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חםכין
נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הג'וינט במסגרת ופועל ב1974

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 כדי 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 יי

את ליצג כוונה 'לא /&1 1*'. והמ המימצאים
U* ;,">ט ,. ^ ^ .. המכון של אלה
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תקציר
הקשישים באוכלוסיית החברה של הכרתה על מעידות הקשישה האוכלוסייה למען המדינה של פעולותיה

מיוחדים. 'וצרכים ייחודיים מאפיינים בעלת כקבוצה
להם הניתנות והקלות חטבות הנחות, ממגוון נהנים pr והבריאות הרווחה בשירותי נעזרים הקשישים .>

מסים, (כגון האוכלוסייה לכלל הנוגעים פעולות או שירותים באותם לגברים), 65+ לנשים, 60+) גילם בזכות
ועוד). תרבות תעבורה, שירותי

(התש"ן1989), הוותיקים האזרחים חוק של הפעלתו בתכנון המדיניות לקובעי לסייע נועד הנוכחי המחקר
הקיים המצב של מיפוי (1) חלקים: משני מורכב הסקר הקשישה. באוכלוסייה ייחודי באתץ המתמקד
השירותים במסגרת גילם, בזכות לקשישים והמוענקות המוכרות וההקלות ההנחות ההטבות, מבחינת כיום
בהן השימוש הקיימות, ההנחות לגבי הקשישים של הידע בדיקת (2) האוכלוסייה. לכלל הניתנות והפעולות
מחקר נוספות. מיוחדות ובהנחות בהטבות הקשישים מעוניינים שבהם התחומים וזיהוי מהן, ושביעותהרצון
הייחודיים השירותים על קיים שכבר למידע מתייחס איננו ולכן הקשישים זכויות על הידע את להשלים בא זה
הניתנים שירותים במסגרת להטבות כאמור, אלא, והבריאות, הרווחה מערכת באמצעות לקשישים הניתנים

האוכלוסייה. לכלל
מארכיון מידע שכללו שונים, וממקורות שיטות של מגוון באמצעות נאספו זו עבודה לצורך והנתונים המידע
מידע דפי וניתוח עצמי למילוי שאלונים באמצעות ראיונות אישיים, ראיונות המקומי, השלטון מרכז הכנסת,
שביעותהרצון את בהן, השימוש את הקיימות, ההנחות על הקשישים של הידע את לבחון כדי ופרסומים.
בארץ יהודים קשישים 404 של מייצג ארצי מדגם שכלל סקר נערך לגביהן, הקשישים העדפות ואת מהן ,

קשישים. בהשתתפות מיקוד קבוצות באמצעות מידע נאסף וכמוכן
ראש משרד שליד הוותיקים האזרחים לענייני הציבורית המועצה נציגי עם במשותף גובשו הבדיקה תחומי

הממשלה. "י

סעיפים במסגרת ניתנות גילם בגין לקשישים וההנחות ההטבות עיקר הממלכתי בתחום כי עולה, מהמחקר
הקשישה. לאוכלוסייה מיוחד באופן נוגעים אשר שונים, בחוקים ותקנות

בשירותי מתרכזת הקשישה האוכלוסייה למען המקומיות הרשויות פעילות כי נמצא, המוניציפלי במישור
הארנונה בתחום הנזקקת. הקשישה לאוכלוסייה והן הקשישים אוכלוסיית לכלל הן ומיועדת הרווחה
הערים ברוב מוענקת בארנונה ההנחה שונים. בשיעורים לקשישים הנחה המקומיות הרשויות רוב מעניקות

המקומיות. מהמועצות בשליש רק אך
התרבות בתחום וברכבות. באוטובוסים לקשישים הנחות קיימות והפרטי, הציבורי הוולונטרי, במישור
נופש קולנוע, מוזיאונים, קונצרטים, תיאטרון, ועיתונים, ספרים השכלה, במוסדות הנחות קיימות והבידור

וביטוח. בנקים חשמל, חנויות גדולות, קנייה רשתות כמו נוספים בתחומים גם קיימות הנחות וטיולים.
באוטובוס ובנסיעה (ג**<72) בארנונה הן מהן, נהנו pN הקשישים ורוב הקשישים, לרוב המוכרות ההנחות

.(600/0)

הוא השימוש  וביטוח בנקאות קנייה, רשתות השכלה, נופש, בידור, תרבות,  האחרים בתחומים
ההנחות. על ובידע כלכלית ביכולת חיים, בסגנון הבדלים כנראה, ומשקף, דיפרנציאלי,

רמת שעולים ככל כלל, בדרך עולים, אלה, בהנחות והשימוש הגיל בגין לקשישים הקיימות הנחות על הידע
גילאי בקרב נשים; בקרב מאשר גברים בקרב יותר קצת גבוהים הם בארץ. והוותק ההכנסה, ההשכלה,
מאשר יותר ישראל, או אמריקה אירופה, יוצאי קשישים בקרב האחרות; הגיל קבוצות בקרב מאשר 6965
האחרים היישובים מתושבי יותר הנחות על יודעים הגדולות הערים תושבי ואפריקה. אסיה יוצאי בקרב
בידע קלים הבדלים יש היישוב. צורות בשתי הקשישים משתמשים בהם ההנחות תחומי בין ניכר הבדל ויש

אחרים. עם הגרים לבין לבד הגרים בין השונים ההנחות בתחומי ובשימוש
או לשביעותהרצון העיקרית הסיבה מרוצים. לא מאשר הקיימות מההנחות מרוצים קשישים יותר
רבה במידה מועלה זה נימוק כספית. מבחינה משמעותית היא ההנחה בה המידה היא אישביעותהרצון
קשישים זאת, לעומת גבוהה. השכלה בעלי וקשישים וישראל, אמריקה אירופה, יוצאי קשישים עלידי ביותר



מאחרים יותר מתייחסים עממית השכלה ובעלי פורמלית השכלה חסרי וקשישים ואפריקה אסיח יוצא>
ניתנה ההנחה האם היא שלהם ולאישביעותהרצון לשביעותהרצון העיקריות הסיבות ההנחה. מתן לאופן

וכמובטח. מכובדת בצורה

< הנחות. יש בהם מהשירותים ליהנות וביכולת ההנחות בקבלת שונים קשיים על גם מצביעים הקשישים
השירותים. לנגישות וחלקם ביורוקרטיים להליכים קשורים חלקם

ושירותים תחבורה טלפון, חשמל, ארנונה, הן: עבורם ביותר כחשובות הקשישים עלידי הנתפסות ההנחות
חשמל  לקשישים הנחות כיום אין חללו מהתחומים בשניים כי לציין ראוי תרופות). (כולל רפואיים

וטלפון.
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תודה דברי
הוותיקים האזרחים לענייני הציבורית המועצה עבור הממשלה ראש משרד עלידי ומומן הוזמן המחקר
שימש, אשר ורווחה חברה לענייני הממשלה ראש יועץ לשעבר עמר, חיים למר תודתנו הממשלה. ראש שליד
שיתוף על הוותיקים, האזרחים לענייני כיועץ החוק), עלפי (כמתבקש הממשלה החלטת עלפי בנוסף,

זח. מחקר של לפועל בהוצאתו הפעולה
וחוולונטריות והאגודות הציבוריות החברות המקומיות, הרשויות הממלכתיים, הגופים נציגי לכל תודתנו

הסקר. בעריכת לנו סייעו אשר
במאגר החוק והצעות החוקים באיתור שסייעה הכנסת, ארכיון מנהלת מרכוס, רבקה לגב' מיוחדת תודח
את לרשותנו שהעמיד המקומי, השלטון מרכז מנכ''ל מקום ממלא ברדוגו, יעקב למר הכנסת; של המידע
שמסר המידע על חגימלאים, הסתדרות יו"ר רייף, אליהו למר המקומיות; הרשויות של הארנונה צווי ריכוז

לנו.

עיריית של במועדונים שנערכו המיקוד, בקבוצות והן הסקר, במסגרת הן פעולה, ששיתפו לקשישים תודתנו
ירושלים.

והייעוץ הליווי על תמיר, וליוסי פקטור לחיים ברגמן, שמעון לפרופ' מודים אנו ברוקדייל בג'וינטמכון
רוזנפלד לג'ני הנתונים, בעיבוד רבות שסייעה לוונברג למרים מודים אנו כמו^ המועילות. ההערות ועל

הדו''ח. את הדפיסה אשר אלון ולבלהה העריכה במלאכת עשו אשר ברילנט ולאראלה

ז



עניינים תוכן

1 הקדמה

2 בארץ הקיימות לקשישים וההטבות הזיויות מיפוי א$ פרק

2 המידע איסוף שיטות .1

3 ממצאים .2

3 הקשישים למען חקיקה 2.1

4 מקומיות רשויות 2.2

6 ופרטיים וולונטריים ציבוריים, גופים 2.3

11 והטבות הנחוו* גלפי הקשישים עמדו* ב: פויק

11 הקדמה .1

11 לקשישים הקיימות ההנחות על ידע .2

12 קשישים עלידי בהנחות שימוש .3

14 בהן השימוש לבין ההנחות על הידע בין הקשר .4

15 הקיימות מההנחות שביעותרצון .5

16 מההנחות שביעותרצון ולאי לשביעותרצון סיבות .6

17 לקשישים ביותר החשובות ההנחות .7

18 סיכום .8

34 סיכום ג: פרק

35 מקורות רשימת



לוחות: ישימת

19 המדגם אוכלוסיית של הסוציודמוגרפיים המאפיינים :1 לוח

20 ומין גיל לפי המדגם התפלגות :2 לוח

20 ומין גיל לפי במדגם ומעלה 65 בני התפלגות :3 לוח

21 בהן ושימוש והטבות הנחות על ידע :4 לוח

21 גיל לפי והטבות בהנחות ושימוש ידע :5 לוח

22 מין לפי והטבות בהנחות ושימוש ידע :6 לוח

22 מוצא ארץ לפי והטבות בהנחות ושימוש ידע ;7 לוח

23 עלייה שנת לפי והטבות בהנחות ושימוש ידע :8 לוח

23 השכלה לפי והטבות בהנחות ושימוש ידע :9 לוח

2^ הכנסה לפי והטבות בהנחות ושימוש ידע :10 לוח

24 יישוב לפי והטבות בהנחות ושימוש ידע :11 לוח

25 מגורים דפוס לפי והטבות בהנחות ושימוש ידע :12 לוח

25 בהן השימוש לבין והטבות להנחות זכאות על ידע בין קשר :13 לוח

25 והטבות הנחות של מקיומן :שביעותרצון 14 לוח

25 ומין גיל לפי והטבות מהנחות 15:שביעותרצון לוח

27 עלייה ושנת מוצא ארץ לפי והטבות מהנחות שביעותרצון :16 לוח

27 השכלה לפי והטבות מהנחות 17:שביעותרצון לוח

28 הכנסה לפי והטבות מהנחות 18:שביעותרצון לוח

28 מגורים ודפוס יישוב לפי והטבות מהנחות :שביעותרצון 19 לוח

29 והטבות מהנחות לשביעותרצון סיבות :20 לוח

30 והטבות מהנחות לאישביעותרצון 21.סיבות לוח

31 סוציודמוגרפיים מאפיינים לפי בארנונה מהנחות ולאישביעותרצון לשביעותרצון 22לסיבות לוח

באוטובוסים מהנחות ולאישביעותרצון לשביעותרצון סיבות :23 לוח
32 סוציודמוגרפיים מאפיינים לפי

33 עבורם ביותר כחשובות הקשישים עלידי שצוינו ההנחות :24 לוח



נספחים: רשימת

36 ישראל קשישי של סוציודמוגרפיים אפיונים א: נספח

36 1990 סוף ומין, גיל לפי 60+ :בני א1 לוח

36 1990 סוף (מחוז), גיאוגרפי אזור לפי 60+ א2:בני לוח

37 1990 בישראל, לקשישים ממושך טיפול שירותי תיאור כ. נספח

ושירותים המוסדיים השירותים פיזור על נתונים . ג נספח
41 1990 בישראל, נבחרים קהילתיים

41 1990 סוף לקשישים, המוגן הדיור תכניות רשימת ג1: לוח

43 1990 סוף ממושך, לטיפול המוסדות רשימת ג2: לוח

המוגן הדיור ותכניות ממושך לטיפול המוסדות מספר ג3: לוח
49 אזור לפי

המוגן הדיור ויחידות ממושך לטיפול המיטות מספר ג4: לוח
50 1990 סוף (מחוז), גיאוגרפי אזור לפי

אקוטית לגריאטריח המיטות ומספר המחלקות מספר ג5: לוח
(מחוז), גיאוגרפי אזור לפי שיקומית, וגריאטריה

50 1990 סוף

ומספר ,1992 ובינואר 1990 בינואר היום מרכזי מספר ג6: לוח
(מחוז) הגיאוגרפי והאזור התפקודי המצב לפי המבקרים

51 1990 בינואר

52 1990 ינואר מחוז, לפי יום במרכזי המבקרים הקשישים מספר ג7: לוח

54 המקומיות ברשויות בארנונה הנחות ד: נספח

a הקשישים סקר שאלון ה. נספח



הקדמה
אוכלוסייה קבוצות לפיו אוניברסלי, בסיס על מסופקים האוכלוסייה מצורכי חלק המודרנית הרווחה במדינת
סלקטיבי, בסיס על מסופקים וחלקם זוכותלהטבות, הקשישים,1 אוכלוסיית כמו משותף, מכנה בעלות רחבות

.(Neugarten 1982) ונזקקות צורך כמו
הקשישים באוכלוסיית החברה של הכרתה על מעידות הקשישה האוכלוסייה למען המדינה של פעולותיה
הממלכתי במישור ביטוי לידי באות אלה פעולות מיוחדים. וצרכים ייחודיים מאפיינים בעלת כקבוצה

ומקומי. ארצי בהיקף הפועלים ופרטיים, ציבוריים וולונטריים, גופים של ובפעילותם והמוניציפלי
המוענקות בזכויות ראשית, דרכים. בשתי מתבטאת ייחודית אוכלוסייה כקבוצת הקשישים אל ההתייחסות
או זיקנה, קיצבת (כגון אחרות אוכלוסייה לקבוצות ניתנות ושאינן עבורם במיוחד הנעשות ובפעולות להם
לקשישים הניתנות ייחודיות ובהנחות בהטבות שנית, המקומיות). ברשויות לקשישים מיוחד אגף הפעלת
תעבורה, שירותי מסים, תשלומי (כגון האוכלוסייה לכלל הנוגעים פעולות או שירותים באותם הגיל, בזכות

ועוד). תרבות
תוכן מתן לשם הקשישה. באוכלוסייה ייחודי באופן מתמקד (1989  (התש"ן הוותיקים האזרחים חוק
השירותים, מגוון של מקיפים ובמיפוי בבדיקה צורך יש כללית, מאוד בצורה המנוסח זה, לחוק ומשמעות
של עמדותיהם את לבחון יש במקביל, גילם. בזכות קשישים לאנשים כיום בארץ הניתנים וההנחות ההטבות
ביותר. להם החשובות וההנחות ההטבות מהן להבין כדי וזאת וצורכיהם ציפיותיהם את וללמוד הקשישים
וההקלות ההנחות ההטבות, מבחינת כיום הקיים המצב את ולמפות לסקור האחת, מטרות. שתי זה לדו"ח
האוכלוסייה. לכלל הניתנות והפעולות השירותים במסגרת גילם, בזכות לקשישים והמוענקות המוכרות
מהן, ושביעותהרצון בחן השימוש הקיימות, הנחות לגבי הקשישים של הידע על לעמוד היא השנייה המטרה

נוספות. מיוחדות ובהנחות בהטבות הקשישים מעוניינים שבהם התחומים את ולזהות
מארכיון מידע שכללו שונים, וממקורות שיטות של מגוון באמצעות נאספו זו עבודה לצורך והנתונים המידע
לבחון כדי ופרסומים. מידע דפי וניתוח עצמי למילוי שאלונים באמצעות ראיונות אישיים, ראיונות הכנסת,
לגבי שלהם וההעדפות שביעותהרצון את בהן, השימוש את הקיימות, ההנחות על הקשישים של הידע את
הערבי) והמגזר הקיבוצים את כולל (לא בארץ קשישים 404 של מייצג ארצי מדגם שכלל סקר נערך הנחות,

קשישים. בהשתתפות מיקוד קבוצות באמצעות מידע נאסף וכמוכן
הממשלה. ראש שליד הוותיקים האזרחים לענייני הציבורית המועצה נציגי עם במשותף גובשו הבדיקה תחומי

ומעלת. 65 בני ולגברים ומעלה 60 בנות לנשים מתייחסים זו בעבודת המופיעים ותיקים ואזרחים גמלאים זקנים, קשישים, המושגים 1
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בארץ הקיימות לקשישים וההטבות הזכויות מיפוי אי: פרק

המוענקות והקלות הנחות הטבות, מבחינת בארץ כיום הקיים המצב את ולמפות לסקור הינח זוז פרק מטרת
י לכלל הניתנים והפעולות השירותים במסגרת גילם, בזכות (65 גיל מעל וגברים 60 גיל מעל (נשים לקשישים

האוכלוסייה.

. שונים מישורים בשלושה בארץ ניתנים לקשישים וההטבות השירותים
לקשישים. מיוחדים והטבות שירותים ומוסדותיה משרדיה באמצעות המדינה, מספקת הממלכתי במישור (1

(חוק הקשישה לאוכלוסייה הנוגעים בחוק מיוחדים בסעיפים להיות עשוי אלו שירותים של מקורס
(חוק בלבד הקשישה באוכלוסייה המתמקדים בחוקים או הלאומי) הביטוח מחוק כחלק למשל סיעוד

למשל). הוותיקים האזרחים
באמצעות בעיקר בישובים, או שבערים הקשישים למען המקומיות הרשויות פועלות המוניציפלי במישור (2

לקשישים ושירותים הנחות הקלות למתן החלטות רווחה. ולשירותי חברתיים לשירותים הלשכות
שלה. העזר חוקי באמצעות בנפרד, מקומית רשות בכל מתקבלות

של פנימית החלטה בסיס על לקשישים והנחות הטבות גופים אותם מעניקים והפרטי הוולונטרי במישור (3
הגוף.

על קיים שכבר למידע מתייחס איננו ולכן הקשישים זכויות על הידע את להשלים בא זה מחקר כאמור,
מפורטים אלה שירותים והבריאות. הרווחה מערכת באמצעות לקשישים הניתנים הייחודיים השירותים

י זה. בדו"ח וג' ב' בנספחים

בפרוטרוט. הטבה כל תיאור תוך שונים, בתחומים לקשישים הניתנות הנפוצות ההטבות את נבחן זו בעבודה

המידע איסוף שיטות .1
הרשויות והממשלה, הכנסת בישראל: לקשישים להטבות העיקריים המקורות משלושת נאסף לעבודה המידע
ביותר לחשובים רק לפנות הוחלט המידע, מקורות ריבוי בשל והפרטיים. הציבוריים והארגונים המקומיות
ברוב מלאה. בהכרח לא אך אמנם, נרחבת חינה זח בדו"ח המובאת הגופים רשימת לפיכך, תחום. בכל

בחיוב. פנייתנו נענתה המקרים
,י .■ אחדות בשיטות נעשה המידע איסוף
1 לגבי מידע כמקור שימש ישראל" בדיני הקשישים "זכויות שניט דן דר' של ספרו מקצועית: ספרית (1

.1980 לשנת עד בכנסת נתקבלו אשר לקשישים המתייחסים החוקים
הנוגעות החוק הצעות כל הכנסת בארכיון אותרו ממוחשב מיפוי באמצעות הכנסת: מארכיון מידע (2
הצעות של ופירוט תיאור נתקבל האחרונות. הכנסות שלוש במהלך הכנסת למליאת שהוגשו לקשישים

וכד'). בוועדות לדיון הועברו כחוק, (נתקבלו מצויות הן בו החקיקה ושלב הללו, החוק
בעיקר המוניציפליות, הרווחה במערכות מפתח אנשי מספר עם אישיים ראיונות אישיים: ואיוגות (3

הקשישים. אוכלוסיית למען העיריות של פעולותיהן על פרטים סיפקו הגדולות, בערים
מקומיות ומועצות עיריות לעשר נשלחו עצמי למילוי שאלונים עצמי: למילוי שאלונים גאמצעות ואיונות (4
חברות למנות ניתן אלו גורמים בין פעולותיהם. על פרטים קבלת לשם ופרטיים ציבוריים ולגורמים

ועוד. ובידור תרמת מוסדות תיאטראות, גבוהה, להשכלה מוסדות תחבורה,
חלק של 1990 לשנת ארנונה צווי מרוכזים המקומי השלטון במרכז :1990 לשנת ארגונו! צווי ריכוז (5

הניתנות בארנונה הנחות על פרטים לקבלת נוסף מקור שימש זה ריכוז בישראל. המקומיות מהרשויות
מקומיות. רשויות עלידי

(האגודה אשל עם ביחד הוציאו שבהן, הגדולות בעיקר אחדות, מקומיות רשויות ופרסומים: מידע דפי (6
הניתנים והשירותים ההטבות על ומידע הסברה חוברות בישראל) הזקן למען שירותים ופיתוח לתכנון

לקשישים. בעיר
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ממצאים .2

הקשישים למען חקיקה 2.1
מרכיבים: לשני נתייחס זה בחלק

גילח. בגין הקשישה לאוכלוסייה המתייחסים חוקים (1

ח12. הכנסת ועד התשיעית מהכנסת החל שהוגשו לקשישים, בנוגע חוק הצעות (2

גילה בגין הקשישה לאוכלוסייה זכויות המקנים מדינה חוקי 2.1.1

מיוחד באופן הנוגעים ותקנות סעיפים קיימים האוכלוסייה, לכלל המתייחסים מדינה חוקי במספר
החשובים באזכור נסתפק אלו, חוקים לסקור זו עבודה של מטרתה שאין מאחר הקשישה. לאוכלוסייה

.(1980) ישראל" בדיני הקשישים "זכויות שניט דן דר' של בספרו למצוא ניתן נוסף פירוט בלבד. שבהם
הקשישה האוכלוסייה של ענייניה בהסדרת איזון חוסר "קיים כי (1980) שניט דן דר' אומר לספרו בהקדמה
גם אך שונות קשישים לקבוצות שונה בהתייחסות הן ביטוי לידי בא זח איזון חוסר החקיקה". מבחינת
עניפה חקיקה יש לקשישים וקצבאות גמלאות כמו בתחומים למשל, כך שונים. בתחומים החקיקה בהיקף
את המסדירים חוקים אין ועת משפטי סיוע בריאות, דיור, כמו אחרים, חשובים שבתחומים בעת ומפורטת

הקשישים. ציבור של הבסיסיות הבעיות
לתנאי לתעסוקה, הנוגעים לנושאים רב בפירוט מתייחסים המדינה שירות וחוק התעסוקה שירות חוק
בהתאם פנסיה גמלת מתן בהבטחת החוקים עוסקים הגמלאות, בנושא לגמלאות. ולזכאות מעבודה פרישה
בחוק כמו ספציפיים, לסקטורים הנוגעים בחוקים גם עבודתו. בשנות האדם שצבר ולוותק השכר לגובה
ולזכויות לגמלאות המתייחסים סעיפים למצוא ניתן הציבור, שירות ובחוק הביטחון שירות בחוק המשטרה,
מפנסיה נהנים שאינם במגזרים עובדת, אוכלוסייה של פרישה תנאי גילם. בשל מהשירות שפרשו מי של

קיבוציים. הסכמים במסגרת מוסדרים תקציבית,
שונים בנושאים חוקים וגופים. יחידים של ובעזבונות בהורשה הקשורות לסוגיות מתייחסים ירושה חוקי

מוסדות. על ולפיקוח חוסים על להגנה הדייר, ולהגנת לדיור השאר בין מתייחסים אחרים
של הכנסתה את המבטיח הלאומי הביטוח חוק חינו הראשון החוק מיוחד. לאזכור ראויים חוקים שני
הכנסה. והשלמת שארים קצבת זיקנה, קצבת באמצעות מהעבודה פרישתה לאחר הקשישה האוכלוסייה
ישירות המתייחסים סוציאליים מרכיבים גם בו יש הלאומי הביטוח חוק של הכלכליים מרכיביו מלבד
עצמו לשרת הזקן הפרט של ויכולתו התפקוד כושר הינו הזכאות בסיס כאשר הקשישים, של לרווחתם
הביטוח מחוק חלק המהווה סיעוד ביטוח חוק הינו זח בתחום ביותר הבולט החוק הכלכלי. מצבו רק ולא

.1988 אפריל מאז הפועל הלאומי,
לביטוח המוסד באמצעות מלא, רפואי ביטוח המבטיחים סעיפים הלאומי הביטוח חוק במסגרת קיימים P

חלקית. או מלאה הכנסה, השלמת למקבלי לאומי,
מס פקודות גיל. בגין לקשישים מיוחדות הנחות המקנח הכנסה, מס חוק הינו לאזכור הראוי נוסף חוק
לגבי שנה כ55 סעיף באותו המוגדר פרישה, לגיל שהגיע אדם שמקבל מקצבה 35>h< ממס פוטרת הכנסה
כל לגבי ומתעדכנת סעיף באותו הנקובה פטור תקרת עד גמל, מקופת או מעביד מאת גבר, לגבי ו60 אשה
פוטרת וכן הלאומי הביטוח של הזיקנה קיצבת תשלומי את גם ממס פוטרת הכנסה מס פקודת מס. שנת
זוהי pn כי אמנם נראה לכאורה פרישה. לגיל המגיע לאדם המשתלמים אחרים קצבה מתשלומי 35^1 ממס
לתכניות העובדים של התשלומים בעת הכנסה מס שולם מהקצבה חלק על שבפועל אלא אמיתית, הנחה

שלהם. הפנסיה
גילם. בגין לאנשים מיוחדות הטבות מצאנו לא העקיף המיסוי בתחום

ה9"12 הכנסות במהלך נתקבלו ולא שהוגשו ותיקים אזרחים בנושא חוק הצעות 2.1.2
לכלול ניסיון נעשה ה912. הכנסות במהלך שהועלו לקשישים, בנוגע פרטיות חוק להצעות דוגמאות להלן
שהרשימה להבטיח היה ניתן לא הקיימים, המידע שליפת תנאי בשל אך זה, בנושא החוק הצעות כל את

מלאה. pK
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לקשיש בטיחות חוק הצעת (1
חתשמ"ב1982  שחל משח ח"כ של פרטית חוק הצעת המציע:

נכות בעל או שנח שישים לו שמלאו (אדם זכאי כל אצל תתקין היא) מי בתקנות (ייקבע הרשות תמצית:
הבטיחות אמצעי הותקנו ולא וחיה זכאותם. על חודעח לזכאים תשלח הרשות בטיחות. אמצעי מוכרת)

, זיכוי. ולקבל חשבונו על להתקינם הזכאי יוכל שנקבעה, בתקופה
מוקדם. לדיון הועברה הנוכחי: מצב*

לגמלאיט הסיוע חוק הצעת (2

, חתשמ"ד1984  שפייזר א. ח"כ של פרטית חוק הצעת המציע:
או גמלאות בקרן מקורה החודשית מהכנסתם ושג0<85 ,60 מגיל ואישה 65 מגיל (גבר גמלאי תמצית:
המשתלמים אחרים חובה תשלומי או אגרה מס, מכל S096 של להנחה זכאי יהיה תקציבית) בפנסיה
כרטיסי ברכישת S096 בסך להנחה זכאי יהיה גמלאי מים. צריכת בגין תשלום להוציא מקומית, לרשות

ישראל. ממשלת עלידי הנתמכת יבשתית ובתחבורה ברכבת נסיעה
שיניים. וטיפול ריפוי בגין 50^< בסך להנחה זכאי יהיה גמלאי

מוקדם. לדיון הועברה הנובחי: מצבת
לגמלאים הנחה  תיקון  השידור ישות חוק (3

התשנ"ב1991  אלמוזלינו ארבלי שושנה ח"כ של חוק הצעת המציעה:
אגרה תגבה לאומי, מביטוח קיצבח שמקבל מי בידי רדיו, ומקלט טלוויזיה מקלט החזקת בעד תמצית:

המלאה. מהאגרה 50"/0 בשיעור מוקטנת
מוקדם. לדיון הועברה הגובחי: מצבו*

חוק הצעת הינה הכלכלי, במישור שלא קשישים, של חייהם באיכות להטבה המתייחסת חוק להצעת דוגמה
עלפי .1986 התשמ"ו, נחמיאס, אהרון ח"כ עלידי שהוצעה קשישים, אסירים שחרור תיקון  העונשין

f ביום המשטרה שר ישחררו קשיש, אסיר והוא שנים חמש על העולה לתקופה למאסר שנידון מי זו, הצעה
לקריאה הגיעה לא ההצעה יותר. המאוחר המועד לפי הכל מאסר, שנות חמש בתום או קשיש לאסיר היותו

ראשונה.

מקומיות רשייות 2.2
של רחב במגוון מתבטאת שיפוטן שבתחום הקשישים אוכלוסיית למען המקומיות הרשויות של פעילותן

עיקריים: תחומים לשני נתייחס זו בסקירה תחומים.
לקשישים. בארנונה הנחות א.

למען ופועלות הקשישה האוכלוסייה כלל למען לפעולות מתחלק זה תחום כאשר הרווחה, בתחום פעילות ב.
הנזקקת. הקשישה האוכלוסייה
לקשישים באלמנה הנחות 2.2.1

החייב של החומרי במצבו בהתחשב עליה, לוותר או ארנונה להפחית רשאית "המועצה העיריות פקודת עלפי
השר". עלידי שתאושר אחרת סיבה בגלל או בהן,

שהגיע בדירה למחזיק מהארנונה 25^6 עד להפחית רשאית העיר "מועצת כי נאמר העיריות לפקודת בתיקון
100 עד של מחזיק מארנונה לפטור המועצה רשאית כן זיקנה. קצבת הלאומי מהביטוח והמקבל 65 לגיל
דירת לו שאין בתנאי הכנסה השלמת בצרוף זיקנה קצבת הלאומי מהביטוח ומקבל 65 לגיל שהגיע מ"ר

נוספת". מגורים
מקומיות, מועצות ו124 ערים 39 בהן מקומיות,1 רשויות 163 של (1990 (לשנת הארנונה צווי מסקירת
לתושביהן ארנונה בתשלום הנחות המעניקים עירוניים עזר חוקי חוקקו בארץ מהערים גדול חלק כי נמצא,
הנחות מעניקות מהן שליש ורק יותר, הרבה נדירה זו תופעה זאת, לעומת המקומיות, במועצות הקשישים.
בארץ. המקומיות ברשויות המוענקות בארנונה ההנחות פירוט מצוי ד שבנספח 1 בלוח לתושביהן. בארנונה

השלטון מרכז בקשת עלפי נעשה שהדיווח מאחר המקומי. השלטון במרכז המצוי ריכוז מתוך כאמור נשלפו המסים צווי על הנתונים 1

זח ריכוז המקומית, הרשות של הארנונה צווי על לדווח הרשויות את המחייב צו קיים לא המרכז, מנכ"ל מ"מ דברי ולפי המקומי,
בארץ. המקומיות הרשויות כל את כולל ואינו מלא איננו
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בתשלומי הנחות כלל מעניקות אינן ארבע בדו"ח, הנכללות הערים 39 מבין כי מעלה, הארנונה צווי בחינת
הארנונה, מדמי >א<25 עד של בשיעור הנחה לקשישים מעניקות העיריות ממחצית פחות קצת ארנונה.
%25n (יותר הקשישים אוכלוסיית לכלל בחוק מהקבוע יותר גבוהים בשיעורים הנחה מעניקות וכמחציתן
לקשישים יותר גבוהים בשיעורים הנחות מעניקות העיריות רוב כמו^, יותר). או 65 ,60 בני לאנשים

הארנונה. מדמי מלא פטור לכדי ההנחה מגיעה רבים ובמקרים הכנסה, השלמת המקבלים נזקקים
כל מעניקות אינן (>א<64.5) מועצות 80 ניכרים. הבדלים קיימים בדו"ח, שנכללו המקומיות המועצות 124 בין
עוד גבוה הנחה מעניקות שאינן הערביות המקומיות המועצות שיעור קשישים. לאנשים ארנונה במסי הנחה
ועד לגמלאים %15n נעים השונות במועצות הניתנים ההנחה שיעורי .yvonn p)1 את למעשה וכולל יותר,

נזקקים. ולקשישים הכנסה השלמת למקבלי מלא פטור
לוועדת בפנייה מותנית והיא ההנחה שיעור את קובעות אינן 12 הנחה, המעניקות המקומיות המועצות בין

הוועדה. ובהחלטת המועצה של במסים הנחות
אך בארץ הרשויות של מייצג מדגם מהוות (שאיע מקומיות רשויות לכעשר ששלחנו לשאלונים מהתשובות
בארנונה ההנחה לקבלת הקשישים של זכאותם נקבעת מחן בחלק כי עולה, הגדולות) הערים ארבעת בו נכללו
מהרשויות ובחלק הלאומי, מהביטוח המתקבלת זיקנה, קצבת מקבלי על מרוכזת שמית רשימה באמצעות
הקשישים של המכריע רובם כי מחראיונות, עולה p הקשיש, של זהות תעודת הינו ההנחה למתן הבסיס
התושבים מספר על נתונים מקומית הרשות בידי וכי אותה, מקבלים אכן בארנונה ההנחה את לקבל הזכאים
הנחה לקבל יכול קשיש הסוציאלי. למצבם הקשורות נוספות והנחות רגילות הנחות המקבלים הקשישים
המקומית. הרשות ברישומי הדירה על החזקה בעל שם שינוי עלידי בבעלותו שאיננה דירה על גם בארנונה

הרווחה בתחום המקומיות הרשויות של פעולות 2.2.2
עיקריות: קטגוריות לשתי לחלק ניתן הקשישה האוכלוסייה למען המקומיות הרשויות של פעולותיהן את
אוכלוסייה לאותה המכוונות פעולות ושנייה, הקשישה, האוכלוסייה כלל למען הנעשות פעולות ראשונה,

מיוחדים. וכלכליים חברתיים צרכים בעלת שהיא קשישה
הקשישה האוכלוסייה גלל למען פעולות

וספורט. נוער תרבות בריאות, רווחה, לשירותי המחלקות בידי מרוכזות המקומיות הרשויות של פעולותיהן
לשירותי המחלקה במסגרת בקשישים המטפל מיוחד אגף קיים שבהן, בגדולות בעיקר מהרשויות, בחלק
בחגים, מסיבות קיום לקשישים, וחוגים מועדונים כמו שירותים של במגוון מתבטאות אלו פעולות רווחה.

וכד'. ציבורי פסח סדר קיום חגיגיים, ואירועים טיולים
הבריאות, שירותי מכלול לגבי ומידע פרטים לקבל ניתן בהם לקשישים מידע מוקדי מפעילות מהרשויות חלק
והפיצו ערכו אף ערים מספר הקיימים. והרווחה למשל) האבות בתי וסוגי עירוניים אבות לבתי (קבלה הדיור

בעירם. הגרים הקשישים של והזכויות השירותים אודות מידע חוברות
שהעירייה בשירותים הקשישים לכל הנחות מעניקות הגדולות, בערים בעיקר מקומיות, רשויות מספר
בדמי הנחה לדוגמה כוללות אלו הקשיש. של הכלכלי במצבו התחשבות בלא האוכלוסייה, לכלל מספקת
עירוניות. בספריות חברות ובדמי העירייה של מיוחדים לחוגים העירייה, של קהילתיים למועדונים כניסה

מספקת אביב תל עיריית לדוגמה, כך, שבתחומן. הקשישים לכלל נוספים שירותים מעניקות עיריות מספר
התעודה. הצגת כנגד בעיר הקולנוע בתי בכל יומיות בהצגות 50^6 של הנחות המקנה הזהב, גיל תעודת
מעניקה p בעיר. והבידור התרבות מופעי לכל לקשישים מוזלים כרטיסים למכירת משרד מפעילה העירייה
עיריית גם העירוניים. במתנ''סים החוגים בכל בהשתתפות 500/0 של בשיעור לקשישים הנחות העירייה
בשירותים הנחות שורת המקנח הזהב לגיל עירוני כרטיס הוציאו הגמלאים הסתדרות עם ביחד גבעתיים
אשר לקשישים מיוחדות הצגות בסבסוד משתתפים לירושלים, והקרן ירושלים עיריית ופרטיים. עירוניים

בהמשך. יבוא התרבות בתחום פעולות על נוסף פירוט הצהרים. אחר בשעות מתקיימות
וההטבות ההנחות המקומיות, הרשויות עלידי לנו שנמסרו הנתונים לאור כי לומר ניתן ככלל, זאת, כל עם
וניתנות מצומצמות די הינן מיוחדת אוכלוסייה כקבוצת לקשישים המקומיות הרשויות במסגרת הניתנות

הגדולות. בערים בעיקר
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גזקקת קשישוו אוכלוסייה למען מעולות
הזקנה לאוכלוסייה ולסיוע לטיפול מכוונות המקומיות,1 ברשויות לקשישים המדור של מפעולותיו רבות
ייעוץ, כמו בתחומים לקשישים אינדיבידואלי טיפול למשל: למנות ניתן העיריות של פעולותיהן בין הנזקקת.
העיריות מספקות p תפקודיות, בעיות לפתרון לסייע שאמורים בשירותים גם אך נפשית, ותמיכה הדרכה

j גם בכך, המעוניינים הקשישים לכל זמין הוא ערים של מצומצם (שבמספר לנזקקים חמות ארוחות שירות
משקבית, בניהול וסיוע הבית באחזקת עזרה מסובסד), ולא מלא במחיר אולם טוב, הכלכלי שמצבם לכאלו
באמצעות מהרשויות, חלק מספקות הבריאות בתחום כביסה. ושירותי מרותקים לקשישים בית מטפלות

י ושירות שמיעה בעיות איתור רפואיים, בצרכים סיוע השן, בריאות שירותי המשפחה, לבריאות התחנות
מפעילות הזקן של לבדידותו והדאגה החברתית הפעילות בתחום סוציאליות. עובדות עלידי פסיכוסוציאלי
לקשישים מתנדבים יחידת גמלאים, עלידי המופעלים קהילתית ותקשורת תעסוקה מרכזי מהעיריות חלק
בתחום מתנדבים. עלידי לקשישים משפטי לייעוץ עיריות מספר דואגות p מצוקה, למוקד וחיבור עריריים

בחורף. חשמל או נפט במימון וסיוע ושמיכות תנורים במשלוח העיריות מסייעות הדיור

ופרטיים וולונטריים ציבוריים, גופים 2.3
אלו הנחות של מקורן לקשישים. והטבות הנחות מעניקים ופרטיים וולונטריים ציבוריים, גופים גם כאמור,
נמנה להלן ההנחה. את המעניק הגוף של פנימית בהחלטה או הגופים לבין הממשלה משרדי בין בהסדרים

השונים. הגופים עלידי הניתנות הנחות של דוגמאות מבחר
השידור רשות 2.3.1

י כל השידור, ורשות לאומי לביטוח המוסד האוצר, משרד בין להסדר בהתאם וטלוויזיה: רדיו באגרת הנחות
מפטור ליהנות זכאי לאומי, לביטוח מהמוסד הכנסה השלמת ומקבל טלוויזיה, או רדיו מקלט לו שיש אדם

בלבד. גיל בגין קשישים לאזרחים הנחות ניתנות לא האגרה. סכום מחצית של
p\l 2.3.2

להעניק בזק של סמכותו בוטלה ,1984  תשמ"ב הבזק חוק של לתוקף וכניסתו בזק, חברת הקמת עם
בקשת עלפי בוטלו. בעבר התקשורת למשרד זאת שאיפשרו והתקנות שירותיו, עבור בתשלומים הנחות
קריטריונים אותם עלפי לזכאים בזק שירותי עבור בתשלומים הנחות להעניק בזק חברת המשיכה המדינה,
זכאים אותם על נמנים לא כשלעצמם קשישים המדינה. חשבון על וזאת החברה, הקמת ערב שנהגו ונהלים

עיוורים. או נכים הס כן אם אלא להנחות,
ציבורית תחבורת 2.3.3

ההנחות מקור במוניות. הנסיעה בתעריפי הנחות אין וברכבות. באוטובוסים הנחות ניתנות לקשישים
משרד לבין החברות שבין בהסכמים תלוי וביצוען התחבורה משרד בתקנות הוא הציבורית בתחבורה

זהות. תעודת הצגת כנגד ניתנת ההנחה התחבורה.
באוטובוסים לקשישים וונחות

באוטובוסים, הנסיעה במחירי לקשישים הנחה קובע התשנ"ב1991 ובשירותים במצרכים מחירים יציבות צו
הנחה ניתנת לא בכרטיסיות. משתמשים שהם ובתנאי ש"ח, 7.00 עד בהם הנסיעה שתעריף הקווים בכל
השירות קווי מפעילי היינו המסיעים, עלידי נעשה ההנחה ביצוע בקופה. הנקנים בודדים כרטיסים על

, התעבורה. על המפקח עלידי נעשה האוטובוסים מפעילי על והפיקוח באוטובוסים,
וחביןעירוניות, העירוניות הנסיעות מתעריף 33.3>m< של אחיד בשיעור לקשישים הנחה ניתנת אגד: חברת
הנסיעה שמחיר כרטיסיות ש"ח. 7.00 על עולה אינו הנסיעה שמחיר ובתנאי בלבד, כרטיסיות באמצעות
6 מכילות ש''ח 7.004.20 שמחירן וכרטיסיות ,10 במקום נסיעות 15 מכילות ש"ח, 4.20 עד הוא בהן הנקוב
בשנים לטענתם, זח. בסידור נכללים הציבורית התחבורה ממסלולי כ900/0 ''אגד", לדברי .4 במקום נסיעות

ההנחה. לביטול סכנה יש p ועל החברה, עם בהסכם חלקה את מכבדת הממשלה אין האחרונות

וכד'. מחלקח יחידח, קשישים, אגף כמו שונים, בשמות שונות מקומיות ברשויות להיקרא עשוי קשישים מדור 1
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חופשי בכרטיס הקיימות הכרטיסיות את להמיר "אגד" הציע רגילים חופשיחודשי כרטיס> הצלחת לאור
זח. בנושא להחלטה הגיע טרם התחבורה משרד החברה, לדברי לקשישים. וזול מיוחד חודשי

קשישים נוסעים בין דעות חילוקי לעתים מתעוררים נסיעה, תעריפי העלאת לאחר החברה, נציגי לדברי
ולהשתמש באוטובוסים לנסוע ממעטים מהקשישים וחלק מאחר הכרטיסייה, תוקף פקיעת בדבר לנהגים

כאחד. ולנוסע לנהג נפש עוגמת לעתים גורם זה דבר בכרטיסיות.
מותנים אלה דברים דבר. לכפות החברה של ביכולתה אין לאוטובוס, בתור העדפה או ישיבה למקומות אשר

יותר. הצעירים הנוסעים של הטוב ברצונם
מיוחדת כרטיסיה באמצעות הנסיעה, תעריפי בכל 33>h< של אחיד בשיעור לקשישים הנחה ניתנת דן: הבךת
לעת מעת היוצאות הוראות האוטובוס. נהגי ואצל כרטיסים למכירת בדוכנים לרכוש ניתן אותה לקשישים

לקשיש. מיוחד ביחס הצורך את מדגישות הנהגים לציבור
ברכבת לקשישימ yy\t\iu

הנסיעה בדמי להנחה זכאים ומעלה 60 בנות ונשים ומעלה 65 בני גברים כי קובעות הברזל מסילות תקנות
העצמאות. וביום חג שלמחרת בימים חג, בערבי שישי, בימי מהירות, ברכבות תקפח אינה ההנחה ברכבת.
מיוחדות נוספות הטבות נותנת אינה הרכבת .SZ96 ועד מ6><40 נעות והן אחיד בשיעור איע ההנחות

התחבורה. שר של לפיקוחו שנתונה והרכבות הנמלים רשות היא ההנחה ביצוע על האחראית לקשישים.
טיסות במחירי ותיקים לקשישים ו*גחות

תעופה חברות רוב זאת, עם המחירים. על המפקח פיקוח תחת ואינם בחקיקה נקבעים אינם טיסות מחירי
.. דוגמאות מספר להלן הטיסה. במחירי לקשישים הנחות מעניקות

כדלקמן: ארקיע בטיסות גיל בגין הנחות ניתנות אויקיע*
המלא) (מהמחירון המלח ולים לגליל לאילת, בטיסות הנחה 20>*<

לחו"ל. שכר בטיסות הנחה 20$

בקווי APEX מחירי על 15^< של בשיעור להנחה זכאים (55 מגיל ונשים 60 מגיל (גברים קשישים על: אל
באפשרות ואין המדינות שתי של לאישור כפופים התעריפים היעדים בשאר ולקנדה. הברית לארצות על אל
להזמין מנת על החברה של ההזמנות מערכת באמצעות לפנות רשאים קשישים בנוסף, הנחות. לקבוע החברה
במהלך רפואי טיפול או גלגלים כיסא של שירות להזמין קשישים רשאים p בטיסה, מלווה דייל/ת שירותי

המטוס. פתח לתוך מהטרמינל גלגלים בכיסא נוסעים המעבירה מכונית לחברה יש בישראל הטיסה.
לקשישים מעניקות חזרות התעופה חברות אליטליח): סויסאייר, ,TWA, KLM (לדוגמה: זרות תעופו! חבריו*
ארצותחברית עם הקשורים הקווים בכל APEX מחירי על 15>0< של הנחה (55 מגיל ונשים 60 מגיל (גברים
חטבות ניתנות לא לישראל. מאירופה כרטיסים על גם 15><6 של הנחה מעניקות למשל) KLM) חלקן וקנדה.

קשישים. לאנשים מושבים להתאים משתדלים אך אחרות,
בריאות שירותי 2.3.4

שלהם, הוולונטרי הרפואי הביטוח במסגרת ומוסדרת נקבעת הבריאות לשירותי הקשישים של זכאותם
של המיוחדים הצרכים כל לסיפוק התחייבות כוללים אינם קופותהחולים תקנוני השונות. בקופותהחולים

הקשישים.
התחנות באמצעות המקומיות והרשויות הבריאות משרד עלידי מצומצמת במידה ניתנים מניעה שירותי

המשפחה. לבריאות
שבאזור החולים מקופות אחת בכל רפואי שירות לקבל יכולים הלאומי מהביטוח הכנסה" ''השלמת מקבלי
אודות נוספים פרטים לאומי. לביטוח המוסד באמצעות והתשלום שלהם הביטוח את להמשיך או מגוריהם

ב. בנספח למצוא ניתן לקשישים בריאות שירותי
מעניקים השן לבריאות פרטיים מכונים למשל כך לקשישים. הנחות מעניקים פרטיים בריאות שירותי מספר
עבור JS& בשיעור מוגדלת nron p; הרגיל מהמחירון 2596 בשיעור הנחה משפחותיהם ולבני לגמלאים

נוחים. תשלום תנאי המכונים מעניקים p תותבות, שיניים
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של מיוחדת הנחה מעניקים הגדולות, מהערים אחת בכל העצם, לבריאות פרטיים רפואיים מרכזים שלושה
לב חולי אחר למעקב חירום מוקד גם ובניזוגם. הגמלאים הסתדרות לחברי אוסטיאופורוזיס בבדיקת 4096

נוחים. תשלום ותנאי לגמלאים הנחה מעניק

קטנים. ביישובים ולא הגדולות בערים מרוכזים הפרטיים הבריאות שירותי רוב כי לציין יש זאת, עם
השכלה מוסדות 2.3.S

מיוחדות תכניות מספר קיימות זאת, עם בארץ. לקשישים ותרבות חינוך בנושא תקנות או חוק הוראות אין
r מיוחדת. הנחה בלימודים המשתתפים קשישים מקבלים ובאחרות לקשישים,

לכל מעניקה ,60 גיל מעל קשישים לאנשים המיועדת ברוקדייל, בראילן תכנית אילן: בר אוניברסיטת
הלימוד משכר שליש של בשיעור הנחה האוניברסיטה של הרגילים בקורסים הלומדים זה, בגיל המשתתפים
יכול זו בתכנית קשיש סטודנט הקשיש. לגיל מתחת רגיל חופשי שומע עלידי לאוניברסיטה המשולם הרגיל
מקבל אינו הוא אך ולהיבחן) עבודות להגיש שאלות, לשאול (זכות פעיל באופן ובסדנאות בשיעורים להשתתף
מרכז במסגרת וסדנאות קורסים ברוקדייל בראילן תכנית במסגרת מקיימים כמ^ לתואר. זכות נקודות
וכ1,200 רגילים קורסים במסגרת קשישים כ830 למדו תשנ"ב הלימודים בשנת השלישי. לגיל מיוחד לימוד

השלישי). (הגיל הזיקנה לגיל לימודים מרכז במסגרת

הלימוד משכר 1096 של הנחה מעניק האוניברסיטה של המשך ללימודי ביתהספר בןגוריון: אוניברסיטת
המניין מן לקורסים גם להירשם יכולים קשישים המשך. ללימודי ביתהספר של בקורסים פנסיונר לכל

, (מנרשמים הטבע. למדעי ובפקולטה והחברה הרוח למדעי בפקולטה חופשיים בשומעים האוניברסיטה של
המשך ללימודי ביתהספר מוזל). הלימוד ושכר ובעבודות בבחינות מחויבים לא חם קבלה. דרישות אין אלו
סניף עם בשיתוף מקיימים p שונים, בנושאים קורסים שבע בבאר הגמלאים הסתדרות עם יחד מקיים
נהנים קשישים כ150 והסיעוד. הרווחה בתחום הלאומי הביטוח למתנדבי העשרה תכנית הלאומי הביטוח

השונות. מהתכניות

הלימוד בשכר הנחה מעניקות אינן העברית: והאוניברסיטה חיפו? אוניברסיטת אביב, תל אוניברסיטת
הנחה לקשישים ניתנת העברית האוניברסיטה של מבוגרים לחינוך בובר מרטין במרכז זאת, עם לקשישים.

הכללי. הלימוד משכר 5096 בגובה

מכלל כ0^40 הלימוד. מדמי 3046 בשיעור מהנחה נהנים גמלאים אביב: תל העממית האוניברסיטה
ומכביד הולך הכלכלי שהמצב ניכר האוניברסיטה, נציגי לדברי אלו. מהנחות הנהנים קשישים, הם הלומדים
המתמידים מבוגרים לתלמידים ההנחה את להגדיל נטייה קיימת הלימה. דמי בתשלום לעמוד הקשישים על
מיוחדים קורסים מקיימת האוניברסיטה החלטה. נתקבלה וטרם בדיון נמצא הנושא אך בלימודיהם,
בריאותית. מוגבלות לבעלי גופני וחינוך הזיכרון שיפור השלישי, בגיל החיים לאיכות סדנה כגון. לקשישים

מיוחדת לימודים מסגרת מקיימת הפתוחה האוניברסיטה של חוץ ללימודי היחידה הפתוחה: האוניברסיטה
וכ>^10 האקדמיים הלימודים במסגרת גמלאים לומדים p סמסטר, מדי איש כ500 המונח לגמלאים
לגמלאים המיוחדת הלימודים במסגרת קשישים. הם פתיחתה) (מאז הפתוחה האוניברסיטה של מבוגריה

רגיל. לימוד שכר משולם הפתוחה האוניברסיטה לימודי ביתר מיוחד. במחיר קורסים מוצעים

בין הוא התשלום לגימלאים. מכללות הפועלים מועצות במסגרת פועלות יישובים בכ75 הפועלים: מועצות
לשנה. ש''ח ל70 30

,30^1 של בהנחה קורסים לגמלאים מציע למחשבים הדרכה מרכז לדוגמה, פרטיים: והשתלמויות לימודים
לגמלאים. הומוגניות לימוד כיתות לפתיחת ואפשרות נוחים תשלום תנאי

ובידור תרבות מוסדות 2.3.6

הסדרי הגימלאים. לכל  ובחלק בלבד, המקום לתושבי ניתנת ההנחה והבידור התרבות ממוסדות בחלק
לפעם. מפעם משתנים ההנחות
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תיאטראות
,P~102 והמנויים. הכרטיסים ממחירי *<25>א<50 שבין בשיעורים לקשישים הנחות מעניקים התיאטראות
גמלאי תעודת או זיהוי תעודת הצגת נדרשת מוזל. במחיר אחרצהרים הצגות עורכים התיאטראות רוב

התיאטרון. של פנימית החלטה הוא ההטבות מקור בכולם ההנחה. קבלת לצורך
מנוי. רכישת על ווא^ כרטיסים רכישת על S096 בשיעור הנחות לקשישים מעניק התיאטרון הקאמרי:
קדמיים מושבים להוסיף מתוכנן הללו. מההנחות נהנים איש כ7000 מיוחדות. צהרים הצגות נערכות כ0רכן

שמע. מכשירי והתקנת רכישה של אחרונים בשלבים עתה נמצאים כמ^, קשישים. למנויים
W

בהצגות או יומיות בהצגות הנחה ר1096 כרטיסים רכישת על 409>< בשיעור הנחות מעניק התיאטרון הבימה:
מוקדמות.

אחר הצגות סדרות קיימות p? כרטיסים רכישת על 40^< בשיעור הנחות מעניק התיאטרון שבע: באר
שלוש הרגילות. בסדרות קשישים מנויים כ300 pi קשישים מנויים 250 זו בסדרה קשישים. עבור הצהרים

קשישים. לקבוצות מוקצות קדמיות שורות

וכן רגילות להצגות כרטיסים רכישת על 2196 בשיעור הנחות לקשישים מעניק התיאטרון הירושלמי: החא>
לקשישים. מיוחד במחיר אחרהצהרים הצגות סדרת קיימת

הצגות לקשישים, מנויים הצגות מקיימים כמוע הנחה. 25>*{<10><6 מעניק התיאטרון ירושלים: תיאטרון
הביעו קשישים לירושלים. והקרן ירושלים עיריית עלידי מסובסדים סרטים והקרנות לקשישים מיוחדות

המסובסדים. המופעים מספר את ולהרחיב קדמיים מושבים להם להקצות בקשה
בקופה. הכרטיסים במחירי 40><6 של הנחה מעניק p) לגמלאים מיוחד מנויים מבצע מציע לטץ: בית

להצגות. כניסה דמי על 25>*< של הנחה מעניק הסימנים: בשפת תיאטרון
אחר הצגות מקיימים מנוי. ממחיר 1wy\ בודד כרטיס ממחיר 2596 של הנחה מעניק חיפו!: תיאטרון

מההנחות. נהנים איש כ6000 מבוגרים. שרובם למנויים הצחריים
וירושלים חיפה גן, רמת אביב, תל כמו שבהן הגדולות בעיקר בארץ, ערים במספר הקולנוע בתי ובקולנוע: בתי
גמלאי. כרטיס הצגת כנגד בערב ראשונה ולהצגה היום בשעות קולנוע, כרטיס על 50^< של הנחה מעניקים

המקומיות. הרשויות לבין הקולנוע בתי שבין בהסכמים זה הסדר של מקורו
קונצרטים

זהות, תעודת או גמלאי כרטיס הצגת עם הכרטיסים ממחירי שונים בשיעורים הנחות מעניקות התזמורות
שלהן. פנימית החלטה עלפי וזאת

מהם (שרבים ותיקים למנויים ר6><10 המנוי ממחיר J96 של הנחה מעניקה הפילהרמונית: התזמורת
המנויים מסךכל כ6*<40 לחזרות. מוזלת כניסה ניתנת p) בערב שבע בשעה חדשה סידרה נפתחה קשישים).

גמלאי. תעודת או זיהוי תעודת הצגת כנגד ניתנת ההנחה קשישים. הם איש) (כ10,000 הבוגרים
אחר קיימו בעבר המלא. מהמחיר הנחה 10^< מעניקה ירושלים: השידור, רשות הסימפונית, התזמורת
הם התזמורת מנויי מכלל %80d מספקת. היענות אי עקב הפסיקו אך לקשישים, מיוחדת סדרה הצהרים

קשישים.
מוזיאונים

כלל בדרך נובעת ההנחה גמלאי. כרטיס הצגת עם הכניסה, במחירי הנחות מעניקים בארץ המוזיאונים רוב
העיריות. עם חיצוניים בהסכמים או בחוק מעוגנת ואינה הארגון של פנימית מהחלטה

הכניסה. במחיר הנחה 2096 מעניק אביב: תל אוניברסיטת התפוצות, בית
הכניסה. במחיר הנחה 42>h< מעניק ירושלים:  ישראל מוזיאון

משמש שהמוזיאון אירועים למעט (וזאת הכניסה במחיר הנחה 30>*6 מעניק אביב: תל ישראל ארץ מוזיאון
בלבד). אכסניה להם
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בכבלים טלוויזיה 2.3.7

היא חחנחח החודשיים. המנוי בדמי הנחה 5>w> pi בחינם התקנה מעניקות בכבלים הטלוויזיה חברות
בה. מתמידים תמיד ולא וולונטרית

וספרים עיתונים 2.3.8

אחד .35>*<10>*< בין נע ההנחה גובה מנויים. ברכישת הנחה לקשישים מעניקים היומיים העיתונים רוב
מיוחדת ובפניה חריגים במקרים זאת, עם כספיות. מגבלות עקב ההנחות מתן את לאחרונה הפסיק העיתונים

י ^נמלאים, הנחה מעניקות למשל) (עםעובד הספרים מהוצאות חלק לקשישים. הנחה להעניק העיתון ממשיך
40>cf30<H< בין חינו ההנחה שעור גדולים. עבודה מקומות באמצעות והן הקשיש של ישירה פנייה באמצעות הן
לגמלאים הנחות מעניקות "כתר'') ''סיפרי'', "דבר", (כמו אחרות ספרים הוצאות השנתית. הסדרה ממחיר

.15><67><6 של בגובה
ונופש תיור 2.3.9

ולחמתי לאתרים הכניסה מדמי 25^< בגובה להנחה גמלאים זכאים (1963) הלאומיים הגנים חוק עלפי
ההטבות המכריע, ברובו פרטי הינו והנופש התיור שמגזר מאחר הלאומיים. הגנים רשות של מחנאות
אינו בארץ המלונאות ענף והפרטיים. הציבוריים והארגונים המוסדות עלידי ניתנות לקשישים העיקריות

לקשישים. מיוחדות הנחות לתת נוהג
בלבד: מייצג מבחר בבחינת שהן לקשישים, הנחות של נבחרות דוגמאות להלן

לפחות, ימים חמישה (לשוהים פנסיה לגמלאי הנחה 2096 מעניק כללית קופתחולים של ההבראה ענף 
י הסתדרות של וחינוך תרבות מפעלי גם נופש. מרכזי 10 הכוללת מפורטת ברשימה ישראל) חגי למעט

לגמלאים. ונופש בטיולים מתמחים הכללית העובדים
ובמלונות. בתיור מיוחדות, בתכניות הזהב לגיל מיוחדים מחירים מעניקות התיור מחברות חלק 

למרחצאות. הכניסה בדמי הנחה מעניקים חמים מרחצאות 

בנקאיים שירותים 2.3.10

מדמי פטורים ל כוללות אלו הטבות הבנק. באמצעות הגמלה מקבלי לגמלאים, הטבות נותנים בנקים מספר
הנחות תשלום, ללא צ'קים פנקסי מועדפת, בריבית יתר למשיכת זכות מוגבלות, לתקופות חשבון ניהול
מועדפים, בתנאים קצר לטווח והלוואות אשראי מסגרות חוץ, ומטבע ערך ניירות ומכירת קנייה בעמלות
ההטבה את לבקש צריכים הקשישים חודשי. החזר ללא גישור הלוואות קצר, לטווח מיוחדות אשראי תכניות

אוטומטית. ניתנת לא היא מהבנק.
ביטוח שירותי 2.3.11

רכב בביטוח לגמלאים הנחות ביטוח חברות מספר העניקו בעבר גיל. בגין ביטוח בדמי הנחות ניתנות לא
בוטלה. זו הנחה אך ודירה,

שיווק רשתות 2.3.12
והנחות הטבות למספר דוגמאות להלן הפרטי. במגזר מקורן לקשישים וההטבות ההנחות עיקר זח בתחום
מעבר v*< של בהנחה קניה תווי לרכוש גמלאים יכולים הצרכניות מהקואופרציות בחלק ■. לקשישים הניתנות
את לא אך בארץ, הגדולות הערים ברוב הסניפים כל את כולל הסידור האוכלוסייה. לכלל הניתנות להנחות
כולם, על או ממוצריהם חלק על לקשישים הנחות מעניקים שונים בתחומים גדולים פרטיים יצרנים גם כולן.
והנעלה. ביגוד ממתקים, מזון, יצרני למצוא ניתן אלו תחומים בין בארץ. החנויות בכל או המפעל בחנויות
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והטבות הנחות כלפי הקשישים עמדות בי: פרק

הקדמה .1
אוכלוסייה של השימוש דפוסי על כמותי מידע שיספק קשישים, בקרב סקר לערוך הוחלט המחקר במסגרת
להן הנחות על שלהם הידע רמת על האוכלוסייה, לכלל הזמינים בשירותים והקלות הטבות בהנחות, זו
ההעדפות ועל מההנחות שלהם שביעותתרצע רמת על (פנסיה), זיקנה לגיל הגיעם בגלל הקשישים זכאים
יקבלו שקשישים שחשוב סבורים הם ובמה הנחות לקבל רוצים היו אישית הם תחומים באילו דהיינו שלהם,

הנחות.

הוותיקים, האזרחים לענייני הציבורית המועצה נציגי עם בהתייעצות גובשו המחקר ושאלות הבדיקה תחומי
ישראל. במדינת לקשישים כיום הניתנות ההנחות ומיפוי קשישים, עם מיקוד קבוצות עריכת ולאחר

ביישובים  ומעלה 65 בני וגברים ומעלה 60 בנות נשים  בקהילה יהודים קשישים 404 הקיף הסקר
קיבוצים). (ללא וכפריים עירוניים

עלפי מוגדרת שכבה כאשר שכבות, מדגם היה המדגם יישוב. וצורת גיאוגרפי אזור עלפי נדגמו הקשישים
(עלפי יישוב וצורת והדרום) בארשבע וסביבתה, ירושלים והמרכז, אביב תל והצפון, (חיפה גיאוגרפי אזור
למשקלה מתאימה בפרופורציה היה במדגם שכבה כל של משקלה לסטטיסטיקה). המרכזית הלשכה חלוקת
הקשישים אוכלוסיית מאפייני על ו3). 2,1 בלוחות ראה המדגם הרכב על נוסף (פירוט המחקר. באוכלוסיית

א'. נספח ראה בישראל
הדרכה שקיבלו מראיינים באמצעות פנים, אל פנים ,1992 פברוארמרץ בחודשים התבצע הקשישים ריאיון
ה). בנספח מופיע הסקר (שאלון ופתוחות סגורות שאלות ובו מובנה שאלון לפי נערך הריאיון לכך. מתאימה

"דחף". מכון עם בשיתוף בוצע הסקר
המחקר לנושא הרלוונטיות הסוגיות את לאתר במטרה קשישים, עם מיקוד1 קבוצות נערכו לסקר מקדים כשלב
מהתשובות. חלק של המשמעות להבהרת הסקר סיום לאחר גם סייע המידע הסקר. שאלות את לגבש וכדי

מהמעמד אוכלוסייה משרת האחד ירושלים. עיריית של מועדונים בשני ,1992 בינואר נערכו המיקוד קבוצות
מכון חוקרי והנחו תכננו המיקוד קבוצות את הבינוניגבוה. מהמעמד אוכלוסייה משרת והשני הבינונינמוך

זה. בנושא המתמחים ברוקדייל

לקשישים הקיימות ההנחות על ידע .2
זכאים קשישים כי לנו ידוע שבהם באוטובוס), נסיעות ארנונה, (כגון תחומים של רשימה הוצגה למרואיינים

הארץ. ברחבי שונים במקומות שונה קבלתה ואופן ההנחה גובה גילם. בגין להנחות
לגברים). 65 לנשים, 60) גיל בגלל הטבות או להנחות זכאים הם האם תחום, כל לגבי נשאלו, המרואיינים
על יודע שלא כמי החומר בניתוח נחשב זכאי, הוא אם לו ידוע לא כי או זכאי, איננו כי שהשיב מרואיין

זכאותו.

ובתשלומי (7790) באוטובוס בנסיעה ההנחות הן הקשישים רוב יודעים עליהן שההנחות עולה, הסקר מתוך
קנייה, רשתות שחייה, בריכות מוזיאונים, קולנוע, וטיולים, נופש כגון אחרות הנחות על .(75^0) ארנונה
10><{<596 יודעים ועיתונים וספרים חשמל בחנויות הנחות ועל מהקשישים, אחוזים 340/610><6 בין יודעים

.(4 (לוח בלבד מהקשישים

הפסיכולוגיה מתחום טכניקות בעזרת מסוים, נושא סביב מנחה, בעזרת דיון המקיימת איש, כ15 בת קבוצח חיא מיקוד קבוצת 1

מבטאים. שחס העמדות מאחורי העומדים והמניעים המשתתפים של המוטיבציה הבנת לשם יעילה זו טכניקה הקבוצתית. והדינמיקה
תיאורי הוא המתקבל המידע ברורות. בלתי בסוגיות העמקה ולצורך סוגיות, של ראשוני איתור לצורך כלל בדרך משתמשים זו בשיטה

מייצג. מדגם על כמותי מחקר לבצע יש הכללה ולשם כמותי מידע קבלת לשם ואיכותי.
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ההכנסה, ההשכלה, רמת שעולים ככל כלל, בדרך עולה, גילם, בגין לקשישים הקיימות הנחות על הידע
קבוצות בקרב מאשר 6965 גילאי בקרב , נשים בקרב מאשר גברים בקרב יותר קצת רב הוא בארץ. והוותק
ואפריקה, אסיה יוצאי בקרב מאשר יותר ישראל או אמריקה אירופה, יוצאי קשישים בקרב האחרות, הגיל
לבד הגרים קשישים בין בידע הבדלים כמעט אין האחרים. ביישובים מאשר הגדולות הערים תושבי בקרב

אחרים. עם הגרים אלה לבין
סוציו מאפיינים לבין וההטבות ההנחות על הידע שבין בקשר ביותר הבולטות המגמות על נצביע להלן

המרואיינים. של דמוגרפיים
t

6460 בני .6965 שבין הגיל בשכבת נמצא התחומים, ברוב הנחות, על היודעים של ביותר הגבוה האחוז גיל:
בטלוויזיה הנחות על מאחרים יותר יודעים מנשים) בעיקר מורכבת הזאת הגיל קבוצת הנוכחי (במדגם
ובקונצרטים. בארנונה הנחות על מאחרים יותר קצת יודעים 7470 בני .(23>h< של ממוצע לעומת 39^<) בכבלים

.(5 (לוח ועיתונים ספרים ברכישת הנחות על מאחרים יותר קצת יודעים 75+ בני

תחומים: בשני במיוחד בולטים ההבדלים מהן. יותר או לנשים דומה בהיקף הנחות על יודעים גברים מי0
ברכבת נוסעים מהגברים שחלק מהעובדה אולי, נובע, ההבדל כאשר ,(28^0 (410/0לעומת ברכבת בנסיעה
את משקף שהדבר ייתכן כאן  /696 לעומת 13^0) ועיתונים בספרים טיולים; או עבודה לצרכי לעיר מחוץ

.(6 (לוח וכתוב קרוא בידיעת הקשישים והגברים הנשים בקרב הקיימים ההבדלים
מאשר לקשישים ההנחות רוב על יותר יודעים וישראל אמריקה אירופה, יוצאי עלייה: ושנת מוצא אלץ
.(7 (לוח חשמל ובחנויות בכבלים בטלוויזיה הנחות על יותר קצת יודעים האחרונים ואפריקה. אסיה יוצאי

' מאוחרות בתקופות שהגיעו אלה מאשר הנחות על יותר יודעים (1948 לפני לארץ (שעלו הוותיקים כלל בדרך
.(8 (לוח יותר

.(9 (לוח יותר גבוהה ההשכלה שרמת ככל עולה הנחות על הידע התחומים ברוב השגלה:
במוזיאונים זאת. למגמה דוגמאות מספר להלן בהכנסה. העלייה עם עולה הידע התחומים ברוב ו*גנסו1:
קבוצת בקרב 48*6 ועד ביותר הנמוכה ההכנסה קבוצת בקרב מ6><14 הדרגתי באופן עולה היודעים אחוז
ברשתות ;40^1 עד מ>^20 בקולנוע ; 60>tf עד מ16¥0 היא בידע העלייה בתיאטרון ביותר; הגבוהה ההכנסה
מגמה ניכרת הארנונה בתחום זאת עם .6$></6 עד מ180/0 בכבלים בטלוויזיה .44^0 עד 16>K<0 גדולות קנייה
ש"ח 999 עד שהכנסתם קשישים בקרב WV0 על עומד הוא בהכנסה. העלייה עם יורד היודעים אחוז הפוכה:
של הכנסה בעלי בקרב ו>^52 ש"ח, ל2,999 ש"ח 1,000 בין שנעה חודשית הכנסה בעלי בקרב /096 לחודש,
ארנונה מתשלום מלא פטור יש המקומיות הרשויות שברוב מכך כנראה, נובע, הדבר לחודש. ש"ח 3,000+

הכנסה. למיעוטי
הקשישים מאשר יותר קצת הבאים בתחומים הנחות של קיומן על הקשישים יודעים הגדולות בערים יישוב:
לגבי וביטוח. בכבלים טלוויזיה ועיתונים, ספרים תיאטרון, מוזיאונים, אוטובוס, ארנונה, אחרים: ביישובים
כפריים, אזורים בעיקר זה, משירות נהנים שאינם אזורים בארץ קיימים עדיין כי לזכור יש בכבלים טלוויזיה
יותר בולט באופן יודעים האחרים ביישובים יותר. נמוך יהיה הקשישים של הידע אלה שבאזורים צפוי ולכן
,(140/0 לעומת 20^0) בתעופה ,(170/0 לעומת 23>y><) בקולנוע ,(240/0 לעומת 430/0) וטיולים בנופש הנחות על

.(11 (לוח (2^0 לעומת 9^0) חשמל חנויות ,(310/6 לעומת 39>yo) רכבת
אחר אדם עם או משפחה בן עם הגרים הקשישים בין הנחות על בידע ניכרים הבדלים אין מגויים: ptar
הבאים: בתחומים הנחות על אחרים עם מהגרים יותר קצת יודעים לבד הגרים לבד. הגרים הקשישים לבין
קנייה רשתות השכלה, מוסדות רכבת, על: יותר יודעים אחרים עם הגרים מוזיאון. אוטובוס, ארנונה,

.(12 (לוח ובבנקים בכבלים טלוויזיה גדולות,

קשישים עלידי בהנחות שימוש .3
כל לגבי נשאלו המרואיינים הנחות. בהם קיימות כי ידענו, עליהם תחומים של רשימה הוצגה לקשישים
ברשימה, מופיעים שאינם נוספים, תחומים לציין התבקשו ובנוסף הקיימת, בהנחה משתמשים הם אם תחום

מהנחות. נהנים הס בהם
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הן הקשישים עלידי ביותר חרב בשימוש הנמצאות ההנחות עליהן. הידע לדפוס דומה בהנחות השימוש דפוס
מהקשישים אחוז 22^4^ בין משתמשים ההנחות בשאר .(60^0) באוטובוס ובנסיעה 1719/6) בארנונה הנחות
בסגנון שוני משקף שהדבר pm< שונות. סוציודמוגרפיות בקבוצות משתנה אלה בהנחות השימוש .(4 (לוח

הנחות. של קיומן על ידע ורמת כלכלית יכולת חיים,

רב הוא בארץ. והוותק ההשכלה רמת הקשישים, של ההכנסה רמת שעולים ככל וגדל הולך בהנחות השימוש
וישראל אמריקה אירופה, יוצאי בקרב מהאחרים, יותר 6965 גילאי בקרב נשים, מאשר גברים בקרב יותר
הגרים קשישים משתמשים בהן ההנחות תחומי בין ניכר הבדל יש ואפריקה. אסיה יוצאי בקרב מאשר יותר
קיימים השונים ההנחות בתחומי בשימוש קלים הבדלים אחרים. ביישובים הגרים לעומת הגדולות בערים

אחרים. עם והגרים לבד הגרים בין גם

ברשימה הוזכרו שלא בתחומים בהנחות משתמשים הם כי ציין תחום) בכל 1^0) קשישים של קטן מספר
שירותים מים, ורדיו, טלוויזיה אגרת חשמל, טלפון, הם: התחומים החוקרים. עלידי בפניהם שהוצגה

מזון. מוצרי רפואיים,

בתחום האחרות. הגיל קבוצות בקרב מאשר יותר בהנחות המשתמשים אחוז גבוה 6965 גילאי בקרב ג*ל:
נשים כולן כמעט שכאמור ,6460 גילאי בקרב יותר גבוה בהנחות השימוש  בכבלים טלוויזיה  אחד
(לוח וברכבת בארנונה בהנחה מאחרים יותר קצת משתמשים 7470 גילאי .{18>8< של ממוצע לעומת 29>h>)

.(5

בהם התחומים וטיולים. נופש  אחד תחום למעט נשים, מאשר יותר בהנחות משתמשים גברים מין:
10*/0) בנקים ,[\W0 לעומת 23>*<) קנייה רשתות הם: מהנשים יותר בולט בא^ בהנחות משתמשים גברים

.(6 (לוח (69/6 לעומת 16^1) ועיתונים ספרים ,(8></b לעומת 16>/0) רכבת ,(896 לעומת

מאשר יותר הרבה ההנחות בכל כמעט משתמשים וישראל אמריקה אירופה, יוצאי עלייה: ושנת מוצא איץ
אסיה מיוצאי 22>*< משתמשים בכבלים בטלוויזיה בהנחות תחומים. שני למעט ואפריקה, אסיה יוצאי
ואפריקה אסיה מיוצאי 6>x< משתמשים חשמל בחנויות ובהנחות האחרים), בקרב 15>!*< (לעומת ואפריקה
יותר ההנחות בכל כמעט משתמשים ,1948 עד שעלו בארץ, הוותיקים .(7 (לוח האחרים) בקרב i*h (לעומת

.(8 (לוח המדינה קום לאחר שהגיעו העולים מאשר

השימוש וטיולים בנופש רק בהנחות. השימוש יותר רב כך יותר גבוהה הפורמלית שההשכלה ככל תשגלו!:
.(9 (לוח (20^< לעומת 24^0) האחרים בקרב מאשר תיכונית השכלה בעלי בקרב גבוה יותר קצת

באוטובוס זאת. למגמה דוגמאות מספר להלן בהכנסה. העלייה עם עולה השימוש התחומים ברוב הכנסה:
ההכנסה קבוצת בקרב %72b ומגיע ביותר הנמוכה ההכנסה קבוצת בקרב 51>/0 הוא המשתמשים אחוז
ברשתות ;36^1 עד מ6*<12 וטיולים בנופש ל0^44; 1096 בין נעים השימוש אחוזי בתיאטרון, ביותר; הגבוהה
;28^< עד 15>*6 מ בכבלים בטלוויזיה ;24^0 עד מ0/<3 ועיתונים בספרים ל0^32; 100/0 בין גדולות קנייה
ל>^76), %72'OJ בגיל העלייה עם מעט רק עולה המשתמשים אחוז הארנונה בתחום .28^< עד מ0/<5 בבנקים
לשימוש ידע בין הקשר (על ההכנסה ברמת העלייה עם ניכר באופן יורד הארנונה על שהידע אף על זאת
ש"ח 1,000 בין נעה החודשית שהכנסתם קשישים בהמשך). נדון השונות ההכנסה בקבוצות הארנונה בתחום
הנמוכה ההכנסה ברמת 4>*< לעומת 18^0) ברכבת בהנחות להשתמש מאחרים יותר מרבים ש"ח ל2,999

.(10 ביותר)(לוח הגבוהה וברמה ביותר

השימוש דפוס לבין הגדולות בערים הגרים קשישים בקרב בהנחות השימוש דפוס בין ניכר הבדל יש >ישוב:
בהנחות השימוש יותר רב גדולות בערים הגרים קשישים בקרב האחרים. ביישובים הגרים הקשישים של
,(14^6 לעומת 20^<) תיאטרון ,(40^0 לעומת 70>/0) אוטובוס ,(660/0 לעומת 760/0) ארנונה הבאים: בתחומים
בריכות ,{5*/0 לעומת 100/0) קולנוע ,(110/0 לעומת 21^0) בכבלים טלוויזיה ,(120/0 לעומת 19^0) מוזיאונים
בתחומים בהנחות השימוש יותר רב אחרים ביישובים הגרים קשישים בקרב .(6>#< לעומת 9>h<) שחייה
>א<2} לעומת *>*6) חשמל חנויות ג0<5), לעומת 9^0) השכלה מוסדות (19>*'0 לעומת 2796) וטיולים נופש הבאים:

.(11 (לוח
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במוזיאונים בארנונה, בהנחות אחרים עם מהגרים יותר קצת משתמשים לבד הגרים מגויים: דפ1ס
קנייה רשתות ועיתונים ספרים שחייה, בבריכות בהנחות יותר משתמשים אחרים עם הגרים ובתיאטרון.
י .(12 (לוח ובנקים בכבלים טלוויזיה

באותם בהנחות שימוש לבין מוצרים או שירותים של צריכה דפוסי בין קשר שיש למרות כי להדגיש, ראוי
צריכה דפוסי על ולא בהנחות שימוש דפוסי על מדווח הנדון המחקר שונים. בנושאים מדובר התחומים,
מהקשישים 796נ שרק אומרת איננה במוזיאונים בהנחות משתמשים מהקשישים ש0''!<17 העובדה לדוגמה,
בהנחות משתמשים ו>*14 וטיולים, בנופש בהנחות משתמשים ש22/0 והעובדה במוזיאונים. מבקרים

בנקאיים. שירותים מאשר וטיולים נופש שירותי יותר צורכים שהקשישים מלמדת איננה בבנקים,

בהן השימוש לבין ההנחות על הידע בין הקשר .4

המידע את בנפרד, הנחה כל לגבי הצלבנו, בהן השימוש לבין הנחות על הידע בין הקשר על לעמוד במטרה
בהנחות. המשתמשים על המידע עם ההנחות על היודעים הקשישים על

הידע לדפוסי מאד דומים בהנחות השימוש דפוסי p*< עליהן, לידע טבעי באופן קשור בהנחות השימוש
ידע ביו סשר של דפוסים מספר ישנם למשתמשים. היודעים בין מלאה חפיפה אין זאת עם יחד עליהן.

י . לשימוש.

הארנונה, בתחום ההנחה. על היודעים מאחוז במעט נמוך המשתמשים אחוז כלל בדרך ומשתמשים: יתעים
0ד*75' למעלה הוא היודעים מקרב בהנחה המשתמשים אחוז ובנקים ועיתונים ספרים אוטובוסים,
בכבלים טלוויזיה חשמל, חנויות גדולות, קנייה רשתות וטיולים, נופש תיאטרון, כגון נוספים בתחומים

אלה. בתחומים הנחות על מהיודעים שליש כשני משתמשים וביטוח

חוסר היא לכך הסיבה לעתים בה. משתמש גם הנחה על שיודע מי כל לא כאמור, משתמשים; ולא יידעים
הכרוך הנוהלי ההליך בביצוע הצלחה חוסר ולעתים לה, הזדקקות אי או בהטבה, להשתמש יכולת או עניין
רכבת בה משתמשים לא ההנחה על מהיודעים כמחצית הבאים בתחומים טפסים). מילוי (כגון במימושה

וטיולים. נופש שחייה, בריכות קולנוע, קונצרטים, מוזיאונים, תעופה,

בהנחות שמשתמשים קשישים (1) עיקריות תתקבוצות שלוש יש זו בקבוצה ימשינמשיט: יודעים לא
עונתיים הנחות מבצעי הם לכך דוגמאות לגילם. קשור הדבר אם יודעים ואינם האוכלוסייה לכלל שזמינות
בהנחות שמשתמשים קשישים (2) קנייה. ברשתות מניות או תלושים לבעלי הנחות מראש, למשלמים הנחות
לפני מסוים עבודה למקום השתייכות בגין ספרים סדרת או יומי עיתון על במנוי הנחה כגון העבר, מן
לכך דוגמא להנחה. הסיבה זוהי כי יודעים אינם הם אך הגיל בגין מהנחות שנהנים קשישים (3) הפרישה.
את שמקבל והקשיש המקומיות, מהרשויות חלק עלידי אוטומטי באופן המחושבות בארנונה הנחה היא

לגילו. התשלום גובה את מקשר איננו לתשלום ההודעה

ניתן לא אך המשתמשים, מקרב ש"לאיודעים" הקשישים אחוז על להצביע ניתן הנדון המחקר במסגרת
בהנחות המשתמשים מקרב יודעים הלא אחוז פירוט להלן הידיעה. לאי הסיבה על תחום בכל להצביע
(12*<) שחייה בריכות מוזיאונים, ;(25*0) חשמל חנויות }(270/0) תעופה <(29/0) בביטוח השונים. בתחומים
'(9^ וטיולים ונופש קולנוע (*10)ן בכבלים טלוויזיה תיאטרון, ארנונה, ;(110/0) קנייה רשתות רכבת,
י .(13 (לוח (40/0) אוטובוס ;(50/0) קונצרטים

ההנחה על הידע כאמור, הכנסה. רמת בסיס על בארנונה בהנחה לשימוש ידע בין הקשר במיוחד מעניין
מקבלים הכנסה שמיעוטי הנראה כפי היא לכך והסיבה ל0'^52), (מ86/0 בהכנסה העלייה עם יורד בארנונה
יחד מאחרים. יותר זו הנחה על יודעים אף הס ולכן המקומיות הרשויות ברוב הארנונה מתשלום מלא פטור
הגבוהה ההכנסה בעלי בקרב מאשר יותר נמוך ההכנסה מיעוטי בקרב זו בהנחה השימוש אחוז זאת עם
בעלי של יותר גבוה אחוז יש הגבוהה ההכנסה בעלי שבקרב מכך נובע שהדבר ייתכן .(7696 לעומת 7ZK)

הנמוכה. ההכנסה בעלי בקרב מאשר דירות, על חזקה בעלי או דירות
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הקיימות מההנחות רצון שביעות .5
ובתחומים להם, שהוצגה ברשימה שפורטו בתחומים הנחות של מקיומן מרוצים הם האם נשאלו הקשישים
משתמשים הם כי דיווחו אשר לקשישים הופנתה השאלה לקשישים. הנחות בהם יש כי יודעים שהם נוספים

עליה. יודעים או בהנחה
לאמרוצים מאשר מההנחות מרוצים קשישים יותר ההנחות, רוב לגבי כללי, באופן כי, עולה, מהסקר
באוטובוס, מההנחות מרוצים מ>^70 למעלה השונים. בתחומים ל0^89 54>*< בין נע המרוצים אחוז מהן.
קנייה ברשתות השכלה, במוסדות ועיתונים, בספרים וטיולים, בנופש בקונצרטים, בתיאטרון, במוזיאונים,
בין נע חלאמרוצים אחוז הקיימות. מההנחות מרוצים לא מהקשישים חלק וביטוח. חשמל חנויות גדולות,
ובבנקים. בכבלים בטלוויזיה קנייה, ברשתות בארנונה, מההנחות מרוצים אינם מרבע למעלה ל>0<33. 2>h<

כגון מסוימות, הנחות של מהעדרן מרוצים אינם מהקשישים חלק כי גם עלה המיקוד ומקבוצות מהסקר
ובטלפון. בחשמל הנחות

שדיווחו או זו בשאלה עמדה הביעו לא מההנחות שביעותרצונם על שנשאלו מהמרואיינים ל>^17 6>)6 בין
.(14 (לוח ההנחות של מקיומן רצון שבעי הם אס יודעים אינם כי

סוציודמוגרפיים אפיונים ובין הנחות של מקיומן אישביעותהרצון או שביעותהרצון בין הקשר מבדיקת
3,000 של חודשית הכנסה בעלי קשישים בקרב קיימת ביותר הרבה שביעותהרצון כי עולה, הקשישים של
כיווני חד קשר אין .1968 לאחר לארץ שעלו וקשישים גברים, וישראל, אמריקה אירופה, יוצאי ומעלה, ש"ח
של שונות קבוצות כי עולה, מהסקר המגורים. ודפוס המגורים יישוב הקשישים, גיל לבין שביעותהרצון בין

הנחות. של שונים מסוגים שביעותרצון הביעו קשישים
(7470, 6965, 6460) גיל קבוצת שבכל בכך השונות הגיל קבוצות בין שונה מההנחות שביעותהרצון גיל:
קונצרטים תחומים: בשני מהנחות ביותר מרוצים 75+ גילאי בקרב שונות. הנחות מחמש ביותר מרוצים

.(15 (לוח וארנונה
מהגברים יותר מרוצות הנשים אולם, הנשים. מאשר תחומים ביותר מהנחות מרוצים גברים כללי, באופן מץ:
השכלה מוסדות ארנונה, הבאים: בתחומים מועטת ובמידה (44^< לעומת 64><6) בתעופה מהנחות בולט באופן

.(15 (לוח בכבלים וטלוויזיה
אסיה יוצאי מאשר יותר ההנחות מכל מרוצים וישראל אמריקה אירופה, יוצאי עליית: ושנת מוצא ארץ
ואפריקה אסיה יוצאי בקרב מההנחה המרוצים אחוז זה בתחום קנייה. ברשתות הנחה למעט ואפריקה,
יותר ההנחות מרוב מרוצים 1968 לאחר לארץ שעלו קשישים .(16 (לוח האחרים בקרב מאשר במעט גבוה

.(16 (לוח האחרים מאשר
חסרי האחרים. מאשר הנחות מיותר מרוצים מלאה) או (חלקית תיכונית השכלה בעלי קשישים תשגלו*:
מאחרים יותר והרבה ברכבת, מהנחות מאחרים יותר קצת מרוצים עממית השכלה ובעלי פורמלית השכלה
השכלה בעלי בקרב ו>^47 תיכונית השכלה בעלי בקרב 67^ לעומת 810/6) גדולות קנייה ברשתות מהנחות

.(17 (לוח גבוהה)
בשאר האחרים. מאשר הנחות תחומי מיותר מרוצים ומעלה לחודש ש"ח 3,000 שהכנסתם קשישים תגנסת:

.(18 (לוח שביעותרצון של אחיד דפוס אין ההכנסה קבוצות
בכבלים בטלוויזיה מהנחות הרצון שבעי אחוז האחרים ביישובים מאשר יותר גבוה הגדולות בערים >>שיב:
בקולנוע, מהנחות יותר מרוצים הגדולות בערים \1^ לעומת 71^0) השחייה ובבריכות (44^0 לעומת 8696J
מרוצים האחרים ביישובים חשמל. וחנויות השכלה, מוסדות ועיתונים, ספרים וטיולים, נופש שחייה, בריכות
ותעופה. רכבת ארנונה, קנייה, רשתות קונצרטים, תיאטרון, ביטוח, בכבלים, בטלוויזיה מהנחות יותר

.(19 (לוח היישובים סוגי שני בקרב דומה באוטובוס מההנחות שביעותהרצון
הגרים וקשישים לבד הגרים קשישים בקרב דומה ובארנונה באוטובוס מהנחה שביעותהרצון מגורים: דפוס
תעופה קולנוע, חשמל, חנויות הבאים: בתחומים מהנחות יותר מרוצים לבד הגרים הקשישים אחרים. עם
קונצרטים, ועיתונים, ספרים הבאים: בתחומים מהנחות יותר מרוצים אחרים עם הגרים הקשישים ובנקים.

.(19 (לוח שחייה ובריכות קנייה רשתות מוזיאונים, ביטוח,
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מההנחות ולאישביעותיצע לשביעותיצון סיבות .6
הקיימות. מההנחות שלהם ולאישביעותהרצון לשביעותהרצון הסיבות מהן להסביר התבקשו המרואיינים

אחת. מסיבה יותר לציין היה ניתן
ומבקשים שונים בתחומים הנחות לקבל מעוניינים הקשישים כי עולה, יחד גם ומהסקר המיקוד מקבוצות

ומכובדות. אמינות, כספית, מבחינה משמעותיות יהיו שההנחות
ו?הגחת של ו?כספית המשמעות

בקבוצות זאת, עם (יחד כספית. משמעות בעלת כהטבה בעיקר הקשישים עלידי נתפסות ההנחות כצפוי,
ותרומתם הקשישים של פועלם את החברה להערכת ביטוי גם הנחות במתן שראו קשישים היו המיקוד

לחברה).

ציינו ל>*י85 4196 בין כספית. מבחינה משמעותיות הן כי היא, מההנחות לשביעותהרצון העיקרית הסיבה
מכך מרוצים %13b i<H< בין ההנחות. תחומי בכל שלהם לשביעותהרצון העיקרי כגורם הזה הגורם את
רשתות בכבלים, טלוויזיה ארנונה, חשמל, חנויות בנקים, ביטוח, שחייה, בבריכות בתשלומים לשלם שאפשר
ומהמיפוי המיקוד מקבוצות בבנקים. להם הניתנים הנלווים מהתנאים מרוצים 18>vb וטיולים. נופש קנייה,
תכניות בעמלות, הנחות בבנק, חזיקנה גמלת את שמקבל למי מועדפים אשראי לתנאי הכוונה כי למדנו

.(20 (לוח ועוד מיוחדות חסכון
את ציינו ל>^100 25>0< בין כספית. מבחינה משמעותית לא שההנחה מציינים מההנחות מרוצים הבלתי
אליו המוזיאונים, תחום (למעט ההנחות תחומי בכל שלהם לאישביעותהרצון העיקרי כגורם הזה הגורם
כי הנחות תחומי 7 לגבי מציינים מרוצים מהלא js96> 3<h< בין הכספי). בהקשר התייחסות כל היתה לא

.(21 (לוח אלה בתחומים תשלומים הסדרי או נלווים תנאים שאין מכך מרוצים אינם הם
ההנחוו ומנוגדות אמינות

קנייה לאחר רק מקבלים ההנחה שאת למשל יתברר ושלא כמובטח, יינתנו שההנחות הכוונה באמינות
ללא יינתנו שההנחות הכוונה במכובדות, מראש. נאמר שהדבר מבלי מסוימות, בשעות או מסוים, בסכום

ביורוקרטי. סרבול
ניתנות שההנחות היא רצונם לשביעות שהסיבה אמרו מהקשישים ל6><30 9>it< בין מההנחות, המרוצים בין
מרוצים לא הם כי לציין הרבו מרוצים הבלתי זאת, כנגד .20 בלוח ראה פירוט מכובדת. ובצורה כמובטח
בצורה ניתנות שהן ומשום כמובטח ניתנות שאיע משום ניתנות, הן בהם התנאים בגלל מסוימות מהנחות

.(21 (לוח השונות בהנחות ל0/*\>) 50a< בין נע אלה מסיבות מרוצים הלא אחוז מכובדת. לא

סוציודמוגרפיים מאפיינים לבין מההנחות ולאישביעותרצון לשביעותרצון הסיבות בין הקשר את בדקנו
התחומים שני בעזרת אותו להדגים בחרנו ההנחות. תחומי בכל למדי דומה דפוס נמצא הקשישים. של
קטן מרוצים הלא מספר האחרים בתחומים באוטובוס. ונסיעה ארנונה הקשישים: עבור כמרכזיים שהתגלו

מאח*.

בקרב כי עולה, (23 (לוח באוטובוס ומהנחות {22 (לוח בארנונה מהנחות לשביעותהרצון הסיבות של מהניתוח
למשמעות המתייחסים אחוז יותר גבוה גבוהה, השכלה בעלי בקרב וכן וישראל אמריקה אירופה, יוצאי
השכלה חסרי בקרב pi ואפריקה אסיה יוצאי בקרב מרוצים). הלא והן המרוצים (הן ההנחה של הכספית
ניתנת היא האם (דהיינו ההנחה מתן לאופן המתייחסים אחוז יותר גבוה עממית, השכלה ובעלי פורמלית

מכובדת). בצורה ניתנת היא והאם כמובטח
המיקוד בקבוצות שעלו תחומים, של רחב במגוון קיימות מהנחות לאישביעותרצון גורמים פירוט להלן

ובסקר:
הקשישים לדברי מסוימים. לאזורים ומוגבלת ביורוקרטיים בהליכים לעתים כרוכה ההנחה קבלת  אלגוגה
אין כלומר, גבוה; ומס מס, היותה הוא אחרים שירותים לעומת הארנונה את המייחד המיקוד בקבוצות
גדולה מדירה מעבר לדבריהם, יותר. קטנה לדירה מעבר אולי, למעט בצריכה, להצטמצם אפשרות שום להם
סכום להורדת לקשישים, ריאלי פתרון איננו זולה מגורים לסביבת יקרה מגורים מסביבת או קטנה לדירה

הזיקנח. בגיל לדירה מדירה במעבר הכרוך והנפשי החברתי הפיזי, הכלכלי, הקושי בגלל הארנונה,
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לרכוש מעוניינים שאינם קשישים אותם על מקשה והדבר כרטיסיות על רק ניתנת ההנחה  אוטובוס
כרטיס ורוכשים באוטובוס, לנסוע המרבים קשישים באוטובוס. לנסוע ממעטים שהם משום כרטיסיה
האוכלוסייה). לכלל הרגילה להנחה (מעבר זה בכרטיס לקשישים מיוחדת הנחה לקבל מבקשים חופשיחודשי
קשישים אחרות. מסיבות גם ציבורית בתחבורה מלנסוע נמנעים מהקשישים חלק כי עלה, המיקוד מקבוצות
לקשישים. ישיבה מקומות פינוי אי ועל ולהידחק, בתור לעמוד האוטובוס, במדרגות לעלות הקושי על הצביעו
לדבריהם, מכך. אישביעותרצון מביעים והם לקשישים הנחות אין אלה בשירותים  וטלפון חשמל
לא הדבר אך הצריכה הקטנת עלידי ההוצאות את לצמצם תיאורטית יכולת אמנם יש אלה בתחומים
צורת הוא הטלפון מהקשישים נכבד חלק בשביל לבית, מחוץ בניידות מוגבלותם שבגלל משום זאת רצוי.
מים לחימום הדירה, לחימום לבישול,  בחשמל השימוש גם וחברים. משפחה בני עם העיקרית התקשרות
פני על בטיחות, מטעמי עדיף, להם נראה  בלילה חירום ולתאורת לקריאה יותר טובה לתאורה לרחצה,

בנפט. או בגז שימוש

התרופות במחיר הנחה (למשל בקשישים חלקית התחשבות אמנם יש אלה בשירותים  רפואיים שירותים
מספקת, איננה ההתחשבות המיקוד בקבוצות מהקשישים חלק לדברי אך וקשישים), כרוניים לחולים
שיניים (משקפיים, הרפואיים האביזרים את בזמן מלרכוש נמנעים הם שכן במצבם, החמרה היא והתוצאה

להם. הנחוצות התרופות את או גו) חגורות אורתופדיות, נעלים תותבות,
המוזיאון. נמצא בה העיר לקשישי מוגבלת ההנחה  מוזיאונים

בחלק בניידות. ובטיחות נגישות בעיית יש התיאטרון. נמצא בה העיר לקשישי מוגבלת ההנחה  תיאטרון
אחרהצהרים. לשעות כלל בדרך מסוימות, לשעות מוגבלת ההנחה מהתיאטראות

נוספים, שירותים חדרי מעליות, באמצעות והבטיחות הנוחות תנאי לשיפור בקשות הועלו  קונצרטים
למופעים. יותר נוחות ושעות לקונצרטים הסעות סדרי שיפור אחיזה, מעקה

יומיות. להצגות רק ניתנות הנחות  קולנוע

לנופש. לצאת מקובל בהן השיא, בעונות ניתנות לא הנחות  וטיולים נופש
הגדולות הקנייה ברשתות אחוזים כמה של הנחה הקשישים. מבתי רחוק נמצאות החנויות  קניין? רשתות
רגילות. בחנויות מאשר יותר יקרים המחירים מלכתחילה הקשישים, לדברי שבהן, משום משמעותית איננה
המתקינים בהם חוזרים ולעתים לשימוש, ולא להתקנה רק לעתים זמניות, ההנחות  בכבלים טלוויזיה

הנחה. לתת מההבטחה
מכובד לא וליחס בהנחה המזכה הכרטיס לאיכיבוד דוגמאות תיארו המיקוד בקבוצות שהשתתפו קשישים
בעונה לא אבל הנחה "יש נגמרה..."; היא אבל הנחה "היתה היום..."; לא אבל אצלנו "זה .■ לקשישים
אבל הנחות מקנה הזה "הכרטיס שמעל..."; בסכום קונה שאתה אחרי רק אבל זכאי, "אתה הבוערת...";
שתיארו היו את..." להחתים צריך ואחרכך ב..., שנמצא הטופס את למלא צריך כל "קודם אצלנו"; לא

ועוד. מאיתנו" "צוחקים בנו'', "מזלזלים במלים אליהם היחס את
שונים, מארגונים המקומית, (מהרשות שונים זיהוי כרטיסי להם יש המיקוד בקבוצות הקשישים לדברי
גיל על המעיד מזהה, מסמך כל בעזרת מההנחות ליהנות יהיה שאפשר מבקשים הם ולכן הזהות), תעודת

הקשיש.

המידע הפצת ערוצי הקיים. על מידע להפיץ היה ורצוי הקיימות ההנחות על ידע מספיק להם אין לדבריהם
במקומות מודעות העיתונות, הרדיו, הטלוויזיה, הלאומי, הביטוח הודעות הם: הקשישים הזכירו אותם
וחוברות מוגן) דיור (מוסדות, קשישים של מגורים ובמקומות יום) מרכזי (מועדונים, קשישים של התכנסות

לקשישים. שירותים על מידע

לקשישים ביותר החשובות ההנחות .7
דירוג מפורט 24 בלוח הנחות. לקבל ביותר להם חשוב בהם התחומים שלושת את לציין התבקשו המרואיינים
משלושת כאחד התחום את שדירגו הקשישים אחוז מוצג (מימין) הראשונה בעמודה הקשישים. של ההעדפות

17



.ו

שדירגו הקשישים אחוז מוצג 24 בלוח השנייה בעמודה לקשישים. הנחות למתן ידם על המועדפים התחומים
ראשונה. בעדיפות התחום את

טלפון, חשמל, ארנונה, הן: עבורם ביותר כחשובות הקשישים עלידי הנתפסות ההנחות כי עולה, מהלוח
קנייה ברשתות במסים, הן החשיבות בסולם הבאות ההנחות תרופות). (כולל רפואיים שירותים תחבורה,
וביכולת חיים בסגנון הבדלים שמבטא באופן הקשישים העדפות מתפלגות אחרים בתחומים ובמזון. גדולות

כלכלית.

סיכום .8
בין גדולה שונות עם לקשישים, הנחות של מגוון כיום קיים כי עולה, המיקח ומקבוצות הקשישים מסקר

השונים. הארץ אזורי
אלה. מהנחות נהנה אכן הקשישים ורוב באוטובוס, ובנסיעה בארנונה הן הקשישים לרוב המוכרות ההנחות
הוא השימוש  וביטוח בנקאות קנייה, רשתות השכלה, נופש, בידור, תרבות,  האחרים בתחומים

ההנחות. על ובידע כלכלית ביכולת חיים, בסגנון הבדלים כנראה ומשקף דיפרנציאלי,
רמת שעולים ככל כלל, בדרך עולים, אלה, בהנחות והשימוש הגיל בגין לקשישים הקיימות ההנחות על הידע
גילאי בקרב נשים; בקרב מאשר גברים בקרב יותר קצת גבוהים הם בארץ. והוותק ההכנסה, ההשכלה,
מאשר יותר ישראל או אמריקה אירופה, יוצאי קשישים בקרב האחרות, הגיל קבוצות בקרב מאשר 6965
האחרים היישובים מתושבי יותר הנחות על יודעים הגדולות הערים תושבי ואפריקה. אסיה יוצאי בקרב
בידע קלים הבדלים יש היישוב. צורות בשתי הקשישים משתמשים בהם ההנחות תחומי בין ניכר הבדל ויש

אחרים. עם הגרים לבין לבד הגרים בין השונים ההנחות בתחומי ובשימוש
לאי או לשביעותרצון העיקרית הסיבה מרוצים. לא מאשר הקיימות מההנחות מרוצים קשישים יותר
ביותר רבה במידה מועלה זה נימוק כספית. מבחינה משמעותית היא ההנחה בה המידה היא שביעותרצון

גבוהה. השכלה בעלי וקשישים וישראל, אמריקה אירופה, יוצאי קשישים עלידי
יותר מתייחסים עממית השכלה ובעלי פורמלית השכלה חסרי וקשישים ואפריקה אסיה יוצאי קשישים
האם היא ולאישביעותהרצון שלהם לשביעותהרצון העיקריות הסיבות ההנחה. מתן לאופן מאחרים

וכמובטח. מכובדת בצורה ניתנה ההנחה

חלקם הנחות. יש בהם מהשירותים להנות וביכולת ההנחות בקבלת שונים קשיים על גם מצביעים הקשישים
השירותים. לנגישות וחלקם ביורוקרטיים להליכים קשורים

ושירותים תחבורה טלפון, חשמל, ארנונה, הן: עבורם ביותר כחשובות הקשישים עלידי הנתפסות ההנחות
חשמל  לקשישים הנחות כיום אין הללו מהתחומים בשניים כי לציין ראוי תרופות). (כולל רפואיים

וטלפון.
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(גאחוזיט)1 תמדג0 אוכלוסיית של הסוציודמוגר0יימ המאפיינים :1 לוח

אחוזים

100 סה"כ
גיל

15 26460
24 6965
27 7470
34 +75

מיו
*3 נשים
47 גברים

מוצא ארץ
35 אפריקה אסיה,
54 אמריקה אירופה,
11 ישראל

עלייה שגו*
40 1948 עד
39 19671949
21 +1968

השכלה
46 עממי ביתספר + למדו לא
41 ומלא חלקי תיכון
13 מלאה או חלקית  גבוהה השכלה

הכגסה
39 לחודש ש"ח 999 עד
41 1,9991,000
13 2,9992,000
7 +3,000

יישוב סוג
65 גדולות3 ערים
35 אחרים יישובים

אנשים. 404 במדגם סח"כ 1

.2 לוח ראח נוסף פירוט  נשים בעיקר 2

שבע. באר חיפח, ירושלים, חולון), גבעתיים, גן, רמת (כולל אביב תל  גדולות ערים 3
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(באחוזים) ומין גיל לפי תוגפלגותחמדגט :2 לוח

נשים גברים סה"כ
ו י _^^_^^^
1.

211 190  י 401 (N) המדגם אוכלוסיית
100 100 100 גיל
25 4 15 16460
24 25 24 6965
22 33 27 7470
29 38 34 +75

.60 בגיל נשים אצל מתחילת אשר חפנסיח, בגין זכאות לבדוק שרצינו מאחר נשים בעיקר נדגמו מלכתחילה 1

(באחוזים) ומין גיל לפי במדגם ומעלת 65 בני והפלגות :3 לוח
^ ^

נשיס גברים סה"כ
ן .  ■ וי ~  ו ■ ■ ו ו יי^■■■■! י1 י י י י "■" ""י "י" " "י "י" " "יי י יי " י "יי י " י י י 1

159 183 342 (N) המדגם אוכלוסיית
100 100 100 גיל
31 26 28 6965
30 34 32 7470
39 40 40 +75
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(באחוזיט) כה; ושימוש וחטגות הגה/ת על ירע :4 לוח

בהנחות שימוש לקשישים להנחות זכאות על ידע

לא יודע לא שלא יודע יודע
משתמש משתמש זכאי אם זכאי שזכאי ההנחה תחום

28 72 14 11 75 ארנונה
40 60 15 8 77 אוטובוס
89 11 58 8 34 רכבת
92 8 69 15 16 תעופה
83 17 62 11 27 מוזיאון
82 18 61 11 28 תיאטרון
91 9 69 14 17 קונצרט
92 8 65 15 20 קולנוע
92 8 67 15 18 שחייה בריכת
78 22 56 13 31 וטיולים נופש
89 11 65 26 9 ועיתונים ספרים
94 6 72 16 12 השכלה מוסדות
81 19 54 21 25 קנייה רשתות
96 4 67 28 5 חשמל חנויות
82 18 60 17 23 בכבלים טלוויזיה
86 14 55 30 15 בנקים
89 11 63 25 12 ביטוח

(גאחוזים) גיל לפי ובהטגוו! גתגחות ושימוש ידע :5 לוח

בהנחות שימוש הנחות על ידע

75+ 7470 6965 6460 סח"כ 75+ 7470 6965 6460 סח"כ ההנחה תחום

75 78 71 63 72 75 82 74 61 75 ארנונה
59 63 64 50 60 76 80 83 16 77 אוטובוס
12 14 11 7 11 37 32 44 12 34 רכבת
5 10 11 5 8 14 16 25 9 16 תעופה
16 15 14 19 17 28 25 32 19 27 מוזיאון
19 20 15 14 18 29 29 29 17 28 תיאטרון
9 11 8 8 9 15 22 18 9 17 קונצרט
7 7 11 7 8 22 18 20 16 20 קולנוע
4 11 12 3 8 15 16 25 16 18 שחייה בריכת
16 27 31 12 22 26 34 40 23 31 וטיולים נופש
13 11 11 3 11 13 7 8 3 9 ועיתונים ספרים
4 5 9 7 6 10 11 18 9 12 השכלה מוסדות
13 23 26 14 19 21 27 34 21 25 קנייה רשתות
35454 65435 חשמל חנויות
10 24 16 29 18 15 28 22 39 23 בכבלים טלוויזיה
14 13 20 7 14 20 15 20 6 15 בנקים
12 8 13 12 11 13 11 16 6 12 ביטוח
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(באחהי0) מץ לפי ובהטבות בהנחות ושימוש ידע :6 לוח

בהנחות שימוש הנחות על ידע

גברים נשים סה''כ גברים נשים סה"כ ההנחה תחום

76 70 72 76 73 75 אתונה
62 58 60 77 רד 77 אוטובוס
14 8 11 41 28 34 רכבת
9 7 8 17 16 16 תעופה
18 15 17 31 24 27 מוזיאון
18 18 18 30 25 28 תיאטרון
10 8 9 20 14 17 קונצרט
7 9 8 21 18 20 קולנוע
8 8 8 18 18 18 שחייה בריכת
20 23 22 31 31 31 וטיולים נופש
16 6 11 13 6 9 ועיתונים ספרים
6 7 6 13 11 12 השכלה מוסדות
23 15 19 29 22 25 קנייה רשתות
4 4 4 6 3 5 חשמל חנויות
18 18 18 24 23 23 בכבלים טלוויזיה
20 8 14 20 10 15 בנקים
11 11 11 14 11 12 ביטוח

(באחוז>0) מוצא ארץ ל0י ובהטבות בהנחות ושימוש ידע :7 לוח

בהנחות שימוש הנחות על ידע

אירופה אירופה
אמריקה אסיח אמריקה אסיח
ישראל אפריקה סה"כ ישראל אפריקה סה"כ ההנחה תחום

75 68 72 75 75 75 אתונה
65 50 60 81 70 77 אוטובוס
14 7 11 37 28 34 רכבת
10 5 8 18 14 16 תעופה
22 6 17 35 13 27 מוזיאון
24 6 18 35 14 28 תיאטרון
12 4 9 21 11 17 קונצרט
12 3 8 21 17 20 קולנוע
10 5 8 19 18 18 שחייה בריכת
24 17 22 33 27 31 וטיולים נופש
13 7 11 11 5 9 ועיתונים ספרים
8 4 6 15 7 12 השכלה מוסדות
22 12 19 30 17 25 קנייה רשתות
3 6 4 3 7 5 חשמל חנויות

15 22 18 21 27 23 בכבלים טלוויזיה
16 9 14 18 9 15 בנקים
13 6 11 14 8 12 ביטוח
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(באהוזיט)1 עליית שנת לפי ובהטבות בהגהות ושימוש ידע :8 לוה

בהנחות שימוש הנחות על ידע

1949 עד 1949 עד
1968+ 1967 1948 סח"כ 1968+ 1967 1948 סה"כ ההנחה תחום

70 71 76 72 76 75 73 75 ארנונה
60 57 63 60 74 76 80 77 אוטובוס
8 11 13 11 20 33 42 34 רכבת
11 5 9 8 14 13 21 16 תעופה
19 10 21 17 24 21 36 27 מוזיאון
18 9 26 18 23 17 41 28 תיאטרון
12 6 11 9 13 12 24 17 קונצרט
8 5 12 8 13 20 22 20 קולנוע

11 6 8 8 17 18 18 18 שחייה בריכת
21 16 28 22 24 28 38 31 וטיולים נופש
* 5 19 11 4 4 17 9 ועיתונים ספרים
7 4 8 6 11 6 20 12 השכלה מוסדות

21 13 24 19 25 17 34 25 קנייה רשתות
2274 4285 חשמל חנויות
15 18 19 18 19 25 25 23 בכבלים טלוויזיה
12 9 20 14 14 7 23 15 בנקים
7 8 17 11 10 7 19 12 ביטוח

זח. בלוח נכללים אינם ישראל ילידי 1

(באהוזיט) השכלה לפי ובהטבות בהגהות (שימוש ידע :9 לוח

בהנחות שימוש הנחות על ידע

גבוהת תיכון לא גבוהה תיכון לא
חלקית חלקי למד חלקית חלקי למד
ומלאה ומלא ועממי סה"כ ומלאה ומלא ועממי סה"כ ההנחה תחום

84 69 72 72 79 71 77 75 ארנונה
65 66 54 60 84 77 75 77 אוטובוס
16 11 10 11 42 36 30 34 רכבת
14 9 7 8 20 15 17 16 תעופה
33 21 8 17 50 35 15 27 מוזיאון
35 25 7 18 44 36 16 28 תיאטרון
18 13 3 9 28 21 10 17 קונצרט
14 15 2 8 29 23 14 20 קולנוע
12 10 5 8 25 19 15 18 שחייה בריכת
20 24 20 22 25 38 28 31 וטיולים נופש
18 13 7 11 14 12 5 9 ועיתונים ספרים
10 7 4 6 25 14 7 12 השכלה מוסדות
22 21 15 19 29 33 17 25 קנייה רשתות
42 54 0565 חשמל חנויות
27 13 20 18 31 20 24 23 בכבלים טלוויזיה
22 16 10 14 23 17 11 15 בנקים
14 11 9 11 12 15 9 12 ביטוח
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(באחוזים)1 הבנסוז לפי ובהטבות בהגחות ושימוש ידע :10 לוח

בהנחות שימוש הנחות על ידע . ; . ..
2,000 1,000 2,000 1,000

3,000 2,999 1,999 999 סח"כ 3,000 2,999 1,999 999 סה"כ ההנחה תחום

76 69 74 72 72 52 70 70 86 75 ארנונה
72 63 62 51 60 87 71 רד 75 רו אוטובוס
4 14 18 4 11 32 43 34 25 34 רכבת
16 6 11 4 8 28 11 19 13 16 תעופה
32 24 15 8 17 48 39 26 14 27 מוזיאון
44 22 16 10 18 60 29 27 16 28 תיאטרון
16 12 13 3 9 28 18 20 8 17 קונצרט
32 8 6 6 8 40 25 12 20 20 קולנוע
28 14 6 3 8 32 21 17 15 18 שחיית בריכת
36 26 25 12 22 40 31 27 19 31 וטיולים נופש
24 18 11 3 11 20 17 8 3 9 ועיתונים ספרים
12 14 4 3 6 25 27 7 6 12 השכלה מוסדות
32 31 18 10 19 44 35 25 16 25 קנייה רשתות
94434 48545 חשמל חנויות
28 22 16 15 18 36 31 22 18 23 בכבלים טלוויזיה
28 17 17 5 14 28 25 15 7 15 בנקים
24 11 15 4 11 12 18 14 6 12 ביטוח

 . . . ' "* לחחש בש"ח חחכגסח 1

(באחוזים) יישוב לפי ובהטבות בחגחות ושימוש ידע :11 לוח

בהנחות שימוש הנחות על ידע

יישובים ערים יישובים ערים
אחרים גדולות סח"כ אחרים גדולות סה"כ ההנחה תחום

66 76 72 68 78 75 ארנונה
40 70 60 67 82 רר אוטובוס
f■'| § 11 39 31 34  רכבת
9 8 8 . 20 14 16 תעופה
12 if' 17 24 29 27 מוזיאון
14 20 18 25 29 28 תיאטרון
8 ot 9 16 17 17 קונצרט
ן 10 8 23 17 20 קולנוע
6 * 8 19 17 18 שחייה בריכת
*7 19 11 .' 43 24 31 וטיולים נופש
11 11 11 6 10 9 ועיתונים ספרים
9 5 6 14 11 12 השכלה מוסדות
19 19 19 27 25 25 קנייה רשתות
8 נ 4 9 2 5 חשמל חנויות

,. 11 11 18 15 28 23 בכבלים טלוויזיה
'"י 14 14 ■ 14 14 15 15 בנקים

11 11 11 10 14 12 ביטוח
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(באחוזים) מגויי0 דפו* לפי וגתטגות גתגחוזו ושימוש ידע :12 לוח

בהנחות שימוש הנחות על ידע

עם גר עם גר
אחרים לבד גר סח"כ אחרים לבד גר סה"כ ההנחה תחום

71 75 72 73 77 75 ארנונה
60 61 60 75 81 77 אוטובוס
12 11 11 35 32 34 רכבת
8 9 8 16 17 16 תעופה
15 19 17 26 29 27 מוזיאון
17 21 18 27 28 28 תיאטרון
9 9 9 16 18 17 קונצרט
8 10 8 20 19 20 קולנוע
9 6 8 18 17 18 שחייה בריכת
22 22 22 31 31 31 וטיולים נופש
12 9 11 9 9 9 ועיתונים ספרים
6 7 6 14 9 12 השכלה מוסדות
21 14 19 27 22 25 קנייה רשתות
4 4 4 5 3 5 חשמל חנויות
20 13 18 26 18 23 בכבלים טלוויזיה
16 9 14 17 10 15 בנקים
12 10 11 13 11 12 ביטוח

(0<nfwa) כה; השימוש לגין ולתטגוו! לתנחוו* זגאווו על ידע גץ קשי ;13 לוח

יודעים לא משתמשים
מקרב מקרב

המשתמשים היודעים ההנחה תחום

10 87 ארנונה
4 75 אוטובוס
11 30 רכבת
27 38 תעופת
12 56 מוזיאונים
10 61 תיאטרון
5 54 קונצרט
9 41 קולנוע
12 41 שחייה בריכת
9 65 וטיולים נופש
33 83 ועיתונים ספרים
8 49 השכלה מוסדות
11 68 קנייה רשתות
25 67 חשמל חנויות
10 72 בכבלים טלוויזיה
20 76 בנקים
29 66 ביטוח
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 ^ ^ (באחוזים)1 והטבות הנחות של מקיומן שביעותרצון :14 לוח

עמדת/ אין לא
יודע לא מרוצח מרוצת ההנחה תחום

u 28 60. ארנונה
16 14 70 אוטובוס
32 ;/ 5 63 רכבת
27 1* 54 תעופה
$2 2 73 מוזיאון
2© 6 74 תיאטרון
20 8 72 קונצרט
.j*....1 5 55 קולנוע
ץן 4 59 שחייה בריכת
16 6 78 וטיולים נופש
§ 3 89 ועיתונים ספרים
12 14 74 השכלה מוסדות

י 6 24 70 קנייה רשתות
6 18 76 חשמל חנויות

;13 33 54 בכבלים טלוויזיה
18 23 59 . בנקים
17 7 76 ביטוח

עליחן. יודעים או ובהטבות בהנחות שמשתמשים לאנשים מתייחסות שביעותרצון לגבי השאלות 1

(באחוזים) ו0ץ גיל לפי ומהטבות מנגחות שביעותרצון :15 לוח

גברים נשים 75+ 7470 6965 6460 סח"כ ההנחה תחום

58 61 67 53 65 49 60 אתונה
75 66 72 66 75 64 70 אוטובוס
70 53 66 70 53 71 63 רכבת
44 64 54 37 53 100 54 תעופה
71 66 81 67 67 83 73 מוזיאון
77 71 64 80 80 73 74 תיאטרון
72 71 79 71 71 60 72 קונצרט
54 54 48 50 74 29 55 קולנוע
58 59 50 75 55 50 59 שחייה בריכת
79 76 69 80 82 77 78 וטיולים נופש
96 70 81 100 100 67 89 ועיתונים ספרים
71 78 60 71 77 100 74 השכלת מוסדות
68 71 74 55 78 73 70 קנייה רשתות
78 75 50 100 100 67 76 חשמל חנויות
52 56 71 31 76 54 54 בכבלים טלוויזיה
63 52 53 60 71 50 59 בנקים
86 65 79 67 77 80 76 ביטוח
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(באחוזים) עלייה ושנת מוצא ארץ לפי ומהטבות מהנחות שביעותרצון :16 לוח

אירופה
1949 עד אמריקה אסיה

1968+ 1967 1948 וישראל אפריקה סה"כ ההנחה תחום

63 57 61 62 55 60 ארנונה
70 68 72 73 63 70 אוטובוס
69 66 58 67 53 63 רכבת
58 41 61 60 40 54 תעופת
80 59 79 74 69 73 מוזיאון
85 61 75 78 56 74 תיאטרון
73 64 76 76 61 72 קונצרט
73 46 56 56 50 55 קולנוע
69 48 65 71 41 59 שחייה בריכת
90 70 77 77 78 78 וטיולים נופש
100 100 85 93 80 89 ועיתונים ספרים
100 75 65 78 62 74 השכלה מוסדות
81 78 60 68 73 70 קנייה רשתות
50 100 75 78 71 76 חשמל חנויות
47 50 62 55 50 54 בכבלים טלוויזיה
56 67 57 61 50 59 בנקים
67 73 80 75 75 76 ביטוח

השכלה לפי ומהטבות מהנחות שביעותרצון :17 לוח

גבוהה תיכון
חלקית חלקי למד לא
ומלאה ומלא ועממי סה"כ ההנחה תחום

57 62 60 60 ארנונה
64 77 65 70 אוטובוס
64 59 67 63 רכבת
37 60 54 54 תעופה
75 71 75 73 מוזיאון
62 84 68 74 תיאטרון
45 91 62 72 קונצרט
54 66 40 55 קולנוע
60 71 45 59 שחייה בריכת
83 79 73 78 וטיולים נופש
83 95 83 89 ועיתונים ספרים
71 71 90 74 השכלה מוסדות
47 67 82 70 קנייה רשתות
100 67 78 76 חשמל חנויות
73 36 57 54 בכבלים טלוויזיה
25 27 17 59 בנקים
71 76 71 76 ביטוח
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(באחחימ)1 תכנסח לפי וטרנטבות מהנחות שביעותוצון :18 לוח

2,000 1,000 עד
3,000+ 2,999 1,999 999 סח"כ ההנחה תחוס

56 46 64 65 60 ארנונה
86 71 73 63 70 אוטובוס
60 47 72 48 63 רכבת
57 60 61 43 54 תעופה
91 47 75 56 73 מוזיאון
79 75 81 55 74 תיאטרון
67 89 68 67 72 קונצרט
60 54 39 59 55 קולנוע
80 50 56 50 59 שחייה בריכת
100 80 76 73 78 וטיולים נופש
100 87 93 100 89 ועיתונים ספרים
80 64 87 60 74 השכלה מוסדות
82 50 82 61 70 קניית רשתות
100 50 83 60 76 חשמל חנויות
67 67 37 54 54 בכבלים טלוויזיה
86 50 ' 41 67 59 בנקים
100 71 79 33 76 ביטוח

לחודש. בש''ח חחכנסח 1

(באחחי0) מגויים won יישוב לפי מוזגחוז*ומתטבות שגיעותוצע :19 לוח

עם גר יישובים ערים
אחרים לבד גר אחרים גדולות סה"כ ההנחה תחום

59 63 74 54 60 ארנונה
14 12 71 70 70 אוטובוס
63 44 47 40 63 רכבת
50 42 45 42 54 תעופה
75 48 73 73 73 מוזיאון
6 7 84 47 74 תיאטרון
80 53 81 45 72 קונצרט
47 71 50 58 55 קולנוע
61 50 38 71 59 שחייה בריכת
77 78 77 78 78 וטיולים נופש
93 80 84 91 89 ועיתונים ספרים
74 75 48 81 74 השכלה מוסדות
71 62 80 43 70 קנייה רשתות
69 100 75 80 76 חשמל חנויות
54 56 84 44 54 בכבלים טלוויזיה
59 60 44 56 59 בנקים
77 73 81 72 76 ביטוח
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(גאחחי0) ימהטגוו* מו*גח1ת לשגיעותיצון סיבוי* :20 ל1ח

ההנרוח
ניתנת יש הנחה הנחת הנחת
בצורה תנאיס ניתנת ניתנת משמעותית

אחר מכובדת נלווים בתשלומים כמובטח כספית סה"כ ההנחה תחוס

0 14 0 9 23 83 60 ארנונה
0 21 0 0 22 75 70 אוטובוס
0 21 0 0 25 75 63 רכבת
0 18 0 0 14 79 54 תעופה
0 31 0 0 9 72 73 מוזיאון
0 17 0 0 13 80 74 תיאטרון
0 22 0 0 17 49 72 קונצרט
0 28 0 0 19 69 55 קולנוע
0 12 0 3 12 79 59 שחייה בריכת
0 26 1 13 15 72 78 וטיולים נופש
0 15 0 0 9 64 89 ועיתונים ספרים
0 15 0 0 12 85 74 השכלה מוסדות
2ג 9 0 12 18 70 70 קנייה רשתות
0 15 0 8 0 77 76 חשמל חנויות
0 9 4 9 26 67 54 בכבלים טלוויזיה
29 18 18 6 30 42 59 בנקים
0 13 0 3 16 81 76 ביטוח

הנחת. תלושי ניתנים 1

עמלת. משלמים לא 2
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(בא^וזיט) ומהטבות מהנחות לאישביעווגיצון סיבות :21 לזח

ההנחה ההנחה החנחח
" ניתנת לא תנאים אין לא לא

בצורח נלווים ניתנת משמעותית
אחר מכובדת ותשלומים כמובטח כספית סח"כ ההנחה תחוס

12 27 8 5 58 28 ארנונה
25 25 3 0 60 14 אוטובוס
0 40 0 0 40 5 רכבת
0 10 10 20 50 19 תעופה

50נ 0 0 50 0 2 מוזיאון
417 17 0 17 50 6 תיאטרון
0 25 0 0 25 8 קונצרט

530 0 10 10 30 15 קולנוע
0 0 0 0 100 4 שחייה בריכת

*14 14 0 0 57 6 וטיולים נופש
0 0 0 0 100 3 ועיתונים ספרים
0 0 0 40 60 14 השכלת מוסדות
79 0 4 17 65 24 קנייה רשתות
0 0 0 33 67 18 חשמל חנויות
84 61 4 7 32 33 בכבלים טלוויזיה
0 0 15 8 69 23 בנקים
0 0 0 0 100 7 ביטוח

לאזורים. מוגבלת וחחנחח ביורוקרטיה 1

רגילים. כרטיסים על רק nrun 2

מגורים. לאזור מוגבלת חנחח 3

מגורים. לאזור מוגבלת חנחח 4

יומיות. להצגות רק חנחח 5

מעבר. בעונות רק ניתנת חנחח 6

מחבית. רחוק נמצאות החנויות 7

זמניות. ההנחות 8
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סוציזדמתי&נ"ט מאפ>>ג*ט לפי באלמנה tntvnn ולא>שב>ע1י*יצ1ן לשביעותיצ1ן ס>ב1ו* :22 ל™
(באחהי^)

עלייה שטל מוצא אוץ מין גיל

אירופה
1949 עד אמריקה אסיח

1968+ 1967 1948 וישראל אפריקה גברים נשים 75+ 7470 6965 6460 סח"כ חסיבח

לשביעותרצון1 סיבות
משמעותית ההנחה

86 83 80 86 74 81 83 80 90 87 65 83 כספית מבחינה
17 29 21 17 38 25 21 27 21 17 30 23 כמובטח ניתנת ההנחה
7 14 4 6 16 10 7 6 11 12 5 9 בתשלומים ניתנת ההנחה
5 17 17 11 22 18 11 17 17 11 10 14 מכובדת בצורה ניתנת ההנחה

לאישביעותיצון1 סיבות
משמעותית לא ההנחה

65 44 71 71 40 57 60 65 59 73 29 58 כספית מבחינה
066 0 11 63 9077 5 כמובטח ניתנת לא ההנחה
12 11 3 8 9 10 6 4 12 13 0 8 נוחים לא התשלום תנאי

ניתנת לא ההנחה
12 39 23 20 37 26 29 26 19 33 43 27 מכובדת בצורה

מגורים דפוס יישוב לחודש) (בש''ח הכנסה השכלה

גבוהה תיכון
עם גר גר יישובים עמם 2,000 1,000 חלקית חלקי למד לא
אחרים לבד אחרים גדולות 3,000+ 2,999 1,999 999 עד ומלאה ומלא ועממי הסיבה

שביעותוצץ
משמעותית ההנחה

83 85 86 81 100 76 84 81 96 85 77 כספית מבחינה
25 17 26 21 0 18 27 24 25 19 27 כמובטח ניתנת ההנחה
10 7 17 4 0 12 8 11 0 7 13 בתשלומים ניתנת ההנחה
11 20 21 10 0 12 17 12 12 14 15 מכובדת בצורה ניתנת ההנחה

אישביעותוצון
משמעותית לא ההנחה

56 65 92 52 100 80 43 52 83 63 46 כספית מבחינה
55 15 3 0094 009 כמובטח ניתנת לא ההנחה
6 15 31 4 0 7 12 9 8 7 9 נוחים לא תשלום תנאי

ניתנת לא ההנחה
25 35 46 24 0 20 41 22 0 30 35 מכובדת בצורה

ולאישביעותרצון. לשביעותרצון אחת מסיבח יותר לציין אפשרות גיתנח למרואיין 1
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סוציודמתופיים מא0ייגימ ל0י באוטובוסי מחנחות ולאישביעוו*1צוו לשביעותרצון סיבות :23 לוח
(באחוזים)

עלייה שנת ארץמוצא מין גיל

אירופה
1949 עד אמריקה אס>וז

1968+ 1967 194S וישראל אפריקה גבריס נשיס 75+ 7470 4965 6460 סח''כ חסיבח

לשביעותיצון1 סיגית
משמעותית ההנחה

89 66 76 82 56 74 76 76 71 80 65 75 כספית מבחינת
16 31 18 17 33 23 22 29 23 13 26 22 כמובטח ניתנת ההנחה

ניתנת ההנחה

16 25 20 22 20 26 15 21 29 17 17 21 מכובדת בצורת
לאישגיעותרצץ1 סיגית

י משמעותית לא ההנחה
40 40 80 63 54 54 66 71 67 50 29 60 כספית מבחינה

ניתנת לא ההנחה
40 33 15 18 38 23 28 14 13 25 71 27 מכובדת בצורה

anno am nw*> ttnrb (גש"ח הכנסה חשכלח

גבוהה תיכון
עס גר גר יישובים עריס 2,000 1,000 חלקית חלקי למד לא
אחריס לבד אחריס גדולות 3,000+ 2,999 1,999 999 עד ימלאח ימלא יעממי mnm

שביעותחיון
משמעותית ההנחה

74 77 68 78 72 75 75 73 76 84 65 כספית מבחינה
21 26 26 21 11 17 22 30 24 14 32 כמובטח ניתנת חחנחח

ניתנת ההנחה

21 23 45 10 22 33 17 22 20 24 18 מטבד.ה בצורה
אישביעיתחגון

משמעותית לא חחנחח
50 83 33 62 100 67 31 73 100 69 *0 כספית מבחינה

ניתנת לא חחנחח
21 33 33 24 0 17 38 27 12 23 32 מכובדת בצורה

ולאישבי^תרצון. לשביעותרצון אחת מסיבה יותר לציץ אפשרות ניתנה למרואיין 1
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(באחוזים) עבורם ביותי גחשובוו* ו*7{ש>שימ עליד* שצויגו ועניוות :24 לוח

ראשונה,1 העדפה
ראשונה2 העדפה ושלישית שנייה התחום

28.0 38.1 ארנונה
15.4 34.4 חשמל
6.4 25.0 טלפון
4.5 21.0 תחבורה
9.2 20.5 תרופות) (קופתחולים, רפואיים שירותים
6.2 13.6 מסים
4.0 13.4 קנייה רשתות
5.7 12.9 מזון
0.5 9.2 מים
0.7 8.9 וטלוויזיה רדיו
1.2 7.9 קולנוע) קונצרט, (תיאטרון, בידור
1.2 4.7 והנעלה ביגוד
1.5 4.2 חשמל מוצרי
0.7 3.7 בכבלים טלוויזיה
0.2 3.7 גז
0.7 3.2 וטיולים נופש
1.5 3.0 ומשכנתא) דירה (שכר דיור
0.2 3.0 בנקים
1.2 2.7 תעופה
0.2 1.2 ועיתונים ספרים
0.2 1.0 ביטוח
0.5 0.7 למבוגרים וחוגים השכלה מוסדות
0.2 0.7 שחייה בריכות
0.2 0.5 מוזיאון
0.2 0.7 שיפוץ) ניקיון, בית, (ועד בית אחזקת
0.2 0.2 מידה באותה חשוב הכל
1.0 1.0 יודע לא
1.0 1.0 הנחות רוצה לא
6.4 6.4 השיבו לא

לקשישים. הנחות למתן המועדפים התחומים משלושת כאחד התחום את שדירגו חקשיש>ם אחוז מוצג זו בעמודה 1

ראשונה. בעדיפות התחום את שדירגו הקשישים אחוז מוצג זו בעמודה 2
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סיכום גי: פרק

בסיס להוות היכולים למחשבה, וקווים שאלות מספר מעלים חלקיו, כל על זה, בדו"ח שהוצגו הממצאים
p כמו מימושן. ואופן להן הזכאות ההנחות, תחומי על הוותיקים האזרחים לענייני הציבורית במועצה לדיון
סיכום מחווים להלן המובאים הדברים נוספים. וגופים המועצה עלידי מסקנות להסקת לסייע יכולים חם

אופרטיביות. המלצות בגדר ואינם המחקרי המידע של
מתן ואופן כיום הזמינות ההנחות על המידע נושא חם הממצאים מן בולט באופן העולים הנושאים שני

ההנחות.
מידע תפצו*

ניתן נמוך. הוא הקיימות ההנחות רוב על היודעים ששיעור משום הקיימות, ההנחות על מידע להפיץ רצוי
התכנסות במקומות מודעות העיתונות, הרדיו, הטלוויזיה, הלאומי, הביטוח הודעות באמצעות מידע להפיץ
על מידע וחוברות מוגן) דיור (מוסדות, קשישים של מגורים ובמקומות יום) מרכזי (מועדונים, קשישים של

לקשישים. שירותים
ההנחות מת( אופ(

מכובדת. בצורה ויינתנו אמינות, יחיו יקבלו שהם שההנחות להבטיח רצוי מההנחות ייהנו שהקשישים כדי
מקום יש והאם ציבוריים וגופים המקומיות רשויות עלידי הנחות למתן הרצויה הדרך מחי לשקול יש

אלה. הנחות במתן וקביעות אחידות להנהגת
גם והציבוריות הממלכתיות מההנחות ליהנות לקשישים לאפשר רצוי ותיק" "אזרח כרטיס הפקת לאחר גם

גילם. ואת אותם המזהה אחר רשמי מסמך כל הצגת כנגד
ממלכתיים בשירותים ההנחה מתן בתהליך אוטומציה יותר בהכנסת והאפשרות הצורך את לבדוק רצוי

ביורוקרטי. סרבול להנחות הזכאים מהקשישים למנוע כדי וציבוריים,
טלפון (כגון בהם משתמשת האוכלוסייה שכל נוספים לשירותים ההנחות את להרחיב שיוחלט במידה

הנוספים. בשירותים גם האוטומציה עקרון את להחיל מוצע אזי וחשמל),
לקשישים ההנחות מתן המשך את לעודד ניתן שירותים, של רחב מהיצע ליהנות הקשישים למרב לאפשר כדי
של הכלכלית היכולת של השונות ולרמות השונים החיים לסגנונות שיתאימו באופן שירותים, של במגוון

הקשישים.
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ישראל קשישי של סוצי1דמוגרפיים אפיונים אי: נספח
1990 סוף ימין, גיל לפי 60+ בני א1: לוח

אחוזים אלפים

נשים גברים סה"כ נשים גברים סח"כ

100.0 100.0 100.0 332.2 269.9 602,1 60+ בני *"**
26.4 26.8 26.6 87.7 72.2 159.9 6064
25.3 25.0 25.1 83.9 67.5 151.4 6569
17.4 17.7 17.5 57.8 47.7 105.5 7074
16.0 15.6 15.8 53.1 42.1 95.2 7579
9.6 9.9 9.7 31.8 26.6 58.4 8084
5.4 5.1 5.3 17.9 13.8 31.7 +85

100.0 100.0 100.0 309.9 251.2 561.1 60+ <<a wnn* xvm
25.8 26.2 26.0 80.1 65.8 145.9 6064
25.3 25.3 25.3 78.4 63.5 141.9 6569
17.4 17.9 17.6 54.0 45.0 99.0 7074
16.3 15.7 16.1 50.6 39.5 90.1 7579
9.7 10.0 9.8 30.0 25.0 55.0 8084
5.4 4.9 5.2 16.8 12.4 29.2 +85

.1991 לסטטיסטיקת, המרכזית הלשכה מקור:

1990 סוף (מחוז), גיאוגרפי אזין* לפי 60+ בני א2: ל™

מחוז סה"כ

הדרום אביב תל המרכז חיפה הצפון ירושלים ארצי

אלפים
53.1 201.0 121.4 102.0 64.5 58.7 602.1 60+ בני סת"5
16.5 49.4 31.4 26.3 19.1 16.7 159.9 6064
14.1 49.4 30.8 26.4 16.4 13.9 151.4 6569
9.1 36.3 21.5 17.8 11.0 9.6 105.5 7074
13.4 65.9 37.7 31.5 18.0 18.5 185.3 +75

אחוזים
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 60+ בני סת"ל
31.1 24.6 25.9 25.8 29.6 28.4 26.6 6064
26.6 24.6 25.4 25.9 25.4 23.7 25.1 6569
17.1 18.1 17.7 17.5 17.1 16.4 17.5 7074
25.2 32.8 31.1 30.9 27.9 31.5 30.8 +75

.1991 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה מקור
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11990 בישראל, לקשישים ממושך טיפול שירותי תיאור ב: נספח
שירות כל לגבי בקשישים. ממושך לטיפול והקהילתיים המוסדיים השירותים מערכת את נתאר זה בנספח
של בולטים נבחרים מאפיינים pi המשורתת האוכלוסייה סוג את הניתן, השירות אופי את בקיצור נציין
ייחודיים שירותים וחלקם האוכלוסייה לכלל השירותים במערכת משולבים מהשירותים חלק השירות.

הקהילתיים. לשירותים נפנה מכן ולאחר המוסדיים השירותים בתיאור נפתח לקשישים.

מוסדיים שירותים .1

א) התפקודי: מצבם לפי לקשישים המוענק הטיפול רמות לפי מסווגות בארץ ממושך לטיפול המיטות
סיעודים ג) ברחצה); בעיקר (המוגבלים תשושים 0 משקבית); בפעילות בעיקר (המוגבלים עצמאים
לעתים וזקוקים יומיומיות, בפעילויות (המוגבלים נפש תשושי ד) ואכילה); הלבשה ברחצה, (המוגבלים
או קצר לשיקום נוספות מיטות קיימות הללו, הקטגוריות לארבע מעבר סגורה). במחלקה לאשפוז
צמודת רפואית להשגחה הזקוקים קשישים כלומר סיעודימורכב, במצב לקשישים מיטות pi ארוךטווח,
קופות באמצעות ממומנים והשיקום המורכב הסיעודי הטיפול לחץ). מפצעי הסובלים קשישים (כגון יותר
הקשיש של השתתפות עם והרווחה, העבודה ומשרד הבריאות משרד עלידי ממומן הממושך הטיפול החולים.

המשפחה. או
ממושך לטיפול מוסדות 1.1

נמצאות ממושך לטיפול מיטות טיפול. רמות למספר מחולק בישראל הממושך הטיפול לעיל, שצויין כפי
את (המשרתים כרוניים לחולים בתיחולים פסיכיאטריים, או כלליים בתיחולים שונות: מסגרות בארבע
שתיים (הכוללים רבתכליתיים ומוסדות לתשושים), גם ולפעמים (לעצמאים אבות בתי הסיעודית), הרמה

רמות). ארבע עד
הלשכות דרך להגיש יש נפש תשושי או סיעודיים בקשישים המטפל כלשהו רפואי למוסד להתקבל פנייה כל
הקשיש של התפקודית היכולת את הבודק קפדני מבחן עלפי נקבעת הזכאות הבריאות. משרד של המחוזיות

ילדיו. ושל הקשיש של הכנסות מבחן בסיס על נקבעת המימון רמת משפחתו. של הסוציאלי המצב ואת
במידת המקומית, הרווחה לשכת דרך או למוסד, ישירות להפנות יש לארפואיים למוסדות לקבלה בקשות
ולהערכת המגורים להסדרי התפקודית, ליכולת בהתאם נקבעת הזכאות ציבורי. במימון מעוניין שהקשיש

ילדיו). ושל הקשיש (של הכלכליים המשאבים
כוונת ללא וולונטרית בחסות וחלקם פרטית, בבעלות חלקם ציבורית, בבעלות פועלים המוסדות מן חלק

רווח.
בתיהחולים והרווחה. העבודה ומשרד הבריאות משרד של פיקוחם תחת נמצאים ממושך לטיפול המוסדות
תחת נמצאים אבות, בבתי הממוקמות סיעודיים ולקשישים נפש לתשושי המחלקות וכן כרוניים, לחולים
העבודה משרד בפיקוח נמצאות ותשושים עצמאיים לקשישים המחלקות הבריאות. משרד של פיקוחו
אלה. פניות של מלא או חלקי ולמימון למיסוד להפניות הנוגע בכל גם נכונה זו אחריות חלוקת והרווחה.

תריאטרי אקוטי לשיקום מחלקות 1.2

אקוטי וטיפול אבחון, ממושך, או קצר שיקום מספקות אשר מיוחדות גריאטריות במחלקות המדובר
אלה מחלקות למצוא ניתן מורכב. סיעודי טיפול הדורשים במקרים אלה מחלקות מטפלות כן כמו מיוחד.

גריאטריים. במרכזים או כלליים בבתיחולים

ממושן לטיפול קהילתיים שירותים .2
שמספקת הבלתיפורמלית העזרה את להשלים היא לקשישים הקהילתי הממושך הטיפול שירותי מטרת
הקהילתיים השירותים רשת אמנם בבית. ולהתגורר להמשיך מוגבלים לקשישים לאפשר כדי המשפחה,
השירותים את המשורתים. מרבית את הקשישים מהווים למעשה אך לקשישים, בלעדית מיועדת איננה

עיקריות: קבוצות לחמש לחלק ניתן ובקהילה בביתם לקשישים המסופקים

לגרתטולוגיו* גרוקדייל ו^יגטמנו( בישראל". ממושן טיפול "שירותי .1990 .t נאון, ב.; מורגנשטיץ, ;.n ,t\vpo מתון: לקוח 1

פורסם). (טרם לאומי לביטוח והמוסד
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בביתו? לקשיש הניתנים שירותים א)
, קהילתיים במרכזים המסופקים שירותים ב)

י } נוספים קהילתיים שירותים 0
דיור; שירותי ד)

מיוחדים. לצרכים כספיים מענקים ה)
בביתו לקשיש ת3ית3ים שירותים 2.1

מקצועי רפואי/סיעודי טיפול א)
קופות של טיפול להמשך והיחידות החולים קופות מרפאות באמצעות מסופק הרפואי/סיעודי הטיפול
כללית קופתחולים בידי ניתן הטיפול רופא. ביקור גם ולעתים אחות ביקורי כולל השירות החולים.
אחות, מרופא, מורכבים טיפול" ולהמשך בית לטיפול "יחידות המכונים אלה, צוותים בתיחולים. ומספר

סוציאלי. ועובד בעיסוק מרפא פיזיותרפיסט,
בבית פאותרפואי טיפול ב)

להמשך היחידות באמצעות ומסופק לביתם, למרותקים בעיסוק וריפוי פיזיותרפיה שירותי כולל זח טיפול
השירות. של העיקרית המממנת היא קופתחולים ובתיהחולים. קופתחולים של טיפול

לאמקצועי אישי טיפול 0
אכילת, הלבשה, רחצה, כגון יומיומיות פעילויות בביצוע המתקשים קשישים לאותם לסייע מיועד השירות
מספקים השירות את הקשיש. ברחצת בעיקר מתרכז הטיפול כיום קלות. בית ועבודות אוכל הכנת ולעתים

פרטיות. וחברות רווח כוונת ללא גופים מט"ב, אגודת
קשישים סיעוד. ביטוח חוק במסגרת זכאות, לקריטריוני בהתאם השירות את מממן לאומי לביטוח המוסד
של השתתפותו אך אישי, טיפול למימון הרווחת ללשכות לפנות יכולים החוק לפי זכאים שאינם מוגבלים

המטפלת. הסוציאלית העובדת להמלצת בהתאם הכנסות מבחן עלפי נקבעת הרווחה משרד
בזקנים) (מטפלות מט"זיות ד)

בבית מבקרת המט"זית סמךמקצועי. אדם כוח באמצעות המקומיות, הרווחה לשכות בידי מסופק השירות
הוא שלחם הנוספים השירותים הספקת אחר ולעקוב בסיסי טיפול לספק הצרכים, על לעמוד כדי הקשיש

רפואי. טיפול לקבלת ובליווי תרופות במתן קלות, בית בעבודות בקניות, מסייעת המט"זית נזקק.
משקבית שירותי ח)

וכו') ארוחות הכנת כביסה, (ניקיון, משקבית עבודות לבצע מסוגלים שאינם לקשישים מסופק זה שירות
כדי כספית תמיכה למשפחה ניתנת רוב עלפי הכנסה. מבחן של בסיס על העירוניות הרווחה לשכות בידי
הספקה שאין כמעט השירות. דרך תשלום העובד מקבל ולעתים פרטי, באופן השירות את לרכוש להם לאפשר
המסופקים השירותים בסל זה שירות נכלל סיעוד, ביטוח חוק במסגרת משקבית. שירותי של מאורגנת

מוגבלים. לקשישים
ניידימ נביטה שיחתי ו)

מסוימים באזורים (רק בסוגרים שליטה בעיות עם לקשישים שרה" "יד אגודת עלידי מסופק זה שירות
האגודה. של וסדינים פיג'מח והספקת והחזרתה, הלקוח מבית הכביסה איסוף כולל השירות בארץ).

ארוחות ז)

עלידי בעיקר המסופק שירות זהו  לעצמם לבשל מסוגלים שאינם קשישים עבור ליום אחת ארוחה הכנת
נעשית הארוחות אספקת יום. במרכזי או במועדונים אבות, בבתי או הקשיש בבית המקומיות, הרשויות
השתתפות מידת קפואות). (ארוחות פרטיות וחברות מלכ"רים חמות), ארוחות (בעיקר התנדבות ארגוני בידי
של השתתפות מהקשישים נדרשת מקרה בכל אולם, הכנסה. מבחן עלידי נקבעת הארוחה במחיר הלקוח

הארוחה. ממחיר 50>m<

חברתיים גיקורים ח)
השירות בארגון לבית. רתוקים שחלקם עריריים, קשישים של בבתיהם מתנדבים של ביקורים כולל זה שירות
התנדבות, ארגוני לאומי, לביטוח המוסד העירונית, הרווחה לשכות גופים: של יחסית רב מספר מעורבים

אישית". מחוייבות "פרויקט במסגרת תלמידים המפעילים עליסודיים ספר ובתי מתנ"סים
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אזעקה מעיכות ט)
אם בין לקריאתם, מיידית הנענה מרכז עם להתקשר בגפם החיים לקשישים לאפשר היא השירות מטרת
אזעקה, מערכות מספק אשר שרה" "יד ארגון נותן השירות את למיגון. או בריאות לבעיית קשורה היא
ממחלות הסובלים ולקשישים מוגבלים לקשישים יישובים, במספר הממוקמים חירום למוקדי המחוברות
מיועדות אלה המשטרה. אל מחוברות אשר אזעקה מערכות מספקים התנדבות ארגוני מספר אסטמה. או לב
פועלים השירות את המספקים מהארגונים חלק גבוהים. פשע אחוזי עם באזורים המתגוררים לקשישים

לקשישים. פרטיים אזעקה שירותי גם התפתחו לאחרונה אדום. דוד מגן עם במשותף
בקהילת המסופקים יום טיפול שירותי 2.2

להקל היא הכוונה ארוך. לטווח בהחזקה או בשיקום בעיקר מתמקדים בקהילה הניתנים יום טיפול שירותי
שירותים להספקת כמרכז לשמש וכן לקשישים, ופנאי חברה שירותי לספק המשפחה, על המוטל הנטל על

נבחרים. בריאות ושירותי אישיים

יו0 גתיחולימ א)
נפשי או פיזי לשיקום הזקוקים שיקומי פוטנציאל עם למוגבלים שיקומי רפואי יום טיפול מספק זה שירות
רפואי, טיפול כולל. השירות מביתהחולים). מכבר לא זה ששוחררו אלה (בעיקר מוגבלת זמן לתקופת

והסעה. וצהריים בוקר ארוחות סוציאלי, טיפול בדיבור, ריפוי בעיסוק, ריפוי פיזיותרפיה, סיעוד,
יומ מרכזי ב)

בסיכון ונמצאים חברתי מבידוד הסובלים נפש) ותשושי (תשושים מוגבלים לקשישים בעיקר מיועד זח שירות
טיפול חברתית, פעילות מוגנת, תעסוקה ל האלה השירותים מסופקים מנטלית. או תפקודית להידרדרות
ובמרכזי יחידות) 7) אבות בבתי מסופק השירות וארוחות. סוציאלי ייעוץ מספרה), כירופודיה, (רחצה, אישי

והרווחה. העבודה משרד במימון יחידות) (כ60 בקהילה יום
מועדוגימ ג)

ומגוון המקומיות, שברשויות וחברה ספורט לנוער, האגף בחסות עצמאיים, לקשישים ופנאי תרבות פעילויות
נוספים. ארגונים של

מונע טיפול ד)
בעיותיהם את לאבחן כדי זאת בסיכון, הנמצאים קשישים של מוקדם באיתור לסייע נועד זה שירות
נפשית. או פיזית הידרדרות למנוע במטרה ישיר, לטיפול האחראיים לגופים ולהפנותם והחברתיות הרפואיות
והיא הבריאות, משרד מממן התכנית את וחברתיים. תפקודיים רפואיים, צרכים הערכת כוללים השירותים

אחרים. באזורים הבריאות משרד ובידי אביב ובתל בירושלים המקומיות הרשויות בידי מופעלת
קהילתי פארהרפואי טיפול ה)

קופתחולים. במרפאות הניתנים בעיסוק, וריפוי פיזיותרפיה כוללת זו מסגרת
פסיכוגריאטריימ שירותיט ו)

מועדונים הנפש, לבריאות קהילתיות מרפאות פסיכוגריאטריים: קהילתיים שירותים של סוגים שני קיימים
אם לקשישים, פסיכוגריאטריים וייעוץ טיפול אבחון, שירותי מספקות הקהילתיות המרפאות יום. ומרכזי
המרפאות את הכללית. האוכלוסייה את המשרתות המרפאות עם בשילוב ואם לקשישים מיוחדת במסגרת
מספקים היום מרכזי פסיכיאטריים. בתיחולים ומספר קופתחולים באמצעות הבריאות, משרד מפעיל
עם במשולב ולעתים נפרדת ביחידה לעתים קוגניטיבית, מירידה הסובלים לקשישים חברתיים שירותים
לקשישים שירותים במתן מתמקדים (בירושלים) מלב"ב מועדוני היום. במרכז המבקרים לכלל הפעילות

אלה.

תחבורה ז)
יום. למרכזי או רפואי טיפול לקבלת להסעה שזקוקים מוגבלים לקשישים תחבורה לספק השירות מטרת
התחבורה בשירותי להשתמש יכולים שאינם או מוגבל ניידותם שכושר הקשישים הוצאות את מכסה התכנית
יום, טיפול ושירותי רפואי טיפול לקבלת נסיעה הוצאות הן החזר לקבל ניתן שעבורן ההוצאות הציבורית.
זה מסוג מענקים נותנת כללית קופתחולים במוסדות. המתגוררים קרובים אצל לביקור נסיעה הוצאות או
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מהווה השירות הכנסות. מבחן בסיס על החזר נותן והרווחה העבודה ומשרד הזכויות מלוא בעלי למבוטחים
חיום. במרכזי הניתן הטיפול מן אינטגרלי חלק

עזרים או רפואי ציוד . נוספים קהילתיים שירותים 2.3

רפואי. ציה של קצרתמועד והשאלה רפואי, ציוד רכישת במימון סיוע דרכים. בשתי מסופק זה שירות
בהתאם נוספים עזרים רכישת גם מכסח המשרד ניידות. עזרי רכישת מעלות 759>< מכסה הבריאות משרד
כללית קופתחוליס מיוחדות. ונעליים הליכה עזרי גלגלים, כיסאות שמיעה, מכשירי בעיקר  הכנסה למבחן
ארגון  שרה" "יד אגודת בידי נעשית רפואי ציוד השאלת מבוטחיה. עבור בעלות, היא גם משתתפת

חודשים). לשלושה (עד קצרות זמן לתקופות ציוד משאילה האגודה התנדבותי.
דיור 1A

לגור לקשישים מאפשרים הם בקהילה. הקשישים עצמאות על לשמירה לתרום אמורים אלה שירותים
הקיימות חדירות התאמת עלידי או מיוחדות דירות הספקת עלידי התפקודית, ליכולתם המותאם במקום

הקשישים. של המיוחדים לצרכים
מוגן ז**י א)

ניידים שהם לקשישים דירות של ריכוז זהו כללי באופן קיבוצי. דיור של העיקרי הטיפוס הוא מוגן דיור
תפקודיות חברתיות, מסיבות מוגנות לדירות לעבור נאלצים אך משקבית, ובניהול האישי בתפקוד ועצמאיים
בשיתוף גופים, מספר בידי מופעלות מוגן לדיור התכניות הולמים. בלתי דיור תנאי בגלל או משפחתיות, או
המחוברת הבית, לאם בנוסף האטת. בית של נוספים משירותים נהנים שהדיירים כך אבות, בתי עם פעולה
המועדון מועדון. ורכז מעשית, אחות רופא, גם המעסיקות תכניות יש הדיירים, לכל אינטרקום במערכת

בשכונה. המתגוררים אחרים לקשישים גם פתוח
\ ושיפוצו tivtti 1ו*ו*אמו* סיוע ב)

העבודה משרד פרטיות. דירות התאמת עלידי הדיור תנאי לשיפור תכניות מספר קיימות המוגן, לדיור בנוסף
שונים. ותיקונים שרברבות, צביעה, כולל דירותיהם, לשיפוץ קשישים לדיירים כספי סיוע מציע והרווחה

מעקה, (בניית מוגבלים של התפקודי למצבם הדירות בהתאמת כספי סיוע המציעה תכנית יש השיכון למשרד
השיכון. ולמשרד הבריאות למשרד משותפת ועדה בידי נקבעת זה לסיוע הזכאות הדלת). הרחבת

מיוחדים לצרכים כספיים מענקים 2.5

חימום, לבית, בסיסי ציוד כגון מיוחד, וציוד שירותים רכישת עבור מענקים בעיקר נכללים זו בקטגוריה
הכנסה. מבחן עלפי והרווחה, העבודה משרד בידי בעיקר ממומן זה שיהות וכף. שינויים טיפול
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נבחרים קהילתיים ושירותים המוסדיים השירותים פיזור על נתונים גי: נספח
1990 בישראל,

1990 סוף לקשישים, המוגן הדיור תגניות ישימו! t1< ל™
דיור יחידות כתובת שם מחוז

45 (14 (הנשיא ירושלים ,4139 ת.ר. סלומונס מאירורה ל.א. יד ירושלים
32 ירושלים ,33 בוסתנאי בוסתנאי  א.ע.מ.א.
46 ירושלים ,44 אמנו רחל אמנו רחל  א.ע.מ.א.
16 ירושלים ,16 אבות ימין בלום בית  א.ע.מ.א.
51 ירושלים 221/2,גילה, יהלום עמידר+אגודה  רג"מ  גילה
72 ירושלים ,56 חברון דרך "רעות"ש.נ.ס.  באמו בית
23 ירושלים ,7 גמלא בן גונן משען
157 ם  י מנחם, 2,ק. סאלד הנרייטה נופים מגדל
45 ירושלים ,4 השומר הסוכנוח+אגודה  שוויץ בית
92 ירושלים ,35 בןצבי שד' מגידו) (מגדלי הזהב מגדל
17 ירושלים ,30 גדי עין (א) גילעד בתי
18 ירושלים 9,תלפיות, הערבה בית (ב) גילעד בתי
182 ירושלים וגן, בית ,25 שחראי ירושלים נופי

796

43 עילית נצרת ,108 ארבל עמידר+אגורה  עילית נצרת הצפון
24 שמונה קמת שפרינצק, רח' פינת עיריה+אגודה  שמונה קרית
84 עכו ,2 אילת אח"י פרזות+אגודה  (55+ (דיור עכו
24 נהריה ,3 הגלעד עמיגור  עשור קרית

נהריה ,58 העלייה הקליטה) (חטי הסוכנות  תפוז

175

52 כרמל טירת ,209 גיורא שכ' עמירר+אגודה  כרמל טירת חיפה
55 חיפה ,84 התשבי (חיפה) רעות  א.ע.מ.א.
48 חיפה ,14 דוד המלך עמיגור  דוד נווה
96 חיפה חיים, 26,קרית צייטלין שקמונה+אגורה  חיים קרית
137 חיפה ,12 אידר כרמל משען
49 בנימין,ק"א גלויות,ק. קבוץ רח' עמיגור+אגודה  (א) אתא קרית
64 אתא קרית יבניאלי, שכ' עמיגור+אגודה  (ב) אתא קרית
128 מוצקין קרית ,22 ציגל אברהם עמיגור  גלית
37 ביאליק קרית ,1711 וייצמן ביאליק) (ק. רעות  א.ע.מ.א.
56 ביאליק קרית ,31 ברנר עמיגור+אגודה  שלום צור
125 ים קרית ,2426 יוספטל עמיגור  פזית

836

32 יונה כפר רמב"ס, רח' עמידר  יונה כפר המרכז
32 עקרון קרית ,162 הרצל עמידר  עקרון קרית
29 יבנה ,8 הדקל עמידר+מ.מ.  יבנה הוסטל
56 סבא כפר הנתיבות, רח' סלומונס ורה מרכז
48 סבא כפר ,25 לש"חת.ד. מחלקה רופין) (שכון עירוני  סבא כפר
48 לוד ,1 הציונות עמידר+אגודה  לוד הוסטל
48 לוד ,7 יפתח חטיבת פרזות+אגודה  (55+ (דיור לוד
37 נתניה ,6058 קוק הרב עמיגור  נתניה
54 רמלה ,12 גוריון בן פרזות+אגודה  (55+ (דיור רמלה
39 יהוד ,11 האפרסק עץ עמירר+מ.מ.  יהוד הוסטל
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דיור יחידות כתובת  שם ""
414

642 אפעל רמת משען  אפעל אביב תל
79 מ או קרית ,37 ירושלים עמיגור  קראון
84 הקרון רמת ,52 הנשיא יהודה מכבי קופ"ח  מכבי טעונות
41 אביב תל ,13 גוץ צבי "רעוו1"ס.נ.ס.  שלום בית
112 אביב תל אליהו, 2,יר החי"ל סד "רעות"ש.נ.ס.  אחוה בית
174 אביב תל אליהו, 5,יר מרגולין י'רעות"ש.נ.ס.  ברכה בית
73 עופר,יפו 25,נוה אתר חלמיש+אגורה  עופר נוה
66 תי'א כפיר, 15,נוה קודש מקראי חלמיש+אגודה  כפיר
344 אביב תל אביב, 124,רמת פיכמן משען  אביב רמת
1*1 אביב תל ,19098 השלום דרך עמיגור  השלום דרך
124 יפו עליה, גבעת ,142 יפת עמידר+אגורה  גליאנסקי ביח
328 ת"א אליהו, 76,יר גארריה לה הזהב גיל בית
31 יפו ,34 יקראל שבטי חלמיס+אגודה  יקראל שבטי
52 אביב תל התקוה, קכי ,36 בועז התקוהעמיגור+עתא+ס"ק סכי
49 יפו התמריס, 5א',גבעת חיננית עמיגור+עת"א+0  תמר נוה
41 יפו ,75 אפלטון חלמיק+עת"א  אפלטון
41 יפו ,1210 קארו חלמיק+עת"א  קארו
96 יס בת ,3 היטור קרן עמידר+אגודה  יס בת
322 ים בת ,2 היס כלל משכנות  התיכון היס מגדלי
#11 גבעתיים ,117 ים מצולות משען  גבעתיים
72 פיתוח 18,הרצליה היהודים מדינת עמיגור  שירנה בית
254 חולון ,3 יבנה משען  הרצפלד

3,224

51 אופקים ,385 קדש עמיגור+אגורה  אופקים היריס
48 אשדוד ,11/4 ניסים הרב אפרידר+אגורה  נרקיס בית
95 עומר ,5 האגם דרך עומר גני
88 גת קרית ,62/37 גת שד' עמירר+אגורה  (א) גת קרית
47 גת גליקסון,ק. 12/43,שכ' הכרמל עמידר+אגודה  (ב) גת קרית
36 אשקלון ,1014 שפירא שדי עמיגור+אגודה  אשקלון
38 אשקלון הדרום, שכ' עמיגור  לימור
126 אשקלון 64,אפרידר, הטייסים הסוכנות  זהבית
128  שבע באר ,45 יואב מבצע עמיגור  אורות
98 שבע באר ,22 המלך דוד (דיור+55)פרזות+אגורה שבע באר

731

6,17*

1992 ופקטור, באר מקור:
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1990 סוף ממושן, לט>0ול במוסדות ג1:2ש>מת לוח
orn עצמאי/ סוג סוג
נפק סיעודי vivn vim עצמאי סה"כ מוסר כוזונת שם גואלות nnn

13 49 36 36 134 ב"א ירוקליס ,33 סוף יס באיירסנהדריה בית אקל ירושלים

13 49 36 36 134

66 133 193 ב"א ירושלים ,7 גמלא בן (מסען) גוגן בי"א גיבורי
27 101 127 ב"א ירושלים ,52 לחם בית ורך (אעמ"א) בקעה הורים בית
45 132 177 ב"א ירושלים 10,ר.אשכול, פארן רח' (יס) עמית נוה
3S 98 133 ב"א עילית מוצא מוצא הרופא מעון

41 41 ב"א ירושלים ,29 החלון בניס מרגועתפארו!
19 16 12 47 ב"א ירושלים ,20 עזרא אבן (2) אורה ביח
29 28 8 65 ב"א ירושלים ,1 פיסל אהרון הבוכריס לעדו! סובה" "קיבה

44 112 87 75 318 ב"א ים סימון, סן עגוון, שי שד' המאוחד זקנים מושב
35 100 135 ב"א ירושלים ,61027 ח.ד. בעלז  יצחק ויזרע

39 70 100 ב"א ירושלים ,25 לוין הרי"ם מעגלי מחסה בתי  החומות שומרי
64 64 ב"ח ירושלים ,12 חי חל חי חל  חוליס ביקור

27 34 61 ב"ח ירושלים ,140 ת.ד. נשים) (עזרת הרצוג
53 53 ב"ח ירושלים וגן, 12,ביח בייס סיעודית מחלקה  צדק שערי

6 6 12 מן יס המבחר, 20,גבעת סיני מדבר בבית משפחתון
10 10 ב"ח ירושלים ,2 ישראל שבטי לואיסהצרפתי סנס

71 458 232 775 1,536

30 36 66 ב"ח האלה שמש,ר.1. האלה,בית צומח האלה בית פרסי
It 10 ב"א ירושלים ,80 לוין שמריהו יצחק נווה
67 33 100 ב"א ירושלים ,4 וולפסון הכנסת מגדל מלון  וזוהר פאר
20 20 ב"א ירושלים ,27 זכאי בן כרמי ביח
28 28 ב"א ירושלים ,99 לחם ביח ורן נוהרות
20 20 ב"א ירושלים 16א', הכרס בית הזהב) גיל (תמיר אביב הר

12 12 ב"א ירושלים וגן, בית ,105 עוזיאל ירושלים גבורות
12 12 ב"א ירושלים ,22 אוסישקין קדם נגחיה  למבוגר חם בית

51 55 110 216 ב"0 ירושלים ,1 סורתקין הרב שמוזה נוה
30 29 60 119 ב"א ירושלים מנחם, 16,קרית דהומיי ן רוכלי ע"ס הספרדי
62 62 ב"ח ירושלים ,788 ח.ד. חנינה, ביח הרים חמדת

46 11 57 ב"ח ירושלים 12,בקעה, ראובן ראובן ביח
14 14 ר"מ יס מנחם, 2,ק. סאלר הנרייטה סיעודית מחלקה  נופים

8 8 מן ירושלים ,11 נחמיה אבות נווה

127 208 122 194 93 744

..illllMltll
211 715 122 462 904 2,414

30 30 ב"ח התחתון הגליל ד.נ. סיעודית מחלקה  פוריה ממשלחי/עירוני /14x1
21 20 ב"ת צפת ,8 ת.ד. סיעודית מחי  (צפת) זיו רבקה

50 50

20 68 58 4 150 ב"א עכו ,2419 ח.ד. לקשיש איזורי מרכז אשל
40 100 101 9 250 ב"א עפולה ,169 ת.ד. המורה, גבעת מ.ש.ל.ב.
31 60 38 13 142 ב"א צפת ,1 זיבוניינסקי שלום סוכת
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(המשך) ג2ל לוח
חקוק עצמאי/ סוג טוג
vtti סיעודי vivn חקוק עצמאי סה"כ מוסר כתונת קם נעלות מחיז

91 228 197 26 542

41 48 נ"א נצרת הקיקי, פאולוס פרנסיס סנס ציבורי הצפון
19 19 נא נהריה ,25 זבוסינסקי החופניים הנוניס
12 12 בא (הריה ,24 סולד הנרייסה לוק1ר ג. c"y בי"א

23 23 נ"ח נצרת ,294 ת.ד. סיעודית מחלקה  וינסנס סנס
28 28 ב"ח נצרת ,8 ח.ד. סיעודית מחלקה  הקדושה המקפחה

51 48 31 130

24 24 ב''ח מעלות ,348 ח.ד. אליעזר בית פרסי
32 32 ב"א , סבריה ,3 החקמונאיס מחו נוף

23 19 33 ב"א נהריה ,44 געתין קדי ני מנגו את בסאס
46 48 ב"א נהריה ,74 ויצמן י , רונית

7 16 23 ב"א נהריה ,2 רמי * אבי
29 29 ב"א נהריה ,48 זיבוסינסקי זילברמן בית

209 200 ב"א נהריה ,14/ 8,2 המעפילים הורים) (נאות נהריה הורים מרכז
22 38 69 ב"א נהריה ,3 ויצמן חוסן בית

46 99 239 66 441

intuit.... .

91 375 147 427 123 1,163

50 292 300 200 842 ב"א חנה) פרדס (ליד אבות נווה חנה פרדס גריאסרי מרכז ממקלתי/עירוני na1n

50 292 300 209 842

28 71 79 23 201 ב"א חיפה ,1 גדליהו הספרדי בי"א אקל
43 55 56 30 184 ב"א חררה ברנדס, 2,קכ הדר ועקרים מאה עד

71 126 135 53 385

88 153 241 נא חיפה 12,אחוזה, אידר (מקען) כרמל בי"א צינורי
30 14 170 214 ג"א (7 (מאפו חיפה ,7180 ת.ד. א.ע.מ.א  הורים נית

35 35 נ"א עוספיה ,10 ת.ד. אחווה נית
38 30 ב"א חיפה ,41 מאיר העזר אבן בית

15 95 110 ב"א חיפה קאנן, 9,נור. דורי הרופא מעון
135 135 ב"א חיפה ,1210 סיני זדי סיגי הורים מעונות

23 80 103 ב"א חיפה ,1 הרקפות ככר ולס י בית
14 84 98 ב"א חיפה ,22 ח1רב ברית בני
38 51 29 118 נ"א חיפה קאנן, 3,גוה הכהן ארם רינה נית

105 165 168 646 1,684

32 32 נ"א סנעון קרית ,76 קק"ל אנרקה פנסיון פיסי
12 18 30 נ"א סנעון קרית ,19 האורנים (פרקן) אורנים פנסיון

17 17 נ"א סנעון קריח ,8 דגניות כרמלה
49 46 ב"א סבעון קרית ,23 הקוקנים רחל הורים בית
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(המשך) ג2: לוח
חקוק עגמאי/ סוג ס1ג
נפק סיעתי חקוק חקיק עונמאי סה"כ מיסו מותח 01 נץלןח nnn

27 *3 70 נ"א סבעון קריח ,58 האורנים סנעון נוף פוסי חיפה
7 11  18 נא טנעון קריח ,24 העסק אנוח גבעח

68 *0 lee נ"א סנעון קוית ,2523 החווק סבעון רמת
44 44 נ"א חיפה ,23 היינה היינויך הכרמל לנ

34 39 54 נ"א חיפה ,11 גלפוו נו5"מ מתק
59 50 נ"א חיפה ,42 הציונות קו' הוו מצפה

17 17 נ"א חיפה ,1 היינה היינוין הכומל ווו
79 79 נ"א חיפה ,14 נןגוויון קו' ויתזוו

39 39 נ"א חיפה ,27 ווח החלמה נית  כומליה
29 25 59 33 128 נ"א חיפה ,179 היס וון יהווה בן

23 51 74 נ"א חיפה ,154 היס ירך אילנות נווה
24 24 נ"ח חיפה ,1 חורקה נוף יפה
56 56 נ"ח חיפה ,27 קוימה כרמל נווה

11 99 119 נ"ח חיפה ,53 הכרמל קוקנח הכרמל קוקנת
67 67 נ"ח חיפה ,104 הגליל קאנן נוה
79 79 נ"ח חיפה ,39 פנתר גרן'
2* 24 נ"ח חיפה ,6 יקעיהו מויקר
31 39 נ"ח חיפה ,12 כץ יאיר סיעתית מחלקה  אליקע
53 53 נ"ח חורה ויצמן, קכ' נח בית

47 113 169 נ"ח אחא קוית ,9 ליליננלוס בנימין קוית
65 65 נ"ח יס קוית ,9 עגנון ק"י יס קרית

78 719 89 399 266 1,452

. iiiiiiiiiiiii
199 1,242 254 993 1,165 3,763

2§ 20 נ"ח יעקב באר צויפין, סיעודית מחלקה  הוופא אסף מ0קלתי/1(יו1ני המוני
27 236 249 72 575 נ"א נתניה וירה, קכ' נתניה גריאטרי מרכז
41 192 97 64 304 נ"א לציון ראשון ,88 ת.ר. ואקל"ג גריאטוי מרכז

216 59 266 ב"א חקור. פחח ,169 ת.ו. הקלוסה גבעת

68 358 553 186 1,165

28 80 108 נ"ח תקוה פחת ,411 ח.ו. סובל נית אקל

28 80 108

126 480 606 נ"ח ועננה ,112 ח.ו. מקעןסיעווי צינווי
51 16 136 203 נ"א וחתות ,1067 ח"ו (וחובות) עמית נייה
28 22 50 ב"א סבא כפו הנתינות, וחי סלימונס ווה מוכז

25 25 50 ב"א נתניה צאנז, עקינא,ק. ובי וחי צאנז קריח
70 70 נ"א נתניה ,14 מכנס גו פיקלו יצחק נניסנווה חפאות
79 79 נ"א נתניה ,21 לציון ואקון וגנו נניסבית תפאות
81 89 נ"א נתניה (ומז), בניס תפאוח סמטת יעוי נניםנית תפארת

42 42 ב"ח נתניה ,5929 ח.ו. (לניאוו) צאנז אנוהסמ.ו. נית
32 68 100 ב"ח נתניה ,11 לציון ואקון פלוצניק בית  נניס חפאות

26 154 180 ב"א חקוה מטלון,פתח 23,ק. אינקטיין וקנאטי ליאון
15 55 70 נ"א תקוה פתח ,34 מונטיפיווי מונסיפיווי זקניס מוקנ נית

56 87 126 269 נ"א לציון ואסון ,237 ח.ו. (הנולגוי) אסיאונ ז. ע"ק ני"א

45



(המשד) לורוג2:
rtm עצמאי/ 10ג J;p
(פס סיעווי תסוס חקוק עצמאי סה"כ מיסד כתובו! 01 נץלו" t)or

39 69 99 ב"א רץננה ,52 ת.ד. ירבניס) זקנים (ניח צימרמן ציבורי המרכז
62 62 בי'ח חקוה פחח ,279 ת.ד. סיעודית מחלקה  רבקה בית

158 813 195 776 1,942

71 71 ב"ח מל"ל נפר הגבעה (ווה גחוו
79 19 89 ב"א רעננה ,192 ת.ד. חרוצים, כפר סלמה קרית

28 129 148 ב"א גדרה ,3 הדרוס חזית אורנים נווה
191 191 ב"ח גדרה ,14 צוקרמן גנים

32 69 92 ב"ח גדרה ,5 קכביז גדרה) (סנסוויום אמירים מרפא
18 119 128 ב"א סבא כפר ,1513 וופין המבריא

27 27 ב"א ציונה נס ,53 גוריון בן מרגוע גאות
45 45 ב"ח ציונה נס ,229 ח.ד. פנחס בית

69 69 ב"א נתניה ,47 דיזנגוף גרינקסיין
19 39 49 ב"א נתניה ,67 ויאגוף אופקים  תלם

16 29 82 118 ב"א וחניה ,2116 ח.ד. הזהב גיל בית
59 59 ב"א נתניה ,29 לציון ואסון דפנה

36 36 ב"א חקוה פחח 5,עמיקב, אלקלעי סלו ה1ה
22 22 ב"א חקוה פתח ,35 עוזיאל הרב חיים mat

39 29 199 159 ב"א תקוה חזני,פחח 15,ק, יסואל נצח הדקל בית
161 161 ב"ח תקוה פתח ,2 אלחנן אובל
79 51 121 ב"א וחובות ,4 פלמ"ח " דוו גן
63 63 ב"ח רמלה ,1 טולדנו סיני
197 197 ב"ח ומלה ,6 העברי הגדוד רחל בית

38 38 ב"א ועננה ,39 בוווכוב רעננה
27 27 ב"א ועננה ,39 קבזי נווה.אוון

26 59 85 ב"ח רעננה ,48 עקיבא 0)111

27 87 114 ב"ח יהוד ,83 ויצמן אבות תפארת
74 74 ב"ח הסוון הוד ,6 הפודס הסוון הוו סנסורי1ס

59 59 199 ב"ח הקוון הוו ,89 הבנים וחי ומחיים הדו
45 45 ב"ח הקרון הוד ,118 הקרון וון יוסף בית

25 25 ב"ח הקוון הוד ,7 ת.ד. סלוה גן
52 49 92 ב"ח 19,מגדיאל,הדה"ק יקואל נצח קד* מגדיאל נאות
73 66 139 ב"ח הדה"ס ,1333 ח.ד. נאמן, גוה הווים חדוות

355 1,390 223 229 369 2,458

IIMIIIIIIIII

699 2,551 223 968 1,322 5,673

24 24 ב"ח גן רמת הקומו, חל קיבא בי"ח 35ג' ביתן  ביו בית ממ&לתי/עיווני אביב תל

24 24

89 32 121 ב"א יפו ,109 ירוקליס קד' צהלון מרכז א*
33 63 73 169 ב"א גן ומת הקומר, חל 23,בי"ח ביחן גילעד

33 152 195 299

213 216 429 ב"א אפעל רמת (מקען) אפעל ציבורי
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(חמשן) ג2: לוח
חקוק עצמאי/ סוג m
נפק סיעודי חסי* חקוק עצמאי סה"כ מוסד כחיבת w n^y1 nm

36 363 399 ב"א אביב תל ,68 נרודצקי (מקען) אביב ומת גיבורי חלאמנ
*7 359 397 ב"א גבעתיים ,711 יס מצולות (מקען) גבעתיים בי"א

112 155 376 643 ב"א חולון ,33 ניאייק (מקען) חולון ני"א
17 9 83 199 ב"א גן רמת חן, 28,רמת רזיאל (אעמ"א) מילר הוריםאניסה ניח
42 83 125 נ"א גן רמת חן, 185,רמת ווו אלוף (אעס"א) חן רמת הורים ביון

78 78 ב"א אביב תל אליהו, 4,יד סרגולין "רעות"ק.נ.ס.  גילה מת
149 149 ב"ח אביב תל ,4 החי"ל קד' "רעות"ק.נ.ס.  ייכסנקטדסר
31 30 ד"מ הקרון רמת ,52 הנשיא יהודה סיעודית מחלקה  מכני מעונות
36 70 106 ב"א אביב תל ,89 אינני (אלנבי) זקנים מוקנ חברת
23 6 100 129 ב"א אביב תל ,40 המלך דוד קד' ויצ"ו הורים בית

85 85 נ"א ברק מי ,12 אליעזר ומקק קלוסויזיני\ בית
49 40 ב"א ברק בני ,42 ת.ד. לזקנים מנוחה בית

36 36 ב"ח ברק בני ,12 אליעזר דמקק (ויזיניןו) הורים נווה
61 60 ד"ס י0 בת ,2 הים התיכון הים מגדלי טכני: מעונות

44 44 בי'א הרצליה ,91 קוק הרב הרצליה
21 73 93 ב"א הרצליה ,22 רזיאל דוד הולנד עולי  יוליאנה בית
32 189 221 נ"א הרצליה ,10 פרנק אנה הרצליה עירוני  קלום בית

557 536 2,080 3,173

137 137 נ"א קמריהו כפר ,2 האנינ אנינ נווה מועדון פרסי
27 27 ב"ח קמריהו כפר ,2 האביב סיעודית הרצליהמח' רפואי מרכז

71 71 ב"א יהווה אור א', 13,סקיה י"ח רח יהודה) (אור א1 אבי mm
52 28 80 ב"א אונו קרית ,98 ו1.ד. סוסנסקי בית

6 15 21 ב"א הקרון ומת ,38 סוקולוב הזהב גיל מעון
22 22 נ"א אבינ תל ון, 24,קכ' ולהרינה אורלי בית
32 32 נ"א אנינ תל ,14 נרויצ'נסקי הנימה נאות

22 22 נ"א יפו ,186 יפת אנא בית
26 38 56 נ"א יפו ,5 מס' 3057 ות' (יפו) אני נאות
75 75 נ"ח יפו ,219 יפת יס ןלוות
25 25 נ"ח אנינ תל ,10 מזא"ה לזקן הור

43 43 נ"ח יפו ,6 יצחק פחו רח' נורית בית
14 18 52 84 נ"א ברק בני ,17 הגפן המקפחה תפארת

40 40 50 10 140 נייח נוק גני ,6 גאון עמרם סונים חיים
70 70 ב"א ים נת ,1295 ת.ו. באבוב נווה

90 90 נ"א יס נת 61א', גוריון נן ורך הסלע חוף מעונות
21 22 42 84 נ"א יס בת ,51 גוריון נן גאולה

40 10 50 נ"א יס נת ,83 נןגוריון קו' כפיר
16 30 46 נ"א פיתוח הרצליה ,16 המלך חזקיהו ונווה
35 35 ב"א פיתוח הרצליה ,79 הנשיא אנוק) קימתי פאר (ואות "נפקא"

127 127 ב"א גן רמת ,10 הילו קו' בע"מ גן ומת
20 20 ב"א גן רמת ,97 ביאליק יצחק נית
8 10 18 ב"א גן ומת ,1 הרצל הרצל בית
14 38 52 ב"א גן רמת ,32 פינה ואק (ר"ג) ירחמיאל

31 31 נ"א גן רמת ,2 קתיל גן ומת לב
40 40 נ"א גן ומת ,32 חוות רם מעונות
28 28 ב"א גן רמת ,51 הגלגל קוקנה הווים גיח

95 95 ב"א גן רמת ,10 גולומב ביחד הווים בית
25 65 23 113 נ"א גן ומת ,14 קרח מרגוע מעונות
54 56 40 150 נ"א גן ומת ,38 קרת חן נון
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(המשך) ג2: לוח

תקוס עצמאי/ סוג סוג
נפק סיעודי תקוק תקוק עצמאי סה"כ מוסד כתובת 0V בעלות טחיז

44 44 ב"ח גן רמת ,18 הראקוניס ראשונים פרסי אביב תל

162 444 218 556 548 1,928

timumtss
195 1,177 218 1,197 2,628 5,415

30 39 69 בוו קבע באר ,46*0 ת.ר. גריאטריה  הנפ! לבריאות מרכז ני ממקלתי/עירו הדרום

30 30 .6

27 49 41 116 בא אקדוד ,7 ניסיס הרב אקדור אבות בית אקל
28 28 ב"א דימונה ,2 סאלי בבא וימונה

27 52 74 13 166 ב"א ד,אקקלון \\vtn ניצניס,קכי רח1 הייל&רן
78 70 148 בא קבע באר ,4178 ת.ד. קבע באר בי"א

54 179 212 13 458

35 35 מן ערד ,9 יאקיהו מתן מקגחתון טסי
30 30 60 בא קבע באר ,71 הפלמח (בק) ירחמיאל

65 30 95

iiitiittttiti

84 209 277 43 613

iitttttiit
1,389 6,269 964 4,234 6,185 19,041

1992 ופקטור, באר מקור:
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1990 סוף (מחה), ג>א1גיפי אזור לפי ו*מוגן תך>ו1 ותכניות ממושך לטיפיל ומיסדו* מספר ג3: ל1ח

סה"כ
תכניות בית בית בית מוסדות
דיור חולים אבות אבות לטיפול
מוגן כרוני משולב רגיל ממושך מחוז

70 56 55 81 192 ארצי סו*"נ
13 8 10 12 30 ירושלים
4 5 4 9 18 הצפון
11 16 11 16 37 חיפה
10 22 11 15 48 המרכז
22 10 16 26 52 אביב תל
10 1 3 3 7 הדרום

לתשושים. ו/או לעצמאיים מחלקות עם לזקנים מעון  רגיל" "ביתאבות
סיעודית. מחלקה גם לו שיש לזקנים מעון  משולב" "ביתאבות

בבתיחולים סיעודיות מחלקות מספר גם כולל נפש. לחשושי מחלקה גס ו&גתיס סיעודית מחלקה עם ביתחילים  כרוני" "ביתחוליס
כלליים.

תומכים. שירותים של ממינימום והנהנים עצמאי, משקבית לנחל חמעונייניס עצמאיים לקשישים מגורים בית  מוגן" "דיור

.1992 בארופקטור, מקור:
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1990 סוף (מחה), גיאוגרפי אזור לפי והמוגן וודיור ויחידות ממושד לטיפול תמיסות מספר ג4: לוח

ממושך לטיפול מיטות
יחידות 
דיור תשושי
מוגן נפש סיעודיים תשושים עצמאיים סה"כ מחוז

6,170 1,389 6,269 4,577 6,806 19,041 ארצי V't\V
796 211 715 476 1,012 2,414 ירושלים
175 91 375 486 211 1,163 הצפון
830 199 1,242 994 1,328 3,763 חיפה
414 609 2,551 1,043 1,470 5,673 המרכז

3,224 195 1,177 1,301 2,742 5,415 אביב תל
731 84 209 277 43 613 הדרום

ממושך: לטיפול במוסדות חמ>טות מחולקות שעלפיחס חתפקודיים המצבים הגדרת

באופן נייד N>n ptayf וכוי), הלבשה רחיצה, (אכילה, היומיומיות הפעולות בביצוע חזולו! לעזרת זקוק שאינו אדם  "עצמאי"
מלא

בניידות מקשיים וסובל וכוי), הלבשה רחיצה, אאכילה, היומיומיות מהפעולות חלק בביצוע חלקית לעזרח זקוק  "תשוש"

כלל בדרן (מתתק נייד אינו וכר), הלבשה רחיצה, (אכילת, היומיומיות הפעולות כל או תב בביצוע מלאה לעזרח זקוק  "rnno
התנהגותיות בעיות ללא אן קוגניטיביות בעיות ישגן רבים במקרים חלקי. או מלא באופן הסוגרים שולטעל ואינו למיטה)

קשות.

לפחות בביצוע מוגבל הוא כלל בדרך כאשר קשות, התנהגותיות בבעיות מאופיין ו/או נייד קוגניטיבית, מירידה סובל  נפש" "תשוש
וכו') הלבשה רחיצה, (אכילה, היומיומיות מהפעולות חלק

.1992 ופקטור, באר מקור:

גיאוגרפי אזור לפי שיקומית, וגריאטריה אקוטית לגריאטריה המיטות ומספר המחלקות מספר ג5: לוח
1990 סוף (מחוז),

שיקומית גריאטריה אקוטית גריאטריה

מספר מספר מספר מספר
מיטות מחלקות מיטות מחלקות מחוז

1,182 ^11 _432 _18 ארצי סה"נ
51 2 33 1 ירושלים

69 3 הצפון
195 3 79 4 חיפה
795 4 157 6 המרכז
141 2 54 2 אביב תל
 י 40 2 הדרום

1991 הבריאות, משרד מקור:
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והאזור התפקודי המצב לפי המבקרים ומספר /1992 ובינואר 1990 ביגואר היום מרכזי מטפי ג6: לוח
1990 בינואר (מחוז) הגיאוגרפי

1990 בינואר מבקרים מספר מרכזים מספר

תשושי מוגבלים ינואר ינואר
נפש פיזית עצמאיים סה"כ 90 92 מחוז

!UK. l'2?L _l'l9jm 3,875 S3 62 סה"ככלל*

ביישובים סת"כ
485 1,898 1,292 3,675 51 S9 יהתייט
19 156 123 298 3 5 ירושלים
82 359 290 731 10 10 הצפון
83 428 144 655 12 15 חיפה
121 335 269 725 11 12 המרכז
148 409 219 776 10 12 אביב תל
32 211 247 490 5 5 הדרום

ביישובים סה"ג
8 86 106 200 2 3 עוביים

.1992 ופקטור, באר מקור:
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1990 ינואר מחת, ל0י יום במריזי תמבקרימ ו1קשיש*מ מספר ג7$ לוח

מספרההש^שייםי"המבהר^םבמרב^
תשושי מוגבלים מוגבלים מספר
נפש פיזית חברתית סה"כ המרכזים
493 1,984 1,398 3,875 53 ארצי סה"כ

485 1,898 1,292 3,675 51 יהודיים ביישובים סה"כ
= = = = = = = = == = = = == = = = י = = = = = =: = = :== = = = = = = = = = = = = =

12 156 123 298 3 ירושלים מחוז
11 11 100 122 שמש בית

78 11 89 באייר) (בית סנהדריה ים:
8 67 12 87 , מנחם קרית

2£ 359 220 Z31 10 ו הצפו מחוז
4 33 38 75 תחתון גליל מ.א.
15 25 20 60 שאן בית
4 25 35 64 , יקנעם
15 45 60 עלית נצרת
15 110 38 163 יזרעאל עמק מ.א.
15 40 10 65 עפולה
6 26 32 כרמיאל
3 13 87 103 מעלות
3 28 42 73 עכו
2 14 20 36 k עכו אבות בית

83 428 144 655 12 חיפה מחוז
2 32 12 46 הספרדי אבות בית חיפה:

83 83 הגפן
32 32 גיל מועדון
25 21 46 חיים קרית
4 24 12 40 הכרמל טירת

30 20 50 תלחנן נשר
35 40 75 ים קרית

10 34 30 74 אתא קרית
2 58 60 ביאליק קרית
3 63 1 67 ן ו טבע קרית

18 15 33 אולגה גבעת
5 30 14 49 חררה אבות בית

121 335 269 725 11 המרכז מחוז
9 40 40 89 השרון לב מ.א.
5 21 11 37 שפירא נתניה:
30 60 90 קוק הרב

33 35 68 סלע
8 15 23 נתניה מ"ג

15 51 47 113 חפר עמק מ.א.
2 34 27 63 תקוה פתח
7 19 17 43 רמלה

17 17 לציון ראשון מ"ג
42 42 לציון ראשון
11 52 77 140 רחובות
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(המשך) ג7: לוח

במרכז המבקרים מספר"הקשישים
תשושי מוגבלים מוגבלים מספר
נפש פיזית חברתית סה"כ המרכזים
148409219 7Z6 £1 אביב תי מחוז

35 35 העיר מרכז  ברק בני
8 19 11 38 כץ פרדס  ברק בני
2 62 6 70 ים בת
15 75 90 חולון
40 63 33 136 גן רמת

82 82 "מכבי" אביביפו: תי
169 169 עצמאיים  ן צהלו

73 73 תשושים  ן צהלו
43 43 נפש תשושי  ן צהלו
40 40 איכילוב
22 211 24Z 490 £ הדרום מחוז
12 48 35 95 אשדוד
15 40 32 87 טוביה באר מ.א.
5 65 180 250 גת קרית

30 30 אילת
28 28 דימונה

8 86 106 200 2 ערביים ביישובים סה"כ

25 50 75 'ת ג
8 61 56 125 טייבה

1990 ופקטור, באר מקור:

53



המקומיות ברשויות כאלמנה הנחות ד* נספח
1990 התקציב שגת מקומיות) ומועצות (עיריות מקומיות גרשויות לקשישים בארגונה הנחה *1t לוח

זח): לוח (לצורך הגדרות
חלאומי. מהביטוח רגילח זיקנח קיצבת מקבלי יותר או 60 בת ואישח יותר או 65 p גבר  גמלאי .1

חלאומי מהביטוח זיקנח קיצבת המקבל גמלאי  נזקק או הכנסה השלמת או הכנסה השלמת עם גמלאי .2
אחרת. סוציאלית תוספת או הכנסה השלמת p)

הגהה 96 ו*עיי
40^<  גמלאי  יחודח אור

פטור  הכנסה השלמת מקבל גמלאי 
50^6  גמלאי  אילת

מ"ר 100 על פטור  הכנסה השלמת מקבל גמלאי 
גא<50>א<25  מוגדרים) דיור ותנאי מוגדרות הכנסה (ברמות גמלאי  אשדוד

פטור  קבוע לגבול עד שהכנסתו מי או הכנסה השלמת מקבל גמלאי 
so^  קבע הוראת דרך המשלם גמלאי  י אשקלון

2596  קבע הוראת דרך המשלם הכנסה בעל גמלאי 
40>*<  גמלאי _ שבע באר

מ"ר 100 על פטור  הכנסה השלמת מקבל גמלאי 
פטור  הכנסה השלמת מקבל גמלאי  ביק בני

7*<  גמלאי _ ים בת
4096  קבוע סכום עד הכנסה עם גמלאי 

75^6  הכנסה השלמת מקבל גמלאי 
209*<  גמלאי  גבעתיים
50>1><  גמלאי  דימונה
50>h<  גמלאי  " הרצליה
50^6  גמלאי  חדרת
109/b  גמלאי  חולון

שניהם על עולה אינה שהכנסתו מי או הכנסה, השלמת מקבל גמלאי 
מ"ר 100 על פטור  ביחד

20^<  גמלאי  חיפה
מ"ר 24 על פטור  הכנסה השלמת מקבל גמלאי 

והכנסה הדירה לשטח בהתאם הנחה 250/<  מלא פטור  טבריח
אין  טייבה

שנישלישים.  גמלאי  יבנה
10>0<  גמלאי  ירושלים

.10>h< 90>m<  שונות ברמות הכנסות בעלי גמלאים  סבא יפר
2546 גמלאי _ כרמיאל
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1990 התקציב שנת מקומיות) ומועצות (עיריות מקומיות ברשויות לקשישים בארנונה הנחח ד1: לוח
(המשך)

tiMti 96 ו*ע>י

2596  גמלאי  tb
מ"ר 100 על 7596  הכנסה השלמת מקבל גמלאי 

2596  גמלאי  העמק מגדל
ושטח. להכנסות בהתאם 2596  מלא פטור  נצרת
מראש). למשלמים ורק (אך 2896 גמלאי  נתניה
שונות הנחות  קשה חומרי במצב גמלאי 

מלא פטור  השנה) דירה מכר/קנה (ולא הכנסה השלמת מקבל גמלאי  עכו
2596  גמלאי  עפולה

מ"ר 100 על 10096  הכנסה השלמת מקבל גמלאי 
3096  מראש המשלם גמלאי  תקווה פתח

2096  תשלומים בשלושה המשלם גמלאי 
כולם) (כמו 396  קבע בהוראת המשלם גמלאי 

לוועדה בקשה הגשת  צפת
2096  גמלאי  אתא קרית

מלא פטור  הכנסה/נכח השלמת מקבל גמלאי 
אין  ביאליק קרית

מלא פטור  בלבד זיקנח קצבת מקבלי  גת קרית
5096  הכנסה השלמת מקבל גמלאי 

2096  גמלאי  ים קרית
אין  מוצקין קרית

פטור  הכנסה השלמת מקבל גמלאי  שמונח קרית
4096  גמלאי 

.153096 ההכנסות לגובה בהתאם  גמלאי  לציון ראשון
פטור  בשכירות הגר הכנסה השלמת מקבל גמלאי  רחובות

מ"ר 26 על 5096  גמלאי 
אין  רמלה

1896  גמלאי  גן רמת
10096  הכנסה השלמת מקבל גמלאי 

2596  גמלאי  רעננה
5096  70 גיל מעל גמלאי 
2096  75 גיל עד גמלאי  תלאביב
2596  76 מגיל גמלאי 

בתנאי ראשונים מטר 100 על פטור  הכנסה השלמת מקבל גמלאי 
מ"ר 125 על עולה אינו הדירה ששטח
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1990 התקציב שנת מקומיות) ומועצות (עיריות מקומיות ברשויות לקש>ש>0 בארנונה חנחח ד1: לוח
(המשך)

הנחה 96 מקומיות מועצות

אין  סנאן אבו
25*1  גמלאי  יהודה PN
25<ot  גמלאי  עקיבא אור

100>k<  הכנסה השלמת מקבל גמלאי 
>א<50>*<25  גמלאי  אזור

100>k<  הכנסה השלמת מקבל גמלאי 
אץ  אכסאל

>א<25  גמלאי  אליכין
75>m<  הכנסה השלמת מקבל גמלאי 

 אין  מנשה אלפי
אין  י . אלקנח
אין  אעבלין

הנחות לוועדת פנייה  אופקים
6י25  גמלאי  אריאל

אין  אלגרביח באקה
אין  יעקב באר
אין  . בוקעאתא
אין  אריה בית
אין  ג'ן בית
אין  דגן בית
אין  שאן בית

אין  שמש בית
אין  * בנימינה
אין  ע"יש בני
אין  טבעון בסמת

>א<25  גמלאי  זאב גבעת
מ"ר. 100 על 6>י100 י הכנסה השלמת המקבל גמלאי 

הנחות לוועדת פנייה  עדה גבעת
אין  אלמכר ג'דידה
אין  גדרה

4096  נוספת הכנסה לו שאין גמלאי  ג'וליס
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1990 התקציב שנת מקומיות) ומועצות (עיריות מקומיות ברשויות לקשישים בארנונה הנחה ד1: לוח
(המשך)

הנחה 96 מקומיות מועצות

הנחות לוועדת פנייה  חלב גוש
הנחות לוועדת פנייה עלפי  גלגוליה

40>}*<60><4< גמלאי  יבנה גן
חדשים 3 על פטור  הכנסה השלמת מקבל גמלאי  תקוה גני

אין  זרקא אל ג'סר
אין  ג'ת
אין  כרמל אל דאלית
אין  דבוריה
אין  אסד אל דיר
אין  חנא דיר

150/6  גמלאי  השרון הוד
25^<  גמלאי  יעקב זכרון

10096  הכנסה השלמת המקבל גמלאי 
אין  זמר
אין  חורפיש

מועצה החלטת עלפי  הגלילית חצור
אין  טובאזנגריה
אין  טורעאן

4096  גמלאי  הכרמל טירת
מינימום5096 משכר נופלת הכוללת שהכנסתו גמלאי  יבניאל

10096  הכנסה השלמת מקבל גמלאי 
2596  גמלאי  יהוד

10096  הכנסה השלמת מקבל גמלאי 
מועצת החלטת עלפי  המעלה יסוד

אין  יפיע
אין  עילית יקנעם
אין  ירוחם
אין  ירכא
אין  כאבול
אין  אלהיג'א אבו כאוכב
אין  יאיר כוכב
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1990 התקציב שנת מקומיות) ומועצות (עיריות מקומיות ברשויות לקשישים בארנונה הנחה  ד1 לוח
(המשד)

הנחה 96 מקומיות מועצות

אין  כנרת
אין  ברא כפר
אין  יונת כפר
אין  יסיף כפר
אין  כנא כפר
אין  מנדא כפר

אין  קאסם כפר

2596  גמלאי  .י קמא כפר
>א<100  הכנסה השלמת מקבל גמלאי 

גמלאי  קרע כפר

אין  שמריהו כפר
אין  להבים
אין  ציון מבשרת
אין  מג'דאלכרום
אין  מגדל

מ"ר 100 על >א<25 גמלאי  בתיה מזכרת
6><100>א<50 בהעדרן או שונות הכנסות עם גמלאי  מטולה

אין  מיתר
אין  מנחמיה
אין  מסעדה
אין  מעיליא

מ"ר 100 על >א<25  גמלאי  אפרת מעלה
מ"ר 100 על >א<100  הכנסה השלמת מקבל גמלאי 

*ו*$01/*$1  להכנסותיו בהתאם גמלאי  מעלותתרשיחח
אין  רמון מצפה
אין  משהד

מ"ר 90 על 10^1  גמלאי  מונסון אפרים נווה
אין  נחף
אין  ציונה נס
אין  נשר
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1990 התקציב שנת מקומיות) ומועצות (עיריות מקומיות ברשויות לקשישים בארנונה הנחה ד1: לוח
(המשך)

תנחת *6 מקומיות מועצות

אין  נתיבות
אין  סביון
אין  סחנין

הנחות לוועדת פנייה  עומר
אין  עוספיה
אין  עילבון

אין  מאהל עין
אין  קניה עין

הנחות לוועדת פנייה  עמנואל
אין  עראבו

1096  גמלאי  ערד
7596 הכנסה השלמת מקבל גמלאי 

אין  ערערה
40>k<  גמלאי  עתלית

אין  פסוטח
50>M<  הכנסה השלמת מקבל גמלאי  פקיעין

אין  כרכור חנה פרדס
40^6  גמלאי  פרדסיה

6י60  הכנסה השלמת מקבל גמלאי 
הנחות לוועדת פנייה  קדימה
הנחות לוועדת פנייה  קצרין

20^6  גמלאי  אונו קרית
60>*  הכנסה השלמת מקבל גמלאי 

אין  ארבע קרית
אין  טבעון קרית

10096  הכנסה השלמת מקבל גמלאי  מלאכי קרית
50^<  נוספת הכנסה ללא גמלאי  עקרון קרית

100>0>  הכנסה השלמת מקבל גמלאי 
אין  ראמה
אין  העין ראש
אין  פינה ראש
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1990 התקציב שט! מקומיות) ומועצות (עיריות מקומיות ברשויות לקשישים בארנונה הנחה ל ד1 לוח
(המשך)

>*ו*גחת מקומיות מועצות

אין  רהט
אין  רכסים
אין  השבים רמות

5096  גמלאי  השרון רמת
6י100  הכנסה השלמת מקבל גמלאי 

>*י100  יותר או 75 בן גמלאי 
אין  חובב רמת

הנחות לוועדת בקשה  ישי רמת
אין  ציון שבי

אין  >י שבלי
10096  הכנסה השלמת מקבל גמלאי  שדרות

10096  גמלאי  שלומי
אין  שעב

אין  תקוה שערי
הנחות לוועדת פנייה  מונד תל

אין  שבע תל
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הקשישים סקר שאלון ה* נספח
| למראיין הוראות 1
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Abstract
Israel's efforts on behalf of its elderly indicate that it recognizes the unique characteirstics and
special needs of this population group.

The elderly receive assistance from health and welfare services and enjoy a wide range of
discounts, beneifts, and reductions for services and activities which are available to the entire
population (such as taxes, transport services, and cultural activities). Eligibility is based on age
(60+ for women, 65+ for men).

This research was designed to assist policymakers plan how the Senior Citizens Law of 1989
should be implemented. The survey has two parts:
1) Mapping the existing beneifts, discounts, and reductions awarded to the elderly by virtue of

their age for services and activities which are available to the general population.
2) Examining the elderly population's knowledge of the availability of existing discounts, and

its use of and satisfaction with them. Identifying additional services for which the elderly
would be interested in receiving beneifts and discounts.

This research was meant to supplement existing information on entitlements for the elderly. It
therefore does not discuss the services provided by the health and welfare systems exclusively
for the elderly.

The information and data used in this work were collected using a vairety of methods and
sources, including the Knesset Archive, the Union of Local Authoirties, personal interviews,
selfadministered questionnaires, and analyses of information sheets and publications. A survey
which involved a representative national sample of 404 elderly Jews was performed in order to
test theelderly's knowledge of existing discounts, their use of and satisfaction with these, and
their preferences. Information was also gathered from focus groups in which elderly participated.
The parameters of the survey were determined in conjunction with representatives of the Public
Council for Senior Citizens at the Prime Minister's Ofifce.

The research shows that at the national level, beneifts and discounts given the elderly by virtue
of their age are provided in the framework of vairous laws dealing with the elderly. At the
municipal level, separate social services are provided for the general elderly population and for
the needy elderly. Most local authoirties offer the elderly property tax discounts at varying rates.
Most cities, but only one third of regional councils, offer property tax discounts. Most elderly
citizens know about, and therefore beneift from, discounts on property taxes (72<Jcf) and bus
travel (6070).

The voluntary, public, and pirvate sectors, offer the elderly discounts on bus and train travel.
Discounts are also offered for education, books and newspapers, theatre, concerts, museums,
cinema, and recreational outings. Large retail chains, electircal goods shops, banks, and insurance
companies also provide discounts. Utilization of these discounts is less universal relfecting
differences in lifestyle, ifnancial ability, and knowledge of the discounts.

In general, those elderly who know they are eligibile for, and who take advantage of, discounts
are highly educated, have a high income, and have been in the country for a signiifcant peirod
of time. Men are slightly more informed about discounts than women; those aged 6569 are
slightly more informed than other age groups. Elderly of European, Ameircan, or Israeli oirgin
are better informed than are those of Asian or Afircan oirgin. Residents of large cities are more
likely to know about discounts than are residents of other settlements; also, there are signiifcant



differences in the types of discounts used by residents of cities and settlements. Those living
alone differ from those living with others in their knowledge and utilization of discounts.
There are more elderly people who are satisfied with existing discounts than those who are
dissatisfied. The main reason for satisfaction or dissatisfaction is the degree to which a discount
is ifnancially significant. This attitude is prevalent among the elderly of European, American,
or Israeli origin and among the highly educated elderly. In contrast, elderly people of Asian or
African origin and those without formal education or with only elementary education, are more
sensitive to how they receive the discount. Their sense of satisfaction or dissatisfaction stems
from whether or not a discount is given as promised, and in a dignified way.

The elderly also mentioned they had difficulty obtaining discounts and using the discounted
services. Bureaucracy and inaccessibility of services were cited as obstacles.
The discounts the elderly saw as being of primary importance were for property taxes, electric
and telephone services, transportation, and medical services (including medicines). It is important
to note that at present, there are no discounts for electirc and telephone services.
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