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חסכון
נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
בעזרתו אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הג'וינט במסגרת ופועל ב974ו

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של

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

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש

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

החברתיים. והשירותים

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

את ליצג כוונה וללא המחברים או המחבר של הם בדפים המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של אלה
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תקציר

לקשישים שירותים לגמלת זכאות מקנה אשר סיעוד, ביטוח חוק בארץ הוחל 1988 בשנת
השירותים בהיקף ניכר לגידול הביאה החוק החלת אישי. טיפול של בפעילויות המוגבלים
השירותים הרחבת כי סברו, החוק מתכנני המוגבלים. לקשישים המסופקים הקהילתיים
להקל כדי בעבר, שירותים קיבלה שלא רחבה אוכלוסייה של צרכים על לענות כדי דרושה
היתח, המחוקק של הציפיה מוסדי. בטיפול הצורך את להקטין וכדי המטפלות המשפחות על *
רבים קשישים אלה, שירותים על ההוצאות הגדלת ועם הקהילתיים הפתרונות הרחבת שעם
על בהוצאות לירידה שיביא דבר המוסדות, על הלחץ ירד וכך בקהילה, להסתדר יוכלו יותר

מוסדיים. שירותים

והוערכו שהופעלו אחרות, לתכניות דומה הסיעוד חוק במסגרת הקהילתיים השירותים הרחבת
בשירותים הצורך את להקטין היתה מטרתן ואשר המערבי, בעולם אחרים ובמקומות בארץ
שבח למידה באשר הן חדמשמעיות, אינן אלה נסיונות של המסקנות אולם, מוסדיים.
החסכון למידת באשר והן המוסדיים, לשירותים חלופה מהווים הקהילתיים השירותים
אותו מבדילים אשר יחודיים מאפיינים מספר ישנם הסיעוד לחוק לכך, בנוסף הצפוי. הכספי
הפוטנציאל לגבי האלה מהנסיונות מסקנות להסיק rwp ,pb בעבר. שנעשו התכניות מרוב
מידה באיזו לבדוק אפוא, בא, זח מחקר החוק. של ההשלכות ולגבי מיסוד למניעת בארץ הקיים
לפתרונות בדרישה לירידה המוגבלים לקשישים הקהילתיים השירותים הרחבת גרמה אכן

מוסדיים.

מישורים, במספר להתבטא יכולה למיסוד הדרישה על הקהילתיים השירותים הרחבת השפעת
במספר ירידה חלה מידה באיזו (א) הבאות: בשאלות המחקר במסגרת ביטוי לידי באים ואלה
ברשימות הקשישים במספר גם ירידה חלה מכך כתוצאה והאם מוסדי, לסידור הפונים
של במאפיינים שינוי חל האם (ב) בפועלי למוסדות שנכנסו הקשישים ובמספר ההמתנה
קשישים כאשר למוסדות, בפועל שנכנסים הקשישים ושל מוסדי לסידור שפונים הקשישים
(ג) לפנותז ממשיכים קשה מאוד במצב הקשישים ורק בקהילה מסתדרים קשה פחות במצב
במוסד מקום להבטיח עלמנת ההמתנה לרשימות משבר, של במצב שפונים, קשישים האם
בביתם? כיוס להם הניתנת מהעזרה כתוצאה אותו דוחים או הסידור על מוותרים הצורך, בעת

סיעודיים קשישים של מוסדי בסידור (המטפלות הבריאות לשכות נבדקו המחקר במסגרת
בארבעה תשושים), קשישים של מוסדי בסידור (המטפלות הרווחה ולשכות נפש) ותשושי
מאוכלוסיית כ400/0 יחד משרתות אלה לשכות וחיפה. שבע באר ירושלים, אביב, תל אזורים:
והמעקב למוסדות הנכנסים ובמספר הממתינים במספר השינויים בדיקת בארץ. הקשישים
החלת לאחר כשנה ב1989, נעשו אותו, הדוחים או המוסדי הסידור על המוותרים שיעור אחר
שנה כלומר ב1987, המצב עם השוואה נעשתה לכך בנוסף להנהגתו. סמוך וב1988, החוק,
גם השנים. במהלך שמתרחשים הטבעיים השינויים על לעמוד עלמנת החוק, החלת לפני
לעומת ב1989 נבדקו למוסדות הנכנסים ובמאפייני מוסדי לסידור הפונים במאפייני השינויים

ב1988. הקשישים אותם של המאפיינים

הארצי ובמספר הארצי הממתינים במספר השינויים מגמת נבדקה הלשכות, לבדיקת בנוסף
שנים. אותן במהלך למוסדות, הנכנסים של

גדל מוסדי לסידור שפנו הקשישים מספר כי מראים, שנחקרו הלשכות בארבע המחקר ממצאי
במספר הגידול .1987 של לרמה לא כי אם ב1989 וירד 1988 לשנת 1987 משנת משמעותי באופן
הקשישים. באוכלוסיית הדמוגרפי הגידול עקב צפוי שהיה למה מעבר הוא שפנו הקשישים
בכל הרשומים הממתינים מספר נבדק ולכן הפונים מספר על נתונים אין הארצי במישור



את מאשר הביקוש היקף את פחות משקף הממתינים מספר כי לציין, יש אך בארץ, הלשכות
בהיצע תלוי למוסדות הכניסה קצב כלומר, המיטות. בהיצע תלוי שהוא מאחר הפונים, מספר
שמספר מראים הנתונים הממתינים. מספר את וקובע הלשכות, של ובתקציב הקיים המיטות
זאת, לעומת ב1989; גם לעלות והמשיך ב1988 עלה הארץ בכל הבריאות בלשכות הממתינים

* ל1989. מ1987 הממתינים במספר מתמדת ירידה היתה בארץ הרווחה לשכות בכל
המחקר אזורי בארבעת בפועל למוסדות הנכנסים מספר מוסדי, לסידור הפונים למספר בדומה

* הנכנסים ממספר גבוה היה עדיין אך 1989 בשנת וירד ב1987 למספרם בהשוואה ב1988 עלה
מ1987 הנכנסים במספר מתמדת עלייה על מצביעים זאת, לעומת הארציים, הנתונים ב1987.
הדמוגרפיים. השינויים לפי לצפוי מעבר הרווחה בלשכות והן הבריאות בלשכות הן ל1989

מאפייניהם. גם אלא למוסד, נכנסו או שפנו הקשישים מספרי רק לא נבדקו במחקר כאמור,
מראה ב1988 שפנו אלה לבין 1989 בשנת מוסדי לסידור שפנו הקשישים מאפייני בין השוואה
בקרב והן ותשושינפש) (סיעודים הבריאות למשרד הפונים בקרב הן שינויים, מספר שחלו
שפנו הסיעודיים הקשישים של התפקודי מצבם כי נמצא (תשושים). הרווחה למשרד הפונים
שנמצא השינוי זאת, עם לכן. קודם שנה מהפונים במקצת קשה היה ב1989 מוסדי לסידור
מאד קשה חיה זו אוכלוסייה של התפקודי מצבה כי משמעותי, אינו התפקודיים במאפיינים
הסיעודיים, הקשישים של הנפשיים במאפיינים נמצא יותר בולט הבדל החוק. החלת לפני גם
התנהגותיות. מבעיות או מדיכאון סבלו החוק החלת אחרי מהפונים יותר גבוה שיעור כאשר
המשפחות על במיוחד מקשים שהם מאחר מוסדי, בטיפול בצורך קשורים אלה מאפיינים
למיסוד שפנו הנפש תשושי הקשישים של המאפיינים גם שלהן. העומס הרגשת ועל המטפלות
הם ל ב1988 שפנו מאלה יותר גבוה בסיכון נמצאים אלה שקשישים כך על מצביעים ב1989
יותר גבוה ושיעור חמורות, נפשיות בעיות בעלי הס בקרבם יותר גבוה שיעור יותר, מבוגרים
לשכות דרך ב1989 מוסדי לסידור שפנו התשושים הקשישים של מצבם גם אלמנים. הם

.'' ונפשית. תפקודית מבחינה ב1988 שפנו מאלה יותר קשה היה הרווחה
הנהגת לאחר למוסד בפועל שנכנסו הקשישים במאפייני נמצאו יותר עוד משמעותיס שינויים
ב1989 שאושפזו הקשישים של מצבם חיה וחברתי) נפשי (תפקודי, התחומים בכל החוק.

יותר. קשה והרווחה הבריאות לשכות באמצעות
בשיעור לא ואף ההמתנה, לרשימות שנכנסו הקשישים של המיסוד בדפוסי שינויים מצאנו לא
החוק השפעת הפנייה. שלאחר בשנה שנערך המעקב במסגרת המיסוד על שוויתרו אלה
כלל פנו לא יותר "קל" במצב מוגבלים שקשישים בכך, מוסדי לסידור הפנייה לפני התבטאה
לאחר למיסוד הכניסה מועד בדחיית או הפנייה על בוויתור התבטאה ולא מוסדי, לסידור
למוסד, להיכנס כוונה מתוך זאת עשו מוסדי לסידור הפונים רוב כי נראה ,p< הפנייה.

שולית. תופעה היא לעתיד מקום להבטיח והנטייה
למוסדות שפנו הקשישים במספר החוק הפעלת בזמן חלו ניכרים ששינויים כן, אם רואים, אנו
במספר משמעותית עלייה דווקא הראשונה בתקופה חלה לציפיות, בניגוד ובמאפייניהם.
המוגבלים שאוכלוסיית העובדה מן נבע הפניות במספר שהגידול ייתכן למוסדות. הפונים
הרחב ההיקף מן כתוצאה נגרמה זו חשיפה תקדים. חסרת במידה השירותים למערכת נחשפה
שבמהלכו לגימלה, הזכאות לקביעת התהליך ומן החוק במסגרת הסיוע לקבלת פניות של
המודעות גדלה מכך כתוצאה המוגבלים. בקשישים המטפלים המקצוע בעלי עם קשרים נוצרו
היתה אם גם לכן, בפרט. מוסדי לסידור האפשרות ולגבי בכלל הקיימים השירותים לגבי
בתוך נבלעה היא הקצר בטווח כי להניח סביר מוסדי, באשפוז הצורך ירידת על השפעה לחוק
הפניות בהיקף הירידה כי ייתכן חדשים. מקרים איתור בעקבות שחל למיסת בפניות הגידול
נפגשו אשר הקשישים במספר חודש מדי שחל הצמצום עלידי בחלקה מוסברת ב1989 שחלה



לעקוב צורך יהיה זו, השערה לבסס כדי אולם, ההערכה. ביצוע לשם מקצוע אנשי עם לראשונה
יתייצב. הגימלה לקבלת הפניות קצב כאשר יותר, ארוכה תקופה במשך הפניות קצב אחר

להיגרם יכול אלא החוק, להנהגת בהכרח, קשור, אינו למוסדות הנכנסים במספר הגידול
המתוספות החדשות המיטות מספר על הן המשפיעים האשפוז מערכת של תקציביים מאילוצים
בשנת במוסדות. נוספים קשישים של שהייתם את לממן הממשלה יכולת על והן למערכת
בפרט, ממשלתי במימון המיטות ובמספר בכלל במערכת המיטות בהיצע גידול היה אכן ,1988
יחסית במוסדות, המיטות שמספר מאחר מפתיע. אינו למוסדות הנכנסים במספר הגידול ולכן *
מיטה שלכל צפוי ארוכות, המתנה ברשימות המתבטא דבר קטן, הוא זה, בתחום לצרכים
השירותים הרחבת תשפיע זח במצב הקצר. בטווח לפחות הממתינים, אחד יופנה שמתוספת
הנכנסים מספר בצמצום תתבטא לא החוק השפעת לכץ, ההמתנה. היקף על ובראשונה בראש

מיסוד. למניעת תורמים אכן הקהילתיים השירותים אם גם הקצר, בטווח למוסדות
שניתן למה בניגוד אולם, למוסד. הנכנסים במספר והן הפונים במספר הן גידול חל כאמור,
אוכלוסייה מקרב באו הנוספים הפונים למיסוד, הביקוש בהיקף מהגידול כתוצאה לצפות חיה
קשישים של ולהפניה לאיתור הנראה, כפי תרם, שהחוק להסיק ניתן מכאן יותר. מוגבלת
לולא מוסדי לסידור פונים שחיו מהקשישים לחלק קהילתי פתרון ונתן במיוחד, קשה במצב

החוק. הנהגת
על משפיעים עצמם, הקהילתיים השירותים לזמינות מעבר גורמים, של רב מספר לסיכום,
היצע התפתחות את כוללים אלה והמוסדיים. הקהילתיים השירותים בין החלופיות מידת
דרמטית השפעה היתה לחוק כן, על יתר וכוי. ביקוש עודף לאשפוז, התקציבים זמינות המיטות,
באוכלוסייה ובטיפול באיתור שהתבטאה ממושך לטיפול השירותים מערכת על קצר בזמן
מהנתונים להסיק מאוד קשה לכן, המטפלים. לגורמים בעבר "מוכרת" חיתה שלא מאוד רחבה
מוסדיים. בפתרונות הצורך על להשפיע החוק של הפוטנציאל מלוא על שנח, לאחר שנאספו

גריאטריים כלליים, בתיחולים כמו אחרות אשפוז במערכות מיטות של רב מספר לכך, בנוסף
במיטות מחסור בגלל ממושך. סיעודי לטיפול הזקוקים קשישים עלידי תפוסות ושיקומיים,
השירותים שהרחבת ייתכן לכן, המיטות. את ולפנות אותם להעביר ניתן לא ממושך לטיפול
בעזרת חולים לשחרר שיאפשרו בכך הללו האשפוז מערכות על בעקיפין השפיעה הקהילתיים

בביתם. המסופקים השירותים
צורך יש הארוך, בטווח החלופיות מידת ואת המיסוד דפוסי על החוק השפעת את לבחון כדי
האשפוז מערכות על החוק של ההשלכות את בבדיקה לכלול יש וכמוכן זמן, לאורך במעקב
נמצא כזה מעקב גריאטריים. ובתיחוליס השיקומי, האקוטי האשפוז מערכת ל כגון הנוספות,

לאומי. לביטוח המוסד בשיתוף להתבצע ועומד תכנון, בשלבי



תחיה דברי

למוסד תודתנו זה. דו"ח להכנת ותרמו שסייעו האנשים לכל להודות לנו היא נעימה חובה
מהאגף כהן ולשלמה מורגנשטיין לברנדה מודים אנו p במימון, הסיוע על לאומי לביטוח

^ למחלות באגף חקלאי, ושושנה צין, שמואל חבוט, לבנו הלאומי; בביטוח ומחקר לתכנון
מהידע תרמו אשר והרווחה העבודה ממשרד ברגיורא ומרים הבריאות במשרד ממושכות

המחקר. בגיבוש שלהם המקצועי
השדה, עבודת ריכוז על דובני לאביגיל תודות רב המועילות. הערותיו על חביב לג'ק מודים אנו
הדו"ח עריכת על רוזנפלד לג'ני ועיבודם, הנתונים איסוף בעבודת עזרה אשר פוזנר לרחל

בהדפסתו. הסיוע על אלון ולבלהה

ובלשכות הבריאות בלשכות הסוציאליות והעובדות האחיות של בזכותן נתאפשר זה מחקר
את לבצע היה ניתן לא סיוען שבלעדי אביב ותל ירושלים חיפה, שבע, באר בערים הרווחה

מיוחדת. תודה להן מגיעה כך ועל המחקר,

V
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מבוא א*

המוגבלים לקשישים שירותים לגמלת זכאות מקנח אשר סיעוד, ביטוח חוק בארץ לפעול התחיל 1988 בשנת
הקהילתיים השירותים בהיקף משמעותי לגידול הביאה סיעוד חוק החלת אישי. טיפול של בפעילויות
הקשישים מספר גדל החוק, הוחל מאז הראשונות השנתיים במשך מוגבלים: לקשישים המסופקים
שירות אותו שקיבלו המוגבלים הקשישים מספר לעומת ארבע פי אישי טיפול שירותי שקיבלו המוגבלים
אוכלוסייה של צרכים על לענות כדי דרושה חשיתתים הרחבת כי סברו, החוק מתכנני החוק. החלת לפני
בטיפול הצורך את להקטין וכדי המטפלות המשפחות על להקל כדי שירותים, בעבר קיבלה שלא רחבה
קשישים המוסדות, על הלחץ יירד הקהילתיים הפתרונות הרחבת שעם חיתח, המחוקק של הציפית מוסדי.
השירותים על ההוצאות שהגדלת ומכאן, הקהילתיים, השירותים בעזרת בקהילה להסתדר יוכלו יותר רבים

המוסדיים. השירותים על ההוצאות בהקטנת תלווה הקהילתיים
הקהילתיים השירותים של הניכרת ההרחבה הביאה pN מידה באיזו לבדוק ניתן החוק, החלת לאחר
של ההרחבה השפעת הקהילתיים. השירותים לבין המוסדיים השירותים בין לתחלופה המוגבלים לקשישים
רשימות קיצור א. מישורים: במספר להתבטא יכולה מוסדיים בפתרונות הצורך על הקהילתיים השירותים
הממתינים, של המיסוד בדפוסי שינויים ג. למוסדות? הנכנסים הקשישים במספר ירידה ב. ההמתנה;
במאפייני שינויים ד. ? המוסדי הסידור את מסוימת לתקופה לפחות לדחות יעדיפו רבים קשישים כלומר,

למוסדות. הנכנסים הקשישים של במאפיינים שינויים ח. ן מוסדי לסידור הפונים הקשישים
שהופעלו אחרות, לתכניות מסוימת במידה דומה הסיעוד חוק במסגרת הקהילתיים השירותים הרחבת
על השפעותיהן ואשר מוסדיים בשירותים הצורך את להקטין חיתח מטרתן אשר בעולם, אחרים במקומות
אלה תכניות מהערכת ישיר באופן להסיק חיה ניתן לא זאת, עם הוערכו. כבר מוסדי לסידור הפניות היקף
אשר ייחודיים, מאפיינים בארץ שהופעל שלחוק מכיוון מוסדי, לסידור הפניות על הסיעוד חוק השפעת על

בחוץלארץ. שנוסו התכניות מרוב אותו המבדילים בהמשך, יפורטו
מטרת את נפרט p)D ולאחר זח, בתחום ובעולם בארץ שנעשו השונים מחנסיונות חלק נסקור הבא בפרק

התוצאות. ואת המחקר שיטת את ונתאר המחקר,
המוסד של ובמימון ואשל חתוחח משרד הבריאות, משרד לאומי, לביטוח המוסד בשיתוף נעשה זח מחקר

ברוקדייל. ומכון לאומי לביטוח
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קהילתיים: שירותים הרחבת עליךי מיסוד מניעת ב.
ספרות סיכום

הבינלאומי הגיסיץ .1

במסגרתם אשר הדגמה, ניסויי של רב מספר המערבי בעולם וחוערכו הופעלו האחרון העשור במהלך
הדרומית קרוליינה ובמדינת באנגלית קנט במחוז מוסדיים, לשירותים כתחליף קהילתיים שירותים סופקו
אחרים במקומות הופנו. שאליו המוסדי לסידור כאלטרנטיבה לקשישים שירותים סופקו שבארצותהברית,
מסוג תכניות על בעתיד. מוסדי לסידור לפנות מהם למנוע על"מנת בסיכון, לקשישים שירותים סופקו
Channelling תכנית או ניויורק, במדינת Nursing Home Without Walls תכנית לדוגמה, נמנות, זח
בסאן שהופעלה Onlokn מונרו במחוז שהופעלה Access הארצותהברית, מדינות במספר שהופעלה
בעולם. שונים במקומות שהופעלו הדגמה תכניות של רב מספר מתוך דוגמאות מספר רק חן אלה פרנציסקו.

שירותים של מוגברת הספקה עלידי מיסוד למנוע לאפשרות בנוגע האלה ההדגמה ניסויי של התוצאות
בין הבדלים עלידי בתוצאות מהשוני חלק להסביר ניתן מנוגדות. אף ולעתים חדמשמעיות אינן קהילתיים

תחומים: במספר עצמן התכניות

התכניות של היעד באוכלוסיות הבדלים א.

התכניות במסגרת המסופקים השירותים בסוג הבדלים ב.

המוסדיים השירותים ובזמינות למיסוד בקריטריונים הבדלים ג.

התכנית" "הצלחת בהגדרת הבדלים ד.

ההבדלים רקע ועל שנערכו השונים ההדגמה מחקרי רקע על בחו''ל שהצטבר הניסיון את נסקור להלן
לעיל. שנזכרו כפי בתכניות

ו*יעד א1גל1סי1ו1 1.1

לקבלת הזכאית היעד באוכלוסיית הוא כה עד שבוצעו השונים ההדגמה ניסויי בין העיקרים ההבדלים אחד
פנו אשר לקשישים ורק אך שירותים סיפקו אשר תכניות ישע .(Weissert 1986) התכנית במסגרת שירותים
לאתר ניסו אחרות תכניות במוסדות); כבר אפילו או ההמתנה ברשימות כבר שהיו (קשישים מוסדי לסידור
לצורך קשורים נמצאו אשר מאפיינים מספר לפי למיסוד, בסיכון היו אך מוסדי לפתרון פנו שטרם קשישים
אשר תכניות וישע וכו'); הפוטנציאלית פורמלית חבלתי העזרה משפחתי, מצב תפקודי, מצב (כגון: במיסוד
ואם מוסדי לסידור לפנות עשוי הקשיש האם הבחנה ללא לעזרה הזקוקים הקשישים לכל שירותים סיפקו

לאו.

היו התוצאות למוסדות, ההמתנה ברשימות או במוסדות חיו שכבר קשישים על התכנית הופעלה כאשר
שעזבו קשישים של גדול מספר ועל למוסד נכנסים אשר הקשישים בשיעור ירידה על והצביעו יותר, ברורות
המקיפים השירותים מתן בעקבות %50m המיסוד שיעור הוקטן באנגליה קנט במחוז המוסדות. את
שבארצות הדרומית קרוליינה במדינת .(Davies 8c Challis 1985) למוסדות המופנים לקשישים בקהילה
הקשישים מספר את בשליש הקטין למוסדות, קבלה ועדות שעברו לקשישים בקהילה שירותים מתן הברית,

.(Blackman et al. 1983) מוסדו שאכן
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נרשמו שלא מוגבלים קשישים גס שכללה אוכלוסייה כלומר יותר, רחבה אוכלוסייה שירתה שהתכנית ככל
המסופקים השירותים מהרחבת כתוצאה במיסוד הצורך הקטנת את להוכיח יותר קשה היה כן למיסוד,
בעקבות מוסדי לסידור הפונים הקשישים בשיעור מסוימת ירידה על אמנם, הצביעו, אלה תכניות בקהילה.
לסידור הפונים המוגבלים הקשישים שיעור היה התכנית, הפעלת לפני גם שממילא, כיוון אך התכנית,
התכנית עלידי המשורתת לאוכלוסייה יחסי באופן קטנה היתה למיסוד בפניה שהירידה הרי קטן, מוסדי
.(Weissert 1986 ;Horowitz et al. 1982 ;Appelbaum et al. 1980 ;Hicks et al. 1981 ;Weissert 1981)

קבוצות בין הבחינו גם אלא הקשישים, מיסוד על התכניות השפעת את רק לא בדקו שונים הערכה מחקרי
ל קשישים של שונות קבוצות על דיפרנציאלית השפעה על הצביעו המחקרים שונים. מאפיינים בעלות שונות
ובחלקם, (Hughes et al. 1987) בלבד תשושים קשישים בקרב המיסוד את הקטינה התכנית בחלקם,
תמיכה ללא מאוד מוגבלים קשישים כלומר גבוה, בסיכון הקשישים בקרב דווקא המיסוד שיעור צומצם

.(Morirs et al. 1987) מספיקה פורמלית בלתי
אותם אל השירותים את לכוון הצליחו הן שבה למידה הנוגע בכל התכניות בין הבדלים ישנם לסיכום,
הנמצאים לקשישים מופנים לא שהשירותים במידה מקרה. בכל מוסדי לסידור פונים היו אשר קשישים
לסידור תחליף מאשר יותר המוגבלים, אוכלוסית לכלל שירותים תוספת מהווים הם למיסוד, אמיתי בסיכון
השירותים שלגביהם הקשישים של מדוייק איתור זאת, עם יחד .(Branch 1984 ;Brody 1986) מוסדי
משאבים של והשקעה מעמיק סינון תהליך דורש המוסדי, לטיפול מעשי תחליף מהווים אכן הקהילתיים

.(Weissert 1985; Greene 1987) רבים מקצועיים

וו7יק0מ המסופקים השיתינימ סוג 1.2

חלק בקהילה. המסופקים השירותים למיגוון הנוגע בכל השונות ההדגמה תכניות בין גדול שוני קיים
כגון שיקומיים שירותים כללו וחלקן אישי, וטיפול ביתית, עזרה כגון תמיכה שירותי רק כללו מהתכניות
ראשוני רפואי טיפול יום, מרכזי גם כללו אשר יותר, רחבות תכניות גם היו בעיסוק. וריפוי פיזיותרפיה
בהשוואה התכנית עלות על השלכה כמובן, יש, ולהיקפס השירותים למיגוון .(Onlok תכנית (למשל ואשפוז

המיסוד. מהקטנת הנובע לחסכון
חלק לתכנית. מתכנית מאוד שונה היה התכנית במסגרת לקשיש לספק היה שניתן השירותים היקף
בתכניות ואילו הקשיש, צורכי על לענות עלמנת הדרושים השירותים מלוא הספקת איפשרו מהתכניות
של תקרה נקבעה אחרות בתכניות לספק. היה שניתן מהשירותים אחד לכל מרבית מכסה נקבעה אחרות
שונות טיפול תכניות לבנות ניתן שנקבע בתקציב, כאשר לספק, ניתן אשר השירותים לסךכל הוצאות
העלות הגיעה באנגליה קנט במחוז לדוגמה, משפחתו. בני ושל הקשיש של ולהעדפות לצרכים בהתאם
Challis <cf Davies) המוסדי הטיפול מעלות לשנישלישים עד המסופקים השירותים של המקסימלית
75V0 של עלות עד שירותים לספק ניתן ניויורק במדינת Nursing Home Without Walls ובתכנית ,(1985

(ABT Associates 1984) המוסדי הטיפול מעלות
מוגנות או טיפוליות מסגרות בתכנית נכללו שבה המידה הוא למיניהן ההדגמה תכניות בין נוסף שוני
כמו מסגרות שכללו תכניות ישע ממושך. לטיפול במוסדות לטיפול הקשיש בבית טיפול שבין ברצף נוספות,
הקשיש בבית לטיפול בנוסף מוסדי, לסידור כאלטרנטיבות וכר מקובץ דיור מוגן, דיור אומנות, משפחות
האפשריים הפתרונות להרחבת כצפוי, .(Sherwood ccf Morris 1982 ;Barney 1977 ;Kraus et al. 1976)

.(Oktay £ Volland 1987) המיסה מניעת על התכנית השלכות על חיובית השפעה היתה

למיסוד זכאות לקגיעו* וו*קי*טייוג>מ המוסדיים ו*שיתו*ימ זמינוו* 1.3

הקשישים שיעור על ישיר כא1פן משפיעה ואזור אזור בכל כאחד, והקהילתיים המוסדיים השירותים, זמינות ו

לחפש יותר גדולה נטיה ישנה מפותחים, אינם המוסדיים השירותים בהם במקומות במוסדות. הנמצאים
קטן הוא במוסדות המיטות מספר כאשר הארוכה. ההמתנה תקופת בגלל בקהילה אלטרנטיביים פתרונות
מדינות בין המוסדיים השירותים בזמינות הבדלים יותר. מחמירים נעשים לכניסה הקריטריונים יחסית,
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הקשישים ובמספר במאפיינים מההבדלים חלק מסבירים מדינה, כל בתוך שונים אזורים ובין שונות,
מיסוד למניעת התכניות הצלחת שמידת צפוי לכן, .(Sager 1979; Berg et al. 1988) למוסדות הנכנסים
במדינה מאשר מוסדי, לסידור מופנים ביותר קשה במצב הנמצאים הקשישים רק בה במדינה שונה תהיה

מוסדי. לסידור לפנות יכולה יותר רחבה אוכלוסייה בה

<'■ התכגית" "הצלחת בהגדרת הבדלים 1.4

שעלידי בהנחה ממושך, לטיפול במוסדות קשישים של מיסוד למנוע כלל בדרך מיועדות השונות התכניות
9 בביתו. ולהתגורר להמשיך לו עדיף הקשיש רווחת שמבחינת ובהנחה, הציבוריות בהוצאות חיסכון יושג כך

אלה מבין מוסדי לסידור הזקוקים הקשישים במספר שחל הצמצום עלידי נמדדה התכניות הצלחת לכן,
במספר הכוללת. הציבורית ההוצאה את להקטין יכולתן עלידי ו/או השונות, ההדגמה בתכניות המשתתפים
מבחינת והן תפקודיתבריאותית מבחינה הן הקשיש, מצב על התכנית השפעת גם נבדקה הדגמה תכניות
שונים במדדים שימוש .(Mitchell 1978; Oktay 8c Volland 1987) להצלחה כאינדיקטור הכללית, רווחתו

הצלחה. אי או הצלחה לגבי במסקנות השוני את בחלקו, הוא, גם מסביר השונות בתכניות .

המוסדי הטיפול של העלות השוואת עלידי התכנית" "הצלחת נבדקה התכניות, של גדול בחלק כאמור,
גר קשיש שכאשר כיוון יותר, זולים בקהילה ששירותים היתה ההנחה בקהילה. הטיפול של העלות לעומת
למלא עלמנת הדרושה הציבורית ההוצאה ולכן המשפחה, בני עלידי מסופקים מהשירותים חלק בביתו
חושבו שבה הדרך לגבי השונות התכניות בין משמעותיים הבדלים נמצאו כאן גם אולם, קטנה.  צרכיו אחר
המוסדי. הטיפול עלות לבין בקהילה, האלטרנטיבי הטיפול של הממוצעת העלות בין חישוו חלקן העלויות.
בדרך נמצא אלה, במקרים הקהילתית. התכנית מנעה מיסודו שאת קשיש כל לגבי החיסכון נמדד זו בדרך
Depatrment) המוסדי הטיפול מעלות נמוכה היתח בקשיש הקהילתי הטיפול של הממוצעת שהעלות כלל,
of Human Services Ofifceof Aging 1978; Avon County Council 1980 ;Management Resources
בהוצאות השינוי את בחנו אחרות הדגמה בתכניות .(Associates 1980; Bachelard 8c Tintuirer 1988
שהתכניות שככל ברור, התכנית. הפעלת ואחרי לפני יחד, גם והקהילתיים המוסדיים השירותים של הכוללות

* למיסוד פונים היו בהכרח שלא קשישים וכללו קשישים, של יותר רב למספר קהילתיים שירותים סיפקו
שלפני ההוצאות על ההפעלה הוצאות עלו ולפעמים קטן ההדגמה תכנית בהפעלת החיסכון השירותים, ללא

התכנית. הפעלת
בעלות n<V0 של חיסכון נרשם (Oregon Fig. 1979) שבארצותהברית אורגון במדינת שהופעלה בתכנית
לממן עלמנת מהדרוש יותר היה זח חיסכון התחזיות. עלפי הצפוייה לעלות ביחס המוסדיים השירותים
ובתכנית הדרומית, קרוליינה במדינת גם מהתכנית. שנדרש כפי ב>^20, הקהילתיים השירותים הרחבת את
של הכוללת בעלות חיסכון נרשם ניויורק, במדינת מחוזות בכמה שהופעלה Nursing HomeWitout Walls
לעומת .(ABT Associates 1984 ;Blackman et al. 1983) מוסדי בטיפול בשימוש מירידה שנבע התכנית,
Georgia Alternative בתכנית כמו עלייה, אפילו אלא בהוצאות ירידה נרשמה לא אחרות בתכניות זאת,
בתכנית שנכללו מכיוון .(Thornton et al. 1988) Channelling ובתכנית (AHS 1982) Health Project
ולכן מוסדי, לסידור פונים היו לא התכנית שהציעה השירותים ללא גם אשר קשישים, של רב מספר
לשירותים אלטרנטיבה ולא הקיימים לשירותים תוספת למעשה היוו התכנית במסגרת שסופקו השירותים

התכנית. בהפעלת הכרוכה ההוצאה את בהכרח הגדיל זח דבר מוסדיים.
להצלחת המדד מהגדרת רבה במידה נובעים השונות התכניות של במסקנות שהבדלים כן, אם לסכם, ניתן

וכר. הקשיש רווחת השירותים, בעלות הקטנה מאושפזים, במספר הקטנה התכנית:
הטיפול בעלות כללו אשר תכניות ישע הטיפול: עלות בחישוב שנכללו במרכיבים הבדלים נמצאו כמוכן,
גם התייחסו אשר אחרות תכניות וישע התכנית, עלידי ישירות סופקו אשר השירותים עלות את ורק אך
תכניות לדוגמה, עצמו. הטיפול עבור להוצאות רק ולא היומיומיים החיים של ההיבטים כל עבור להוצאות
עלות או התכנית, של אינטגרלי חלק היה לא הוא כאשר גם הראשוני הרפואי הטיפול עלות את כללו אלה
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של עלות הכללת עלידי (למשל פורמלית חבלתי העזרה של העלות או כלליים, בבתיחולים האשפוזים
בקשיש). טיפול לצורך בעבודה חעדרות

תכנית בין מאוד משמעותיים הבדלים שישנם ולומר, מיסוד למניעת הבינלאומי הניסיון את לסכם ניתן
בסידור הצורך היקף הקטנת מבחינת הן התוצאות, על ישיר באתין משפיעים אשר הבדלים לתכנית.
Hughes 1985 ;Weissetr 1985 ;Doty) ממושך לטיפול בהוצאות הצפוי החיסכון מבחינת והן מוסדי
בא^ להוריד שעלמנת היא האלה התכניות של העיקריות המסקנות אחת .(1984; Kemper et al. 1987
קשה, מאוד במצב הנמצאת לאוכלוסייה הקהילתיים השירותים את לכוון יש במיסוד, הצורך את משמעותי
זקוקה קשישים של זו שקבוצה כיוון אולם, פורמלית. הבלתי התמיכה מבחינת והן תפקודית מבחינה חן
המוסדי. הטיפול מאשר יותר חסכוני הוא הקהילתי הטיפול כמה עד ברור לא שירותים, של גדול להיקף
הצורך את במעט מקטינה פחות, קשה במצב יותר, רחבה לאוכלוסייה שירותים הספקת זאת, לעומת
חשוב. חברתי יעד כשלעצמו שזח נזקקת, לאוכלוסייה נחוצים שירותים מתן מאפשרת אך מוסדי, בסידור

הישראלי הניסיון *2

הרחבת עלידי קשישים של מיסוד למנוע האפשרות את לבדוק ניסו אשר מחקרים שני נערכו בארץ
ואחרים (חביב למיסוד ההמתנה ברשימות שהיו הקשישים את בדק אחד מחקר הקהילתיים. השירותים
לסידור האחראי המקצועי העובד המיסוד, בתהליך המעורבים כל רואיינו המחקר במסגרת .(1988 ,1986
האפשרות על נשאלו אשר המטפל, המשפחה ובן עצמו הקשיש אחות), או סוציאלית (עובדת המוסדי
נמצא, מסופקים. שכבר לשירותים מעבר נוספים שירותים מוען עלידי למוסד הקשישים כניסת את למנוע
עלידי קשישים של מאוד גבוה שיעור של מיסודם את למנוע היה ניתן המעורבים, כל של דעתם שלפי
הקשישים רוב של מיסודם את למנוע היה ניתן והתשושים העצמאיים הקשישים בקרב שירותים. תוספת
משמעותי עדיין אך יותר, נמוך שיעור הנפש, ותשושי הסיעודיים הקשישים בקרב ואילו ההמתנה, ברשימות
כשנישלישים שלגבי נמצא, כמוכן שירותים. תוספת בעזרת בקהילה להישאר יכולים היו למחצית), (קרוב
מהעלות נמוכה היתה הקהילתיים השירותים של חצפויח העלות בקהילת, להישאר יכולים שחיו מהקשישים
הקשישים של המדוייק השיעור לגבי אלה מתוצאות להסיק קשה זאת, עם המוסדי. הטיפול של הצפויה
ההמתנה, ברשימות חיו כבר שנבדקו הקשישים ראשית, סיבות: מכמה וזאת מיסודם, את למנוע שניתן
אלטרנטיבה על לחשוב להם היה קשה לפעמים ולכן התומכת, המערכת של שבירה היתה שכבר אומרת זאת
אותו ומחליפים הסידור, על מוותרים חיו באמת האם נבדק ולא חיפוטטית היתח השאלה שנית, אחרת.
ולכן והיקפם, הדרושים השירותים סוג לגבי מגבלות נקבעו לא לכך, מעבר קהילתיים. שירותים במתן

המיסוד. מעלות בהרבה גבוהה היתח המיסוד למניעת הדרושים השירותים עלות מסוימים במקרים
קיבלו שכבר סיעודיים לקשישים מוגברים שירותים הספקת הציע אשר הדגמה תכנית היה השני המחקר
קשישים) 24) קשישים של קטן מספר השתתפו בניסוי .(1989 ומורגנשטיין (כרמלי מוסדי לסידור אישור
לקשישים קהילתיים. שירותים קבלת של האופציה את לנצל העדיפו אשר המטפלים, משפחותיהם ובני
ההמתנה ברשימות מחדש להמתין עליהם יהיה לא הצורך שבמקרה הובטח, בתכנית שהשתתפו ולמשפחות
ברוב קשה היה לתכנית שהתקבלו הקשישים של התפקודי מצבם יישמר. למיסוד בתור שמקומם אלא
לספק אפשר שהיה השירותים סל מוסדי. סידור לגבי הבריאות משרד של לקריטריונים והתאים התחומים,
איפשרה זו עובדה קשיש. כל עבור לנצל שניתן המשאבים היקף לגבי הגבלה היתה ולא מראש מוגדר היה לא
יותר גדול בהיקף אבל מקובלים שירותים סוגי ניתנו כלל שבדרך התברר הטיפול. תכנית בקביעת גמישות

ביתית. ועזרה אישי טיפול של בתחום בעיקר מהמקובל,
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התומכים שחרור הערב, בשעות חשגחח חיו: מסוימים קשישים של לצרכים ספציפיים שחיו נוספים שירותים
היו: זו הדגמה תכנית מסקנות שבועשבועיים. של ממושכות חופשות ואף למנוחה, שבוע בסוף

שהירידה ובגלל מתמדת בהשגחה הצורך בגלל בבית לטיפול ביותר הקשח הקבוצה חם הנפש תשושי 
התנהגותיות. בהפרעות לעתים מלווה הקוגניטיבית

נפטרו שלושה ממנה: נשרו קשישים ושבעה קשישים 17 בתכנית נשארו המחקרי הליווי שנת במהלך 
במצבם. הידרדרות לאחר חלקם במוסד, אושפזו וארבעה

" המשפחה. על המוטל והפיזי הנפשי בעול מהקלה נבעה בתכנית שנכללו הקשישים רוב של המיסוד מניעת 
סיעודיים. במוסדות השוטפת הציבורית מההוצאה בכ^70 הסתכמה בתכנית לקשיש הממוצעת העלות 
הספקת עלידי רבים קשישים של מיסוד למניעת פוטנציאל על מצביעים המחקרים ממצאי לסיכום,
נמוך היה הסיעוד חוק הנהגת לפני לקשישים שסופקו הקהילתיים השירותים היקף קהילתיים. שירותים
מוסדי. לסידור ופנו הטיפול בעומס לעמוד יכלו לא רבות שמשפחות וייתכן בעולם, אחרים מקומות לעומת
המצביע דבר אחרות, מערביות לארצות יחסית גבוה אינו במוסדות הקשישים ששיעור לזכור יש זאת עם יחד

בביתם. המוגבלים הקשישים את להחזיק המשפחה בני של נטייה על
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המחקר תיאור ♦<

למחקר היקע .1

לקשישים שירותים לגמלת זכאות מקנח אשר סיעוד ביטוח חוק הפעלת כאמור, התחילה, 1988 בשנת
אחות עלידי המתבצע תלות מבחן עלפי נקבעת לשירותים הזכאות אישי. טיפול של בפעילויות מוגבלים
השירותים בהיקף השינוי והנפשי. הפיזי תפקודו של הערכה כולל אשר הקשיש, בבית ביקור במהלך
השירותים כמות ואת המוגבלים אוכלוסיית של הכיסוי מידת את הגדיל אשר המסופקים, הקהילתיים
השירותים את הקהילתיים השירותים החליפו pN מידה באיזו לבדוק מאפשר מהם, לרבים המסופקים
מוסדיים. בפתרונות הצורך את מקטינה הקהילתיים השירותים הרחבת מידה באיזו דהיינו המוסדיים,
במקומות שהופעלו אחרות לתכניות דומה הסיעוד חוק במסגרת הקהילתיים השירותים הרחבת כאמור,
כמה ישנם הסיעוד לחוק אולם מוסדיים. בשירותים הצורך את להקטין היתה מטרתן אשר בעולם, אחרים
את לבדוק מעניין p על ובעולם. בארץ בעבר שנעשו התכניות מרוב אותו מבדילים אשר ייחודיים מאפיינים
המאפיינים החוק. במסגרת הקהילתיים, לשירותים המוסדיים השירותים בין האפשרית התחלופה מידת
ל חם והמוסדיים הקהילתיים השירותים בין התחלופה מידת על להשפיע עשויים אשר החוק, של ח>יחודיים
שהקשיש פורמלית הלא מהעזרה מושפעת ואינה הקשיש של התפקודי מצבו לפי נקבעת לגמלה הזכאות א)

משפחתו. מבני לקבל, יכול או מקבל,
הקשישים לכל אלא מוסדי, לסידור לפנות עשויים או שפנו לקשישים ורק אך מיועדים אינם השירותים ב)

למיסוד. פעם אף יפנו שלא pp"e< אלה כולל קשה, המוגבלים
השגחה, אישי, טיפול  בבית תמיכה שירותי וכולל מראש מוגדר החוק לפי המוצע השירותים סל ג)
השירותים סל יום. מרכז של במסגרת וטיפול (חיתולים) ספיגה אמצעי כביסה, ארוחות, ביתית, עזרה

הקיימות. במסגרות לחנתן ממשיכים אשר שיקומיים, שירותים ולא רפואים שירותים כולל אינו

עלידי נקבע הגמלה שגובה מאחר מראש, קבוע הוא החוק במסגרת לספק שניתן השירותים היקף ד)
זכאים מוגבלים .■ הקשישים למוגבלות בהתאם היקפים בשני הגמלה את לספק ניתן למעשה, החוק.
של לתוספת זכאים מאוד קשה במצב ומוגבלים במשק, הממוצע מהשכר 25^< של בגובה לגמלה
של צירוף ומאפשר גמיש, הוא הגמלה במסגרת המסופק השירותים סל הרכב הגמלה. מגובה 50^<
קשיש. לכל שנקבעה הגמלה היקף במסגרת אך הקשיש, של הספציפיים לצרכים המותאם שירותים
המקסימלית העלות למעשה, אך המוסדיים. השירותים לעלות קשר ללא נקבעה אלה שירותים עלות
המוסדיים השירותים מעלות כ270/0 מהווה החוק במסגרת המסופקים הקהילתיים השירותים של
לתשושים במחלקה המוסדיים השירותים מעלות וכו*^ נפש, לתשושי במחלקה או סיעודית במחלקה

.(1990 פקטור (באר,
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המחקר מטרית *2

חוק הנהגת בתקופת מוגבלים קשישים של המיסוד בדפוסי שחלו השינויים על לעמוד היא המחקר מטרת
הקהילתיים השירותים הרחבת בעקבות להתרחש שיכולים מיסוד, בדפוסי האפשריים השינויים הסיעוד.

מישורים: במספר להתבטא כאמור, עשויים,

(pn< זאת, עם ההמתנה. ברשימות הקשישים ובמספר מוסדי לסידור הפונים הקשישים במספר ירידה א)
*' עושים ללשכות הפונים מהקשישים שחלק מכיוון יקטן, לא מוסדי לסידור שפונים הקשישים שמספר

בפתרונות בצורך הירידה לפיכך, למוסד. מיד להכנס רוצים אינם בפועל אך לעתיד", "ביטוח לשם זאת
מוסדי. לסידור הפניות מספר בהקטנת בהכרח תתבטא לא מוסדיים

במספר בירידה להתבטא יכול במיסוד הצורך צמצום למוסד: שנכנסים הקשישים במספר ירידה ב)
של באורכן המשתקף במיטות, הקיים המחסור בגלל זאת, עם למוסדות. בפועל שנכנסים הקשישים
יתרה הקצר. בטווח לפחות יקטן, לא למוסדות הנכנסים הקשישים שמספר ייתכן ההמתנה, רשימות
ומתמלאות במערכת חדשות מיטות שנוספות במידה לגדול אף יכול למוסד הנכנסים מספר מזאת,
לאודווקא ההמתנה, ברשימות לצמצום להביא יכולה זו תופעה ההמתנה. שברשימות הקשישים עלידי

החוק. מהשפעת כתוצאה

נרשמים קשישים שלעתים מכיוון מוסדי: לסידור שפונים קשישים של המיסוד בדפוסי שינויים ג)
של יותר רב במספר ביטוי לידי לבוא יכולה החוק תרומת לעתיד, ביטוח כעין ההמתנה ברשימות
מיטה להם מציעים כאשר המיסה מועד את לדחות או לוותר שמעדיפים ההמתנה ברשימות קשישים

במוסד.

יוכלו מוגבלים פחות שקשישים היא ההנחה מוסדי: לסידור שפונים הקשישים של במאפיינים שינויים ד)
במאפיינים לשינויים לצפות ניתן לפיכך, מוסדי. לסידור יפנו קשה במצב קשישים ורק בקהילה, להסתדר
במסגרת המסופקים השירותים שהיקף מאחר החוק. החלת אחרי למיסוד הפונים הקשישים אותם של
לטיפול והזקוקים במיוחד, קשה במצב הנמצאים לקשישים מלא פתרון נותן ואינו מוגבל, החוק
או קשה, פחות במצב קשישים לעומתם, במוסד. פתרון לחפש ימשיכו אלה שקשישים צפוי מתמיד,
המשפחה על הנטל להקלת קהילתיים בשירותים להעזר יוכלו רחבה, משפחתית תמיכה בעלי קשישים
שקשישים pn" מחדגיסא, ,pb למיסוד. הפנייה את זאת ובעקבות ''שבירתה" את כך עלידי ולמנוע
על יוותרו או וידחו מקנה שהחוק בעזרה להסתפק יוכלו קשה, פחות מוגבלות במצב לחוק הזכאים
לעזרה זכאים אינם אשר פחות), (מוגבלים תשושים קשישים כי חשש קייס מאידךגיסא, מיסוד.
בארגונים שחל בית לטיפול המיועדים בתקציבים צמצום בגלל כלשהם שירותים ללא יישארו מהחוק
מאוכלוסייה קשישים של גבוה שיעור מזה כתוצאה ופו'. קופתחולים הרווחה, משרד כגון: השונים
לנטרל עשויות אלה מגמות שתי למצבם. יחיד כפתרון למיסוד יפנו החוק, החלת לפני מאשר יותר זו,

מאפייניהם. את רק אלא הפונים כלל מספר את לשנות לא ואולי זו את זו
ובמאפייני מיסוד בדפוסי משינויים כתוצאה למוסדות. הנכנסים הקשישים של במאפיינים שינויים ח)
יתבטאו השינויים כי לצפות יש למוסדות. הנכנסים במאפייני שינויים צפויים למיסוד הפונים הקשישים
קשה פחות תפקודי במצב שקשישים מכיוון זאת למוסדות. הנכנסים של התפקודי במצבם בהחמרה

המיסוד. על ולוותר החוק בשירותי להעזר יוכלו פנו שכבר מביניהם ואלה מוסדי, לפתרון יפנו לא
הבאות: השאלות על לענות מעוניינים אנו המחקר במסגרת

פונים ואינם בקהילה מסתדרים קשישים של יותר גדול שיעור החוק, החלת אחרי שנה האם, 
מוסדי. לסידור

קטן. ההמתנה ברשימות הקשישים מספר מכך כתוצאה האם 
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למוסדות. בפועל שנכנסים הקשישים מספר הצטמצם החוק החלת אחרי שנה האם, 
בגלל כניסתם את דוחים או למוסד כניסה על מוותרים מוסדי לסידור פנו אשר קשישים האם 

בבית. שירותים קבלת

הסיעוד. חוק החלת אחרי מוסדי לסידור שפונים הקשישים במאפייני שינוי חל האם 
הניתנים השירותים שעבורם המוגבלים, הקשישים בקרב מיוחדות קבוצות לזהות ניתך האם, 
תוספת למרות מוסדי לסידור הזקוקות וקבוצות למיסוד, אלטרנטיבה הם החוק במסגרת

החוק. במסגרת הניתנים השירותים

המחקר שיטת .3

הבריאות, לשכות דרך מוסדי לסידור המופנים נפש ותשושי סיעודיים קשישים (1) כללה המחקר אוכלוסיית
ללשכות הפונים תשושים קשישים (2) החוק; במסגרת לשירותים העיקריים הזכאים החוק, עלפי הם, אשר

סיעוד. לגמלת הזכאים כאלה יימצאו ביניהם גם אשר הרווחה

שנה במהלך המיסוד בדפוסי שחלו השינויים של מעמיקה בדיקה בוצעה המחקר, שאלות על לענות כדי
(השנה ב1988 המצב לעומת החוק) החלת לאחר (שנה 1989 בשנת המצב נבדק דהיינו, החוק. החלת לאחר
נבדק השנים, במשך טבעי באופן שמתרחשים השינויים את לבחון כדי כמרכן, לראשונה). החוק הוחל בה

מישורים: במספר בוצעה הבדיקה ב1987. גם המצב
למוסדות. הנכנסים במספר והן למיסוד הממתינים במספר הן הארץ, בכל שהתרחשו שינויים אחר מעקב א)
ברוקדייל. במכון שמתבצע לקשישים, שירותים על ארצי מידע פרויקט מתוך התקבל כך על המידע
לה המיטה סוג לפי ההמתנה שברשימות הקשישים מספר על שוטף מעקב נערך זה, פרויקט במסגרת
במימון למוסדות והנכנסים בכלל בארץ השונים למוסדות הנכנסים הקשישים מספר ועל ממתינים, הם
הסיעוד חוק החלת עם שחלו ארציים שינויים על ללמוד ניתן זה מידע מקור מתוך בפרט. ממשלתי
בארץ למוסדות הנכנסים הקשישים ובמספר מוסדי לסידור הממתינים הקשישים של הכולל במספר

בפרטיים. והן ציבוריים במוסדות הן
בארץ. אזורים במספר ומאפייניהם, למוסדות והנכנסים למיסוד הפונים הקשישים היקף בדיקת ב)
אזורים בארבעה רווחה וללשכות בריאות ללשכות הפונים של מעמיקה בדיקה נערכה המחקר במסגרת
בארץ. הקשישים מסך %40d אלה לשכות משרתות יחד וחיפה. שבע באר ירושלים, אביב, תל 
האוכלוסייה, כלל על החוק השפעת את לשקף עשוייה שנבדקו בלשכות האוכלוסייה על החוק השפעת
קטנות, בערים פיתוח, בעיירות גדולות, בערים הגרים קשישים משרתות הבריאות לשכות ארבע שכן
העירונית האוכלוסייה את משרתת שבע בבאר הלשכה לדוגמה, כפריים. ביישובים הגרים וקשישים
הלשכה בנגב. והקיבוצים המושבים ואת ונתיבות, אופקים כמו פיתוח עיירות ודימונה, שבע באר של
תל במחקר, שנכללו הרווחה לשכות ארבע מתוך שלוש הקריות. כמו קטנות ערים גם משרתת בחיפה

עירונית. אוכלוסייה רק משרתות וחיפה, ירושלים אביב,

האלה: הפעולות בוצעו הנ"ל האזורים בארבעת
שפנו הקשישים במספר הן ב1989, החוק, החלת לאחר כשנה שחלו השינויים של לעומק בדיקה (1
ב1989 המצב שנבדקו. הלשכות באמצעות במוסדות ששוהים הקשישים במספר והן מוסדי לסידור
לנטרל עלמנת ב1987 המצב גם נבדק p10D החוק). החלת (שנת ב1988 למצב בהשוואה נבדק

השנים. במשך שמתרחשים הטבעיים השינויים את
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ולשכות הבריאות לשכות באמצעות מוסדי לסידור שפנו הקשישים מאפייני לגבי מידע איסוף (2

בשנת ויוני מאי אפריל, (בחדשים החוק החלת עם זמן: נקודות בשתי נעשה האיסוף הרווחה.
למועד הקביל הראשון המועד .(1989 בשנת המקבילים (בחדשים החוק החלת לאחר וכשנח (1988
לאחר שנח השני, המועד ואילו המיסוד דפוסי על השפיע לא עדיין שהחוק בהנחה החוק, החלת
קטן או גדול הפניות קצב שבהם חודשים מלבחור נמנענו החוק. השפעת את לבדוק כדי בא מכן,
ירידה יש בה החגים בתקופת או הפניות, במספר עלייה יש בהם החורף, חודשי למשל כמו במיוחד,

הפניות. במספר
בכל רווחה ובלשכות הבריאות בלשכות האישיים מהתיקים נאספו הקשישים מאפייני על הנתונים
האחראית האחות ריאיון עלידי הקשיש על המידע את השלמנו הבריאות בלשכות מהערים. אחת

ממושכות. למחלות בלשכות מיסוד על

אחר מעקב גם התבצע אזורים, ארבעה באותם מוסדי. לסידור שפנו הקשישים אחר מעקב (3
במסגרת ההמתנה. לרשימות הצטרפותם אחרי וכשנה שנה כחצי מוסדי לסידור שפנו הקשישים

הבאים: הנושאים נבדקו זו
למוסד. נכנסו מתוכם שיעור איזה 

הסתדרו שבינתיים כיוון המיסוד את לדחות או למוסד כניסה על לוותר החליטו שיעור איזה 
בקהילה.

מוסדי. לסידור להמתין ממשיכים שיעור איזה 
המעקב החלתו. לאחר וכשנה החוק החלת עם החוק, החלת לפני כשנה זמן: נקודות בשלוש בוצע זה מעקב
אשר טבעיים מתהליכים החוק השפעת את לבודד נועד החוק החלת לפני כשנה שפנו הקשישים אחר
עתידי ביטוח לשם למיסוד פנייה של התופעה חיתח החוק לפני גם לדוגמה, המתנה. רשימות מאפיינים

למוסד. להיכנס לקשיש שהוצע ברגע ויתור או ודחייה
בחודשים .1987 ויוני מאי אפריל, בחודשים מוסדי לסידור קשישים 397 פנו הערים, בארבע בסךחכל
מאפייני לגבי המידע קשישים. 555 אלה בחודשים למיסוד פנו וב1989 קשישים, 595 פנו ב1988 המקבילים
היה ניתן לא 1987 לגבי ו1989. 1988 לשנים והתייחס השונות בלשכות הקשישים מתיקי נאסף הקשישים
לח מיטה סוג משפחתי, מצב גיל, כגון: בלבד, מעטים נתונים נאספו \לכץ הפונים של התיקים את לאתר
532 ולגבי ב1988 קשישים 464 לגבי נאסף המידע ההמתנה. בעת הקשיש נמצא בו והמקום ממתינים
העיקרי הנפל בלשכות. תיקים העדר בגלל מידע נאסף לא הנותרים הקשישים 154 לגבי ב1988. קשישים
שיש מאחר אליהם. גישה היתה ולא נגנזו, שנפטרו הקשישים שתיקי כיוון בחיפה, הבריאות בלשכת היה
כלל של המאפיינים את להטות יכול חיה עליהם הנתונים העדר קשה, במצב היו שנפטרו שהקשישים לצפות
מאפייני על בדיווח זו בעיר הבריאות ללשכת הפונים בנתוני כלל להשתמש לא העדפנו ול^ בחיפה, הפונים

הפנייה. לאחר ושנה שנח כחצי מצבם אחרי המעקב בוצע שפנו, הקשישים כל לגבי הפונים.
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המחקר תיצא1ת ר.

כשנה מוסדי לסידור שפונים הקשישים במספר ירידה של מגמה על מצביעים שהממצאים ונציין, נקדים
החוק. החלת עם למוסדות הנכנסים ובמספר הפונים במספר משמעותית עליה לעומת החוק החלת אחרי
במצב היו החוק, החלת של שנה לאחר במוסדות, שסודרו והקשישים מוסדי לסידור שפנו הקשישים כמוכן
על להצביע יכולים והם קטנים הינם שנמצאו השינויים זאת, עם החוק. החלת בעת שפנו מאלה יותר קשה

בלבד. מגמה

שינויים ההמתנה; ברשימות שחלו ארציים שינויים לעיל: שהוזכרו ממדים אותם לפי הממצאים את נציג
למוסדות והנכנסים הפונים במאפייני שינויים המחקר; באזורי למוסדות הנכנסים ובמספר הפונים במספר
באותם הממתינים של מוסדי) סידור על וויתורים (דחיות המיסוד בדפוסי ושינויים המחקר; באזורי
לגבי הממצאים ואת הנפש ותשושי הסיעודיים הקשישים לגבי הממצאים את בנפרד נציג כבזריכץ האזורים.
לבין הבריאות משרד בין מוסדי לסידור והמימון האחריות שחלוקת מכיוון זאת התשושים. הקשישים

אלה. הגדרות לפי נקבעת הרווחה משרד

הקשישים ובמספר ההמתנה ברשימות ארציים שינויים .1
במוסדות השוהים

בפועל הממתינים מספר אחר לעקוב ניתן לקשישים, לשירותים הארצי המידע מרכז של נתונים בעזרת
החוק השפעת את לבדוק כדי והפרטיים. הציבוריים במוסדות שנח, בכל במוסדות השוהים מספר ואחר
את לבודד יש ראשית, עליהן. המשפיעים הנוספים הגורמים השפעת את לבודד יש ההמתנה, רשימות על
שנית, למיסוד. הביקוש את מגדילים אשר הקשישים, באוכלוסיית החלים הדמוגרפיים השינויים השפעת
את לבודד יש p) הרשימות, אורך את מקטין אשר במערכת, המיטות בהיצע הגידול השפעת את לבודד יש
בתקציבי צמצום של שבתקופות כיוון הממתינים, הקשישים של אשפוזם לממן המשרדים יכולת השפעת

האלה. הגורמים להשפעת גם נתייחס המחקר ממצאי בניתוח ולהיפך. גדל הממתינים מספר האשפוז,

vatworts d"*nv>t< קשישימ 1.1

קשישים 4,553 היה הבריאות משרד במימון במוסדות ששהו הנפש ותשושי הסיעודיים הקשישים מספר
(ראה בהתאמה ול5,405 ל4,955 והגיע ו1989 1988 בשנים שנה כל בכ>^10 גדל המספר .1987 בשנת
4.096 על עמד בלבד, הדמוגרפיים מהשינויים כתוצאה אשפוז, במיטות בצורך צפוי שהיה הגידול .(1 תרשים
היה במוסדות השוהים מספר מכך, כתוצאה השתנו. לא ב1987 ששררו המיסוד ששיעורי בהנחה זאת לשנה,
הסיעודיים הקשישים של הצפוי מספרם בין הפערים .1989 בשנת ו4,925 ,1988 בשנת 4,735 לחיות צריך
מספר כלומר, .1989 בשנת ו>^9.8 ב1988 4.6^ היו בפועל במוסדות השוהים מספר לבין הנפש ותשושי
גידול בלבד. הדמוגרפיים השינויים לפי צפוי שהיה השוהים ממספר גדול היה בפועל במוסדות השוהים
ומגידול חדשות מיטות של מבנייה כתוצאה ציבורי, במימון הסיעודיות המיטות במספר מהגידול נבע זה

לאשפוז. בתקציבים
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(בריאות) במוסדות השוהים הקשישים מספר :1 תרשים
עלפי הצפוי המספר לעומת ו1989 1988 בשנים

דמוגרפים* שינויים
מאושפזים מסי
6000 r ^ ו

4,000 IB^lf 1^^^
3,000 H^H ^^^H
2,000 HHH ^H^|
1,000 HH ^^^H

1987 1988 1989

■ הצפר השוהים מסי □ בפועל השוהים מסי
ארציים) נתונים  1987 בסיס (מל *

4.67.  הצפוי למסי בפועל הממי בין ההבדל **
9.8/  הצפוי למסי בפועל ר.מסי בין ההבדל ***

לירידה לצפות היה ניתן הדמוגרפיים, השינויים לפי שנצפה למה מעבר השוהיס במספר מהגידול כתוצאה
בשנת ל1,040 לחודש, בממוצע הבריאות, בלשכות הממתינים מספר הגיע בפועל אולם הממתינים. במספר
לאחר ,1988 בשנת הממתינים מספר .(2 תרשים (ראה ל942 ירד 1989 ובשנת 1988 בשנת ל1,081 עלה ,1987
להגיע היה צפוי לעיל), שחושבו (כפי הנכנסים במספר והשינויים הדמוגרפיים השינויים בחשבון שנלקחו
הממתינים מספר היה 1989 בשנת למתבקש. מעבר 25ck< של גידול שהיה מכאן ממתינים, קשישים ל862
על מראים הנתונים בפועל אך הנ"ל, הגורמים בחשבון שנלקחו לאחר ממתינים, קשישים ל645 להגיע צפוי

.(2 תרשים (ראה נוספים) ממתינים (כ300 לצפוי יחסית >wx< של עלייה

ועצמאיים תשושיט קשישים 1.2

.2,599 היה ,1987 בשנת הרווחה משרד במימון במוסדות ששהו והעצמאיים התשושים הקשישים מספר
ששררו המיסוד ששיעורי בהנחה .(3 תרשים (ראה ב1989 ל2,918 והגיע ב1988 ל2,794 עלה זה מספר
על הדמוגרפיים מהשינויים כתוצאה אשפוז במיטות בצורך צפוי שהיה הגידול עמד השתנו, לא ב1987
בין הפער .1989 בשנת ו2,811 1988 בשנת 2,702 להיות היה צריך המיטות מספר כן, על לשנה. 4.0>m>

ול^3.8 ב1988 ל6><3.4 מגיע 1987 בסיס על צפוי שהיה המספר לבין בפועל במוסדות הקשישים מספר
לפי המתבקש מהמספר יותר גדול חיה הרווחה לשכות במימון במוסדות שחיו הקשישים מספר .1989 בשנת

הרווחה. משרד של ההמתנה ברשימות ירידה צפויה p<? בלבד, הדמוגרפיים השינויים
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(בריאות) הממתינים מספר :2 תרשים
עלפי המס'הצפוי לעומת 1989 ו 1988 בשנים

המיטות* במסי ושינויים דמוגרפים שינויים
ממתינים מס
200,ו ■ ■

1.040 י1:06, ■

1,000 | ] ** 942
662 [ ^~ ]***

800 IHH
^^^B .. 645

600 H^^■ BMH■

400 ■■B ^^^B
200 ^^^H ^^^H

0 י 1 י ^ י ^1 נ I

1987 1988 1989

| צפוי ממתינים מסי [1] בפועל ממתינים מס
ארציים) נתונים  1987 בסיס (על *

הצפוי.267 למסי בפועל המס1 בין ההבדל **
467.  הצפוי למסי בפועל המס' בין ההבדל ***

(רווחה) במוסדות ששהו הקשישים מספר :3 תרשים
עלפי הצפוי המספר לעומת 1989 ו 1988 בשנים

דמוגרפים* שינויים
השוהים מסי
3,600 .  ו

3000 25gg 2702 2,794 , 2■8" ^^***
2,500 I | ^^^■: ; ^^^■. ;

2,000 ^^^H ^^^B
1,500 ^^^B ^^^B
1,000 ^^^B ^^^B
500 ^^^B ^^^|

0 l 1 ' ■™.™I ^ "™n■:^ '

1987 1988 1989

■ הצפוי השוהים מסי [1] בפועל השוהים מס
ארציים) נתונים  1987 בסיס (על *

3.4/.  הצפוי למסי בפועל הבוס' בין ההבדל **
./י3.8  הצפוי למסי בפועל המס" בין ההבדל ***
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מספר ירד 1988 בשנת .(4 תרשים (ראה 919 חיה לחודש בממוצע 1987 בשנת בפועל הממתינים מספר ואכן,
שנלקחו לאחר ,1988 בשנת הממתינים הקשישים מספר ל619. נוספת ירידה היתח 1989 ובשנת ל644 זח
מכאן .864 להיות היה צפוי לעיל), שחושבו (כפי המיטות במספר והשינויים הדמוגרפיים השינויים בחשבון
שהיה הממתינים מספר פחות). ממתינים (כ220 לצפוי ביחס הממתינים במספר 2S96 של ירידה שהיתה
(כ270 3096 של ירידה היתה בפועל אך הנ"ל), הגורמים בחשבון שנלקחו (לאחר 886 היה 1989 בשנת צפוי

קשישים).

הבריאות משרד פוני בקרב הארצי הממתינים במספר עלייה של מגמה היתה 1988 בשנת כי עולה מהניתוח
ב1989. נמשכה מגמה אותה הרווחה. משרד פוני בקרב וירידה

(רווחה) הממתינים מספר :4 תרשים
עלפי הצפוי המספר לעומת 1989 ו 1988 בשנים

המיטות* במספר ושינויים דמוגרפים שינויים
ממתינים מסי
1,000 1  _^___9197T~1

1 I 864 88(5
800 Hjj^■ jH^J

lf^^^l 644 ** ^^^^B 1Q
600 ■^■r™™j ^■^■^1= ***
400 ^^^B ^HH
200 H^^■ ^^^B

0 ~ י 1 " י" "^^^^"^ י ^ י

1987 1988 1989

■ הצפוי הממתינים מסי [1] כפ1על הממתינים מסי
ארצ"ם) נח1נים  1987 בסיס (על *

26'/.  הצפוי למסי בפועל המם1 בין ההבדל **
30'/.  הצפוי למסי בפועל ר.מסי בין ההבדל ***
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ובמספר מוסדי לסידור שפגו הקשישים במספר שינויים *2

המחקר אזורי בארבעת למוסדות שנכנסו הקשישים

ותרווחת הבריאות לשכוו! ררן מוסד* לסידור tiwofi במספר שיגויס 2.1

הפונים במספר שחלו בשינויים נדון להלן הממתינים. במספר הארציים השינויים נדונו הקודם בפרק
מושפע הפונים מספר הממתינים, מספר שלעומת היא, ההנחה במחקר. שנכללו הלשכות בארבע למיסוד
טוב משקף הפונים מספר ולכן המשרדים, של התקציביים ומהאילוצים המיטות בהיצע מהשינויים פחות
בהיצע ישיר באופן תלוי ההמתנה רשימות של אורכן שראינו, שכפי מאחר זאת הביקוש. היקף את יותר
מספר לגבי ארציים נתונים קיימים שלא מאחר מוסדיים. לפתרונות הביקוש בהיקף מאשר יותר המיטות
ההשוואה שבע. ובאר חיפה אביב, תל ירושלים, המחקר: אזורי לארבעת הניתוח את מצמצמים אנו הפונים,

ו1989. 1987,1988 בשנים ויוני, מאי אפריל, בחודשים הפונים מספר לגבי התבצעה
מוסדי לסידור ותשושינפש סיעודיים קשישים 310 פנו 1987 בשנת ויוני מאי אפריל, החודשים במשך
425 פנו 1989 ובשנת קשישים 445 פנו 1988 בשנת המקבילים בחודשים הבריאות. לשכות ארבע באמצעות
בשנת הפונים במספר M*k של בשיעור עלייה על מראים הנתונים .(5 תרשים (ראה מוסדי לסידור קשישים
במספר 4.5>* של ירידה היתה ל1989 1988 משנת .1987 לשנת יחסית ,1989 בשנת 36^< של עלייה ועל 1988
ללשכות הפונים במספר הגידול לפיכך, שנה. כל 4^< של הוא הדמוגרפיים מהשינויים הנובע הגידול הפונים.
ל1989. מ1987 25^< ועל ל1988 מ1987 36^< על עומד הדמוגרפיים מהשינויים למתחייב מעבר הבריאות
(ראה הרווחה לשכות באמצעות מוסדי לסידור תשושים קשישים 87 פנו 1987 ויוני מאי אפריל, בחודשים
מראים אלה נתונים קשישים. 1989  וב130 קשישים, 150 פנו ב1988 המקבילים בחודשים .(6 תרשים
בין .1987 לשנת יחסית ,1989 בשנת 51>0< של ועליה 1988 בשנת הפונים במספר 71>0¥ של עלייה היתה כי
הצפוי הגידול את בחשבון ניקח אם הפונים. במספר כ>^13 של בשיעור ירידה היתח ו1989 1988 השנים
מעבר הרווחה, ללשכות הפונים במספר הגידול אזי כ6><4, הקשישים, באוכלוסיית הדמוגרפיים מהשינויים
שבמעקב להזכיר יש ל1989. מ1987 38^< ועל ל1988, מ1987 65><6 על עומד אלה, משינויים למתחייב
במספר מהגידול שנבעה מהירידה יותר גדולה ירידה חלה הרווחה לשכות דרך הממתינים מספר על ארצי
האזורים בארבעת הממצאים הרווחה. ללשכות הפונים במספר ירידה על להעיד יכלה זו עובדה המיטות.
והמצב הארצי המצב בין מהשינוי נובע שההבדל ייתכן התשושים. הפונים במסר עלייה על דווקא מראים
הרווחה. ללשכות הפונים לכל מתייחסים הארציים שהנתונים מכך נובע שההבדל ייתכן או, שנבדקו, בלשכות
כזה, במקרה לתשושים. ורק אך מתייחסים האזורים בארבעת והנתונים קל, ותשושים תשושים כלומר,
של ולא העצמאיים של הפניות במספר מירידה כתוצאה נגרמה הרווחה בלשכות הממתינים במספר הירידה

התשושים.
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המספר לעומת (בריאות) בפועל הפונים מספר :5 תרשים
דמוגרפים שינויים עלפי הצפוי
מחקר) אזורי מארבעה נחתים  1987 בסיס של
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25v.  הצפוי למס כפועל המס1 בץ ההבדל **

המספר לעומת (רווחה) בפועל הפונים מספר :6 תרשים
דמוגרפים שינויים עלפי הצפוי
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/י38  הצפוי למסי בפועל המסי בין ההבדל **
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1987 בין הפונים במספר משמעותית עלייה חיתח הבריאות בלשכות והן הרווחה בלשכות חן לסיכום,
ירידה היתה 1989 בשנת אומנם, הקשישים. באוכלוסיית הדמוגרפיים מהשינויים למתחייב מעבר ל1988,
המשמעותי הגידול ב1987. היה מאשר יותר גדול הפונים מספר עדיין אף 1988 לעומת הפונים במספר
המוגבלת הקשישים אוכלוסיית מחשיפת כתוצאה להיגרם היה יכול 1987 לעומת ב1988 הפונים במספר
ממושך, לטיפול השירותים למערכת מוכרים חיו שלא מוגבלים קשישים של רב מספר השירותים. למערכת
הפנייה תהליך הסיעוד. חוק במסגרת שירותים לקבלת פנו הבריאות, במערכת והן הרווחה במערכת הן
ועובדת (אחות מקצוע אנשי עם ומפגש הקשיש, אצל בית ביקור כללו טיפול תכנית ובניית זכאות לקביעת
לכן בקהילה. לטיפול כחלופה המיסוד נושא עלה קשים, במקרים אלה, פגישות שבמהלך ייתכן סוציאלית).
עם שנוצר הקשר של לוואי תוצאת הוא החוק החלת עם הפונים במספר הפתאומי שהגידול להניח סביר
נבלעה מוסדי, בטיפול הצורך הורדת של בכיוון החוק של השפעה היתה אם גם אלה, בתנאים השירותים.
שנה למעשה, קודם. מוכרים היו שלא חדשים מקרים אתור של כתוצאה שנגרם הגידול בתוך זו השפעה
החוק מהשפעת נבעה זו ירידה האם לדעת ניתן לא אך הפניות, בהיקף ירידה אומנם יש החוק החלת אחרי
עדיין היה ב1989 הפניות היקף מקרה, בכל הצטמצם. מוכרים הלא המקרים של שהמאגר מהעובדה או

ב1987. מאשר יותר גדול

כמו^, נאמר. שכבר כפי נפש, ותשושי סיעודיים לקשישים במוסדות המיטות מספר גדל ב1988 לכך, בנוסף
.1986/7 בשנת כבר חדשות, מיטות 300 של מימון והבריאות הרווחה למשרדי הוקצה הסיעוד, חוק במסגרת
מיסוד על האחראים המקצוע אנשי על השפיעה ב1988 הזמינות המיטות במספר לגידול שהציפיה ייתכן

ההמתנה. לרשימות קשישים להפנות מבעבר יותר נטו והם קשישים

nnmttr ו*גי>איו* לשגית דיך למוסד™ שנגג*1 *wop* iota! ש>גי"5 2.2

נבדקו למוסדות, בפועל שנכנסו הקשישים במספר החוק, החלת בעקבות שחלו, השינויים על לעמוד כדי
ו1989, 1988 בשנים המקבילים בחודשים הנכנסים מספר לעומת 1987 בשנת חודשים בשני הנכנסים מספרי
קשישים 131 אושפזו 1987 ויוני מאי בחודשים כי נמצא הבריאות. בלשכות והן הרווחה בלשכות הן
קשישים 179 אושפזו 1988 בשנת המקבילים בחודשים .(7 תרשים (ראה הבריאות לשכות ארבע באמצעות
בבתי קשישים 44 סודרו ,1987 בשנת מאייוני בחודשים אלה. בחודשים קשישים 167 אושפזו 1989 ובשנת
1989 ובשנת ל66 מספרם עלה 1988 בשנת חודשים באותם הסקר, באיזורי הרווחה לשכות באמצעות אבות
עלייה חיתח 1988 בשנת הרווחה, בלשכות והן הבריאות בלשכות הן כלומר, .(8 תרשים (ראה ל54 ירד
יחסית ב1989 הנכנסים במספר גידול היה בסךהכל ב1989. ירידה לעומת למוסדות הנכנסים במספר

ל1987.

,3296 חיה הדמוגרפים בשינויים בהתחשב ל1988, מ1987 הבריאות לשכות דרך הנכנסים במספר הגידול
צפוי שחיה למה מעבר הגידול הרווחה בלשכות .(7 תרשים (ראה 18^< של גידול חיה ל1989 מ1987 ואילו
המשמעותי הגידול .1989 ל 1987 בין 13cHn ל1988 1987 בין 43^< היה הדמוגרפיים, השינויים לפי
באזור במיוחד במערכת, לתשושים המיטות היצע מהגדלת נבע ל1988 1987 בין למוסדות הנכנסים במספר

בדימונה. חדש מוסד של פתיחתו עם הדרום,
האזורים בארבעת חודשיים במהלך למוסד שנכנסו הקשישים במספר עלייה היתה שב1988 נמצא לסיכום,
סיעודיים לקשישים המיטות במספר עלייה של ארצית המגמה עם אחד בקנה עולה זה ממצא שנבדקו.
זאת למוסדות, שנכנסים הקשישים מספר על ישיר באופן השפיע המיטות במספר שהגידול ברור ולתשושים.
מהיקף גם מושפע למוסדות שנכנסים הקשישים מספר כמ^, ארוכות. המתנה רשימות שקיימות כיוון
שוני ויש זה, תקציב בגודל תקופתיים שינויים ישנם מוסדי. לסידור המשרדים לרשות העומד התקציב
בתקופות ואילו למוסדות הנכנסים הקשישים מספר את להגדיל שניתן תקופות ישע לכץ, לאזור. מאזור
ההבדלים לכן, וחודש. חודש בכל לשכה כל לרשות העומד התקציב לגודל בהתאם מצטמצם, המספר אחרות
אלא הביקוש, הקטנת על בהכרח מעידים אינם למוסדות שנכנסו הקשישים במספר 1989 לבין 1988 בין

תקופה. באותה שהתפנו המיטות למספר או תקופתיים לאילוצים קשור שהדבר ייתכן
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(בריאות) למוסד בפועל נכנסים מספר :7 תרשים
דמוגרפים שינויים עלפי הצפוי המספר לעומת
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(רווחה) למוסד בפועל נכנסים מספר :8 תרשים
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לאחר שגה מיסדי לסידור שפני הישישים במאפייני שיגויימ ♦3

החוק החלת

שפנו הקשישים במאפייני שינויים חלו החוק, החלת אחרי שנה האם, לבדוק היתה המחקר ממטרות אחת
נפשית מבחינה בריאותיתתפקודית, מבחינה יותר קשה במצב היו הקשישים האם כלומר, מוסדי, לסידור
הקלים שהמקרים בהנחה זאת החוק. החלת עם שפנו אלה לעומת התומכת, החברתית הרשת ומבחינת
בדקנו בהם האזורים שבארבעת לציין, חשוב למיסוד. פנו ולא מציע שהחוק בשירותים פתרון מצאו יותר
לאחר שנה ב1989, בביתם שירותים קיבלו לא מהפונים 55^) החוקר החלת עם מוסדי, לסידור הפונים את
כולל לא (כלומר, ב1989 בביתם מוסדי לסידור המתינו אשר הסיעודיים מהקשישים 2*96 החוק. החלת
מבחינת אשר אלה, קשישים הסיעוד. מחוק שירותים קיבלו לא בבתיחולים), או במוסדות שהמתינו אלה

החוק. במסגרת עזרה לקבלת בכלל פנו לא לגמלה, זכאים תפקודית
סיעודים תפקודית, רמה לפי קשישים קבוצות לגבי בנפרד נעשתה הקשישים של המאפיינים השוואת
הרווחה. משרד באחריות מיסודם אשר ותשושים, הבריאות, משרד באחריות מיסודם אשר נפש ותשושי

תסיעוריים tjvt&j 1מא0"ני שיגי"ם 3.1

החיים של שונים בתחומים בעיות של משילוב סובלים מוסדי לסידור פונים אשר קשישים כלל, בדרך
דיור ותנאי חברתיות בעיות נפשיות, בעיות הבריאותיתפקודי, בתחום בעיות במיוחד בולטות היומיומיים.
שאינו בהיקף עזרה בקבלת המתבטאים משפחה, מבני עזרה בקבלת בקשיים נתקלים חם בנוסף, קשים.
של המשפחה בני על המוטל העומס לפעמים, בכלל. פורמלית בלתי תמיכה העדר או הצרכים, על עונה
בתחומים מאפיינים נבדקו המחקר במסגרת זמן. לאורך ולעזור להמשיך יכולים שאינם עד מדי כבד הקשיש

המשפחות. על המוטל והעומס הקשישים חיי של השונים

הקשישים בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא הדמוגרפיים המאפיינים רוב לגבי ל דמ1גי0>>מ מאפיינים
75 בני היו שכ>^80 נמצא השנים בשתי ב1989. שפנו אלה לבין ב1988 מוסדי לסידור שפנו הסיעודיים
עם .(9 (תרשים אסיהאפריקה יוצאי מהם וכ>^40 נשואים, אינם %70d ,(60^< (מעל נשים רובם יותר, או
בשיעור נמצא משמעותי הבדל ב1989. גבוה יותר מעט היה ומעלה 80 בני הקשישים ששיעור נמצא, זאת
הלא הקשישים ששיעור נמצא במקביל ב1989. ל>^30 ב1988 מ>^38 ירד אשר לבד, הגרים הקשישים
במשפחתונים מוגן, בדיור שגרים הקשישים שיעור וגם ל^270 מ0^21 גדל משפחתם בני עם הגרים נשואים
קטן שיעור אך השנים, בשתי דומה היה האלמנים הקשישים שיעור כלומר, .%15b מ6^11 גדל וכדומה,
בני עם הגרים הקשישים בשיעור שהעלייה ייתכן משפחה. בני עם לגור עברו ורובם לבד לגור נשארו יותר
הם יותר, קשה הקשישים של התפקודי שהמצב ככל כלומר, יותר. גרוע תפקודי מצב על מצביעה משפחה,

בביתם. לבד לתפקד להמשיך יכולת מחוסר משפחה בני במחיצת לגור לעבור נוטים
הפעילויות את לבצע עלמנת מתמדת לעזרה עלפירוב זקוקים סיעודיים קשישים ת0קח*>יג1: מאפייניה
הבית. משק בניהול הקשורות ופעילויות וכר) ניידות הלבשה, רחיצה, (אכילה, אישי טיפול של היומיומיות
כולם בתפקודם: מאוד מוגבלים סיעודיות, במחלקות מוסדי לסידור התקופות בשתי שפנו הקשישים רוב
הקשישים שיעור כמוכן, ובניידות. באכילה לעזרה זקוקים ורובם ובהלבשה ברחצה הזולת לעזרת זקוקים

.(10 תרשים (ראה מהפונים) (כ>^90 מאוד גבוה חשתן שלפוחית על בשליטה בעיות עם
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קשישים של דמוגרפים מאפיינים :9 תרשים
למיסוד* הפנייה שנת לפי סעודיים
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מבחינת והומוגנית מוגבלת מאוד אוכלוסייה הם מוסדי לסידור הפונים הסיעודיים שהקשישים מכיוון
קלה עלייה נמצאה זאת, עם השנה. במהלך במאפייניהם משמעותיים להבדלים לצפות קשה תפקודית,
מ680/0 עלה באכילה לעזרה הזקוקים הקשישים שיעור השתן: סוגר על והשליטה האכילה בתחום במוגבלות
כמוכן, ל900/0. מ870/0 עלה השתן בשלפוחית בשליטה בעיות עם הקשישים ושיעור ב1989, ל720/0 ב1988
וניידות) שליטה אכילה, הלבשה, (רחצה, יחד התחומים בכל המוגבלים הקשישים בשיעור עלייה נמצאה
במצב היו ב1989 מוסדי לסידור שפנו הסיעודיים שהקשישים להסיק ניתן כללי, באופן ל0/ס58. מ0'^53
באוכלוסייה מדובר כי גדולים, אינם שהשינויים נראה זאת, עם ב1988. שפנו מאלה יותר קשה תפקודי
בעיקר מושפעת שירותים בעזרת בקהילה להישאר הקשישים של ויכולתם התקופות, בשתי קשה מוגבלת

והמשפחתי. הנפשי הרפואי, מצבם כגון שלהם אחרים ממאפיינים
בשתי הקוגניטיבי. בתחום מירידה לעתים סובלים סיעודיים קשישים ג0שיי0חב1תיימ: מאפיינים
אינם ל0/><30 וקרוב התמצאות, מבעיות סובלים הסעודיים מהקשישים 580/0 כי נמצא שנבדקו התקופות
בקרב לעתים מופיעות ותוקפנות, שקט אי דיכאון, כגון נפשיות בעיות גם .(11 תרשים (ראה כלל מתמצאים
מדיכאון סובלים ב180/0:1989 שפנו הקשישים בקרב בעיות יותר מצאנו זה בתחום גס מוגבלים. קשישים
של בעיות עם ו140/0 ,370/0 לעומת תקשורת בעיות עם 410/0,50/0 לעומת תוקפניים ב90/0,1988 1196 לעומת
(דיכאון, לפחות אחת מבעיה הסובלים הקשישים שיעור כי מצאנו בנוסף, ב1988. 11V0 לעומת שקט אי
מהקשישים 200/0 לעומת לפחות אחת מבעיה סובלים מהם 280/0 ב1989: יותר גבוה אישקט) או תוקפנות

ב1988. שפנו

קשישים יש לעתים האוכלוסייה. כלל בקרב מאשר הקשישים בקרב יותר שכיחות הן דיור בעיות :vn תנאי
לעמוד לפעמים להם קשה ובנוסף מקלחת, או שירותים כגון בסיסיים תנאים ללא ישנים, במבנים הגרים
עם הסיעודיים הקשישים ששיעור מצאנו וכר. ביוב רטיבות, בעיות בהן שיש הדירות החזקת בהוצאות
ב1988. הפונים בקרב שיעורם מאשר ב1989 מוסדי לסידור שפנו הקשישים בקרב יותר קטן דיור בעיות
בדירה שירותים היו לא ול100/0 ,1989 בשנת 10/0 לעומת הדירה, בהחזקת בעיות היו ל>80/4 ב1988 לדוגמה,
ילדיהם עם לגור עברו אלה קשישים של יותר גדול שחלק היא לכך שהסיבה ,pn" ב1989. 19/6 לעומת
נעשה לא הילדים עם למגורים המעבר יותר. טובות בדירות כלל, בדרך גרים, ואלה ל0^27), מ0'^21 (גידול
הבריאותיות הבעיות בעקבות הזולת בעזרת הקשישים של הצורך בגלל אלא דיור בעיות בגלל כלל בדרך

הקשות. והתפקתיות

חנפש תש1שי ספוגים גמאפ"ני ש>נ1"ם 3.2

משפחותיהם, על המוטל הכבד הרגשי העומס בגלל מוסדי, לסידור גבוה בסיכון אוכלוסייה הם הנפש תשושי
לפיכך, שלהם. המרובים הפיזיס לקשיים בנוסף הקשיש, של הנפשיות הבעיות עם להתמודד הנדרשות
מידה באיזו לבדוק במיוחד חשוב ולמשפחותיהם. הנפש תשושי לקשישים מיוחדים בשירותים צורך יש
מידה ובאיזו הנפש, תשושי של היחודיים הצרכים על עונים הסיעוד חוק במסגרת המסופקים השירותים
רק אלא לגמלה, זכאי נפש תשוש קשיש כל שלא לזכור, יש לגביהם. אפשרית הקהילתית האלטרנטיבה
של לקריטריונים בהתאם אישי טיפול של בפעילויות גם מוגבל שהוא או לעצמו, סכנה מהווה אשר קשיש

התלות. מבחן
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לסידור שפנו הנפש תשושי של הדמוגרפיים המאפיינים ברוב שינויים שחלו מצאנו דמוגרפיים: מאפיינים
שפנו הנפש שתשושי כך על מצביעים הנתונים .(12 תרשים (ראה ב1989 שפנו אלה לעומת ב1988 מוסדי
שיעור .1988 בשנת 48><6 לעומת 80 גיל מעל היו מהם 5696  יותר מבוגרים חיו ב1989 מוסדי לסידור
בקרב הנשים שיעור זו, ירידה למרות אך ב1988, 79>w< לעומת 67>* יותר, נמוך היה 1989 פוני בקרב הנשים
השנים. בשתי מוסדי לסידור שפנו הסיעודיים הקשישים בקרב הנשים משיעור יותר גבוה עדיין הנפש תשושי
הפונים. בגיל מהעלייה שכתוצאה ייתכן ,1989 בשנת ל096/ מ6><63 גדל נשואים הלא הקשישים שיעור
ל לבד גרים יותר קטן שיעור אלמנים, של יותר גבוה שיעור שנמצא אףעלפי הסיעודיים, לקשישים בדומה
עם בעיקר אחרים, משפחה בני עם לגור עברו האלמנים הקשישים רוב ב1988. ג0<46 לעומת ב1989 96#
של הצורך בגלל לרוב נעשה משפחה בני עם משותפים למגורים המעבר כאמור, .(13><6 לעומת 32><6) בניהם
ששיעור העובדה הקוגניטיבי. בתפקודו משמעותית ירידה שחלה לאחר לבד לגור יכולתו ואי בעזרה הקשיש

אלה. קשישים של יותר הקשה מצבם על להעיד יכולה משותפים למגורים עברו קשישים של יותר גבוה
עלמנת להשגחה זקוקים מכך וכתוצאה התמצאות, מחוסר סובלים הנפש תשושי הקשישים ל י*פקודי מצ1
ברוב לעזרה זקוקים מהם רבים שונות. יומיומיות פעילויות לבצע ועלמנת חייהם את לס^ מהם למנוע
זקוקים שהם או בעצמם, לטפל מסוגלים הם אין הנפשיות הבעיות בגלל pw אישי, טיפול של הפעילויות
הפעילויות את שיבצעו עלמנת לדרבון זקוקים שהם או רחיצה), בזמן (למשל הפעילויות ביצוע בזמן להשגחה
מצבם כללי שבאופן מצאנו, (כ6><70). ניידים כלל בדרך הם נפש תשושי קשישים להתלבש). לאכול, (כמו
ב1988, שפנו הקשישים של מזח יותר טוב ב1989 מוסדי לסידור שפנו הנפש תשושי הקשישים של התפקודי
התחומים בכל לעזרה הזקוקים הקשישים שיעור .(13 תרשים (ראה אישי טיפול של תחומים במספר במיוחד

ב1989. ל>*<9 %20d ירד

להופיע יכולות אלה בעיות כי אם ובמקום, בזמן התמצאות מבעיות סובלים הנפש תשושי כל גפשי: מצג
וכשנישלישים חלקית מתמצאים אינם הנפש תשושי מהקשישים שכשליש מצאנו, חומרה. של שונות בדרגות
הירידה את לעתים מלוות וכו' שקט אי תוקפנות, דיכאון, .. כגון שונות, נפשיות בעיות כלל. מתמצאים אינם
לפנות רבות משפחות ומביאות הנפש, תשושי בקשישים הטיפול על מקשות אלה בעיות הקוגניטיבי. בתפקוד
מוסדי לסידור שפנו קשישים בקרב יותר גבוהה שכיחות מצאנו הנפשיות הבעיות בתחום מוסדי. לסידור
תוקפניים 26>ft< לעומת 29^< ב1988, שפנו מהקשישים 1796 לעומת מדיכאון סובלים מאלה ב1.1989^27
האלה מהבעיות מאחת לפחות סובלים ב1989 כ6*<44 בסךהכל, שקט. מאי סובלים 20^< לעומת ר>^25

.(14 תרשים (ראה ב1988 33><6 לעומת
למיסוד. לפנייה בסיכון במיוחד הן נפש תשושי קשישים של קבוצות שתי פורמלין*: הבלתי התמיכה לשת
עצמם. את pob עלולים שהם העובדה בגלל לבד, לגור מסוגלים שאינם הערירים הקשישים הראשונה,
המשפחות על המוטל העומס אלה במקרים בעזרה. הצורך בגלל ילדיהם עם לגור שעברו קשישים השנייה,
של העומס נוסף וילדיהם, משפחתם וכלפי בעבודה המשפחה בני של הרגילות ההתחייבויות על כי מאוד כבד
לסידור בבקשה פונים הם הטיפול, בעומס לשאת עוד מסוגלים אינם המשפחה בני כאשר בקשיש. הטיפול
לעומת 320/0  במיוחד גבוה ב1989 ילדיהם עם הגרים הנפש תשושי הקשישים ששיעור מצאנו מוסדי.

ב1988. 1196

בשנת הנפש תשושי הפונים של התפקודי במצבם משמעותי הבדל אין כי מראים המחקר ממצאי לסיכום,
ועלידי חמורות, יותר נפשיות בעיות עלידי מאופיינים ב1989 הפונים כי נמצא אולם ,1989 ובשנת 1988
נפרד. במשקבית להתגורר יכולתם אי על אולי, המעיד, דבר ילדיהם, עם הגרים קשישים של גבוה שיעור

התשושים הפונים של גמאפייני שיגויים 3.3

להשלים ומיועד מוגבל, הוא הסיעוד חוק במסגרת לגמלה הזכאי קשיש לכל המסופקים השירותים היקף
השעות למספר דומה הדרושות העזרה שעות מספר התשושים, בקרב להחליפה. ולא המשפחה עזרת את
התשושים שבקרב pri" ,pb ניכר. באופן ירד המשפחות המוטל שהנטל וצפוי החוק, במסגרת המסופקות
הספקת שלגביהם הקשים הסיעודיים בקרב מאשר יותר גבוה בשיעור מוסדי לסידור הפנייה את למנוע ניתן
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שאין תשושים קשישים ואולם, הצרכים. של יותר קטן חלק ממלאה החוק במסגרת הקהילתיים השירותים
אינה החוק עזרת שעבורם כיוון החוק, החלת אחרי גם מוסדי, לסידור לפנות ימשיכו תומכת, משפחה לחם

פורמלית. לא תומכת רשת של העדרה את במלואה מכסה

התשושים הקשישים בין הדמוגרפיים במאפיינים משמעותיים הבדלים מצאנו לא . דמוגרפיים מאפיינים
נשואים, לא 750/0 ,75 גיל מעל הם מ0'*<80 למעלה .(15 תרשים (ראה ב1989 הפונים לבין ב1988 שפנו

לבד. גרים 60^< ובסביבות

הקשישים של הדמוגרפים המאפיינים :15 תרשים
למיסוד* הפנייה שנת לפי התשושים
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תפקודי במצב היו ב1988 מוסדי לסידור פנו אשר התשושים שהקשישים מצאנו תפקודיים מאפיינים
(ראה יותר גבוה אישי טיפול של מהפעילויות אחד בכל הזולת לעזרת הזקוקים הקשישים שיעור יותר. ירוד

.(16 תרשים

.(17 תרשים (ראה ב1989 יותר גדול נפשיות מבעיות שסובלים התשושים הקשישים שיעור נפשיות: 1ע>ות
ל>^22 מ0^16 עלה מדיכאון הסובלים שיעור ל6><16, מ60/6 עלה התמצאות בעיות עם הקשישים שיעור

ל>*<12. מ>*<17 עלה התנהגותית או נפשית אחת בעיה לפחות עם הקשישים ושיעור

האם כלומר שנבדקו, הלשכות מארבע אחת בכל דומה באופן השפיעה החוק החלת אם לבדוק גם ניסינו
הקשישים כללי, שבאופן מצאנו הלשכות. בכל דומים היו החוק הפעלת אחרי הקשישים במאפייני השינויים
קשה יותר במצב היו שבע1 ובבאר אביב בתל בירושלים, הרווחה ללשכות והן הבריאות ללשכות הן שפנו
לעומת שבע, בבאר הפונים. הקשישים של במצבם גדולה החמרה היתה בעיקר בירושלים החוק. החלת אחרי
שהדבר ייתכן, קשה. פחות במצב היו החוק החלת אחרי הרווחה וללשכת הבריאות ללשכת הפונים זאת,
ואפשרו ההמתנה רשימות של הלחץ על הקלו אשר חדשות, מיטות זו בתקופה נפתחו שבע שבבאר מכך נבע

מוסדי. לסידור קשה פחות במצב קשישים להפנות

נתונים. איסוף של בעיות בגלל בוויפח הבריאות לשכת את כללנו לא חפוניס מאפייני בניתוח לעיל, שנאמר כפי 1
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מאשר יותר קשה החוק החלת אחרי מוסדי לסידור שפנו התשושים הקשישים של שמצבם נראה לסיכום,
הקשישים שרוב לזכור יש הנפשי. מצבם מבחינת והן תפקודית מבחינה הן ב1988, שפנו הקשישים של מצבם
עונה החוק במסגרת המסופקת שהעזרה נראה, *^ לבד. וגרים אלמנים הם מוסדי לסידור שפנו התשושים
לסידור לפנות ולא בביתם להישאר לחם ומאפשרת קשה, פחות שמצבם התשושים הקשישים של הצרכים על

מסוימת. לתקופה לפחות מוסדי,
עם מיד שפנו הקשישים מאפייני בין השוואה עלידי נעשתה החוק השפעת של הבדיקות אחת כאמור,
ההנחה המשרדים. בשני ב1989, pa לאחר שנה שפנו אלה של המאפיינים לבין ב1988 החוק החלת
הקשישים מאפייני על השפעתו ,(1988 ויוני מאי (אפריל, החוק הפעלת של הראשונים שבחודשים היתה
הפנייה דפוסי את ולשנות שירותים לקבל יספיקו לא הקשישים זה זמן שבפרק מכיוון מורגשת תהיה לא
דפוסי על מסוימת השפעה לו שהיתה pn>>1 מחיר, היה החוק של היישום תהליך למעשה, אך שלהם.
של השוואה ערכנו ב1988, כבר חל השינוי האם לבדוק עלמנת לכן, .1988 ויוני מאי בחודשים כבר הפנייה
הן ב1987, שפנו הקשישים כי מראה הפונים גיל השוואת .1987 שנת לגבי גם בידינו שהיו מאפיינים מספר
הבריאות ללשכות הפונים בקרב ב1988. מהפונים יותר צעירים היו הרווחה, ללשכות והן הבריאות ללשכות
לשכות פוני בקרב בהתאמה. הבאות, בשנתיים ו>^60 5396 לעומת ומעלה, 80 בני כ>^52 1987 בשנת חיו
אחד הוא שגיל כיוון הבאות. מהשנתיים אחת בכל ו0^<60 ,1987 בשנת ומעלה 80 בני 5696 חיו הרווחה

. השנים בין הקשישים במאפייני שנמצאו שהשינויים להניח יש מוגבלות, המנבאים החשובים המשתנים
.1987 היה ההשוואה בסיס אילו משמעותיים יותר עוד למעשה היו ו1989 1988

בפרק החוק. החלת לאחר אחת שנה מוסדי לסידור שפנו הקשישים בקרב שחלו בשינויים דנו זה בפרק
השינויים בפועל הנכנסים שבקרב ש"תע מכיוון למוסדות, שנכנסו הקשישים במאפייני בשינויים נדון הבא
חלקם למוסד: למעשה נכנסים מוסדי לסידור שפונים הקשישים כל שלא מכיוון זאת יותר. משמעותיים
הקהילתיים. השירותים בעזרת בביתם מסתדרים כך ואחר משבר, בזמן או לעתיד" "ביטוח לצורך נרשמים

לאחר שנה למוסדות שנכנסו הקשישים במאפייני שינויים .4
החוק החלת

וובייאיו* לשג1ת דרן למ1סדוו> תנגנסימ של במאפיינים שינ1>>0 4.1

שיעור ב1988. שנכנסו אלה של ממצבם יותר קשה היה ב1989 למוסד שנכסנו הקשישים של מצבם כי נמצא
הפעילויות בכל לעזרה זקוקים יותר גבוה שיעור .(260/6 לעומת 32^<) 85 גיל מעל היו בקרבם יותר גבוה
יותר; גבוהה והנפשי הקוגניטיבי בתחום הבעיות שכיחות גם .(43y>< לעומת 54^0) ובמידות אישי טיפול של
21><*<) מדיכאון סובל בהרבה גבוה שיעור (62^1 לעומת 65V0) התמצאות מבעיות סובלים במקצת גבוה שיעור
.(18 תרשים (ראה ופו' שקט אי תוקפנות, כגון אחרות התנהגותיות או נפשיות מבעיות וכמו^ (6><6 לעומת
של להשגחה ו/או מתמדת, רפואית להשגחה זקוק ב1989 למוסדות שנכנסו קשישים של יותר גבוה שיעור
לעומת מתמדת רפואית להשגחה זקוקים ב1989 למוסדות שנכנסו מהקשישים ש^140 נמצא אחר. אדם
ניתן לא מהם כ>^90 ב1988. 20>ot לעומת אחר אדם של מתמדת להשגחה זקוקים וו^40 ,19883 7>0¥

ב1988. ג*<50 לעומת סיכון, בלא בלילה, לבד להשאיר

גרו מהם 31>*< זאת, עם אלמנים. היו ב1989 וחן ב1988 הן למוסדות שנכנסו מהקשישים לו^75 קרוב
לעומת 18^<) במוסד או בביתחולים המתינו גבוה יותר הרבה ושיעור ב1988, 5996 לעומת ב1989 לבד
של יותר הקשה מצבם על מעיד שזה "תכן ב1988). 18^0 לעומת 30V0) ילדיהם עם גרו או ב1988), 5^1
נתונות. המשפחות בו העומס ועל לבד להיות כלל מסוגלים היו לא אשר ב1989 למוסדות שנכנסו הקשישים
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הנכנסים של ונפשיים דמוגרפיים מאפיינים :18 תרשים
אשפוז שנת לפי הבריאות, מ. שבמימון למוסדות
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החוק, החלת אחרי כשנה כלומר, ב1989, למוסדות שנכנסו מהקשישים מ%25 שלמעלה לציין, מעניין
מיד להיכנס מיועדים היו אלה שקשישים pD" בביתם. ההמתנה בזמן החוק במסגרת עזרה לקבל פנו לא
פנו אשר הקשישים לכל בקהילה. שירותים לקבלת התהליך כל את להתחיל טעם היה לא ולכן למוסד
קיבלו 096 אישי, טיפול קיבלו (כ>0<50 בבית שירותים קיבלו pN וחם הגמלה אושרה סיעוד, גמלת לקבלת
שנכנסו הקשישים של משמעותי חלק שגם מצאנו ספיגה). מוצרי קיבלו /96 ארוחות, קיבלו 8>h< ביתית, עזרה
מגמלת נהנו לא אלה קשישים .(11>*<) ביתית ועזרה (35^1) אישי טיפול של שירותים קיבלו ב1988 למוסדות

במערכת. השונים מהגורמים ההמתנה במשך שירותים קיבלו אך סיעוד

t&swvn לשגות דרך למוסדה ווגגנסים של במאפייגימ ש*ג1"^ 4.2

הקשישים ב1989. למוסדות שנכנסו אלה לבין ב1988 למוסדות שנכנסו הקשישים בין הבדלים מצאנו
עם ב1988 2896 לעומת ,85+ בני הם 40>*<  יותר מבוגרים חם החוק החלת אחרי למוסדות שנכנסו
גם מצאנו .(55* לעומת 60>*<) לבד וגרים (71>*< לעומת 84>w<) נשואים אינם יותר גבוה שיעור החוק. החלת
על שליטה בעיות יש יותר גבוה ולשיעור אישי, טיפול של פעילויות במספר לעזרה זקוקים יותר גבוה ששיעור
ב1988 הן קשישים של מבוטלת לא קבוצה מצאנו זאת, עם יחד .(20 תרשים (ראה התמצאות ובעיות חשתן
.(21 תרשים (ראה בסוגרים ושולטים ובניידות, אישי טיפול של הפעילויות בכל עצמאיים שהם ב1989 והן

ב1989. שנכנסו מאלה %38di ב1988 שמוסדו מהקשישים כ^סנ מחווה זו קבוצה
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הנכנסים הקשישים מוגבלויות :19 תרשים
אשפוז שנת לפי הבריאות, מ. שבמימון למוסדות
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הנכנסים הקשישים מוגבלויות :21 תרשים
אשפוז שנת לפי הרווחה, מ. במימון למוסדות
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רחצה הלבשה אכילה ניידות שתן על שליטה
■ 1988 || 1989

על מצביעה הרווחה, לשכות דרך והן הבריאות לשכות דרך הן למוסדות, הנכנסים מספר בדיקת לסיכום,
החוק החלת לפני עוד למיסוד כבר המתינו הגדול, בחלקם אלה, קשישים עד1988. מ1987 משמעותי גידול
אשר תקופה, באותה חדשות מיטות מפתיחת רבה במידה נבע הגידול ממנו. מושפעים להיות יכלו ולא
התקופה לעומת למוסדות הנכנסים מספר ירד ב1989 ההמתנה. רשימות על הלחץ את להוריד איפשרה
המוסדיים השירותים בין לתחלופה הפוטנציאל את בחלקה כבר משקפת זו שירידה px" ב1988. המקבילה
שנכנסו הקשישים במאפייני שחלו מהשינויים זו השערה מקבלת נוסף חיזוק הקהילתיים. השירותים לבין
דרך וחן הבריאות לשכות דרך חן למוסדות, שנכנסו הקשישים חיו החוק, החלת אחרי כשנח למוסדות.

יותר. קשה ונפשי תפקודי במצב הרווחה, לשכות

הממתינים של המיסוד דפוסי אחר מעקב *5

המעקב כאמור, והרווחה. הבריאות לשכות דרך הפונים אוכלוסיית אחר המעקב תוצאות את נציג זה בפרק
אחרי וכשנה שנה כחצי זמן: פרקי בשני בוצע 19891987 השנים בשלוש מוסדי לסידור שפנו הקשישים אחר
איזה למוסדות, נכנסו px הפונים מבין שיעור איזה נבדק המעקב, במהלך ההמתנה. לרשימת הכניסה
כניסה על לוותר החליט שיעור ואיזה אחר), במקום ואם בבית (אם מוסדי לסידור להמתין ממשיך שיעור
הקשיש נמצא בו למקום נתייחס כמ^, בקהילה. הסתדר שבינתים מכיוון המיסוד את לדחות או למוסד
מידע וכוי. בביתו שיקומי, בביתחולים כללי, בביתחולים ממתין הוא האם כלומר, למיסוד, ההמתנה בזמן
הלשכות, על ללחוץ נוטים שבתיחולים מכיוון מוסדי, פתרון למציאת הדחיפות מידת על להצביע יכול זה

אקוטי. לטיפול זקוק שאינו אדם עלידי התפוסה המיטה את לשחרר כדי
למצוא הקשיש יכולת לגבי המיסוד, לבקשות להיענות המערכת יכולת לגבי מידע יספקו המעקב נתוני
על לוותר מכך וכתוצאה למוסד חלופי פתרון למצוא יכולתו לגבי או למוסד, לכניסה עד ביניים פתרונות
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במוסד מקום לקשיש להבטיח כדי נעשה מוסדי לפתרון מהפניות חלק כי לזכור יש זאת, עס יחד מיסוד.
שמצבו ככל להמתין וממשיך מיטה לו שמוצעת ברגע הכניסה את דוחה הקשיש בהם מקרים וישנם בעתיד,
קשר ללא אחריו גם יימשך שהוא להניח ויש הסיעוד חוק החלת לפני כבר ידוע היה זה דפוס זאת. מאפשר
המיסוד דפוסי בין ההשוואה תתארך. המיסוד דחיית שתקופת pn<< כי אס מציע, שהחוק השירותים לקיום
לפני קיימים שהיו הדפוסים על החוק השפעת את לבדוק מאפשרת ב1987 אלה לבין ו1989 1988 בשנים

החלתו.

ו^מתגו* גזמו ו*נ0ש ו**>עח*"10ז*ש1ש* ובשישים *mutt*?) mpja 5.1

הדחיפות ולמידת מצבו לחומרת אינדיקציה להוות יכול מוסדי לסידור ממתין הקשיש בו המקום כאמור,
לשהות להמשיך יכולים שאינם במיוחד, קשה במצב שקשישים היא, ההנחה מוסדי. פתרון לו למצוא
בבתיחולים המאושפזים קשישים פרטי. במימון למוסד בינתיים ויכנסו ביניים פתרון יחפשו בביתם,
מוסדי לפתרון יפנו הביתה, חזרתם בעת פורמלית בלתי מעזרה להגות ביכולתם שאין ואחרים, כלליים
ימתינו פורמלית, בלתי מתמיכה הנהנים כאלה או קשה, פחות במצב וקשישים החולים, בבית שהותם בעת

למוסד. הכניסה עד בביתם

מ560/0 השנים שלוש במשך ירד בביתם מוסדי לסידור הממתינים הקשישים שיעור כי עולה, 22 מתרשים
להעיד יכולה זו עובדה השנים. במשך עלה שיקומי או כללי ביתחולים הנמצאים הקשישים שיעור לו^45.
מוסדי לסידור שפנו הקשישים של יותר הקשה מצבם על או מחד, השיקומיות המיטות במספר גידול על
שפנו הקשישים בשיעור עלייה יש כמו^, מאידך. לביתם, החזרתם מאפשר שאינו מצב החוק, החלת אחרי
וביקשו הרווחה משרד באמצעות לתשושים במחלקות שהו מהם חלק ממוסד. או גריאטרי מביתחולים
של המימון לקבלת עד פרטי באופן למוסד נכנסו אחרים במצבם. החמרה עקב סיעודיות למיטות העברה

הקשה. מצבם בגלל בקהילה, ולהמתין להמשיך יכלו שלא מכיוון הבריאות, משרד

פוני של מוסדי לסידור ההנזרעה מקום :22 תרשים
הבריאות לשכות

100 . ן

80

60 56 56

40 ^1^^|א:^>>>: 3032
::::;:;<::x^^■ I ^^1 / 21

בבית שיקומי כללי/ כי"רו גריאטרי/משד ב"'ח
£] 1987 | 1988 £| 1989

31



ו**מו*גו* בזפע הו*שוש>0 ו*קש>ש>מ ו*ימצא1ו* wpn 5.2

ירד בבית הממתינים שיעור .(23 (תרשים בביתם המתינו למיסוד שפנו התשושים הקשישים כל ,1987 בשנת
ל70/0 1988 בשנת מ0^4 במוסד הממתינים שיעור עלה במקביל .1989 בשנת ול6'879 1988 בשנת ל>0<89

לשכות דרך למיסוד שפנו הקשישים של התפקודי מצבם כי ההשערה את מחזקות אלה עובדות .1989 בשנת
האלה. השנים שלוש במשך החמיר הרווחה

jmm>1>j/tלשגות דרך מזסדי לסידח* שפגי הקשישיט אחי מ*ק1 5.3

להמתין ממשיכים הם האם במוסד), שנפטרו אלה (כולל במוסד סודרו הקשישים האם לברר רצינו במעקב
אותה דחו או למוסד הכניסה על ויתרו האם או במוסד, מתאים מקום להם נמצא שטרם מפני בקהילה

בקהילה. הסתדרו שבינתיים מפני מרצונם

הראשונה השנה מחצית במשך במוסד שסודרו הקשישים בשיעור עלייה היתה כי עולה, 24 תרשים מתוך
עלכך להעיד יכולה זו עובדה ב1989. ול>^61 ב1988 ל0ץי58 ב1987 מ^י51 ההמתנה, לרשימת מכניסתם
כי היתה, ההנחות אחת המיטות. בהיצע הגידול בעקבות פניות של יותר גדול לשיעור נענתה שהמערכת
יוכלו לסיעודיים, הופכים הם בעקבותיו אשר רפואי אירוע עקב מוסדי לסידור פונים אשר רבים, קשישים
עלייה אמנם היתה ב1989 כי נראה מהלוח המיסוד. על לוותר כך ועלידי מציע שהחוק בשירותים להיעזר
מוסדי לסידור הפונים רוב כי נראה לכן, משמעותי. אינו השינוי אך מיסוד, על ויתרו אשר הקשישים בשיעור
לציין מעניין שולית. תופעה היא לעתיד מקום להבטיח והנטייה למוסד להיכנס כוונה מתוך זאת עושים אכן
ועמד 1988 בשנת ל>^13 1987 בשנת מ(^19 אלה שנים במשך ירד למוסד שנכנסו לפני הנפטרים שיעור כי
השנים. במשך גדל במוסדות שסודרו הקשישים מבין הנפטרים שיעור זאת, לעומת .1989 בשנת 9><*< על
ב1989. ל6/><22 1987 בשנת %27n  חלה הפונים מכלל הנפטרים בשיעור ירידה של מגמה יש אלה בשנים
משיפור נובעת זו שירידה ייתכן יותר. קשה ונפשי תפקודי במצב היו ב1989 שפנו שהקשישים למרות זאת,
אשר גורמים  המיטות במספר הגידול מן וגם החוק מתרומת כתוצאה הקשישים של הבריאות ברמת
והאפשרות מחד, ההמתנה, בזמן בקהילה שירותים מתן עלידי הקשישים, לצורכי ההיענות את משפרים

מאידך. יותר, זמין מוסדי לטיפול
פוני של מוסדי לסידור ההמתנה מקום :23 תרשים
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60 ^^m

40 ^^K

20 ^^m
^^K 5 6 4t 7

בבית כללי.שיק1מי כי"ר1 מוסד
[x] 1987 | 1988 ^] 1989
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מתאריך הראשונה השנה חצי במהלך נעשים והוויתוריס האשפוזים שרוב מלמד, שנה אחרי שנעשה המעקב
שנכנסו הקשישים בשיעור הן שנה, לבין שנה חצי בן במעקב משמעותיים הבדלים נמצאו ולא הפנייה,

.(25 תרשים (ראה המוסדי הסידור על שוויתרו הקשישים בשיעור והן למוסדות

הבריאות לשכות פתי אחר מעקב :24 תרשים
שנה חצי כעבור

*.
80 .

40 ;x;x^■!!

!1!1I1!.^^^HXXXXA7 *. ךווין 8 |XXXX ':':':: ^^^BXXXX■] ■.■■■■ ^^^L_
.■.■..■ ^^^^H.'.'.'.... '. O * K. ■. ■,^^^^J\ ....... ..■.■.■ ^^^^H........I ^^^^J 1

סודרבמשר פרטי במימון 1יחר/רחה ממתין בקהילה נפטר
£] 1987 ^ 1988 [1] 1989

./י8  1987 במוסד: נפטרים כולל *

10'/.1988 במוסד: נפטרים כולל *

137.1989 במוסד: נפטרים כולל *

הבריאות לשכות פוני אחר מעקב :25 תרשים
שנה כעבור

80 ■ .

61 61
60 5£jB[ j

40 jH

ס1דרבמ1סד פרטי במימון 1יחר/דחה ממחין בקהילה נפטר
£/ 1987 | 1988 [1] 1989

14./.  1987 במוסר: נפטרים כולל *
1 5v.  1988 במוסר: נפטרים כולל *
1 9v.  1989 במוסר: נפטרים כולל *
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רוב השנים. במהלך מוסדי לסידור שפנו הקשישים אחרי במעקב משמעותיים הבדלים נמצאו לא לסיכום,
מהפגייה, הראשונה השנה חצי במהלך למוסד נכנסו האלה השנים בשלוש מוסדי לסידור שפנו הקשישים
שחלו לזכור יש זאת, עם החוק. החלת אחרי גם המיסוד, את דוחים או מוותרים קטן שיעור שנפטרו. או
גדול שיעור יותר, מבוגרים הפונים שהקשישים כך מוסדי, לסידור הפונים הקשישים של במאפיינים שינויים
מוסדי. לסידור הפנייה לפני עוד התבטאה החוק שהשפעת כנראה לכן, וכו'. נשואים אינם מביניהם יותר

וזתיחה לשכות דרך מוסדי לסידור שפנו הקשישים אחר מעקב 5A

שפנו הקשישים של הימצאם מקום אחר מעקב נערך הבריאות, ללשכות הפונים לגבי שנערך למעקב בדומה
ההמתנה. לרשימת היכנסם מחודש שנה חצי אחרי הרווחה ללשכות

השנים, שלוש במהלך אבות לבתי שנכנסו הקשישים בשיעור משמעותי שינוי אין כי עולה, 26 מתרשים
בקהילה, שהסתדרו הקשישים בשיעור משמעותי שינוי נמצא לא כמוכן, פרטי. באופן שסודרו אלה לרבות
ב1987 מ80/0 ירד במוסד שנפטרו אלה את הכולל הנפטרים שיעור המוסדי. הסידור את דחו או ויתרו
לטיפול שעברו כלומר נסגר, התיק שבהם המקרים שיעור כי לציין יש ב1989. ל0/"10 ועלה ב1988 ל0/^6
החמרה לגבי הממצאים את מחזקת זו מגמה .1989 בשנת ל90/0 ב1987 מ10/0 עלה הבריאות, משרד של

הרווחה. למשרד הפונים של במצבם
למוסד נכנסים הקשישים רוב הבריאות, בלשכות כמו הרווחה, שבלשכות כך על מצביע שנה לאחר המעקב
קטן. הראשונה השנה חצי אחרי שמוסדו הקשישים שיעור הפנייה. לאחר הראשונה השנה חצי במהלך
ירידה נרשמה .(27 תרשים (ראה להמתין ממשיכים מהפונים מ120/0 יותר קצת שנה, אחרי בסךהכל,
שיעור פרטי. באופן שסודרו אלה לרבות השנים, שלוש במהלך אבות לבתי שנכנסו הקשישים בשיעור
בשיעור משמעותי שינוי אין כי נמצא, עוד .1987 לעומת וב1989 ב1988 ירד בקהילה שהסתדרו הקשישים
מ100/0 עלייה חלה במוסדות הפטירות את הכולל הנפטרים בשיעור בקהילה. להמתין הממשיכים הקשישים
לשכות של לטיפול והעוברו הרווחה בלשכות נסגר התיק שבהם המקרים שיעור ב1989. ל>150 ב1987
הקשישים ובשיעור הנפטרים בשיעור עלייה של אלה מגמות .1989 בשנת ל110/0 ב1987 מ0^1 עלה הבריאות

ב1989. הפונים של יותר הקשה מצבם לגבי הממצאים את מאששות הבריאות, משרד לטיפול שהועברו

הרווחה לשכות פתי אחר מעקב :26 תרשים
שנה חצי כעבור

במוסר ^^₪₪₪0סורר
פרטי במימון 112

ויתר/דחה ■■■■■■ 13

l///:V:/.:::r.:v.:v///^:r:.::::::r::r.^ :::] 20

בקהילה H3DJ ifp
הבריאות למ. עכר p■!^ 9

0 20 40 60 80
./.

]T] 1987 J/f 1988 1£) 1989
2v.  1987 במוסר: נפטרים כולל *
27.  1988 במוסד: נפטרים כולל *
8'/. 1989 במוסר: נפטרים כולל *
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הרווחה לשכות פתי אחר מעקב :27 תרשים
שנה כעבור

במוסד סודר W₪₪₪₪₪t₪₪₪₪₪₪U₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪cf1

פרטי במימון ||2

בקהילה mDj ■It?
הבריאות למ. עבר ■■||ji

0 20 40 60 80

£] 1987 | 1988 [ל£ 1989
4*/.  1987 במוסד: נפטרים כולל *

7'/. 1988 במוסר: נפטרים כולל *

107  1989 במוסד: נפטרים כולל *

לשיות לפי המעקב תוצאות 5.5

ההבדלים ועל השונים באזורים האשפוז בדפוסי השוני על לעמוד מאפשרות לשכות לפי המעקב תוצאות
מכך. כתוצאה המיסוד על לוותר ובנטייתם בקהילה להסתדר הקשישים באפשרויות

בכל הלשכות בין ביותר משמעותיים הבדלים ישנם כי מראות, הבריאות לשכות בארבע המעקב תוצאות
בחיפה, למעט הלשכות, בכל כללי, באופן שנה. ותוך שנה חצי תוך למוסד נכנסו אשר הפונים לשיעור הנוגע
במספר שחל מהגידול כנראה נובעת זו עלייה למוסדות, הנכנסים בשיעור משמעותית עלייה ב1988 היתה
את מסביר וזה חיפה, בלשכת האשפוז בתקציב גדול קיצוץ היה שנה באותה השנה. במשך לאשפוז המיטות
,1988 של מזה נמוך חיה ב1989 המיסוד שיעור זו. בעיר למוסד הנכנסים בשיעור שחלה הניכרת הירידה
הגידול ומן הקודמת, בשנה בתקציב שהיה הקיצוץ מביטול נבע בחיפה הגידול בחיפה. למעט הערים בכל

זה. לקיצוץ שנלווה ההמתנה, ברשימות מאוד המשמעותי
חלה ,1988 שנת אחרי כי נראה הלשכות. בין מוסדי הסידור על שוויתרו הקשישים בשיעור הבדלים ישנם
(שנה ב1988 למעט כי נראה עוד אביב. ותל ירושלים בלשכות המיסוד על שוויתרו הקשישים בשיעור עלייה

.(1 לוח (ראה הלשכות בשאר מאשר יותר מהר נעשה בחיפה האשפוז האשפוז) בתקציבי קיצוץ היה בה
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(באחוזים) לשכות לפי הבריאות לשכות פוני אחר שנח וכעבור שנה חצי כעבור מעקב  1 לוח

המיסוד את דחו או ויתרו למוסד נכנסו
חיפה בארשבע אביב תל ירושלים חיפה שבע באר אביב תל ירושלים

שגת חצי לאחי מעקב
5 17 11 12 64 41 51 35 1987
8 13 5 9 49 60 63 64 1988
3 12 17 19 76 57 52 56 1989

שנת לאחי מעקב
7 17 11 22 62 52 57 44 1987
10 13 6 11 51 63 65 70 1988
5 14 18 20 75 57 55 58 1989

תוך למוסד שנכנסו הקשישים בשיעור הלשכות בין מאוד משמעותיים הבדלים מצאנו הרווחה בלשכות
מגמה מצאנו לא בולט. באופן נמוכים המיסוד שיעורי ירושלים בלשכת הפנייה. מיום שנה ותוך שנה חצי
המוסדי הסידור על שוויתרו הקשישים שיעור .(2 לוח (ראה השנים במשך המיסוד בשיעורי שינוי של ברורה
שסודרו הקשישים שיעור שבירושלים מאחר ביותר. מהגבוהים אביב ובתל ביותר, מהנמוכים הוא בירושלים
שיעור אחרות, בערים מאשר יותר נמוכים שנח במהלך המיסוד על שוויתרו הקשישים ושיעור במוסד
בשיעור עלייה של אחידה מגמה מצאנו לא מותר. הגבוה הוא שנה לאחר להמתין שממשיכים הקשישים

החוק. החלת אחרי מוסדי הסידור על שוויתרו הקשישים
(באחוזים) לשכות לפי הרווחה לשכות פוני אחר שנה וכעבור שנה חצי כעבור מעקב :2 לוח

המיסוד את דחו או ויתרו למוסד נכנסו
חיפה בארשבע אביב תל ירושלים חיפה שבע באר אביב תל ירושלים

שנח חצי לאחי מעקב
8 25 18 0 76 50 53 23 1987
17 12 12 6 46 67 53 35 1988
23 13 5 10 52 53 61 38 1989

שנת לאחי מעקב
8 25 28 0 80 75 65 31 1987
15 12 18 6 48 82 63 47 1988
19 13 14 10 61 60 66 45 1989
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ומסקנות סיכום m

לאחר כשנה המוגבלים, הקשישים של המיסוד בדפוסי חלו שינויים אילו לבדוק ניסינו המחקר במסגרת
מאפשרים אכן הסיעוד חוק במסגרת המסופקים השירותים מידה באיזו כלומר, הסיעוד. חוק החלת
כמ^, כלל. מוסדי לסידור לפנות ולא בביתם להישאר או למוסד הכניסה את לדחות מוגבלים לקשישים
השירותים והאם מוסדי, לסידור הפונים הקשישים במאפייני שינויים חלו מידה באיזו לבדוק ניסינו
מענה מהווים לא אך מסוימים, מאפיינים בעלי מוגבלים קשישים של מיסודם את מונעים הקהילתיים
להחלת (סמוך ב1988 המצב לעומת ב1989, החוק הוחל מאז שנח לאחר נבדקו השינויים אחרות. לקבוצות
המצב את גם בדקנו השנים, במהלך טבעי באופן שמתרחשים השינויים את לנטרל עלמנת כמוכן, החוק).

ב1987.

מאפייני המוסדי, הסידור היקף למיסוד, הפניות היקף מישורים: במספר השינויים את בחנו העבודה במהלך
הוויתורים בשיעור האשפוז, בשיעורי כגון זמן, לאורך מיסוד בדפוסי שינויים p) למוסד והנכנסים הפונים

וכד'.

של והמסקנות ההשלכות את ונבחן הדו"ח במהלך שפורטו העיקריים הממצאים את ללקט ננסה זה בסעיף
הממצאים.

למוסדות והנכנסים הפניות בהיקף שינויים ♦1

1987 משנת ניכר באופן גדל שנבדקו, האזורים בארבעת מוסדי לסידור שפנו הקשישים שמספר מצאנו
בלשכות היה הראשונה השנה במשך הרווחה. בלשכות והן הבריאות בלשכות הן ב1989 וירד ,1988 לשנת
ובלשכות הקשישים, באוכלוסיית הדמוגרפיים מהשינויים צפוי שהיה למה מעבר z6<m< של גידול הבריאות
חוק החלת עם ב1988, שחל הפניות במספר המשמעותי שהגידול pn" .two של גידול היה הרווחה,
קשר ומיצירת השירותים למערכת המוגבלים אוכלוסיית של הרחבה הפתאומית מהחשיפה נבע הסיעוד,
פנו הסיעוד, חוק הפעלת עם מוגבלים. בקשישים המטפלים המקצוע בעלי עם ל^ קודם קיים היה שלא
חלק התלות. מבחן במסגרת אחיות של בדיקות כך לשם ועברו שירותים, לקבלת קשישים של רב מספר
המספקים המקצוע אנשי עלידי מוכרים היו לא ^ בעבר כלשהם שירותים קיבלו לא האלה מהקשישים
בכלל, הקיימים לשירותים הקשישים מודעות את הגדילה החוק החלת שדווקא (p אם ,pn" שירותים.
בדיקת תהליך במהלך הקשישים עם בקשר שהיו שהאחיות גם pw< בפרט. מוסדי סידור של ולאפשרות
הוא זה שפתרון להם שנראה במקרים מוסדי, סידור של הרעיון את העלו או הקשישים את הפנו הזכאות,
הקצר שבטווח להניח סביר מוסדי, באשפוז הצורך ירידת של בכיוון החוק השפיע אם גם לכן, ביותר. הרצוי

חדשים. מקרים איתור בעקבות כאמור, שחל, למיסוד בפניות הגידול בתוך זו השפעה נבלעה
כאלה, קשישים לגבי רב. זמן מוגבלים כבר היו זכאים, שנמצאו מהקשישים שחלק להניח סביר כמ^,
הידרדרות מניעת על לא  משמעותית בצורה להשפיע יכלה ולא מדי מאוחרת היתה השירותים הספקת
ייתכן מוסדי. פתרון לחפש אלה קשישים המשיכו ולכן משפחה, בני על העומס הקלת על ולא במצבם
המוגבלים החולים של המאגר כוסה החוק, הוחל מאז חודשים מספר שחלפו לאחר יותר, הארוך שבטווח
שירותים קבלת להחרפתה. או המוגבלות להיווצרות יותר סמוכות נעשו השירותים לקבלת והפניות קשה,
וכן לדחותה, או הקשישים של במצבם ההידרדרות את למנוע עשויה המוגבלות, להיווצרות סמוך במועד
השפעת ,p< מוסדי. לסידור פונות הן שבעקבותיה שבירה של למצב להגיע מהן ולמנוע המשפחות על להקל
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אחרי יותר ארוך בטווח רק אלא החוק) להחלת (סמוך הקצר בטווח תתבטא לא מיסוד מניעת על החוק
משקל. לשיווי תגיע שהמערכת

ניתן לא .1988 לעומת סיעוד לגמלת הפניות בקצב ירידה חלה החוק, החלת לאחר כשנה ,1989 בשנת ואכן,
במספר חודש מדי שחל מצמצום או מציע שהחוק השירותים מתרומת נובעת זו שירידה בוודאות לומר
ב1989 הפניות היקף מקרה, בכל הערכה. לצורך הראשונה בפעם מקצוע אנשי עם נפגשו אשר הקשישים
הבריאות בלשכות הדמוגרפיים השינויים לפי צפוי שהיה למה מעל 2596  ב1987 מאשר יותר גבוה עדיין
כתוצאה נמשכת אכן הפניות במספר שחחקטנח לוודא כדי הרווחה. בלשכות צפוי שחיה למה מעל וו^<38

יותר. ארוכה תקופה במשך הפניות קצב אחרי לעקוב צורך יש החוק, מתרומת

הנכנסים במספר שינויים אחר מעקב היא החוק החלת בעקבות שחלו השינויים את לבדוק נוספת דרך
והן הבריאות בלשכות הן המוסדי, הסידור בהיקף עלייה היתה ל1988 1987 שמשנת נמצא, למוסדות.
למתחייב מעבר היא הלשכות, בכל ב1988 שחלה העלייה ירידה. חלה 1989 בשנת ואילו הרווחה, בלשכות
הרווחה ובלשכות המוסדי הסידור בהיקף 280/0 של עלייה היתה הבריאות בלשכות הדמוגרפיים. מהשינויים
יותר משמעותית היתה ב1989 המוסדי הסידור בהיקף שחלה הירידה זאת, לעומת .27^6 של עלייה 
כאלה שינויים ב130/0. מהצפוי נמוך היה זו בשנה למוסד שנכנסו הקשישים ומספר הרווחה, בלשכות דווקא
מערכת של תקציביים מאילוצים גם נגרמים הם מציע. שהחוק השירותים הרחבת של תוצאה בהכרח, אינם,
במימון המיטות היקף על והן למערכת, המתוספות החדשות המיטות מספר על הן המשפיעים האשפוז,
המתנה רשימות וקיימות זה, בתחום לצרכים יחסית מצומצם במוסדות המיטות שמספר מאחר ממשלתי.
זה במצב המתנה. ברשימת שנמצא מוגבל קשיש יופנה שמתוספת מיטה לכל הקצר, שבטווח הרי ארוכות,
היא אם גם מיסוד, מניעת על החוק השפעת ולכן, ההמתנה, היקף על כל קודם תשפיע השירותים הרחבת
ולכן המיטות בהיצע גידול היה ב1988 למוסדות. הנכנסים מספר בהקטנת הקצר בטווח תתבטא לא קיימת,
למוסדות הנכנסים מספר על לאשפוז התקציבים השפעת מפתיע. אינו למוסדות הנכנסים במספר הגידול

האזורים. ביתר לא אך ב1988, בחיפה למוסדות הנכנסים במספר שחל בצמצום בולט באופן השתקפה

למוסדות והנכנסים הפונים במאפייני שינויים *2

השירותים היקף הפונים. הקשישים במאפייני שינוי היא הסיעוד לחוק להיות שיכולה נוטפת השפעה
בקרב צרכים של שונה חלק מכסים אלה ושירותים מוגבל, הוא החוק במסגרת קשיש לכל המסופקים
לעזרה יחסית משמעותי סיוע השירותים מהווים התשושים הקשישים אצל שונות. מוגבלות ברמות קשישים
המשפחות על המוטל העומס את ניכר באורח מפחיתים החוק במסגרת המסופקים השירותים p<? הדרושה,
קטן חלק השירותים מכסים זאת, לעומת הסיעודיים, הקשישים אצל מוסדי. לסידור תחליף להוות ויכולים
גם מיידי, מוסדי לסידור זקוקים אלה עריריים. סיעודיים בקשישים מדובר כאשר ובמיוחד מהצרכים יותר
העזרה כמו^ץ, צורכיהם. על לענות הקהילתיים השירותים באפשרות שאין מכיוון הסיעוד חוק החלת לאחר
קשישים של משפחה בני על המוטל העומס את משמעותי באופן מפחיתה אינה החוק במסגרת המוצעת
החלת שאחרי לצפות יש לפיכך, נפשית. או תפקודית מבחינה ואם רפואית, מבחינה אם במיוחד, קשה במצב
קשה במצב קשישים שני, ומצד עריריים, קשישים אחד, מצד יהיו, מוסדי לסידור שפונים הקשישים החוק,

החוק. החלת לפני שפנו הקשישים של מזח יותר
לקשישים והשוואתם ב1989 החוק החלת אחרי כשנח מוסדי לסידור שפנו הקשישים מאפייני של בדיקה
הבריאות משרד פוני בקרב הן שינויים מספר חלו pwv מראה ב1988, החוק החלת עם מוסדי לסידור שפנו

(תשושים). הרווחה משרד פוני בקרב והן ותשושינפש), (סיעודיים
אלה של מזה במקצת קשה ב1989 מוסדי לסידור שפנו הסיעודיים הקשישים של התפקודי מצבם כי נמצא
SJ96 לעומת בניידות, וגם האישי, הטיפול של התחומים בכל לעזרה זקוקים 58>w< לדוגמה, ב1988. שפנו
במיוחד קשה הסיעודיים הקשישים של התפקודי מצבם ההגדרה, לפי מלכתחילה, כי לזכור יש ב1988.
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הקשישים הנפשיים. במאפיינים הבדלים גם מצאנו זה. בתחום משמעותיים הבדלים למצוא צפוי לא ולכן
מבעיות או מדיכאון סבלו יותר גטה שיעור ב1988. שפנו מאלה יותר קשה נפשי במצב היו ב1989 שפנו
קשורים אלה מאפיינים ב1988). 20^1 לעומת ב1989 28^<) וכדומה שקט אי תוקפנות, כמו התנהגותיות
המשפחות של העומס להרגשת ומוסיפים הטיפול על במיוחד מקשים שהם מאחר מוסדי, בטיפול לצורך

המטפלות.

מאשר יותר מאוד, גבוה בסיכון אוכלוסייה היו ב1989 מוסדי לסידור שפנו הנפש תשושי הקשישים
מבוגר יותר גיל עלידי מאופיינים שהם מכיוון זאת, ב1988. מוסדי לסידור שפנו הנפש תשושי הקשישים
.(63><6 לעומת 7090) אלמנים היו קשישים של יותר גבוה ושיעור ב1988), 48>m< לעומת 80 גיל מעל 56.^)
זאת, .(Habib et al 1985) מוסדי בטיפול הצורך של כמנבא משמש זח מאפיין כי נמצא שונים במחקרים
לתמיכה העיקרי המקור וגם העיקריים עוזריהם כלל בדרך הם המוגבלים הקשישים של הזוג שבני מכיוון
נוספות התחייבויות בגלל פחות, מסוגלים אשר הילדים על מוטל הטיפול זוג, p בהעדר והחברתית. הרגשית
העיקרים הגורמים אחד הוא זוג בני הימצאות ,p< החולה. בהורה לטפל שלהם, במשפחה וטיפול עבודה כגון

מוסדי. בפתרון צורך מונעים אשר

נשואים, היו לא החוק החלת אחרי מוסדי לסידור שפנו הנפש מתשושי יותר גבוה ששיעור העובדה למרות
והעומס ,13^< לעומת 11^< ילדיהם, עם לגור עברו גבוה שיעור .(46>ft< לעומת 34>*6) לבד גר יותר נמוך שיעור
לא אשר הנפש תשושי של יותר הקשה מצבם על להעיד יכול זה ממצא מאוד. כבד המשפחה בני על המוטל
סובלים 44^1 יותר: הירוד הנפשי במצבם גס מתבטא זה קשה מצב לבד. להתגורר להמשיך להם מאפשר

ב1988. <*י33 לעומת התנהגותית מהפרעה או מדיכאון
הרווחה, לשכות באמצעות למוסדות הנכנסים התשושים, הקשישים של והנפשיים חתפקודיים במאפיינים
דרך מוסדי לסידור הפונים הקשישים בקרב שנמצאו השינויים מאשר יותר עוד גדולה החמרה נמצאה
שליטה בעיות חיו ל>^20 ב1988, בלבד 496 לעומת ב1989 התמצאות בעיות vn \bw^ הבריאות. לשכות
שלגבי כן, אם נראה, ב1988. 14^< לעומת התנהגותית מהפרעה או מדיכאון סובלים ו6><22 14>01 לעומת
למיסוד. תחליף מהווים אכן החוק במסגרת המסופקים השירותים מוגבלים, הפחות התשושים הקשישים
המסופקים שהשירותים וכנראה לבד, גרים מוסדי לסידור הפונים התשושים הקשישים שרוב לציין, יש

המשפחה. לעזרת תחליף עבורם הם החוק במסגרת
קשה במצב הקשישים של מוסדי לסידור הפניות את ראשון) (בשלב הגדילה החוק החלת כי נראה כללי באופן
הבריאות. בלשכות והן רווחה בלשכות חן זמינה, פורמלית בלתי עזרה לחם שאין הקשישים ושל במיוחד
על מצביעה יותר, קשה במצב הם הפונים הקשישים זאת, עם ויחד גדל, הפניות מספר אחד שמצד העובדה
הפחות הקשישים של טיפול המשך עלידי הקשישים לצורכי יותר הולמת תשובה לתת מאפשר שהחוק כך

למוסדות. יותר הקשים המקרים של והכוונה ואיתור בקהילה מוגבלים

הקשישים מאפייני של השוואה עלידי נבדקה מוסדי לסידור הפונים הקשישים מאפייני על החוק השפעת
אחרי הראשונים שבחודשים היתה ההנחה ב1989. מבץ לאחר ושנה ב1988, החוק החלת בתחילת מיד שפנו
שבפרק מכיוון מורגשת תהיה לא הקשישים מאפייני על השפעתו (1988 ויוני מאי (אפריל, החוק החלת
תהליך למעשה, אך זאת. בעקבות הפניה דפוסי את ולשנות שירותים לקבל יספיקו לא הקשישים זה זמן
ויוני מאי בחודשים כבר הפנייה דפוסי על מסוימת השפעה לו שהיתה וייתכן מהיר היה החוק של יישומו
מידע באיסוף קשיים בגלל אולם, .1987 בשנת המאפיינים עם המאפיינים את להשוות רצוי היה ,p>.1988
הקשישים כי עולה אלה ממצאים מתוך בלבד. ומין גיל לגבי ממצאים בידינו יש ,1987 לגבי רטרואקטיבי
הוא שגיל כיוון ב1988. מהפונים צעירים יותר היו הרווחה ללשכות והן הבריאות ללשכות הן ב1987 שפנו
השנים בין הקשישים במאפייני שנמצאו שהשינויים להניח יש מוגבלות, המנבאים החשובים המשתנים אחד

.1987 בסיס על ההשוואה נעשתה אילו משמעותיים יותר עוד למעשה היו ו1989 1988

כיוון זאת, החוק. החלת עם מיד מיצוי לידי בא אינו מציע, שהחוק בשירותים הגלום שהפוטנציאל pn"
החוק, החלת למועד בסמוך זה לצורך שנוסדו פרטיות חברות באמצעות מסופקים הקהילתיים שהשירותים
עדיין. הושלם לא לאומי לביטוח המוסד עלידי האלה החברות על הבקרה מערכת של הפיתוח תהליך ואילו
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מלהגיע השרותים ממערכת שמנעו איכות, של וחן כמות של הן השירותים, באספקת בעיות שחיו ,pp<<
מוסדי. לסידור חלופה להוות החוק במסגרת הניתנים השירותים ביכולת ופגעו שלה התפעול כושר למלוא
יעילה בצורה תפעל השירותים שמערכת לאחר יותר, מאוחרת בתקופה המצב את לבדוק איפוא, צורך, יש

יותר.

הממתינים של המיסוד בדפוסי שינויים ,3

כי מלמד, הבריאות בלשכות ההמתנה לרשימות היכנסם ממועד וכשנה שנה כחצי הקשישים אחר מעקב
גידול ובגלל המיטות בהיצע שחל הידוע הגידול בגלל למיסוד פניות של והולך גדל לשיעור נענתה המערכת

האשפוז. בתקציבי

לאחר הפנייה. מתאריך שנה חצי במהלך מתאשפזים מהפונים 6096 שבסביבות נמצא הבריאות בלשכות
מענה מקבלים הקשישים שרוב כלומר משמעותי, באופן עולה לא הפונים בקרב המתאשפזים שיעור שגה,
על שוויתרו הקשישים בשיעור משמעותי גידול מצאנו לא הפנייה. אחר הראשונים בחודשים לפנייתם
על משפיע הוא מיסוד, מניעת על משפיע שהחוק שבמידה כלומר ההמתנה, לרשימת הכנסתם אחרי המיסוד
נמצאה כמו^ע, פנו. שכבר אלה על ולא הפונים הקשישים של המאפיינים על ובעיקר למיסוד הפניות היקף
היו ב1989 שפנו שהקשישים למרות וזאת במוסד, שנפטרו אלה לרבות הנפטרים בשיעור ירידה של מגמה
במספר הגידול של והן החוק תרומת של הן תוצאה היא זו ירידה כי ,pn" יותר. קשה ונפשי תפקודי במצב
בקהילה שירותים לקבל ניתן אחד מצד כאשר, הקשישים. לצורכי יותר מהירה הענות המאפשרים המיטות,

יותר. זמין מוסדי לטיפול האפשרות ישנה שני ומצד ההמתנה, בזמן
למשרד הועבר בהם שהטיפול הפונים התרבו השנים שבמשך כך, על מצביע הרווחה בלשכות המעקב
המאושפזים בשיעור ואילו אבות, בבתי שנפטרו קשישים כולל הנפטרים, שיעור עלה כמ^ הבריאות.
לשיעור והתקרב הזמן במשך עלה אבות לבתי שנכנסו הקשישים בקרב הנפטרים שיעור ירידה. חלה
לגבי הממצאים את מחזקות אלה עובדות הראשונה. השנה במהלך במוסדות שנפטרו הסעודיים הקשישים
הקשישים של יותר הקשה מצבם ולגבי הרווחה ללשכות הפונים התשושים הקשישים של במצבם החמרה
הפתרון על שמוותרים הקשישים ובשיעורי המיסוד בשיעורי הבדלים מצאנו כי נציין, אבות. לבתי שנכנסים
שיעור בירושלים הבריאות לשכות בין במחקר. שנבדקו השונים האזורים בין בקהילה, ומסתדרים המוסדי
המיסוד שיעור בירושלים הרווחה בלשכת ביותר. הנמוך ובחיפה ביותר הגבוה הוא דחיות או הוויתורים
נמצא לא תשושים קשישים של יותר גדול לשיעור בירושלים כלומר, ביותר. הנמוך הוא הוויתורים ושיעור

שנה. לאחר גם להמתין ממשיכים והם פתרון

מסקנות ♦*

ההרחבה מן כתוצאה הסיעוד, חוק החלת אחרי מוסדי בפתרון בצורך שחלו השינויים את בחן המחקר
השירותים שהרחבת כך על מצביעים הממצאים מוגבלים. לקשישים המסופקים השירותים בהיקף הניכרת
מוגבלים הפחות הקשישים לגבי במיוחד מוסדיים, פתרונות על הלחץ את להקטין לסייע יכולה הקהילתיים
שנה לאחר בבדיקה חדמשמעיות מסקנות להסיק ניתן לא זאת, עם החוק. החלת לולא למיסוד פונים שהיו
מידת על להשפיע יכולים עצמם, הקהילתיים השירותים לזמינות מעבר גורמים, של רב שמספר כיוון בלבד,
הם להשפיע שיכולים הנוספים הגורמים המוסדיים. השירותים לבין הקהילתיים השירותים בין החלופיות
השפעה היתה לחוק כן, על יתר וכוי. ביקוש עודף לאשפוז, התקציבים זמינות המיטות, היצע התפתחות
רחבה באוכלוסייה ובטיפול באיתור שהתבטאה ממושך, לטיפול השירותים מערכת על קצר בזמן דרמטית
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מלוא על שנה לאחר שנאספו מהנתונים להסיק n\yp לנץ המטפלים. לגורמים בעבר מוכרת היתה שלא מאוד
אשר החוק, הפעלת של ראשון בשלב כמוכן, מוסדיים. בפתרונות הצורך על להשפיע החוק של הפוטנציאל
בדפוסי משמעותי שינוי על להצביע ניתן לא רב, זמן מוגבלים היו שכבר לקשישים בעיקר שירותים סיפק
הולמת שירותים שהספקת מכיוון ארוך, בטווח רק להתבטא יכולה זה בתחום החוק השפעת המיסוד.
לכך, בנוסף בעתיד. מוסדי פתרון לחפש מחם ולמנוע במצבם הידרדרות למנוע עשוייח מוגבלים לקשישים
צורך יש מוגבלים, בקשישים המטפלת המערכת כל על החוק השלכות של יותר כוללת תמונה לקבל עלמנת
רב מספר סיעודיות, במיטות המחסור בגלל שיקומי. לאשפוז ובמיוחד חאשפוזית למערכת גם להתייחס
יש ל^ סיעודי. לאשפוז הזקוקים קשישים עלידי תפוסות אקוטיות מיטות של וגם שיקומיות מיטות של
גריאטריים במרכזים מיטות לשחרר ועזרה חאשפוזית המערכת על השפיעה החוק החלת האם לבחון צורך
כדי זו למערכת בנוגע כלליים מבתיחולים הנתונים בידינו חיו לא שיקומיים. בתיחולים של מחלקות או

זה. במחקר אותם לכלול
'p אם יכול, ואיננו בלבד, המיידיים השינויים את משקף החוק הפעלת לאחר בלבד אחת שנה של מעקב
החוק של ההשפעות את ביסודיות לבחון כדי הארוך. בטווח השלכותיו ועל החוק השפעת על נכונה לעמוד
זמן. לאורך במעקב צורך יש לקהילתיים, המוסדיים השירותים בין החלופיות מידת ועל המיסוד דפוסי על
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Abstract

The Community LongTerm Care Insurance Law (Nursing Care Law) was implemented in
Israel in 1988. This law entitles disabled elderly to a services benefit for personal care, and
has signiifcantly increased the range of community services supplied to disabled elderly.
According to the planners, an expansion of services was required for three purposes: to
meet the needs of a large population that had not received services in the past, to ease
the burden of families caring for aged relatives, and to reduce the need for institutional
care. The expectation was that following the expansion of community services, and the
increased expenditure this involved, many more elderly would remain in the community, thus
reducing the pressure on institutions; this would in turn lead to a reduction in expenditure
on institutional services.

The expansion of community services under the Nursing Care Law is similar to other
programs which have been implemented and evaluated in Israel and other Western countries
aimed at reducing the need for institutional services. The results of these experiments have
vaired as regards the extent to which community services can substitute institutional ones,
and the extent of the anticipated ifnancial savings. The Nursing Care Law has a number of
unique characteirstics which distinguish it from most of the programs implemented in the
past. As a result, it is difficult to draw conclusions from these experiments as to the potential
for preventing institutionalization in Israel and the implications of the new law. The aim
of this study, therefore, is to examine whether the expansion of community services for
disabled elderly has resulted in the expected decline in demand for institutional services.

The expansion of community services may affect the demand for institutionalization in a
number of ways which were addressed through the following questions examined in the
study: (a) Has the number of applicants for institutional placement declined, and if so, has
this resulted in a corresponding decline in the number of elderly on waiting lists, and the
number of entrants to institutions? (b) Has there been any change in the characteristics both
of elderly applying for institutional placement and of entrants, that is, are the less disabled
elderly now able to manage in the community, with only the severely disabled applying
for institutionalization? (c) Do elderly who put their names down on a waiting list during
a cirsis in order to ensure themselves a place in an institution when needed, give up their
place or postpone that entry, as a result of the assistance now provided for them in their
homes?

The study examined Health Bureaus (which handle the institutional placement of mentally
frail and nursing elderly) and Social Services Bureaus (which handle the institutional
placement of frail elderly) in four areas: Tel Aviv, Jerusalem, Be'er Sheva and Haifa.
Together, these bureaus serve more than 40*^ of the elderly population in Israel. The
examination of changes in the number of applicants and entrants to institutions, and the
followup of those who gave up their place or postponed entry, were conducted at the



beginning of the implementation in 1988, and one year after implementation. A compairson
was also made with the situation in 1987, one year piror to the implementation, in order to
identify the natural changes taking place over time. To examine changes in the characteirstics
of applicants and entrants, these were examined in 1989, and compared to the characteirstics
of applicants and entrants in 1988.

In addition to examining the bureaus, we also examined the nationwide trends in the
numbers of applicants on waiting lists, and entrants to institutions, duirng those same years.

The findings from the four bureaus indicate that the number of elderly who applied for
institutional placement increased significantly in 1988, and decreased in 1989, although it
did not drop to the 1987 level. The rise in the number of applicants was beyond what was
expected due to the demographic increase in the elderly population. As there are no national
data on the number of applicants, we examined the length of waiting lists in every bureau
in the country; it should be pointed out, however, that this does not indicate the extent of
demand, as the length of waiting lists depends not only on the extent of demand but also
on the supply of beds. In other words, the rate of entry to institutions depends upon the
existing supply of beds and the bureaus' budget, and this rate determines the number of
those on waiting lists. According to the data, while the number of applicants on waiting
lists in Israel's Health Bureaus rose in 1988, and continued to irse in 1989, the number of
elderly on waiting lists in the Social Services Bureaus declined steadily duirng this peirod.

As with the number of applicants, the number of entrants to institutions in the four study
areas increased in 1988, and decreased in 1989, although it remained higher than in 1987.
The national data, in contrast, indicate a steady rise in the number of entrants from 1987
to 1989, both in Health Bureaus and in Social Service Bureaus, over and above what was
expected due to demographic changes.

As indicated, the study examined not only the number of elderly who applied to or entered
institutions, but also their characteirstics. A compairson between the characteristicsof elderly
who applied for institutional placement in 1989, and those of elderly who applied in 1988,
shows that a number of changes have taken place, both among Health Ministry applicants
(nursing and mentally frail) and among Ministry of Labor and Social Affairs applicants
(frail). It was found that the functional status of nursing elderly who applied in 1989 was
impaired slightly more severely than that of nursing elderly who applied a year earlier.
However, this change is not significant, because the functional status of this population has
always been very poor. More salient is the change found in the mental characteirstics of the
nursing elderly: among those who applied for placement after implementation of the law, a
higher proportion suffered from depression and behavioral problems. These characteirstics
are linked to the need for institutional care, because they are particularly difficult for the
families to deal with, and therefore increase thelatter 's sense of burden. The characteirstics
of the mentally frail elderly who applied for institutional placement in 1989 indicate that
they too were at higher risk than those mentally frail elderly who applied in 1988: they



were older, a higher percentage had severe mental problems, and a greater number were
widowed. Moreover, the functional and mental status of the frail elderly who applied for
institutional placement in 1989, through the Social Services Bureaus, was more severely
impaired than the status of those who applied in 1988.

Even more significant changes were found in the characteirstics of those elderly who
actually entered institutions after the law had been implemented. The status of elderly
institutionalized in 1989, both through Health and Social Services Bureaus, was more
severely impaired in every area (functional, mental, social).

In the followup conducted a year after the law was implemented, no changes were found
in the institutionalization patterns of elderly placed on waiting lists, or in the percentage of
those who gave up their place. The impact of the law was such that elderly with "light"
disabilities no longer applied for placement, so that they were not in a position to either
give up or postpone their entry. It appears, therefore, that most applicants for institutional
placement applied with the intention of actually entering the institution; that is, the tendency
to try to ensure a place "just in case" is marginal.

As indicated, significant changes have occurred following the law's implementation, both
in the number of elderly applying for institutional placement and in the characteirstics
of these elderly. Contrary to expectations, the initial period actually showed a significant
increase in the number of applicants. The increase in applications may well have resulted
from the fact that the disabled population now had greater access to the service system than
ever before. This occurred because of the great number of applications for assistance made
under the new law, and because the process of determining eligibility allowed for greater
contact with caregiving professionals. In consequence, there was a greater awareness of
existing services, particularly the institutional option. Therefore, even if the law did create
a decline in the need for institutional placement, this was probably swallowed up by the
increase in applications that resulted from the discovery of new cases. The decline in the
number of applications in 1 989 can perhaps be partially explained by monthly decreases
in the number of elderly applying for the Law and thus contacting professional caregivers
for the first time. However, in order to substantiate this hypothesis, the flow of applications
must be monitored over a long period of time.

The increase in the number of entrants is not necessairly connected to the implementation of
the law. It could have been caused by budgetary constraints placed on the hospital system,
which affect both the number of new beds added to the system, and the government's
ability to finance additional residents in institutions. Duirng 1988, there was an increase in
the number of beds in the system, particularly those financed by the government, so that
the increase in the number of entrants to institutions is not surpirsing. Since the supply
of institutional beds cannot keep up with the demand, a fact reflected in the long waiting
lists, it is expected that every bed added to the system will have an applicant assigned to
it, at least in the short term. This being the case, the expansion of services will affect, first



and foremost, the length of the waiting peirod. In other words, even if community services
actually help prevent institutionalization, the law will not reduce the number of entrants to
institutions in the short term.

As mentioned above, there has been an increase in the number of both applicants and entrants
to institutions. However, contrary to expectations, the additional applicants came from a
more disabled population. This seems to lead to the conclusion that the law has served to
locate and refer elderly clients with severe disablement, while supplying a communitybased
solution to many elderly who would otherwise have applied for institutional placement.

To conclude, there are a large number of factors, over and above the actual availability of
community services, that affect an elderly client's ability to alternate between community
and institutional services. These include increasing the supply of beds, the availability of
placement budgets, excess demand, etc. Furthermore, over a very short peirod of time, the
law has had a dramatic effect on the longterm care service systems: this effect can be
seen in the present location and treatment of a large population hitherto unrecognized by
caregiving authorities. It is difficult to reach conclusions from data gathered after only one
year, about the longterm impact of the law on the need for institutional solutions.

There is another aspect to consider: in other inpatient systems, such as general, geriatirc or
rehabilitation hospitals, a large number of beds are occupied by elderly in need of longterm
nursing care. Because of the shortage of longterm beds, these patients cannot be transferred.
The expansion of community services may indirectly affect these systems by allowing them
to release patients who can now receive services at home.

In order to examine the effects of the law on institutionalization patterns, and to come up
with longterm alternatives, it is necessary to monitor these patterns over time, taking into
account the ramiifcations of the law on other inpatient systems, such as the acute and
rehabilitation systems, and geiratirc hospitals. Such a followup is already in the planning
stage, and will be carried out jointly with the National Insurance Institute.
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