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המכין
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, מהאקרמיות מומחים של הפעולה

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש לבין מחקר בין לגשר

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

החברתיים. והשירותים המדיניות של בעיצובם

לשס 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 הם בדפים המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים פרטיסיוגופיס של או המכון של אלה את ליצג
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תקציר

המרכזית הלשכה עלידי ב1985 שנערך ,60+ בני של הארצי הסקר בנתוני שימוש נעשה זה במחקר
בפעילויות מוגבלות לבין דמוגרפיות תכונות בין המקשרים קודמים מודלים לעדכן כדי לסטטיסטיקה,
המוגבלות היקף נאמד המעודכנים, המודלים בסיס על .(1ADL) משקהבית ובניהול (ADL) יומיומיות

.2000 שנת עד המוגבלות היקף של ואזוריות ארציות תחזיות ונערכו בהווה, הקשישים בקרב

כ896 היהודית הקשישים אוכלוסיית בקרב ב1985 המוגבלות שיעור היה הארצי, הסקר נתוני לפי
מוגבלות ונשים בגיל העלייה עם עולה המוגבלות משקהבית. בניהול וכ3896 יומיומיות בפעילויות
בפעילויות מוגבל להיות ההסתברות את מעלים רבדורי במשקבית שמגורים בעוד אך מגברים. יותר
המוגבלות דפוסי כי נמצא משקהבית. בניהול מוגבל להיות ההסתברות את מורידים הם יומיומיות,
בסקרים שנמצאו המוגבלות לדפוסי דומים (60+ (בני זה סקר מממצאי העולים יומיומיות בפעילויות
המוגבלות דפוסי תרגום לגבי הקודמים הסקרים אומדני על ולהתבסס להמשיך ניתן ולכן הקודמים,

פורמלית. ובלתי פורמלית עזרה שעות בין החלוקה ולגבי הדרושות הטיפול לשעות

בשנת ב36,600 נאמד בקהילה הגרים יומיומיות בפעילויות המוגבלים הקשישים של הכולל מספרם
בפעילויות המוגבלים הקשישים מספר מתוכם, בקהילה. הגרים הקשישים מכלל 9.696 שמהווים ,1988

הגרים היהודים מהקשישים כ8.796 או ב30,900 נאמד היהודית האוכלוסייה בקרב יומיומיות
הלאיהודים. מהקשישים 5,700  %22.6d 1988 בשנת נאמד הלאיהודים הקשישים ומספר בקהילה; I
אוכלוסיית בקרב יומיומיות בפעילויות המוגבלים שהיקף מראות הבאות לשנים המוגבלות תחזיות ?
בקרב .2000 בשנת 48,200 ול 1995 בשנת ל42,300 ולהגיע לגדול צפוי בקהילה הגרים הקשישים /
1995 בשנת ל35,500 להגיע יומיומיות בפעילויות המוגבלים מספר צפוי היהודית האוכלוסייה
יגדל הלאיהודית האוכלוסייה בקרב .(1988 לשנת בהשוואה 2998 של (גידול 2000 בשנת ול40,000
לשנת בהשוואה £449 של (גידול 2000 בשנת ל8,200 ויגיע 1995 בשנת 6,800 ל עד המוגבלים מספר

.(1988

במספר דיפרנציאלי לגידול מביאה השונים הארץ באזורי הדמוגרפיות בהתפתחויות השונות
וחיפה אביב תל במחוזות יומיומיות בפעילויות המוגבלים מספר יגדל 2000 שנת עד בהם. המוגבלים
הדרום במחוז זאת לעומת .2996 על העומד הארצי מהממוצע הנמוך שיעור בהתאמה, ו2096, ב2596

.3796 של גידול צפוי הצפון ובמחוז 5396 של גידול צפוי

היהודית האוכלוסייה בקרב זה שיעור נאמד 1988 בשנת משקהבית, בניהול למוגבלות באשר
ב המוגבלות שיעור נאמד הלאיהודים הקשישים אוכלוסיית בקרב מוגבלים. 140,800 שהם ב39.795,

האוכלוסייה כל בקרב משקהבית בניהול המוגבלים בהיקף ב10,900. נאמד ומספרם ב43.196 1988

.2000 בשנת 184,900 ועד 1988 בשנת מ151,700 ,2000 שנת עד 2296 של גידול צפוי

משקבית. בניהול המוגבלים במספר ו2796) 4595) יותר מהיר גידול צפוי וירושלים הדרום במחוזות
.1496 של גידול אביב תל ובמחוז 1096 של גידול צפוי זאת, לעומת חיפה, במחוז

גל עקב הצפויים הדמוגרפיים השינויים את בחשבון מביאות אינן הבאות לשנים המוגבלות תחזיות
בנפרד. יפורסמו המוגבלות דפוסי על העלייה השפעות לגבי הערכות העלייה.



תודה דברי
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לביטוח למוסד תודתנו זה. דו"ח להכנת ותרמו שסייעו האנשים לכל להודות לנו היא נעימה חובה
מהידע תרמו אשר מורגנשטיין, וברנדה כהן שלמה ההיגוי ועדת ולחברי במימון הסיוע על לאומי

המחקר. בגיבוש שלהם המקצועי

לרשותנו העמידו אשר צדקה, ופנינה סבטלו איתן לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה לאנשי מודים אנו
התמיכה על טל לדורית מיוחדת תודה זה. לדו''ח עיקרי בסיס שהיווה 60+ בני סקר נתוני את

העבודה. שלבי כל לאורך המקצועית

הדו"ח עריכת על רוזנפלד לג'ני מודים אנו המועילות. הערותיהם על מודים אנו גאון ולדניז חביב לג'ק
בהדפסתו. העזרה על אלון ולבלהה
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הענ"נים תוכן

1 מבוא א: פרק

של הארצי הסקר לבין ברק) (בני מקומי סקר בין השוואה ב. פרק
3 (למ"ס) 60+ בני

אוכלוסיית לבין ברק בבני הסקר אוכלוסיית בין השוואה .1
3 60+ בני סקר עלפי בארץ היהודים הקשישים
4 הסקרים שני בין המבניים ההבדלים .2

4 מוגבלות של המשתנים הגדרת .3

4 (ADL) יומיומיות בפעילויות מוגבלות א.
5 (1ADL) משקהבית בניהול מוגבלות ב.

7 יהודית אוכלוסייה  60+ בני סקר עלפי מוגבלות דפוסי ג: פרק

דמוגרפיים מאפיינים בין הקשר של חדמשתני ניתוח .1
ד מוגבלות לבין
7 (ADL) יומיומיות בפעילויות מוגבלות א.
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12 (ADL) יומיומיות בפעילויות מוגבלות א.
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23 לאיהודית אוכלוסייה  60+ בני סקר עלפי מוגבלות דפוסי :t pw
דמוגרפיים מאפיינים בין הקשר של חדמשתני ניתוח .1

24 מוגבלות לבין
24 (ADD יומיומיות בפעילויות מוגבלות א.
24 (1ADL) משקהבית בניהול מוגבלות ב.
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25 מוגבלות לבין
25 (ADL) יומיומיות בפעילויות מוגבלות א.
26 (1ADL) משקהבית בניהול מוגבלות ב.

28 2000 ו 1995 בשנים הקשישים בקרב מוגבלות לגבי תחזיות ה: פרק

28 (ADL) יומיומיות בפעילויות מוגבלות לגבי ארציות תחזיות .1

28 יהודים קשישים א.
32 לאיהודים קשישים ב.
a סיכום ג.



34 (1ADL) משקהבית בניהול מוגבלות לגבי ארציות תחזיות .2

י 34 יהודים קשישים א.
35 לאיהודים קשישים ב.

. יומיומיות בפעילויות מוגבלות לגבי אזוריות תחזיות .3

36 משקהבית ובניהול

40 סיכום ו: פרק

41 ביבליוגרפיה
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לוחות רשימת

3 60+ בני סקר לבין ברק בני סקר בין דמוגרפיים נתונים השוואת :1 לוח

דמוגרפיות קבוצות לפי iadl וב adl ב המוגבלות שיעורי :2 לוח
g 60+ בני סקר מתוך

סקר לבין ברק בני סקר בין ADL ב המוגבלות שיעורי השוואת :3 לוח
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לבין ברק בני סקר בין iadl ב המוגבלות שיעורי השוואת :4 לוח
11 דמוגרפיות קבוצות לפי 60+ בני סקר
נ1 (2 ו 1 (מודלים adl  יומיומיות בפעילויות מוגבלות של Logit ניתוח :5 לוח

:ADL  יומיומיות בפעילויות מוגבלות של Logit ניתוח :6 לוח
14 (3,2,1 (מודלים השוליות ההשפעות
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השוליות ההשפעות :1ADL  משקהבית בניהול מוגבלות של Logit ניתוח :10 לוח

17 (1 (מודל

18 (2 (מודל iadl משקהבית בניהול מוגבלות של Logit ניתוח :11 לוח f
השוליות ההשפעות :1ADL  משקהבית בניהול מוגבלות של Logit ניתוח :12 לוח
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20 (3 (מודל iadl משקהבית בניהול מוגבלות של Logit ניתוח :13 לוח

השוליות ההשפעות :1ADL  משקהבית בניהול מוגבלות של Logit ניתוח :14 לוח
21 (3 (מודל

22 הסקרים בשני השוליות ההשפעות השוואת  משקהבית בניהול מוגבלות :15 לוח

לבין היהודית האוכלוסייה בין דמוגרפיים נתונים השוואת :16 לוח
25 60+ בני סקר עלפי הלאיהודית האוכלוסייה

דמוגרפיות קבוצות לפי iadl וב adl ב" המוגבלות שיעורי :17 לוח
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27 (2 ו 1 (מודלים השוליות ההשפעות  לאיהודית אוכלוסייה
29 20001988 היהודים הקשישים אוכלוסיית בהרכב התפתחויות :22 לוח
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בשנים במוסדות ושיעורם היהודים הקשישים מספר תחזית :23 לוח
י 29 1983 של המיסוד דפוסי יישמרו אם ,20001988

הגרים היהודים הקשישים אוכלוסיית בהרכב התפתחויות :24 לוח
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32 20001988 בקהילה adl ב המוגבלים הלאיהודים הקשישים מספר :28 לוח

33 20001988 בקהילה ADL ב המוגבלים הלאיהודים הקשישים שיעור :29 לוח
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(1ADL3) משקהבית בניהול המוגבלים היהודים הקשישים מספר :31 לוח
34 20001988 בקהילה

(IADL3) משקהבית בניהול המוגבלים היהודים הקשישים שיעור :32 לוח
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מבוא א: פרק

על דמוגרפיים שינויים של השפעותיהם בהערכת גוברת התעניינות מגלים בישראל השירותים מתכנני
ובבאר ברק בבני סקרים, שני לאומי לביטוח המוסד יזם 1979 בשנת לשירותים. ההזדקקות דפוסי
קהילתיים בשירותים הצורך ואת הקשישה האוכלוסייה של המוגבלות היקף את לאמוד במטרה שבע,

.(1984 מורגנשטיין ;1981 ואחרים (זילברשטיין

מקיף מחקר לאומי לביטוח והמוסד ברוקדייל מכון ערכו הסיעוד, חוק של הגיבוש מתהליך כחלק
ההזדקקות לבין הקשישים של והסוציוכלכליים הדמוגרפיים הנתונים בין הקשר את לבחון שנועד
ואחרים חביב ;1984 ואחרים (פקטור הקשישים של המוגבלות ודפוסי עלותם קהילתיים, לשירותים

.(1987

כלל של הצרכים היקף לניבוי מודלים נבנו שבע, ובבאר ברק בבני שנעשו האלה המחקרים בעקבות
התמורות השפעת את המשקפות הבאות, לשנים תחזיות ונערכו שונים, ובאזורים בארץ הקשישים
מקומי סקר א. סקרים: משני נתונים שילוב על התבססו המחקרים בשירותים. הצורך על הדמוגרפיות
בבני ומוצא) מין גיל, (לפי ספציפיות לקבוצות המוגבלות שאומדני שהתברר לאחר ברק, בבני שנערך
,(1985 ופקטור (שמואלי אחרים קהילתיים בסקרים שנמצאו לאלה סטטיסטית מבחינה דומים ברק,
ואחרים (חביב שבע ובבאר אביב בתל בירושלים, שנערך קהילתיים שירותים מקבלי על סקר ב.
חוק במסגרת הזכאים היקף של הערכה נעשתה מהמחקרים, שעלו האומדנים על בהסתמך .(1986

החוק. של עלותו והוערכה הסיעוד

כמקור גם ומשמשים שימשו שונים קהילתיים לשירותים והנזקקים המוגבלים היקף על האומדנים
והן החוקרים הן זאת, עם והמקומי. הארצי במישור שירותים לפיתוח אב תכניות להכנת ייחודי מידע
הערכות של תקפותן לגבי שאלות העלו אחרים, ובמשרדים לאומי לביטוח במוסד המדיניות קובעי

הארץ. כלל על האומדנים את להשליך האפשרות ועל בודדות ערים של מדגם על המבוססות
הסקר ומעלה. 60 בני של מקיף ארצי סקר 19861984 בשנים ערכה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
לתכנון האגודה  אשל לאומי, לביטוח המוסד והבריאות, הרווחה משרדי בהשתתפות ומומן בוצע
זה סקר של המטרות אחת ברוקדייל. ומכון ג'וינטישראל בישראל, הזקן למען שירותים ולפיתוח
לספק בבד ובד למשל) ברק, (בני מקומיים סקרים של הנתונים תקפות בעיית עם להתמודד היתה
תחזיות עם יחד האלה, הנתונים עיבוד גדול. ארצי קשישים מדגם על המושתת יותר רחב נתונים בסיס |

בעבר. שנעשו ההערכות עדכון מאפשרים חדשות, דמוגרפיות

העבודה מטרת

(1984 ושמואלי חביב (פקטור, גבוה" בסיכון קבוצות בזיהוי הדמוגרפיים הנתונים "משקל בעבודה
לשירותים "הזדקקות בעבודה שונים. דמוגרפיים מאפיינים לבין יומיומי תפקוד בין הקשר נותח
צורך של למונחים המוגבלות נתוני את לתרגם ניסיון נעשה (1987 ואחרים (חביב ועלותם" קהילתיים
בנתוני משתמשים אנו שלפנינו בעבודה השירותים. הספקת של הצפויה העלות את ולחשב בשירותים
בין המקשרים בעבר, שנבנו מודלים לעדכן כדי לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של הארצי הסקר
לפעילויות הכוונה השונות. בפעילויות מוגבלויותיהם לבין הקשישים של הדמוגרפיות התכונות
ארוחות, הכנת (ניקיון, משקהבית ולניהול והאכלה) הלבשה (רחצה, אישי לטיפול הקשורות יומיומיות
אמנם נשארו סגוליות אוכלוסייה קבוצות לפי המוגבלות דפוסי האם נבדוק היתר, בין וקניות). כביסה
שינויים היו שמא או מקומיים, מסקרים שהופקו לממצאים הארצי בסקר מקבילים והם בעינם,

לשירותים. וההזדקקות המוגבלות היקף תחזיות על להשפיע העשויים המוגבלות, בדפוסי מבניים
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העבודה מבנה

אוכלוסיות, מבחינת ,60+ בני סקר עם ברק בבני המקומי הסקר של השוואה עורכים אנו בי בפרק
סקר עלפי היהודית האוכלוסייה של המוגבלות דפוסי את מציגים אנו ג' בפרק וכוי. משתנים הגדרת

י בפרק המקומי. הסקר לממצאי אותם ומשווים ורבמשתני, משתני חד בניתוח שנמצאו כפי ,60+ בני
שנמצאו כפי ,60+ בני סקר עלפי הלאיהודית, האוכלוסייה של המוגבלות דפוסי את מציגים אנו ד'
תחזיות עריכת לצורך בניתוח שעלו בדפוסים משתמשים אנו ה' בפרק ורבמשתני. חדמשתני בניתוח

האזורי. במישור והן הארצי במישור הן ,2000 שנת עד המוגבלות היקף של

ו
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הארצי הסקר לבין ברק) (בני מקומי סקר בין השוואה ב: פרק
(למ"ס) 60+ בני של

של בתחומים הדרושים הקהילתיים השירותים היקף ועל המוגבלות היקף על הקיימים האומדנים
לאומי לביטוח המוסד ביוזמת שנערך מיוחד סקר על הסתמכו משקהבית וניהול יומיומיות פעילויות
בארץ היחיד הסקר היותו עובדת הוא ברק בני סקר את המייחד .(1981 (זילברשטיין ברק בבני
העזרה כמות לגבי המלצות עם התפקודיות ההערכות את משלב ואשר שלמה, לקהילה המתייחס
ממנה הנובעים והצרכים המוגבלות היקף אמידת לצורך הקשיש. של הצרכים על לענות כדי הדרושה
שנמצאו לאלה דומים ברק בבני המוגבלות דפוסי האם נבדק ברק, בני נתוני בסיס על הארץ בכל
המוגבלות שדפוסי הראו שהבדיקות מאחר .(1985 ופקטור, (שמואלי אחרים מקומיים בסקרים
המוגבלות תחזיות 1984 ב נאמדו אחרים, למקומות דומים ברק בבני ומוצא) מין גיל, (לפי הסגוליים
60 בני של ארצי כלל סקר נערך 1985 ב .(1987 ואחרים (חביב אלה נתונים בסיס על הארץ בכל

מקומיים. מסקרים שהתקבלו המוגבלות דפוסי את לאמת ההזדמנות ניתנה ובעזרתו ומעלה

הנסקרת, האוכלוסייה למבנה התייחסות תוך 60+ בני של לסקר ברק בבני הסקר בין נשווה זה בפרק
הסקרים. משני העולים המוגבלות ולאומדני מוגבלות של להגדרות

היהו'דימ הקשישים אוכלוסיית לבין ברק בבני הסקר אוכלוסיית בין השתאה .1
60+ בני סקר עלפי בארץ

אוכלוסיית מכלל הדמוגרפי בהרכבה שונה ברק בני אוכלוסיית כי לראות ניתן 1 בלוח עיון מתוך
היחס הכללית ובאוכלוסייה נשים 47.392 ו גברים $52.73 היו ברק בבני בארץ. היהודית הקשישים
יותר היו ברק בבני הבדלים. קיימים הגילית בהתפלגות גם נשים. 52.295 ו גברים 47.296 הפוך: הוא
בגילאים קשישים יותר היו הכללית ובאוכלוסייה מאוד, מבוגרים קשישים ויותר צעירים קשישים ^
במשקיבית הגרים קשישים ויותר חדדוריים במשקיבית קשישים פחות היו ברק בבני הבינוניים.

האוכלוסיות. בשתי מאוד דומה מוצא לפי ההתפלגות רבדוריים.

(באחוז>ם) 60+ בגי סקר לבץ ברק בני סקר בץ דמתר0"ם נתונ>ם השוואת :1 לוח

סקר אוכלוסיית סקר אוכלוסיית ~~~~
(יהודים) 1985 60+ בני 1979נ ברק בני

מיו
472 52.7 גברים
52.8 47.3 נשים

גיל
32.5 39.6 6965
354 27.0 7470
210 18.1 7975
78 10.0 8480
3.4 5.3 +85

מוצא
251 23.1 אסיהאפריקה
74!9 76.9 אירופהאמריקה

מגורים הסדרי *
816 75.9 חדדורי משקבית
18.4 24.1 רבדורי משקבית

.(1984 (מורגנשטיין לאומי לביטוח המוסד שערך מחקר מתוך נלקחו ברק בני אוכלוסיית על הנתונים 1
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הסקרים שני בין המבניים ההבדלים .2

להביא יש 60+ בני סקר של נתונים באמצעות ברק בני סקר עלפי שנבנו מודלים לעדכן בבואנו
הנתונים. בסיסי שני בין מהותיים הבדלים בחשבון

* ומפורט רחב 60+ בני סקר הסקרים. בשני שנבדקו דומים נושאים לגבי השאלות בין זהות אין .1

בניהול מוגבלות של ההגדרות בשאלות, אחידות מחוסר כתוצאה למשל, ברק. בני מסקר יותר
שהוגדר למשתנה דומה משתנה להרכיב ניסינו המשתנים). הגדרות סעיף (ראה שונות. משקהבית

ברק. בני בסקר

. של מרכיב שולב התפקודי, מצבו הערכת על הקשיש של העצמי לדיווח בנוסף ברק, בני בסקר .2

מראיינים היו לא 60+ בני בסקר זאת, לעומת הציבור). בריאות (אחיות מקצוע אנשי הערכת
הקשישים. של (self report) עצמית הערכה הן שהתקבלו והתשובות מקצועיים

על המוטל לעומס בלבד חלקית התייחסות 60+ בני בסקר יש משקהבית ניהול של בתחום .3

במשפחה הקשיש של הימצאותו לאור האם לשאלה התייחסות יש בקשישים. המטפלות המשפחות
אנשי ברק בני בסקר הדרושה. העזרה לכמות התייחסות אין אך נוספת, בעזרה מעוניין הוא
הצורך גם ונקבע הקשיש, עם משותפים ממגורים הנובע המשפחה על העומס את העריכו המקצוע

כמותיים. במונחים המתבטא מכך, הנובע בעזרה

בףזוג להם היה ולא נפשיות או פיזיות מסיבות להתראיין יכלו שלא קשישים ,60+ בני בסקר .4
אחרים. בנדגמים הוחלפו אלה מסיבות להתראיין יכלו שלא קשישים ברק, בני בסקר לנפל. נחשבו
בני בסקר מאשר יותר 60+ בני בסקר לעזרה הזקוקים של האומדן את מטה כלפי מטה זו עובדה

ברק.

להבדלים לצפות יש אפשריות, דגימה לטעויות ובנוסף הנתונים, בבסיסי אלה הבדלים רקע על
הסקרים. שני בתוצאות

מוגבלות של המשתנים הגדרת .3

של צרכים לפי או לבצע, מסוגל אינו שהקשיש לפעילויות בהתאם  למוגבלות הגדרות מספר קיימות
בשני מתרכזים אנו זו בעבודה מתגורר. הוא בו משקהבית במסגרת סיפוקם על באים שלא הקשיש

משקבית. וניהול יומיומיות פעילויות תחומים:

אחת לפחות עזרה ללא לבצע הקשיש של אייכולת  (ADD יומיומיות בפעילויות מוגבלות א.
להשתמש מקובל קיצור לשם לכיסא. מהמיטה ומעבר אכילה הלבשה, רחצה, הבאות: מהפעילויות

.ADL  Activities of Daily Living במונח

| אחת לפחות משקהבית במסגרת לבצע הקשיש של אייכולת  משקהבית בניהול מוגבלות ב.

/ IADL  במונח בקיצור להשתמש מקובל וקניות. כביסה הבית, ניקוי בישול, של מהפעילויות
' .Instrumental Activities of Daily Living

)ADD יומיומיות בפעילויות מוגבלות א.

ברק בנ> סקר

הבאות. הפעילויות את עצמם בכוחות לבצע יכלו אם יומיומיות בפעילויות עצמאיים הוגדרו קשישים
עצמם. בכוחות בהם ולהשתמש לשירותים להגיע לאכול, להתרחץ, להתלבש, מהמיטה, ולצאת להיכנס

לעזרה". כ"זקוקים הוגדרו אחת, בפעילות לפחות אחר, אדם של לעזרה שנזקקו קשישים
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העצמית ההערכה על התבסס הקשיש של יכולתו לגבי השיפוט כוללת. אחת שאלה נשאלה זה בתחום
ועל בנוכחותה, הפעולה את לבצע התבקש שהקשיש במקרים המראיינת האחות הערכת על הנדגם, של
אלא הקשיש של מוגבלותו את רק לא העריכו המקצוע אנשי באזור. המקצוע אנשי של דעתם חוות

נזקק. להן פורמלית והבלתי הפורמלית העזרה שעות מספר את גם

60+ בנ> סקר

הבאות: הפעילויות את עצמם בכוחות לבצע יכלו אם יומיומיות, בפעילויות עצמאיים הוגדרו קשישים
לפחות אחת בפעילות לעזרה שנזקקו קשישים לכיסא. מהמיטה ולעבור להתרחץ לאכול, להתלבש,

כ''מוגבלים". או לעזרה" כ"זקוקים הוגדרו

הקשיש של העצמית ההערכה עלפי נקבעה יומיומיות פעילויות לבצע הקשיש של אייכולתו או יכולתו
אץ שצוינו. מהפעילויות המורכב משתנה ונבנה פעילות כל על נפרדות שאלות נשאלו זה בסקר בלבד. \

הדרושה. העזרה לכמות בסקר התייחסות

(1ADL) משקהבית בניהול מוגבלות ב.

ברק בג* סקר

את במדגם מרואיין לכל קבעה המראיינת הציבור. בריאות אחיות כאמור, היו, בסקר המראיינים
תפקודיות. מגבלות רקע על בעיקר משקבית בניהול עזרה שעות של במונחים בעזרה הצורך מידת
שהקשיש במקרים הסוציוכלכלי. ומצבו הקשיש מוגבלויות לגבי המראיין דעת שיקול בחשבון הובא
הוגדרו קשישים משקהבית. את לנהל המשפחה ביכולת המראיינים התחשבו משפחה, בני עם גר

הבאות: ההגדרות עלפי לעזרה בזקוקים
בית. כעקרת מתפקדת לא שאשתו נשוי גבר .1

משקבית. לנהל יכול שאינו בודד גבר .2

נכונות. חוסר או הרגלים חוסר בגלל משקבית מנהל אינו יכולתו שלמרות אלמן .3

משקבית. עבודות מבצע לא שבןזוגה מוגבלת אשה .4

בית. כעקרת בתפקודה שמוגבלת בודדה אשה .5

חולה. משפחה בבן מטפלים אך מוגבלים שאינם גבר או אשה .6

בית. עקרת על ומכבידים מרותקים אך אחרים אנשים עם או בנים עם שגרים גבר או אשה .7

משקבית ניהלו שממילא אחרים אנשים עם או בנים עם הגרים שקשישים היא הכללית המשמעות
לעזרה. כזקוקים הוגדרו לא מיוחדת, מעמסה מהווים ולא

משקהבית. בניהול לעזרה זקוקים 65+ בני מהקשישים 2996 שכ נמצא אלה להגדרות בהתאם

60+ בגי סקר

שני בין הרב השוני בגלל ברק. בני בסקר למשתנה האפשר ככל דומה שיהיה משתנה לבנות ניסינו
פן מאיר מהם אחד שכל משקהבית, בניהול למוגבלות אלטרנטיביים משתנים שלושה בנינו הסקרים

המוגבלות. את המרכיבים המשתנים במכלול אחר

ולא יכול לא הקשיש בןזוגו: ושל הקשיש של למוגבלות מתייחסת  IADL1  הראשונה ההגדרה
קשיש וקניות). כביסה ניקוי, (בישול, משקהבית של אחת פעילות לפחות מבצע, לא ובןזוגו מבצע,
זו הגדרה לפי משקהבית. פעילויות את מבצע, בןזוגו או מבצע, או יכול הוא אם כעצמאי הוגדר

לפחות. אחת פעילות בביצוע מתקשים דהיינו, מוגבלים, מהקשישים $22.39 ש נמצא
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בןזוגו): (לרבות איתו שגר מי ושל הקשיש של למוגבלות מתייחסת  1ADL2  השנייה ההגדרה
אחת. פעילות לפחות מבצע, לא איתו שגר אחר ומישהו מבצע, לא ובןזוגו מבצע, ולא יכול לא הקשיש
את מבצע, איתו שגר אחר מישהו או מבצע, זוגו בן או מבצע, או יכול הוא אם עצמאי הוגדר קשיש
אחת פעילות לפחות בביצוע מתקשים מהקשישים 15.796 ש נמצא זו הגדרה לפי משקהבית. פעילויות

מוגבלים. הם ולכן

נוספת: חיצונית בעזרה לצורך ומתייחסת השנייה ההגדרה את מרחיבה  1ADL3  השלישית ההגדרה
אחת, פעילות לפחות מבצע, לא איתו שגר אחר ומישהו מבצע, לא ובןזוגו מבצע, ולא יכול לא הקשיש
מישהו או מבצע, זוגו בן או מבצע, או יכול הוא אם עצמאי הוגדר קשיש נוספת. בעזרה צורך יש או
מישהו יש אפילו כלומר, נוספת. בעזרה צורך ואין משקהבית פעילויות את מבצע, איתו שגר אחר
כיוון זאת, כמוגבל. הוגדר הקשיש נוספת, בעזרה צורך מרגישה המשפחה אך הפעילות את שמבצע
בעומס מתחשבת זו הגדרה המשפחה. על יתר עומס של כקיום נוספת לעזרה הבקשה את רואים שאנו
ש נמצא זו להגדרה בהתאם ברק. בני בסקר מוגבלות להגדרת ביותר דומה זה ובמובן המשפחה, על

משקביתם. בניהול מוגבלים מקשישים 38.5915

את ונשווה ורבמשתני, חדמשתני ניתוח לפי 60+ בני בסקר המוגבלות דפוסי את ננתח הבא בפרק
ברק. בני סקר של אלה עם הסקר ממצאי

#

Tf

W
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יהודית אוכלוסייה  60+ בגי סקר עלפי מוגבלות דפוסי ג: פרק

בפעילויות מוגבלות לבין הקשישים אוכלוסיית של הדמוגרפיים המאפיינים בין בקשר עוסק זה פרק
מהמשתנים אחד כל בין הקשר של חדמשתני ניתוח נציג תחילה משקהבית. ובניהול יומיומיות

1 הסגולית השפעתו נבדקת בו רבמשתני ניתוח נערוך ובהמשך המוגבלות, לבין הזמינים הדמוגרפיים
י בין השוואה נערוך הניתוח סוגי בשני המוגבלות. על האחרים המשתנים להשפעת מעבר משתנה כל של
כאמור, נעוצה, זו השוואה חשיבות ברק. בני בסקר בזמנו שהתקבלו אלה לבין הללו הממצאים
בעזרה, צורך של למונחים מוגבלות ומתרגם שמקשר היחיד הסקר עדיין הוא ברק בני שסקר בעובדה

פורמלית. בלתי והן פורמלית הן

מוגבלות לבין דמוגרפיים מאפיינים בין הקשר של חדמשתגי ניתוח .1 *

<adl< יומיומיות בפעילויות מוגבלות א.

(מ בגיל העלייה עם תלולה בצורה עולה יומיומיות בפעילויות המוגבלות כי נראה, 2 בלוח עיון מתוך
אסיהאפריקה יוצאי וקשישים (6.996 לעומת 8.696) מגברים יותר מוגבלות נשים .(30.996 עד 4.396

מנשים יותר מוגבלות בודדות נשים .(6.496 לעומת .n%0) אירופהאמריקה מיוצאי יותר מוגבלים
קשישים לבודדים. נשואים גברים בין משמעותי הבדל אין זאת ולעומת (6.196 לעומת 10.395) נשואות
לעומת 15.996) חדדורי במשקבית הגרים מאלה יותר הרבה מוגבלים רבדורי במשקבית הגרים
לפי בהתפלגות מתקבלת דומה ומגמה הלימוד, שנות במספר העלייה עם יורדת המוגבלות רמת .(6.096

שרמת בישיבה, שלמדו קשישים הם זה במשתנה דופן יוצאי הקשיש. למד בו האחרון ביתהספר
ההשכלה ברמת העלייה עם במוגבלות ירידה של זה דפוס נמוכה. השכלה בעלי לאלה דומה מוגבלותם
בהכנסה המלווה מקצוע לרכישת אפשרות יש ההשכלה רמת שעולה ככל שונים. מגורמים לנבוע יכול
מצבו על והן הפיזי מצבו על הן המשפיעים הפרישה, גיל לפני בעבודה מקצועי ומעמד גבוהה יותר
מגורים, בתנאי המתבטאת יותר גבוהה חיים רמת מאפשרת יותר גבוהה הכנסה הקשיש. של הנפשי
שמשתקף דבר יותר, טוב הבריאותי מצבם מכך שכתוצאה ייתכן, רפואה. בשירותי ושימוש תזונה

הקשישים. של בדיווח
X
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דמוגרפיות קבוצות לפי iadl וב adl ב המוגבלות שיעורי :2 לוח
(באחוזים) 60+ בני סקי מתון

IADL3 IADL2 IADL1 ADL

38.5 15.7 22.3 7.8 הקשישים סה"ג
מין

35.1 14.1 18.4 6.9 גברים
41.6 17.2 25.9 8.6 נשי0

גיל
29.0 10.1 14.6 4.3 6965
36.7 11.3 15.8 5.4 7470
42.7 20.2 28.9 10.5 7975
57.3 29.9 42.1 12.4 8480
71.6 47.2 65.5 30.9 +85

/ מוצא
45.9 18.9 31.3 12.0 אסיהאפריקה
36.0 14.6 19.2 6.4 אירופהאמריקה

משפחתי ומצב מין
31.1 8.9 11.5 7.0 נשואים גברים
53.4 37.4 50.1 6.8 בודדים גברים
36.6 11.5 13.0 6.1 נשואות נשים
45.2 21.3 35.3 10.3 בודדות נשים

מגורים הסדרי
\ 39.8 17.5 17.8 6.0 חדדורי משקבית
/ 32.8 7.8 42.5 15.9 רבדורי משקבית

לימוד שנות מספר
51.6 24.2 38.5 16.9 0
40.1 16.6 26.2 12.5 41

j 36.6 12.7 18.9 5.5 85
/ 36.4 14.6 18.0 6.0 129

33.0 15.0 19.8 3.7 13+

אחרון ביתספר
52.2 23.7 37.9 16.7 בכלל למד לא
37.5 14.1 21.3 7.6 יסודי
36.0 14.6 17.9 5.3 תיכוני
40.7 21.1 27.0 13.1 ישיבה
36.6 14.1 16.7 3.3 עלתיכוני
30.0 13.0 19.0 2.1 אקדמי
35.3 10.7 17.5 12.3 אחר

I אחת פעילות לפחות מבצע לא ובןזוגו מבצע ולא יכול לא קשיש  IADL1

/ פעילות לפחות מבצע לא איתו שגר ומישהו מבצע לא ובןזוגו מבצע ולא יכול לא קשיש  1ADL2
/ אחת
/ פעילות לפחות מבצע לא איתו שגר ומישהו מבצע לא ובןזוגו מבצע ולא יכול לא קשיש  IADL3
/ בעזרה צורך שיש או אחת
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ברק בני סקר בין הלבשה), רחצה, (אכילה, יומיומיות בפעילויות המוגבלות שיעורי את משווה 3 לוח
בני בסקר ,7.596  ברק בבני זהה: כמעט הוא הסקרים בשני הכולל המוגבלים שיעור .60+ בני וסקר
היו נשים ברק בני בסקר הדמוגרפיות. בקבוצות המוגבלים שיעור שונה זאת, עם יחד .7.835  60+
2595 ב הגברים מן יותר מוגבלות הנשים היו 60+ בני שבסקר בעוד מהגברים יותר ב12096 מוגבלות
10.696) 60+ בני סקר לעומת ברק בני בסקר יותר מוגבלות נשים כי רואים אנו מכך כתוצאה בלבד.
העלייה .(4.895 לעומת 6.995) ברק בני סקר לעומת 60+ בני בסקר יותר מוגבלים 5ל8.6),וגברים לעומת
עד 4.396 לעומת 36.796 עד 2.296) ברק בני בסקר יותר תלולה בגיל העלייה עם המוגבלות בשיעורי
מוגבלים יותר יש 7975 ו 6965 הגיל בקבוצות הגיל; קבוצות בכל מתקיימת לא זו מגמה .(30.995

אוכלוסיית בקרב מוגבלים יותר יש 80+ ו 7470 הגיל בקבוצות ,60+ בני סקר אוכלוסיית בקרב
המשתנה השפעת מבדיקת הסקרים. בשני דומות המגורים והסדרי המוצא השפעות ברק. בני סקר
דומה נשואות ונשים נשואים גברים בקרב המוגבלים ששיעור עולה, משפחתי ומצב מין של המשולב
לאנשואות ונשים 60+ בני בסקר יותר מוגבלים לאנשואים גברים זאת, לעומת הסקרים. בשני

ברק. בבני יותר מוגבלות

קבוצות לפי 60+ בנ* סקר לבין ברק בנ* סקר 3ץ ADL a המוגבלות שיעור* השוואת :3 לוח
(באחוזים) דמוגרפיות

60+ בני סקר ברק1 בנ>

7.8 7.1 מוגבלים סח"כ

מץ
6.9 4.8 גברים
8.6 10.6 נשים

ג*ל
4.3 2.2 6965
5.4 6.4 7*70
10.5 6.9 7975
12.4 17.6 8480
30.9 36.7 +85

מוצא
12.0 12.7 אסיהאפריקה
6A 6.0 אירופהאמריקה

מגורים הסדר*
6 0 6.5 חדדורי משקבית
15 9 12.9 רבדורי משקבית

משפחתי ומצב מין
70 44 נשואים גברים
6 8 2.6 לאנשואים גברים
61 6.2 נשואות נשים
10 3 14.3 לאנשואות נשים

לשירותים "הזדקקות העבודה מתוך נלקחו ברק בבני ADL ב המוגבלים שיעור לגבי הנתונים 1

.(1987 ואחרים (חביב ועלותם" קהילתיים
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(IADL) משקהבית בניהול מוגבלות ב.

על עונה הגדרה כל משקהבית. בניהול מוגבלות שמגדירים חלופיים משתנים שלושה בנינו כאמור,
ההגדרות. שלוש על עיבודים מציגים אנו ועלכן מסוימת, בעיה

בגיל העלייה עם עולה משקהבית בניהול המוגבלות ההגדרות, שלוש עלפי כי נראה, 2 בלוח עיון מתוך
10.195 מ מבצע), לא הזוג ובן מבצע ולא יכול לא (הקשיש iadli ההגדרה לפי 65.596 עד 14.636 מ 
איתו שגר אחר ומישהו מבצע לא ובךזוגו מבצע ולא יכול לא (הקשיש 1ADL2 ההגדרה לפי 47.298 עד
.(71.696 עד $29.09 (מ תלולה פחות העלייה ,IADL3 בעזרה, בצורך גם המתחשבת בהגדרה מבצע). לא
יותר מוגבלים תמיד בודדים קשישים ואמריקה. אירופה מיוצאי יותר מוגבלים ואפריקה אסיה יוצאי
בהתפלגות נוספת. בעזרה בצורך מתחשבות שאינן בהגדרות במיוחד בולט הפער נשואים. מקשישים
ב 18.495 לעומת 25.995) משקהבית בניהול מגברים יותר מוגבלות שנשים נמצא בלבד, מין לפי
של בהתפלגות אך .(IADL3 ב 35.195 לעומת 41.696 ו ,1ADL2 ב 14.196 לעומת 17.296 jadli
אך מגברים, יותר מוגבלות אמנם נשים הנשואים שבין יוצא, משפחתי ומצב מין המשולב המשתנה
במשקבית הגרים קשישים ההגדרות. שלוש בכל מהנשים יותר מוגבלים הגברים הבודדים בקרב
ההגדרות לפי חדדורי. במשקבית הגרים לאלה יחסית ,iadli ההגדרה לפי יותר מוגבלים רבדורי
פחות מוגבלים רבדוריים בית במשקי הגרים קשישים במשקהבית, נוספים אנשים הכוללות האחרות,
פיזי במצב כלל בדרך הם חדדורי במשקבית שגרים קשישים חדדורי. במשקבית הגרים מהקשישים
יותר עצמאיים אלה קשישים ובןזוגו, הקשיש של כיכולת מוגבלות מגדירים כאשר לכן, יותר. טוב
לעזור שיכולים נוספים אנשים וכולללת מתרחבת ההגדרה כאשר אולם, רבדורי. במשקבית מהגרים
הם כי חדדורי, במשקבית מהגרים יותר עצמאיים כזה במשקבית שגרים קשישים הבית, בניהול

הכי. בלאו הקיימים משקהבית בשירותי נעזרים

בפעילויות מוגבלות לגבי גם נמצא דומה דפוס ההשכלה. ברמת העלייה עם יורדת המוגבלות רמת
נמוכה השכלה לבעלי דומה מוגבלותם שרמת בישיבה, שלמדו קשישים הם דופן יוצאי יומיומיות.

, יומיומיות). בפעילויות הסבר (ראה

,(4 (לוח 60+ בני סקר לבין ברק בני סקר בין משקהבית בניהול המוגבלות את להשוות עלמנת
וכן הבית בני כל בתפקוד המתחשבת בהגדרה תחילה ונתמקד שהזכרנו ההגדרות לשלוש נתייחס
ברק בני שבסקר בעוד ברק. בני בסקר להגדרה במהותה הקרובה ,(1ADL3) נוספת בעזרה בצורך

.38.596 ל מגיע המוגבלים שיעור 60+ בני בסקר ,28.796 על עומד המוגבלים שיעור

ברק בבני המוגבלות שהערכת מהעובדה, לנבוע יכול 60+ בני בסקר יותר הגבוה המוגבלים שיעור
יש, הקשישים. של עצמי דיווח עלפי נעשתה 60+ בני שבסקר בעוד מקצוע, אנשי עלידי נעשתה
הקשיש. לבין מקצועיים גורמים בין ובעזרה בשירותים צורך ושל מוגבלות של בתפיסה הבדל כנראה,
הצורך את המטפל להערכת יחסית ביתית, עזרה יותר לדרוש הקשיש של בנטייה מתבטא זה הבדל
הטיפול ''הלימות במכון שנערך מקיף מחקר מתוך בנתונים נמצא זו להשערה תימוכין בעזרה.
במחקר .(1986 ואחרים (חביב למיסוד" הממתינים ובקשישים בקהילה שירותים המקבלים בקשישים
כדי הדרושים השירותים כמות את להעריך המטפלים, והעובדים משפחותיהם הקשישים, התבקשו זה
מאלה שירותים סוגי יותר כלל, בדרך ביקשו, לא אמנם ומשפחותיהם שהקשישים נמצא מיסוד. למנוע
היה ביתית, עזרה שעות מספר של למונחים תורגמו הצרכים כאשר אך המטפלים, עלידי שהומלצו

הפורמליים. המטפלים שהעריכו ממה כפול הקשישים שביקשו לחודש העזרה שעות מספר
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60+ בג* סקר לבין ברק בני סקר בץ 1IADL ב המוגבלות שיעורי השוואת :4 לוח
(באחוזים) דמוגרפיות קבוצות ל0י

60+ בני סקר
IADL8 IADL2 1ADL1 ברק2 בני

38.5 15.7 22.3 28,7 מוגבלים סה"ג

מ*ו
35.1 14.1 18.4 27.3 גברים
41.6 17.2 25.9 30.2 נשים

29.0 10.1 14.6 16.7 6965 גיל
/ 36.7 11.3 15.8 27.3 7470
/ 42.7 20.2 28.9 41.8 7975

57.3 29.9 42.1 46.4 8480
71.6 47.2 65.5 48.8 +85

מוצא
45.9 18.9 31.3 32.8 אסיהאפריקה
36.0 14.6 19.2 27.4 אירופהאמריקח

מגורים הסדרי
39.8 17.5 17.8 31.1 חדדורי משקבית
32.8 7.8 42.5 19.4 רבדורי משקבית

.2 בלוח iadl ב למוגבלות השונות ההגדרות ראה 1

קהילתיים לשירותים "הזדקקות העבודה מתוך נלקחו ברק בבני iadl ב המוגבלים לגבי הנתונים 2

.(1987 ואחרים (חביב ועלותם"

המוגבלים שיעור של בסךהכל הן ברק, בני סקר לעומת יותר גבוה 60+ בני בסקר המוגבלים שיעור
המוגבלים שיעור בין היחס את בודקים אם אולם שנבדק. דמוגרפי משתנה כל עלפי והן באוכלוסייה

הסקרים. שני בין הבדל כמעט רואים לא הכללי, המוגבלים שיעור לבין וקבוצה קבוצה בכל

(1ADL1) ובןזוגו קשיש של ליכולת רק המתייחסת ההגדרה לפי משקבית בניהול המוגבלים שיעור
גבוה מוגבלים שיעור .(3095 כ של (פער ברק בני בסקר 28.795 לעומת 60+ בני בסקר 22.395 על עומד
וקשישים 85+ בני קשישים להוציא השונות, הדמוגרפיות בקבוצות גם מתקיים ברק בני בסקר יותר
הגברים בקרב המוגבלים שיעור .60+ בני בסקר יותר המוגבלים רבדוריים, במשקיבית הגרים
בולט המינים בין המוגבלות פער כלומר, .1796 ב רק הנשים ובקרב 4895 בכ גבוה ברק בני בסקר
ברק. בני בסקר 1098 ל יחסית 4196 ב מגברים יותר מוגבלות נשים שם ,60+ בני בסקר במיוחד
מואצת היא 60+ בני בסקר אבל הסקרים, בשני מתקיימת בגיל העלייה עם במוגבלות העלייה מגמת
שיעור 85+ הגיל בקבוצת לעיל, שצוין כפי .(48.896 עד 16.796 לעומת 65.596 ל עד 14.696 (מ יותר
60+ בני בסקר יותר גדולים הגיל קבוצות בין שהפערים מכאן, .60+ בני בסקר יותר גבוה המוגבלים

ברק. בני לסקר יחסית

אירופהאמריקח. יוצאי של מזה גבוה אסיהאפריקה יוצאי בקרב המוגבלים שיעור הסקרים בשני
בקרב המוגבלים שיעור הסקרים, בשני דומה אסיהאפריקה יוצאי בקרב המוגבלים ששיעור בעוד אך
במשקיבית הגרים קשישים ברק, בני בסקר ברק. בני בסקר 4096 ב גבוה אירופהאמריקה יוצאי
לכן הפוך. המצב 60+ בני בסקר ואילו רבדוריים, במשקיבית מהגרים יותר מוגבלים חדדוריים
יחסית 7596 בכ גבוה ברק בבני המוגבלים שיעור חדדוריים במשקיבית הגרים קשישים בקרב

11



60+ בני בסקר המוגבלים שיעור גבוה רבדוריים במשקיבית הגרים קשישים ובקרב ,60+ בני לסקר
ברק. בני מסקר יותר 22096 ב

כמעט מוגבלים שיעור ישנו ,(IADL2) הקשיש עם הגרים אחרים משפחה בני גם הכוללת ההגדרה לפי
בני בסקר כפול כמעט המינים שני בקרב המוגבלים שיעור .(15.798 לעומת 28.798) ברק בני בסקר כפול
בגיל העלייה עם במוגבלות והגידול הגיל, קבוצות בכל גבוה 60+ בני בסקר המוגבלים שיעור ברק.

יותר. גבוה מגורים הסדרי ולפי מוצא לפי המוגבלים שיעור גם ברק. לבני יחסית מאוד, חד

אך הסקרים, בשני דומים (ADL) יומיומיות בפעילויות המוגבלות ששיעורי לראות ניתן לסיכום,
מוגבלים יותר יש IADL2 ו 1ADL1 ההגדרות לפי ביניהם. שוני נמצא (1ADL) משקהבית בניהול
בני סקר של להגדרה ביותר ודומה בעזרה, בצורך המתחשבת ,1ADL3 ההגדרה לפי ברק. בני בסקר

.60+ בני בסקר מוגבלים יותר יש ברק,

/ מוגבלות לבץ דמוגרפ"ם מאפ"מם בץ הקשר של רבמשתנ* נ>תוח .2

ו אחד כל של הסגולית ההשפעה על בהכרח מצביעים אינם הקודם בסעיף שפורטו כפי המוגבלות דפוסי
/ המסבירים. המשתנים בין גומלין קשרי של קיומם בגלל האת המוגבלות, על הדמוגרפיים המשתנים מן
במודל השתמשנו זה לצורך רבמשתנית. במסגרת השונים המשתנים של ההשפעות לניתוח פנינו לפיכך,

שבמסגרתו: Logit

P=Pr(Y=l)=e a+ Bxi+Ui / (HeCX+BXi+Ui)

עצמאי להיות ההסתברות = p כאשר

בתצפית התלוי המשתנה של הערך = Y

בתצפית הדמוגרפיים המאפיינים וקטור = Xi

מקרית הפרעה = Ui

לאמידה ,a=פרמטרים 8

שהורכב במודל השתמשנו (1 (מודל ראשון בשלב מודלים. בשלושה נעשה הרבמשתני הניתוח
גם במודל שילבנו שני ובשלב בארץ, האוכלוסייה בתחזיות הזמינים שהם ומוצא, מין גיל, מהמשתנים:

.(3 (מודל השכלה שילבנו ולבסוף (2 (מודל מגורים והסדרי משפחתי מצב של משתנים

(ADL) >ומ*ומ>ות גפע*לו*ות מוגבלות א.

למשתנים יש 1 שבמודל רואים אנו .(5 (לוח החדמשתני לניתוח דומה תמונה מציג הרבמשתני הניתוח
עם עולה שהמוגבלות הממצאים את מאשר הניתוח המוגבלות. על מובהקת השפעה ומוצא מין גיל,
אירופה מיוצאי יותר מוגבלים אסיהאפריקה שיוצאי וכן מגברים יותר מוגבלות שנשים הגיל,
השפעת ,(2 (מודל למודל מגורים והסדרי משפחתי מצב של המשתנים הוספת לאחר אמריקה.
השפעות מתחזקת, המין שהשפעת בעוד אך מובהקת. נשארת המוגבלות על ומוצא מין גיל, המשתנים
השפעת כי רואים אנו המוגבלות. על מובהקת השפעה יש המגורים להסדרי נחלשות. והמוצא הגיל
הקשישים בקרב מובהקות. אינן משפחתי ומצב מין של המשולב המשתנה והשפעת המשפחתי המצב
יותר נוטים בודדים שגברים הוא לכך אפשרי הסבר מהנשים. פחות מוגבלים הגברים הלאנשואים
לאנשואים גברים בקרב המיסוד שיעור ואמנם ממושך, לטיפול למוסדות להיכנס בודדות מנשים
בקרב .(1983 ואחרים (ברגמן 7.495 לעומת .s%9 על ועומד לאנשואות נשים שבקרב מזה גבוה
ההסתברות את מורידים חדדורי במשקבית המגורים לנשים. גברים בין מובהק הבדל אין הנשואים
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אצל לגור עוברים מוגבלים, בהופכם רבים, שקשישים מהעובדה מושפע זה דפוס מוגבל. להיות
נאלצים בקהילה, לבד לגור להמשיך יכולים ואינם זאת, לעשות באפשרותם שאין אלה קרוביהם.
הם החדדוריים במשקיהבית לגור שנשארים הקשישים שבו מצב נוצר לכן, במוסד. להתאשפז

.(1984 שמואלי, חביב, (פקטור, יותר העצמאיים

(2 ו 1 (מודלים ,ADL  יומיומיות בפעילויות מוגבלות של Logit גיתוח :5 לוח
מוגבל) להיות ההסתברות תלוי: (משתגה

2 מודל 1 מודל
t מבחן 8 מקדם t מבחן b מקדם

(85+ ל (ביחס גיל
(9.9) 2.48* (10.6) 2.52* 69  65
(9.5) 2.21* (10.3) 2.30* 74  70
(6.4) 1.29* (7.0) 1.36* 79  75
(4.6) 1.08* (5.0) 1.13* 84  80

לגשים) (ביחס מין
(2.5) 0.59* (2.3) 0.29* גברים

לאסיהאפריקה) (ביחס מוצא
(4.6) 0.62* (6.8) 0.86* אירופהאמריקה

ללאנשוי) (ביחס משפחתי מצב
(0.2) 0.05 נשוי

(ביחס משפחתי ומצב מין
לאגשואות) לנשים

(1.7) 0.51 נשואים גברים

(ביחס מגורים הסדרי
רבדורי) למשקבית

(6.2) 0.85* חדדורי משקבית

0.37* 0.05* קבוע

0 = 0.05 ב מובהק "משתנה

בעזרת השוליות. ההשפעות עלפי שנמדדו כפי הכמותיות, ההשפעות גודל של הערכה מובאת 6 בלוח
אלו השפעות מוגבל. להיות להסתברות משתנה כל של תרומתו את לבחון ניתן השוליות ההשפעות

במדגם. הממוצעת ההסתברות בנקודת מוערכות
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(3 ,2 ,1 (מודלים השוליות ההשפעות :ADL  יומיומיות בפעילויות מוגבלות של Logit ניתוח :6 לוח

3 מודל 2 מודל 1 מודל

< (85+ ל (ביחס גיל
0.18* 0.18* 0.18* 6965
0.16* 0.16* 0.17* 7470
0.09* 0.09* 0.10* 7975
0.08* 0.08* 0.08* 8480

לנשים) (ביחס מין
0.02* גברים

לאסיהאפריקה) (ביחס מוצא
0.02 0.04* 0.06* אירופהאמריקה

לאנשואות) לנשים (ביחס משפחתי ומצב מץ
0.00 0.01 נשואים גברים
0.03 0.04* לאנשואים גברים
0.00 0.00 נשואות נשים

רבדורי) למשקבית (ביחס מגורים הסדרי
0.06* 0.06* חדדורי משקבית

השכלה) לחסרי (ביחס לימוד שנות מספר
0.00 41
0.05* 85
0.05* 129
0.07* 13+

Xj = P (1P) 0j :Xj משתנה של שולית השפעה

שעולה כפי המודלים, שני לפי יומיומיות בפעילויות המוגבלות מידת על ניכרת השפעה יש שלגיל מצאנו
שלא כמעט מגורים) והסדרי משפחתי (מצב למודל נוספים משתנים הכנסת החדמשתני. מהניתוח גם
אין הנשואים הקשישים שבקרב רואים אנו המוצא. השפעת את מקטינה אך הגיל, השפעת את משנה
יש המגורים להסדרי מגברים. יותר מוגבלות נשים  הלאנשואים ובקרב המינים בין משמעותי הבדל
מהגרים יותר מוגבלים רבדוריים במשקיבית הגרים שקשישים באופן המוגבלות, על ניכרת השפעה

חדדוריים. במשקיבית

על מובהקת השפעה יש השכלה למשתנה השכלה. של משתנה הוספנו ,7 בלוח המוצג ,3 במודל
את משנה אינה ההשכלה משתנה הוספת המוגבלות. רמת יורדת עולה שההשכלה וככל המוגבלות,
משפחתי ומצב מין המשולב המשתנה של המוגבלות על ההשפעות אך מגורים, והסדרי הגיל השפעת
בו ומעיון 3 מודל של השוליות ההשפעות מוצגות 6 בלוח מובהקות. בלתי הופכות המוצא ומשתנה
משפחתי, ומצב מין של המשולב המשתנה השפעת את מצמצמת ההשכלה משתנה הוספת כי נראה
ההדוק הקשר על מעיד המוצא בהשפעת הניכר הצמצום המוצא. השפעת את ניכרת במידה ומצמצמת

והשכלה. מוצא המשתנים בין
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(3 (מודל adl  יומיומיות בפעילויות מוגבלות של Logit ניתוח :7 לוח
מוגבל) להיות ההסתברות תלוי: (משתנה

3 מודל
t מבחן b מקדם

(85+ ל (ביחס גיל
(9.5) 2.44* 6965
(9.1) 2.18* 7470
(6.2) 1.30* 7975
(4.5) 1.07* 8480

לנשים) (ביחס מין
(1.9) 0.47 גברים

לאסיהאפריקה) (ביחס מוצא
(1.8) 0.29 אירופהאמריקה

ללאגשוי) (ביחס משפחתי מצב
(0.2) 0.05 נשוי

לאנשואות) לנשים (ביחס משפחתי ומצב מין
(1.9) 0.59 נשואים גברים

רבדורי) למשקבית (ביחס מגורים הסדרי
(5.9) 0.81* חדדורי משקבית

השכלה) לחסרי (ביחס לימוד שנות מספר
(0.8) 0.02 41
(3.7) 076* 85
(3.3) 0.71* 129
(3.6) 1.02* 13+

0.53 קבוע

a = 0.05 ב מובהק משתנה *

שרכישת היא ההשערות אחת מוגבלות. על ההשכלה להשפעת הסיבות לגבי השערות מספר ישנן
יכולת מקנה השכלה רכישת כמוכן, פיזית. מבחינה שוחקים פחות במקצועות לעיסוק מביאה השכלה
בעיות על להתגבר להם המסייעת שלהם, הגישה מבחינת הן מוגבלויות, עם להתמודד יותר גדולה
עם להתמודד העוזרים הגבוהה, ההשכלה בעלי לרשות העומדים המשאבים מבחינת והן מסוימות
רבים במחקרים החיים. פני על ההכנסה רמת לבין ההשכלה רמת בין התאמה יש כמוכן, אלה. בעיות

הבריאות. רמת על המשפיעים הגורמים אחד שזהו נמצא
אנו יומיומיות, בפעילויות מוגבלות של הרבמשתני הניתוח לגבי הסקרים שני בין בהשוואה
שכן ,60+ בני סקר לפי רק נערך השכלה, הכולל ,3 מודל הראשונים. המודלים לשני רק מתייחסים
תורנית. השכלה בעלי קשישים של הניכר השיעור בשל מוטה היה ברק בני בסקר ההשכלה משתנה
בני בסקר כאשר דומות, הן הגיל משתנה של השוליות ההשפעות 1 שבמודל רואים אנו 8 לוח מתוך
לסקר יחסית יותר, נמוכה 8480 ובקבוצת יותר, גבוהה 6965 הגיל בקבוצת השולית ההשפעה ברק
ברק בני בסקר ההשפעה המין במשתנה דומות. שוליות השפעות מצאנו המוצא במשתנה גם .60+ בני
מגורים, והסדרי מוצא גיל, במשתנים ,2 במודל .(0.02 לעומת 0.04) 60+ בני לסקר יחסית כפולה
שגם לכך מביא וזה ברק בני בסקר כפולה המין של השולית ההשפעה דומות. הן השוליות ההשפעות

כפולה. הינה משפחתי ומצב מין המשולב המשתנה של השולית ההשפעה
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הסקרים בשני השוליות ההשפעות השוואת  יומיומיות בפעילויות מוגבלות :8 לוח

2 מודל 1 מודל
60+ בני סקי ברק בני 60+ בני סקר ביק בני

(85+ ל (ביחס גיל
0.18*  0.23* 0.18* 022* 6975
0.16* 0.14* 0.17* 0.14* 7470
0.09* 0.14* 0.10* 0.14* 7975
0.08* 0.06* 0.08* 0.07* 8480

לאסיהאפריקה) (ביחס מוצא
0.04* 0.04* 0.06* 0.05* אירופהאמריקה

לנשים) (ביחס מין
0.02* 0.04* גברים

(ביחס משפחתי ומצב מין
לאנשואות) לנשים

0.01 0.02 נשואים גברים
0.04* 0.08* לאנשואים גברים
0.00 0.01 נשואות נשים

(ביחס מגורים הסדרי
רבדויי< למשקבית

0.06* 0.07* חדדורי משקבית

0=0.05 ב מובהק משתנה *

יומיומיות. בפעילויות המוגבלות בדפוסי הסקרים שני בין מהותיים הבדלים שאין לומר ניתן לסיכום,
סגוליות אוכלוסייה קבוצות לפי המוגבלות דפוסי האם לראות כאמור, היתה, הבדיקה ממטרות אחת
מכיוון המוגבלות. היקף תחזיות על להשפיע שעשויים שינויים נמצאו האם או הסקרים בשני מקבילים
למוגבלות בהקשר ברק בני סקר ממצאי על ולהסתמך להמשיך ניתן משמעותיים, הבדלים נמצאו שלא

ממנה. הנובע בשירותים ולצורך

(1ADL)  משקהבית בניהול מוגבלות ב.

הדמוגרפיים המשתנים השפעת את נבדוק מודל בכל מודלים. שלושה לפי הניתוח את נציג זה בסעיף
לא ובןהזוג מבצע ולא יכול לא (הקשיש IADL1 ההגדרות: שלוש לפי משקהבית בניהול המוגבלות על
ולא יכול לא (הקשיש 1ADL2 וקניות), כביסה ארוחות, הכנת ניקוי, מתוך אחת פעילות לפחות מבצע
(הקשיש 1ADL3 ו אחת), פעילות לפחות מבצע לא איתו שגר אחר ומישהו מבצע, לא ובןהזוג מבצע
שיש או אחת פעילות לפחות מבצע לא איתו שגר אחר ומישהו מבצע, לא ובןהזוג מבצע ולא יכול לא

בעזרה). צורך

לשלושת ומוצא. מין גיל, עלפי משקהבית, בניהול המוגבלות מוצגת 9 בלוח המופיע 1 במודל
ההגדרה לפי .1ADL3 ו ,1ADL1 ההגדרות לפי המוגבלות על מובהקת השפעה האלה המשתנים
עולה שהמוגבלות הממצא את מאשר הניתוח המוגבלות. על מובהקת השפעה יש בלבד לגיל ,1ADL2
אירופהאמריקה. מיוצאי יותר מוגבלים אסיהאפריקה ויוצאי מגברים יותר מוגבלות נשים הגיל. עם

להיות ההסתברות על גדולה השפעה יש לגיל השוליות. ההשפעות גודל של הערכה מובאת 10 בלוח
בהגדרה הדבר בולט ובמיוחד הגיל, להשפעת יחסית יותר קטנות הן והמוצא המין השפעות מוגבל.
אלה. משתנים של המובהקות אי את ותואמות ביותר קטנות הן והמוצא המין השפעות פיה על JADL2
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(1 (מודל 1iadl  משקהבית בניהול מוגבלות iv Logit ניתוח :9 לוח
מוגבל) לה>ות ההסתברות תלו*: (משתנה

1 מודל
IADL8 IADL2 IADL1

t מבחן 6 מקדם t מבחן 0 מקד0 t מבחן b מקדם
(85+ ל >ב*חס גיל

(9.6) LSI* (9.8) 1.92* (13.0) 2.54* 6965
)7.6) 1.40* (8.8) 1.63* (11.9) 2.28* 7470
)6.3) 1.16* (6.1) i.08* (8.0) 1.48* 7975
)3.2) 0.65* (2.8) 0.55* (4.2) 0.86* 8480

לנשים) (ביחס מין
(2.6) 0.20* (1.7) 0.16 (5.9) 0.51* גברים

לאסיהאפריקה) (ביחס מוצא
(5.1) 0.41* (1.9) 0.19 (8.4) 0.74* אירופהאמריקה

1.28* 0.09 1.52* קבוע

a = 0.05 ב מובהק משתנה *

.2 בלוח iadl ב למוגבלות השונות ההגדרות ראה 1

(1 (מודל השוליות ההשפעות :1iadl  משקהבית בניהול מוגבלות של Logit ניתוח :10 לוח

1 מוךל _
IADL3 IADL2 IADL1

)85+ ל (ביחס גיל
0.43* 025* 0.44* 6965
0.33* 0.22* 0.40* 7470
0.27* 0.14* 0.26* 7975
0!15* 0.07* 0.15* 8480

לנשים) (ביחס מין
0.05* 0.02 0.08* גברים

לאסיהאפייקה) (ביחס מוצא
0.10* 0.03 0.13* אירופהאמריקה

xj = p(1P) Bj :Xj משתנה של שולית השפעה

.2 בלוח iadl ב למוגבלות השונות ההגדרות ראה 1

יש זה במודל גם מגורים. והסדרי משפחתי מצב של המשתנים את הוספנו 11 בלוח המופיע 2 במודל
למין ,1 למודל בניגוד אך ,1ADL3 ו 1ADL1 ההגדרות לפי מובהקת השפעה ולמוצא למין לגיל,
השפעה יש המשפחתי למצב .1ADL2 ההגדרה לפי גם המוגבלות על מובהקת השפעה יש ולמוצא
משפחתי ומצב מין המשולב למשתנה .1ADL3 לפי לא אך iadl2^ IADL1 ההגדרות לפי מובהקת

ההגדרות. שלוש לפי מובהקת השפעה יש המגורים ולהסדרי
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(2 (מודל 11ADL משקהבית בניהול מוגבלות של Logit ניתוח :11 לוח
מוגבל) להיות ההסתברות תלו>: (משתנה

2 מודל
IADL8 IADL2 IADL1

t מבחן b מקדם t מבחן b מקדם t מבחן 6 מקדם

(85+ ל (ביחס גיל
(9.3) 1.81* (9.2) 1.97* (10.1) 2.17* 69  65
(7.5) 1.43* (8.7) 1.78* (9.4) 1.95* 74  70
(6.4) 1.20* (6.4) 1.25* (6.3) 1.26* 79  75
(3.3) 0.68* (3.3) 0.70* (3.3) 0.73* 84  80

לנשים) (ביחס מין
(2,7) 0.37* (4.7) 0.71* (3.9) 0.56* גברים

לאסיה (ביחס מוצא
אפריקח)

(6.9) 0.58* (4.6) 0.50* (5.0) 0.49* אירופהאמריקה
(ביחס משפחתי מצב

ללאנשוי)
(0.6) 0.07 (3.0) 0.44* (5.6) 0.75* נשוי

(ביחס משפחתי ומצב מין
לאנשואות) לנשים

(4.2) 0.72* (5.5) 1.19* (5.4) 1.10* נשואים גברים
(ביחס מגורים הסדרי
רבדורי) למשקבית

(6.6) 0.63* (10.3) 1.55* (10.3) 1.04* חדדורי משקבית
0.99* 0.80* 2.19* קבוע

a = 0.05 ב מובהק משתנה *

.2 בלוח iadl ב למוגבלות השונות ההגדרות ראה 1

מיוצאי יותר מוגבלים אסיהאפריקה יוצאי וכי הגיל, עם עולה המוגבלות כי רואים אנו זה במודל גם
הקודם, למודל שבניגוד לכך, גרמה משפחתי ומצב מין של המשולב המשתנה הוספת אירופהאמריקה.
הבודדים, בין אך מגברים, יותר מוגבלות נשים הנשואים הקשישים בין מנשים. יותר מוגבלים גברים
במשקבית מהגרים יותר מוגבלים רבדורי במשקבית הגרים קשישים יותר. מוגבלים הגברים
1ADL3 ו 1ADL2 ההגדרות לפי בבןזוגו). או בקשיש (המתחשבת iadli ההגדרה לפי חדדורי
מהגרים פחות מוגבלים רבדורי במשקבית הגרים קשישים במשקהבית, נוספים אנשים הכוללות
נהנים רבדוריים במשקיבית הגרים שקשישים מהעובדה מושפע זה דפוס חדדורי. במשקבית
בני כל לשירות המיועדות משקהבית פעולות במסגרת ממילא הניתנת הבית, ניהול בתחומי מעזרה

המשפחה.

הרכב של הסביבתיים המשתנים הוספת הכמותיות. ההשפעות גודל של הערכה מובאת 12 בלוח
על הגיל של ההשפעה עוצמת את הקודם) למודל (יחסית הפחיתה המשפחתי והמצב משקהבית
ההגדרה לפי הגיל השפעת את מעט הגבירה ,IADL1 ההגדרה לפי משקהבית בניהול המוגבלות
iadli ההגדרה לפי במקצת קטנה המוצא השפעת JADL3 ההגדרה לפי לשינוי הביאה ולא JADL2

האחרות. ההגדרות שתי לפי וגדלה
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על המשולב המשתנה של הניכרת בהשפעתו ביטוי לידי באות משפחתי ומצב מין בין הגומלין השפעות
ובקרב לנשים יחסית יותר מוגבלים הגברים נמצאו הלאנשואים הקשישים בקרב המוגבלות.
ההבדלים את כנראה, משקפים, אלה דפוסים לנשים. יחסית פחות, מוגבלים הגברים נמצאו הנשואים
יותר רבה נטייה יש כלל, בדרך ונשים. גברים בין משקהבית בניהול התפקידים בחלוקת המסורתיים
ציפיותיו בשל הן נתון, תפקודי במצב בודדה אשה מאשר משקהבית בניהול כמוגבל בודד גבר להגדיר
גבר לו. להעניקה החברה של נכונותה בשל והן משקהבית בניהול לעזרה הגבר של יותר הגבוהות
זאת, לעומת כמוגבל. מוגדר אינו ולכן מאשתו משקהבית בתחומי לעזרה לצפות יכול נשוי מוגבל

מבעלה. מאשר חוץ מגורמי זה בתחום יותר רבה לעזרה תצפה מוגבלת אשה

(2 (מודל השוליות ההשפעות :1iadl  משקהבית בניהול מוגבלות של Logit ניתוח :12 לוח

__

IADL8 IADL2 IADL1

)85+ ל (ביחס גיל
0.43* 0.26* 0.38* 6965
0.34* 0.24* 0.34* 7470
0.28* 0.17* 0.22* 7975
0.16* 0.09* 0.13* 8480

לאסיחאפריקח) (ביחס מוצא
0.14* 0.07* 0.09* אמריקה אירופה

לאנשואות) לנשים (ביחס משפחת* ומצב מין
0.10* 0.12* 0.22* נשואים גברים
0.09* 0.09* 0.10* לאנשואים גברים
0.02 0!06* 0.13* נשואות נשים

רבדורי< למשקבית (ביחס מגורים הסדרי
0.15* 0.21* 0.18* חדדורי משקבית

xj = p(1p) Bj =Xj משתנה של שולית השפעה

.2 בלוח iadl ב למוגבלות השונות ההגדרות ראה 1

כללי, באופן יש, ההשכלה למשתנה "השכלה". המשתנה את הוספנו 14 ו 13 בלוחות המתואר 3 במודל
לימוד שנות 125 של השכלה בעלי 1ADL211 1ADL1 ב כאשר המוגבלות, על מובהקת השפעה
1ADL3 לפי אך עלתיכונית. השכלה מבעלי מוגבלים פחות וגם הנמוכה ההשכלה מבעלי פחות מוגבלים

מהאחרים. מוגבלים פחות הם עלתיכונית השכלה בעלי וקשישים יסודית השכלה בעלי קשישים

בהשפעת מתונה לירידה גרמה אך השונים, המשתנים במובהקות לשינוי הביאה לא זה משתנה הוספת
משתנה בהשפעת חלה ניכרת ירידה משקהבית. בניהול המוגבלות על המשפחתי והמצב המין הגיל,
שינויים. חלו לא המגורים בהסדרי לעיל. שהוסבר כפי להשכלה מוצא בין ההדוק הקשר בשל המוצא,
יחסית המוצא בהשפעת הירידה על למדים אנו השוליות, ההשפעות את המתאר ,14 בלוח מעיון

הקודמים. למודלים
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(3 (מודל 1IADL  משקחבית בניהול מוגבלות טל Logit ניתוח :13 לוח
מוגבל) להיות ההסתברות תלוי: (משתנה

3 מודל
IADL3 IADL2 IADLl

t מבחן 6 מקדם מכה/1 b מקדס t מבחן 8 מקדס

(85+ ל (ביחס גיל
(9.0) 1.77* (8.8) 1.90* (9.8) 1.11* 6965
(7.3) 1.41* (8.3) 1.72* (9.1) 1.90* 7470
(6.2) 1.18* (6.1) 1.19* (6.1) 1.23* 7975
(3.2) 0.66* (3.0) 0.65* (3.1) 0.70* 8480

לנשים) ביחס (מין
(3.0) 0.43* (5.1) 0.79* (4.1) 0.61* גברים

(ביחס מוצא
לאסיחאפריקה)

(4.5) 0.45* (2.1) 0.29* (2.8) 0.33* אירופהאמריקה

משפחתי מצב
(0.5) 0.06 (2.9) 0.43* (5.6) 0.75* ללאנשוי) (ביחס

משפחתי ומצב מין
לנשים (ביחס
לאגשואות

(4.2) 0.73* (5.5) 1.20* (5.3) 1.07* נשואים גברים

מגורים הסדרי
. למשקבית (ביחס

רבדורי)
(6.7) 0.63* (10.3) 1.56* (10.2) 1.04* חדדורי משקבית

לימוד שנות מספר
השכלה) לחסרי (ביחס

(0.7) 0.11 (1.9) 0.39 (1.4) 0.24 41
(2.1) 0.27* (3.0) 0.52* (2.1) 0.30* 85
(1.9) 0.25 (2.1) 0.37* (2.3) 0.35* 129
(2.3) 0.37* (1.9) 0.40 (1.7) 0.31 13+

1.04* 0.71* 2.17* קבוע

0 = 0.05 ב מובהק משתנה *

.2 בלוח iadl ב למוגבלות השונות ההגדרות ראה 1
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(3 (מודל השוליות ההשפעות :1iadl  משקהבית בניהול מוגבלות של Logit מתוח :14 לוח

3 מודל
IADL3 IADL2 IADLl

)85+ ל (ביחס גיל
0.42* 0.25* 0.37* 6965
0.33* 0.23* 0.33* 7470
0.28* 0.16* 0.21* 7975
0.16* 0.04* 0.12* 8480

לאסיהאפריקה) (ביחס מוצא
0.11* 0.04* 0.06* אירופהאמריקה

לאנשואות) לנשים (ביחס משפחתי ומצב מין
0.09* 0.11* 0.21* נשואים גברים
0.10* 0.10* 0.11* לאנשואים גברים
0.01 0.06* 0.13* נשואות נשים

רבדורי) למשקבית (ביחס מגורים הסדרי
0.15* 0.21* 0.18* חדדורי משקבית

השכלה) לחסרי (ביחס לימוד שגות מס'
0.03 0.05 0.04 41
0.06* 0.07* 0.05* 85
0.06 0.05* 0.06* 129
0.09* 0.05 0.05 13+

Xj = P(1P) Bj :Xj משתנה של שולית ההשפעה
.2 בלוח iadl ב למוגבלות השונות ההגדרות ראה 1

בשני דנים אנו משקהבית בניהול המוגבלות של הרבמשתני הניתוח לגבי הסקרים שני בין בהשוואה
משווים אנו כמוכן, לעיל. שמכרה מהסיבה ההשכלה משתנה את משלבים שאינם הראשונים המודלים
הנוספים משקהבית בבני הן המתחשב ברק, בני בסקר למשתנה ביותר הדומה המשתנה את רק

.(1ADL3) נוספת בעזרה בצורך והן לקשיש

הבדלים יש כי יומיומיות, בפעילויות מוגבלות על ההשוואה לממצאי בניגוד עולה, 15 בלוח מעיון
מוגבל. להיות ההסתברות על הדמוגרפיים המשתנים של הסגולית בהשפעה הסקרים שני בין מהותיים
שני לפי ברק בני לסקר יחסית 60+ בני בסקר יותר גבוהה ומוצא גיל המשתנים של השולית ההשפעה
נשים 60+ בני בסקר ואילו לנשים, גברים בין הבדל נמצא לא ברק בני בסקר ,1 מודל לפי המודלים.
המשולב המשתנה של השוליות שההשפעות נמצא, 2 מודל לפי מובהק. באופן מגברים יותר מוגבלות

(כמחצית). 60+ בני בסקר יותר קטנות מגורים הסדרי המשתנה ושל משפחתי ומצב מין

שהערכת מהעובדה, לנבוע עשויים הסקרים שני בין ההבדלים החדמשתני, בניתוח שנאמר כפי
של עצמי דיווח היה 60+ בני שבסקר בעוד מקצוע, אנשי עלידי נעשתה ברק בבני המוגבלות
לבין המקצועי המטפל בין ובעזרה בשירותים והצורך המוגבלות בתפיסת הבדל כנראה, יש, הקשישים.
את המטפל להערכת יחסית ביתית, עזרה יותר לדרוש הקשיש של בנטייה מתבטא זה הבדל הקשיש.
להמשיך ניתן מידה באיזו ברור לא הסקרים, בין ההבדלים רקע על לעיל). (ראה בעזרה הצורך
בין והחלוקה בשירותים הצורך לבין המוגבלות דפוסי בין ברק בני בסקר שנמצא בקשר ולהשתמש

נוספות. בדיקות יידרשו זה לצורך פורמליים. ובלתי פורמליים שירותים
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הסקרים בשני השוליות ההשפעות השוואת  משקחבית בניהול מוגבלות :15 לוח

2 מודל 1 מודל
60+ בני סקר 60+ בג* סקר

t (IADL8) ברק בני (IADL8) ברק בני

(85+ ל (ביחס גיל
0.43* 0.36* 0.43* 0.33* 6975
0.34* 0.25* 0.33* 0.19* 7470
0.28* 0.11* 0.27* 0.07 7975
0.16* 0.06 0.15* 0.03 8480

לאסיהאפריקה) (ביחס מוצא
0.14* 0.07 0.10* 0.02 אירופהאמריקה

לנשים) (ביחס מין
0.05* 0.00 גברים

(ביחס משפחתי ומצב מין
לאנשואות) לנשים

0.10* 0.17* נשואים גברים
0.09* 0.18* לאנשואים גברים

0.02 0.02 נשואות נשים

(ביחס מגורים סדרי
רבדורי) למשקבית

0.15* 0.27* חדדורי משקבית

*■
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 60+ בני סקר עלפ> מוגבלות דפוסי ד: פרק
לאיהודית אוכלוסיית

הראשון הוא 60+ בני סקר בארץ. הלאיהודית האוכלוסיה של המוגבלות בדפוסי עוסק זה פרק
היהודית. האוכלוסייה עם והשוואה זו אוכלוסייה של מוגבלות ניתוח המאפשר

כפי היהודית, האוכלוסייה של מזה שונה בארץ הלאיהודית האוכלוסייה של הדמוגרפי המבנה
80+ בגיל מבוגרים קשישים של יותר גבוה שיעור יש הלאיהודית באוכלוסייה .16 בלוח שמתואר
47.295 לעומת 50.996) יותר גבוה הגברים שיעור היהודית). באוכלוסייה 11.295 לעומת 16.735)

רבדוריים במשקיבית הגרים קשישים שלושה פי יש הלאיהודית באוכלוסייה היהודית). באוכלוסייה
מוגבלות לשיעורי גורמים הדמוגרפי במבנה אלה הבדלים היהודית). באוכלוסייה 18.496 לעומת 56.895)

הפער היהודים. מהקשישים יותר מוגבלים בארץ הלאיהודים הקשישים האוכלוסיות. בשתי שונים
באוכלוסייה 7.895 לעומת הלאיהודית באוכלוסייה 21.698 יומיומיות: בפעילויות במיוחד בולט
לעומת הלאיהודית באוכלוסייה 42.395 יותר: קטן פער יש משקהבית בניהול במוגבלות היהודית.

היהודית. באוכלוסייה 38.595

הלאיהודית האוכלוסייה לבין היהודית האוכלוסייה בין דמוגרפיים נתונים השוואת :16 לוח
(באחוזים) 60+ בגי סקי עלפי

יהודים לאייהודים
גיל

32.5 30.2 6965
35.4 35.0 7470
21.0 18.0 7975
7.8 8.4 8480
3.4 8.3 +85

47.2 50.4 גברים
52.8 49.1 נשים

משקבית סוג
81.6 43.2 חדדורי
18.4 56.8 יבדורי

לאיהודית אוכלוסייה לגבי שנערך במחקר נמצאו המוגבלות בשיעורי הפער בדבר דומים ממצאים
1095 לעומת למיטה, מרותקים היו ו796 לבית מרותקים היו 1695 ש נמצא שם כפריים. ביישובים
הפערים .(1988 ואחרים (וייל היהודים הקשישים בקרב למיטה מרותקים 195 ו לבית מרותקים
בארץ אזורים בכמה שנערך אחר במחקר גם נמצאו האוכלוסיות שתי בין המרותקים בשיעורי
שתי של הגילי במבנה בשוני להיות יכול במוגבלות לפערים חלקי הסבר .(1981 ואחרים (אפשטיין
0.395 כ על שעומד הלאיהודים, הקשישים בקרב הנמוך המיסוד שיעור הוא נוסף גורס האוכלוסיות.

.(1987 ברוקדייל (מכון היהודית באוכלוסייה 495 לעומת

חינם 2095 כ ועוד כלשהי השכלה חסרי הינם (7095 (כ הלאיהודית באוכלוסייה הקשישים שרוב כיוון
בניתוח. זה משתנה לשלב לנכון מצאנו לא נמוכה, השכלה בעלי
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מוגבלות לבין דמוגרפ"ם מאפ"ממ בק הקשר של חדמשתנ* נ>תוח .1

:(ADD יומיומיות בפעילויות מוגבלות א.

עד 14.696 (מ בגיל העלייה עם עולה יומיומיות בפעילויות המוגבלות כי נראה, 17 בלוח עיון מתוך
מנשים יותר מוגבלות בודדות נשים .(15.396 לעומת 28.598) מגברים שניים פי מוגבלות ונשים ,(62.295

.(9.795 לעומת 16.595) בודדים מגברים יותר מוגבלים נשואים וגברים ,(11.192 לעומת 37.895) נשואות
הסדרי לפי המוגבלות דפוסי לעומתם, היהודית. לאוכלוסייה דומים אלה משתנים של ההשפעה כיווני
חדדוריים במשקיבית הגרים קשישים היהודית. האוכלוסייה של מאלה שונים נמצאו מגורים
מהעובדה לנבוע יכול זו לתופעה אפשרי הסבר רבדוריים. במשקיבית הגרים מאלה יותר מוגבלים
באופן גרים אלא ילדיהם, בבתי גרים אינם מוגבלים, היותם למרות הלאיהודי, במגזר שקשישים
בבתי הקיימים שונים משירותים נהנים מהם רבים זו בצורה סמוך. בבית או שכנה בדירה מסורתי

.(1988 ואחרים (וייל נפרד במשקבית גרים זאת ועם ילדיהם

60+ בגי סקר עלפי דמוגרפיות קבוצות לפי iadl >ב adl ב המוגבלות שיעורי :17 לוח
(באחוזים) הלאיהודית באוכלוסייה

IADL ADL

42.3 21.6 מוגבלים סה"ג
גיל

38.2 14.6 6965
37.0 13.5 7470
39.2 27.4 7975
65.4 28.3 8480
62.6 62.2 +85

מין
30.0 15.3 גברים
55.5 28.5 נשים

משפחתי ומצב מין
24.3 16.5 נשואים גברים
58.0 9.7 בודדים גברים
42.8 11.1 נשואות נשים
62.5 37.8 בודדות נשים

מגורים הסדרי
67.7 25.5 חדדורי משקבית
23.6 18.9 רבדורי משקבית

:(1ADL) משקחבית בניהול מוגבלות ב.

הגיל קבוצת את להוציא בגיל, העלייה עם עולה משקהבית בניהול המוגבלות כי עולה 17 בלוח מעיון
במוגבלות לעלייה יחסית יותר מתונה העלייה אולם, השנייה. הגיל מקבוצת יותר המוגבלת הראשונה,
זה דפוס .(30.09? לעומת 55.595) מגברים יותר מוגבלות נשים .(%62.6 עד 38.296) יומיומיות בפעילויות
במשקבית הגרים קשישים הלאנשואים. בקרב והן הנשואים הקשישים בקרב הן עצמו על חוזר
במוגבלות .(23.695 לעומת 67.795) רבדורי במשקבית מהגרים ניכר באופן יותר מוגבלים חדדורי
הקשיש עם הגרים אחרים משפחה בבני המתחשבת בהגדרה כאן משתמשים אנו משקהבית בניהול
רבדורי במשקבית הגרים קשישים היהודית, לאוכלוסייה בדומה לכן, .(1ADL3) נוספת בעזרה ובצורך

חדדורי. במשקבית מהגרים מוגבלים פחות גם כן ועל גרים הם בו משקהבית משירותי נהנים
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מוגבלות לבין דמוגרפיים מאפיינים בין הקשר של רבמשתני מתוח .2

:(ADD יומיומיות בפעילויות מוגבלות א.

בניתוח שמצאנו לאלה דומים מוגבלות דפוסי על מצביע (18 (לוח 1 מודל לפי הרבמשתני הניתוח
בגיל העלייה עם עולה המוגבלות המוגבלות. על מובהקת השפעה יש ומין גיל למשתנים החדמשתני.
ולהסדרי משפחתי למצב הקשורים המשתנים את שילבנו 2 במודל מגברים. יותר מוגבלות ונשים
המשפחתי המצב למשתנה גם וכן מובהקת השפעה יש ולמין לגיל זה, מודל עלפי גס המגורים.
מוגבלות. על מובהקת השפעה אין מגורים הסדרי למשתנה אך משפחתי. ומצב מין המשולב ולמשתנה
יותר מוגבלות בודדות נשים המין. השפעת את ובמיוחד הגיל השפעת את חיזקה המשתנים הוספת

מהלאנשואים. יותר מוגבלים הנשואים והגברים נשואות מנשים

לאיהודית אוכלוסייה :ADL  יומיומיות פעולות בביצוע מוגבלות של Logit גיתוח :18 לוח
מוגבל) להיות ההסתברות תלוי: (משתנה (2 ו 1 (מודלים

2 מודל 1 מודל
t מבחן b מקדם t מנחן b מקדם

(85+ ל (ביחס גיל
(4.1) 2.42* (4.3) 2.40* 6965
(4.2) 2.51* (4.6) 2.39* 7470
(2.8) 1.48* (2.7) 1.37* 7975
(2.4) 1.50* (2.2) 1.28* 8480

לנשים) (ביחס מין
(2.5) 1.87* (2.0) 0.65* גברים

(ביחס משפחתי מצב
ללאנשוי)

(2.2) 1.12* נשוי
(ביחס משפחתי ומצב מין

לאגשואות) לנשים
(2.4) 2.14* נשואים גברים

(ביחס מגורים הסדרי
רבדורי) למשקבית

(0.3) 0.11 חדדורי משקבית
1.29* 0.78* קבוע

ב0.05==0 מובהק משתנה *

חדדורי במשקבית המגורים היהודית, לאוכלוסייה בדומה אך החדמשתני, הניתוח לממצאי בניגוד
של ההשפעה בכיוון לשינוי הסיבה מובהק. באופן לא כי אם מוגבל להיות ההסתברות את מפחיתים
של שבסופו השונים, המשתנים בין הדדיות מהשפעות לנבוע יכולה מגורים הסדרי המבטא המשתנה
ואכן, רבדוריים. במשקיבית קשישים של יותר גבוהה מוגבלות של המוכר לדפוס מביאות דבר
הקשישים רוב את המהווה ,7465 הגיל שבקבוצת מצאנו מגורים, והסדרי גיל לפי המוגבלות מבדיקת

מהרבדוריים. פחות מוגבלים החדדוריים הבית משקי ,(53.895)

המתחזקת המוגבלות, על ניכרת השפעה יש לגיל כי רואים אנו השוליות. ההשפעות מוצגות 19 בלוח
יותר הרבה מוגבלים נשואים וגברים לאנשואות מנשים מוגבלות יותר הרבה נשואות נשים .2 במודל
של אימובהקותו את ותואמת קטנה היא המוגבלות על המגורים הסדרי השפעת מהלאנשואים.

זה. משתנה
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 לאיהודית אוכלוסייה :ADL  יומיומיות פעולות בביצוע מוגבלות של Logit ניתוח :19 לוח
(2 ו 1 (מודלים השוליות ההשפעות

2 מודל 1 מודל
t

)85+ ל (ביחס גיל
0.41* 0.41* 6965
0.43* 0.41* 7470
0.25* 0.23* 7975
0.26* 0.22* 8480

לגשים) (ביחס מץ
0.11* גברים

לאנשואות) לנשים (ביחס משפחתי ומצב מין
0.14* נשואים גברים
0.32* לאנשואים גברים
0.19* נשואות נשים

יבדורי) למשקבית (ביחס מגורים הסדרי
0.02 חדדורי משקבית

Xj=P(1P) Bj :Xj משתנה של שולית השפעה

:(1ADL) משקהבית בניהול מוגבלות ב.

השפעה יש המין ולמשתנה 7470 הגיל לקבוצת רק כי מראה, (21 ולוח 20 (לוח הרבמשתני הניתוח
גורמת (2 (מודל מגורים והסדרי משפחתי מצב של המשתנים הוספת .(1 (מודל המוגבלות על מובהקת
דומים והמין הגיל השפעת לגבי 1 מודל ממצאי מובהקת. השפעה יש המגורים להסדרי שרק לכך
הראשונה, הגיל קבוצת את להוציא בגיל, העלייה עם עולה המוגבלות כלומר, החדמשתני, לניתוח
עולה אינה המוגבלות כי רואים אנו למודל, נוספים משתנים הוספת עם מגברים. יותר מוגבלות ונשים
ודווקא יורדת, מוגבל להיות ההסתברות בהן גבוהות גיל קבוצות יש אלא הגיל, עם עקבי באופן
העובדה היא לכך שהסיבה ייתכן עולה. מוגבל להיות ההסתברות הצעירים הקשישים בקבוצת
המוגבלות הגדרת ועלפי ילדיהם, עם להתגורר עוברים מאוד המבוגרים הקשישים מסורתי שבאופן
מהקשישים מוגבלים פחות הם משקהבית), בני כל יכולת את בחשבון (הלוקחת לעיל שפורטה
1 שבמודל בעוד המודלים. שני בין שונה מוגבל להיות ההסתברות על המין השפעת יותר. הצעירים
מוגבלים נשואים גברים היהודית, לאוכלוסייה בדומה ,2 שבמודל הרי מהגברים, יותר מוגבלות הנשים
במשקבית מגורים לאנשואות. מנשים יותר מוגבלים לאנשואים גברים אך נשואות, מנשים פחות

החדמשתני). בניתוח הסבר (ראה מוגבל להיות ההסתברות את מעלים חדדורי
והמין הגיל משתני תרומת את רואים אנו הכמותיות. ההשפעות גודל של הערכה מובאת 21 בלוח
והסדרי המשפחתי במצב הקשורים המשתנים הוספת לאחר השינויים ואת 1 במודל למוגבלות

המגורים.
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לאיהודית אוכלוסייה :1ADL  משקהבית בניהול מוגבלות של Logit מתוח :20 לוח
(2 ו 1 (מודלים מוגבל) להיות ההסתברות תלוי: (משתנה

2 מודל 1 מודל
t מבחן g מקדם t מבחן b מקדם

(+85 ל (ביחס גיל
(0.1) 0.07 (1.7) 0.82 6965
(1.2) 0.62 (2.3) 1.12* 7470
(1.6) 0.86 (1.5) 0.76 7975
(1.1) 0.77 (0.9) 0.52 8480

לנשים) (ביחס מין
(0.4) 0.26 (3.7) 1.01* גברים

ללאנשוי) (ביחס משפחתי מצב
(1.9) 0.81 נשוי

(ביחס משפחתי ומצב מין
לאנשואות) לנשים

(1.5) 1.07 נשואים גברים
למשקבית (ביחס מגורים הסדרי

רבדורי)
(6.4) 2.06* חדדורי משקבית

0.17* 0.80* קבוע

ב0.05=0 מובהק משתנה *

 לאיהודית אוכלוסייה :iadl  משקהבית בניהול מוגבלות bv Logit ניתוח :21 לוח
(2 ו 1 (מודלים השוליות ההשפעות

2 מודל 1 מודל

(85+ ל (ביחס גיל
0.02 0.20 6965
0.15 0.27* 7470
0.21 0.19 7975
0.19 0.13 8480

לנשים) (ביחס מין
0.25* גברים

לאנשואות) לנשים (ביחס משפחתי ומצב מין
040 נשואים גברים
$010 לאנשואים גברים
020 נשואות נשים

רבדורי) למשקבית (ביחס מגורים הסדרי
0.50* חדדורי משקבית

xj=P(1P) 8j :Xj משתנה של שולית השפעה
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הקשישים בקרב מוגבלות לגבי תחזיות ה: פרק
2000 ו 1995 בשנים

(IADL) משקהבית ובניהול (add יומיומיות בפעילויות המוגבלות דפוסי הוצגו הקודמים בפרקים
הלשכה עלידי שנערך ,60+ בני סקר נתוני מתוך שנאמדו כפי בארץ, הקשישים אוכלוסיית בקרב

.1985 ב לסטטיסטיקה המרכזית
ואת 2000 שנת עד הקשישים אוכלוסיית בקרב הצפויות הדמוגרפיות ההתפתחויות את נציג זה בפרק
במספר הצפוי הגידול המוסדיות. ובמסגרות בקהילה המוגבלים הקשישים היקף על השלכותיהן
שיהיו ממושך לטיפול השירותים היקף לאומדן העיקריים האינדיקטורים אחד מהווה המוגבלים
בחשבון מביאות ואינו 60+ בני סקר נתוני על מבוססות התחזיות כי נדגיש הבאות. בשנים דרושים

העלייה. גל בעקבות הצפויים הדמוגרפיים השינויים את
הלשכה של תחזיות על מבוססים הארצית ברמה והרכבה הקשישים אוכלוסיית היקף לגבי האומדנים
על מבוססים הקשישים של הגיאוגרפית התפרוסת לגבי והנתונים (תשמ''ט), לסטטיסטיקה המרכזית
.(1989 ואחרים (פרידלנדר העברית באוניברסיטה לדמוגרפיה החוג חוקרי עלידי שנערכו אומדנים
בפרקים שהובאו הממצאים על מבוססים בקהילה הגרים הקשישים מוגבלות לגבי האומדנים

הקודמים.

בין המיסוד ובדפוסי המוגבלות בדפוסי הדמוגרפיות, בהתפתחויות משמעותיים הבדלים קיימים
בנפרד. האלה האוכלוסיות מן אחת בכל איפוא, נדון, אנו לאיהודים. קשישים לבין יהודים קשישים
.2000 לשנת עד המוגבלות ואומדני הללו האוכלוסיות של ההתפתחויות מתוארות 3422 בלוחות
שנת עד מוגבלות ואומדני היהודית הקשישים אוכלוסיית של ההתפתחויות מתוארות 3835 בלוחות

(מחוזות). גיאוגרפיים אזורים לפי 2000

לעתיד, התחזיות לגבי והן הנוכחי המצב לגבי הן בהמשך, המובאים המוגבלות שאומדני להדגיש יש
אחרת. תחזית בכל כמקובל כיוון, בכל אחוזים בכמה מוטים להיות יכולים

(add יומיומיות בפעילויות מוגבלות לגבי ארציות תחזיות .1

;■ יהודים קשישים א.

גידול ,32,500 ב היהודים הקשישים מספר יגדל 19951988 השנים בין כי לראות ניתן 22 בלוח מעיון
שהן קשישים קבוצות ואותן בהרכבה שינויים לחול ימשיכו האוכלוסייה גידול עם בבד בד .995 של
תקופה באותה תיגדל 80+ ה בני קבוצת לדוגמה, יותר. מהיר בקצב יגדלו למוגבלות גבוה בסיכון
1298 ב הקשישות הנשים מספר יגדל כמוכן שנים). 7 ב 2398 של (גידול ל84,600 68,600 מ
דהיינו, .2000 לשנת 1995 שנת בין יואט הגידול קצב .2998 ב המזרח עדות יוצאי הקשישים ומספר
יותר: מהיר בקצב לגדול ימשיכו הסיכון וקבוצות זו בתקופה 598 ב יגדל הכולל הקשישים מספר
ב יגדלו אסיהאפריקה ויוצאי 698 ב תגדל הקשישות הנשים קבוצת ,1196 ב תגדל 80+ בני קבוצת

.2136
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20001988 היהודים הקשישים אוכלוסיית בהרכב התפתחויות :22 לוח

הגידול אחוז אלפים
בין בץ בין

$199 1988 1988
ל2000 ל1995 ל2000 2000 1995 1988

5 9 14 423.1 402.4 369.9 סה"כ
גיל

1 9 8 237.9 239.9 220.0 7465
1 3 4 126.2 124.9 120.9 6965
3 16 13 111.7 115.0 99.1 7470

14 8 24 185.2 162.5 149.9 75+
17  4 13 91.5 77.9 81.3 7975
11 23 37 93.7 84.6 68.6 , +80

מין
4 5 9 183.6 176.3 168.2 גברים
6 12 19 239.5 226.1 201.7 נשים

מוצא
21 29 56 159.5 131.8 102.4 אסיהאפריקה
 3 1  1 263.6 270.6 267.5 אירופהאמריקה

בהנחה ,20001988 בשנים במוסדות ושיעוריהם היהודים הקשישים מספר של תחזית מוצגת 23 בלוח
נערך זו שבשנה מכיוון כמייצגים נבחרו 1983 שנת של המיסוד דפוסי .1983 של המיסוד דפוסי שיישמרו
מאפיינים לפי מוסדיים בשירותים השימוש על לנתונים יחיד מקור המשמש מוסדות, דיירי מפקד
בשינויים בהתחשב כי נמצא כמוכן, בארץ. ואזור מיטה סוג ומוצא), מין (גיל, דמוגרפיים

.2000 בשנת 4.696 עד 1988 בשנת 4.198 מ במוסדות הקשישים שיעור יגדל הדמוגרפיים,

יגדל ,1983 ב קיימים שהיו ומוצא) מין גיל, (לפי הסגוליים המיסוד דפוסי על לשמור שרוצים בהנחה
המהיר הגידול בגלל וזאת הקשישים, אוכלוסיית כלל מגידול כפול בקצב במוסדות הקשישים מספר
לשנת ועד ,1696 ב מספרם יגדל 1995 שנת עד 1988 משנת גבוהים. מיסוד שיעורי בעלות הקבוצות של
1995 ב 4.49s ל 1988 בשנת 4.195 של מרמה יעלה במוסדות הקשישים שיעור נוספים. 1092 ב 2000

.(23 לוח (ראה 2000 בשנת 4.696 ועד

,20001988 בשנים במוסדות ושיעורם היהודים הקשישים מספר תחזית ;23 לוח
1983 של המיסוד דפוסי יישמרו אם

הגידול אחוז אלפים
בין בין בין

1995 1988 1988
ל2000 ל1995 ל2000 2000 1995 1988

5 9 14 423.1 402.4 369.9 (אלפים) הקשישים מספר
הקשישים מספר

10 16 28 19.3 17.5 15.1 (אלפים) במוסדות
4 7 12 4.6 4.4 4.1 במוסדות הקשישים שיעור
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התפלגות כאשר בקהילה, הגרים היהודים הקשישים אוכלוסיית בהרכב ההתפתחויות את מציג 24 לוח
מסך במוסדות הקשישים מספר הפחתת באמצעות חושבה בקהילה המתגוררת הקשישים אוכלוסיית
בקהילה קשישים אלף 355 כ 1988 ב התגוררו קשישים, אלף 370 כ מתוך הקשישים. אוכלוסיית
ההתפתחות המיסוד, בשיעורי הגידול אף על כי רואים אנו 24 בלוח מעיון במוסדות. אלף 15 וכ
שיעור הכללית. האוכלוסייה של לזו מאוד דומה תהיה בקהילה הגרים הקשישים של הדמוגרפית
ויגדל 2396 על יעמוד ,1995 לשנת ועד 1988 משנת בקהילה, הגרים 80+ בני הקשישים קבוצת של הגידול

הכללית. באוכלוסייה זהים אלה גידול שיעורי .2000 שנת עד נוספים 119s ב

20001988 בקהילה הגרים היהודים הקשישים אוכלוסיית בהרכב התפתחויות :24 לוח

הגידול אחוז אלפים
בין בץ ביו

1995 1988 1988
ל2000 ל1995 ל2000 2000 1995 1988

5 8 14 403.8 384.9 354.8 סח"כ
גיל

1 9 8 235.4 237.4 217.7 7465
1 3 4 125.4 124.1 120.2 6965

 3 16 13 110.0 113.2 97.5 7470

14 8 23 168.4 147.5 137.1 75+
17  4 13 87.6 74.6 77.8 7975
11 23 36 80.8 73.0 59.3 +80

מין
4 5 9 178.4 171.3 163.8 גברים
6 12 18 225.4 213.5 191.1 נשים

מוצא
21 29 56 155.2 128.3 99.6 אסיהאפריקה
 3 1  3 248.6 256.5 255.2 אירופהאמריקה

בקהילה, הגרים הקשישים התפלגות על הקודמים בפרקים שהובאו המוגבלות אומדני הפעלת עלידי
מהפעילויות באחת לפחות מוגבלים היו בקהילה הגרים יהודים קשישים 30,900 כ 1988 שב נקבל
שיעור בעלות אוכלוסייה קבוצות אותן של המהיר הגידול קצב בגלל .(25 לוח (ראה היומיומיות
לוח האוכלוסייה. כלל של הגידול קצב על יעלה המוגבלים במספר הגידול שקצב צפוי גבוה, מוגבלות
7 ב 159? של (גידול קשישים 35,500 ל בקהילה הגרים המוגבלים מספר יגיע 1995 שבשנת מראה 25

ל 1988 ב 8.79s מ יעלה המוגבלים שיעור גט .(139s של נוסף (גידול 40,000 ל 2000 ובשנת שנים)
.(26 (לוח בהתאמה 2000 ו 1995 בשנים 9.99s ול 9.295

30



(באלפים) 20001988 בקהילה ADL ב המוגבלים היהודים הקשישים מספר :25 לוח

הגידול אחוז אלפים
ביו בין בין

1995 1988 1988
ל2000 ל1995 ל2000 2000 1995 1988

13 15 29 40.0 35.5 30.9 מוגבלים מספר סה''ג
גיל

7 11 19 6.1 5.7 5.1 6965
3 23 26 6.4 6.3 5.1 7470
22 0 22 10.9 8.9 8.9 7975
14 24 41 16.6 14.6 11.7 +80

מין
11 10 22 15.3 13.8 12.5 גברים
14 18 35 24.7 21.7 18.3 נשים

מוצא
24 26 56 21.0 17.0 13.5 אסיהאפריקה
3 6 9 19.0 18.5 17.4 אירופהאמריקה

(באחוזים) 20001988 בקהילה adl ב המוגבלים היהודים הקשישים שיעור :26 לוח

2000 1995 1988

9.9 9.2 8.7 מוגבלים סח"ג
גיל

4.8 4.6 4.3 6965
5.9 5.5 5.2 7470
12.4 12.0 11.4 7975
20.5 20.0 19.8 +80

מיו
8.5 8.0 7.7 גברים

11.0 10.2 9.6 נשים
מוצא

13.5 13.2 13.5 אסיהאפריקה
7.6 7.2 6.8 אירופהאמריקה

להגדיל יש היום, המסופקים השירותים רמת על לשמור שעלמנת היא אלה אומדנים של המשמעות
בחינת המוגבלים. במספר לגידול המקביל שיעור ,1995 שנת עד לפחות, 1598 ב השירותים היקף את
1195 לעומת 2498) ומעלה 80 בגילאי המוגבלים של חריג גידול שצפוי מראה, גיל לפי המוגבלים הרכב
הקשישים של הדרושות) הטיפול שעות מספר (מבחינת הצרכים שהיקף בהנחה .(6965 בגילאי
הדרושות הטיפול שעות במספר נוסף לגידול לצפות יש הצעירים, של הצרכים היקף על עולה המבוגרים
מאחר .(1995 שנת עד 2695) המזרח מעדות המוגבלים של מהיר גידול צפוי כמוכן, הבאות. בשנים
יש ואמריקה, אירופה יוצאי הקשישים של מאלה נמוכות אלה קשישים של והרכוש ההכנסה שרמות

ממושך. לטיפול שירותים לרכישת הציבורי המימון להגדלת לדרישות לצפות
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לאיהודים קשישים ב.

ההתפתחות בלוחות, שמוצג כפי בארץ. הלאיהודית האוכלוסייה התפתחות את מתארים 2927 לוחות
מצד היהודית. האוכלוסייה של מזו שונה תהיה הבאות בשנים הלאיהודים הקשישים אוכלוסיית של
עד תימשך זו מגמה כאשר ,2696 על ויעמוד מאוד גבוה יהיה 19951988 השנים בין הגידול קצב אחד,
יותר, צעירים קשישים של מזה בהרבה נמוך יהיה ומעלה 75 בני של הגידול קצב שני, מצד .2000 שנת
את תמתן זו תופעה .{17 לוח (ראה יותר הצעירות בקבוצות 7595 כ לעומת 75+ בני בקבוצת 2495

הקשישים מספרי מוצגים 2928 בלוחות זו. אוכלוסייה בקרב המוגבלים במספר הגידול שיעור
מספר נאמד 1988 בשנת .20001988 בשנים ושיעוריהם adl3 המוגבלים בקהילה הלאיהודים
2.5 פי הגבוה שיעור ,22.696 על עומד ADL ב המוגבלים ושיעור ,5,700 ב הלאיהודים המוגבלים
שנת עד .6,800 לכ ויגיע 2095 ב המוגבלים מספר יגדל 1995 שנת עד היהודים. לקשישים בהשוואה
הגיל בהרכב השינויים בגלל קשישים. 8,300 ל ויגיע נוספים 219? ב המוגבלים מספר יגדל 2000
ל 1988 ב 22.692 מ יירד הלאיהודים הקשישים בקרב ADL ב המוגבלים שיעור קודם, שצוינו

.2000 בשנת 21.095 ול 1995 ב 21.495

20001988 הלאיהודים הקשישים אוכלוסיית בהרכב התפתחויות :27 לוח

הגידול אחוז אלפים
בין בין בין

1995 1988 1988
ל2000 ל1995 ל2000 2000 1995 1988

23 26 55 39.3 32,0 25.4 סה''כ
גיל

19 48 76 15.2 12.8 8.6 6965
38 27 75 11.3 8.2 6.5 7470
16 7 24 12.8 11.0 10.3 +75

מץ
23 20 48 17.5 14.2 11.8 גברים
22 31 61 21.8 17.8 13.6 נשים

20001988 בקהילה ADL ב המוגבלים הלאיהודים הקשישים מספר :28 לוח

הגידול אחוז אלפים
בין בין בין

1995 1988 1988
ל2000 ל1995 ל2000 2000 1995 1988

21 20 44 8.3 6.8 5.7 מוגבלים סה"כ
גיל

17 47 72 2.0 1.7 1.2 6965
36 30 78 1.5 1.1 0.9 7470
18 8 28 4.7 4.0 3.7 +75

מץ
17 10 28 2.7 2.3 2.1 גברים
23 25 54 5.5 4.5 3.6 נשים
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(באחוזים) 20001988 בקהילה ADL ג המוגבלים חלאיהודים הקשישים שיעור :29 לוח

2000 1995 1988

21.0 21.4 22.6 המוגבלים סח"כ
גיל

13.2 13.4 13.5 6965
13.5 13.7 13.3 7470
36.9 36.5 35.9 +75

מיו
15.6 16.5 18.0 גברים
25.4 25.3 26.6 נשים

סיכום ג.

הקשישים כלל בקרב adl ב המוגבלות בתחום הצפויות העיקריות המגמות סיכום מובא 30 בלוח
הקשישים סךכל נאמד 1988 בשנת ובמוסדות. בקהילה המתגוררים ולאיהודים, יהודים בארץ,
ל המוגבלים מספר יגדל 1995 שנת עד הקשישים. מכלל .n%4 המהווים ,44,900 בכ המוגבלים
1995 בשנת 12.196 ל ויגיע יעלה המוגבלים שיעור גם .59,500 ל מספרם יגיע 2000 שנת ועד 52,500

48,200 ועד 1988 בשנת 36,600 מ יגדל בקהילה המוגבלים הקשישים מספר .2000 בשנת 12.99? ול
מספר .2000 בשנת 10.995 ועד 1988 בשנת 9.695 מ יגדל האוכלוסייה מכלל ושיעורם 2000 בשנת
מכלל ושיעורם 2000 בשנת 11,300 ועד 1988 בשנת 8,300 מ יגדל במוסדות המוגבלים הקשישים

בהתאמה. 2.492 עד 2.195 מ יגדל האוכלוסייה

20001988 ובמוסדות בקהילה (ADL) המוגבלים גל סד :30 לוח

הגידול אחוז אלפים
בץ בין ביו

1995 1988 1988
ל2000 ל1995 ל2000 2000 1995 1988

13 17 32 59.5 52.5 44.9 (אלפים) המוגבלים מספר סה"כ
11 22 36 11.3 10.1 8.3 במוסדות
14 16 32 48.2 42.3 36.6 גקהילה
13 15 29 40.0 35.5 30.9 יהודים
21 20 44 8.2 6.8 5.7 לאיהודים

12.9 12.1 11.4 1i.%) המוגבלים שיעור סה"כ
2.4 2.3 2.1 במוסדות1

10.9 10.2 9.6 בקהילה2
9.9 9.2 8.7 יהודים
21.0 21.4 22.6 לאיהודים

הקשישים. סךכל מתוך המוגבלים שיעור 1

בקהילה. הקשישים סךכל מתוך המוגבלים שיעור 2
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(iadl) משקהבית בניהול מוגבלות לגב* ארציות תחזיות .2

יהודים קשישים א.

למוגבלות המתייחסים משתנים שלושה על דמוגרפיים מאפיינים של השפעות ניתחנו קודמים בפרקים
אם כעצמאי מוגדר קשיש בה ביותר, הרחבה להגדרה מתייחסים אנו זה בפרק משקהבית. בניהול
ואם הבית, ניהול של הפעילויות את לבצע יכול משקבית, באותו הגר אחר מישהו או בןזוגו או הוא,

.(IADL3 (משתנה כך לשם נוספת עזרה נדרשת לא
מוגבלים היו בקהילה הגרים יהודים קשישים 140,800 כ ,1988 שב מראה 31 לוח לעיל, ההגדרה לפי
39795 ל הגיע המוגבלים הקשישים שיעור משקהבית. ניהול של מהפעילויות באחת לפחות
ל 6965 גילאי בקרב 29.196 מ הגיל: עם עולה המוגבלות שיעור בקהילה. היהודית מהאוכלוסייה
אסיה יוצאי וקשישים (37.596 לעומת 41.696) מגברים יותר מוגבלות נשים .80+ גילאי בקרב 59.9??

קצב בגלל .(32 לוח (ראה (37.596 לעומת 45.39s) אירופהאמריקה מיוצאי יותר מוגבלים אפריקה
במספר הגידול שקצב צפוי גבוה, מוגבלות שיעור בעלות אוכלוסייה קבוצות אותן של המהיר הגידול
מספר יגיע 1995 שבשנת מראה, 31 לוח האוכלוסייה. כלל של הגידול קצב על יעלה המוגבלים
168,400 ל 2000 ובשנת שנים) 7 ב 1195 של (גידול קשישים 156,700 ל בקהילה הגרים המוגבלים
ו 40796 ל 1988 ב 39.796 מ יעלה משקהבית בניהול המוגבלים שיעור גם .(796 של נוסף (גידול

.(32 (לוח בהתאמה 2000 ו 1995 בשנים 41795

20001988 בקהילה X(IADL3) משקהבית בגיהול המוגבלים היהודים הקשישים מספר :31 לוח
(באלפים)

הגידול אחוז אלפים
בין בץ ביו

$199 1988 1988
ל2000 ל1995 ל2000 2000 1995 1988

7 11 20 168.4 156.7 140.8 מוגבלים מספר סה"ג
גיל

3 6 9 38.1 37.0 35.0 6965
1 18 16 42.7 43.3 36.7 7470
19 3 15 38.7 32.6 33.6 7975
13 23 37 48.8 43.8 35.5 +80

מץ
6 7 14 69.7 65.8 61.4 גברים
8 14 24 98.7 91.0 79.4 נשים

מוצא
22 28 56 70.4 57.8 45.1 אסיהאפריקה
 1 3 2 98.0 98.9 95.7 אירופהאמריקה

לפחות מבצע לא איתו שגר ומי מבצע לא ובןזוגו מבצע ולא לבצע יכול לא קשיש 1ADL3 1

בעזרה. צורך שיש או אחת פעילות
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20001988 בקהילה 1(IADL3) משקהבית בניהול המוגבלים היהודים הקשישים שיעור :32 לוח
(באחוזים)

~ 2000 1995 1988

41.7 40.7 9.7ג מוגבלים סה"כ
גיל

30.4 29.8 29.1 6965
38.9 38.2 37.6 7470
44.2 43.8 43.2 7975
60.4 60.0 59.9 +80

מין
39.1 38.4 37.5 גברים
43.8 42.6 41.6 נשים

מוצא
45.3 45.1 45.3 אסיהאפריקה
39.4 38.6 37.5 אירופהאמריקה

.31 בלוח 1ADL3 ב מוגבלות של ההגדרה ראה 1

לאיהודים קשישים ב.

משקהבית בניהול והמוגבלים בקהילה החיים הלאיהודים הקשישים מספר מוצגים 3433 בלוחות
,10,900 ב הלאיהודים המוגבלים מספר נאמד 1988 בשנת .20001988 בשנים ושיעוריהם (IADL)
עד היהודים. לקשישים בהשוואה 9?s ב רק הגבוה שיעור ,43.19? על עומד iadl ב המוגבלים ושיעור
ב המוגבלים מספר יגדל 2000 שנת עד .13,600 לכ ויגיע ,2696 ב המוגבלים מספר יגדל 1995 שנת
הלאיהודים הקשישים כאשר הגיל, בהרכב השינויים בגלל קשישים. 16,500 ל ויגיע נוספים, 2396

בקרב iadl ב המוגבלים שיעור הישישים, מאשר יותר גבוה בשיעור יגדלו הצעירים בגילאים
.2000 בשנת 42.096 ול 1995 ב 42.595 ל 1988 ב 43.195 מ יירד הלאיהודים הקשישים

20001988 בקהילה 1(1AL3) משקהבית בניהול המוגבלים הלאיהודים הקשישים מספי :33 לוח

הגידול אחוז אלפים
בין בין בין

1995 1988 1988
ל2000 ל1995 ל2000 2000 1995 1988

23 26 55 16.5 13.6 10.9 מוגבלים סה"כ

19 48 76 5.9 5.0 3.4 6965
38 27 75 3.7 2.7 2.1 7*70
16 7 24 6.9 5.9 5.4 +75

23 20 48 5.3 4.4 3.9 גברים
22 31 61 11.2 9.2 7.1 נשים

.31 בלוח 1ADL3 ב מוגבלות של ההגדרה ראה 1
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20001988 בקהילה 1(1ADL3) משקהבית בניהול המוגבלים הלאיהודים הקשישים שיעור :34 לוח
(באחוזים)

2000 1995 1988

42.0 42.5 43.1 המוגבלים סה"ב
גיל

38.7 39.2 39.6 6965
32.9 33.3 32.3 7470
54.0 53.4 52.7 +75

מץ
30.3 31.3 32.7 גברים
51.4 51.5 52.1 נשים

.31 בלוח 1ADL3 ב מוגבלות של ההגדרה ראה 1

הבית משק ובניהול >ומ>ומ>ות בפע>לו>ות מוגבלות לגב> אזוריות תחזיות .3

נקטנו בה שיטה אותה לפי בארץ השונים באזורים ושיעורה המוגבלות היקף את ננתח זה בסעיף
לשישה הארץ בחלוקת משתמשים אנו הניתוח לצורך הארצי. המישור לגבי הקודמים בסעיפים
לגבי רק אזוריות דמוגרפיות תחזיות שקיימות מאחר הפנים. במשרד המקובלת ההגדרה לפי מחוזות

בלבד. זו באוכלוסייה מתמקד האזורי הניתוח היהודית, האוכלוסייה
בקהילה הגרים הקשישים של הדיפרנציאלי המוגבלות שיעור על משפיעים עיקריים גורמים שני
בכל במוסדות הקשישים שיעור (ב) אזור; בכל הקשישים של הדמוגרפי ההרכב (א) השונים: באזורים

אזור.

יש כך במחוז, אסיהאפריקה ילידי ואחוז הנשים אחוז ומעלה, 75 בני הקשישים אחוז שעולה ככל
הקשישים שאחוז ככל יותר. גבוהים יהיו בשירותים האוכלוסייה וצורך המוגבלים שיעור שגם לצפות

יותר. נמוך יהיה בקהילה הגרים המוגבלים הקשישים אחוז יותר, גבוה הוא במוסדות
של אומדן וכן במוסדות הקשישים אחוז את העיקריים, הדמוגרפיים המאפיינים את מציג 35 לוח
.1988 בשנת השונים באזורים בית משק ובניהול היומיומיות בפעילויות ושיעורם המוגבלים מספר
ותל ירושלים במחוזות האזורים. בין האוכלוסייה במאפייני משמעותיים הבדלים שישנם עולה, מהלוח
והצפון הדרום ובמחוזות בהתאמה) ,41.796 ו 42.796) ומעלה 75 בני של יחסית גבוה אחוז יש אביב
גבוה אחוז שונות: יש אסיהאפריקה ילידי באחוז גם בהתאמה). ,36.596 ו 37.196) יחסית נמוך אחוז
.(1796) חיפה במחוז במיוחד נמוך ואחוז בהתאמה) ,35.296 ו 48.296) וירושלים הדרום במחוזות נמצא
במחוז $55.095 ל הדרום במחוז 53.996 בין נע והשיעור האזורים בין הנשים באחוז הבדלים כמעט אין

ירושלים.

שוהים היהודים מהקשישים 4.195 ארצי שבממוצע בעוד האזורים. בין שונה במוסדות הקשישים שיעור
בהתאמה). ,5.296 ו 5.596,6.396) במיוחד גבוהים השיעורים וירושלים חיפה המרכז, במחוזות במוסדות,

בהתאמה). ,2.896 ו 2.696,1.296) נמוכים מיסוד שיעורי ישנם אביב ותל הצפון הדרום, במחוזות
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גיאוגרפי אזור לפי מוגבלות ואומדני היהודים הקשישים אוכלוסיית של דמוגרפיים מאפ"גים :35 לוח
1988 ל

מחוז מחוז מחוז מחוז מחוז מחוז סה"ג
הדרום אנינ תל המרכז חיפה הצפון ירושלים ארצי

קשישים סה"כ
30.2 142.7 74.1 64.1 27.7 31.0 369.9 (אלפים)
36,5 41.7 40.2 40.5 37.1 42.7 40.5 75+ בני 96

53.9 54.5 54.1 54.9 54.6 55.0 54.5 נשים 96

48.2 23.3 32.3 17.0 31.6 35.2 27.7 אסיהאפריקה 96

1.2 2.8 6.3 5.5 2.6 5.2 4.1 במוסדות 96

קשישים מספר
29.9 138.7 69.4 60.6 27.0 29.4 354.8 (באלפים) בקהילה

ADL ב מוגבלים
2.9 11.9 6.2 4.7 2.3 2.8 30.9 (באלפים) מספר
8.6 8.6 8.9 7.8 8.7 9.6 8.7 (96) שיעור

1ADL ב מוגבלים
12.2 55.1 27.6 23.3 10.7 12.0 140.8 (באלפים) מספר
40.9 39.7 39.8 38.5 39.4 40.9 39.7 (96) שיעור

הקשישים כלל של הסגוליים המוגבלות דפוסי הפעלת עלידי נאמד אזור בכל המוגבלות היקף
מאחר מחוז. בכל בקהילה המתגוררת האוכלוסייה התפלגות על ומוצא) מין גיל, (לפי בארץ היהודים
ברמה רק הקשישים אוכלוסיית תכונות את מייצג ומעלה) 60 בני (סקר התבססנו עליו שהסקר
לכך, אי בנפרד. אזור כל לגבי המוגבלות דפוסי את לאמוד מאיתנו נבצר המחוז, ברמת ולא הארצית
בין המתגלים במוגבלות ההבדלים ולכן האזורים כל לגבי הארציים המוגבלות בדפוסי השתמשנו
בשיעורי השוני עלידי ולא המיסוד ובשיעורי הדמוגרפי במבנה השוני עלידי רק מוסברים האזורים
נמצאו לא בארץ, שונים מקומות בארבעה המוגבלות דפוסי את שבדק במחקר האזוריים. המוגבלות
אחידים מוגבלות בשיעורי שהשימוש מכאן האזורים. בין הסגוליים המוגבלות בדפוסי הבדלים כמעט

השונים. באזורים המוגבלות היקף באומדני משמעותית להטיית ייגרום לא
,30,900 בכ 1988 ב נאמד הארץ בכל (ADL) היומיומיות מהפעילויות לפחות באחת המוגבלים מספר
(9.696) במיוחד גבוה המוגבלים שיעור ירושלים במחוז בקהילה. הגרים היהודים מהקשישים 8.796 שהם

.(35 לוח (ראה הארצי לממוצע דומה המוגבלים שיעור האזורים ביתר ,(7.896) נמוך חיפה ובמחוז

140,800 לכ 1988 ב מגיע (1ADL) הבית במשק ניהול מפעילויות לפחות באחת המוגבלים מספר
קטנים iadl ב המוגבלים בשיעור המחוזות בין ההבדלים מהאוכלוסייה. 39.796 שהם קשישים
(40.996) מהממוצע גבוהים שיעורים נמצאו והדרום ירושלים במחוזות .ADL ב במוגבלות מאשר

.(38.596) מהממוצע נמוך שיעור חיפה ובמחוז

ואת המיסוד שיעורי את הקשישים, אוכלוסיית של הדמוגרפיים המאפיינים את מתארים 3736 לוחות
אלה בנתונים הגידול אחוזי את מציג 38 לוח .2000 ו 1995 בשנים מחוזות לפי המוגבלות אומדני
ההתפתחויות של מפורט ניתוח קיים (1989) ופקטור באר של שבמאמר מכיוון .1988 לשנת בהשוואה
מהתחזיות העולים בולטים ממצאים מספר רק כאן נציין השונים, באזורים הצפויות הדמוגרפיות

האזוריות.

צפוי הדרום במחוז .1496 ב הארץ בכל היהודים הקשישים מספר יגדל 2000 ל 1988 השנים בין
אביב תל במחוזות לעומתם, .2695 של גידול צפוי ירושלים ובמחוז 4096 בסך ביותר, המהיר הגידול
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האוכלוסייה 20001995 שבשנים לציין ראוי בהתאמה. ,596 ול 896 ל רק יגיעו הגידול שיעורי וחיפה,
הקשישים של הגילי ההרכב גם כלל. תגדל לא חיפה ובמחוז בלבד 296 ב תגדל אביב תל במחוז
כל לאורך ומעלה 75 בני של משקלם עולה האזורים ברוב השונים. במחוזות שונה בצורה יתפתח

משקלם. יורד ירושלים במחוז אך אביב, ותל חיפה מחוזות במיוחד בולטים כאשר התקופה,

השונים באזורים המוגבלים במספר דיפרנציאלי לגידול מביאה הדמוגרפיות בהתפתחויות השונות
צפוי מהממוצע מהיר גידול .2996 ב הארץ בכל adl ב המוגבלים מספר יגדל 2000 שנת עד בארץ.
יחסית מתון גידול צפוי אביב ותל חיפה במחוזות לעומתם, ,(3796) הצפון ובמחוז (5395) הדרום במחוז
קשישים. 9,100 בכ הארץ בכל המוגבלים מספר יגדל מוחלטים במונחים בהתאמה). ,2496 ו 2096)

1,600 בכ בדרום ,2,000 בכ המרכז במחוז ,3,000 בכ המוגבלים מספר יגדל אביב תל במחוז כאשר
אחד. בכל קשישים 1,000 בכ המחוזות וביתר

גיאוגרפי אזור לפי מוגבלות ואומדני היהודים הקשישים אוכלוסיית של דמוגרפיים מאפיינים :36 לוח
1995

מחוז מחוז מחוז מחוז מחוז מחוז סה"כ
הדרום אביב תל המרכז חיפה הצפון ירושלים ארצי

קשישים סה"כ
36.8 150.5 82.1 67.1 30.8 35.0 402.4 (אלפים)
35.9 41.9 40.5 40.8 38.8 39.0 40.4 75+ בני 96

54.9 56.6 56.0 56.5 56.3 55.3 56.2 נשים 96

52.0 28.8 36.9 20.9 36.4 39.2 32.7 אסיהאפריקה 96

1.2 3.1 6.8 6.0 2.8 5.1 4.4 במוסדות >$<

קשישים מספר
36.4 145.9 76.5 63.1 29.9 33.2 384.9 (באלפים) בקהילה

adl ב מוגבלים
3.7 13.4 7.1 5.2 2.8 3.2 35.5 (באלפים) מספר
10.3 9.2 9.4 8.2 9.4 9.5 9.2 (96) שיעור

IADL ב מוגבלים
15.2 59.7 31.2 24.9 12.2 13.6 156.7 (באלפים) מספר
41.7 40.9 40.8 39.5 40.8 40.9 40.7 (96) שיעור

2096 הוא הצפוי הארצי שהגידול בעוד דומה. התמונה (IADL) הבית משק בניהול המוגבלות לגבי
זאת בהתאמה). ,2795 ו 4596) יותר מהיר גידול צפוי וירושלים הדרום במחוזות הנדונה, בתקופה
בכל 27,600 ב יעלה המוגבלים של המוחלט מספרם .(1496) אביב ותל (1096) חיפה מחוזות לעומת
ובמחוזות 3,300 עד 2,300 בכ המוגבלים מספר יגדל וירושלים הצפון חיפה, במחוזות כאשר הארץ,

קשישים. 7,500 עד 5,500 בכ אביב ותל המרכז הדרום,

להתחשב חייבת הבאות השנים לקראת לקשישים השירותים מערכות של שההערכות עולה, מהניתוח
קצב הן שבו הדרום, למחוז לתת יש מיוחדת לב תשומת המחוזות. בין הדיפרנציאליות בתמורות
שקצב למרות אביב, תל במחוז בארץ. מהגבוהים הם המוגבלים במספר המוחלט הגידול והן הגידול

המוגבלים. מספר של משמעותית תוספת צפויה נמוך, יהיה הגידול
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אזור לפי מוגבלות ואומדני היהודים, הקשישים אוכלוסיית של דמוגרפיים מאפיינים :37 לוח
2000 גיאוגרפי,

מחוז מחוז מחוז מחוז מחוז מחוז סה"כ
הדרום אנינ תל המרכז חיפה הצפון ירושלים ארצי

קשישים סה"כ
42.3 153.9 88.3 67.2 32.3 39.0 423.1 (באלפים)
38.4 45.7 43.4 45.6 43.0 40.3 43.8 75+ בני ?6

54.9 57.5 56.0 57.1 56.6 55.3 56.6 נשים 96

55.4 34.2 41.7 25.1 41.0 42.3 37.7 אסיהאפריקה 96

1.3 3.2 7.1 6.5 3.0 5.1 4.6 במוסדות 96

קשישים מספר
41.8 148.9 82.0 62.8 31.4 37.1 403.8 (באלפים) בקהילה

adl ב מוגבלים
4.5 14.8 8.2 5.6 3.2 3.6 40.0 (באלפים) מספר
10.8 10.0 10.0 9.0 10.2 9.8 9.9 (96) שיעור ,

1ADL ב מוגבלים יי
17.7 62.6 34.1 25.6 13.2 15.3 168.4 (באלפים) מספר
42.3 42.1 41.6 40.7 41.9 41.2 41.7 (96) שיעור

ל 1988 השנים בין גיאוגרפי אזור לפי המוגבלים ובמספר הקשישים במספר הגידול אחוז :38 לוח
(באחוזים) 2000

מחוז מחוז מחוז מחוז מחוז מחוז סה"ג
הדרום אביב תל המרכז חיפה הצפון ירושלים ארצי

1995 ל 1988 בין הגידול אחוז
22 6 11 5 11 13 9 הקשישים סה"כ
20 6 12 5 16 3 8 75+ בני
24 10 15 8 15 14 12 נשים
31 30 26 29 28 26 29 אסיהאפריקה
22 5 10 4 11 13 8 בקהילה קשישים
27 12 16 10 20 12 15 adl ב מוגבלים
24 8 13 7 15 13 11 iadlj מוגבלים

2000 ל 1988 בין הגידול nnx
40 8 19 5 17 26 14 הקשישים סה"כ
47 18 29 18 35 19 24 75+ בני
43 14 23 9 21 27 19 נשים
61 58 54 55 51 52 56 אסיהאפריקה
40 7 18 4 16 26 14 בקהילה קשישים
53 24 33 20 37 30 29 adl ב מוגבלים
45 14 24 10 24 27 20 iadl3 מוגבלים
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סיכום :1 פרק

של המוגבלות היקף ואת המוגבלות דפוסי את לאמוד כפולה: מטרה היתה זו בעבודה שהוצג לניתוח
האס ולבחון בישראל, שנערך הראשון המייצג הארצי הסקר סמך על בארץ, הקשישים אוכלוסיית
וששימשו בעבר שנערכו מקומיים סקרים של הממצאים את תואמים מהסקר העולים המוגבלות דפוסי

קודמות. לתחזיות מקור

לפי הארצי מהסקר שעולים (add יומיומיות בפעילויות המוגבלות דפוסי כי למדים אנו מהניתוח
בעבר לתחזיות בסיס ששימשו לאלה דומים אכן ומוצא, מין גיל, של הדמוגרפיים המאפיינים
ברק בני של באומדנים להשתמש להמשיך מאפשרת זו בדיקה ברק). בבני מקומי סקר על (והתבססו
גורמים בין הטיפול חלוקת ולגבי הדרושות הטיפול לשעות adl ב המוגבלות דפוסי תרגום לגבי

פורמליים. ולא פורמליים

/ ההבדלים הסקרים. שני בין משמעותיים הבדלים נמצאו (IADL) משקהבית בניהול המוגבלות /בדפוסי על הדמוגרפיים המשתנים השפעות של היחסית בעוצמה והן המוגבלים של הכולל בשיעור הן נמצאו
לעומת 3095 בכ גבוה iadl ב הכולל המוגבלות שיעור הארצי, בסקר משקהבית. בניהול המוגבלות
בבני כפולה המין והשפעת הארצי בסקר במקצת גדולה המוגבלות על הגיל השפעת ברק. בבני הסקר
הסקרים. בשני דומה משפחתי), ומצב מגורים הסדרי (מוצא, שנבדקו המשתנים יתר של ההשפעה ברק.
על התבסס הארצי הסקר הריאיון. ובצורת השאלון במבנה מהשוני בעיקר נובעים שההבדלים ייתכן
בעזרה לצורך ובאשר משקהבית ניהול פעילויות בביצוע לקשיים באשר הקשישים של עצמי דיווח
ריאיון לאחר הציבור) בריאות (אחיות מקצוע בעלי עלידי נקבעה המוגבלות ברק שבבני בעוד נוספת;
משקהבית בניהול עזרה יותר לדרוש נוטים שקשישים נמצא שונים בסקרים בקשיש. והסתכלות
יהיו שהאומדנים ייתכן הארצי, הסקר על מתבססים אם כן, על מקצוע. בעלי של להערכות בהשוואה

בוודאות. זאת לקבוע קשה אך מעלה, כלפי מוטים
מראות העלייה), גל בעקבות הצפויים השינויים את בחשבון להביא (מבלי הבאות לשנים התחזיות
מ ולאיהודים), (יהודים בקהילה המוגבלים בהיקף 1796 של גידול צפוי ,1995 ועד 1988 שמשנת
לכ59,500 יגיע המוגבלים ומספר 139s של נוסף גידול צפוי 2000 שנת עד מוגבלים. 52,500 ל 44,900

קשישים.

במספר דיפרנציאלי לגידול מביאה השונים הארץ באזורי הדמוגרפיות בהתפתחויות השונות
בכ היהודית האוכלוסייה בקרב הארץ בכל המוגבלים מספר יגדל 2000 שנת עד בהם. המוגבלים
שיעור צפוי אביב ותל חיפה במחוזות ואילו והצפון הדרום במחוזות צפוי מהממוצע מהיר גידול .2998

המוגבלים. במספר יחסית מתון גידול
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Abstract

Data from the national survey of elderly aged 60+, carried out by the Central Bureau
of Statistics in 1985, were used to update previously constructed models of the
relationship between demographic characteristics and disability in ADL and IADL.

These updated models were then used to estimate the extent of disability among the
elderly at present and to project the extent of disability up to the year 2000.

According to the national survey data, the rate of disability among the elderly Jewish
population in 1985 was about 80/0 in ADL and about 380/0 in IADL. Disability rises with
age and women are more disabled than men. But while residence in a multi
generational household increases the probability of being disabled in ADL, it reduces

the probability of being disabled in IADL. The 1985 survey conifrms the ifndings of
earlier local surveys regarding disability patterns in ADL. As a result, these earlier
surveys' ifndings can continue to be used to translate ADL disability patterns into

required hours of care, and to determine the division between formal and informal
assistance.

The total number of elderly disabled in ADL and living in the community was

estimated at 36,600 in 1988, or 9.60/0 of the total elderly population living in the
community. Of these, the number of disabled in ADL among the Jewish elderly

population was estimated at 30,900  8.70/0 of all Jewish elderly living in the
community, while the number ofnonJewish disabled elderly was estimated at about
5,700, constituting 22.60/0 of thenonJewish elderly.

The number of disabled in ADL among the total population of elderly living in the
community is projected to increase to 42,300 in 1995, and to 48,200 in the year 2000.

This will represent an increase among the Jewish population to 35,000 in 1995, and to
40,000 in the year 2000 (a 290/0 increase compared to 1988). For thenonJewish
population, the ADL disabled elderly population is projected to increase to 6,800 in
1995 and 8,200 in the year 2000 (an increase of 440/0 compared to 1988).

Differences in demographic developments in different parts of the country account for
differential increases in the number of disabled in the different regions. By the year

2000, the number of elderly disabled in ADL in the Haifa and Tel Aviv districts will
increase by 200/0 and 250/0 respectively, a lower rate than the national average of 290/0,

while the Southern district may expect an increase of 530/0, and the Northern district

 an increase of 370/0.



Y ^

With regard to disability in IADL, among the Jewish population the disability rate in

1988 was estimated at 39.70/0 or 140,800 elderly. Among the nonJewish elderly

population, the number of disabled in IADL in 1988 was estimated at 10,900 or 43.10/0.

Among the country's total elderly population, the extent of disability in IADL /s

expected to increase by 220/0 by the year 2000, from 151,700 in 1988 to 184,900 in the

year 2000.

A more rapid increase in the number of elderly disabled in IADL is expected in the
Southern and Jerusalem districts (450/0 and 270/0), while the Haifa district may expect
an increase of 100/0, and the Tel Aviv district  a 140/0 increase.

The disability projections for the coming years did not take into consideration the
demographic changes expected in the wake of the recent wave of immigration.

Assessments of its effects on the disability patterns will be published separately.
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