדי, לסידור הפניות
תת היא ל1987, יחסית ב1992, מוסדי לסידור בביקוש שהירידה להניח, סביר לכן, השירותים.
כיסוי ידי על מוסווה זו מירידה שחלק מאחר החוק, בעקבות שחלה האמיתית הירידה של אומדן

ב1987. מוכרת היתה שלא האוכלוסייה
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במיסוד הנגלה הצורך של במדד מאשר הפונים מספר של במדד יותר בלטה החוק החלת השפעת
רק לא מושפע במיסוד הנגלה שהצורך לציין, צריך למיסוד). והממתינים במוסדות השוהים (סן
שהותם וזמן יותר, רב זמן חיים קשישים החיים. בתוחלת מהעלייה גם אלא למיסוד מהביקוש
ההמתנה רשימות עולה, איננו מוסדי לסידור הפניות מספר אם גם לכן, מתארך. במוסדות
אחר מעקב ואמנם, יותר. ארוכות זמן לתקופות תפוסות במוסדות שהמיטות מאחר מתארכות
יותר קטן היה זו בתקופה שנפטרו הפונים ששיעור הראה פנייתם, לאחר חודשים ששה הפונים,

ב1992. מוגבלים יותר היו שהקשישים למרות ל1987, יחסית ב1992

ותיקים. קשישים לגבי נעשתה סיעוד חוק הפעלת בעקבות המיסוד בדפוסי שחלו השינויים בדיקת
לפני הופעל אשר החוק, השפעת את לבודד שרצינו מאחר בניתוח נכללו לא עולים קשישים כלומר,
לפנות פחות נוטים הקשישים העולים הוותיקים, לעומת .1989 בסוף שהחל האחרון העלייה גל
שליש לשני הגיע וב1992 במהירות גדל שלהם המיסוד שיעור השנים במשך זאת, עם מוסדי. לסידור

הוותיקים. של הציבורי המיסוד משיעור /

מתן על האחראים הגורמים ואל לאומי לביטוח המוסד אל הועברו ומסקנותיו המחקר ממצאי |
הממצאים והרווחה. העבודה ובמשרד הבריאות במשרד מוגבלים לקשישים ממושך טיפול שירותי
למיסוד הביקוש את בעזרתו להפחית החוק מתכנני מטרת הושגה בה למידה כמדד שימשו

.1992 שנת עד דהיינו החוק, להפעלת הראשונות השנים ארבע בתקופת

אחד רק היא קהילתיים שירותים שהספקת לזכור צריך מיסוד דפוסי של זמן לאורך בבדיקה
נוספים גורמים של השפעות בחשבון לקחת יש במוסדות. הקשישים מספר על המשפיעים הגורמים
וכדומה. במערכת ארגוניים שינויים מוגבלים, קשישים של החיים בתוחלת שינויים העלייה, גל כמו
ובתכניות בקיבוצים בפועל קיימות היו כבר שחלקן מיטות הוכרו ל1993 1992 השנים בין למשל,
1993 בשנת המאושפזים במספר גידול לכן, הבריאות. משרד ידי על סיעודיות כמיטות מוגן דיור

בפועל. המאושפזים במספר גידול ולא "מוכרות'' במיטות גידול בחלקו משקף

קשישים עבור מוסדיים שירותים של הכללה הוא בעתיד מיסוד דפוסי על להשפיע נוסףשעשוי שינוי
שינויים לבחון יהיה מענין ממלכתי. בריאות ביטוח חוק במסגרת המסופק השירותים מוגבליםבסל

החוק. של זה חלק שיופעל לאחר מוגבלים קשישים של המיסוד בדפוסי

 ן

. ■ ■ /
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Abstract
The Community LongTerm Care Insurance Law, which was implemented in 1988, entitles
disabled elderly to a longterm care service benefit for personal care. The law's objective is
to meet the needs of the disabled elderly and their families who support them within the
framework of community services and thereby to reduce, as much as possible, the demand
for institutional placement. The law's implementation resulted in a signiifcant expansion of
community longterm care services supplied to disabled elderly.

The purpose of this study was to examine whether the implementation of the law has led to
changes in the demand for institutional services by disabled elderly. The examination was
conducted by comparing patterns of institutionalization before and after the law's
implementation.

In addition to changes in the patterns of institutionalization of disabled elderly in the veteran
Israeli population, the study also examined the rates of institutionalization of elderly
immigrants who arrived as part of the latest wave of immigration from the former Soviet
Union (beginning in September 1989) as well as the characteirstics of immigrants who
applied for placement or entered institutions in 1992 through the local social service bureaus
and health offices. These findings are compared to the findings for the veteran Israeli
population.

Information on patterns of institutionalization was collected from two sources: 1) Data were
taken from the National Information Center for Services for the Elderly at the JDCBrookdale
Institute on the numberof elderly, both publiclyfunded and privatelyfunded, who reside in
institutions and on the number of elderly on the waiting list for publiclyfunded
institutionalization for each of the years 19871992. 2) The ifles of elderly who applied for
publiclyfunded institutionalization through the distirct health ofifces of the Ministry of
Health and the local social service bureaus of the Ministry of Labor and Social Affairs in
four areas  Jerusalem, Tel Aviv, Haifa and Beer Sheva  were examined in depth. Using
these ifles, data were collected on the number of applications for institutional placement, the
number of elderly who actually entered institutions, the characteirstics of the elderly, where
those waiting for placement lived and where they were living six months after applying.
These data were collected for AprilMayJune of the years 1987 (before the law's
implementation), 1988,1989 and 1992 (after the law's implementation).

The comparison between the patterns of institutionalization before and after the law's
implementation controlled for expected changes in these patterns due to demographic changes
among the elderly population, such as the growth of this population and changes in its age
structure. Therefore, the ifndings relfect the changes that occurred during the study peirod
that can be attirbuted to the law's implementation.



The data from the National Information Center show that the primary change occurred among
the frail elderly: The revealed need for publiclyfunded institutionalization as measured by
the total number of frail elderly residing in institutions and waiting for placement, was 2590
less in 1992 compared to 1987, prior to the law's implementation. However, among the
nursing and mentally frail elderly, there was no significant change in this respect.

The number of privatelypaying residents in institutions decreased compared to what was
expected based on demographic changes since 1987. In 1992 the number of privatelypaying
frail elderly in institutions was XQ70 less than expected and the number of privatelypaying
nursing and mentally frail elderly was 5 96 less than expected. These findings indicate that
the decrease in publiclyfunded institutionalization was due to an overall decrease in
institutionalization rather than to a shift from publiclyfunded to privatelyfunded
institutionalization. /'

Data from the four study areas confirm the national data and point to a decline in the demand
for publiclyfunded institutionalization, particularly among the frail elderly. In 1988,
immediately following the law's implementation, the number of applicants for institutional
placement through the health offices and social service bureaus increased. This increase was
possibly due to identifying a large number of disabled elderly who were previously unknown
to the service system and who, following the law's implementation and assessment of their
eligibility for benefits, were referred to an institutional solution. However, in 1989 this
number declined. In 1992 the number of nursing and mentally frail applicants fell to the 1987
level, while the number of frail elderly applicants was 69c below this. This decline occurred
despite the abovementioned increase in the number of elderly referred to institutional
placement among the population that was unknown to the service agencies prior to 1987. A
similar trend was seen in the examination of the actual number of elderly who entered
institutions duirng the period of the study. In 1992, the number of nursing and mentally frail
elderly who entered institutions was 4 70 less than expected for that year, and the number of
frail elderly was 996 less than expected.

In addition to examining the change in the number of applicants and entrants to institutions,
the study also examined the characteirstics of the elderly who applied for institutionalization
or entered institutions through the local social service bureaus or health offices during the
study peirod. The assumption was that those elderly who were not severely disabled, but who
would have applied for institutional placement had no such law been introduced, would now r

be assisted by the services that the law provided and thus refrain from enteirng an institution,
whereas those who continued to demand placement after the implementation of the law were
those who were seirously disabled. The findings show that the law's implementation
primarily affected the patterns of institutionalization of the frail elderly: Following the law's
implementation, the frail elderly who applied for institutional placement suffered from more
severe physical and cognitive problems, were older and included a higher proportion of
widows and widowers than did the frail elderly applicants piror to the law's implementation.



However, there were no significant changes in the characteristics of the nursing anmdentally
frail since their condition was extremently seirous piror to the law's implementation.

The place from which the elderly apply for institutional placement is another indicator of the
seirousness of their condition. Usually, elderly who apply from hospitals or from pirvate
institutions where they are temporairly residing are more urgently in need of an institutional
solution than elderly who apply and are waiting at home. Among the nursing and mentally
frail elderly, the proportion applying from their homes fell from 5690 in 1987 to 4390 in
1992 and the proportion applying from hospitals and institutions rose. Among frail elderly,
the proportion applying from their homes declined during these years from 100 90 to 8790.
A followup of applicants for institutional placement through the local social service bureaus
and health offices shows that following the law's implementation there was an increase in the
proportion of those who postponed their entrance to the institution or waived their application
duirng the six months after it was submitted. Among nursing and mentally frail elderly the
proportion rose from 1096 in 1987 to 21 96 in 1992 whereas among frail elderly it rose even
more, from 1296to 3190 between these same years.

In conclusion, the findings show that since the implementation of the Community LongTerm
Care Insurance Law, significant changes in the patterns of institutionalization of the disabled
elderly have occurred, pirmairly among the frail elderly. In particular, the use of services
offered within the Law's framework have enabled those elderly whose condition is not
extremely seirous to remain in their homes and avoid institutionalization.

The study's findings and conclusions were transmitted to the National Insurance Institute
which bears the overall responsibility for the Law's implementation, and to those who are
responsible for providing longterm care services for the disabled elderly in the Ministry of
Health and the Ministry of Labor and Social Affairs. These authoirties used the findings as
indicators of the extent to which the Law's objectives have been achieved.
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