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המכון
הוא וחברה אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הגיוינט במסגרת ופועל ב1974 נוסד

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של בעזרתן אמריקה),

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

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש לבין מחקר בין לגשר

דיון דפי
מקצוע אנשי של להתייחסותם ומתפרסמים המכון מצוות חברים עלידי נכתבים
המשתתפים ציבור, ונבחרי ציבור עובדי וההתנהגות, החברה במדעי ומתמחים

הןוברתייס. והשירותים המדיניות של בעיצובם

לשם לאומית חשיבות בעלות חברתיות לסוגיות לב תשומת להפנות היא הכוונה
החברתיים. והשירותים ההסדרים המדיניות, של לקידומם הציבורי הדיון העשרת

כוונה וללא המחברים או המחבר של הס בדפים המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים פרטיםיוגופים של או המכון של אלה את ליצג
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תקציר

צרכים בהערכת שעסקו רבמקצועיים, צוותים של עבודתם מוצגת זה בדו"רו

שנמצאו קשישים 600 כ קשישים: של קבוצות לשתי טיפול תכניות ובבניית
קשישים של ומדגם שבע, ובאר אביב תל בירושלים, למיסוד המתנה ברשימות

קופת של טיפול להמשך ומהיחידות והבריאות הרווחה מלשכות בית טיפול שקיבלו
בשלב שנאספו נתונים על התבססה הצוותים עבודת אלה, ערים בשלוש כללית חולים

יותר ומקיף מעמיק מענה לתת ונועדה ,(1986 ואחרים, (חביב המחקר של קודם

בו. שנבדקו מהשאלות לחלק

נוספים שירותים מתן עלידי האם היא, שנבדקו העיקריות השאלות אחת

שירותים אילו  כן ואם הממתינים, מהקשישים חלק של מיסודם את למנוע ניתן
הקשישים מבין גבוה ששיעור העריכו הרבמקצועיים המומחים צוותי לכך. נדרשים

%94 נוספים: שירותים בעזרת בקהילה להישאר יכולים למיסוד הממתינים
המלצות מהסיעודיים. 67*; ו הנפש מתשושי \1יר מהתשושים, %82 מהעצמאיים,

המצביעים המחקר, של הקודם השלב ממצאי את מבססות נוספים לשירותים הצוותים
של משמעותית בהרחבה צורך ועל קהילתיים שירותים של רחב במיגוון צורך על

היום. הניתנים השירותים היקף

האם היתה זה מחקר במסגרת לענות ניסינו עליה המרכזיות השאלות אחת

ישנה האם כלומר, השונות. בערים למיסוד הממתינים בקשישים הבדלים ישנם
נכללים עלפיהם בקריטריונים להקל או להחמיר הערים באחת העובדים מצד נטייה

לגבי המומחים הערכות של השוואה נערכה לכן, הממתינים. ברשימות קשישים
ביניהן. ההבדלים את לבחון עלמנת השונות בערים הקשישים

הממתינים הקשישים בשיעור הערים בין הבדל אין המומחים, הערכות עלפי
הקשישים, של התפקודי מצבם שמבחינת מצאנו, כמוכן בקהילה. להישאר שיכולים

מאוד. דומות הערים בשלוש הממתינים אוכלוסיות להם, הדרושה העזרה והיקף
שונה בקהילה הקשישים את להשאיר עלמנת הנדרשים השירותים שעלות נמצא אולם,

בהשוואה אביב, בתל הסיעודיים בקרב במיוחד גבוהה והיא השונות בערים
סיעודי קשיש בקהילה להשאיר עלמנת הנדרשת העלות האחרות. בערים לסיעודיים



הבדלים שבע. בבאר 671$ ו בירושלים 546$ לעומת לחודש 836$ היא אביב בתל

לקשישים זמינה פורמלית בלתי תמיכה מהעדר נובעים השירותים בעלות אלה
על הקשישים זקוקים להם השירותים היקף מבחינת לפיכך, אביב. בתל הסיעודיים
אביב, בתל הקשישים של למיסוד להפניה הצדקה יותר ישנה בקהילה, להישאר מנת

י שבע. ובבאר בירושלים מאשר

בקהילה שהומלצו השירותים באספקת הכרוכה הציבורית ההוצאה בין השווינו
הטיפול מעלות נמוכה השירותים שעלות נמצא, במוסד, הטיפול על ההוצאה לבין

בקהילה. להישאר שיכולים מהקשישים $80<$65; לגבי במוסד.

שירותים רק לספק ניתן שבמסגרתה טיפול תכנית לבנות גם התבקשו המומחים
הקיימים. בנהלים הקבוע ההיקף על עולה שאינו מוגבל ובהיקף כיום הקיימים

כיום הניתנים השירותים היקף של ניכרת בהרחבה צורך נמצא אלה, מגבלות למרות

$180; של בשיעור היא השירותים בהיקף הנדרשת ההרחבה אלה. תכניות עלפי גם

<■ היקף כאשר גם נפש. ולחשושי לסיעודיים 148?; לתשושים, $294; לעצמאיים,
ן! הממתינים הקשישים מבין משמעותי שיעור בקהילה להשאיר ניתן מוגבל השירותים

מהסיעודיים. *ד3 ו הנפש מתשושי 503; מהתשושים, 693; מהעצמאים, %87 למיסוד:
r מוגן דיור על להמליץ האפשרות למומחים ניתנה הטיפול תכנון לאחר
/ לחלק כתחליף וסיעודיים, נפש תשושי לקשישים יום טיפול ועל לעצמאיים
\ מבין משמעותי שלשיעור נמצא למיסוד. כתחליף או בקהילה שניתנו מהשירותים

(דיור בקהילה הניתנים אחרים לשירותים כתחליף אלה שירותים הומלצו הקשישים

203; ולכ מהתשושים 30* לכ יום וטיפול מהעצמאיים $36; לכ הומלץ מוגן

קטן שיעור לגבי רק מיסוד למנוע יכולים היו אלה שירותים אולם מהסיעודיים),
$6 רק האידיאלית. התכנית במסגרת בקהילה להישאר יכולים שאינם מהקשישים
להישאר יכולים שאינם הנפש ותשושי הסיעודיים מבין 23; ו התשושים מבין

להחליף האפשרויות שינוצלו במידה יום. טיפול בתוספת כן לעשות יוכלו בקהילה

מהכללת הנובעת העלות תוספת יום, טיפול מתן עלידי בבית הניתנים שירותים
קטנה. הטיפול בתכנית היום טיפול

הנשאר לקשיש השירותים במתן המשפחה של חלקה מה היא, שנבדקה נוספת שאלה



חלק הוטל אידיאליים בתנאים טיפול תכניות בבניית שגם התברר בקהילה.
וכ הממתינים אצל הדרושה העזרה מכלל בממוצע 36** כ  /njry7 של משמעותי

על המוטלת העזרה היקף הקשישים. של המשפחות בני על  ממתינים הלא אצל 43*

היקף הקשיש: של התפקודי ובמצבו המגורים בהסדרי רבה במידה תלוי המשפחות

הקשיש של התפקודי שמצבו ככל יותר גדול היה המשפחה בני על שהוטלה העזרה
היה הקשיש עם הגרים משפחה בני על שהוטלה העזרה היקף וכמוכן יותר קשה היה

הקשיש. עם גרים שאינם משפחה בני על שהוטלה העזרה מהיקף יותר גדול



"..■■.. .  ". תודה דברי
ביצוע את ו פשר שאי והארגונים האנשים לכל להודות היא נעימה חובה
, ■ י המחקר.

בר מרים (יו"ר), לאור אורי המחקר: של ההיגוי ועדת לאנשי מודים אנו
יצחק ופרופ' שטרקשל מרים מור, דוד למברגר, יהונתן כהן, חמדה גיורא,

במיוחד נודה לגיבושו. רבות ותרמו שלביו בכל המחקר את שליוו  ז"ל מרגולץ
המחקר. של השונים בשלבים התרומה על שפירא ולאיילה כהן לחמרה

שונים, בשלבים במחקר שהשתתפו שמואלי, ועמיר פייקס חוליאנה לעמיתינו
וחדת. מי תודה חבים אנו

שהוקדש הרב והזמן הפעולה שיתוף ללא מתאפשר היה לא המחקר של זה שלב

נאה, ציפורה הורוביץ, ליהודית  ואחיות סוציאליות עובדות של קבוצה עלידי
בנוסף אשר  שטרן בירוטה פלבן, אסתר עזריאלי, שרה עוזר, שושנה עודד, אסתר

הן ובעצות, בשיחות גם סייעו המחקר במסגרת טיפול ותכנון הערכות לביצוע
מיוחדת. תודה להן חבים אנו ופירושם, הנתונים ניתוח בשלב והן התכנון בשלב

השדה, עבודת בריכוז עבודתה על דובני לאביגיל במיוחד מודים אנו
שעזרה כהן למרים ועיבודם, הנתונים איסוף בעבודת עזרה אשר ליסאי לאורנה
בעבודת שסייעו קורצוייל ואילנה יוסוט ולמלכה הדו"ח, של הסופי בעיצובו

התכנות.

הב י ולנאורה הדו"ח בהדפסת רבות שטרחו פרחי, ולדורית אלון לבלהה
בעריכתו. שעזרה

חברתיים לשירותים במחלקות העובדים של בזכותם נתאפשר זה מחקר

הכללית קופתהחולים של טיפול להמשך וביחידות הבריאות בלשכות בעיריות,
מיוחדת. תודה חבים אנו להם שבע, ובבאר אביב בתל בירושלים,

למען שירותים ולפיתוח לתכנון האגודה  אשל עלידי ומומן הוזמן המחקר
בישראל. הזקן
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37 האידיאלית התכנית ולפי

ובין הנדרשים הקהילתיים השירותים עלות בין השוואה :11 לוח
היכולים ממתינים לקשישים במוסד הציבורית העלות

42 האידיאלית התכנית לפי בקהילה, להישאר
וקהילתי מוסדי טיפול של השנתית העלות בין השוואה :12 לוח
מצב לפי הממתינים צורכי על לענות עלמנת שתידרש

44 לשנה) דולרים (באלפי תפקודי
קשישים בקרב ביתית ועזרה אישי בטיפול הצורך היקף :13 לוח

46 המציאותית התכנית לפי בקהילה להישאר שיכולים ממתינים
ממתינים לקשישים הנדרשים השוטפים השירותים עלות :14 לוח

47 המציאותית התכנית לפי בקהילה, להישאר שיכולים
לבין הנדרשים הקהילתיים השירותים עלות בין השוואה :15 לוח

שיכולים ממתינים לקשישים במוסד הציבורית העלות
48 המציאותית התכנית לפי בקהילה להישאר



המעיר  לוחות רשימת

ממתינים שאינם הקשישים בקרב אישי בטיפול הצורך היקף :16 לוח
49 האידיאלית התכנית לפי לדרוש, הקיים בין והפער

הקשישים בקרב משקהבית בניהול בעזרה הצורך היקף :17 לוח
התכנית לפי לדרוש, הקיים בין והפער ממתינים, שאינם

.; 51 האידיאלית
; שאינם הקשישים בקרב חברתיים בשירותים הצורך היקף :18 לוח

52 האידיאלית התכנית לפי ממתינים

שאינם קשישים בקרב השגחה בשירותי הצורך היקף :19 לוח
; 53 האידיאלית התכנית לפי ממתינים,

הקשישים בקרב הדיור בתחום לשירותים הנזקקים שיעור :20 לוח
■ 53 האידיאלית התכנית לפי ממתינים, שאינם

שאינם לקשישים הדרושים השוטפים השירותים עלות :21 לוח
f, התכנית לפי לדרוש, הקיים בין והפער ממתינים
; 54 האידיאלית

:. הקשישים בקרב ביתית ובעזרה אישי בטיפול הצורך היקף :22 לוח
התכנית לפי והדרוש, הקיים בין והפער ממתינים שאינם

55 המציאותית

שאינם לקשישים הנדרשים השוטפים השירותים עלות :23 לוח
התכנית לפי לדרוש, הקיים בין והפער ממתינים

56 המציאותית

ממתינים לקשישים פורמלית בלתי בעזרה הצורך היקף :24 לוח
59 האידיאלית התכנית לפי בקהילה, להישאר שיכולים

שאינם קשישים בקרב פורמלית בלתי בעזרה הצורך היקף :25 לוח
62 האידיאלית התכנית לפי ממתינים,

עלידי שהומלצו שירותים של לחודש) (בדולרים ועלות היקף :26 לוח
היכולים ממתינים לקשישים והמומחים בשדה המטפלים

64 המקורות שני לפי בקהילה להישאר
70 ם ו י בטיפול הצורך היקף :27 לוח

לבין יום טיפול הכוללות הטיפול תכניות בין השוואה :28 לוח
המוסדי הסידור ולבין יום טיפול כוללות שאינן אילו

74 לחודש) (בדולרים לקשיש הממוצעת העלות מבחינת

76 עצמאים לקשישים מוגן בדיור הצורך היקף :29 לוח



הממצאים וסיכום מבוא 1

הצורר בהיקף שעסק ,(1986 ואחרים, (חביב קיים לייח המעיר הוא זה דו"ח
את למנוע אלה שירותים הספקת עלידי שניתן ובמידה קהילתיים בשירותים

המתנה. ברשימות הנמצאים קשישים של מיסודם
הקשישים של הפורמליים המטפלים הערכת הוצגה המחקר, של הראשון בשלב

של יכולתם לגבי הקשישים עם ישיר בקשר שהיו אחיות) או סוציאליים (עובדים
סוג נדונו שירותים. בעזרת בקהילה להתגורר לחמשיר למיסוד הממתינים הקשישים

ביו השוואה ונערכה המטפלים, הערכת לפי כר, לשם הדרושים השירותים והיקף
מערכת על>י* בפועל המסופקים השירותים היקף לבין הדרושים השירותים היקף

, הקשישים להשארת הדרושים השירותים עלות הושוותה לכר, בנוסף השירותים.
קשישים. אותם של המיסוד לעלות בקהילה

שנאספו הנתונים רבמקצועיים צוותים לארבעה ניתנו המחקר של השני בשלב

שעשו ההערכות את שוב לבצע התבקש צוות וכל הראשון, בשלב הקשישים על

ניתן *ם ר לתערי ו לקשישים, טיפול תכניות לתכנן כלומר: הפורמליים, המטפלים

שהציעו. השירותים בעזרת בקהילה להשאירם
אשר רבמקצועיים, צוותים של עבודתם מתור הממצאים מובאים הזה בדו"ח

600 כ קשישים של קבוצות לשתי טיפול תכניות ובנו הצרכים את העריכו
600 של ומדגם שבע, ובאר אביב תל בירושלים, המתנה ברשימות שהיו קשישים

מלשכות בית טיפול שקיבלו הקשישים 2,400 כ של האוכלוסייה את המייצג קשישים
עבודת הכללית. קופתחולים של טיפול להמשר ומהיחידות והבריאות הרווחה

עליהן לענות ניתן שלא שאלות למספר יותר מקיפות תשובות לתת נועדה הצוותים

הראשון. השלב במסגרת
עובדת כלל מהם אחד שכל רבמקצועיים צוותים עלידי נעשתה העבודה

, העובדה הקשיש. לצורכי כוללנית התייחסות לאפשר כדי ואחות, סוציאלית
הממושך הטיפול בתחום רב ניסיון עם מקצוע אנשי השתתפו אלה שבצוותים

המענים ולגבי הקשישים צורכי לגבי הצוותים להערכות תוקף נותנת בקשישים,
אמצעים במספר נקטנו לכר בנוסף .(1975 ,Sherwood ;1969 ,Keiman) המומלצים
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מובנים בטפסים שימוש משותפת, הדרכה הצוותים: בין אחידות להבטיח עלמנת

צוותים. של מצומצם מספר והפעלת הטיפול תכנון לצורך
מעמיקות תשובות לתת ראשית, סוגים: משני מטרות היו המומחים לעבודת
כלומר, המחקר. של הראשון בשלב אותנו שהעסיקו השאלות לאותן יותר ותקפות

כך, לשם הדרושים השירותים ומהם בקהילה להישאר שיכולים הקשישים שיעור מהו

שנדרש. שירות כל לקשישים לספק שניתן בהנחה

; מענה להן לתת היה ניתן שלא נוספות, שאלות מספר על לענות שנית,
השימוש עליהן: לענות עלמנת תוכננה המומחים ושעבודת הראשון, השלב במסגרת
לעמוד לנו איפשרו לעשות, המומחים שנתבקשו הכוללנית וההערכה מובנים בטפסים

הם בהם מהתחומים אחד בכל שנבדקו, לקשישים בסךהכל הנדרשת העזרה היקף על

בערים הקשישים בין הבדלים על לעמוד ניתן זה מידע בסיס על לעזרה. זקוקים
התבקשו המומחים תקינים. חיים לקיים עלמנת להם הדרושה העזרה בהיקף השונות
על להצביע גם אלא לקשישים, הנדרשים הפורמליים השירותים על להמליץ רק לא

; החלוקה על גם לעמוד ניתן לפיכר המשפחה. על העזרה תוטל בהן התחומים אותם
העזרה במתן פורמלית הלא התמיכה מערכת לבין הפורמליים השירותים בין הרצויה

 לקשיש.
שניתן השירותים והיקף סוג על הגבלה היתה לא שבה הטיפול לתכנית בנוסף

t

1

1 השירותים סוג שבה נוספת טיפול תכנית לבנות המומחים התבקשו לקשישים, לספק
הזכאות בכללי הקבוע לזה מוגבל והיקפם במערכת כיום הקיימים לשירותים מוגבל

הקשישים שיעור על ללמוד ניתן אלה תכניות מתור במערכת. כיום המקובלים
אלה. בתנאים גם בקהילה להישאר היכולים הממתינים

מוגן, ודיור יום בטיפול הצורר היקף גם נבדק המומחים של עבודתם דרר

למיסוד. תחליף לשמש יכולים אלה שירותים בה והמידה

$70; וכ מהתשושים $82? מהעצמאיים, %94 יכולים המומחים הערכות עלפי
קהילתיים שירותים הספקת בעזרת בקהילה להישאר הנפש ומתשושי מהסיעודיים

וטיפול מוסדי טיפול בין לתחלופה האפשרות שבדיקת לציין יש זאת, עם נוספים.
שהאפשרויות מאוד, ייתכן למיסוד. שממתינים קשישים לגבי התבצעה קהילתי
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מיוצגים ואינם מבתיהחולים ישר שנכנסים קשישים לגבי יותר קטנות לתחלופה
גם יחול שמצאנו התחלופה ששיעור להסיק ניתן לא לכן ההמתנה. ברשימות מספיק
החלופית הקהילתית התכנית מזאת, יתרה למוסדות. הפונה האוכלוסייה כלל לגבי
עלידי הממצאים את לאמת היה ורצוי הצוותים של היפותטיות הערכות על התבססה

על שירותים. הספקת עלידי מיסוד למנוע המיועדת תכנית הפעלת של בשטח בדיקה
השירותים בהיקף ניכרת בהרחבה צורך יש כך לשם הדרושים השירותים את לספק מנת
לעצמאיים, 4033; כ של בשיעור היא הנדרשת ההרחבה אלה. לקשישים כיום הניתנים

נפש. ותשושי לסיעודיים %396 ו לתשושים $532;

הקיימים שירותים של היקפם את להגדיל מהצורך הן נובע ההרחבה היקף
בשירותים ומהצורך מוכנות, וארוחות ביתית עזרה אישי, טיפול כגון כיום

דיור, החלפת מקצועית, לא השגחה כמו ניתנים אינם שכמעט או ניתנים שאינם
השירותים להספקת לדאוג גם צורך יש כביסה. ושירות בבית פרהרפואי טיפול

שבת, כולל השבוע, וימות היממה שעות כל במשך שירותים מתן יותר: גמישה בצורה
לפתח וכן מהימנים שירותים להבטיח יש ביום. מפעם יותר לבית כניסה אף ולעתים
על גם נדרשת השירותים בהיקף הרחבה עדיין. קיימים שאינם השירותים אותם את

כי אם בקהילה נאותים חיים לקיים למיסוד ממתינים שאינם לקשישים לאפשר מנת
170*: לעצמאיים, l(m  לממתינים הנדרשת מזו קטן בהיקף היא זו הרחבה

לסיעודיים. $232; ו לתשושים
שיכולים הממתינים הקשישים מבין משמעותי שיעור התפקוד, רמות בכל
מהעלות נמוכה בעלות זאת לעשות יכולים שירותים, בעזרת בקהילה להישאר

אף הנפש, ומתשושי מהסיעודיים 65* ו מהתשושים %72 מהעצמאיים, 80* המוסדית:
כל מתן המאפשרות אידיאליות טיפול תכניות במסגרת מומלצים הם כשהשירותים

$51: מקסימלי. באופן ומשפחתו הקשיש צורכי על לענות עלמנת היקף בכל שירות
בקהילה, להישאר שיכולים מהסיעודיים וכשליש מהתשושים #45 מהעצמאיים,

ניתן לא זאת, עם המוסדי. הסידור עלות ממחצית נמוכה שעלותם לשירו1זים זקוקים
שנעשו נסיונות תיקטן. הציבורית למערכת הכוללת שהעלות חדמשמעי באופן להסיק
לקשישים רק המסופקים השירותים היקף את להגדיל ניתן לא כי מלמדים לארץ בחוץ
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ליהנות עשויים למיסוד פונים היו שלא קשישים וגם למוסדות, נכנסים שהיו
המורחבים. מהשירותים

הקשישים לשיעור ביחס המטפלים הערכות בין שנמצאו להבדלים בניגוד
בהערכות כאלה הבדלים נמצאו לא השונות, בערים בקהילה להישאר שיכולים

התפקוד מקבוצות אחת בכל בקהילה להשאירם שניתן הקשישים שיעור המומחים.
אידיאליים, שירותים של שבתנאים כך על מצביעה זו עובדה הערים. בשלוש דומה
הבדלים אין פורמליים, שירותים עלידי הקשיש צורכי כל את לספק ניתן שבהם

השונות. בערים הממתינים בין

צוותי שביצעו צרכים של מקיפה הערכה בסיס על בדקנו, כך על בנוסף
השונות. בערים למיסוד הממתינים הקשישים בין הבדלים קיימים אם המומחים

למיסוד הממתינים הקשישים של הצרכים בהיקף משמעותיים הבדלים שאין מתברר,

והן הצרכים תחומי מבחינת הן שנבדקו, התפקוד מקבוצות אחת בכל השונות בערים
לסיפוקם. הדרושות הטיפול שעות מבחינת

הארוכות הממתינים שרשימות הסברה עם אחד בקנה עולים אינם אלה ממצאים

ברשימות קשישים הכללת של יותר ליברלית מדיניות על מעידות בירושלים במיוחד

ברשימות להכללה בקריטריונים הבדלים על לדבר ואין זו, בעיר ההמתנה
שניתן קשישים של יותר הנמוך שהשיעור ייתכן השונות. הערים בין הממתינים

לגבי שונה ממדיניות תוצאה הוא השדה, עובדי לדעת אביב, בתל בקהילה להשאירם
ייתכן לספק. שניתן הפורמליים השירותים היקף לגבי או במיסוד הצורך קביעת

משמעותי שחלק מהעובדה נובע למומחים המטפלים הערכות בין שההבדל גם,
למוסד להעברה והמתינו שיקומיים בבתיחולים כבר נמצאו אביב בתל מהקשישים

שלא המומחים לעומת קהילתית, אלטרנטיבה על המטפלים חשבו לא ולכן סיעודי,
הזה. המידע את קיבלו

לקשישים הדרושים הפורמליים השירותים שהיקף נמצא זאת, עם יחד

האחרות, בערים מאשר יותר גדול הוא מיסודם את למנוע כדי אביב בתל הסיעודים
בלתי תמיכה מקורות של יותר נמוכה מזמינות כתוצאה בהמשך, שנראה כפי זאת,

בעלות שירותים בממוצע דרושים אביב בתל סיעודי לקשיש אלה. לקשישים פורמלית
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שבע. בבאר 671$ ו בירושלים 546$ לעומת לחודש, 836$ של

הנדרשת. העזרה של משמעותי חלק לספק המשפחות על הטילו שהמומחים נמצא
הדרושה העזרה מכלל $36 כ לספק המשפחות בני על המומחים הטילו בממוצע

היקף ממתינים. שאינם לקשישים שנדרשה העזרה מכלל %43 וכן ממתינים לקשישים
המוגבלות וברמת המגורים בהסדרי רבה במידה תלוי והוא משתנה, הנדרשת העזרה
מאלה עזרה יותר לתת נדרשו הקשישים עם הגרים משפחה בני כלומר, הקשישים. של

העזרה שהיקף נמצא השונות, בערים המצב מהשוואת הקשישים. עם גרים שאינם
עובדה האחרות. בערים מאשר יותר קטן אביב בתל פורמלית הבלתי מהמערכת שנדרש

יש זו בעיר הקשישים של פורמליות הבלתי התמיכה שלמערכות כך על מעידה זו
עזרה. לספק יותר מוגבלת יכולת

הקשישים של בעזרה הצורך שהיקף שבעוד כך על מצביעים אלה ממצאים שני
התמיכה מקורות האחרות, בערים הקשישים של לזה דומה אביב בתל הממתינים

התפקודי המצב שמבחינת למרות יותר. דלים האלה הקשישים של לרשותם העומדים
קשישים של להכללתם בקריטריונים הבדלים השונים האזורים בין מצאנו לא

עזרה ליותר זקוקים אביב בתל הממתינים שהקשישים נראה, ההמתנה, ברשימות
צורכיהם. כל את לספק כדי הפורמלית מהמערכת

להישאר הממתינים הקשישים של היכולת את לבדוק איפשרה הצוותים עבודת
הקיימים בנוהלים הקבוע מההיקף חורג שאינו בהיקף שירותים בעזרת בקהילה
להשאיר ניתן מוגבלת, שירותים הספקת של במסגרת שגם נמצא במערכת. היום

$87; מוגבלים: הפחות הקשישים בין בעיקר קשישים, של משמעותי שיעור בקהילה
מהסיעודיים. $ר3 ו הנפש מתשושי 50* מהתשושים, $69 מהעצמאים,

יום בטיפול הצורך היקף על לעמוד היתה הצוותים עבודת של נוספת מטרה

ועל למיסוד תחליף אלה שירותים מהווים בה המידה על לעמוד מוגן, ובדיור
שבעוד מצאנו בביתו. לקשיש הניתנים לשירותים תחליף מהווים הם בה המידה

גבוה ושיעור יום לטיפול זקוקים והסיעודיים התשושים מבין משמעותי ששיעור
אלא למיסוד כתחליף לקשישים אלה שירותים הומלצו לא מוגן, לדיור  מהעצמאים

יכולים שאינם הקשישים מבין ביותר קטן שיעור רק בבית: לשירותים כתחליף
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טיפול של במסגרות גם כן לעשות יכולים בבית שירותים בעזרת בקהילה להישאר
מיסוד מניעת על מוגן ודיור יום טיפול של שההשפעות ייתכן מוגן. דיור או יום
תכנית למשל, מספיק. בהיקף קיימים לא התוךביתיים השירותים כאשר יותר רבות
היום קיימים שאינם פתרונות לתת יכולה שירותים, של סל המכילה יום, טיפול של

מיסוד. למנוע כך ועלידי השגחה, כמו התוךביתיים, השירותים במערכת
■; *י^'...י .<■■■   . ■ . ■ ■ .
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ספרות סקירת 11

למיסוד אלטרנטיבות א.
שירותים לפתח הרצון על מצביעה בקשישים הממושך הטיפול בנושא הספרות

ביסוד עמדו עיקריים מניעים שני במוסד. לטיפול כאלטרנטיבה קהילתיים
והציפייה הסיעודי הטיפול בתחום הציבורית בהוצאה הגידול אלה, נסיונות

הגוברת והמודעות הקשישים, באוכלוסיית הצפוי הגידול עקב יימשך זה שגידול
שהטיפול מראים, מחקרים הקשיש. רווחת על המיסוד של השליליות להשפעותיו
את לעתים המלווה הקשיש של התפקודי במצבו הידרדרות למנוע עשוי בקהילה

היו הקשישים ושרוב , (1978 ,Mitchell ;1972 ,Katz et al. ) למוסדות הכניסה
;1973 ,Bell) הנחוצים השירותים להם סופקו לו בקהילה, להתגורר מעדיפים
למצוא כאחד ומקצועיים ציבוריים גורמים מצד לחץ נוצר לכן .(1979, GA0

יותר. וטובות זולות שתהיינה בתקווה למיסוד, אלטרנטיבות
לספק אפשרות שקיימת ההנחה, על מתבסס למיסוד אלטרנטיבות אחר החיפוש

ושעלותם המוסדיים, לשירותים כתחליף קהילתיים שירותים רבים לקשישים
מקבלת זו הנחה במוסד. הטיפול מעלות יותר נמוכה אלה שירותים של הממוצעת
מוזרמים הממושך לטיפול המופנים המשאבים מן ניכר שחלק העובדה, מן חיזוק

, jdjzid . (1979, Sager) יותר ומועדפים זמינים הם ולכן המוסדיים לשירותים
השירותים על מספיק מידע ומשפחותיהם הקשישים בידי אין קרובות לעתים

את עושה הזה הידע וחוסר בקהילה, שונים לשירותים זכויותיהם ועל הקיימים
עלפי .(1976 , Kraus et al.) לשימוש נוחים ופחות זמינים פחות השירותים
בקהילה, לטיפול המוסדי הטיפול מן יותר גדולים תקציבים העברת זו, גישה
קשישים הפניית יאפשרו לגביהם מידע ומתן בקהילה הניתנים השירותים ארגון

בקהילה. לטיפול במוסד הטיפול מן רבים
בקהילה שירותים מתן באמצעות מיסוד למנוע האפשרות את שבדקו במחקרים

נמצאים שאינם וקשישים במוסדות נמצאים שכבר קשישים אוכלוסיות: בשתי התמקדו
העוסקים אלה מבין אחדים מחקרים למיסוד. בסיכון נמצאים אך במוסדות כיום
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בלתי מיסוד של גבוהים שיעורים על מצביעים במוסדות, נמצאים שכבר בקשישים
סיעודיים במוסדות הקשישים מן 2(^l(H ש הוערך, רבים מחקרים עלסמך הולם.

זקוקים אינם כלל הברית בארצות לתשושים במוסדות הקשישים מן $20;$40; ו
להם ניתן הוא שבה ברמה לטיפול זקוקים שאינם או במוסד, לטיפול

הקשישים מצב של מחודשת הערכה .(1977 ,Congressional Budget Office)
ניו שבמדינת מונרו במחוז רבמקצועי צוות בידי שנעשתה במוסדות, הנמצאים
מקבלים אינם מהקשישים 50* מ שלמעלה כך על הצביעה ,( Monroe County ) יורק
אינם וחלקם צורך, ללא במוסדות נמצאים חלקם  להם המתאימה הטיפול דרגת את

לא ששיעור נראה .(1982 ,Williams s Williams) המתאימות במחלקות נמצאים
מתאימים שירותים העדר עקב מוסדי לטיפול לפנות נאלצים קשישים של מבוטל
מבין 14^* בקהילה להשאיר שהצליחו נמצא, במסצ'וסטס שנעשה במחקר בקהילה.
התקבלו נוספים 24* אולם אלטרנטיביות, תכניות באמצעות למוסדות הפונים
מחמת  בקהילה להשאירם שניתן העריכו הקבלה שבוועדות למרות  למוסדות

שבין מצא, (1973) Bell .(1982 ,Knowlton et ai.) קהילתיים בשירותים מחסור
בקהילה להישאר יכולים היו במוסדות נמצאים שכבר הקשישים מקרב 30* ל 16*

מתאימים. שירותים להם סופקו לו
על בקהילה שירותים מתן של ההשפעה מהי לבדוק ניסו אחרים מחקרים

מוגבלים לקשישים ניתנו שבמסגרתם רבים, הדגמה מחקרי נערכו למיסוד. הפנייה
במקרים חדמשמעיות. אינן אלה מחקרים של תוצאותיהם בקהילה. מקיפים שירותים
השירותים שמתן נמצא, מוסדי סידור של בתהליך היו שכבר קשישים נבדקו שבהם

מתן הקטין באנגליה קנט במחוז המיסוד. שיעור את הקטין אכן בקהילה המקיפים
והעלות *נ50, בכ המיסוד שיעור את למוסדות המופנים לקשישים השירותים

המוסדית מהעלות שנישלישים היתה לתת היה שאפשר השירותים של המקסימלית
מתן הברית, שבארצות הדרומית קרוליינה במדינת .(1980 ,Davies £ Chains)

את בשליש הקטין קבלה ועדות עלידי למוסדות שהופנו לקשישים בקהילה החרותים
.(1983 ,Blackman et al. ) מוסדו שאכן הקשישים מספר

שעלפי לקשישים השירותים ניתנו זאת, לעומת אחרות, בתכניות
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לא או פנו לא אך בסיכון, לאוכלוסייה נחשבו למיסוד זכאות של הקריטריונים
ירידה על הצביעו לא אלה תכניות תוצאות מוסדי. לסידור בפועל הופנו

הנבדקת באוכלוסייה המיסוד ששיעור לציין יש אך המיסוד, בשיעור משמעותית
,Hicks et ai. ;1980 ,Appiebaum et ai.) ממילא נמוך היה מקומות באותם

באיתור מקושי נובעת שהבעיה איפוא, ייתכן, .(1981 ,Weissert ;1981

באיתור הקשיים למוסדות. להיכנס ביותר הרבים הסיכויים בעלת האוכלוסייה
למיסוד הגורמים לגבי ידע מחוסר לנבוע עושיים למיסוד באמת המועמדים הקשישים

דומים. והתפקודי הבריאותי בתחום שמאפייניהן באוכלוסיות

למיסוד כאלטרנטיבה הדרושים שירותים ב.

הן בביתו: לקשיש שירותים למתן מוגבלות אינן למיסוד האלטרנטיבות
משפחות מוגן, דיור כגון: שונות, ביניים מסגרות הכולל רצף פני על מתפרסות

,Sherwood £ Morris ;1977 ,Barney ;1976 , Kraus et al.) יום וטיפול אומנות
שהדיור נמצא בקהילה בטיפול מוסדי טיפול להחליף מהנסיונות בכמה .(1982

שניתן מאלה יותר ומאורגנות מוגנות למסגרות הזקוקים לקשישים המיועד המוגן,
המוסדי לטיפול העיקריות האלטרנטיבות אחת הוא בבתיהם, להם לספק

. (1984 ,Doty ;1977 , Sherwood £1 Morris ;1976 , Kraus et al. )

הם בקהילה להישאר כדי להם נזקקים שהקשישים העיקריים שהשירותים נמצא
שיש נמצא, המחקרים ברוב וההשגחה. משקהבית וניהול האישי הטיפול בתחומי

צורך על מצביעים מהמחקרים וכמה בבית, רפואיסיעודי בטיפול גם צורך
.(1979 , Sager ;1976 ,Kraus et al. ;1973 ,Bell) החברתי בתחום גם בשירותים
לאפשר יכול לבדו שהוא מסוים שירות חשף לא מהמחקרים אחד שאף לציין יש

הקשישים את להשאיר ניתן לא שבלעדיו שירות או בקהילה להישאר לקשישים
המקיפים שירותים לקשת הקשישים זקוקים בקהילה להישאר שעלמנת נראה בקהילה.

לצורכיהם. המתאימים החיים תחומי כל את

והקשישים הרגילות, העבודה לשעות מעבר הוא בשירותים הצורך רבים במקרים
הניתן הטיפול מן נכבד חלק שבוע. ובסופי והלילה הערב בשעות גם להם זקוקים
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נחיצותם את להדגיש יש לפיכך משפחותיהם. בני עלידי מסופק בקהילה לקשישים
שעות למשך בקשיש הטיפול מן להשתחרר משפחה לבני שיאפשרו שירותים, של

השנה במשך חודש) עד (שבועיים קצרות לתקופות או היום, במשך מסוימות

. (1985 , Kosberg ;1985 , Snyder Si Keele ;1984 ,Gibson) Respite Care

עלות ג.

ההשערה היא במוסדות לטיפול אלטרנטיבות לחיפוש המרכזיות הסיבות אחת

תביא בקהילה לטיפול קשישים והפניית יותר, זול פתרון הוא בקהילה שהטיפול

יש זו השערה לבחון כדי בקשישים. ממושך לטיפול המופנות בהוצאות לחיסכון
בפנינו. מעמידה שהיא מתודולוגיות בעיות כמה עם להתמודד

השוואת האחת, מוצא: נקודות משתי זו שאלה לבחינת לגשת ניתן ראשית,
במיסודם הכרוכה לעלות בקהילה אלטרנטיבי טיפול המקבל לקשיש הממוצעת העלות

בכל בכלל, אם החיסכון, מידת של בדיקה מאפשרת זו שאלה קשישים. אותם של

האלטרנטיבית. התכנית במסגרת קשיש של מיסודו לדחות או למנוע שניתן מקרה

על הכוללת בהוצאה השינוי את לבחון היא העלות שאלת עם להתמודד נוספת דרך

למניעת התכנית שבהן התקופות בין יחד, גם והקהילתיים המוסדיים השירותים

מהי לבדוק מאפשרת זו השוואה מופעלת. אינה היא בהן אילו לבין מופעלת מיסוד
הממושך. הטיפול בהוצאות לחיסכון המיסוד למניעת התכנית של התרומה מידת

יוצרת למיסוד, פונים היו בהכרח שלא קשישים של מיסוד למניעת בתכנית הכללתם
מוסדיים. שירותים במקום ולא שירותים כתוספת ניתנים אלה שירותים שבו מצב

ישנה מהקשישים חלק לגבי שכן בתכנית, הכרוכה ההוצאה את מגדיל בהכרח זה דבר
למיסוד. בהוצאה חיסכון אין שכנגדה קהילתיים שירותים על נוספת הוצאה

המוסדית לעלות בקהילה לקשיש הממוצעת העלות הושוותה שבמסגרתן תכניות
מהעלות נמוכה בקהילה בקשיש הטיפול שעלות למסקנה, כלל, בדרך הגיעו,

למיסוד בסיכון הנמצאים לקשישים ניתנו בארה"ב, יוטה, במדינת המוסדית.
השירותים של הממוצעת שהעלות נמצא, מיסודם. את למנוע במטרה בקהילה שירותים

במוסד בקשיש טיפול של הממוצעת העלות מן כשליש היתר. לקשיש הקהילתיים
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אחרים ניסויים פרויקטים מספר .)1979 ,Management Resources Associates(
(1978 ,Dept. of Human Services ,Office on Aging) דומה למסקנה הגיעו
הטיפול הקשישים, מביו גבוה אחוז שלגבי נמצא, באנגליה שנעשו מחקרים בכמה

,Wager) המוסד במסגרת מהטיפול זול יותר היה בקהילה שניתן האלטרנטיבי
.U980, Challis £ Davies ,1980 ,Avon County Council ;1972

לקשישים בקהילה טיפול תכניות תוכננו שבמסגרתו במחלןר לכך/ בניגןד
הטיפול של הממוצעת שהעלות נמצא, מסצ'וסטס במדינת למיסוד שהמתינו סיעודים

קשישים גם היו כי אם המוסדית העלות מן יותר גבוהה בקהילה אלה בקשישים
תוכננו זר. שבמחקר לציין, יש יותר. נמוכה היתר. בקהילה בהם הטיפול שעלות
המינימום מהו נבדק ולא אידיאליים, בתנאים טיפול תכניות הקשישים למען

.(1979 , Sager) בקהילה להישארותם הדרוש
קשישים שיש ספק, איו בתוצאות. ההבדל את להסביר יכולים גורמים <je/

יהיו התוצאות לכן יותר. זול הוא שלגביהם וכאלה יותר יקר המיסוד שלגביהם
אוכלוסיית נבדקה המחקרים מן ברבים שנבדקה. האוכלוסייה בהרכב תלויות
בפועל יפנו לא מתוכם שרבים ייתכן אך למיסוד, בסיכון הנמצאים קשישים

יש ולכן למיסוד המתינו שכבר קשישים נבדקו (1979) Sager של במחקר למוסדות.
הקהילתיים השירותים להיקף גם יותר. יקר בהם והטיפול יותר קשה שמצבם להניח
אין כאשר העלות. גורם על השפעה יש התכנית מופעלת שבו באזור זמינים שהיו
וייתכן קשה כה אינו שמצבם קשישים גם למוסדות יפנו בקהילה זמינים שירותים

יש שבו במקום מאידר, יותר. זולה הקהילתית האלטרנטיבה תהיה שלגביהם
ואזי יותר קשה במצב קשישים רק למוסדות יפנו בקהילה, חלופיים שירותים
של יותר גבוה אחוז לגבי נמוכה להיות עשוייה המוסדי הטיפול של העלות

יכול השונים המחקרים של התוצאות בין ההבדל את המסביר נוסף גורם המקרים.
בין להפריד יש מיסוד. למנוע כדי המוצעים הקהילתיים השירותים היקף להיות

כל על לענות הנדרש וההיקף מיסוד למניעת הדרושים המינימליים השירותים היקף
של העלות את חישבו (1979) Sager של במחקרו מירבי. באופן הקשיש של הצרכים
האחרים בניסויים זאת, לעומת האידיאליים. השירותים בסיס על הקהילתי הטיפול
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שונות. בצורות הוגבל השירותים שהיקף ייתכן

במסגרת ממושך לטיפול שירותים על ההוצאות הושוו שבהם המחקרים גם

במחקרים כאמור, רודמשמעיות. למסקנות מובילים אינם ובלעדיה התכנית הפעלת
המיסוד. בעלות חיסכון כנגדם שאין השירותים עלות גם בחשבון נלקחה אלה

בעלות 12Hs של חיסכון נרשם (1981 ,state of Oregon) שבארה"ב אורגון במדינת
יותר היה זה חיסכון תחזיות. עלפי הצפוייה לעלות ביחס המוסדיים השירותים

שנדרש כפי ,20* של בשיעור הקהילתיים השירותים היקף הרחבת למימון מהדרוש
שהופעלה ,Nursing Home Without Walls ובתכנית קרוליינה בדרום גם מהתכנית.
שנבע התכנית, של הכוללת בעלות חיסכון נרשם יורק ניו במדינת מחוזות בכמה

;1983 , Biackman et ai.) התכניות במסגרת במוסדות בשימוש מירידה
.(1984 , ABT Associates

אף על בהוצאות, לחיסכון הביאה שלא תכנית של דוגמה זאת, לעומת
היא המוסדית, מהעלות נמוכה היתר. לקשיש הממוצעת שההוצאה

מתכנית הממצאים .(1982 , AHS) Georgia Alternative Health Service Project
בדו"ח למיסוד. בסיכון הנמצאת האוכלוסייה איתור של החשיבות את מדגימים זו

למיסוד בסיכון האוכלוסייה של יותר מדויק שאיתור נמסר, התכנית של הסופי
שהאוכלוסייה שככל נראה, .(1982 ,AHS) התכנית בהפעלת לחיסכון לתרום יכול

מהפעלתה כתוצאה החיסכון למיסוד, יותר גבוה בסיכון היתה התכנית התמקדה שבה

הפניות סמך על לתכנית קשישים התקבלו הדרומית, קרוליינה במדינת כמו גדל,
.(1983 ,Biackman et al.) ומבתיחולים למוסדות קבלה מוועדות

מסקנות על משפיעים בקהילה הטיפול עלות בחישוב הנכללים המרכיבים
מערכת של המבט מנקודת התכנית עלות את לחשב נהוג כלל בדרך הם. אף המחקרים

בהוצאות לחסוך כלל בדרך היא שהמטרה כיוון זאת הציבוריים. השירותים
מהפעלת הנובע בהוצאות השינוי על ולעמוד הממושך, בטיפול הכרוכות הציבוריות

עלידי הממומנים המרכיבים אותם רק בעלות נכללים כאלה במקרים התכניות.
שירותים אותם על ההוצאות רק בעלות נכללות המקרים ברוב הציבורית. המערכת

הכרוכה העלות על לעמוד ניתן זו בדרך עצמה. התכנית עלידי הניתנים ציבוריים

12



שירותים על ההוצאות גם התכנית בעלות נכללות אחרים במקרים בלבד. בתכנית
הוצאה תחומי על גם התכנית של השפעתה על לעמוד המאפשר דבר ארורים, ציבוריים

לקשיש שניתנו השירותים כל העלות בחישוב נכללו קרוליינה בדרום אחרים.
הופעלה לא אילו גם לו ניתנים שהיו רפואיים שירותים וכן התכנית במסגרת

על ההוצאות על בנוסף בחישוב נכללו יורק ניו במדינת שהופעלה בתכנית התכנית.
במסגרת שלא לקשיש שסופקו אחרים שירותים על הוצאות גם רפואיים, שירותים

כשמרכיבים גם התכנית, של הכוללת בעלות חיסכון נמצא אלה מקרים בשני התכנית.

. (1984 ,ABT Associates ;1983, Blackman et al. ) בחשבון הובאו אלה
התכנית עלות את רק לא לכלול היא התכניות עלות את לחשב נוספת דרר

אחרים לאנשים או הקשיש של משפחתו לבני העלות את גם אלא הציבוריים לשירותים
רק מתמקד אינו העלות חישוב זו בדרך פורמלי. בלתי באופן שירותים לו המספקים
התמיכה ממערכת הנדרש במאמץ ההבדל את גם משקף אלא הציבורית השירותים במערכת

הוצאה מרכיבי רק לא נכללים המשפחה בני של בעלות הקשישים. של פורמלית הבלתי

ימי מהפסד הנובעת עלות גם אלא לקשיש, פרטי באופן קונים שהם שירותים על

משקיעים שהם המאמץ וכן בקשיש מהטיפול כתוצאה לעבוד יכולת מחוסר או עבודה
לקשישים. בעזרה

שהתייחסות למרות למשפחה העלות על לעמוד ניסיון נעשה לא המחקרים ברוב
של זו בדרך מנקיטה ההימנעות התכנית. השלכות של יותר רחבה ראייה מאפשרת כזו

על התכנית השפעת את לבחון כלל בדרך היא שהמטרה מכך נובעת העלות חישוב
באמצעות בקהילה הקשישים השארת לכך, מעבר הציבוריים. השירותים מערכת

ובנכונותו המשפחות של הפעולה בשיתוף המקרים ברוב מותנית נוספים שירותים
לרוב הדבר נובע בקהילה, נשאר אכן הקשיש בהם במקרים הדרושה. העזרה את לספק

מנקודת לפיכך, במוסד. הקשיש של סידורו על זה סידור מעדיפות שהמשפחות מכר

הקשישים את להשאיר עלמנת כדאית נושאות הן בה העלות המשפחות, של מבטן
נושאת בה העלות בחישובי כרוכים עקרוניים, שהם אלה לשיקולים בנוסף בקהילה.

המאמץ את לתרגם קשה קרובות לעתים רבים. מתודולוגיים קשיים גם המשפחה

,Comptroller General) עלות למונחי בקשיש המשפחות בני עלידי המושקע
.(1980 ,Davies £ Challis ;1977
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הרב"מקצועיים הצוותים עבודת 111

בעלות סוציאלית ועובדת אחות כלל מהם אחד שכל צוותים ארבעה הורכבו
הצוותים של בהערכות אחידות להבטיח עלמנת בקשישים. בטיפול רב ניסיון

משותפת. הדרכה להם נערכה השונים,
הצורך היקף לקביעת הצוותים לכל משותף בסיס במציאת התמקדה ההדרכה

שבסופו מקרים, במספר הצוותים לכל משותף דיון באמצעות נעשתה ההדרכה בעזרה.

על מידע הצוותים קיבלו הטיפול תכנון לשם ביניהם. להסכמה המומחים הגיעו
הפורמלי. והמטפל הקשיש של התומך עצמו, הקשיש מקורות: משלושה הקשישים

מקיפים. שאלונים עלידי המחקר של ראשון בשלב הגורמים משלושת נאסף המידע
את המרכז וסיכום מקור, מכל שהתקבל המידע את המסכמת תמצית, קיבלו המומחים

רפואי, שונים: מתחומים מידע נכלל אלו בתמציות הגורמים. משלושת המידע
דמוגרפיים. ומאפיינים פורמלית הלא העזרה דיור, תנאי נפשי, חברתי, תפקודי,

הפורמליים השירותים ועל הקשיש של מגוריו אזור על מידע לצוותים נמסר לא

לא. או למיסוד ממתין הקשיש אם להם, נמסר לא כמוכן מקבל. שהוא
הקשיש, של הצרכים מהם לקבוע הצוותים על היה שקיבלו, המידע בסיס על

בקהילה להישאר יכול הקשיש אם להעריך שונות, הנחות תחת טיפול תכניות לתכנן
כמוכן המשפחה. ולבני לו רצוי זה ואם הטיפול, מתכניות אחת כל במסגרת

וסיעודים נפש תשושי לתשושים, יום בטיפול הצורך את להעריך המומחים נתבקשו

שירותים מתן של ההשלכות פירוט תוך עצמאים, לקשישים מוגן בדיור הצורך ואת

הכוללת. הטיפול תכנית על אלה

להלן מובנים. טפסים באמצעות הצוותים ביצעו האמורות ההערכות כל את

הצוותים: בעבודת השונים השלבים של פירוט

עול המלאים הצרכים את להעריך התבקשו הצוותים ראשית, הצרכים: סך קביעת (1)

בתחומים הקשיש מוגבלות של תרגום הוא הצרכים סך השונים. בתחומים הקשיש

בטוח, חיים אורח לנהל כדי לה נזקק שהקשיש המינימלית העזרה למונחי השונים
וגם וצרכיו, הקשיש מוגבלויות סמך על נעשית הצרכים סך קביעת ומכובד. נאות
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המשפחה של הצורך קביעת לדוגמה, בו. מהטיפול הנובעים המשפחה צורכי סמך על

אחר לגורם בו הטיפול העברת עלידי בקשיש מהטיפול מסוימת תקופה למשך לנוח

חופש". "מיטת כמו

טיפול: ית תכנ בניית (2)

התבקש הקשיש, של הצרכים סך שנקבע לאחר :1 אידיאלית טיפול תכנית (א)

לצוותים ניתנה צרכיו. מלוא את שתספק טיפול תכנית לו לבנות הצוות
וללא ההיקף או הסוג לגבי מגבלה ללא שירות, כל על להמליץ אפשרות

קשיש כל לגבי אדם. כוח בהשגת בקשיים או תקציביות במגבלות התחשבות

המערכת עלידי תסופק הדרושה העזרה מן חלק איזה לקבוע, הצוות התבקש

על נעשתה זו חלוקה הפורמלית. המערכת עלידי חלק ואיזה פורמלית הלא

זו. מערכת עלידי בפועל היום הניתנת והעזרה המשפתה כוחות הערכת בסיס

להגדיל לא אך מהמשפחה, העומס הורדת על להמליץ אפשרות ניתנה לצוותים
לגבי פורמלית. הבלתי המערכת עלידי כיום הניתנת העזרה היקף את

השירות, את שיספק הגורם מי לקבוע הצוותים התבקשו הפורמליים השירותים

ומספר הביקורים מספר מבחינת היקף, ובאיזה יינתן הוא תחומים באילו

, לביקור. השעות
שאמרנו, כפי המשפחה); עזרת לגבי מגבלות (ללא 11 אידיאלית טיפול תכנית (ב)

הגורמים בין לחלק התבקש הצוות ,1 האידיאלית הטיפול תכנית בבניית
הקשיש. צורכי כל לסיפוק הנדרשת העזרה את פורמליים, והבלתי הפורמליים
כיוון המשפחה, כיום שנותנת העזרה בסיס על להיות חייבת היתה החלוקה

תחילה. איתם דושיח ללא המשפחה בני על נוספות מטלות להטיל ניתן שלא

בין המקצוע אנשי לדעת הרצויה החלוקה על לעמוד רצינו זאת למרות

להם תה שהי במידה הפורמליים השירותים לבין פורמליים הבלתי העוזרים
יכלו השנייה האידיאלית בתכנית לכן, המשפחות. עם בדושיח לבוא אפשרות

בפועל. נותנת שהיא מזו יותר גדול בהיקף עזרה מהמשפחה לדרוש הצוותים
לפי נעשתה והמשפחה הפורמליים הגורמים בין העזרה חלוקת זו, בתכנית

המוטל והעומס המשפחה כוחות הערכת בסיס על הצוות, של המקצועי השיפוט
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אינם והיקפם לספק שניתן השירותים סוג זו בתכנית גם בלבד. עליה
מוגבלים.

תכנית היא לבנות הצוותים על שהיה שלישית תכנית מציאותית; תכנית (ג)
הן ממושך, לטיפול השירותים במערכת הקיימות המגבלות את בחשבון המביאה

לספק. שניתן המקסימלי השירותים היקף לגבי והן השירותים סוג לגבי
והשגחה שבועיות שעות 18 ל הוגבל סיעודי לקשיש אישי טיפול למשל,

בחשבון מביאה אינה זו טיפול תכנית אך, כלל. ניתנה לא מקצועית בלתי
כמו: במערכת, השירותים הקצאג את הם גם המגבילים נוספים גורמים מספר

ז

הקשיש. הכנסת על המבוססים זכאות תנאי או אדם כוח העדר תקציב, מגבלות
\ התבקשו החלופיות, הטיפול תכניות שלוש בניית לאחר נוספות: החלטות (ד)

הצוותים א. תכנית. כל לגבי נוספות שאלות מספר על להשיב הצוותים

השירותים אם בקהילה הקשיש את להשאיר ניתן האם להעריך, התבקשו
משפחתו, ומבחינת הקשיש מבחינת רצוי האם ב. יסופקו? עליהם שהמליצו

ואם יום, לטיפול הקשיש את לשלוח רצוי האם ג. בקהילה? יישאר שהקשיש

לגבי ד. זה? שירות עלידי יוחלפו בבית הניתנים שירותים אילו  כן
רצוי שירות הוא מוגן דיור האם לקבוע, הצוותים התבקשו עצמאים קשישים \

להם.

מהימנות בדיקת

מהימנות. בדיקת ערכנו הצוותים בין האחידות מידת על לעמוד עלמנת
התבקש מהצוותים אחד כל לצוותים. קשישים 20 על מידע הועבר זו בדיקה במסגרת

בשתי נבדקה הצוותים בין האחידות מידת קשישים. לאותם טיפול תכנית לבנות
לכל בממוצע הנדרשות העזרה שעות סרכל בין השוואה ערכנו ראשית, דרכים.

בני על בממוצע שהוטלו השעות סךכל ובין מהצוותים אחד כל עלפי הקשישים
דומה באופן הצוותים העריכו מידה באיזו לבדוק לנו איפשרה זו בדיקה המשפחה.

ובלתי פורמליים גורמים בין הרצויה החלוקה ואת הנדרשת העזרה היקף את

של (a) אלפא מקדמי חישוב עלידי גם נבדקה הצוותים בין האחידות פורמליים.
לגבי נעשו הבדיקות שופטים. משני יותר בין תאם המי את המודדים , Cronbach
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חלק רק בנה הרביעי הצוות טכניות מסיבות כתוצאה שכן בלבד מהצוותים שלושה

המחקר. במסגרת הטיפול מתכניות ביותר קטן
הן הצוותים בין אחידות של רבה מידה על מצביעות הבדיקות שתי תוצאות

המערכת בין הנדרשת העזרה בחלוקת והן המליצו עליהן העזרה שעות בסךכל
המליצו עליהן השעות ממוצע התחומים בשני הקשיש. משפחת בני לבין הפורמלית

אלפא מקדמי גם ביניהם. הכללי לממוצע ומתחת מעל \§\ של בטווח היה הצוותים
תה שהי כך על המצביע דבר ,(.90 > ביותר(0 גבוהים היו התחומים שני של (a)

הם לה העזרה שעות מספר עלפי הקשישים דירוג לגבי המומחים בין הסכמה

העזרה. למתן לתרום יכולה שהמשפחה השעות מספר ועלפי זקוקים
עלידי הטיפול תכניות שתכנון כך על מצביעה הצוותים בין האחידות מידת

ניסוי באמצעות לבדוק אפשרות שאין כיוון מהימנה. תה הי השונים הצוותים
האחידות הקשישים, לצורכי מתאימים אכן המומלצים השירותים מידה באיזו מבוקר

ההמלצות. של לתקפותן אינדיקציה מהווה זה בתחום השונים המומחים בין
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בעזרה הצורך הייקף . **

נמצא, שנחקרו. המוגבלים הקשישים מאפייני פורטו המחקר של הראשון בשלב

בתחום רבים. בתחומים ומבעיות ממגבלות סובלים התפקוד רמות בכל שהקשישים
ביטוי לידי הבאות מוגבלות, של שונות מידות הקשישים בין קיימות התפקודי

סובלים אינם קל והתשושים העצמאים לסיעודים. עצמאים שבין הרצף על בסיווגם
מוגבלים מרביתם כי אם והניידות, האישי הטיפול בתחום חמורות ממגבלות
אלה למגבלות משקהבית. לניהול הדרושות מאלה לפחות אחת פעילות בביצוע

בקהילה, תקינים חיים לקיים הקשישים של יכולתם על השלכות להיות עשויות

בקרב מוגבלים. הם שגם זוג בני עם או ($65;) לבד מתגוררים מהם שרבים כיוון
האישי הטיפול בתחום הן מוגבלים, קשישים של יותר גבוה שיעור נמצא התשושים
הנפש תשושי מבין בהלבשה. $42; ו ברחצה מוגבלים ממחציתם יותר בניידות: והן
לעזרה הזקוקים קשישים של הגבוה השיעור בהלבשה. 66t ו ברחצה מוגבלים $82;

זו מסיבה התמצאות. מבעיות סובלים המכריע שרובם מכך נובע ובהלבשה ברחצה

רבים לסביבתם. או לעצמם נזק שיגרמו מחשש מתמדת, להשגחה זקוקים מהם רבים
הקשישים: מבין ביותר המוגבלים הם הסיעודים בסוגרים. שולטים אינם (*נ36)

זקוקים מהם $70; באכילה. גם וכמחציתם ובהלבשה ברחצה מוגבלים ככולם רובם

$50; ו למיסוד הממתינים מבין 80t למיטה. מרותים או בניידות אדם לעזרת
מבעיות סובלים ממחציתם יותר השתן. בסוגר שולטים אינם הלאממתינים מבין

התמצאות.

בשלב היה אפשר אי הקשישים, של הבעיות על מפורטת תמונה שהתקבלה אף על
חיים לקיים עלמנת לקשישים הנדרשת העזרה היקף על לעמוד המחקר של הראשון
עלידי יסופקו אם בין לקשישים הנדרשות העזרה שעות סךכל כלומר, תקינים,
פורמלית. הבלתי המערכת עלידי יסופקו אם ובין הפורמליים השירותים מערכת

הפורמליים השירותים היקף על רק לעמוד יכולנו המחקר של הראשון בחלק

בעזרה הקשישים של הצורך סך את גם להעריך התבקשו המומחים לקשישים. הדרושים
אלה הערכות וכוי. משקהבית ניהול אישי, טיפול ניידות, שונים: בתחומים
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כמו  אחרים בגורמים התחשבות תוך פעולה, כל לביצוע הנדרש הזמן על התבססו
ובכביסה, בהלבשה ברחצה, הצורך היקף את המגדילות הסוגרים, על שליטה בעיות

אלו. פעילויות ביצוע על המקשים לקויים, דיור תנאי או
של המוגבלות למידת יותר רגיש מדד הוא בעזרה הקשישים של הצורך היקף
משילובים מושפע שהוא כיוון זאת, הקשיש. סובל מהן המגבלות מפירוט הקשיש

באופן התמצאות. בעיות או הסוגרים על שליטה בעיות כמו בעיות, של שונים
בהברונה יותר רב דיוק מאפשרות בעזרה הצורך היקף על המומחים הערכות דומה,

השונות. בערים הקשישים ובין הלאממתינים לבין למיסוד הממתינים קשישים בין
ולא למיסוד (ממתינים שנבדקו האוכלוסיות שתי בין נשווה זה בפרק

בתחומים בעזרה הצורך היקף מבחינת השונות בערים הקשישים ובין ממתינים)
השונים.

בקרבם הנמוך המוגבלים שיעור את הן מבטא העצמאים של בעזרה הצורך היקף
שעות 1.3 לכ בממוצע זקוק עצמאי קשיש יותר. הנמוכה המוגבלות דרגת את והן
משק בניהול עזרה של שבועיות שעות 8.4 ול האישי הטיפול בתחום בשבוע עזרה

12.4 ול אישי בטיפול שבועיות עזרה שעות 4.6 ל זקוק תשוש קשיש הבית.
ול 14.6 ל זקוקים הנפש ותשושי הסיעודים משקהבית. בניהול עזרה שעות

הקשישים בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא בהתאמה. שבועיות, שעות 16.8

אלה. בתחומים בעזרה הצורך בהיקף הלאממתינים לבין למיסוד הממתינים
הבדלים מצאנו לא השונות בערים הקשישים בין בעזרה הצורך היקף בהשוואת
שאין המחקר, של הראשון השלב מסקנות עם אחד בקנה עולה זה ממצא משמעותיים.
הערים. בשלוש הקשישים של הצורך ובהיקף המוגבלות במידת משמעותיים הבדלים

דומה, הערים בשלוש הקשישים של התפקודי שמצבם הטענה, את מחזקים אלו ממצאים
ברשימה להכליל מנטייה נובע אינו בירושלים הממתינים רשימות של ושאורכו

פחות. חמור התפקודי שמצבם קשישים
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שבועיות (שעות ביתית ובעזרה אישי בטיפול בעזרה הצורך היקף :1 לוח
לקשיש) בממוצע

נפש תשושי ו 1 עצמאים
וסיעודים תשושים קל ותשושים
ולא ולא ים|ממתינים!ממתינים|ךלא נ ממתיניםןממתיניםןממתינים!ממתי

סה"כ

570 234 449 95 958 174 (א) קשישים מספר
14.0 14.6 5.4 4.6 1.3 1.3 אישי טיפול
16.2 16.8 13.3 12.4 9.8 8.4 ביתית עזרה

ירושלים

264 113 162 33 403 109 (N) קשישים מספר
13.8 14.0 6.3 5.4 1.8 1.2 אישי טיפול
16.9 16.2 14.3 14.0 11.3 7.9 ביתית עזרה

אביב תל

176 77 176 47 415 55 (א) קשישים סה"כ
13.2 16.0 4.0 4.7 1.1 1.4 אישי טיפול
14.8 18.4 10.7 13.8 8.5 9.7 ביתית עזרה

שבע באר

130 44 111 15 140 10 (א) קשישים סה"כ
15.5 14.8 6.2 2.7 0.5 1.5 אישי טיפול
16.7 15.3 14.7 10.6 9.2 6.9 ביתית עזרה
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בקהילה להישאר היכולת .*

ועל הרבמקצועיים הצוותים שבנו הטיפול תכניות על לדווח עכשיו נעבור
יותר מוגנות במסגרות ולצורך בקהילה להישאר הקשישים ליכולת ביחס המלצותיהם
במסגרת המומחים שבנו הטיפול תכניות על נדווח מוגן. ודיור יום טיפול כמו

המציאותית. והתכנית האידיאלית התכנית  בלבד האלטרנטיביות מהתכניות שתיים
העזרה היקף את להגדיל אפשרות למומחים היתה שבה הטיפול תכנית על נדווח לא

בשיעור שרק כיוון וזאת כיום, ידם על הניתן להיקף מעבר המשפחה על המוטלת
ההיקף את להגדיל צורך שיש המומחים מצאו (1C^ מ (פחות מהמקרים מאוד קטן
העריכו המקרים של המכריע ברובם ברורות: מכך הנובעות המסקנות זו. עזרה של

לדרוש שניתן המקסימלי בהיקף עזרה נותנים הקשיש של המשפחה שבני המומחים
אינם או מסופקים אינם הקשיש של שצרכיו שהעובדה ו מכך, יותר אף או מהם

בהיקף העזרה את להעניק המשפחה של יכולת מחוסר נובעת נאותה, בצורה מסופקים
הדרוש.

אעיר למיסוד, הממתינים הקשישים שיעור על לעמוד היתה המחקר ממטרות אחת

המומחים, נתבקשו כך לשם בקהילה. להישאר יכולים מתאימים שירותים בעזרת
בקהילה להישאר יכול הקשיש אם תכנית, בכל לקבוע הטיפול, תכניות בניית לאחר

לו רצויה בקהילה השארתו והאם הזו, התכנית במסגרת שהומלצו השירותים בעזרת
ולמשפחתו.

מהווה האידיאלית התכנית עלפי בקהילה להישאר היכולים הקשישים שיעור
מוסדיים, פתרונות ובין קהילתיים שירותים בין ההמרה לאפשרות נוסף מדד

של הראשון בשלב שהתקבלו המטפלים הערכות לתיקוף גם משמשות המומחים ותשובות
המחקר.

מהווה המציאותית התכנית לפי בקהילה להישאר היכולים הקשישים שיעור
עלידי מוגבל הניתנים השירותים היקף כאשר מיסוד, למנוע לאפשרות מדד

אדם. וכוח תקציב מגבלות ללא אך היום, הקיימים ההסדרים
כדי ראשית, המטפלים, להערכות המומחים הערכות בין השוואה מוצגת בהמשך
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של ההשפעה מידת על לעמוד כדי ושנית, המטפלים, הערכות של תוקפן את לבחון
שנמצאו ההבדלים על הקשישים) של במאפיינים הבדלים (לעומת שונה מדיניות

בקהילה. להישאר היכולים הקשישים בשיעור האזורים בין הראשון בשלב

עצמם הקשישים הערכות לבין המומחים הערכות בין השוואה נעשית כן
המומחים, החלטות של תוקפן את לבחון היא גם מאפשרת זו השוואה ותומכיהם.
להם היתר. ולא משפחותיהם ובני הקשישים עם אישית היכרות על התבססו שלא

זה. בנושא איתם לשוחח אפשרות

האידיאלית התכנית א.

הממתינים קשישים של גבוה שיעור הרבמקצועיים, הצוותים שלהערכת מצאנו,
שיעור הולמים. קהילתיים שירותים בעזרת בקהילה להישאר יכולים למיסוד

והתשושים (9^) העצמאים בקבוצת מאוד גבוה בקהילה להישאר שיכולים הקשישים
שנישלישים לפחות יכולים הנפש ותשושי הסיעודים בין גם אך ,(%82)

בהתאמה). ,$72; ו $67;) בקהילה להישאר מהקשישים,
אם נשאלו הם בקהילה, להישאר יכול שהקשיש המומחים קבעו שבהם במקרים

;,, לבני גם רצוי הפתרון אם  משפחה יש וכאשר לקשיש, רצוי הפתרון לדעתם

ותשושי התשושים העצמאים, הקשישים מבין (כשלושהרבעים המקרים ברוב המשפחה.
שרצוי המומחים, העריכו מהסיעודים), $88; וכ בקהילה להישאר שיכולים הנפש

בקהילה. יישאר שהקשיש משפחתו לבני והן לקשיש הן
שניתן למרות רצויה, אינה בקהילה הקשיש של הישארותו שבהם המקרים ברוב

מהעצמאים 10f ב מדובר משפחתו. לבני רצוי זה שאין מכך הדבר נובע כן, לעשות
בקהילה. להישאר שיכולים הנפש מתשושי I8t וב מהסיעודים #7 ב ומהתשושים,
עצמו לקשיש רצויה אינה בקהילה שהישארות המומחים, קבעו בודדים במקרים רק

מלכתחילה העדיפו אלה שבמקרים נראה משפחתו. ולבני לו רצויה שאינה או

.(2 לוח (ראה מוסדי סידור על להמליץ
כר על המצביעים המחקר, של הראשון השלב ממצאי את מחזקים אלה ממצאים
אולם, בקהילה. שירותים תוספת עלידי מהממתינים רבים בקהילה להשאיר שניתן
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היא איו משפחותיהם, ולבני רבים לקשישים רצויה בקהילה שהישארות למרות
הקשיש השארת של ההשפעה מהי מקרה בכל להעריך צורך יש ולכן לכולם רצויה

להם. גם רצוי הזה הפתרון מידה ובאיזו משפחתו בני על בקהילה

האידיאלית התכנית לפי בקהילה להישאר שיכולים הקשישים שיעור :2 לוח
ושי תש ~ עצמאים ~ סיעודים נפש תשושים קל ותשושים

180 54 95 174 העוישים חי"ר
100* 100* IOC* .. IOC* A7אייו^ם  ^  ■ .■ u * 1 ו רו /סא /^ 82 94 (באחוזים) בקהילה להישאר יכולים

בקהילה להישאר היכולים מתוך
.'.■■ זים): (באחו

88 77 79 76 משפחה) שאין (או ולמשפחתו לקשיש רצוי
1 !1 10 למשפחה ולא לקשיש 0*4רצוי י לקשיש רצוי לא
^  1 ידוע לא

המציאותית התכנית ב.
תכניות לקשישים לבנות המומחים נתבקשו המציאותית התכנית במסגרת

על (ההגבלות כיום. הקיימים לאלה דומים וסוגם השירותים היקף שבהן טיפול,
סמך על ב'). בנספח מפורטות המציאותית התכנית במסגרת וסוגם השירותים היקף
בקהילה להישאר יכול הקשיש האם מחדש, להעריך המומחים התבקשו אלה תכניות

משפחתו. ולבני לו רצוי זר. והאם
קטן המציאותית התכנית עלפי בקהילה להישאר היכולים הקשישים שיעור

מבין 87*; האידיאלית. התכנית עלפי בקהילה להישאר שיכולים הקשישים מש>עור

הסיעודים, מבין %37 ו הנפש תשושי מבין %50 התשושים, מבין %69 העצמאים,
קטן התפקוד קבוצות שבכל אף המציאותית. התכנית עלפי בקהילה להישאר יכולים

התכניות בין הפער זו, תכנית לפי בקהילה להישאר שיכולים הקשישים שיעור
ככל מבטאה, זאת עובדה יותר. חמור הקשישים של התפקודי שמצבם ככל וגדל הולך

שירותים של יותר גדול בהיקף יותר מוגבלים קשישים של הצורך את הנראה,
להישאר היכולים הקשישים שיעור זאת, למרות כיום. קיימים שאינם ובשירותים
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הקיימים הפורמליים הקריטריונים עלפי השירותים להם יסופקו אם גם בקהילה,
בכולן. ומשמעותי התפקוד קבוצות ברוב גבוה עדיין כיום,

יכול שהקשיש המומחים קבעו שבהם המקרים ברוב האידיאלית, בתכנית כמו
הקשישים שיעור משפחתו. ולבני לו רצוי שהדבר העריכו הם בקהילה, להישאר

התפקוד קבוצות בכל דומה משפחתם ולבני להם ורצויה אפשרית בקהילה שהישארותם
אינה בקהילה שההישארות במקרה כאן, גם האידיאלית, בתכנית כמו .(3 לוח (ראה
הפתרון שבהם המקרים למשפחה. רצוי אינו שהפתרון מכך זו עובדה נובעת רצויה,

מעטים. הם עצמו לקשיש רצוי אינו

המציאותית התכנית לפי בקהילה להישאר שיכולים הקשישים שיעור :3 לוח
ושי תש

סיעודים נפש תשושים עצמאים
180 54 95 174 קשישים סה"כ
10C^ 10(tr 1cm 100* אחוזים

37 50 69 87 (באחוזים) בקהילה להישאר יכולים
(באחוזים): בקהילה להישאר היכולים מתוך

76 78 84 76 משפחה) שאין (או ולמשפחה לקשיש רצוי
14 19 10 10 למשפחה רצוי ולא לקשיש רצוי
2 1 7 לקשיש רצוי לא
8 4 5 7 ידוע לא

הערים בין השוואה ג.

היכולים הקשישים שיעור לגבי המומחים בהערכות הבדלים יש אם בדקנו

היכולים הקשישים שיעור התפקוד קבוצות בכל השונות. בערים בקהילה להישאר
.(4 לוח (ראה שבע בבאר יותר גבוה האידיאלית התכנית עלפי בקהילה להישאר

להישאר שיכולים קשישים של ביותר הנמוך השיעור הנפש ושי תש ו התשושים בין
הקבוצות, בשתי כשנישלישים  בירושלים נמצא המומחים, להערכת בקהילה,

של ביותר הנמוך השיעור הסיעודים בין שבע. בבאר בהתאמה ,100*; ו $93; לעומת
כשנישלישים לעומת $50; כ  אביב בתל נמצא בקהילה להישאר היכולים קשישים
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עיר לפי בקהילה, להישאר שיכולים הקשישים שיעור :4 לוח
עצמאים ~ סיעודים נפש תשושי תשושים קל ותשושים

ירושלים

66 66 69 95 אידיאלית תכנית
36 46 55 88 מציאותית תכנית

: אביב תל

50 83 87 91 אידיאלית תכנית
28 50 75 82 מציאותית תכנית

שבע באר

68 100 93 100 אידיאלית תכנית
51 71 87 100 מציאותית תכנית

התכנית עלפי שנעשו בהערכות גם נמצאו אלו הבדלים שבע. ובבאר בירושלים
היכולים הקשישים בשיעור הערים בין שנמצאו ההבדלים .(4 לוח (ראה המציאותית
בשדה. המטפלים בהערכות שנמצאו לאלו דומים אינם המומחים לפי בקהילה להישאר

עקבי באופן גבוה בקהילה להישאר שיכולים הקשישים ששיעור נמצא לא ראשית,
אינם המומחים בהערכות שנמצאו ההבדלים ושנית, אביב, בתל ונמוך בירושלים
שבתנאים כך על מצביעה זו עובדה המטפלים. בהערכות שנמצאו אלו כמו גדולים

למיסוד הממתינים בין משמעותיים הבדלים אין משמעותית, שירותים תוספת של

בקהילה להישאר שיכולים קשישים של יותר הנמוך שהשיעור ייתכן השונות. בערים
הצורך קביעת לגבי שונה ממדיניות תוצאה הוא השדה, עובדי לדעת אביב, בתל

שהעובדה גם, ייתכן לספק. שניתן הפורמליים השירותים היקף לגבי או במיסוד
להעברה והמתינו שיקומיים בבתיחולים כבר נמצאו אביב בתל רבים שקשישים

קהילתית, אלטרנטיבה על לחשוב מהם ומנעה המטפלים, על השפיעה סיעודי למוסד
אחרות. למסקנות הגיעו כן ועל הזה המידע את קיבלו שלא המומחים לעומת

המטפלים הערכות לבין המומחים הערכות בין השוואה תיערך הבאים בסעיפים
האידיאלית התכנית לגבי תיערך זו השוואה עצמם. והקשישים התומכים בשדה,

על בקהילה להישאר הקשישים יכולת את העריכו האחרים שהמקורות מכיוון בלבד
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האידיאלית. התכנית פי

בקהילה להישאר ליכולת ביחס המטפלים להערכות המומחים הערכות בין השוואה ד.
התכנית עלפי בקהילה ההישארות לאפשרות ביחס קודם, שהוצגו הנתונים
גבוה שיעור שעלפיו המחקר, של הראשון השלב ממצאי את חיזקו האידיאלית,

המטפלים של להערכותיהם תוקף ונותנים בקהילה, להישאר יכולים הקשישים מבין
$68; העצמאים, מבין $86; כ הפורמליים, המטפלים לדעת הקשישים. של הפורמליים
להישאר יכולים הסיעודים מבין $49; ו הנפש, תשושי מבין 54*; כ מהתשושים,

עלידם. שהומלצו הנוספים השירותים בעזרת בקהילה
לגבי והמומחים המטפלים בין הסכמה יש מידה באיזו לבדוק היה מעניין
לאפשרות תוקף מוסיף גבוה הסכמה שיעור בקהילה. להישאר היכולים הקשישים
בין רבה רעים תמימות על מצביע שהיה כיוון בקהילה, הקשישים של הישארותם
המטפלים עמדות לבין רבמקצועי צוות של מקיפה הערכה על המבוססות החלטות

הקשישים. את המכירים בקהילה

יחסית. גבוה היה והמומחים המטפלים בין ההסכמה שיעור כללי, באופן
להישאר יכולים $56; כאשר מהמקרים 6631 לגבי הסכמה ביניהם היתה בסךהכל
את נבדוק אם כן. לעשות יכולים אינם 10* ו המקורות, שני לדעת בקהילה

כך יותר, מוגבלים שהקשישים שככל נראה התפקוד, קבוצות לפי ההסכמה שיעורי
$82; לגבי הסכימו המקורות שני והמטפלים. המומחים בין ההסכמה מידת קטנה

מבין בלבד 54* ו הנפש מתשושי 60t מהתשושים, #64 קל, והתשושים מהעצמאים
מרובות והבעיות יותר מוגבל שהקשיש שככל היא לכך שהסיבה ייתכן הסיעודים.

ייתכן דעות. לחילוקי יותר פתוחה בקהילה להישאר יכולתו לגבי ההחלטה יותר,

ההתמודדות קשיי ואת הקשישים את הכירו שהמטפלים מכך נבעו הגישות שהבדלי גם

על הסתמכו שהמומחים בעוד בקהילה, והחיים השירותים מערכת עם שלהם היומיומית
לכן, אחר. או זה שירות השגת על למאבקים קשר ללא אידיאלית שירותים מערכת

הקשיש בהשארת המומחים צידדו הסכמה היתה לא שלגביהם המקרים מן בשנישלישים
לכך. התנגדו והמטפלים בקהילה
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שיעור יכולים עדייו מלאה, אינה והמטפלים המומחים בין שההסכמה למרות
01^  יחד גם המקורות שני עלפי בקהילה להישאר הקשישים מביו גבוה
הסיעודים. מבין #35 ו הנפש, מתשושי %43 מהתשושים, %57 מהעצמאים,

בקהילה להישאר ליכולת ביחס והתומכים ,הקשישים המומחים ביו השוואה ה.

של יכולתם לגבי ותומכיהם הקשישים לדעת המומחים דעת בין ההשוואה
נוסף מדד להוות יכולה נוספים שירותים בעזרת בקהילה להישאר הקשישים

בקהילה. הישארותם לאפשרות
על יצביע ולתומכים לקשישים המומחים בין גבוה הסכמה ששיעור היא ההנחה

בקהילה. להישאר יכולים אכן שהקשישים סבירות
והתומכים: הקשישים להערכות המומחים הערכות בין פער שיש התברר,

בעזרת בקהילה הקשישים בהישארות המומחים מן פחות תמכו והתומכים הקשישים

נוספים. שירותים

ומשפחותיהם הקשישים של יותר השטחית להיכרות הזה הפער את לייחס ניתן
כבר משפחותיהם ובני שהם בקשישים שמדובר לעובדה וכן השירותים, מערכת עם

שתענה אחרת אלרטנטיבה על לחשוב מתקשים הם לכן מוסדי, לסידור לפנות החליטו
בקהילה, להישאר יכול שהקשיש חשבו הקשישים או שהתומכים במקרים צורכיהם. על

יכול שהקשיש סבר התומר כאשר %83 מאוד: גבוה בשיעור המומחים עימם הסכימו
כך. סבר קשיש כאשר 9^ ו בקהילה להישאר

מבין רבים בקהילה להשאיר ורצוי שניתן כך על מעידים הממצאים לסיכום,
עמדות עם המומחים הסכימו מהמקרים גדול בחלק למיסוד. הממתינים הקשישים
בהישארות צידדו אשר והתומכים הקשישים של דעתם ועם הפורמליים המטפלים

להערכת בקהילה להישאר שיכולים הקשישים שיעור בין ההבדלים בקהילה. הקשיש

בין וההבדל לדעתם; ולמשפחתו, לקשיש רצוי זה בהם המקרים שיעור לבין המומחים
עצמם, והקשישים התומכים הערכות לבין בקהילה להישאר שיכולים הקשישים שיעור

נפש תשושי שכן בלבד, והתשושים העצמאים הקשישים לגבי התבצעה ההשוואה 1
השאלה. על בעצמם לענות מסוגלים היו לא רבים וסיעודים
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ועל מוסדי לסידור לפנות והמשפחה הקשיש רצון על העמידה חשיבות את מדגישים
את מחזקים הממצאים זאת, עם בקהילה. יישאר הקשיש אם לשלם המשפחה שעל המחיר
האפשרות  משמעותי אחוז מהווים והם  הסכמה יש שבהם מקרים שבאותם המסקנה,

ביותר. סבירה למוסדות הקשישים של כניסתם את למנוע

ו ■■

ו
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ועלותם הדרושים השירותים **

פורמליים הסדרים בקיום מותנית בקהילה הקשישים להישארות האפשרות

שהעריכו לארור הקשישים. צורכי על מענה לתת ניתן שבמסגרתם פורמליים, ובלתי

מפורטים שבהן טיפול תכניות למענם לבנות המומחים נתבקשו הקשישים, צורכי את

ספקי מהם דרושים, עזרה סוגי אילו לציין, התבקשו המומחים אלה. הסדרים
ספק. מכל הנדרש העזרה היקף ומה השירות

הן קשיש, לכל טיפול תכניות שתי לבנות התבקשו המומחים שציינו, כפי
ותכנית אידיאלית תכנית  ממתינים ללא והן למיסוד, הממתינים לאלה

ניתן שעליהם הפורמליים השירותים בהיקף ביניהן נבדלו התכניות מציאותית.

על להמליץ המומחים יכלו האידיאלית שבתכנית בעוד ובסוגם. לקשישים להמליץ

הוגבלו המציאותית שבתכנית הרי מוגבל, בלתי בהיקף בדעתם שעלה שירות כל
הפורמליות בתקנות שנקבע המרבי ולהיקף במערכת כיום הקיימים לאלה השירותים

וכוי). הבריאות משרד בחוזר (בתע"ס,
לקשישים הדרושים השירותים את ומסכמות להלן מובאות ההערכות תוצאות
להיקף מושווה לקשישים הנדרשים השירותים היקף בקהילה. להישאר שיוכלו כדי
כדי הנדרש הגידול שיעור על להסיק ניתן ובכך היום להם הניתנים השירותים

גם נערכה למיסוד הממתינים הקשישים לגבי הללו. הקשישים של צורכיהם את לספק

המוסדי. הסידור עלות לבין בקהילה הנדרשים השירותים עלות בין השוואה

לפי בקהילה, להישאר שיכולים למיסוד הממתינים לקשישים הדרושים השירותים א.
האידיאלית התכנית

להישאר שיוכלו כדי ממתינים, לקשישים עליהם המליצו שהמומחים השירותים
זמן, לאורך סדיר באופן לספק שיש שירותים חלקם ומגוונים. רבים הם בקהילה,

שירותים וחלקם מקצועי, סיעודי טיפול או ביתית עזרה אישי, טיפול כמו
רפואיים. מכשירים או בסיסי ביתי ציוד למשל חדפעמי, באופן הניתנים

... . . . ,.: .' ■ ;, ■.., . שוטפים; שירותים

שכבר שירותים הם המומחים עלידי שהומלצו השוטפים השירותים רוב
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מבחינת והן המקבלים מספר מבחינת (הן מספיק בהיקף לא כי אם היום, קיימים
טיפול עיקריות: קבוצות 4 ל מתחלקים אלה שירותים הניתנות). השעות מספר
המיועדים שירותים השגחה, שירותי משקהבית, בניהול לעזרה שירותים אישי,

ופרהרפואיים. רפואיים מקצועיים, ושירותים בחברה הצורך על לענות
מט"ב/מט"ז שירותי אישי: טיפול א.

הקשישים שיעור הממתינים. לקשישים ביותר הדרושים השירותים אחד זהו
של התפקודי במצבם רבה במידה תלויים הנדרש השירות והיקף זה לשירות הזקוקים

והם זה, לשירות זקוקים הנפש ושי תש ו ם די הסיעו מהקשישים $92: הקשישים:

זקוקים התשושים מהקשישים \דד בממוצע; שבועיות עזרה שעות 21 לכ זקוקים

מבוטל לא חלק שגם נמצא, בממוצע. שבועיות שעות 10 ל זקוקים והם לשירות
זקוקים אלה קשישים זה. לשירות זקוקים כעצמאים שהוגדרו מהקשישים (373.)

.(5 (לוח וכוי ובסידורים ברחצה לבית, מחוץ בליווי לעזרה בעיקר

בקהילה להישאר שיכולים הממתינים בקרב אישי בטיפול הצורך היקף :5 לוח
האידיאלית בתכנית לדרוש הקיים בין והפער

נפש שי ו תש עצמאים
וסיעודים תשושים קל ותשושים

159 75 150 (N) קשישים סה"כ
92 77 37 הנזקקים שיעור

21.2 9.8 6.9 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר

45,789 8,406 5,700 לחודש בדולרים עלות
252 276 375 הנדרש הגידול שיעור

ובין לקשישים הניתנים השירותים בין משמעותי פער שקיים עולה מההערכות
השירות היקף מבחינת והן המקבלים שיעור מבחינת הן להם, הדרושים השירותים

את מקבלים מהם 4O% רק אישי, לטיפול זקוקים מהסיעודים $90; שכ בעוד הנדרש.
בהתאמה. ,%23 וכ %77 כ הם השיעורים התשושים לגבי השירות.

הניתן השירות בהיקף $375; של הרחבה דרושה הקשישים צורכי את לספק כדי
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נפש תשושי לקשישים הניתן השירות בהיקף $252; ובכ קל, ולתשושים לעצמאים
וסיעודיים.

ת משקהבי ניהול ב.

הפעילויות מבין לפחות אחת פעילות בביצוע מוגבלים שנחקרו הקשישים רוב
בכל הקשישים מבין גבוה ששיעור מפתיע זה אין לכן משקהבית, בניהול הקשורות
רמות בכל הממתינים, מבין כשלושהרבעים זה. בתחום לעזרה זקוקים התפקוד רמות
 הרמות בכל דומה הנדרש ההיקף וגם משקהבית בניהול לעזרה זקוקים התפקוד,

והסיעודים הנפש תשושי שגם לציין, מעניין בממוצע. שבועיות שעות 3.3 כ

משפחותיהם. בני עם גרים שהם למרות זה, לשירות ברובם זקוקים
משק ניהול בתחום צרכים על לענות הם גם מיועדים נוספים שירותים שני

מהתשושים כמחצית מהעצמאים, %38 כ כביסה. ושירות מוכנות ארוחות הבית:

דרוש כביסה שירות בשבוע). ארוחות 7) חמות לארוחות זקוקים מהסיעודים וכשליש
שליטה מחוסר כתוצאה כנראה בממוצע, בשבוע פעמיים הסיעודים הקשישים לכמחצית
זה לשירות הזקוקים של משמעותי שיעור יש והתשושים העצמאים בין גם בסוגרים.

שירות יחידות 1.1 ו 1.3) יותר קטן בהיקף כי אם בהתאמה), ,$20; ו $30;)

. בהתאמה). בממוצע, בשבוע
השירותים בין משמעותיים פערים נמצאו משקהבית ניהול בתחום גם

גידול בעיקר נדרש הביתית העזרה בתחום הדרושים. לשירותים כיום הניתנים

את מקבלים העצמאים מבין $19 הניתנות. השעות במספר ולא המקבלים בשיעור

התשושים בקרב דומה המצב .733; הינו הנזקקים ששיעור בעוד השירות,
שיעור את משמעותי באופן להגדיל יש המוכנות הארוחות בתחום גם והסיעודים.
קבוצות בכל מהקשישים 3^ מ פחות כיום, שכן,  (6 לוח (ראה השירות מקבלי
הנפש תשושי העצמאים, מן כשליש לו שזקוקים למרות זה שירות מקבלים התפקוד
לכן כלל, כמעט כיום ניתן אינו כביסה שירות מהתשושים. וכמחצית והסיעודיים

בשירות. הנדרשים הגידול לשיעורי משמעות אין
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להישאר שיכולים הממתינים בקרב משקבית בניהול בעזרה הצורך היקף :6 לוח
האידיאלית בתכנית לדרוש הקיים בין והפער בקהילה

כביסה 1 ארוחות 1 ביתית עזרה 1 
תשושי עצמאים! 1תשושי עצמאים 1תשושי עצמאים]
נפש ותשוש' נפש ותשוש' נפש ותשוש'

|תשושים|וסיעוי י|קל |תשושים|ומיעו תשושים|וסיעוי|קל | קל

סה"כ
קשישים

159 75 150 159 75 150 159 75 150 (N)

שיעור
50 22 33 34 51 38 79 75 73 הנזקקים

ממוצע
שעות

שבועיות
1.9 1.3 1.1 *7.0 *7.0 *7.0 3.4 3.4 3.1 לנזקק

עלות
בדולרים

4,550 545 1,518 1,316 962 1,478 5,759 2,650 4,694 לחודש
שיעור
הגידול

  269 279 204 **16 140 268 הנדרש
לנזקק. לשבוע ארוחות מספר ממוצע *

(143; (כ בפועל המקבלים משיעור בהרבה גדול זה לשירות הנזקקים ששיעור אף **
קטן הוא לנזקק המומלץ הממוצע השעות שמספר מכיוון רב כולל גידול נדרש לא

באות בפועל הניתנות מהשעות חלק שלפחות להניח, סביר שניתן. ממה בהרבה
וכוי). השגחה בישול, אישי, טיפול כגון אחרים צרכים לכסות

חברתיים וביקורים מועדונים חברתיים: שירותים ג.

שרבים מפני בעיקר ותשושים, עצמאים לקשישים הומלצו במועדונים ביקורים
מהתשושים 30* ול העצמאים הקשישים מן 60* ל המליצו המומחים בודדים. מהם

התפקוד, קבוצות בכל מהקשישים, $10^ לכ הומלצו לכך בנוסף במועדון. לבקר

מיועד מתנדבים, עלידי כלל בדרך הניתן זה, שירות בבית. חברתיים ביקורים
הבית. מן לצאת המתקשים לקשישים

מיוחד במועדון ביקורים הומלצו הנפש תשושי מבין ,$40; כ גבוה, לשיעור
תעסוקתית מסגרת לקשישים לספק  כפולה אלה מועדונים של מטרתם נפש. לתשושי

המשפחות את שעות לכמה ולשחרר במצבם, הידרדרות למנוע שתסייע מתאימה,
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$10; לכ גם הומלץ זר. שירות במיוחד. קשה שהוא טיפול אלה, בקשישים מטיפול
מהסיעודים. דומה ולשיעור התשושים מן

להישאר שיכולים ממתינים קשישים בקרב חברתיים בשירותים הצורך היקף :7 לוח
האידיאלית בתכנית בקהילה

חברתיים ביקורים 1 נפש לחשושי מועדון 1 מועדון
שי ו תש עצמאים! |תשושי עצמאים! |תשושי עצמאים|
נפש ותשוש' נפש ותשוש' נפש ותשוש'

1תשושים|וסיעוי י|קל 1תשושים|ומיעו |וסיעוי1קל |תשושים קל

סה"כ

159 75 150 159 75 150 159 75 150 (N)

שיעור
10 8 12 19 9 (1) 2 32 61 הנזקקים

מספר
ביקורים
לשבוע

5.5 5.5 4.4 4.6 5.6 3.0 4.7 4.0 4.0 לנזקק

עלות
בדולרים

1 = 2,395 654 52 267 280 1,079 לחודש

מקצועיים שירותים ד.

משמעותי לשיעור הומלצו מקצועי ולטיפול לשיקום המיועדים שירותים
שירותים מקבלים הקשישים מבין ביותר קטן שיעור רק שכיום למרות מהקשישים,
ומתשושי מהסיעודים 4C^ ולכ מהתשושים 2(^ לכ הומלצה פיזיוטרפיה אלה.

הקבוצות). (לשתי בשבוע שירות יחידות 1.5 כ הוא הנדרש השירות היקף הנפש.
בבית. מקצועי סיעודי טיפול הוא מהקשישים לרבים שהומלץ נוסף שירות
החלפת למשל: כמו אחות, עלידי שנעשות פעילויות נכללות זר. שירות במסגרת
לביקור זקוקים קל ומהתשושים מהעצמאים %28 וזריקות. לחץדם בדיקת קטטר,
יותר גדולים הנדרש השירות והיקף הנזקקים שיעור בממוצע. בשבוע אחד אחות

זקוקים מהסיעודים $70; וכ מהתשושים 60^ כ  והסיעודים התשושים אצל

סיעודי רפואי בטיפול הנדרש השירות היקף בשבוע. אחות ביקורי 3 לכ בממוצע
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*נ18 ו מהתשושים %9 מהעצמאים, Yl* כ רק כיום היום. הניתן לזה בהרבה גדול
הוא לשבוע בממוצע הניתנים הביקורים מספר אך השירות את מקבלים מהסיעודיים

ולחשושי לסיעודיים לשבוע ביקורים 4 וכ ולתשושים לעצמאים ביקורים 2.5
נפש.

התפקוד רמות בכל מאוד רבים לקשישים שהומלצו נוספים מקצועיים שירותים
*י86 (לכ בריאותי מעקב מהקשישים), $;93 לכ (שהומלץ סוציאלי טיפול הם

לטיפול או להערכה הפניה מהם). $86; (ל שירותים קבלת אחר ומעקב מהקשישים)
מהקשישים. $36; לכ הומלצה פסיכיאטרי

ה השגה שי_רו_תי_ הי.

לפחות להשגחה זקוקים הסיעודים, בקרב בעיקר קשישים, של גבוה שיעור
אנשים אותם עלידי ממולא בהשגחה מהצורך חלק והלילה. היום משעות חלק במשך

הזמן מן יותר רב בהשגחה הצורך היקף אולם, לקשישים. אחרים שירותים הנותנים
האידיאלית בתכנית הטיפול תכנון במסגרת אלה. פעילויות לביצוע הנדרש

שירותים המספקים אנשים אותם על להטילה או זו, השגחה לספק למומחים איפשרנו
כישורים נדרשים לא כאשר או אחות, או ערב אחות מט"ב, למשל: לקשיש, אחרים

חושב בלבד השגחה נדרשת שבהן השעות היקף מקצועי. לא עובד על  מקצועיים
מהעצמאים, 15** זקוקים בסה"כ לקשיש. ספציפית עזרה למתן הנדרש מהזמן בנפרד

עלידי שתסופק להשגחה הנפש ותשושי מהסיעודיים $56; ו מהתשושים 3^
הפורמליים. השירותים

סמךמקצועית או מקצועית השגחה על להמליץ המומחים נטו לא המקרים ברוב
מבין המט"ב. על המשימה הוטלה יחסית מעטים במקרים רק הקשישים. עבור

מצומצם ובהיקף מט"ב של להשגחה זקוקים היו בלבד $4 כ קל והתשושים העצמאים
היו התשושים מבין יותר גבוה שיעור בממוצע. שבועיות שעות 3.3 כ  למדי

של יחסית קטן להיקף נזקקו הם גם אך ,9* כ מט"ב, של להשגחה זקוקים
את המומחים ניצלו אלה שבמקרים נראה בממוצע. שבועיות שעות 4.6 כ השירות,
גם לכלול כדי מעט אותם והאריכו אחרים, שירותים לספק שנועדו המט"ב, ביקורי
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להישאר שיכולים ממתינים קשישים בקרב השגחה בשירותי הצורך היקף :8 לוח
האידיאלית התכנית לפי בקהילה,

מקצועית לא השגחה 1 מטייב השגחת
תשושי 1 עצמאים 1תשושי [ עצמאים
נפש ותשושים נפש ותשושים

ומיעודים תשושים] 1 קל | ם די ו ע סי ו תשושיםן | קל

159 75 150 159 75 150 (א) קשישים סה"כ
44 22 11 12 9 4 הנזקקים שיעור

שבועיות שעות 46.4ממוצע 48.2 46.8 12.7 4.6 3.3 לנזקק
27,099 6,833 6,626 3,767 473 297 לחודש בדולרים עלות

על להשגחה זקוקים 12*; כ הנפש, ותשושי הסיעודים מבין הצורך. במקרר, השגחה

בממוצע. שבועיות שעות 12.7 הוא הנדרש וההיקף מט"ב, ידי
הקשישים של יותר גבוה לשיעור הומלצה מקצועי לא עובד עלידי השגחה
44*; ו מהתשושים 223; מהעצמאים, m כ גדול. ובהיקף התפקוד קבוצות בכל

שעות 47 כ של בהיקף מקצועית לא להשגחה זקוקים הנפש ותשושי מהסיעודים
הקבוצות. ביו שונה אינו הנדרש השירות היקף בממוצע. שבועיות

בקרב במיוחד פורמליים, השגחה בשירותי רב צורך שיש נראה, בסךהכל
בני עם גרים אלה בקבוצות מהקשישים גדול שחלק למרות הנפש, ותשושי הסיעודים

כלל. ניתנים אינם אלה שירותים כיום משפחה.
לשיעור הומלץ הקשיש, של בביתו שוטף בסיס על הניתנת ההשגחה על נוסף
חופשון, מהם), (לכשליש הנפש ותשושי הסיעודים בעיקר מהקשישים, משמעותי

של המרכזית מטרתו שנה. בכל שבועיים למשך כלל בדרך במוסד, זמני סידור כלומר
לטפל להמשיך יכולת וחוסר יתר עומס למנוע כדי למשפחה, מנוחה לאפשר השירות

בקשיש.
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הדיור בתחום שירותים

שישפרו שונים שירותים על קשישים של מאוד גבוה לשיעור המליצו המומחים
הקיימים הדיור תנאי על מידע סמך על נעשו אלה המלצות שלהם. הדיור תנאי את

ידינו על ושהועבר המחקר של הראשון בשלב עצמם והקשישים בשדה המטפלים שמסרו

הדירה התאמת חוסר על בדירה, אחזקה בעיות על מידע כלל זה מידע למומחים.
לציוד מתחלקים הדיור בתחום השירותים בסיסי. בציוד מחסור ועל הקשיש לתפקוד
עצמה. הדירה במבנה לבצע שיש ושיפורים ולשינויים לקשיש לספק שיש מיתקנים או

*י70 לכ הומלץ וכוי, כביסה מכונת מקרר, תנור, הכולל בסיסי, ציוד
מיתקנים גם הנפש. ותשושי מהסיעודים 10* ול מהתשושים $60; לכ מהעצמאים,
התקנת .(40** (כ מהקשישים גבוה לשיעור הומלצו הדירה ולחימום מים לחימום

לוח (ראה מהסיעודים 30t ולכ והעצמאים התשושים לכמחצית הומלצה מיגון אמצעי
.(9

למגבלותיהם דיור להתאמת זקוקים התפקוד רמות בכל הקשישים כמחצית
התשושים מבין למחצית וקרוב בשירותים) אחיזה ידיות התקנת דלתות, (הרחבת

הממתינים בקרב הדיור בתחום לשירותים הנזקקים שיעור :9 לוח
האידיאלית התכנית לפי בקהילה, להישאר שיכולים

נפש תשושי עצמאים
וסיעודים תשושים קל ותשושים

159 75 150 (N) קשישים סה"כ
13 32 33 (ביפר) איתורית
40 62 70 בסיסי ציוד
31 45 44 הבית לחימום מיתקן
20 27 36 מים לחימום מיתקן
21 40 45 בבית שיפוצים

45 59 51 דיור התאמת

36 53 46 מיגון
4 7 15 דיור החלפת
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לכך בנוסף הדירה. של הפנימי או החיצוני במבנה לתיקונים זקוקים והעצמאים
הנמוך השיעור בולט התחומים בכל דיור. להחלפת העצמאים מבין $15; כ זקוקים
כנראה, היא, לכך הסיבה הדיור. בתחום לשירותים הזקוקים הסיעודים של יותר
הולמים שלהם הדיור תנאי מכך וכתוצאה משפחותיהם, בני עם גרים מהם שרבים

יותר.

(ביפר), איתורית הוא הקשישים של יחסית גבוה לשיעור שהומלץ שירות
לכשליש אלימות. או בריאותיות בעיות של במקרה עזרה להזעקת לשמש היכולה
זה. מכשיר הומלץ הנפש ותשושי מהסיעודים $13; ולכ והתשושים מהעצמאים

זקוקים בקהילה להישאר שיכולים הממתינים שהקשישים מצאנו לסיכום:
ארוך הטיפול מבוסס שעליהם המרכזיים השירותים שירותים. של רחב למיגוון

בשירותים צורך יש לצידם אך ביתית, ועזרה אישי טיפול אמנם הם בקהילה הטווח
בתחום בעיקר חדפעמיים, שירותים והן שוטף בסיס על הניתנים כאלה הן אחרים,

, הדיור.

הקשישים, צורכי את הולם כיום הניתן השירות היקף אין השירותים בכל

אינם מהשירותים חלק מאוד. גבוהים לכך להגיע כדי הנדרשים הגידול ושיעורי
אלה מבין הקשישים. צורכי את לספק כדי לפתחם צורך ויש כיום, כלל ניתנים
והשירותים מהקשישים, גבוה לשיעור שהומלצה מקצועית, הלא ההשגחה בולטים

...._.....  י י < ■ הדיור. בתחום השונים

לעשות היכולים הממתינים הקשישים את בקהילה להשאיר עלמנת בסךהכל,
354$ קל, ולתשושים לעצמאים בממוצע לחודש 161$ של בעלות שירותים נדרשים כן

להישאר שיכולים לממתינים הדרושים השוטפים השירותים עלות סה"כ :10 לוח
האידיאלית התכנית לפי לדרוש, הקיים בין והפער בקהילה,

סיעודים עצמאים
נפש ותשושי תשושים קל ותשושים

159 75 . 150 (א) קשישים סה"כ

675 354 161 לחודש בדולרים לקשיש ממוצעת עלות

396 532 403 הנדרש הגידול שיעור
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על מצביעים אלה שיעורים נפש. ולחשושי לסיעודים 675$ ו לתשושים בממוצע
לתשושים %532 לעצמאים, 403*; בכ כיום הניתנים השירותים היקף בהרחבת צורך
השירותים בעלות חשוב מרכיב מהווה ההשגחה הנפש. ולתשושי לסיעודים $396; ו

התפקוד. קבוצות לכל הנדרשים השירותים מעלות $30; כ  הנדרשים

במוסד השהות עלות לבין בקהילה הניתנים השירותים עלות בין השוואה
הסידור עלות לבין בקהילה לקשיש הדרושים השירותים עלות בין השוואה

זולה הקהילתית האפשרות הקשישים מבין שיעור לאיזה לבדוק, מאפשרת המוסדי
מידה. ובאיזו ממיסוד, יותר

השירותים עלות בין להשוואה ניגשים כאשר העולות בעיות מספר ישנן
במידה תלויות כזו השוואה של ותוצאותיה המוסדית העלות לבין בקהילה הניתנים

העלויות חישוב לשם הננקטת ובדרך אלה לבעיות מתייחסים שבו באופן רבה

ההשוואה. לביצוע

הטיפול בעלות לכלול יש מרכיבים אילו ההחלטה היא המרכזיות הבעיות אחת

הכרוכות ההוצאות כל את בעלות לכלול היא אחת דרך השונים. ההסדרים בשני
מערכת נושאת בהן ההוצאות את הן כלומר, במוסד, או בקהילה בקשיש בטיפול

מחייה, הוצאות משפחתו: ובני הקשיש נושאים בהן ההוצאות את והן השירותים

היא אחרת דרך וכוי. פורמלית הבלתי המערכת עלידי עזרה במתן הכרוכה העלות
כתוצאה הציבוריים השירותים למערכת הנגרמות הוצאות אותן את רק בעלות לכלול

מערכת של המבט נקודת את משקף זו בדרך העלות חישוב בקשיש. מהטיפול
זו. למערכת מהאלטרנטיבות אחת כל של כדאיותה ואת הציבוריים השירותים

בהוצאה הצפויים השינויים את להעריך עלמנת גם רלוונטית היא כזו השוואה
בחרנו אלה מסיבות שירותים. הספקת של שונות בצורות מבחירה כתוצאה הציבורית

הציבוריים. השירותים מערכת של המבט מנקודת ההשוואה את לערוך זו בעבודה
הכללתו ובעיקר בעלות, הפרטיות ההוצאות של שהכללתם שייתכן לזכור יש אולם

את ניכרת במידה לשנות יכול משפחה, בני עלידי הניתן הטיפול של בעלות
מאוד רבות טיפול לשעות הזקוקים הקשישים אותם לגבי בעיקר ההשוואה תוצאות
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הנדרש. הטיפול במתן מרכזי תפקיד ממלאות ובמשפחותיהם
התעריפים בחשבון נלקחו הציבורית המערכת הוצאות את לשקף עלמנת

השירות. את המספקים לגורמים הציבוריים השירותים מערכת עלידי המשולמים
שירות. לכל וקבועים אחידים בתעריפים מדובר בקהילה הניתנים שירותים לגבי

גופים עלידי מסופקים שהשירותים מכך הנובעות עלויות גם בחשבון נלקחו
הנהוגים הנסיעות זמן ביטול או מינימלי ביקור זמן כמו ציבוריים וארגונים
המשולם אחד תעריפים: שני קיימים המוסדיים השירותים לגבי אלה.1 בארגונים
על המשולם יותר, נמוך נוסף, ותעריף יותר, גבוה שהוא הציבוריים למוסדות
פרטית. בבעלות הנמצאים במוסדות השוהים קשישים עבור הציבורית המערכת ידי
ציבוריים מוסדות לגבי הנהוג התעריף אלה: תעריפים שני לגבי נערכה ההשוואה

הציבוריים למוסדות הממשלה עלידי המשולם התעריף בין משוקלל ותעריף
במימון בפועל המאושפזים הקשישים שיעור על מבוסס השקלול הפרטיים. ולמוסדות
שיעור הופחת אלה מתעריפים אחד מכל מהמגזרים. אחד בכל הציבוריות הרשויות

הציבורית למערכת העלות את לשקף עלמנת ומשפחתו, הקשיש של הממוצע ההשתתפות

פיתוח חדשים, מוסדות לבניית הדרושה ההשקעה העלות בחישוב נכללה לא בלבד.
השירותים פיתוח עלות הקהילתיים השירותים בעלות נכללה שלא כפי ותשתית,

בקהילה. הניתנים החדפעמיים השירותים ועלות הנדרשים
ועלות המוסדיים השירותים עלות חושבה 1983 בשנת נערר שהמחקר מאחר

בשנה הציבורי במגזר נהוגים שהיו התעריפים עלפי בקהילה הניתנים השירותים
לבחירה בחשבון שנלקחו המחירים בין התאמה מובטחת כזה חישוב באמצעות זו.

1983 מאז התקופה. באותה בקהילה הניתנים שירותים לבין מוסדיים שירותים בין
ניתנים אלה לעומת המוסדיים השירותים של היחסיים במחירים שינויים חלו
צריכים אלה שינויים עצמם. לבין בקהילה הניתנים השירותים ובין בקהילה,

המינימלי הזמן מט"ב אגודת עלידי המסופק אישי טיפול שירות עול במקרה 1
כביקור נחשב משעה לפחות שהומלץ ביקור כל לכן שעה. הוא לביקור הנהוג
דקות 10 כ הקשיש בית את לעזוב נוהגות המט"ביות כך על בנוסף שעה. בן
הטיפול זמן את שיתנו עלמנת לשני. אחד מקשיש לעבור עלמנת הזמן לפני

ביקור. לכל דקות 10 הוספנו ולכן זה זמן על לפצותן צורך יהיה המלא
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לתקופה גם המחקר ממצאי את להחיל ברצוננו שיש במידה בחשבון להילקח
הנוכחית.

מהפעלת נובעים השירותים של היחסיים במחירים שחלו השינויים מרבית
השכר, הקפאת של ממדיניות כתוצאה .1985 ביוני החדשה" הכלכלית "התכנית

בין ביחס ובעיקר השירותים במחירי דרסטי שינוי נגרם החליפין, ושער המחירים
ב לדוגמה, בקהילה. הניתנים השירותים ומחירי המוסדיים השירותים מחירי

חינו בדולרים המחיר כיום לחודש. 3.44$ מט"ב של טיפול לשעת המחיר היה 1983

נהוג שהיה התעריף הפוך: היה המוסדות במחירי שחל השינוי זאת, לעומת .3.75$
782$ הוא התעריף כיום ואילו לחודש 883$ היה סיעודי לקשיש 1983 בשנת

המערכת מצד גוברים ללחצים כיום עדים אנו אלה משינויים כתוצאה לחודש.

הנהוגים התעריפים להעלאת הציבורי, בסקטור והן הפרטי בסקטור הן המוסדית,
עלות את משקפים אינם הנהוגים שהתעריפים בטענה זאת ממושך, לטיפול במוסדות
את יותר משקפת 1983 של הדולרית המחירים שמערכת לנו נראה זו מסיבה הטיפול.

השירותים למחירי המוסדיים השירותים מחירי בין כלל בדרך הקיים היחס
מתייחסת שאינה כלכלית ממדיניות הנובעים משינויים מושפע שאינו הקהילתיים,

ממועיר לטיפול השירותים למערכת ספציפי באופן

שנבע שינוי 1986 ב חל ביתית עזרה שעת עבור המשולם במחיר זאת עם

הציבורי בסקטור הנהוג התעריף את להתאים היתה שמטרתה מכוונת ממדיניות

זה, בשירות 1983 בשנת נהוג שהיה התעריף הפרטי. בשוק השירות קניית לעלות

זה. שירות קניית של העלות את שיקף ולא לנמוך אז כבר נחשב לשעה, 1.94$
כיוון לשעה.1 3.25$ על ועומד 50*1 ב הוגדל ביתית לעזרה התעריף כיום

על בלבד הזה השירות עלות את לחשב החלטנו מכוונת ממדיניות נבע זה ששינוי

.1987 שנת תעריפי פי

השוטפים השירותים כל עלות נכללה בקהילה הניתנים השירותים בעלות

לא .1983 ב הציבורי במגזר נהוגים שהיו המחירים עלפי הקשיש עבור שהומלצו

.1986 בנובמבר הדולר שער לפי 1
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של הבריאות ביטוח במסגרת הניתנים הרפואיים השירותים עלות בחישוב נכללה
העלות בחישוב נכללו לא כמוכן אחות). של בית ביקורי (מלבד הקשישים

כמו בקשישים, למצבם מיוחדים שאינם בקהילה לקשישים הניתנים אחרים שירותים
התאמת כמו חדפעמי באופן לספקם שיש שירותים וכוי. חימום דיור, של סבסוד

בחישוב. הם אף נכללו לא וכוי, בסיסי ציוד דיור,
הרפואיים השירותים נכללו לא בקהילה הניתנים השירותים שבעלות כיוון
הניתנים אלה שירותים של עלותם את הפחתנו הבריאות, ביטוח במסגרת הניתנים

את לקבל ממשיכים ועצמאיים תשושים קשישים סיעודיים. לקשישים המוסד מעלות
העלות ולכן במוסד, שוהים הם כאשר גם קופותהחולים במסגרת האלה השירותים

המקומות. בשני זהה עבורם
ובקהילה במוסד השירותים עלות בין להשוואה בהקשר העולה נוספת סוגיה
הסדרי משני אחד בכל הניתנים שונים, ואיכות מסוג שירותים בין ההשוואה היא
באותו הנמצאים הקשישים לכל אחידים במוסד הניתנים שהשירותים בעוד הטיפול.
עלפי קשיש לכל המומחים צוותי עלידי תוכננו הקהילתיים השירותים מוסד,
בקהילה, והן במוסד הן קיימים שהם למרות מסוימים, ששירותים ייתכן צרכיו.

היא לכך הבולטות הדוגמאות אחת הקשישים. לאותם או איכות באותה ניתנים אינם
ותשושי הסיעודיים מבין לכמחצית פיזיוטרפיה על המליצו המומחים פיזיוטרפיה.
ידוע אך בקשישים ממושך לטיפול במוסדות להינתן צריך אמנם זה שירות הנפש.

בקהילה. שהומלץ מזה בהרבה קטן בהיקף ניתן שהוא
תכניות עלפי הטיפול עלות היא בקהילה הטיפול שעלות לזכור יש כמוכן
כך כיום, המוסדות עלות הינה בחשבון שנלקחה המוסד עלות ואילו אידיאליות
הקשישים צורכי על יותר מושלם מענה מהווה בקהילה המומלץ שהטיפול שייתכן

. במוסדות. כיום הניתן הטיפול מאשר

העלות לבין בקהילה שהומלצו השירותים עלות בין להשוואה כעת נפנה

רופאים עלות והמכשירים, הבדיקות התרופות עלות הופחתו: המוסד מעלות 1
של בית ביקורי שכללנו כיוון הופחתה לא האחיות עלות מומחים. ורופאים

בקהילה. הטיפול במסגרת אחות
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עלפי המוסדית והעלות בקהילה, שהומלצו השירותים של הממוצעת העלות המוסדית.
השירותים של הממוצעת שהעלות עולה מהלוח .11 בלוח מוצגים התעריפים שני

מעניין אך המוסדית. מהעלות נמוכה התפקוד מקבוצות אחת בכל לקשישים הנדרשים
יותר נמוכה בעלות בקהילה להישאר היכולים הקשישים שיעור מהו גם, לבדוק

ומהתשושים מהעצמאים $80; כ מראים 11 בלוח המוצגים הנתונים המוסדית. מהעלות
הנפש ומתשושי מהסיעודים וכשנישלישים התשושים מבין כשלושהרבעים קל,
המוסדית מהעלות נמוכה בעלות זאת לעשות יכולים בקהילה, להישאר שיכולים
בקהילה להישאר היכולים הקשישים שיעור ציבוריים). (מוסדות אש"ל במוסדות

לגבי כן, על יתר .(11 לוח (ראה מעט רק נמור המשוקלל מהתעריף נמוכה בעלות
השירותים עלות הנפש ותשושי מהסיעודים $33; ו מהתשושים %45 מהעצמאים, $51!

נתונים אש"ל. במוסדות הטיפול עלות ממחצית נמוכה בקהילה הדרושים השוטפים

גם בקהילה הקשישים השארת עלידי במשאבים לחסור שניתן כר על מצביעים אלה
הדרושים. השירותים כל את להם מספקים כאשר

של רב למספר הזקוקים הנפש ותשושי הסיעודיים בקרב שגם לציין, מעניין
הנמוכה בעלות בקהילה להישאר היכולים קשישים של ניכר שיעור ישנו עזרה שעות

הציבורית העלות ובין הנדרשים הקהילתיים השירותים עלות בין השוואה :11 לוח
התכנית לפי בקהילה, להישאר שיכולים ממתינים לקשישים במוסד

האידיאלית

ים סיעודי עצמאים
נפש ותשושי תשושים קל ותשושים

(אש"ל) ציבורי במוסד ציבורית עלות
724 397 210 לחודש בדולרים

בדולרים במוסד משוקללת ציבורית עלות
636 373 200 לחודש

הדרושים השירותים שעלות הקשישים שיעור
המוסדית מהעלות נמוכה עבורם

65 72 82 אש"ל עלות לפי
63 67 82 משוקללת עלות לפי

הדרושים השירותים שעלות הקשישים שיעור
המוסדית העלות ממחצית נמוכה עבורם

33 45 51 אש"ל עלות לפי
23 45 51 משוקללת עלות לפי
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בני עיל הגבוהה מעורבותם בזכות בעיקר מתאפשר זה דבר המוסדית. מהעלות
השירותים כל את לספק צורך היה אילו בקהילה. הניתן בטיפול הקשישים משפחות

בקהילה הנדרשים השירותים עלות היתר. הפורמלית המערכת עלידי אלה לקשישים

במוסד. הטיפול מהעלות בהרבה גבוהה
שעות 4 לכ הזקוק סיעודי בקשיש הטיפול של החודשית העלות לדוגמה,

והזקוק ובישול), כביסה (כולל ביתית עזרה שעות 4 כ אישי, טיפול של ביום
היא מקצועית, בלתי השגחה שעות 16 כ עוד כלומר מתמדת, להשגחה לכך בנוסף

חלק המבצעים משפחה בני עם גר שהקשיש בהנחה אולם, לחודש. 1,740$ כ
היום במשך הצהריים אחר שעות ובמשך הלילה במשך עליו ומשגיחים הבית מעבודות
המוסדית. לעלות קרובה שהיא עלות לחודש 727$ ל יורדת בקהילה הטיפול עלות
שירותים של כך כל גדול להיקף זקוקים אינם הסיעודיים הקשישים שמרבית ברור

יותר. עוד נמוכה בקהילה השארתם עלות ולכן
הטיפול עלות לבין בקהילה הטיפול עלות ביו בהשוואה התמקדנו כה עד

נוספים. שירותים בעזרת בקהילה להישאר היכולים הקשישים אותם לגבי במוסד
שירותים שבהחלפת הכלכלית הכדאיות על לעמוד המאפשרת נוספת מבט נקודת
למערכת הצפוי החסכון את לבחון היא בקהילה הניתנים בשירותים מוסדיים

כיום הממתינים מהקשישים שחלק מכך כתוצאה בכללותה ממושך לטיפול השירותים
בין להשוות כלומר, במוסד. במקום קהילתית במסגרת טיפול יקבלו מוסדי לסידור
וכל קהילתיים שירותים יתווספו שלא בהנחה הציבורית מהמערכת שתידרש ההוצאה
קשישים של שונות שקבוצות במידה שתידרש זו לבין למוסדות, יכנסו הקשישים
מוסדית. במסגרת לטיפול יזדקקו ולא המומלצים הנוספים השירותים את יקבלו

במידה תלויה בקהילה מהקשישים חלק של השארתם עלידי שתתאפשר החסכון מידת
כן. לעשות שיכולים אלה מבין בקהילה להשאיר יש קשישים אילו בהחלטה רבה

הקשורים שיקולים על רק לא ומתבססת מדיניות של החלטה ביסודה היא זו החלטה

טובת כמו נוספים שיקולים על גם אלא ועלותם לקשיש הדרושים השירותים בהיקף
או נוספים מוסדות של הפיתוח עלות באזור, השירותים זמינות והמשפחה, הקשיש
של שונה לרמה תביא שיקולים מערכת כל מסוימת. לכמות מעבר נוספים שירותים
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במסגרת הקשישים בכל לטפל עלנלנת הדרושה להוצאה בהשוואה כוללת הוצאה

מוסדית.

תחת ממושך לטיפול השירותים למערכת הצפוי לחסכון מתייחס הבא הניתוח
בקהילה יושארו עלפיה ביותר המרחיבה ההנחה היא הראשונה ההנחה הנחות. שתי

אותם רק בקהילה יושארו השנייה ההנחה במסגרת כן. לעשות שיכולים הקשישים כל

שווה או נמוכה בקהילה בהם הטיפול שעלות זאת לעשות שיכולים אלה מבין קשישים
בקהילה הניתנים השירותים עלות לגבי תקרה של קביעה במוסד. הטיפול לעלות

יותר עוד נמוכה כלל בדרך היא שנקבעת והתקרה מיסוד למניעת בתכניות מקובלת
המוסד). מעלות $75!)

את לספק עלמנת השירותים ממערכת שתידרש הכוללת העלות את מציג 12 לוח
עלמנת שתידרש העלות מהלוח, שעולה כפי ההנחות. שתי תחת הקשישים צורכי

לשנה. 2,924,000$ כ היא מוסדית במסגרת למיסוד הממתינים הקשישים בכל לטפל
כ היא שתידרש העלות כן יעשו אכן בקהילה להישאר שיכולים הקשישים שכל בהנחה

עלמנת שתידרש וקהילתי מוסדי טיפול של השנתית העלות בין השוואה :12 לוח
תפקודי מצב לפי הממתינים הקשישים צורכי את לספק

לשנה) דולרים (באלפי

נפש ושי תש עצמאים
סה"כ וסיעודיים תשושים קל ותשושים

לטפל עלמנת שתידרש העלות
2,924 2,032 453 438 מוסדית במסגרת הקשישים בכל

השירותים ממערכת שתידרש העלות
שיכולים הקשישים שכל במידה

2,672 1,918 412 342 בקהילה ישארו כן לעשות
252 115 40 96 החסכון סכום

8 6 9 22 החסכון שיעור
השירותים ממערכת שתידרש העלות
השירותים שעלות שהקשישים במידה

נמוכה בקהילה להם הדרושים
2,257 1,663 329 264 בקהילה יישארו המוסדית מהעלות
667 370 124 174 החסכון סכום

23 18 27 40 ו ו החסכ ר ו ע <<■a
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שיכולים הקשישים כל של בקהילה השארתם עלידי כלומר, לשנה. 2,672,000$
הרב שהחסכון לציין, ראוי השירותים. מעלות %8 כ לרוסור יהיה ניתן כן לעשות
הנמוך בשיעור והחסכון (22t (כ קל והתשושים העצמאיים בקבוצת יתאפשר ביותר

לעיל). 12 לוח (ראה בלבד) %6 (כ הסיעודיים בקרב מתאפשר ביותר
זול זו במסגרת שהטיפול הקשישים את רק בקהילה שנשאיר שבמידה מובן

אם שתידרש ההוצאה בסךהכל בהרבה: משמעותי הוא הצפוי החסכון עבורם, יותר
כ או לשנה 667,000$ כ של חסכון כלומר, לשנה, 2,257,000$ כ היא כן נעשה

במוסדות. הקשישים בכל הטיפול לשם שתידרש מהעלות 23*cf

התכנית לפי בקהילה. להישאר שיכולים למיסוד לממתינים הדרושים שירותים ב.
המציאותית

למגבלות בהתאם בקשיש הטיפול את לתכנן המומחים נדרשו המציאותית בתכנית
לקשישים. להמליץ שניתן השירותים ולהיקף לסוג בנוגע במערכת כיום הקיימות

נספח (ראה בתקנות הקבוע להיקף הוגבלו הביתית והעזרה האישי הטיפול שירותי
הארץ חלקי ברוב כיום קיימים שאינם שירותים על להמליץ יכלו לא והמומחים ב')

מקצועית). לא והשגחה דיור החלפת מיוחדים, מועדונים כביסה, שירות (כמו
את משקפים שהומלצו הפורמליים השירותים בהיקף התכניות בין ההבדלים
המומלץ השירות היקף התפקוד קבוצות בכל הטיפול. תוכנן שעלפיהן המגבלות
השירות היקף לדוגמה, המציאותית. התכנית במסגרת יותר קטן אישי בטיפול

21 כ הוא האידיאלית בתכנית נפש ותשושי סיעודים לקשישים בממוצע שהומלץ

שעות 13 כ בהיקף שירות הומלץ המציאות בתכנית ואילו בממוצע, שבועיות שעות

במספר ירידה חלה לא הביתית העזרה בתחום .(13 לוח (ראה בלבד בממוצע שבועיות
האידיאלית התכנית במסגרת גם זה בתחום שכן בממוצע, שהומלצו השירות שעות

שלא מכך כתוצאה אולם, המערכת. למגבלות כלל בדרך התאים המומלץ השירות היקף
שהומלץ השעות מספר היה כביסה, שירות על להמליץ המציאותית בתכנית היה ניתן

יותר. קטן הביתית העזרה תחומי כל לגבי
חלק שכן קשישים, שיעור באותו בדיוק דנים איננו זו שבהשוואה לציין יש

יכולים אינם האידיאלית התכנית עלפי אפשרית בקהילה שהישארותם מהקשישים
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שיכולים ממתינים קשישים בקרב ביתית ועזרה אישי בטיפול הצורך היקף :13 לוח
המציאותית התכנית לפי בקהילה להישאר

ביתית עזרה 1 אישי טיפול 1

1תשושי 1 עצמאים ושי תש 1 [ עצמאים
נפש ותשושים נפש וסיעודיםותשושים תשושים| ן קל וסיעודים| תשושים| 1 |_קל

93 63 137 93 63 137 (N) קשישים סה"כ

75 73 75 78 71 31 הנזקקים %

3.5 3.7 2.1 13.4 8.4 5.3 בממוצע שבועיות שעות מספר

3,414 2,322 4,760 14,452 5,573 3,401 לחודש בדולרים עלות סה"כ
204 299 548 92 221 350 הנדרש הגידול שיעור

הזדקקותם שהיקף קשישים הם שאלה סביר, המציאותית. התכנית עלפי כן לעשות
מכך כתוצאה והן יותר הירוד התפקודי שמצבם מחמת הן יותר, גדול לשירותים

יותר. מצומצמת שלהם התומכת שהרשת

הדרוש, מן שירותים פחות על להמליץ מאפשרת המציאותית שהתכנית למרות
מזה בהרבה קטן כיום לקשישים הניתנים השירותים היקף רבים שבמקרים מתברר

הנדרשים השירותים היקף בין הפער האישי הטיפול בתחום התקנות. עלפי המתאפשר

והתשושים. העצמאים בקרב בעיקר בולט בשטח המצב לבין המציאותית התכנית עלפי
בהיקף בהתאמה, ,223^ ו $350 של בשיעור גידול נדרש אלה מקבוצות לקשישים

קבוצות בכל השירות. בהיקף 92* בשיעור גידול נדרש הסיעודים בקרב גם השירות.
אינם לשירות הנזקקים קשישים של גבוה ששיעור מכך ברובו הפער נובע התפקוד
בעוד השירות, את מקבלים %40 רק הסיעודים בקרב למשל, כיום. אותו מקבלים

בהגדלת צורך נמצא הביתית בעזרה גם מהקשישים. $80; לכ עליו המליצו שהמומחים
2C^ ו לתשושים $299; לעצמאים, $548;  דומים בשיעורים השירותים היקף

את מקבלים אינם רבים שנזקקים מכך הפער נובע כאן גם הנפש. ולתשושי לסיעודים
בעוד השירות, את מקבלים מהתשושים 21* ו מהעצמאים $20! רק כלל. השירות

בהתאמה. ,13* ו $75; הוא הנזקקים ששיעור
התכנית במסגרת הניתנים לאלה הדרושים השירותים בין הקיימים הפערים
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תכנון בעת בחשבון נלקחו שלא השירותים מערכת של מגבלות משקפים המציאותית
השירותים. באספקת ובעיות זכאות מגבלות גם אך תקציב, מגבלות בעיקר הטיפול,
התקנות שמאפשרות המרבי בהיקף השירותים את לקשישים מספקים שלא מכר כתוצאה

למוסדות. הפניות גם מתרבות

במוסד השהות עלות לבין בקהילה הניתנים השירותים עלות בין השוואה
בקהילה להישאר שיוכל כך עצמאי, לקשיש בממוצע הנדרשים השירותים עלות
201$ שעלותם שירותים זו תכנית במסגרת נדרשים תשוש לקשיש לחודש. 84$ היא

298$ היא נפש ותשושי סיעודים לקשישים הנדרשים השירותים עלות בממוצע.
.(14 לוח (ראה זו מקבוצה לקשיש בממוצע

שיכולים ממתינים לקשישים הנדרשים השוטפים השירותים עלות :14 לוח
המציאותית התכנית לפי בקהילה, להישאר

נפש שי ו תש עצמאים וסיעודים~~ תשושים קל ותשושים

93 63 137 (N) קשישים סה"כ
298 201 84 לחודש) (בדולרים לקשיש ממוצעת עלות
148 294 180 הנדרש הגידול שיעור

הקשישים להחזקת הנדרשת מהעלות בהרבה נמוכות אלה ממוצעות עלויות
מהעלות פחות או כמחצית היא הנדרשת הממוצעת העלות הקבוצות בכל במוסדות.

התפקוד קבוצות בכל הקשישים שלרוב לראות, ניתן 15 מלוח כן, על יתר המוסדית.
713;$44; וש המוסדית, מהעלות נמוכה בעלות שירותים זו תכנית עלפי דרושים
הסידור עלות ממחצית נמוכה שעלותם שירותים בעזרת בקהילה להישאר יכולים מהם

השירותים, מערכת על כיום הקיימות המגבלות במסגרת שאפילו מכך, נובע המוסדי.
על הטווח, ארוך הטיפול בעלות הקשישים של משמעותי שיעור לגבי לחסוך ניתן
בקהילה להשאיר ניתן הממתינים מכלל בקהילה. יותר הולמים שירותים הספקת ידי
ו מהתשושים %53 קל, ומהתשושים מהעצמאים 79^ המוסדית מהעלות נמוכה בעלות
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הקשישים לשיעור זהים כמעט אלה שיעורים הנפש. ותשושי מהסיעודים $35;

נמוכה בעלות בקהילה להשאירם האידיאלית התכנית עלפי גם שניתן הממתינים
המוסדית. מהעלות

ניתן אם בהחלטה הבלעדי השיקול אינו הכלכלי שהשיקול לזכור, חשוב

על הנטל כמו נוספים, בגורמים גם להתחשב ויש לא, או בקהילה הקשיש את להשאיר
בקהילה הקשיש את להשאיר שניתן הזמן ומשך מסופקים לא הנשארים צרכים המשפחה,

הקשיש של הצרכים כל את לספק היה ניתן האידיאלית התכנית עלפי אלה. בתנאים

כתוצאה המציאותית בתכנית המשפחות. על הנטל להקלת הדרושים השירותים כל ואת

הפרקים ידונו ובכך שונה, להיות עשוי המצב וסוגם, השירותים היקף על מההגבלה
הבאים.

הציבורית העלות ובין הנדרשים הקהילתיים השירותים עלות בין השוואה :15 לוח
התכנית עלפי בקהילה, להישאר שיכולים ממתינים לקשישים במוסד

המציאותית

נ"פש תשושי עצמאים
וסיעודים תשושים קל ותשושים

(אש"ל) ציבורי במוסד ציבורית עלות
724 397 210 לחודש בדולרים

636 373 200 לחודש בדולרים במוסד משוקללת ציבורית עלות

הדרושים השירותים שעלות הקשישים שיעור
המוסדית מהעלות נמוכה עבורם

98 92 95 אש"ל עלות לפי
98 92 95 משוקללת עלות לפי

הדרושים השירותים שעלות הקשישים שיעור
המוסדית העלות ממחצית נמוכה עבורם

70 63 71 אש"ל עלות לפי
52 44 71 משוקללת עלות לפי
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האידיאלית התכנית לפי למיסוד, ממתינים שאינם לקשישים הדרושים השירותים ג.
המוגבלים הקשישים של הצרכים היקף על לעמוד היתה המחקר ממטרות אחת

על נוסף נחקרו, לכן לצורכיהם, הקהילתיים השירותים של הלימותם מידת ועל
אישי טיפול שירותי מקבלים אר למיסוד ממתינים שאינם קשישים גם הממתינים,
למיסוד. בסיכון היא אף הנמצאת קבוצה מהווים אלה קשישים ביתית. עזרה או

השירותים של הלימותם מידת על ללמד יכולה אלה קשישים שבדיקת היתה ההנחה
שהם אלו על נוספים לשירותים הזדקקותם מידת ועל לצורכיהם בקהילה הניתנים

כיום. מקבלים
של רחב מיגוון על המומחים המליצו למיסוד ממתינים שאינם לקשישים גם

חדפעמיים. שירותים והן שוטף בסיס על הניתנים כאלה הן שירותים,

שוטפים שירותים

מט"ב/מט"ז שירות אישי: טיפול א.

שיעור אישי. לטיפול זקוקים ממתינים שאינם הקשישים מבין גבוה שיעור
הקשישים של התפקודי במצבם רבה במידה תלויים הנדרש השירות והיקף הנזקקים

.(16 לוח (ראה תפקודי מצב באותו הממתינים הקשישים של לצרכים ודומים

ממתינים שאינם הקשישים בקרב אישי בטיפול הצורך היקף :16 לוח
האידיאלית התכנית לפי לדרוש הקיים בין והפער

נפש תשושי וסיעודייםעצמאים תשושים קל ותשושים
570 460 963 (N) קשישים סה"כ
93 73 36 נזקקים %

17.9 10.6 6.6 לנזקק שבועיות שעות ממוצע
140,318 52,606 33,669 לחודש בדולרים עלות סה"כ

74 85 41 הנדרש הגידול שיעור

אלה לקשישים הניתן השירות היקף בין הפערים הממתינים, בין למצב בניגוד
שירות שקבלת מכך כתוצאה זאת, גדולים. כה אינם הדרוש השירות היקף לבין היום
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הקשישים להכללת קריטריון היוותה הביתית העזרה או האישי הטיפול בתחום
מתבטא השירות בהרחבת הצורך והתשושים, קל התשושים העצמאים, לגבי במדגם.
בהיקף הרחבה נדרשת הנפש ותשושי הסיעודים בקרב המקבלים; בשיעור בעיקר

השירות, את מקבלים מהתשושים $46; ו מהעצמאים 2\* רק שכיום בעוד השירות.
הנזקקים רוב הנפש ותשושי הסיעודים מבין לו. זקוקים בהתאמה, ,73^$ ו %36

להם הניתן השירות שהיקף בעוד מהמומלץ. קטן בהיקף אך השירות, את מקבלים
18.0 כ של בהיקף עזרה לקבל עליהם בממוצע, שבועיות שעות 10.5 כ הוא כיום

שבועיות. שעות
ומבחינת המקבלים מספר (מבחינת השירות בהיקף הנדרשת ההרחבה סךכל
הניתן השירות מהיקף $41; ב מסתכמת ממתינים שאינם לקשישים השעות) מספר

הניתן השירות מהיקף #74 ו לתשושים הניתן השירות מהיקף %85 לעצמאים,
הנפש. ולחשושי לסיעודים

ת משקהבי בניהול עזרה ב.
$86; משקהבית: בניהול לעזרה נזקקים בית טיפול המקבלים הקשישים מרבית

השירות היקף הנפש. ומתשושי מהסיעודיים %74 ו מהתשושים 80t מהעצמאים,
לקשישים הנדרש לזה ודומה התפקוד, קבוצות מכל קשישים בקרב דומה הנדרש

הגבוהים הנזקקות שיעורי למרות בממוצע). שבועיות שעות 3.5 (כ הממתינים
הנזקקים הקשישים רוב והתשושים, קל התשושים העצמאיים, הקשישים שבקרב נראה

לקשישים הממתינים. בקרב למצב בניגוד הנדרש, בהיקף אותו מקבלים לשירות
זו הרחבה .39* של בשיעור השירות של הרחבה נדרשת ים והסיעודי הנפש תשושי

.%74 ל %29 מ המקבלים שיעור את להגדיל מהצורך ברובה נובעת
מהסיעודים. %29 ו מהתשושים %35 מהעצמאים, 28*; זקוקים מוכנות לארוחות

בהיקף משמעותי גידול נדרש כאן לממתינים. יחסית מעט, נמוכים אלה שיעורים
התפקוד. קבוצות בכל ויותר $300? כ כיום, הניתן השירות

מהסיעודים וכמחצית והתשושים העצמאים מבין 20:cf כ לממתינים, בדומה

אחת יחידה בממוצע הנדרש: השירות היקף דומה כמוכן כביסה. לשירות זקוקים
לסיעודים. יחידות וכשתי ולתשושים לעצמאים בשבוע
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ן

ים חברתי שירותים ג.

על המומחים המליצו (433;) והתשושים (65^ העצמאים מביו גבוה לשיעור
עם למועדון זקוקים הנפש תשושי מבין 2C^ כ חברתי. במועדון ביקורים

תשושי משיעור בכמחצית נמוך זה ששיעור לציין, מעניין מיוחדים. שירותים
קשישים של נמוך שיעור ישנו כמוכן זה. לשירות הזקוקים הממתינים הנפש

.(%7 (כ בביתם חברתיים לביקורים הזקוקים
מקצועיים שירותים ד.

זקוקים הנפש ומתשושי מהסיעודים 8531 ו מהתשושים, 62^ מהעצמאים, 37^1

ביקורים, 4.5 ו 3 ,2 הוא הנדרש השירות היקף בבית. רפואיסיעודי לטיפול
בהרבה קטן הניתן השירות היקף ממתינים שאינם הקשישים לגבי גם בהתאמה.

%29 ו מהתשושים 193; מהעצמאים, %8 לכ רק השירות ניתן כיום הדרוש: מההיקף
2 ,2.5 ,1.5 כ הוא בממוצע הניתן הביקורים מספר הנפש, ותשושי מהסיעודיים

שאינם הקשישים בקרב משקהבית בניהול בעזרה הצורך היקף :17 לוח
האידיאלית התכנית לפי לדרוש, הקיים בין והפער ממתינים,

כביסה 1 ארוחות | ביתית עזרה
תשושי עצמאים 1תשושי עצמאים! |תשושי עצמאים!
נפש ותשוש' נפש ותשוש' נפש 1תשושים|וסיעויותשוש' תשושים]וסיעויןקל 1 תשושים!וסיעוי|קל 1 קל

כ סר."
ישים קש

570 460 963 570 460 963 570 460 963 (N)

שיעור
46 23 22 29 35 28 74 80 86 הנזקקים

ממוצע
שעות

ת ו ועי שב
2.1 1.3 1.0 *7.0 *7.0 *7.0 3.9 3.6 3.3 לנזקק

עלות
16,314 3,982 6,153 3,995 3,978 6,665 22,412 18,251 37,838 לחודש

שיעור
הגידול

= = 340 284 314 39 (*;5) (^0) הנדרש

לנזקק. לשבוע ארוחות מספר ממוצע *
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מבין %40 ו התשושים מבין $20;) לפיזיוטרפיה זקוקים רב>ם בהתאמה. לשבוע,
בריאותי, למעקב זקוקים התפקוד רמות בכל הקשישים של הגדול הרוב הסיעודים).

סוציאלי. וטיפול שירותים קבלת אחר מעקב

יישגחה .71

זקוקים הנפש, ותשושי מהסיעודיים 5231 ו מהתשושים $26; מהעצמאים, #8

ורק מקצועית, לא בהשגחה בעיקר הוא הצורך פורמלי. שירות עלידי להשגחה

לא להשגחה הזקוקים העצמאים שיעור מט"ב. עלידי להשגחה זקוקים קטן שיעור
מאותה לממתינים ביחס ממתינים הלא העצמאים בין משמעותית במידה קטן מקצועית

והסיעודיים התשושים בין אך הממתינים). אצל 1ms כ לעומת בלבד 5^ קבוצה
22**) הממתינים בין שנמצאו לאלה דומים ממתינים הלא בקרב הנזקקים שיעורי
הנדרש השירות היקף גם זה). לשירות זקוקים מהסיעודים 44* ו מהתשושים

%4 כמוכן, שבועיות. שעות 45 כ לממתינים: הנדרש לזה דומה לקשיש בממוצע
ל"חופשון". זקוקים מהסיעודים 26* ו מהתשושים 14* מהעצמאים,

ממתינים שאינם הקשישים בקרב חברתיים בשירותים הצורך היקף :18 לוח
האידיאלית התכנית לפי

כביסה | ארוחות 1 ביתית עזרה
ושי תש ו עצמאים! 1 ושי תש 1 עצמאים! תשושי 1 עצמאים ..■.■
נפש ותשוש' נפש ותשוש' נפש ותשוש'

י וסיעו תשושים קל י וסיעו תשושים קל י וסיעו תשושים ן קל |

סה"כ
קשישים

570 460 963 570 460 963 570 460 963 (N)

שיעור
6 6 7 7 3 (1) 13 43 65 נזקקים

מספר
ביקורים
לשבוע
בממוצע

1.2 5.2 4.1 5.0 5.0 3.0 3.7 3.8 3.9 לנזקק
סה"כ
עלות

הדולרים
  3629 1406 189 796 2266 7164 לחודש
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לפי ממתינים, שאינם קשישים בקרב השגחה בשירותי הצורר היקף :19 לוח
האידיאלית התכנית

מקצועית לא השגחה 1 מטייב השגחת
שי ו תש 1 עצמאים |תשושי עצמאיםק
נפש ותשושים נפש וסיעודיםותשושים תשושים! | קל וסיעודים| תשושים| 1 קל

570 460 963 570 460 963 (N) קשישים סה"כ
44 22 5 13 7 3 הנזקקים שיעור

שבועיות שעות 42.0ממוצע 43.6 48.7 7.2 4.3 4.2 לנזקק
87,451 35,982 18.288 7723 2124 1587 לחודש בדולרים ,לות

הדיור בתחום שירותים

מהעצמאים כשנישלישים הדיור. בתחום לשירותים זקוקים מהקשישים רבים
או מקרר בישול, תנור של בסיסי לציוד זקוקים מהסיעודים וכמחצית והתשושים
לחימום למיתקן זקוקים התפקוד קבוצות בכל מהקשישים *י60 כ כביסה. מכונת

מים. לחימום למיתקן זקוקים וכשליש הבית

ממתינים, שאינם הקשישים בקרב הדיור בתחום לשירותים הנזקקים שיעור :20 לוח
האידיאלית התכנית לפי

נפש תשושי ~ עצמאים וסיעודיים תשושים קל ותשושים

570 460 963 (N) קשישים סה"כ
12 29 41 (ביפר) איתורית
53 67 66 בסיסי ציוד
56 61 61 הבית לחימום מיתקן
31 28 36 מים לחימום מיתקן
39 45 42 בבית שיפוצים
60 65 57 דיור התאמת
46 47 48 מיגון

_ ?: 1 4 ור די החלפת
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שיפוצים, הדורשים מבנה מליקויי סובלים התפקוד רמות בכל מהקשישים 0£*

התקנת (לדוגמה, דיור להתאמת $60; וכ נוספים מיגון לאמצעי זקוקים כמחציתם
כך על מצביעים זה בתחום הגבוהים הנזקקות שיעורי פתחים). הרחבת או מעקים

בהבדל לתפקידם. מתאימים ואינם מאוד ירודים הקשישים של הדיור שתנאי
ממתינים. שאינם הקשישים בקרב כלל כמעט דרושה אינה דיור החלפת מהממתינים,

לשירות נחשבת אשר דיור החלפת מלבד חדפעמיים, הם הדיור בתחום השירותים כל
שוטף.

ממתינים שאינם לקשישים הדרושים השוטפים השירותים עלות :21 לוח
האידיאלית התכנית לפי לדרוש, הקיים בין והפער

ניפש תשושי וסיעודיםעצמאים תשושים קל ותשושים
570 460 963 (N) קשישים סה"כ
601 298 136 לקשיש בממוצע השוטפים השירותים עלות סך

232 170 109 הנדרש הגידול שיעור

של רחב למיגוון זקוקים ממתינים שאינם קשישים שגם מצאנו לסיכום,
צורכיהם. כפי להם ניתנים שאינם או היום להם ניתנים אינם שחלקם שירותים,

שבעזרה למרות הדרוש לבין הניתן בין משמעותיים פערים נמצאו השירותים ברוב
שנמצאו לאלה יחסית קטנים הם אישי בטיפול ואף מאוד, קטנים הפערים ביתית

שנמצאו לאלה ודומים יחסית, גדולים הפערים האחרים בשירותים הממתינים. בקרב
הממתינים. אצל

קל ותשושים עצמאים לקשישים הדרושים השירותים את לספק כדי בסךהכל,
ההרחבה האחרות בקבוצות כיום. השירותים בהיקף $109; של בשיעור הרחבה נדרשת

נפש. ולתשושי לסיעודים $232; ו לתשושים $170;  יותר גדולה הנדרשת

298$ עצמאי, לקשיש בממוצע לחודש 136$ של בהוצאה מדובר עלות במונחי
נפש. תשוש או סיעודי לקשיש בממוצע 601$ ו תשוש לקשיש בממוצע
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מציאותית תכנית לפי למיסוד, ממתינים שאינם לקשישים הדרושים השירותים ד.
אצל כמו הטיפול. תכנון על שהוטלו המגבלות את משקפת המציאותית התכנית
אך האישי, הטיפול בתחום שהומלץ השירות בהיקף ירידה רואים אנו הממתינים,
העזרה בתחומי התכניות, בין הבדל אין ביתית בעזרה שהומלץ השירות בהיקף

כיום הניתנים השירותים בין גדולים פערים נמצאו לא האישי והטיפול הביתית
הקשישים שרוב העובדה את אחד, מצד מבטאת, זו עובדה הדרושים. אלה לבין

בין שנמצא הפער הקיימות. התקנות במסגרת האפשרי בהיקף השירות את מקבלים
הצורך את ברובו כנראה מבטא האידיאלית בתכנית והדרושים הניתנים השירותים

צורכי את לספק כדי בתקנות, שנקבע לזה מעבר שהוא בהיקף שירותים לספק

השירותים של הכוללת בעלות פערים נמצאו שני, מצד נאותה. בצורה הקשישים
כיום. הניתנים השירותים עלות לבין לקשיש בממוצע הנדרשים השוטפים

צורכי כל את לספק כדי המציאותית התכנית לפי הנדרשים הגידול שיעורי
האידיאלית. התכנית עלפי הנדרשים מאלה קטנים משפחותיהם, ובני הקשישים

בקבוצות ,283, של גידול נדרש קל ולתשושים לעצמאים הנדרשים השירותים בהיקף
833; ו לתשושים 613;  יותר גבוהים בשיעורים גידול נדרש האחרות התפקוד

לסיעודים.

ממתינים שאינם הקשישים בקרב ביתית ובעזרה אישי בטיפול הצורך היקף :22 לוח
המציאותית התכנית לפי והדרוש, הקיים בין והפער

ביתית עזרה 1 אישי טיפול
תשושי עצמאים 1תשושי 1 עצמאים
נפש ותשושים נפש וסיעודיםותשושים תשושים| 1 קל וסיעודים| תשושים קל

570 460 963 570 460 963 (N) קשישים סה"כ
77 78 83 88 65 32 הנזקקים %

שבועיות שעות מספר
3.7 3.5 3.4 13.6 8.0 5.6 לקשיש בממוצע

22,519 17,295 37,694 100,801 35,507 25,314 לחודש בדולרים עלות
39 (10) (10) 25 45 37 הנדרש הגידול שיעור
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והפער ממתינים שאינם לקשישים הנדרשים השוטפים השירותים עלות :23 לוח
המציאותית התכנית לפי לדרוש, הקיים בין

נפש תשושי עצמאים
וסיעודים תשושים קל ותשושים

570 460 963 (N) קשישים סה"כ
לקשיש בממוצע השוטפים השירותים עלות

347 188 100 לחודש) (בדולרים
83 61 28 הנדרש הגידול שיעור

100$ של בהיקף שירותים נדרשים המציאותית התכנית במסגרת עלות, במונחי
בממוצע לחודש 347$ ו לתשוש בממוצע 188$ עצמאי, לקשיש בממוצע לחודש

נפש. לתשוש או לסיעודי

נובעים היום הניתנים אלה לבין הדרושים השירותים בין שהפערים נראה
מיגוון את לספק השירותים מערכת של והארגונית התקציבית היכולת מחוסר

עליה. המוטלות הפורמליות המגבלות במסגרת אפילו לקשישים הדרושים השירותים
מספיק בהיקף ביתית עזרה ו/או אישי טיפול של שירותים מקבלים שהקשישים בעוד

הם אין המערכת, מטעם להם הניתנים השירותים אלה שכן המגבלות, במסגרת
ופרה רפואיים וטיפולים מועדונים, ארוחות, כמו אחרים, שירותים מקבלים

לא ניתנים אלו שירותים שאין ייתכן וארוחות, מועדונים לגבי וכוי. רפואיים
מעוניינים אינם שהקשישים כיוון אלא ארגון) (תקציב, המערכת של מסיבות

.(1986 ואחרים, (חביב המחקר של הראשון בשלב המטפלים שדיווחו כפי בשירות,
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פורמלית הבלתי העזרה ,***

לקשישים הדרושה העזרה מן חלק רק מכסה הפורמליים השירותים מערכת

על יותר קטן וחלק משפחה, בני עלידי ניתן מהעזרה משמעותי חלק מוגבלים;
של תכנון בכל לכן, וחברים. שכנים כמו אחרים פורמליים בלתי גורמים ידי

תכנית בניית בתהליך לטיפול. המשפחה תרומת את בחשבון לקחת יש בקשיש, טיפול
מערכת של חלקה מה לציין התבקשו הם המומחים, צוותי עלידי שהתבצע הטיפול,
הם כמוכן ותחומיה. העזרה היקף מבחינת העזרה במתן פורמלית הבלתי התמיכה

איזה הקשיש, עם הגרה המשפחה על להטיל ניתן מהעזרה חלק איזה לציין, נתבקשו

מן חלק איזה  מסוימים ובמקרים הקשיש, לבית מחוץ הגרה המשפחה על חלק

בקשיש. בטיפול המעורבים וחברים שכנים עלידי יינתן העזרה

קשיש, כל של הצרכים למכלול המומחים התייחסו הטיפול תכניות בבניית

בני עם גרים הקשישים בהם במקרים זאת, למרות משפחה. ללא לבד גר הוא כאילו

ניקיון כגון משקהבית ניהול בפעילויות הקשורים הקשיש מצורכי חלק משפחה,

במסגרת לו מסופקים בהשגחה, מהצורך וחלק ובישול, קניות כביסה, הבית,
חלק מוגבלים, קשישים של במקרים זאת, למרות משקהבית. של הרגילה הפעילות

במשקהבית שוטף באופן לנעשה מעבר חורגים אלה בתחומים הקשישים מצורכי

אנו כאשר וכוי). שולט, שאינו לקשיש כביסה ביממה, שעות 24 של (השגחה
הבלתי המערכת לבין הפורמלית המערכת בין העזרה לחלוקת בניתוח מתייחסים

המשפחה בני עלידי ממילא הנעשות הפעילויות בין מפרידים איננו פורמלית,

של וחלקה הקשיש, למען הנעשות מיוחדות פעילויות לבין הקשיש עם הגרים
של שבמקרים ייתכן לכן הפעילויות. סוגי שני את כולל פורמלית הבלתי המערכת

בני על המוטל הנטל של יתר אומדן מציגים אנו לבד, גרים שאינם קשישים
הקשיש. עם הגרים המשפחה

הבלתי והעוזרים הפורמליים הגורמים בין העזרה תחומי חלוקת על בהחלטה
כיום, המשפחה עלידי הניתנת בעזרה להתחשב המומחים נדרשו פורמליים,

מכמות להפחית המומחים יכלו זו הערכה בסיס על המשפחה. כוחות את ובהערכתם
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הם אולם פורמליים. שירותים על במקומה ולהמליץ היום נותנת שהמשפחה העזרה

העריכו כאשר גם המשפחה, עלידי כיום הניתנת העזרה על להוסיף יכלו לא

העזרה. את להגדיל מסוגלת שהמשפחה

להישאר שיכולים ממתינים לקשישים הדרושה פורמלית הבלתי העזרה היקף א.
בקהילה

רק הדו"ח מתייחס פורמלית הבלתי המערכת על שהוטלה העזרה היקף בניתוח

כיוון זאת, בקהילה. להישאר יכולים שהם העריכו שהמומחים קשישים, לאותם
על עזרה להטלת משמעות אין למוסדות הקשישים את להפנות המליצו שבהם שבמקרים

המשפחה.

האידיאלית התכנית

52;* פורמליים: לא גורמים של עזרה על המומחים המליצו הקשישים לרוב
מתן על הומלץ לא בהם במקרים מהסיעודיים. #78 ו מהתשושים *3ד מהעצמאים,

מקור מהעדר כתוצאה כלל בדרך זה היה פורמלית, הבלתי התמיכה מערכת מצד עזרה
חולה זוג בן הוא היחיד העזרה מקור בהם במקרים או פורמלי בלתי תמיכה

גדל פורמלית בלתי עזרה הומלצה להם הקשישים ששיעור העובדה בעצמו. ומוגבל

העצמאים שבקרב העובדה את חלקי באופן משקפת יותר, מוגבלים שהקשישים ככל
ביותר. גבוה הוא פורמלית בלתי עזרה אין שלהם הקשישים שיעור

בקבוצות שונה פורמלית בלתי לעזרה הזקוקים הקשישים שיעור רק לא

7.5 ל זקוקים העצמאים הקשישים הנדרשת: העזרה היקף גם אלא השונות, התפקוד
שבועיות עזרה שעות 13 ל זקוקים התשושים הקשישים בממוצע, שבועיות שעות

נובעים התפקוד קבוצות בין ההבדלים שעות. 17 ל זקוקים הסיעודים והקשישים
לעזרה נזקק והוא יותר ירוד הקשיש של התפקודי שמצבו ככל ראשית סיבות: משתי

שנית, העזרה. במתן לסייע היכולים הגורמים כל את לגייס צורר יש יותר, רבה
אלה כאשר הקשישים של המשפחות בני על יותר רבה עזרה להטיל נטו המומחים
יש כאן מחמיר. הקשיש של התפקודי שמצבו ככל יותר רבים ואלה ביחד, גרים

גם נכללות הקשיש נהנה ומהן משקהבית מניהול כחלק הנעשות שפעילויות לזכור
אלה. במקרים המשפחה בני על המוטלת בעזרה הן
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הומלצה לא התפקוד, קבוצות בכל לבד, הגרים הקשישים מבין גבוה לשיעור
%53 ב (מדובר תמיכה מקור מהעדר כתוצאה כלל בדרך פורמלית, בלתי עזרה כלל
שהומלצה במקרים לבד). שגרים מהסיעודיים %46 ו מהתשושים %32 מהעצמאים,
עם גרים שאינם משפחה בני על המקרים ברוב הוטלה היא פורמלית בלתי עזרה

.(24 לוח (ראה ושכנים חברים על מהמקרים קטן בשיעור ורק הקשיש

להישאר שיכולים ממתינים לקשישים פורמלית בלתי בעזרה הצורר היקף :24 לוח
האידיאלית התכנית לפי בקהילה

תשושי 1 1

+ נפש
עצמאים!תשושים|סיעודים

לבד גרים

48 44 99 קשישים סה"כ
54 68 47 פורמלית בלתי לעזרה זקוקים $

10.4 7.4 6.1 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר
 בבית הגרה המשפחה לעזרת זקוקים %

 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר
41 65 38 בנפרד הגרה המשפחה לעזרת זקוקים %

12.2 7.1 6.0 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר
10 9 11 שכנים/חברים לעזרת זקוקים $
4.8 4.0 4.8 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר

הזוג בני עם גרים

45 15 24 קשישים סה"כ
82 66 33 פורמלית בלתי לעזרה זקוקים %

18.6 25.1 8.2 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר
75 60 12 בבית הגרה המשפחה לעזרת זקוקים #

16.4 24.0 13.2 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר
26 26 25 בנפרד הגרה המשפחה לעזרת זקוקים #

11.3 8.4 4.4 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר
 שכנים/חברים לעזרת 0<p1pT *
 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר

אחרים עם גרים

66 16 26 קשישים סה"כ
93 93 88 פורמלית בלתי לעזרה זקוקים $ !

19.3 16.3 10.1 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר
86 81 73 בבית הגרה המשפחה לעזרת זקוקים # 1

19.1 14.5 10.7 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר
16 31 19 בנפרד הגרה המשפחה לעזרת זקוקים * ;

8.9 11.3 5.7 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר
3 שכנים/חברים לעזרת זקוקים %

 2.0 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר
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ברוב נדרשים הם אחרים משפחה בני עם או הזוג בן עם גר הקשיש כאשר

פורמלית בלתי עזרה לדוגמה, העזרה. מרבית את כלל ובדרר עזרה, לתת המקרים

803; מ וליותר משפחה, בני עם הגרים והסיעודים, מהתשושים $93; ל הומלצה
העצמאים זה מכלל יוצאים איתם. הגרים משפחה בני עלידי תינתן שזו נקבע מהם

ב ורק פורמלית, בלתי עזרה הומלצה מהם $33; ל רק בלבד: הזוג בן עם הגרים
שבמקרים בכך זה ממצא להסביר ניתן הזוג. בן על העזרה הוטלה מהמקרים 11*

מהעדר מוסדי לסידור ממתינים הזוג בני ושני מוגבל הוא גם הזוג בן רבים

י . . תמיכה. מקורות

רבה במידה תלוי לתת מתבקשים המשפחה שבני העזרה היקף שנאמר, כפי
הבלתי העזרה היקף המגורים מהסדרי אחד בכל הקשיש. של התפקודי במצבו

העזרה היקף יותר: קשה הקשיש של התפקודי שמצבו ככל גדל המומלצת פורמלית

10 כ היא משפחה בני עם שגר עצמאי לקשיש בממוצע הנדרשת פורמלית הבלתי

שבועיות שעות 16 כ דרושות מגורים הסדר באותו תשוש לקשיש שבועיות, שעות
שעות. 19 כ סיעודי ולקשיש בממוצע,

בין לקשיש הדרושה העזרה את המומחים מחלקים שבו האופן על לעמוד כדי
המוטל העזרה שיעור מהו בדקנו פורמלית, הבלתי והמערכת הפורמליים הגורמים

הבדלים נמצאו לא לקשיש. הדרושה העזרה מכלל פורמלית הבלתי המערכת על

למצבם בהתאם ולא הקשישים של המגורים להסדרי בהתאם לא העזרה, בחלוקת
במידת המשפחות בין רבה שונות ישנה המומחים הערכת שעלפי נראה התפקודי.

העזרה. בחלוקת בחשבון נלקחת זו ושונות לקשיש, לעזור יכולתן
עלידי שהומלצה פורמלית הבלתי העזרה היקף לגבי הערים בין מההשוואה

ותשושי הסיעודים של הגבוה השיעור בולט ראשית, נקודות. מספר עולות המומחים
בלתי עזרה על כלל הומלץ לא (64*) למרביתם .(42*) אביב בתל לבד שגרים הנפש

הבלתי העזרה היקף משפחותיהם, בני עם גרים הם כאשר גם שנית, פורמלית.
האחרות. לערים יחסית אביב בתל קטן זו מקבוצה לקשישים שהומלצה פורמלית
וייתכן במיוחד, דלים אביב בתל סיעודים קשישים של התמיכה שמקורות נראה

יותר. גדול בהיקף פורמליים שירותים על להם שהומלץ הסיבה שזו
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המציאותית התכנית

שירותים מתן על להמליץ המומחים של באפשרותם היה לא המציאותית בתכנית
על יותר רבה עזרה מתן להטיל נאלצו הם לכן בהיקפם. או בסוגם מוגבלים בלתי
שהיקף מצאנו, המציאותית בתכנית גם מסופקים. בלתי צרכים שהשאירו או המשפחה

תלויים אינם השונים העזרה נותני ביו וחלוקתה המומלצת פורמלית הבלתי העזרה
המגורים. בהסדר והן הקשיש של התפקודי במצבו הן

הבדלים נמצאו לא המציאותית, בתכנית השירותים מתן על המגבלות למרות
פורמלית הבלתי העזרה בהיקף האידיאלית והתכנית זו תכנית בין משמעותיים

בני על להטיל שניתן המומחים, סברו לא המקרים שברוב נראה לקשישים. הדרושה
שבהם שבמקרים וייתכן האידיאלית, בתכנית שהומלץ למה מעבר עזרה מתן המשפחה

בלתי צרכים להשאיר או מיסוד על להמליץ העדיפו עזרה, יותר לקשיש נדרשה
לידי באה המציאותית בתכנית המשפחה על הנטל שהגדלת ייתכן, כמוכן מסופקים.
העזרה היקף בהגדלת דווקא ולאו הקשיש, על ההשגחה שעות בתוספת בעיקר ביטוי

נסטרומנטלית. האי

למיסוד ממתינים שאינם לקשישים הדרושה פורמלית הבלתי העזרה היקף ב.
לקשישים המומחים המליצו עליה פורמלית הבלתי העזרה היקף בסךהכל,

העזרה את הן משקף זה דבר לממתינים. שהומלץ מזה גדול למיסוד ממתינים שאינם
המומחים, שלהערכת העובדה את והן היום אלה לקשישים הניתנת יותר הרבה

במיוחד בולט ממתינים ללא הממתינים בין ההבדל בנטל. לשאת מסוגלות המשפחות

והתשושים העצמאים ובקבוצות המגורים, הסדרי בכל הנפש ותשושי הסיעודים לגבי

לבד הגרים הסיעודים של הגבוה השיעור בולט ראשית, זוג. בני עם הגרים
עזרה הומלצה אלה לקשישים .(%54 לעומת 72^ פורמלית בלתי עזרה להם שהומלצה
היקף הממתינים. לקשישים שעות 10 לעומת בממוצע שעות 17 בהרבה, גדול בהיקף
בן עם גרים הם כאשר גם בולט הסיעודים משפחות על שהוטל יותר הגדול העזרה

הגרים והתשושים העצמאים אצל שנית, .(25 (לוח אחרים משפחה בני עם או הזוג

בלתי עזרה להם שהומלצה קשישים של יותר הגבוה השיעור בולט הזוג בן עם
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הלא אצל גם הזוג. בן על המקרים במרבית הוטלה זו ושעזרה , (90^30 פורמלית
התכנית בין שהומלצה פורמלית הבלתי העזרה בהיקף הבדלים נמצאו לא ממתינים

המציאותית. והתכנית האידיאלית

ואחרים, (חביב המחקר של הראשון השלב ממצאי את מחזקים אלה ממצאים
ממתינים שאינם הקשישים של פורמליות הבלתי התמיכה מערכות שלפיהם ,(1986

למיסוד. הממתינים של אלו מאשר יותר וחזקות יציבות למיסוד

שאינם קשישים בקרב פורמלית בלתי בעזרה הצורך היקף :25 לוח
האידיאלית התכנית לפי ממתינים,

נפש תשושי 1 1 [ .י

עצמאים|תשושים|וסיעודים
לבד גרים

97 226 629 קשישים סה"כ
72 71 51 פורמלית בלתי לעזרה הנזקקים £

17.0 8.5 6.5 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר
  בבית הגרה המשפחה לעזרת הנזקקים $

 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר
61 64 40 בנפרד הגרה המשפחה לעזרת הנזקקים #

17.0 7.6 6.4 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר
13 16 12 השכנים/החברים לעזרת הנזקקים $;

11.6 7.3 5.5 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר

הזוג בני עם גרים

213 25 183 קשישים סה"כ
98 90 89 פורמלית בלתי לעזרה הנזקקים \

27.6 15.7 13.4 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר
90 88 87 בבית הגרה המשפחה לעזרת הנזקקים %

18.1 14.1 11.4 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר
35 19 34 בנפרד הגרה המשפחה לעזרת הנזקקים £
8.6 9.0 5.2 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר

3 4 4 השכנים/החברים לעזרת הנזקקים $
7.2 2.0 5.5 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר

אחרים עם גרים

262 109 149 קשישים סה"כ
92 97 79 פורמלית בלתי לעזרה הנזקקים $

22.6 10.8 11.2 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר
87 91 62 בבית הגרה המשפחה לעזרת הנזקקים #

21.9 16.0 11.3 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר
21 16 26 בנפרד הגרה המשפחה לעזרת הנזקקים %

6.9 10.7 6.0 לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר
 השכנים/החברים לעזרת הנזקקים \

   לנזקק בממוצע שבועיות שעות מספר
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ועלותם לשירותים להמלצות ביחס והמטפלים המומחים ביו השוואה V111

המלצות לבין הרבמקצועיים הצוותים המלצות בין בהשוואה נעסוק זה בפרק

.(1986 ואחרים, (חביב המחקר של הראשון בחלק דיווחנו שעליהן בשדה המטפלים
בקשישים המטפלים המקצוע אנשי התבקשו המחקר של הראשון בשלב כזכור,

להישאר לקשישים לדעתם, שייאפשרו, השירותים אותם על להמליץ הממתינים
בקהילה.

בעזרת בקהילה להישאר שיכולים ממתינים לקשישים רק מתייחסת ההשוואה
אידיאלית) בתכנית והמומחים (המטפלים הגורמים שני דעת לפי נוספים שירותים
השירותים על המקורות משני מלאה אינפורמציה קיימת זו קבוצה לגבי שרק כיוון

הדרושים.

העובדים של ההערכות בין ההבדלים על לעמוד מאפשרת ההמלצות בין השוואה
סוציאלית עובדת של כוללנית הערכה על שהתבססו המומחים של אלה ובין בשטח

ההמלצות בהיקף ההבדלים מקור מהו להבין ההשוואה מאפשרת לכך בנוסף ואחות.
מהיקף או המטפלים של השקפות מהבדל נובע הוא והאם השונות בערים המטפלים של

הקשישים. של הצרכים

המומחים של הערכתם בין משמעותי הבדל נמצא לא האישי הטיפול בתחום
השעות מספר זה. לשירות הזקוקים הקשישים שיעור לגבי המטפלים של וההערכה

שני המלצות לפי דומה ותשושים עצמאים בקשישים לטיפול בממוצע הדרושות
שעות יותר על בשדה המטפלים המליצו הנפש ותשושי הסיעודים לגבי הגורמים.

המומחים. מאשר לנזקק בממוצע טיפול
קשישים של גבוה לשיעור השירות הספקת על המומחים המליצו ביתית בעזרה
מתן על המליצו המטפלים לעומתם, מהקשישים). 7(tt מ (ליותר התפקוד רמות בכל

יותר רב שעות מספר על המליצו אך קשישים, של יותר נמוך לשיעור השירות
רב שוני הסיעודים). לגבי שלושה ופי התשושים לגבי כפול שעות (מספר בממוצע

שיעור כביסה: ולשירות מוכנות לארוחות הזקוקים הקשישים בשיעור נמצא
לפי להם הזקוקים משיעור גבוה המומחים לפי אלו לשירותים הזקוקים הקשישים
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לדעת מוכנות לארוחות זקוקים העצמאים מהקשישים $35; לדוגמה, המטפלים.
המומחים המלצות בין הפער המטפלים. לדעת זה לשירות זקוקים $23; ו המומחים,
מהעצמאים 31^1 המומחים לדעת יותר; עוד גדול כביסה בשירות המטפלים להמלצות
גם נמצאו כאלו פערים המטפלים. לדעת בלבד %8 לעומת כביסה, לשירות זקוקים
על שהמליצו המטפלים שאותם ייתכן והסיעודים. הנפש תשושי התשושים, לגבי

בכביסה הדרושה העזרה את גם בשירות כללו ביתית בעזרה יותר גדול שעות מספר
בנפרד. אלה שירותים על המליצו שהמומחים בעוד ארוחות, ובהכנת

ביתית לעזרה הנזקקים שיעור המטפלים שלפי העובדה את להסביר אולי ניתן
משפחה. בני עם שגרים לקשישים זו עזרה לספק ניתן לא שכיום בכך יותר, קטן

אינם כאלה וקשישים זו, מהנחיה להשתחרר קשה היה בשדה שלמטפלים ייתכן
לשירות. בנזקקים בעיניהם נחשבים

המטפלים עלידי שהומלצו שירותים של לחודש) (בדולרים ועלות היקף :26 לוח
שני לפי בקהילה להישאר היכולים ממתינים לקשישים והמומחים בשדה

המקורות

נפש תשושי 1 וסיעודיםעצמאים תשושים קל ותשושים
ם|מומחים ם|מטפלי ומחי ם|מ ם|מטפלי ם|מומחי מטפלי

81 81 50 50 127 127 (N) קשישים סה"כ
אישי טיפול

88 76 78 60 40 37 נזקקים *
19,926 22,304 5,539 4,633 5,416 4,615 בדולרים חודשית עלות

ביתית עזרה
77 48 72 48 72 42 נזקקים %

3,131 6,057 1,730 1,949 3,928 3,479 בדולרים חודשית עלות
כל של לקשיש ממוצעת עלות

554 630 353 244 160 164 המומלצים השוטפים השירותים

והמטפלים המומחים עלידי שהומלצו השירותים עלות סרכל בין נשווה אם

דומה המומחים עלידי שהומלצו השירותים עלות העצמאים שלגבי נראה בשדה,
התשושים. בקרב דומה אינו המצב המטפלים. עלידי שהומלצו השירותים לעלות
מהמטפלים בהרבה גדול בהיקף שירותים על המליצו המומחים אלה קשישים לגבי
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הפוך. המצב  הנפש ותשושי הסיעודיים בקרב ואילו

הערים בין השוואה

באחוז השונות הערים בין משמעותי הבדל נמצא המחקר, של הראשון בשלב

נעשה כך. לשם הדרושים השירותים ובהיקף בקהילה להישאר שיכולים הקשישים
נובעים הדרושים השירותים בעלות ההבדלים אם לבדוק כדי רבמשתני, ניתוח

המטפלים של מרצון או הקשישים, של הצרכים לגבי המטפלים של שונות מהערכות
או אביב בתל המטפלים מאשר המשפחות על יותר להקל שבע ובבאר בירושלים
ותשושים, עצמאים שלגבי הראה, הניתוח הקשישים. של במאפיינים מהבדלים

לעומת הדרושים. השירותים בעלות ההבדלים את מסבירים הקשישים של המאפיינים
משוני נובע אינו נפש ותשושי לסיעודים הדרושים השירותים בעלות ההבדל זאת,
של שונה מהערכה נובע שההבדל להסיק ניתן ולכן הקשישים, של התפקודי במצבם

של ההמלצות בין ההשוואה לשירותים. ההזדקקות את השונות בערים המטפלים
על להמליץ נוטים אביב בתל המטפלים אם לבדוק, מאפשרת המומחים ושל המטפלים

שאם היתה, ההנחה אחרות. בערים למטפלים ביחס שירותים של יותר קטן היקף
לזה דומה בהיקף שירותים על אביב בתל סיעודים לקשישים המליצו המומחים
הצורך שאכן למסקנה חיזוק הממצאים יהוו האחרות, בערים לקשישים שהומלץ

יהיה ניתן כזה במקרה הערים. בשלוש הקשישים אצל דומה פורמליים בשירותים

של שונה מהערכה נובע אביב בתל המומלץ השירותים בהיקף שההבדל להסיק,
ו. ז בעיר המטפלים

היקף והן לשירות הזקוקים הקשישים שיעור הן השירותים רוב שלגבי נמצא,
הקשישים כל לדוגמה, אביב. בתל יותר גבוהים לנזקק בממוצע הנדרש השירות

הנדרש השירות והיקף אישי לטיפול זקוקים אביב בתל הנפש ותשושי הסיעודים

זקוקים זו בקבוצה מהקשישים בלבד 803;  בירושלים שבועיות, שעות 24 כ הוא
עלות בסךהכל בממוצע. שבועיות שעות 16 לכ זקוקים והם זה, לשירות \

לחודש 767$ כ היא המומחים הערכת לפי אלה לקשישים הדרושים השירותים
בבאר בממוצע לחודש 618$ ו בירושלים בממוצע לחודש 437$ אביב, בתל בממוצע
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בעלות לשירותים סיעודי קשיש זקוק המטפלים המלצות לפי זאת, לעומת שבע.

לחודש 468$ ו בירושלים בממוצע לחודש 755$ אביב, בתל בממוצע לחודש 350$

שבע. בבאר בממוצע
הערים מן אחת בכל המומחים המלצות לביו המטפלים המלצות ביו ההשוואה

בעוד בהרבה, קטן בהיקף שירותים על ממליצים המטפלים אביב שבתל מראה

מאשר יותר הרבה גדול בהיקף שירותים על המטפלים ממליצים שבירושלים
המומחים.

שההבדלים המחקר של הראשון מהשלב שעלתה המסקנה את מחזקים אלו ממצאים
מהשקפות בעיקר נובעים השונות בערים הסיעודים לקשישים הנדרש השירות בהיקף

בהיקף מהבדלים ולא הדרושים, הפורמלים לשירותים ביחס המטפלים של שונות
לקשישים. הדרושה העזרה
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מוגן ודיור יום טיפול ,**

מענה לתת נוספות דרכים יש בבתיהם, לקשישים הניתנים השירותים לצד
לכינוי לעיתים זוכות אלו מסגרות ממושך. לטיפול במוסד לאשפזם מבלי לצורכיהם

לבין בבית טיפול שבין הרצף על מיקומן את המבטא כינוי ביניים", "מסגרות
והסדרי אומנות משפחות יום, לטיפול מסגרות סגור. מוסד של כתליו בין טיפול

מסגרת מהוות שהן כיוון ביניים, הסדרי של זו בקבוצה נכללים מוגן דיור
על בבית מהטיפול לקשיש והשגחה הגנה יותר המעניקה טיפול, של יותר מובנית

שונים. גורמים ידי

שחלק מצאו, למיסוד, חלופיים פתרונות שבדקו אלו מבין אחדים מחקרים
כמו במסגרות ורק אך בקהילה להישאר יוכלו למיסוד המועמדים מהקשישים ניכר

אם חיוני, כאלו מסגרות פיתוח לכן, אומנות. משפחות או יום טיפול מוגן, דיור

,Sherwood s Morris ;1976 , Kraus) שאפשר כמה עד מיסוד למנוע היא המטרה

.(1982

היקף על לעמוד אנו גם ניסינו הרבמקצועיים הצוותים עבודת במסגרת
הקשישים לגבי למיסוד אלטרנטיבה להיות התאמתן מידת ועל כאלו במסגרות הצורך

לקשיש הניתנים שירותים על שהתבססו הטיפול, תכניות בניית לאחר שנחקרו.
לדיור להפנותם ממליצים הם אם העצמאים, הקשישים לגבי המומחים נשאלו בביתו,
יום, טיפול על ממליצים הם אם  נפש ותשושי סיעודים תשושים, ולגבי מוגן,
הם בקהילה, להישאר יכול אינו שהקשיש קבעו שהמומחים במקרים היקף. ובאיזה

בכל אלו. שירותים בעזרת בקהילה הקשיש השארת על ממליצים הם אם לקבוע נתבקשו

מאלו שירותים אלו לציין המומחים נדרשו השירותים, אחד על שהמליצו מקרה

האלטרנטיבית. במסגרת יסופקו בבית הניתנים
האידיאלית התכנית עלפי אלו לשירותים המומחים המלצות מוצגות זה בפרק

קשישים בקרב יום בטיפול הצורך נדון תחילה המציאותית. התכנית ועלפי
בקרב מוגן דיור בהסדרי הצורך מכן ולאחר וסיעודים, נפש תעוושי תשושים,

העצמאים.
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יום בטיפול הצורך היקף א.
האידיאלית התכנית

לקשישים יום טיפול  בארץ הקיימות מסגרות בשתי מתמקד זה דו"ח
מבקרים יום לטיפול במסגרות לעצמאים. מוגן ודיור נפש ותשושי סיעודים

מיועדות המסגרות הבוקר. למשך כלל בדרך בשבוע, פעמים מספר מוגבלים קשישים
לקשיש לספק כך על ובנוסף והתעסוקה, החברה בתחום הקשיש צורכי על לענות

רפואי טיפול רחצה), (בעיקר אישי טיפול בביתו: גם להינתן שיכולים שירותים
וריפוי פיזיוטרפיה כמו פרהרפואיים, שירותים גם מסוימים ובמקומות סיעודי

על השגחה של הפונקציה את יום לטיפול המסגרת ממלאה לכך בנוסף בעיסוק.
רבות פעמים עונה יום לטיפול במסגרת הביקור במקום. שהותו זמן במשך הקשיש

מסגרת בו. המטפלים המשפחה בני של הצרכים על גם אלא הקשיש, צורכי על רק לא

מספר למשך בקשיש לטיפול מהאחריות לחלוטין להשתחרר המשפחה לבני מאפשרת כזו

ביום. שעות

אידיאלית מסגרת היא להמליץ המומחים התבקשו שעליה יום, לטיפול המסגרת
כל בה ושניתנים יום) בכל שעות 8) שלם יום למשך לבקר הקשיש יכול בה

מספקות אינן בארץ כיום הקיימות המסגרות למעשה, למעלה. שהוזכרו השירותים

יום לטיפול במסגרות יותר. קצר בהן הטיפול ומשך השירותים מיגוון כל את

כוללים הניתנים והשירותים בבוקר, שעות 6 במשך כלל בדרך הקשישים מבקרים
כגון החזקתי או שיקומי טיפול רחוקות לעתים ורק ותעסוקה, ארוחות רחצה,

כלל בדרך ניתן אינו אחות של סיעודי טיפול גם בעיסוק. וריפוי פיזיוטרפיה
מתקבלים אינם סיעודיים קשישים כלל שבדרך לציין יש כמוכן אלה. במסגרות

אלה, לקשישים גם השירות על להמליץ אפשרות שנתנו למרות יום לטיפול במסגרות
אלה. שירותים קיימים בהן למסגרות תקפות המומחים שהמלצות להדגיש שחשוב כך

151; ולכ מהתשושים $25; ל האידיאלית התכנית במסגרת הומלץ יום טיפול
הלאממתינים הקשישים שיעור למיסוד. הממתינים הנפש ותשושי הסיעודים מבין

16* ו הנפש מתשושי \\h מהתשושים, $30; דומה: השירות להם שהומלץ
ושני מהממתינים (כשלושהרבעים לשירות הזקוקים הקשישים למרבית מהסיעודים.
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אר יום לטיפול במסגרות בשבוע ביקורים 3 על הומלץ מהלאממתינים) שלישים
ביקורים 6 על הומלץ לשירות הזקוקים הנפש ותשושי הסיעודים ממחצית ליותר

$6 יום: לטיפול במסגרות משתתפים מהקשישים קטן שיעור רק כיום בשבוע.
היקף על מצביעים אלו נתונים הנפש. ותשושי מהסיעודים 12\ ו מהתשושים

אלו. לקשישים היום ניתן ואינו שכמעט בשירות צורך של משמעותי
יום. לטיפול המסגרות ימלאו שירותים אלו של מקומם את נשאלו, המומחים

לשירותים תחליף היום טיפול מהווה רבים קשישים שלגבי עולה, מתשובותיהם
לגבי בעיקר אמור הדבר רחצה. בעיקר בבית, הניתנים האישי הטיפול בתחום

של נוסף חשוב תפקיד בהתאמה). ,74* ו 92^ וסיעודים נפש תשושי קשישים
טיפול על המליצו המומחים מתאימה. וחברה הקשיש על השגחה לספק היא המסגרת

%25 ול הנפש מתשושי %64 ל מהתשושים, %35 ל להשגחה כתחליף יום
123; ,$17; ל חברתיים לשירותים וכתחליף יום, טיפול הומלץ שלהם מהסיעודים
במקום היום לטיפול במסגרות להינתן שיכולים אחרים שירותים בהתאמה. ,%5 ו

המומחים בעיסוק. וריפוי פיזיוטרפיה כמו פרהרפואיים, שירותים הם בבית
יום טיפול להם שהומלץ מהסיעודים 653; ולגבי מהתשושים 46;cf שלגבי ציינו,
לטיפול כתחליף המסגרת הומלצה כמוכן אלו. לשירותים תחליף המסגרת תהווה

ול הנפש מתשושי 123; ל השירות, להם שהומלץ מהתשושים 31* ל רפואיסיעודי
להקל היא המומחים בעיני יום לטיפול המסגרות של נוספת מטרה מהסיעודים. 44*

מבין %38 לכ הסיעודיים. של אלו בעיקר המשפחות, על המוטל מהעומס
לחלק תחליף יהווה זה ששירות המומחים ציינו יום טיפול הומלץ להם הסיעודיים

המשפחה. מעזרת
מהסיעודים 15* וכ מהתשושים כרבע שלגבי ברור, שהוצגו מהנתונים

רצוי פתרון הוא יום לטיפול במסגרת ביקור למיסוד, הממתינים הנפש ותשושי
חשוב אולם, בלבד. בבית הניתנים שירותים בעזרת בקהילה מהישארות יותר

שהקשיש במקרים המוסדי הטיפול את להחליף יום טיפול יכול מידה באיזו לבדוק,
הטיפול. בתכנית שהומלצו השירותים בעזרת בקהילה להישאר יכול אינו

יכולים שאינם קשישים קבוצות: לשלוש האוכלוסייה חולקה זו בדיקה לצורך
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יום בטיפול הצורך היקף :27 לוח
סיעודים 1 נפש תשושי 1 תשושים
לא 1 לא 1 נים[לא נים|ממתי ניםןממתי ניםןממתי ים|ממתי נ נים|ממתי ממתי

376 139 122 79 600 130 (N) קשישים סה"כ

לטיפול הנזקקים שיעור
16 16 11 15 30 25 האידיאלית בתכנית יום

לטיפול הנזקקים שיעור
17 10 4 15 27 25 המציאותית בתכנית יום

לבני או להם רצוי לא אך בקהילה, להישאר שיכולים קשישים בקהילה; להישאר

בעזרת בקהילה שיישארו ורצוי שיכולים וקשישים כן; שיעשו משפחותיהם
להישאר היכולת את העריכו שהמומחים כיוון התכנית. במסגרת שהומלצו השירותים

אכן הקשיש אם שידעו בלי ממתינים ושאינם הממתינים הקשישים לכל בקהילה
הניתוח. לצורך ממתינים ללא הממתינים את צירפנו למוסד, המתין

בעזרת בקהילה להישאר יכולים שאינם הקשישים מבין קטן שיעור שרק נמצא,
טיפול בעזרת בקהילה להישאר יכולים האידיאלית בתכנית שהומלצו השירותים

יום טיפול אולם הנפש. ותשושי הסיעודים מבין 2* ו התשושים מבין #6 יום:
שיכולים הקשישים מבין יותר גבוה לשיעור המוסדי לסידור כתחליף הומלץ
מהתשושים 30^* כ זו קבוצה מתוך כן. שיעשו רצוי לא אך בקהילה להישאר

שיכולים הקשישים מבין יום. לטיפול זקוקים מהסיעודים 2C^ וכ הנפש ומתשושי
14** מהתשושים, 30* לכ יום טיפול הומלץ כן שיעשו ורצוי בקהילה להישאר

מהסיעודים. $20; ו הנפש תשושי מבין

היא למיסוד תחליף מהווה יום טיפול שבה המידה על לעמוד נוספת דרך
מהווה יום, טיפול על הומלץ להם הקשישים, מבין שיעור איזה לגבי לבדוק

כן. לעשות יכולים אינם בקהילה הניתנים ששירותים בעוד למיסוד תחליף השירות
7* ולגבי בקהילה להישאר יכולים אינם W רק השירות הומלץ להם התשושים מבין

$4 השירות, הומלץ להם הנפש תשושי מבין בקהילה. שיישארו רצוי לא נוספים
מבין בקהילה. שיישארו רצוי לא נוספים 16* ו בקהילה להישאר יכולים אינם
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בהתאמה. *ר, וב 2* ב מדובר הסיעודיים

המציאותית התכנית

התכנית הכנת לארור המומחים, יכלו המציאותית התכנית במסגרת גמ
הקשישים שיעור יום. לטיפול במסגרת לבקר לקשישים רצוי אם לקבוע הבסיסית,

התכנית עלפי הנזקקים לשיעור דומה זו בתכנית השירות להם שהומלץ

$10; ו הנפש מתשושי 153; מהתשושים, 253; הממתינים, מבין האידיאלית:
*ר\, ו %4 ,$27; ממתינים שאינם הקשישים ובקרב לשירות, נזקקים מהסיעודים
בקבוצות לקשישים שהומלץ להיקף הוא אף דומה שהומלץ השירות היקף בהתאמה.

או בשבוע ביקורים 3 ל זקוקים התשושים מרבית האידיאלית: בתכנית השונות
ביקורים 6 או 5 ל זקוקים למחצית מעל הנפש ותשושי הסיעודים ובין פחות,
אלו הם יום לטיפול המסגרת שתחליף השירותים יום. לטיפול במסגרת בשבוע

טיפול חברה, השגחה, אישי, (טיפול האידיאלית התכנית עלפי עלידה שיוחלפו
רפואיסיעודי). וטיפול שיקומי

שאינם הקשישים מבין מאוד קטן שיעור רק המציאותית התכנית עלפי גם

%6 מהתשושים, $8 יום: טיפול בעזרת כן לעשות יכולים בקהילה להישאר יכולים
בקהילה להישאר שיכולים הקשישים מבין מהסיעודים. if מ ופחות הנפש מתשושי

לבקר הומלץ התשושים מבין משליש שליותר מוצאים אנו להם רצוי זה אין אך

הוא השיעור הסיעודים בקרב ממוסד. יותר רצוי כפתרון יום לטיפול במסגרת
מהתשושים, %29 כן, שיעשו ורצוי בקהילה להישאר שיכולים הקשישים מביו .16^1

יום. לטיפול זקוקים מהסיעודים 23^; ו הנפש מתשושי ^נ13

כך על מעידות המציאותית, בתכנית והן האידיאלית בתכנית הן ההמלצות,
אלטרנטיביות כמסגרות המומחים בעיני נתפסות אינן היום טיפול שמסגרות

השירותים היקף כאשר גם וזאת בקהילה, להישאר יכול הקשיש אין כאשר למיסוד
יכול הקשיש כאשר רבים, גבוליים במקרים מוגבל. בביתו לקשישים לספק שניתן
להם לסייע יכול יום לטיפול במסגרת ביקור רצוי, זה אין אך בקהילה להישאר
קשישים אותם של לצרכים יותר טוב מענה לתת יכול השירות כמוכן, להישאר.
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בלבד. בבתיהם להם שיינתנו שירותים בעזרת בקהילה להישאר שיכולים
תחליף מהוות אינן יום לטיפול שמסגרות שלמרות כך על מצביעים הנתונים
ולהקל לסייע יכולות הן בקהילה, הקשישים את להשאיר אפשרות אין כאשר למיסוד

של תפקידן כן. לעשות שיכולים קשישים של בקהילה הישארותם על רבה במידה
קשה בבית בהם שהטיפול הנפש לתשושי ביחס במיוחד בולט יום לטיפול המסגרות
מתשובות עולה מיסוד במניעת כאלו מסגרות למלא שיכולות נוסף תפקיד ביותר.

מהעומס על להקל גם נועד הוא הומלץ שהשירות מהמקרים %38 שב המומחים,
לטיפול האחריות את מהמשפחה מסירות יום לטיפול המסגרות המשפחה. על המוטל

עומס של הצטברות מונעות שהן ייתכן ובכך השבוע, במשך מוגדרים לזמנים בקשיש

לקשיש. עזרה במתן להמשיך יכולת לחוסר לגרום העלול

יום טיפול הכוללות הטיפול תכניות עלות ב.

האידיאלית התכנית

הוא יום, לטיפול הזקוקים הקשישים צורכי את לספק עלמנת הנדרשת העלות
תשוש לקשיש בממוצע לחודש 159$ לשירות, הזקוק תשוש לקשיש בממוצע לחודש 64$

נפש.

מקומם את למלא היום טיפול מיועד המומחים, מהמלצות שעולה כפי אולם,
לקשישים להינתן צריכים היו אלו מסגרות שבהעדר אחרים, קהילתיים שירותים של

הצורך היקף את מצמצמת יום לטיפול מסגרות של שהפעלתן ברור בבתיהם.
מועדונים השגחה, אישי, טיפול כגון: בקהילה, הניתנים מסוימים בשירותים

העלות על הטיפול בתכנית יום טיפול הכללת של ההשפעה מהי לבדוק כדי וכוי.

תכנית עלות בין הדו"ח משווה לקשישים, הדרושים השירותים לסיפוק הנדרשת
טיפול הכוללת התכנית ועלות יום טיפול בהעדר קשישים לאותם שהומלצה הטיפול

רצוי שלא לאלו וגם בקהילה, להישאר יכולים שאינם קשישים לאותם יום.
לעלות יום טיפול הכוללת התכנית עלות הושוותה יום, בטיפול בקהילה שיישארו

המוסדי. הסידור של הציבורית

אותם של עלותם את להפחית צורך היה יום טיפול עם התכנית עלות בחישוב
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נפרד באופן העלות את לחשב איפשרו לא שנאספו הנתונים מחליף. שהוא השירותים
תחליף שהמסגרת הספציפיים השירותים כמות עלות הפחתת עלידי וקשיש קשיש לכל

במסגרות כיום הניתנים השירותים על בידינו שהיה במידע השתמשנו עבורו.
רוב שהוזכר, כפי התכניות. של האלטרנטיבית העלות את לחשב עלמנת יום לטיפול

במסגרת הניתנים השירותים כל את מספקות איכן בארץ כיום הקיימות המסגרות
התכניות של העלות את לחשב עלמנת לפיכך, המומחים. התייחסו אליה יום לטיפול
המועשרות המסגרות של עלותן את בחשבון להביא עלינו היה יום טיפול הכוללות
מידע בידינו היה לא בארץ כאלה מסגרות שאין כיוון המומחים. המליצו עליהן
שירותים להוסיף עלמנת שתידרש העלות תוספת את לאמוד היה ניתן שעלפיו

שקשישים כך עלידי שתיגרם העלות תוספת ואת אלה, במסגרות קיימים שאינם
את הגבלנו אלה, בעיות לפתור עלמנת אלה. במסגרות טיפול יקבלו יותר מוגבלים
שירותים כיום המקבלים הנפש ותשושי התשושים הקשישים לקבוצות העלות חישובי

התכניות של האלטרנטיבית העלות אלה קשישים לגבי יום. לטיפול במסגרות
הניתנים השירותים אותם את לספק ימשיכו שהם בהנחה חושבה יום טיפול הכוללות

אותם עלות את רק בקהילה השירותים מעלות הפחתנו כלומר כיום. במסגרתם
באופן נעשה החישוב בארץ. הקיימות יום לטיפול במסגרות שניתנים השירותים

(הזמן מט"ב שעת .1 הבאים: השירותים של עלות התכנית מעלות הופחתה הבא:

כל .3 הביקורים; כמספר ארוחות מספר .2 במרכז; ביקור לכל לרחצה) הנדרש

הבוקר. בשעות צורך בה יש אם מקצועית, בלתי השגחה .4 במועדון; הביקורים
לעלות כיום המקובלים התעריפים עלפי יום, לטיפול המסגרות עלות את הוספנו

הטיפול. תכנית

זה שחישוב כיוון סיעודיים קשישים לגבי חושבה לא הטיפול תכניות עלות

עשוי סיעודי לקשיש יום לטיפול המסגרת שמחיר מכך כתוצאה מטעה להיות עשוי
ניתוח לכן מוגבלים. פחות בקשישים טיפול לשם הנדרש מזה יותר גבוה להיות

לשירות. הזקוקים נפש ותשושי תשושים קשישים רק יקיף העלות לגבי הממצאים
בעלות להינתן יכולים בבתיהם הקשישים זקוקים להם ששירותים שבמידה רק נציין

השירותים מתן באמצעות לחסוך יהיה ניתן יום לטיפול במסגרות יותר נמוכה
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אלה. במסגרות
התכניות עלות בין גדולים הבדלים אין המקרים ברוב ,28 מלוח שנראה כפי
תשושי ובקבוצת בקהילה שיישארו רצוי שלא התשושים בקבוצת יום. טיפול ובלי עם

בשני התכניות. בעלות משמעותיים הבדלים יש בקהילה להישאר יכולים שאינם הנפש

תשושי שלגבי לב לשים יש יותר. נמוכה יום טיפול הכוללת התכנית עלות המקרים,
ועל המקרים, בשני מאוד גבוהה עבורו הטיפול שעלות אחד בקשיש רק מדובר הנפש

הנפש. תשושי כלל לגבי זו מהשוואה מסקנות להסיק ניתן לא בו
ההשוואה יום, טיפול ללא בקהילה להישאר יכולים שאינם קשישים לגבי
בממוצע הנדרשת העלות במוסד. טיפול של הציבורית לעלות היא הרלוונטית
מכאן לחודש 390$ כ היא יום טיפול הכוללת בתכנית זו בקבוצה לתשושים

שאינן אלה לבין יום טיפול הכוללות הטיפול תכניות בין השוואה :28 לוח
הממוצעת העלות מבחינת המוסדי הסידור ובין יום טיפול כוללות

לחודש) (בדולרים לקשיש

להישאר להישאר]יכולים ויכולים יכולים לא
ורצוי בקהילה לא אך בקהילה להישאר

כן שיעשו כן שיעשו רצוי בקהילה
*תשושי 1תשושי 1תשושי
נפש ן ם תשושי נפש תשושים נפש תשושים

אידיאלית תכנית

הומלץ להם הקשישים מס1
19 147 4 12 1 2 השירות
691 361 473 382   יום טיפול ללא התכנית עלות
684 348 519 292 1098 390 יום טיפול כולל התכנית עלות
72^: 397 724 397 724 397 המוסדי הסידור עלות

המציאותית התכנית

הומלץ להם הקשישים מס'
10 130 11 6 5 יום טיפול

212 211  203   יום טיפול ללא התכנית עלות
302 222  216 413 194 יום טיפול כולל התכנית עלות
724 397 397 724 397 המוסדי הסידור עלות
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לעלות מאוד קרובה בקהילה להשאירם כדי הנדרשים השירותים עלות שבממוצע
נפש תשוש קשיש של אחד במקרה רק שמדובר כיוון לחודש). 397$) במוסד האשפוז
גם זו. מהשוואה מסקנות להסיק איו במיוחד גבוהה לו הנדרשים השירותים שעלות
הכוללת התכנית עלות בין להשוות יש בקהילה שיישארו רצוי שלא הקשישים לגבי

פתרונות שני ביו ההשוואה מתאפשרת כך המוסדית, העלות לביו יום טיפול
292$ כ היא בקהילה שיישארו רצוי שלא לתשושים בממוצע הנדרשת העלות רצויים:

הנדרשת העלות המוסדית. מהעלות לחודש 100$ בכ נמוכה זו עלות  לחודש
מהעלות נמוכה היא ואף  לקשיש בממוצע 519$ היא הנפש לתשושי בממוצע

מוסדי. לסידור הציבורית
לטיפול המסגרות את רואים אינם שהמומחים שלמרות כן, אם לראות, ניתן
להישאר שיכולים לקשישים לסייע יכולות הן המוסדי, לסידור כאלטרנטיבה יום

צורך ללא וזאת לצרכיהם, יותר מלא מענה שיתן באופן כן ולעשות בקהילה
תתרום אכן יום לטיפול המסגרת בהם במקרים יותר. גדולה כלכלית בהשקעה

במוסד. מטיפול יותר גדולה בהוצאה כרוכה היא אין מיסוד למניעת
המציאותית התכנית

בעלות משמעותיים הבדלים נמצאו לא בקהילה להישאר שיכולים התשושים אצל

וזו יום טיפול הכוללת מזו האלטרנטיביות, התכניות לשתי הנדרשת הממוצעת
בממוצע נדרשים בקהילה להישאר שיכולים לקשישים יום. טיפול כוללת שאינה

את מכלילים כאשר לחודש 222$ וכ יום, טיפול בלי לחודש 211$ בהיקף שירותים
.(28 לוח (ראה בעלות היום טיפול

הטיפול תכנית עלות בקהילה להישאר שיכולים הנפש תשושי אצל זאת, לעומת
תשושי יום. טיפול כוללת שאינה התכנית של מזו יותר גבוהה יום טיפול הכוללת
בהיקף לשירותים המציאותית, התכנית לפי זקוקים, בקהילה להישאר שיכולים הנפש
302$ של בעלות לשירותים יזדקקו יום לטיפול במסגרת יבקרו אם אך לחודש, 212$

לחודש.

את בהרבה מייקרות יום לטיפול המסגרות הנפש תשושי שלגבי כן, אם נראה,
מהטיפול קבוע באופן להינפש למשפחות מאפשרות אלו מסגרות אולם השירות.
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עלידי למשפחות זו אפשרות ניתנת לא המציאותית התכנית במסגרת בקשיש.

שירות מהעדר וכתוצאה המוגבל השירות מהיקף כתוצאה בבית, הניתנים שירותים

מקצועית. בלתי השגחה

מוגן בדיור הצורך היקף ג.

כתחליף או בנוסף מוגן, דיור על להמליץ המומחים יכלו העצמאים לקשישים
לקשישים מיועדות המוגן הדיור מסגרות בביתו. לקשיש שהומלצו לשירותים

בתחום הקשישים צורכי על לענות מטרתן רבה. במידה עצמאים חיים לנהל היכולים
בית, אם ישנה המוגן בדיור יותר. מוגנת תחושה להעניק לכך ובנוסף הדיור,

לפנות הקשישים יכולים אליה כתובת והמהווה והדירות המבנים לאחזקת הדואגת
קשישים בחברת הקשישים נמצאים מוגן דיור של במסגרת כך, על נוסף זמן. בכל

המסגרות ברוב שלהם. החברתיים לצרכים מענה המסגרת נותנת ובכך נוספים,

לדיירים. מועדון ישנו מוגן לדיור
האידיאלית התכנית

מהלא 3^ ול למיסוד הממתינים מהעצמאים #43 ל הומלץ מוגן דיור
מבין הנזקקים לשיעור הממתינים מבין הנזקקים שיעור בין ההבדל ממתינים.

מבעיות הסובלים בשיעור הקבוצות בין ההבדלים את בעיקר משקף הלאממתינים
להוות הוא המוגן הדיור של המרכזי תפקידו לבד. הגרים הקשישים ובשיעור דיור
הומלץ הוא השירות, הומלץ להם הקשישים מבין 763; ל לדיור אלטרנטיבית מסגרת

בדירה. הדרושים ושינויים לשיפוצים או דיור להחלפת כתחליף

עצמאים לקשישים מוגן בדיור הצורך היקף :29 לוח
_

ממתינים ממתינים

943 171 (א) קשישים סה"כ

34 43 האידיאלית בתכנית מוגן דיור להם שהומלץ הקשיעשים שיעור
35 42 המציאותית בתכנית מוגן דיור להם שהומלץ הקשישים שיעור
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של שירותים ולהחליף יותר מוגנת מסגרת להוות הוא נוסף מרכזי תפקיד
בתחומים לשירותים כתחליף המוגן הדיור הומלץ מהקשישים (לכמחצית וחברה השגחה

גבוה שיעור יש מוגן דיור על להם שהומלץ הקשישים שמבין איפוא פלא לא אלו).
.$43  לבד והגרים $90; כ קשות, דיור מבעיות הסובלים קשישים של

עלפי בקהילה להישאר יכולים אינם מהעצמאים ביותר קטן שיעור רק

יועברו אם גם כן לעשות יכולים אינם (89^ מרביתם אך האידיאלית, התכנית
(563;) ממחצית ליותר בקהילה שיישארו רצוי שלא הקשישים מבין מוגן. לדיור

מהקשישים $35; ל השירות הומלץ כמוכן למיסוד, כאלטרנטיבה מוגן דיור הומלץ
בקהילה. להישאר שיכולים

מהוות מוגן לדיור מסגרות אין יום, טיפול של במקרה שכמו מכאן,
הם אך כן, לעשות יכולים לא בבית הניתנים ששירותים בשעה למיסוד אלטרנטיבה
כאשר גם כן לעשות היכולים קשישים של בקהילה להישארותם בולט באופן מסייעים

בבתיהם. יישארו אם בקהילה להשאירם רצוי זה אין

המציאותית התכנית

דומה המציאותית התכנית במסגרת מוגן דיור להם שהומלץ הקשישים שיעור
הומלץ והוא ,(%35 ממתינים לא ,$42 (ממתינים האידיאלית בתכנית שמצאנו לזה

יכולים שאינם הקשישים שמבין לציין, חשוב אולם שירותים. לאותם כתחליף
כן לעשות יכולים 252;  מועט מספרם זו בתכנית שגם אף  בקהילה להישאר

התכנית במסגרת היה ניתן שלא מכך כנראה, נובעת, זו עובדה מוגן. דיור בעזרת
אינם האלו הקשישים של הדיור ותנאי דיור, החלפת על להמליץ המציאותית

בקהילה שיישארו רצוי שלא הקשישים מבין כמחצית בבתיהם. להישאר להם מאפשרים
להישאר שיכולים אלו מבין לכשליש הומלץ והשירות מוגן, בדיור שיגורו רצוי

בקהילה.

בתחום לשירותים כתחליף המקרים במרבית הומלץ מוגן שדיור מכך כתוצאה
ואמצעי ביפר מכשירי להתקנת וכתחליף דיור והתאמת שיפוצים כמו הדיור,

מוגן דיור הכוללות הטיפול תכניות בין העלות הבדלי את לאמוד קשה מיגון,
או הנדרשים השיפוצים עלות בקהילה. ניתנים אלה שירותים שבהם אלו לבין
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והיא בדירה, לערור שיש השינויים בהיקף תלויה הקשיש לצורכי הדיור התאמת

ניתנים אלה שירותים כך, על בנוסף לדירה. מדירה רבה במידה להשתנות עשויה
לחלק יש שעליו הזמן טווח מהו להעריך וקשה שוטף, באופן ולא חדפעמי באופן

העלות. את
הצורך ועל הקשיש של חברתיים צרכים על לענות גם מיועד המוגן הדיור
אינו אלה לצרכים מענה מתן בטחון. תחושת לו שתעניק יותר, מוגנת במסגרת

בעלות. להימדד יכול
בין השוואה נערכה לא המוגן, הדיור עלות באומדן אלה ממגבלות כתוצאה
הקשיש העברת כוללות שאינן לאלה מוגן דיור הכוללות הטיפול תכניות עלות

זו. למסגרת
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הנתונים ואיסוף המחקר, אוכלוסיית : אי נספרו

האוכלוסייה: 1.הגדרת

כוללת: המחקר אוכלוסיית

ברשימות המופיעים וסיעודיים) נפש תשושי תשושים, (עצמאיים, קשישים א)

של (65 גיל מעל גברים ,60 גיל מעל (נשים ממושך מוסדי לסידור ההמתנה
שבע באר ,(15.6.83 (בתאריך ירושלים של והרווחה הבריאות לשכות

.(1.1.84 (בתאריך אביב ותל (1.10.83 (בתאריך
הממומנים ביתית עזרה ו/או אישי טיפול המקבלים הערים מאותן קשישים ב)

כללית, קופתחולים או והרווחה העבודה משרד הבריאות, משרד עלידי
מורכבת זו קבוצה ממושך. מוסדי לסידור ההמתנה ברשימות רשומים ושאינם
טיפול מקבלי (2 הבריאות, ממשרד אישי טיפול מקבלי (1 תתקבוצות: 4 מ

עזרה מקבלי (4 מקופתחולים, אישי טיפול מקבלי (3 הרווחה, ממשרד אישי

הרווחה. ממשרד ביתית

הדגימה: ותהליך שבע באר אביב, תל בירושלים, האוכלוסייה גודל .2
לשירותי ומהמחלקות הבריאות מלשכות הערים בשלוש התקבלו ההמתנה רשימות

בעיריות. והקהילה המשפחה

והרווחה העבודה ממשרד הבריאות, מלשכות התקבלו השירותים מקבלי רשימות
השירותים מקבלי מרשימות כללית. קופתחולים של טיפול להמשך ומהיחידות
הערים: של השיפוט בתחום המתגוררים היהודים הקשישים רק נחקרו שנת7?בלו,

והפרוזדור, המזרחית ירושלים נכללו לא אביביפו. ותל שבע באר ירושלים,
שבע. בבאר מתגוררים שאינם הדרום מחוז ותושבי

לשירות מימון מקבלים או אחד, משירות יותר המקבלים קשישים וישנם מאחר
האלו מהקשישים אחד כל בו רשימות התאמת של שלב התבצע גורמים, משני מסוים

הבאים: הכללים עלפי בלבד אחת ברשימה הושאר

גם והרווחה, הבריאות ממשרדי הממתינים כל את כוללות הממתינים רשימות 

קהילתיים. שירותים מקבלים הם כאשר
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טיפול המקבלים הקשישים כל את כוללת בריאות אישי טיפול מקבלי רשימת 

הבריאות. משרד מטעם אישי
אישי טיפול המקבלים הקשישים כל את כוללת רווחה אישי טיפול מקבלי רשימת 

הבריאות. משרד דרך אישי טיפול גם המקבלים אלו מלבד הרווחה, ממשרד

ביתית עזרה המקבלים הקשישים כל את כוללת מרווחה ביתית עזרה מקבלי רשימת 
הבריאות. ממשרד או הרווחה ממשרד אישי טיפול מקבלים ושאינם הרווחה, ממשרד

טיפול מקבלי הקשישים כל את כוללת מקופתחולים אישי טיפול מקבלי רשימת 
הבריאות ממשרד ביתית עזרה ו/או אישי טיפול מקבלים שאינם בקופתחולים אישי

ממתינים 94 כדלקמן: הוא הרשימות, בין החפיפות היקף הרווחה. ממשרד או
אישי טיפול ומקבלי ממתינים 20 ברווחה, ביתית עזרה ו/או אישי טיפול ומקבלי

בבריאות 24 ו וקופתחולים ברווחה 30 ובבריאות, ברווחה 34 בבריאות,
וקופתחולים.

הרשימות התאמת תהליך לאחר רשימה בכל הקשישים מספר מפורט הבא בלוח
למיסוד. ממתינים או אחד, מגורם מיותר שירותים שקיבלו הקשישים והוצאת

אישי טיפול המקבלים ו/או למיסוד הממתינים הקשישים מספר :1 לוח
הערים בשלושת ביתית עזרה ו/או

תלאביב | בארשבע ירושלים

72 44 133 בריאות ממתיני
130 35 175 רווחה י נ ממתי
145 97 220 בריאות אישי טיפול מקבלי
48 15 130 רווחה אישי טיפול מקבלי
655 267 413 רווחה ביתית עזרה מקבלי
146 71 343 קופתחולים אישי טיפול מקבלי

בשלמותן והרווחה הבריאות לשכת דרך הממתינים כל נחקרו הערים בשלוש

הקהילתיים. השירותים מקבלי מרשימות ומדגם
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המחקר כלי .3

התעוררו אשר והבעיות הקשישים צרכי על נתונים לאיסוף נועדו המחקר כלי
הקשיש, של התפקודיבריאותי מצבו על מידע מרכזים הם השירותים. במתן

שהם פורמלית והלא הפורמלית העזרה היקף על נתונים סוציוכלכליים, מאפיינים
במתן בהם נתקלים מהשירותים והמטפלים המשפחה הקשיש, אשר והבעיות מקבלים

אם האפשרות, ועל למיסוד לפנייה הסיבות על מידע כוללים הם כמוכן הטיפול.
שאלונים: סוגי שלושה נבנו כך לשם בקהילה. הקשיש להשארת קיימת,

הפורמליים. השירותים מטעם בקשיש המטפל לאדם מיועד  מטפל" "תיק שאלון .1

בלשכות, הקשישים של האישיים בתיקים רשומים מטפל תיק בשאלון מהנתונים חלק

סוציאלית (עובדת בלשכה קשיש לאותו האחראי המטפל עלידי הושלם המידע ויתר
ביחידה אחיות הבריאות, בלשכות סוציאליות ועובדות אחיות הרווחה, בלשכות

המרפאות). ואחיות קופתחולים של טיפול להמשך

את לראיין היה ניתן לא בהם במקרים עצמו. לקשיש מיועד קשיש" "שאלון .2
(התומך), הראשי העוזר עם ראיון בוצע בריאותיות, או נפשיות מסיבות הקשיש,

העיקריים הנתונים את לקבל מנת על קשיש", אודות "תומך שאלון בעזרת
לפני ממושך לטיפול במוסד אושפז הקשיש בהם במקרים קשיש. בשאלון המופיעים

קשיש". "שאלון מתוך שאלות של מצומצם מספר נשאל הוא הראיון,
הרבה במידה לו עוזר הקשיש, דברי שלפי אדם לאותו מיועד תומך" "שאלון .3

במקרה הפורמליים). מהשירותים מטפל (מלבד הראשי העוזר היומיום, בחיי ביותר
לו, העוזרים על מידע מסר לא ולכן השאלון, על לענות היה יכול לא שהקשיש

המטפל. של דעתו לפי נקבע התומך

הנתונים איסוף .4

מטפל" "תיק שאלון הועבר הראשון בשלב כדלקמן: היה הנתונים איסוף סדר

כאשר להתראיין. ויכולתו מצבו על בסיסיים נתונים עם הקשיש אל להגיע מנת על

שני רואיינו לא מטפל", "תיק שאלון בוצע ולא אותר, לא הקשיש של תיקו
התומך זהות התקבלה וממנו קשיש" "שאלון רואיין השני בשלב האחרים. השאלונים

מכן. לאחר ן י שרואי
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המציאותית בתכנית ומגבלות ספקים רשימת בי: נספח
שירותים ו/או ספקים נוספים;רשימת שירותים פורמלית: לא עזרה

.30 (שעות) משקהבית מתוך משפחה .1

.32 (שעות) למשקהבית מחוץ משפחה .2

.33 (שעות) חברים/שכנים .3
הקשיש עם הגר דייר .34

הקשיש עם שגרה מטפלת .35 פורמלית: עזרה
בתכנית (רק מט"ז/צופיה .51 משקהבית: בניהול ועזרה אישי טיפול

המציאותית) (שעות) וצופיה מט"ז, מט"ב, עיוורים4. מועדון .52 (שעות) בית) (עוזרת ביתית עזרה .5
(יחידות) לבית מוכנות ארוחות .6

(יחידות) במועדון מוכנות ארוחות הקיימת7. הפורמלית המערכת של מגבלות בשבוע) (פעמים ניידת כביסה שירות .8
אישי: טיפול בשבוע) (פעמים במועדון כביסה שירות !9

לשבוע שעות 6 עד תשושים: (שעות) חברתיים בית ביקורי 10
שעות 18 עד נפש: ותשושי סיעודיים
פעם כל שעות 3 = לשבוע בבית: מקצועיים רפואיים שירותים
(4  חריגים (במקרים (פעמים) רופאים ביקורי .11

לביקור:שעה שעות מינימום  (פעמים) מקצועית אחות ביקורי .12
בשבת ניתן לא השירות  (שעות) ערב אחות .13
מפוצל ניתן לא השירות  (שעות) פיזיוטרפיסטית 14

לשבוע שעות 4 עד ביתית: עזרה (שעות) ובדיבור בעיסוק מרפא 15
לשבוע ארוחות 7 עד מוכנות: ארוחות ניידות  רפואיים מכשירים 16
ליום) אחת (ארוחה וכוי) גלגלים כיסא (טריפוד,

(יחידות)
(חמצן, אחרים רפואיים מכשירים .17

(יחידות) דיאליזה) זונדה,
במערכת ניתנים שאינם שירותים (גם רפואיים לטיפולים הסעות .18

ימת הקי (פעמים) למועדון)
ערב אחות .13 ולבטחון) למיגון da) beeper שירות 19

beeper שירות .19 (חדפעמי)
דירה בהחלפת עזרה .23
נפש לתשושי מועדון .25 דיור: שירותי

המשפחה עבור ו לחופשי מיטה .28 (חדפעמי) בסיסי ביתי ד ו צי ניידת20. ספריה .29 פתחים, (הרחבת דיור בהתאמת עזרה ניידת21! כביסה .8 (חדפעמי) וכוי) רמפה ביןהתקנת להפריד יש המציאותית (בתכנית (צבע, בדירה בשיפוצים עזרה 22
ומט"ז/צופיה) מט"ב תפקידי מיגון, רטיבות, אינסטלציה,

(חדפעמי) מנעולים) סורגים,
(חדפעמי) דירה בהחלפת עזרה .23

אחרים שירותים
(שעות) חברתי מועדון .24

(שעות) נפש לתשושי מועדון .25
(פעמים) סוציאלי טיפול .26
(חדפעמי) אפוטרופוס .27

המשפחה עבור לחופשון מיטה .28
(ימים)

ניידת ספריה .29
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Abstract

This is the second in a series of reports of an extensive in
depth survey of 600 elderly persons on waiting lists for institutional
care in Jerusalem, Tel Aviv and Beer Sheva, and about 2,400 elderly who

were at risk of being institutionalized and were receiving home care
from the public sector in the same three cities. The study examined
the possibility of preventing institutionalization for disabled elderly
through the provision of community services.

In our first report (Habib et al, 1986) we presented findings
that in the views of elderly awaiting institutionalization, their
primary informal supporters, and the practitioners responsible for
their care (professional nurses or social workers), significant
proportions of the elderly at all functional levels could remain in the
community. This paper reports on the assessments of multidisciplinary
teams of experts, regarding whether these elderly clients could remain
in the community, and if so, what would be the extent and type of
community services required in order to give them appropriate
alternative care. The assessments were made on the basis of
information regarding the client which was presented on structured
forms. Reliability tests indicated a high degree of agreement among

the different teams.

To an even greater extent than the other groups of respondents,
the experts assessed that a large proportion of those elderly waiting
for placement could, in fact, remain in the community if they were

fully provided with all possible services required (even, for example,

supervision at night ): 943; of those categorized as independent
elderly, 823? of the frail, 12* of the mentally frail and 673; of those



f

requiring nursing care.
However, providing adequate care by these ideal care plans would

require that existing community services be expanded by iK^ for the
independent, by 532% for the frail, and by 396$; for the mentally frail
and nursing clients. The experts also recommended that the families
take responsibility for a significant amount of the help required,
especially when they shared the same household with the elderly person.

No significant differences were found among the waiting list
populations of all three cities with regards to the proportions
assessed as able to remain in the community. However, the cost
required to provide adequate services varied, being highest in Tel
Aviv, because there is less informal support available in that city.

We found that the cost of providing appropriate care via
community services would be lower than the cost of institutional care
for about 8C^ of the independent elderly, 7C^ of the frail, and 65;* of
the mentally frail and nursing clients who were assessed as able to
remain in the community. This, however, does not ensure that total
public expenditures would decline if community services were to be

extended, as elderly who would not otherwise apply for
institutionalization would probably enjoy these services as well.

The experts were also asked to compose treatment plans compatible
with currently existing entitlements in the public sector: Only

existing services could be recommended, in amounts not exceeding those
stipulated in current regulations, and with the same degree of
flexibility. Even with these restricted care plans, it was assessed
that 873; of the independent, 693; of the frail, 50$ of the mentally
frail and 37% of the nursing could remain in the community. However,



the services recommended by the experts far exceeded those actually
provided to these clients, so that we calculated that community

services would have to be expanded by rates of 18C^ for the
independent, 294!?; for the frail and 148!* for the mentally frail and

nursing clients in order to implement their recommendations.
Sheltered housing was recommended for 363; of the independent

elderly and day care for 3O* of the frail and 20cf of the nursing
clients, but these services would prevent institutional izat ion for only
a very small proportion of those who couldn't remain in the community

with the aid of other services provided at home. However, the impact
of both frameworks in preventing institutional izat ion may be far
greater when other homedelivered services are unavailable.

It should not be assumed that provision of community services
will permit us to prevent institutional izat ion to the extent reported
here among all of those requiring it, since clients with the most
severe problems usually enter institutions far more quickly and were

probably not adequately represented on the waiting lists. Furthermore,
assessments were hypothetical and final conclusions regarding the
feasibility of alternative care awaits further demonstration in the
field.
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