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

ישראל וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של בעזרתן אמריקה),

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

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש לבין מחקר בין לגשר

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

החברתיים. והשירותים המדיניות של בעיצובם

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

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

קהילתיים. לשירותים בהזדקקות הגידול לחיזוי דמוגרפיים בנתונים להשתמש ניתן כיצד מראה, זה מאמר
אילו לשירותים? ההזדקקות תגדל בכמה מרכזיות: שאלות מספר עולות לשירותים תכנון תהליך של במסגרת
המשמעויות מהן לאפורמלי? לטיפול פורמלי טיפול בין היחסית החלוקה תשתנה האם יותר? מהר יגדלו צרכים
היחסית ההזדקקות לקביעת הדמוגרפיים בנתונים להשתמש ניתן והאם הצפויים? השינויים של הכלכליות

בארץ? השונים באזורים
של הדפוסים ניתוח לשם דמוגרפיים בנתונים השימוש בחשיבות תומכים שונים ממחקרים ממצאים

לשירותים: ההזדקקות
שונות. אוכלוסייה קבוצות בקרב שונה לשירותים ההזדקקות .1

בעתיד. ויגדל ילך נזקקות היותר הקבוצות של משקלן .2

פורמלי טיפול בין העבודה ובחלוקת שונים, בשירותים לקשיש הטיפול שעות במספר שינויים צפויים בעתיד .3

ולאפורמלי.
של הדמוגרפיים המאפיינים ובין לשירותים ההזדקקות בין המקשר מודל, נאמד המאמר בראשית
השמונים בשנות הצפויים לשירותים ההזדקקות שיעורי את לאמוד כדי המודל, יושם בהמשך האוכלוסייה.
רבה במידה דומה זו קהילה של הדמוגרפי המבנה בבניברק. שנערך קהילתי סקר הוא הנתונים בסיס והתשעים.

בישראל. הקשישים אוכלוסיית כלל של הדמוגרפי למבנה
אישי, לטיפול הקשיש של הצרכים מלוא את שהגדיר מומחים, צוות עלידי נקבעה לשירותים ההזדקקות
הצרכים, הגדרת לאחר והלאפורמלית). (הפורמלית העזרה לזמינות קשר מוכנותללא ולארוחות ביתית לעזרה
על להטיל לא הקפדה תוך המשפחה, לבין הפורמליים הגורמים בין לקשיש העזרה מתן את לחלק הצוות המליץ

מדי. כבד עול המשפחה
מגורים, והסדרי משפחתי מצב מוצא, מין, גיל, כמו דמוגרפיים, משתנים של השפעתם נבדקה הראשון בשלב
בלבד, הגיל שלא נמצא, מוכנות). ארוחות ביתית, עזרה אישי, (טיפול העיקריים הבית לשירותי ההזדקקות על
ההזדקקות לגבי שונה אלה גורמים שהשפעת נמצא, כן לשירותים. ההזדקקות על משפיעים נוספים גורמים אלא

השונים. לשירותים
אך ביתית, ולעזרה אישי לטיפול ההזדקקות על משמעותי באופן משפיע שהגיל מראה, הרבמשתני הניתוח
ביתית לעזרה יותר נזקקים גברים ואילו אישי, לטיפול יותר זקוקות נשים מוכנות. בארוחות הצורך על לא
אירופה ילידי מהקשישים מוכנות ולארוחות אישי לטיפול יותר נזקקים אסיהאפריקה ילידי קשישים ולארוחות.

ביתית. לעזרה להזדקקות ביחס שונה ממוצא קשישים בין הבדל נמצא לא אמריקה.
לעזרה ההזדקקות את מגדילים הם אך אישי, בטיפול הצורך את מפחיתים חדדורי במשקבית מגורים
בני עם אלא לבדם, כלל, בדרך גרים אינם שהמוגבלים הוא, זה לממצא ההסבר מוכנות. ולארוחות ביתית
יותר. טוב התפקודי שמצבם אלה ממילא הם חדדוריים במשקיבית שחיים אלה כלומר, במוסד, או משפחתם
הגברים זקוקים נשואים הלא הקשישים בקרב משפחתי. ומצב מין של המשתנים בין אינטרקציה שקיימת נמצא,
לגבי גם לנשים. גברים בין זו מבחינה הבדל אין זאת, לעומת הנשואים, בקרב הנשים; מאשר אישי טיפול לפחות
לעזרה הנשים יותר נזקקות הנשואים לקשישותבקרב קשישים בין הבדל יש מוכנות וארוחות ביתית עזרה

ובארוחות. בבית לעזרה יותר הזקוקים הם הלאנשואיםהגברים ובקרב אישי, בטיפול
פחות מעניינת: תופעה מתגלה שירות סוג לכל הנדרשות הטיפול שעות מבחינת ההזדקקות היקף בניתוח

בהם. לטיפול בממוצע שעות יותר נדרשות אולם אישי, לטיפול נזקקים גברים
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תקציר

בשירותים הדרושה והעברה לאפורמליים, לשירותים פורמליים שירותים בין הפרדה נעשתה הבא בשלב
עלות. למונחי תורגמה הפורמליים

הקשישים אוכלוסיית לכלל ועלותם לשירותים הצרכים את לאמוד היה התכנון בתהליך האחרון השלב
הדמוגרפי. ההרכב בסיס על השונים הארץ באזורי 1990 וב 1980 ב בישראל

אלה לשירותים זקוקים 3.598 מהם אישי, לטיפול הזדקקו 1980 ב מהקשישים 7.89s ש נראה, האומדנים לפי
מגורמים לשירותים הזדקקו 1898 מהם ,(3098) יותר גבוה היה ביתית לעזרה הנזקקים אחוז פורמליים. מגורמים

מוכנות. לארוחות 1980 ב הזדקקו מהקשישים 498 רק האומדן, לפי פורמליים.
על לעיל, המוזכרים לשירותים ההזדקקות היקף על הצפויים הדמוגרפיים השינויים של ההשפעה מידת מה

והמשפחות? פורמליים גורמים בין השירותים חלוקת ועל העלות
259s ב יגדל בכלל הקשישים מספר ואילו 569s ב יגדל 1990 ב אישי לטיפול שיזדקקו הקשישים מספר
בשיעורי שההבדלים כיוון יותר, הרבה מתון דמוגרפיים משינויים כתוצאה הגידול אחרים בשירותים בלבד.
ביתית לעזרה שיזדקקו הקשישים מספר במיוחד. גדולים אינם השונות האוכלוסייה קבוצות בקרב ההזדקקות

האוכלוסייה. מגידול יותר 109s כ ,379s ב יגדל מוכנות ולארוחות
בכל הטיפול ששעות מוצאים אנו מחד, שונות. מגמות שתי מסתמנות בעתיד האישי הטיפול בהתפתחות
629s של גידול היא התוצאה תגדל. פורמליים מגורמים לטיפול הדרישה עצם מאידך, אולם במקצת, יפחתו קשיש
יעלה, לקשיש השעות מספר הפוכה: מגמה נראית ביתית עזרה בשירותי הפורמליים. השירותים בעלות

.1895 ב בעלות עלייה תהיה מכך כתוצאה תפחת. פורמלי לסיוע וההזדקקות
נמצא, השונים. הארץ לאזורי בהתאם ההבדלים מוצגים דמוגרפיים, בנתונים לשימוש נוספת הדגמה לשם
באזור הנזקקים הקשישים של 109s לעומת ,7>/0 היא אביב תל באזור אישי לטיפול הקשישים שהזדקקות למשל,

, הדרום.
לשירותים בהזדקקות חשובות מגמות לזיהוי דמוגרפיים בנתונים להשתמש שניתן מראה, זה מחקר
עם האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות על נתונים המשלבים סקרים של החשיבות את מדגיש הוא לקשישים.

לתחזיות. יותר טוב בסיס לפתח כדי בהם, והשימוש בשירותים הצורך על מידע
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מבוא :1 פרק

שיעור על דמוגרפיים שינויים של השפעותיהם בהערכת וגוברת הולכת התעניינות מגלים השירותים מתכנני
להתחולל להוסיף והצפויים שהתחוללו הניכרים השינויים עקב במיוחד גברה התעניינותם לשירותים. ההזדקקות

הקשישים. אוכלוסיית בהרכב
אזורים לגבי רק ולפעמים הארצי, במישור רק לפעמים זמינים לשירותים להזדקקות הנוגעים נתונים
ההרכב על בהסתמך היא אחרות גיאוגרפיות ליחידות אלה נתונים ליישום היחידה הדרך כך, או כך נבחרים.

באזור. האוכלוסייה של הדמוגרפי
לסייע עשוי זה דבר בסיכון. קבוצות לזיהוי כבאמצעי הוא הדמוגרפיים בנתונים נוסף אפשרי שימוש

ועוד. מוגברים אבחון למאמצי וסינון, איתור של לתכניות יעד קבוצות בקביעת
לשינויים שיש ההשפעה מידת מהי התפקודית? המוגבלות לבין הדמוגרפיים הנתונים בין הקשר טיב מהו
האם גבוה? בסיכון קבוצות זיהוי על כךגם ועקב התפקודית, המוגבלות בשיעורי שינויים על הדמוגרפיים
הם דמוגרפיים גורמים אילו שונים? באזורים הקשישים צורכי בין הבחנה מאפשרים הדמוגרפיים האיפיונים

התפקודית? המוגבלות בחיזוי ביותר המשמעותיים י

בהם. והשימוש לשירותים ההזדקקות התפקודית, המוגבלות נקבעים שעלפיהם הגורמים בין להבחין יש
הזדקקות עזרה. ללא יומיומיות פעילויות לבצע הקשיש של יכולתו מידת עלפי נמדדת תפקודית מוגבלות
זו קביעה המוגבלות. צורכי על לענות כדי הדרושים לשירותים באשר מקצועית קביעה של תוצאה הינה לשירותים
(למשל, הטיפול של לסטנדרטים באשר ערכיות קביעות והן הטיפול, מתן של שונות צורות בין בחירה הן כוללת
גורמים ושאר השירותים זמינות של מדפוסים מושפע בשירותים השימוש לרחצה?). אדם זקוק בשבוע פעמים כמה
ניצול של בחינה עלסמך בתכנון. חשוב תפקיד ממלא אלה תלויים ממשתנים אחד כל ההיצע. לצד השייכים
הצרכים ולסיפוק הקיימת המדיניות להמשך האופציה את משקף זה דבר קיימים; דפוסים לחזות ניתן השירותים
של השלכותיה של יותר ברורה תמונה מקנה לשירותים ההזדקקות של המקצועית ההערכה לכך. בהתאם בעתיד
תמונה נותנים לשירותים ההזדקקות אומדני בפועל. מסופקים משהם יותר מלא באופן צרכים לספק המחויבות
משינויים כתוצאה לשינוי ניתנים אינם שהם בכך הוא יתרונם השירותים. דפוסי בבסיס העומדים הצרכים של
איפוא, ייתכן, בעתיד. להשתנות העשויות שירותים לתכנון רווחות מגישות או אחר, או זה שירותים במשטר
לאורך או שונים באזורים יותר כיציבים יתגלו התפקודית המוגבלות לבין הדמוגרפיים הנתונים בין שהקשרים

בשירותים. השימוש או ההזדקקות דפוסי לבין דמוגרפיים נתונים בין הקשר מאשר זמן

הספרות סקירת א,
שבין זה הוא שנקבע ביותר הברור הקשר למדי. מוגבל הינו אלה דמוגרפיים קשרים על ברשותנו המצוי הידע
שרק ,(1979) Brody מציין בארה"ב בריאות לתכנון רשויות של בסקירה אולם, תפקודית. מוגבלות לבין גיל
של הארציים הסטנדרטים קובעי הקשישים. של הגילים הרכב השירותים בתכנון בחשבון נלקח מועטים במקרים

ומעלה. 65 ה בני אוכלוסיית כלל לגבי אחידה בקביעה בדרךכלל מסתפקים הנדרשים השירותים שיעורי
בידי נעשה בריאות בשירותי השימוש חיזוי לצורך דמוגרפיים בנתונים ביותר הנרחבים השימושים אחד
אקוטי אשפוז מוסדי, טיפול על הטיפול הוצאות את חוזים הם אונטריו. לגבי (1981) Gross X Schwenger
של בהשפעותיהם השוני את מדגישים הם ומין. גיל לפי דיפרנציאליים בשיעורים שימוש תוך ראשוני, וטיפול
שבטיפול מאלה בהרבה גדולים המוסדי בטיפול הגיל שהבדלי נמצא השונים. בשירותים דמוגרפיים גורמים

רופאים. ביקורי או אשפוז ימי של יותר מצומצם מספר לעומת מוסדי, טיפול יותר צורכות נשים הראשוני.
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מוסדי טיפול בין מבחינים הם המוסדי. הסקטור של מפורט ניתוח גם החוקרים מציגים בעבודתם
בין הבחנה משקפים האחרונים השניים כרוניים. בחולים הסיעודי והטיפול אבות בבתי טיפול לבין פסיכיאטרי
רק מוצאים החוקרים יותר. המוגבלת היא הסיעודית האוכלוסייה כאשר המוגבלות, מידת לפי הטיפול רמות
שנערך מסקר התקבל מקביל ממצא המוסד. סוג לפי השירות מקבלי של הגילים בהרכב ביותר מזערי הבדל
השיעור שונה. הוא הפסיכיאטרי הטיפול שיעור דפוס זאת, לעומת .(1986 וקפלן, פקטור (ברגמן, בארץ לאחרונה

ומעלה. 75 ה בני בקרב יורד והוא ככלל, ומעלה 65 גילאי בקרב במיוחד גדול נמצא
שימוש תוך בארה''ב, ועלותם בשירותים השימוש הבריאות, מצב על מדווחים (1983) Rice <S Feldman
נשים, בקרב בהרבה גדול אבות בבתי והשימוש התפקודית המוגבלות שיעור כי מגלים הם ומין. גיל לפי בסיווג
השימוש שיעור .(Gross £ Schwenger לממצאי בהתאמה (זאת קטן הינו המין הבדל האקוטי באשפוז ואילו
מה. במידת נמוך נמצא אצלם הרופאים ביקורי שיעור ואילו במעט, גבוה נמצא גברים בקרב ביתחולים במיטות

.(1981 ,Russell) יותר קודמים ניתוחים מעדכנת עבודתם
הניידות על הן ומין גיל של תלויות בלתי השפעות מצא ,1976 בשנת פינלנד של ארצי במדגם ,(1981) Kalimo
שבקבוצת לזו ביחס כפולה ומעלה 75 גילאי בקבוצת המוגבלות היומיומיות. בפעילויות בעזרה הצורך על והן

נשים. אצל עקבי באופן גבוהה והיא ,7465 גילאי
/ שיעורי ועל גיל לפי Medicare הוצאות שיעורי על בנתונים משתמשים (1982) Gruenberg S Salzman
r ממושך. וטיפול אקוטי לטיפול מקיפה תכנית של עלויותיה חיזוי לצורך גיל לפי יומיומיות בפעילויות המוגבלות

בריאות מצב של לחיזוי שירות תכנית rm>0 ,(WHO) העולמי הבריאות ארגון עבור בפרויקט ,(1983) Davies
שלו המעשי הדמוגרפי הבסיס אולם בריאות, מדדי של רחב טווח להקיף מנסה הפרויקט שירותים. ניצול ודפוסי

למדי. מוגבל עודנו
לשירותים מתייחס אינו שהוזכרו מהמחקרים אחד אף ראשית, שתיים: הן זו מסקירה העולות המסקנות
במשתנים ולגיל למין בלעדי כמעט באופן יוחדה הלב תשומת שנית, כרוניים, לחולים המיועדים קהילתיים
המתאמים את בוחן Daatland .(1983) Daatland עלידי שנערך מחקר הוא הכלל מן יוצא מסבירים.
משתמש הוא בנורבגיה. אחד באזור קשישים עלידי והקהילתיים המוסדיים בשירותים השימוש של הדמוגרפיים
הבנים אחד של מגוריו מקום קרבת המשפחתי, המצב המין, הגיל, השפעות את לבודד כדי רבמשתני בניתוח
צריכת שיעור אלה: את למנות ניתן המעניינים הממצאים בין כפריים. לעומת עירוניים באזורים והמגורים
בכל יותר רב לשימוש מביאה אינה בגיל העלייה הרבמשתנית, במסגרת יותר גבוה איננו נשים בקרב השירותים
בבהירות ממחיש המחקר המשפחתי. המצב לבין המין בין ביותר משמעותיות גומלין השפעות יש השירותים, סוגי

רבמשתנית. מסגרת של חשיבותה את

העבודה נישא הגדרת ב.
מאפיינים לבין יומיומי תפקוד בין הקשר את ניתחנו (198* Factor, Habib, Shmueli) קודמת בעבודה
לשירותים. התפקודיתההזדקקות המוגבלות של המעשיות בהשלכות לעסוק פנינו זו בעבודה שונים. דמוגרפיים
של הצרכים מלוא את להעריך ניסה אשר מקצועי צוות עלידי נקבעה ברק בבני לשירותים ההזדקקות
(הן העזרה בזמינות התחשבות ללא הקשיש, צורכי סך את "לכסות" נועדה המקצועית ההמלצה הקשישים.
הקשיש צורכי על לענות כדי הדרושה השירותים תוספת את מפרטת ההמלצה פורמלית). הבלתי והן הפורמלית
בעזרה הפחתה על המקצועי הצוות המליץ לכך, בנוסף בפועל. לו הניתנת העזרה במסגרת מסופקים שאינם
השירותים סך פורמליים. שירותים בהספקת המרתה ועל מדי, רב כנטל שהוערכה במקרים המשפחה מידי הניתנת
כסך מוגדר להמירה) שהומלץ המשפחה לעזרת המתייחסות אלה (כולל הצוות המלצות בתוספת בהווה הניתנים

סוגים: ארבעה כוללים שנדונו (והשירותים) הצרכים מרחב לשירותים, ההזדקקות סן או הצרכים

אישי טיפול
ביתית עזרה

לילה) ו/או (יום השגחה
מוכנות ארוחות
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של המוכרים (IADL ו ADL) היומיומיים הצרכים של רובם רוב את מכסים אלה שירותים סוגי ארבעה
רופא או אחות ביקורי כגון ופרהרפואיים, רפואיים שירותים בדיון לכלול יכולנו לא לצערנו, הקשישים.

הסקר. במסגרת בפירוט נבדקו לא אלה ששירותים כיוון ופיזיוטרפיה,
לשירותים: ההזדקקות של היבטים בשני עוסקת העבודה

הנתון). לשירות זקוק מסוים קשיש האם (כלומר, איההזדקקות או ההזדקקות, עצם (א)
הנזקקים לקשישים המומלצים הארוחות מספר או הטיפול שעות היקף (כלומר, ההזדקקות מידת (ב)

נתון). לשירות
הבדלים או דמוגרפיים שינויים של ההשלכות לחיזוי בסיס לפתח היא הניתוח של העיקרית המטרה
אשר תחזיות, לצורך הזמינים העיקריים המשתנים לשירותים. ההזדקקות מידת על שונים אזורים בין דמוגרפיים
הדמוגרפיים והדפוסים לשירותים ההזדקקות בין הקשר ניתוח ומוצא. מין גיל, הינם בניתוח, התייחסנו אליהם
ולשפוך גבוה, בסיכון קבוצות של איתורן לצורך דמוגרפיים בנתונים להשתמש ניתן מידה באיזו להבהיר גם עשוי

לשירותים. להזדקקות הגורמים הבסיסיים התהליכים על אור

העבודה מבנה ג.

מחולק הפרק לשירותים. ההזדקקות לבין הדמוגרפיים המאפיינים בין הקשר על הממצאים מוצגים 2 בפרק
ניתוח מוצג השני בסעיף בנפרד. שירות לכל ההזדקקות דפוסי של ניתוח כולל הראשון הסעיף כדלהלן: לסעיפים
השירותים עלות לבין הצרכים סך מילוי של העלות בין הבחנה תוך דמוגרפיות, קבוצות לפי השירותים עלות של
דן האחרון הסעיף הפורמלית. השירותים מערכת עלידי שיסופקו הראוי מן המומחים, צוות קביעת לפי אשר,

השונים. לשירותים הנזקקים בין החפיפה ובמידת שירותים לסלי בהזדקקות
על עמידה ולצורך בעתיד לשירותים ההזדקקות חיזוי לצורך בניתוח שעלו בדפוסים השתמשנו 3 בפרק

בארץ. השונים האזורים בין לשירותים בהזדקקות ההבדלים
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הדמוגרפיים הנתונים בין הקשר :2 פרק
לשירותים ההזדקקות לבין

ושירות שירות לכל להזדקקות ההסתברות את הקובעים הגורמים א.
אחד לכל ההזדקקות לבין הקשישים אוכלוסיית של הדמוגרפיים האיפיונים בין בקשר עוסק זה סעיף
נדון ובהמשך השירותים, מן אחד לכל להזדקקות ההסתברות של ניתוח נציג תחילה, הממושך. הטיפול משירותי

הקשיש. צורכי על לענות כדי הדרושות הטיפול שעות מספר של במונחים זה לשירות ההזדקקות במידת
לנתח בחרנו לפיכך וגיל. מוצא מין, כאמור, הם, בישראל האוכלוסייה בתחזיות הזמינים העיקריים המשתנים
משתנה. כל לפי ההזדקקות דפוסי מוצגים 1 בלוח בנפרד. אלה משתנים משלושה אחד כל של השפעותיהם את
הוא זה קשר אך בגיל, העלייה עם השונים לשירותים ההזדקקות במידת עלייה ניכרת כללי באופן כי לראות ניתן
הוא אין מוכנות ארוחות והגשת ההשגחה בתחומי ואילו הביתית, והעזרה האישי הטיפול בתחומי רק חדמשמעי
קטן, הוא האחרונים התחומים שני של בהקשרם במדגם המקרים שמספר מהעובדה נובע שהדבר ייתכן הדוק. כה
צרכים על העונים לשירותים יותר זקוקות שנשים נמצא כמוכן דגימה. מטעויות מושפעים שנתקבלו והדפוסים
במשק לטיפול הקשורים בתחומים אך והשגחה, אישי טיפול כגון האישי, התפקוד בתחום במוגבלות שמקורם
אלה הם גברים שדווקא מוצאים ואנו קטן, הוא המינים שני בין ההבדל וארוחות, ביתית עזרה כמו הבית,
המוצא קבוצות בין ניכר פער שיש נמצא מוצא, לפי הצרכים לדפוסי באשר מוכנות. לארוחות ביותר הנזקקים
יותר הרבה אלה לשירותים נזקקים אסיהאפריקה יוצאי כאשר ולארוחות, אישי לטיפול ההזדקקות במידת
נמצא להשגחה ובאשר יחסית, קטן נמצא ביתית לעזרה בהזדקקות הפער אירופהאמריקה. יוצאי מאשר

אירופהאמריקה. יוצאי הם ביותר לה שהזקוקים

לוח1
(באחוזים) ומוצא מץ >>ל לפי השירותים מן אחד לכל הנזקקים שיעור*

(משוקלל) N ארוחות השגחה השגחה עזרה טיפול
מוכנות בלילה ביום ביתית אישי

810 4.3 0.7 1.1 28.7 7.5 סה"כ
322 4.3 0.0 0.0 16.7 2.2 6569 גיל:
222 4.3 1.7 1.2 27.3 6.4 7074
142 3.0 0.0 0.7 41.8 6.9 7579
80 5.0 1.8 6.ג 46.4 17.6 8084
43 6.7 1.5 5.3 48.8 36.8 +85

426 5.9 0.5 0.8 27.3 4.8 גברים מין:
383 2.6 1.0 1.5 30.2 10.6 נשים
187 8.9 0.3 0.7 32.8 12.7 אסיהאפריקה מוצא:
622 2.9 0.9 1.2 27.4 6.0 אירופהאמריקה

הדמוגרפיים, המשתנים מן אחד כל של הסגולית ההשפעה על בהכרח מצביעים אינם אלה שדפוסים מובן
רבמשתנית במסגרת אלה משתנים של ההשפעות לניתוח פנינו לפיכך ביניהם. גומלין קשרי של קיומם לאור וזאת
Logit במודל השתמשנו לעזרה) זקוק לא לעזרה, (זקוק דיכוטומי הינו התלוי שהמשתנה היות .(2 לוח (ראה

זה: מודל במסגרת
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לשירותים ההזדקקות לבין הדמוגרפיים הנתונים בין הקשר

PPr(Y,,=r"VU/^ י^"'"י , כאשי:
לעזרה) זקוק (לא עצמאי להיות הסתברות = p

בתצפית התלוי המשתנה של הערך = y ,

בתצפיתנר הדמוגרפיים המאפיינים וקטור = x ,

מקרית הפרעה = u ,.

לאמידה. הפרמטרים הם = a ,/3

שלגיל הממצא את מאשר הניתוח מהותי.1 באופן שונה תמונה מציג הרבמשתני הניתוח אין הנדון, במקרה
גם מוכנות. לארוחות ההזדקקות על לא אך ביתית, ולעזרה אישי לטיפול ההזדקקות על מובהקת השפעה יש
מוכנות. לארוחות יותר זקוקים הם ואילו גברים, לעומת אישי לטיפול יותר זקוקות שנשים נמצא, זה בניתוח
נמצא כאן גם המוצא, להשפעת באשר המינים. שני בין מובהק הבדל נמצא לא ביתית, לעזרה להזדקקות באשר
שתי בין מובהק הבדל נמצא לא זאת, לעומת ולארוחות. אישי לטיפול ביותר הנזקקים הם המזרח עדות שיוצאי

ביתית. לעזרה ההזדקקות בשיעור העדות

2 לוח
מוכנות וארוחות בית>ת עזרה אישי, לטיפול ההזדקקות של Logit מתוח

לשירות) נזקק להיות ההסתברות תלוי: (משתנה

1 מודל
מוכנות ארוחות ביתית עזרה אישי טיפול

(8S+ ל (ביחס גיל
( .88)  .45 (6.08) 1.59* (5.89) J.15* 6569
) .84)  .43 (4.02) 0.95* (5.86) 2.09* 707*
)1.27)  .71 (1.44)  ג{. (5.54) 2.05* 7579
( .54)  .26 ( .56)  .13 (3.48)  *ג9. 8084

לנשים) (ביחס מין
( 2.22) .82* ( .05) .01 (2.74)  .63* גברים

לאסיהאפייקה) (ביחס מוצא
(2.80)  .96* ( .42)  .08 (3.14)  .76* אירופהאמריקה
(5.64) 2.54* ( .16) .04 ( .91) .24 קבוע

0.057 0.055 0.171 FIT

a = 0.05 ב המובהק משתנה *

.t ערכי מציינים בסוגריים המספרים

אלו השפעות השוליות. ההשפעות עלפי שנמדדו כפי הכמותיות, ההשפעות גודל של הערכה מובאת 2א' בלוח
ולפיכך הראשונית, בהסתברות תלויות הן Logit ה בניתוח במדגם.2 הממוצעת ההסתברות בנקודת מוערכות

גבוה. בסיכון הנמצאות הקבוצות בקרב יותר הרבה משמעותיות אלה השפעות תהיינה
1 בלוח הגיל הבדלי ואכן, ביתית, ולעזרה אישי לטיפול ההזדקקות מידת על ניכרת השפעה יש שלגיל מצאנו
גם המסביר דבר קטנים, הינם מוכנות לארוחות הנזקקים בין הגיל שהבדלי בבירור עולה כמוכן, גדולים. הינם
ההזדקקות על ההשפעות אולם אפסיות, כמעט הן ביתית לעזרה ההזדקקות על המין השפעות אימובהקותם. את
(בהקשר המין השפעת הפוך. גודל בסדר קודם, שצוין כפי כי, אם למדי, ניכרות הן מוכנות ולארוחות אישי לטיפול
ההזדקקות על המוצא משתנה של ההשפעה מידת יותר. אף גדולה מוכנות לארוחות ההזדקקות על הרבמשתני)
בעזרה הצורך על זה משתנה של השפעותיו אולם, המין. השפעת של לזו בגודלה דומה אישי לטיפול

." "השגחה השירות ניתוח את זו במסגרת מציגים איננו המקרים של הקטן המספר בשל .1

x, = p(1p) ^ :Xj משתנה של שולית השפעה .2
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]

כן, אם נראה, .2 בלוח המופיעים ההבדלים לדפוסי מקבילים אלה דפוסים מובהקות. ולא קטנות הן ביתית
אינם הרבמשתני, בניתוח עולים שהם כפי אלה, דמוגרפיים משתנים שלושה של הבסיסיים ההשפעה שדפוסי

החדמשתני. בניתוח המתקבלים מאלה בהרבה שונים

2א לוח
וארוחות ביתית עזרה אישי, לטיפול ההזדקקות של Logit ג>תוח

השוליות מוכנותההשפעות

1 מודל
מוכנות ארוחות ביתית עזרה אישי טיפול

 (85+ ל (ביחס גיל
0 02 0.33* 0.22* י*65
0 י 02  0.19* 0.14* 707*
0 04 0.07 0.14* 7579
0'.01 0.03 0.07* 8084

לגשיס) (ביחס מין
0.04* 0.00 0.04* גברים

לאסיהאפריקה) (ביחס מוצא
0.05* 0.02 0.05* אירופהאמריקה

a = 0.05 ב המובהק משתנה *

3 לוח
וארוחות ביתית עזרה אישי, לטיפול ההזדקקות של Logit ניתוח
לשירות) נזקק להיות ההסתברות התלוי: (המשתנה מוכנות

2 מודל
מוכנות ארוחות ביתית עזרה אישי טיפול

" (85+ ל (ביחס גיל
(  87)  46 (6.20) 1.74* (5.95) 3."* 6569
(151)  '.82 (4.82) 1.23. >7ג.5< *7י1 707*
(1 55)  90 (2.13)  .52* (521) 1.96* 7579
/.■//// _ \59 (1.29)  .31 >.J0*<  8** 8084

לגשים) (ביחס מץ
( (80.ג 1.76* > (89.ג .86* >09ג) *09ג גביים

לאסיהאפריקה) (ביחס מוצא
(3.60) L52* (1.84)  .36 (2.11)  .53* אירופהאמריקה

נשו*) ללא (ביחס משפחתי מצב
( .07) .05 ( .16)  .09 ( .*0)  ." נשיי

משפחתי מצב x מין
>2.90< 2.46* (4.73) 1.59* (2.06) 1.0*. נשואים גברים

לרבדורי) (ביחס מגורים סדרי
(2.79) 1.46* (5.95) 1.52* (3.91) 1.01* חדדורי משקבית

(5.31) 3.30* (2.18)  .56* ג".2) 691* ^ ;
0.167 0.129 0202 !

a = 0.05 ב המובהק משתנה *
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לשירותים ההזדקקות לבין הדמוגרפיים הנתונים בין הקשר

לגבי מאשר אישי לטיפול ההזדקקות לגבי יותר גבוה נמצא הדמוגרפיים המשתנים של הניבוי כושר
האחרונים השירותים לשני שההזדקקות כיוון הדעת, על מתקבל הדבר לארוחות. או ביתית לעזרה ההזדקקות
המוצג ,2 במודל משקהבית. להרכב או משפחתי למצב הקשורים ממשתנים מכריע באורח מושפעת להיות עשויה
לא הדמוגרפיים. הגורמים מכלול של רבמשתני ניתוח מוצג בלוח האלה. המשתנים את גם בניתוח שילבנו ,3 בלוח
הצורך על המוצא השפעת השירותים. לשלושת ההזדקקות על הגיל השפעות על בממצאים משמעותי שינוי בו ניכר

בעזרה כשמדובר יותר גדולה היא אולם הקודם, למודל ביחס במקצת כאן קטנה אישי בטיפול
ביתית. לעזרה ההזדקקות על גם מובהקת השפעה יש למוצא זה במודל כן, על יתר מוכנות. ובארוחות ביתית 1

ההסתברות את מורידים חדדורי במשקבית המגורים ומובהקת: מאוד משמעותית השפעה יש המגורים לסידורי
זה דפוס מוכנות. ולארוחות ביתית לעזרה להזדקקות ההסתברות את מעלים הם אולם אישי, לטיפול להזדקקות
במשקי שקשישים ,(1984 ,Factor et al.) קודמת בעבודה שהוזכרה העובדה, הוא האחד גורמים: משני מושפע
שקשישים בכך היתר, בין זאת, להסביר ניתן רבדוריים. במשקיבית מקשישים פחות מוגבלים חדדוריים בית
אינם ואשר זאת, לעשות באפשרותם שאין אלה קרוביהם. במחיצת לגור לעבור מוגבלים, בהופכם נוטים, רבים
לגור שנשארים הקשישים שבו מצב נוצר לפיכך, במוסד. להתאשפז נאלצים בקהילה, לבד לגור להמשיך יכולים
ההזדקקות להיבט מתייחס השני הגורם אישי. לטיפול פחות הזקוקים אלה הם החדדוריים במשקיהבית
אלה, בתחומים מעזרה נהנים רבדוריים במשקיבית הגרים קשישים זה: דפוס של ביתית ועזרה מוכנות לארוחות
על אלה, שקשישים נמצא לפיכך, המשפחה. בני כל לשירות המיועדות משקהבית פעולות במסגרת ממילא הניתנת

ביתית.' ועזרה מוכנות ארוחות של לשירותים פחות נזקקים יחסית, הגדולה מוגבלותם אף
מובהק, הוא אלה משתנים בין האינטראקציה מקדם משפחתי. והמצב המין השפעות הן במיוחד מעניינות
הגברים נמצאו נשואים, הלא בקרב בשני. משמעותית תלות על מצביעים מהם אחד כל של ההשפעות ודפוסי
השפעות המינים. בין מובהק הבדל שאין נמצא הנשואים בקרב ואילו הנשים, מאשר אישי לטיפול פחות נזקקים
לעזרה הגברים זקוקים הלאנשואים בקרב רבה: במידה מזו זו שונות וארוחות ביתית בעזרה הצורך על המין
כנראה, משקפים, אלה דפוסים פחות. לה נזקקים הם הנשואים בקרב ואילו הנשים, מאשר יותר אלה בתחומים
יותר רבה נטייה יש כלל בדרך לנשים. גברים בין משקבית בניהול התפקידים בחלוקת המסורתיים ההבדלים את
לעזרה הגבר של יותר הגבוהות ציפיותיו בשל הן נתון, תפקודי במצב בודדה לאשה מאשר בודד לגבר לעזור
בתחומי לעזרה לצפות יכול נשוי מוגבל גבר לו. להעניקה החברה של נכונותה בשל והן משקהבית, בפעילויות
מבעלה. מאשר חוץ מגורמי אלה בתחומים יותר רבה לעזרה תצפה מוגבלת אשה זאת, לעומת מאשתו, משקהבית
בכל במיוחד משמעותיות, הן המגורים סדרי שהשפעות לראות ניתן השוליות. ההשפעות מוצגות 3א' בלוח
מידת על ההשפעה לעומת אחוז, נקודות 17 היא עליה המגורים סדרי שהשפעת ביתית, לעזרה להזדקקות הנוגע
הוא אישי לטיפול ההזדקקות על ההשפעה כיוון נקודות. 7 שהיא מוכנות, לארוחות או אישי לטיפול ההזדקקות

ביתית. לעזרה או לארוחות ההזדקקות שעל מזה הפוך
הלא בקרב המיןרק והשפעת גברים, בקרב רק משמעותית היא המשפחתי המצב שהשפעת גם לראות ניתן
הנשואים בקרב גם גדול המינים בין וההבדל ביתית, לעזרה ההזדקקות על בהרבה גדולות ההשפעות נשואים.

זו. לעזרה הנזקקים
עלייה מסתמנת וכמוכן הגיל, השפעות את במקצת מחזקת הנוספים המשתנים שהכנסת לציין מעניין

ביתית. ולעזרה מוכנות לארוחות ההזדקקות על המוצא של ההשפעה במידת משמעותית
שילבנו שבו נוסף, מודל ניסינו החברתיים, הגורמים של השפעותיהם לבין המוגבלות השפעות בין להפריד כדי
ההזדקקות את המסביר כגורם משקבית פעילות לבצע ליכולת כאינדיקטור בניידות המוגבלות משתנה את
מחזקת אף והכללתו מובהק, אמנם הוא כשלעצמו זה שגורם לראות ניתן 4 בלוח מוכנות. וארוחות ביתית לעזרה
החשוב התפקיד על מצביע זה דבר ביניהם. האינטראקציה דפוסי ואת המשפחתי והמצב המין השפעות את
גורם הוספת זאת, לעומת המשפחתי. והמצב המין השפעות בקביעת שהעלינו החברתיים הגורמים שממלאים
כך על מעיד זה דבר מובהקות). אינן המוצא (השפעות והמוצא הגיל השפעות את ניכר באופן מצמצמת המוגבלות
וכן התפקודי, המצב לבין הגיל בין מהקשר רבה, במידה , נובע לשירותים ההזדקקות לבין הגיל בין שהקשר

לעזרה כזקוק הוגדר לא משפחה) בן או זוג (בן רגיל באופן שמתפקד מישהו בו שיש במשקבית הגר קשיש .3

פורמליים, שירותים לו לספק המומחים צוות המליץ כן אם אלא למיטתו, מרותק הוא אם אפילו ביתית,
המשפחה. על המוטלת המעמסה הפחתת לצורך
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 לוח3א'
וארוחות ביתית עזרה אישי, לטיפול ההזדקקות של Logit ניתוח

השוליות מוכנותההשפעות

2 מודל
, מוכנות ארוחות ביתית עזרה אישי טיפול

(85+ ל >ב>חס גיל
0.02 0.36* 0.23* 6569
0.04 0.25* 0.1** 7074
0.05 0.11* 0.14* 7579
0.03 0.06 0.06* 8084

לאסיהאפריקה) (גיחס מוצא
0.07* 0.07 0.04* אירופהאמריקה

משכחת* מצב X מין
נשואות) לא לנשים (ביחס

0.03 0.17* 0.02 נשואים גברים
0.09* 0.18* 0.08* נשואים לא גברים
0.00 0.02 0.01 נשואות נשים

דורי) לרב (ביחס מגורים סדר*
0.07* 0.27* 0.07* חדדורי משקבית

a =0.05 ב מובהק משתנה *

4 לוח
מוכנות וארוחות ביתית לעזרה ההזדקקות של Logit ניתוח

לשירות) נזקק להיות ההסתברות התלוי: (המשתנה

3 מודל

מוכנות ארוחות ביתית עזרה
( .40)  .22 (4.39) 1.30* 6569 ל+85) (ביחס גיל
(1.01)  .57 (3.22)  .86* 7074
(1.11)  .67 ( .47)  .12 7579
( .95)  .50 ( .57)  .14 8084

(4.11) 1.98* (5.02) 1.17* גברים לנשים) (ביחס מיו
(3.46) 1.29* (1.13)  .23 אירופהאמריקה לאסיהאפריקה) (ביחס מוצא
( .22) .14 ( 0.02) 0.01 נשוי נשוי) ללא (ניחס משפחתי מצב
(3.06) 2.66* (5.43)1.92* נשואים גברים משגחת* מצב x מין
( 2.93) 1.54* (6.73) 1.62* חדדורי משקבית לרבדורי) (ביחס מגורים סדר*

מלאה) לעזרה לזקוק (ביחס ADL
) .18) .21 עצמאי
( 1.32) 1.54 חלקית לעזרה זקוק

  מוחלטת) לתלות (ב*חס נ"דות
(3.67) 1.65* עצמאי
( .27)  .13 בהליכה קושי
( .50)  .26 לבית מרותק

(3.36) 4.06* ( .15) .07 קבוע
0.189 0.174 FIT

a =0.05 ב מובהק משתנה ♦
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קשר יש למוצא ,(1983 וקפלן, בריאל ;1983 ופקטור, (שמואלי סקרים במספר שנמצא כפי שבישראל, מהעובדה
משמעותי באופן מעלה, מגורים וסדרי משפחתי מצב המשתנים שהוספת גם לציין רצוי התפקודי. למצב גם הדוק
באשר אך ,159? כ של היא התוספת אישי, לטיפול באשר הדמוגרפי. המודל של הכולל ההסבר מקדם את מאוד,

בהתאמה. ומשולשת מוכפלת היא מוכנות, וארוחות ביתית לעזרה

השירות. סוג לפי הנחוצות, הטיפול שעות בהיקף מתבטאת שהיא כפי ההזדקקות מידת לניתוח עתה נעבור
לא ומוצא. מין גיל, לפי השירותים מן אחד בכל לנזקק הדרושות השבועיות העזרה שעות ממוצע את מציג 5 לוח
לאור הממוצעים. את לעוות לא כדי וזאת הנדון, בשירות כלל עזרה מקבלים שאינם קשישים זה בניתוח נכללו
הדיון מתרכז מוכנות, לארוחות ההזדקקות רמת על פירוט העדר ולאור להשגחה הנזקקים של הקטן המספר

בלבד. ביתית ועזרה אישי לטיפול בהזדקקות
הטיפול שעות מספר לבין הדמוגרפיים המשתנים בין שהקשר היא, הניתוח מן העולה מעניינת תופעה
אישי טיפול שעות למספר זקוקים גברים לדוגמה, ההזדקקות. עצם לבין אלה משתנים שבין מזה שונה הדרושות,
בעזרה והן אישי בטיפול הן יותר רבה לעזרה זקוקים אירופהאמריקה ויוצאי נשים, מאשר בממוצע יותר גדול
הטיפול שעות של הממוצע במספר ירידה ומסתמנת פחות, סדירים גיל לפי בניתוח העולים הדפוסים גם ביתית.

.7975 לגיל 7470 גיל בין הנדרשות האישי

5 לוח
מן אחד בכל לנזקק הדרושות השבועיות הטיפול שעות ממוצע

ומוצא מין גיל, לפי השירותים

בלילה השגחה ביום השגחה ביתית עזרה אישי טיפול
ממוצע ממוצע ממוצע ממוצע

N שעות N שעות N שעות N שעות
* 45.4 9 18.1 232 4.0 61 7.9 סה"כ

ג>ל
54 3.4 7 4.0 6569
60 5.5 14 9.6 7074
60 4.0 10 5.2 7579
37 4.8 14 8.5 8084
21 5.7 16 9.4 +85

117 ג.4 22 10.1 גברים
115 3.8 9ג 7.2 נשים

מוצא
61 3.8 24 ג.6 אסיהאפריקה
171 4.1 37 8.9 אירופהאמריקה

התפקודית. המוגבלות היקף לבין אלה רקע משתני בין הקשר את בפירוט בדקנו אלה דפוסים להבין כדי
הסבר, למצוא ניתן בלוח דמוגרפיות. תכונות לפי ובמידות יומיומית בפעילות המוגבלות מידת מוצגת 6 בלוח
העיקרי שההבדל לראות ניתן מין לפי בניתוח לדוגמה, הנקובות. הטיפול לשעות ההזדקקות לדפוסי לפחות, חלקי
ניתן הבדל. כמעט אין מלאה לעזרה בהזדקקות ואילו חלקית, לעזרה הנזקקים באחוז הוא לגברים נשים בין
לעזרה בהזדקקות ואילו חלקית, לעזרה לראות ניתן גיל לפי בניתוח מוצא. לפי בניתוח גם דומים הבדלים לראות
שבקרב לראות ניתן גיל לפי בניתוח מוצא. לפי בניתוח גם דומים הבדלים לראות ניתן הבדל. כמעט אין מלאה
אף עשוי זה דבר .7975 הגיל שבקבוצת מזה גבוה מלאה לעזרה הזקוקים הקשישים אחוז 7470 הגיל קבוצת
אלה. גיל קבוצות שתי בין בהבדל משתקפת שהיא כפי לנזקק, הדרושות השעות במספר הירידה את להסביר הוא
גם וכך למיטה, המרותקים הקשישים קבוצת בקרב קטנים הם המינים בין בניידות ההבדלים שגם לראות, ניתן

.7975 לגילאי 7470 גילאי בין ההבדל
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לשירותים ההזדקקות לבין הדמוגרפיים הנתונים בין הקשר

6 לוח
(אחוזימ) ומוצא מץ ג>ל, לפי והנ"דות התפקוד כושר התפלגות

ניידות (ADL) יוםיומית פעילות
זקוק זקוק

מרותק מרותק מתקשה לעזרה לעזרה
למיטה לבית בהליכה עצמאי מלאה חלקית עצמאי

ג>ל
0.0 1.6 4.0 94.4 0.0 2.7 97.3 6569
1.4 2.9 6.9 88.8 2.4 4.6 92.9 7074
2.0 2.7 6.3 88.9 1.2 6.3 92.5 7579
3.7 9.1 15.0 72.2 6.1 11.5 82.4 8084
10.6 18.2 15.7 55.5 12.0 24.8 63.2 +85

מיו
1.4 2.4 4.1 91.9 2.2 3.1 94.7 גברים
1.7 5.4 10.1 82.8 2.0 9.4 88.9 נשים

מוצא
1.6 3.7 5.6 89.2 2.0 4.7 93.3 אירופהאמריקה
2.1 4.5 11.9 81.5 2.6 10.1 87.2 אסיהאפריקה

השירותים עלות ב.
לסךכל התייחסנו כה עד מקק. לכל הממוצע הצרכים והיקף הנזקקים מספר עלפי נקבעת השירותים עלות
הבחנה הפורמליים. והשירותים המשפחה כלומר: אותה, המספקים הגורמים בין להבחין בלי לעזרה, ההזדקקות
זו לבין הפורמלי הספק מידי הניתנת עזרה שעת של עלותה בין שוני ייתכן שכן העלות, חישוב לצורך הכרחית זו
הטיפול של הציבורית לעלות התייחסות מאפשרת שהיא בכך היא זו הבחנה של חשיבותה המשפחה. מידי הניתנת
של חלק אותו של העלות בין להבחין ניתן כך, ומימונו. הספקתו למקורות באשר שונות הנחות מתוך בקשישים
של השתתפותן את כשמפחיתים המתקבלת הציבורית, העלות לבין הפורמלית, המערכת עלידי המסופק הצרכים
פורמלית, הלא העזרה עבור המשפחות פיצוי של מדיניות שיש במידה הפורמליים. השירותים במימון המשפחות

יותר. גבוהה הצרכים מילוי של הכוללת הציבורית העלות תהיה
דרכים. בכמה פורמלית הבלתי העזרה עלות את להעריך ניתן

משמעות החופשי. בשוק השירות לעלות זהה המשפחה מידי הניתנת עזרה שעת של שהערך הנחה עלסמך א.
זו הנחה הפורמליים. השירותים של המחיר במלוא המשפחה את לפצות מוכנה שהחברה היא זו הנחה
בשוק השירותים את לקנות הבחירה את ולמשפחותיהם לקשישים לאפשר נכונות שיש במידה רלוונטית

החופשי.

העובדים שמקבלים הנטו תשלום לסכום זהה המשפחה מידי הניתנת עזרה שעת של שערכה בהנחה ב.
ההוצאות פחות השירות של המלא המחיר לפי מחושב זה סכום בית). עוזרת (מט"בית, הפורמליים
מחיר ועוד בנסיעות זמן ביטול על (פיצוי הקשיש לבית הנסיעה והוצאות לשעה האדמיניסטרטיביות

הנסיעה).
שמקריב פנאי או עבודה שעת של לערך שווה המשפחה מידי הניתנת עזרה שעת של שהערך ההנחה עלסמך ג.
האמיתי להפסד ביטוי נותן המטפל של האלטרנטיבית העלות לפי זה חישוב ספציפית. משפחה בכל המטפל
מאבדת שהחברה האלטרנטיבית התפוקה לאומדן בסיס מהווה ואף בקשיש, מהטיפול כתוצאה המשפחה של
העלות חישוב לצורך אולם, העבודה. לשוק להצטרף במקום בקשיש לטיפול זמנם את מקדישים כשאנשים
עבודה שעת ערך כגון: הקיימים, הסקרים מתוך להשיגם מאוד שקשה נתונים של לשורה זקוקים אנו זו בדרך
שאינו מטפל מקבל שהיה השכר וגודל העבודה בכוח השתתפותם לאי הסיבות או (העובדים), המטפלים של

ב'. ו א' הנחות לפי העלות של אומדנים נציג המאמר בהמשך היום. עובד היה לו עובד
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לשירותים ההזדקקות לבין הדמוגרפיים הנתונים בין הקשר

טיפול. שעת במחיר המומלצות הטיפול שעות מספר של כמכפלה מחושבת העלות א; הנחה מתוך ביציאה
\7 בלוח מרוכזים לעיל ההנחות שתי לפי לנזקק החמות והארוחות הביתית העזרה האישי, הטיפול עלויות חישובי
הממוצעות העלויות לניתוח נעבור אחרכך .7 בלוח מוצגות שהן כפי לנזקק העלויות ניתוח את נציג תחילה
לשירות). זקוקים שאינם אלה את והן הזקוקים הקשישים את הן (הכוללת ככלל הקשישים באוכלוסיית לקשיש

מתוך לנזקק. לשבוע 25$ כ היא הפורמליים השירותים מחיר לפי אישי בטיפול הצרכים מלוא סיפוק עלות
הבלתי המערכת עלידי הניתנים השירותים ערך 21$את וכ הפורמליים השירותים ערך את מהווים 4$ כ זה,
ובהתאם ,14$ לכ העלות סך ירד הנטו, שכר לפי פורמליים הבלתי השירותים ערך את נחשב אם פורמלית.

פורמלית. הבלתי העזרה משקל לכךגם
ולכ הפורמליים, הגורמים עלידי המשולמים 3$ לכ מתחלקת והיא ,7.50$ כ היא הביתית העזרה עלות
ןהיא פחותה, הינה יותר הנמוך בתעריף השימוש השפעת כאן, פורמליים. הבלתי הגורמים עלידי המשולמים 4.50$
לעלות השווה העלות לפי שבחישוב כן, אם יוצא, .3$ לכ פורמלית הבלתי העלות ואת ,7$ לכ העלות את מקטינה

7 לוח
שוגות הנחות לפי ביתית ועזרה אישי טיפול של שבועיות עלויות

(בדולרים) פורמלית הלא העזיה על פיצוי לגבי

ב' הנחה א' הנחה
לא לא שירות

פורמלי פורמלי סה"כ פורמלי פורמלי סה"כ אוכלוסייה וקבוצות
אישי טיפול

10.51 3.71 14.22 21.02 3.71 24.73 נזקקים סה"כ
3.54 5.50 9.04 7.062 5.50 12.56 6569 גיל
13.85 2.47 6.32 27.70 2.47JO. 17 7074
6.91 2.58 9.50 13.85 2.58 16.58 7579
11.75 4.22 5.97 23.51 4.22 27.73 +80

13.31 5.22 8.53 26.63 5.22 31.79 גברים מץ
9.09 2.93 2.02 18.20 2.93 21.13 נשים
7.89 3.28 1.17 15.78 3.28 19.05 אסיהאפריקה מוצא
12.19 3.96 6.15 24.38 3.96 28.36 אירופהאמריקה

ביתית עזרה
3.28 3.19 6.47 4.37 3,19 7.56 נזקקיס סה"כ
2.49 3.15 5.64 3.34 3.15 6.47 6569 גיל
2.67 3.06 5.73 3.56 3.06 6.64 7074
3.15 3.30 6.45 4.20 3.30 7.51 7579
4.74 3.25 7.98 6.32 3.25 9.57 +80

3.30 3.65 6.95 4.41 65.ג 8.06 גברים מין
3.25 2.73 5.97 4.31 2.73 7.04 נשים

2.27 4.19 6.45 3.02 4.19 7.21 אסיהאפריקה מוצא
3.63 2.84 6.47 4.85 2.84 7.67 אירופהאמריקה

,1983 יוליספטמבר ברבעון נהוגים שהיו התעריפים על מבוסס התחזיות לצורך ששימש המחירים וקטור .4
שקל=1$). 54.23) דולריים למונחים הצגתו נוחיות לצורך ותורגם

ארוחות ביתית עזרה אישי טיפול
לשבוע 10.33$ לשעה 1.88$ לשעה 3.15$ שוק) (מחירי א' הנחה
לשבוע 10.33$ לשעה 1.41$ לשעה 1.88$ לעזרה מוקטן (מחיר ב' הנחה

המשפחה) של
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לשירותים ההזדקקות לביו הדמוגרפיים הנתונים בין הקשר

עלידי מסופקים להיות אישי בטיפול מהצרכים בממוצע 859? אמורים פורמליים, והבלתי הפורמליים השירותים
פורמליים הבלתי לשירותים יותר הנמוכה העלות של ההנחה לפי ביתית. בעזרה מהצרכים 5895 לעומת המשפחה,
5198 לעומת המשפחה, עלידי מסופקים להיות אמורים אישי בטיפול מהצרכים בממוצע 7495 ש מתקבל
"מלוא של בהגדרה נעוץ הצרכים סוגי שני בין פורמלית הלא העזרה במשקל ההבדל ביתית. בעזרה מהצרכים
ההלבשה, הרחצה, פעולות את לבצע הקשיש יכולת לפי הוגדר אישי בטיפול הצורך מלוא כאמור, הצורך".
בעזרה הצורך זאת, לעומת משקהבית. במסגרת העזרה בזמינות התחשבות ללא וזאת עזרה, ללא והאכילה,
עם וכר. בישול ניקיון, כגון משקהבית פעולות את לבצע המסוגל מישהו בבית אין כאשר רק כמלא הוגדר ביתית
הפורמליים השירותים ושל אישי טיפול במתן פורמלית הלא העזרה של יחסית התמחות שמסתמנת ייתכן זאת,

ביתית. עזרה במתן
המרכיב של הדמוגרפיים המשתנים לפי העלות דפוסי בין הבדל השירותים בשני יש מידה באיזו לבחון מעניין
שאומנם נראה האישי הטיפול עלויות של במקרה .(8 לוח (ראה מאידך פורמלי הבלתי המרכיב ושל מחד, הפורמלי
בשירותים מאשר יותר חדה בגיל העלייה עם פורמליים הבלתי השירותים בעלות העלייה לדוגמה, הבדל. קיים
לכך אפשרי הסבר מוצא. לפי פורמלי הבלתי המרכיב בעלות יותר גדולים הבדלים נמצאו כמוכן, הפורמליים;
בקרב יותר וגבוהה בגיל העלייה עם עולה וזו לה, נזקק שהקשיש העזרה סךכל הוא הקובע שהגורם הוא
ככל יותר רבה עזרה לתת המשפחות שעל קבעו המומחים שצוותי נראה אירופהאמריקה. ממוצא הנזקקים
העולה דבר בפועל, כך נהגו שהמשפחות מהעובדה כנראה, הושפעה, זו קביעה יותר. גדולים הקשיש שצורכי
בקליבלנד, G.A.O. ה של בסקר שהתגלו הדפוסים את גם תואם זה ממצא המשפחות. של בפועל העזרה מדפוסי

ארה"ב.

8 לוח
הצרכים מלוא ס>פוק של העלות בסד פורמלית הלא העזרה עלות משקל

(אחוזים) ומוצא מין גיל, לפ> ביתית ובעזרה א*ש> בטיפול

ביתית עיירה אישי טיפול
בי הנחה אי הנחה ב' הנחה א' הנחה אוכלוסייה קבוצות
51 58 7* 85 גזקקיס סה"כ
44 51 39 55 6569 גיל
47 54 85 92 7074
49 56 73 85 7579
59 66 74 85 +80

48 55 72 84 גברים מין
54 61 76 86 נשים

5ג 42 71 ג8 אסיהאפריקה מוצא
56 6J 75 86 אירופהאמריקת

במיוחד בולט הדבר ומוצא. גיל לפי הביתית העזרה של העלות דפוסי בהקשר מסתמנת דומה תופעה
גדול אירופהאמריקה ממוצא משפחות מידי הניתנת פורמלית הבלתי העזרה ערך שלפיהם מוצא, לפי בדפוסים

הפוך. הוא זה יחס שאצלן אסיהאפריקה, ממוצא משפחות לעומת 8פורמלית, העזרה של מזה
הטיפול בעלות סדירה עלייה אין הנזקקים בקרב שלפחות למדים אנו פורמלית הבלתי העזרה מדפוסי
מהממצא גם מושפעת זו מסקנה הביתית. העזרה בתחום ולא האישי הטיפול בתחום גיללא לפי הממוצעת

בגיל. לשינויים סדירה כה בהתאמה משתנה אינו ההזדקקות שעות סך שגם הקודם, בסעיף שהצגנו
אלה דפוסים דבר, של בסיכומו האוכלוסייה. בכלל לקשיש הממוצעות העלויות בדפוסי לדיון עתה נעבור
של הממוצעת העלות מוצגת 9 בלוח בארץ. שונים ובאזורים בעתיד השירותים עלות לגבי לתחזיות בסיס משמשים
סיפוק של 10העלות ובלוח מוכנות, וארוחות ביתית עזרה אישי, טיפול שירותים: בשלושה הצרכים סךכל סיפוק

הפורמליים. הגורמים עלידי הצרכים
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9 לוח
צורכי מלוא על העונים קהילתיים שירותים של הממוצעת השנתית העלות

>בדולרים)א ומוצא מין גיל, לפי היחיד הקשיש

ביתית עזרה אישי טיפול
  ארוחות
בי הנחה אי הנחה ב' הנחה אי הנחה מוכנות אוכלוסייה קבוצות
137 164 56 97 23 סה"כ

*9 56 11 14 23 (5569 ג*ל
145 177 54 100 100 7074
147 165 34 58 16 7379
342 423 204 354 31 +80

137 131 46 79 32 גברים מין
162 200 67 117 13 נשים

125 137 74 127 48 אסיהאפריקה מוצא
141 173 51 88 15 אירופהאמריקה

הנדונה. הדמוגרפית בקבוצה הקשישים בסך מחולק שונות, הנחות לפי שירות כל של העלות סך לפי מחושבת הממוצעת העלות א.

העזרה עבור המופחת המחיר לפי בלבד 56$ ו לשנה, 97$ היא לקשיש אישי טיפול של הממוצעת העלות
מוכנות ארוחות של הממוצעת העלות בהתאמה. בלבד, 137$ ו 164$ היא הביתית העזרה עלות פורמלית. הבלתי
העזרה עלויות בין מאוד משמעותיים הבדלים יש לנזקק. העלות מדפוס יותר סדירים גיל לפי הדפוסים .23$ היא
יש לנזקק, בעלות כמו לקשיש, בעלות אך יותר, המבוגרים לעומת הצעירים לקשישים האישי והטיפול הביתית
בין משמעותיים הבדלים אין החמות הארוחות בעלות זאת, לעומת .7975 לגיל 7470 מגיל במעבר ירידה
ליוצאי מאשר יותר גבוהה אסיהאפריקה ליוצאי החמות והארוחות האישי הטיפול עלות השונים. הגילאים
העלות על קודמים לממצאים מקביל זה ממצא הפוך. המצב שם הביתית, העזרה עלות לעומת אירופהאמריקה,
עלות לעומת לגברים, מאשר לנשים יותר גבוהה האישי והטיפול הביתית העזרה עלות הנזקקים. אחוז ועל לנזקק
גברים לנזקקשלפיהם העלות על הממצאים מן שונה זה ממצא לגברים. יותר גבוהה שהיא החמות, הארוחות
חינו הדמוגרפיות מהתכונות אחת כל לפי ההבדלים של הגודל שסדר לציין ראוי אישי. לטיפול יותר זקוקים
יש זאת עם יחד בתחזיות. אלה בתכונות התחשבות של הפוטנציאלית החשיבות על המצביע דבר מאוד, משמעותי

10 לוח
הניתנים קהילתיים שירותים של לקשיש הממוצעת השנתית העלות

(בדולרים) ומוצא מין גיל, לפי הפורמליים הגורמים עלידי

הלאפורמלית העלות משקל
(באחוזים) הסה"כ מתוך של עלות

~~ י שירותים
ב' הנחה אי הנחה פורמליים

עזרה טיפול עזרה טיפול עזרה טיפול קבוצות
ביתית אישי ביתית אישי ביתית אישי אוכלוסייה
53 74 61 85 64 14 סה"כ
45 45 52 60 27 6 6569 ג>ל
49 84 58 91 74 9 7074
51 71 58 84 72 10 7579
61 74 68 85 134 54 +80

49 71 55 83 58 13 גברים מיו
56 76 65 86 71 16 נשים
38 70 43 83 78 22 אסיהאפריקה מוצא
57 75 65 86 60 12 אירופהאמריקה
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לשירותים ההזדקקות לבין הדמוגרפיים הנתונים בין הקשר

מסיבות רבמשתנית. במסגרת גורם כל של ההשפעה את מבטאים אינם כאן המוצגים העלות על שהנתונים לציין
האוכלוסייה לרוב המתקבל הערך שבו תלוי משתנה לניתוח המתאימה סטטיסטית תכנית בארץ כיום אין טכניות
שלושה של השפעותיהם של רבמשתני ניתוח ביצענו כללית, תמונה קבלת לצורך נזקקים). הלא (כל אפס הוא
הגודל שסדר העובדה את גם מאמת הניתוח .9 ו 8 בלוחות המוצגות ההשפעות כיוון את המאמת אלה, גורמים
לאור מפתיעה איננה זאת עובדה הרבמשתני. הניתוח במסגרת רבה במידה משתנה אינו גורם כל השפעת של

א'. בסעיף שהוצגו הממצאים
בסךכל פורמלית הבלתי העזרה מרכיב עלות לבין הפורמלית העזרה עלות בין ההבחנה גם מוצגת 10 בלוח
7470 מגיל במעבר ההזדקקות במידת ירידה אין במקצת. שונה הפורמלי המרכיב שדפוס לראות ניתן העלות.
הלא העזרה במשקל השוני את משקף הדבר ביתית. לעזרה יותר נזקקים אסיהאפריקה ויוצאי ,7975 לגיל

השונות. הדמוגרפיות בקבוצות פורמלית

לסל>ש>רית>ם ההזדקקות ג.

לפי הקשישים את וסיווגנו להם, נזקקים שהקשישים הספציפיים בשירותים דנו הקודמים בסעיפים
שקשישים מאחר אחרים. לשירותים הזדקקותם במידת להתחשב מבלי אלה, לשירותים נזקקים של קטיגוריות
להם נזקקים שהם והשירותים העזרה דפוסי את עתה נגדיר שונים, בתחומים בעיות ממכלול סובלים רבים

שירותים". "סלי או שירותים צירופי של במונחים
השירותים שני לפי מוגדרים הסלים טיפוסי שירותים. סלי של טיפוסים שלושה הגדרנו הצירופים ניתוח לשם

והשגחה). (ארוחות המשניים השירותים ושני ביתית) ועזרה אישי (טיפול העיקריים

השגחה. או ארוחות בצירוף ביתית ומעזרה בלבד, ביתית מעזרה המורכבים סלים כולל 1 טיפוס
השגחה. או ארוחות בצירוף אישי ומטיפול בלבד, אישי מטיפול המורכבים סלים כולל 2 טיפוס

זה מצירוף המורכבים וסלים בלבד, אישי וטיפול ביתית עזרה של הצירוף מן המורכבים סלים כולל 3 טיפוס
השגחה. או ארוחות בתוספת

מהקשישים 6796 כ במדגם. שמתקיימים שירותים של שונים לצירופים הנזקקים שיעורי את מראה 11 לוח
בלבד, ביתית מעזרה שמורכב זה הוא ביותר הנפוץ ה"סל" בדו"ח. הנזכרים מהשירותים שירות לאף זקוקים אינם
שניהם. של t%9.לשילוב ו בלבד, אישי לטיפול זקוקים מהקשישים 2.69s לו. זקוקים מהקשישים 24?s וכ
לעזרה הזקוקים בקרב זאת, לעומת ביתית. לעזרה גם 6595 נזקקים אישי לטיפול הזקוקים שבקרב איפוא, יוצא,

אישי. לטיפול גם 1795 רק נזקקים ביתית

11 לוח
(באחוזים) גיל לפי (31 (טיפוסים השוגים השירותים לסלי ההזדקקות

3 טיפוס 2 טיפוס 1 טיפוס
ביתית עזרה בלבד אישי טיפול בלבד ביתית עזרה

אף ארוחות בלבד אישי וטיפול וארוחות ט,א. ע,ב.וארוחות
שירות בלבד וארוחות/והשגחה והשגחה ט.א. והשגחה ע.ב
67.5 1.1 4.9 2.6 23.7 סה"כ
81.0 1.9 1.6 0.5 15.0 6569
68.1 1.4 3.3 3.1 24.1 7074
57.5  6.2 0.7 35.6 7579
47.4  11.5 6.2 34.9 8084
36.1  21.8 15.0 27.1 +85

עם .85+ בגיל 3695 ל 6965 בגיל 8395 מ בגיל העלייה עם יורד שירות לאף זקוקים שאינם הקשישים אחוז
מעזרה מורכב הצעירים הקשישים בקרב הדומיננטי הסל לדוגמה, הנזקקים. בין הסלים הרכב גם משתנה הגיל
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לשירותים ההזדקקות לביו הדמוגרפיים הנתונים בין הקשר

לאחו? זהה כמעט לשיעור אישי לטיפול הנזקקים אחת מגיע ומעלה 85 ה בני בקרב ואילו בלבד, ביתית
ביתית. ועזרה אישי טיפול של לשילוב זקוק מהנזקקים שליש וכמעט ביתית, לעזרה הנזקקים

לראות ניתן 12 בלוח קשיש. לכל הדרושים השירותים מספר של הראות מנקודת גם לדפוסים להתייחס ניתן
3 ל זקוקים מהקשישים m ו שירותים, לשני זקוקים £7.29 אחד, לשירות זקוקים מהקשישים 24.198 ש

שירותים.

12 לוח
שירותיםא לסלי הזדקקות

אישי טיפול ביתית עזרה מוכנות ארוחות. השגחה n 55

5*7 67.5 1

+  9 1.1 2

~ +   169 20.9 3

+  + 2 0.2 4
 + +  22 2.7 5
+ ~   17 2.1 6
+ +j 0.4 ך
+  +  1 0.1 8++ 31 3.8 9++ +5 0.6 10
+ + +  J 0.4 U

61(7.^) 232(28.755) 55(4.39?) 10(1.2?£) 810 100.0 סח''כ

בנפרד. שירות לכל הנזקקים סד הוא בטורים הסה"כ נזקק. "''=לא לשירות; "+''=נזקק א ;

בעתיד, שיחולו השינויים על לשירותים ההזדקקות דפוסי של הצפויות השפעותיהם ניתוח מוצג הבא בפרק
בארץ. שונים אזורים בין ההבדלים ועל
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ועלותם: לשירותים ההזדקקות :3 פרק
1990 ו 1980 לשמם ואזוריות ארציות תחזיות

לשירותים הנזקקים מספר היומיומי, בתפקוד המוגבלים מספר אמידת בהרחבה נדונה הקודמים בפרקים
ובכל הארצי במישור השירותים ועלות הנזקקים מספר את לחזות ניסיון מוצג זה בפרק ברק. בני באזור ועלותם
עלותם אומדני את נציג כמוכן ברק. בני אזור לגבי שהופקו האומדנים עלסמך ,1980 בשנת בנפרד (מחוז) אזור

.(1990 (שנת הנוכחי העשור בסוף השירותים של הצפויה
מערך את לתכנן התופעה, היקף על ללמוד כדי דרושים לשירותים והנזקקים המוגבלים מספר של אומדנים
בפיתוח העדיפויות סדר את הקיימתלקבוע השירותים תפרוסת על בנתונים גם ובהתחשב הארצי השירותים
והן ספציפיים, בשירותים הצרכים היקף מלוא של הן לאומדנים זקוקים אנו כך לשם הארצי. במישור השירותים
לבדוק עלינו כלומר, (המשפחה). הלאפורמלית למערכת הפורמלית השירותים מערכת בין הטיפול נטל חלוקת של
החלק ומהו פורמליות, הבלתי המערכות עלידי לקשישים מסופקים להיות שיכולים שירותים אותם של חלקם מהו
בהבדלים גם להתחשב יש שירותים מערכת תכנון לצורך הפורמלית. השירותים מערכת עלידי שיסופק שרצוי

בארץ. השונים האזורים בין הקיימים בצרכים
אוכלוסייה בקבוצות ברק בבני המוגבלים אחוז שאומדני הראינו (1985 ופקטור, (שמואלי קודמת בעבודה
אזוריים בסקרים שהתקבלו מהאומדנים סטטיסטית מבחינה שונים אינם ומוצא) מין גיל, (לפי רבות סגוליות
יש זאת, עם הארצי. במישור הקשישים אוכלוסיית כלל לגבי להסיק כדי בהם להשתמש ניתן לכך, אי אחרים.

מוחלט. דבר ולא קירוב רק בתוצאות לראות יש זו בעבודה גם חיזוי, נסיון בכל שכמו לציין
עזרה אישי, טיפול בקהילה: המוגבלים לקשישים הניתנים עיקריים שירותים לשלושה הדיון את הגבלנו

.נ מוכנות. ארוחות ומתן ביתית
י העלות היא אחת עלות עלות. של סוגים כמה בין להבחין ניתן כי שוב, נזכיר הממצאים להצגת נעבור בטרם

במימון המשפחות השתתפות בהפחתת זו, עלות הפורמלית. המערכת עלידי המסופקים מהצרכים חלק אותו של
העזרה עבור המשפחות פיצוי של מדיניות שקיימת במידה הציבורית. העלות את מהווה הפורמליים, השירותים
העזרה עלות את להעריך כדי יותר. גדולה תהיה הצרכים מילוי של הכוללת הציבורית העלות פורמלית, הלא

אלטרנטיביות: הנחות משתי יצאנו הלאפורמלית,

זו הנחה משמעות החופשי. בשוק המקביל השירות לעלות זהה המשפחה עלידי הניתנת עזרה שעת של שהערך א.
רלוונטית זו הנחה הפורמליים. השירותים של המחיר במלוא המשפחה את לפצות מוכנה שהחברה היא

החופשי. בשוק השירותים את לקנות ולמשפחותיהם לקשישים לאפשר נכונות שיש במידה
הפורמליים העובדים שמקבלים הנטו תשלום לסכום זהה המשפחה עלידי הניתנת עזרה שעת של שערכה ב.
האדמיניסטרטיביות ההוצאות פחות השירות של המלא המחיר לפי נקבע זה סכום בית). עוזרת (מט"בית,

הנסיעה). מחיר ועוד בנסיעות זמן ביטול על (פיצוי הקשיש לבית הנסיעה והוצאות לשעה

במישור השירותים ועלות לשירותים הזקוקים הקשישים מספר חיזוי א.
1980 הארצי,

הסגוליים ההזדקקות שיעורי הפעלת על מבוסס ועלותם לשירותים ההזדקקות בחיזוי לפיו שפעלנו העיקרון
הארץ. בכל הקשישים אוכלוסיית התפלגות על ברק בני בסקר שנמצאו
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ועלותם לשירותים ההזדקקות

שיעור המוגבלים, שיעור ברק בני בסקר חושבו ומוצא, מין גיל לפי המוגדרת סגולית, קבוצה כל לגבי
ללא הפורמלית העזרה בין הצרכים סה"כ וחלוקת וארוחות) ביתית עזרה אישי, (טיפול לשירותים trppon
התפלגות שבמוסדות). אלה כולל (לא בקהילה הגרה הקשישים אוכלוסיית על הופעלו אלה שיעורים פורמלית.
אוכלוסיית מסך במוסדות הקשישים מספר הפחתת באמצעות חושבה בקהילה המתגוררת הקשישים אוכלוסיית
מפקד מתוך נלקחו אשר סגולית, קבוצה כל של הארצי המיסוד שיעורי למ"ס). נתוני (לפי 1980 בשנת הקשישים

.1980 ב האוכלוסייה התפלגות על הופעלו ,(1986 וקפלן, פקטור (ברגמן, ממושך, לטיפול המוסדות דיירי
במוסדות. אלף 11 וכ בקהילה, קשישים אלף 307 כ 1980 ב התגוררו קשישים, אלף 318 מתוך

Factor,) קודמת בעבודה שהצגנו מזה במעט קטן זה אחוז .3.6?5 ל 1980 ב הגיע במוסדות הקשישים אחוז
.1972 האוכלוסין מפקד נתוני של בחיוץ השתמשנו שבה ,(1984 ,Habib, Shmueli

מתאים רבמשתני מודל בעזרת דרכים: בשתי באוכלוסייה שונות לקבוצות השירותים עלות את לאמוד ניתן
פשוט. ממוצע בעזרת או

כדי .(Logit) רבמשתני במודל השתמשנו השונים לשירותים הנזקקים ושיעור המוגבלים שיעור אמידת לשם
המתחשב מודל דרוש אחד, במודל הטיפול עלות את או קבוצה לכל הדרושות הטיפול שעות מספר את לאמוד
נאלצנו ולכן זמין, אינו ,Tobit הנקרא המתאים, המודל כלל. לעזרה זקוק אינו מהאוכלוסייה ניכר שחלק בעובדה

סגולית. קבוצה כל לגבי ממוצעת בעלות להשתמש

13 לוח
וקבוצות שירותים לפי הנזקקים מספר ותחזית ההזדקקות שיעורי

1990 ו 1980 בשגים הארץ בכל אוכלוסייה

נזקקים מספר הזדקקות שיעורי
ארוחות עזרה טיפול ארוחות עזרה טיפול
מוכנות ביתית אישי מוכנות ביתית אישי

1980 שנת

13,176 87,925 23,845 4.3 28.7 7.8 סה"כ
8,342 39 ,961 6,690 5.7 27.3 4 6 גברים מ,ן.
4,834 47,964 17,155 3.0 29.9 10.7 נשים  \

6,831 26,022 11,062 9.3 35.5 15.1 אסיהאפריקה מוצא
6,345 61,903 12,784 2.7 26.5 5.5 אירופהאמריקה
5,286 21,009 3,558 4.4 17.6 3.0 6569 ג,ל.
4,142 26,204 6,485 4.3 27.4 6 8 7074
1,583 22,803 4,267 3.0 42.7 8.0 7579
2,165 17,910 9,536 5.7 47.1 25.1 +80

1990 שגת
17,275 120,241 37,201 4.5 31.5 9.7 סה"כ
10,281 51,085 9,861 6.0 29.7 5.7 גברים מ>ן.
6,994 69,155 27,340 3.3 32.9 13.0 נשים י ,,

9,641 37,844 17,546 9.2 36.0 16.7 אסיהאפריקה מוצא:
7,634 82,397 19,655 2.8 29.8 7.1 אירופהאמריקה
6,202 24,450 4,703 4.7 18.4 3.5 6569 גיל
4,693 26,448 6,742 5.0 28.0 7.1 7074
2,228 33,600 6,375 2.9 43.0 8.2 7579
4,153 35,742 19,381 5.4 46.8 25!4 +80
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שנמצאו מהדפוסים שנגזר כפי הארץ, בכל לשירותים הנזקקים אומדן את בדקנו העלויות חיזוי של הראשון בשלב
ומוצא. גיל מין, של קבוצות ולפי שירותים לפי הנזקקים ומספר ההזדקקות שיעורי את מפרט 13 לוח ברק. בבני
ברק, בני אוכלוסיית של לזו מאוד דומה הארץ בכל האוכלוסייה שהתפלגות שמאחר לומר, ניתן כללי באופן

קודם. שפורטו לשירותים הזדקקות לדפוסי לגמרי כמעט זהים בלוח האומדנים
מכלל 7.895 והיוו אישי, טיפול של לשירות קשישים 23,845 נזקקו 1980 שב מראות התחזיות א>ש>: טיפול
מכך נובע הפער (ADD היומיומיות בפעולות המוגבלים ממספר במקצת קטן זה אחוז בארץ. הקשישים
מן ההערכה). את שביצעו אלו של דעתם (לפי כלל לשירותים זקוקים אינם נמוכה מוגבלות דרגת בעלי שקשישים
בפעולות המוגבלות לדפוסי כמעט זהים דמוגרפיות תכונות לפי אישי לטיפול ההזדקקות שדפוסי מתקבל הניתוח

.(ADL) יומיומיות
מי אין ואשר מוגבלותם, בשל משקהבית בניהול לעזרה זקוקים שנמצאו הקשישים מספר גיתית: עזרה
כ והיווה ,88,000 לכ 1980 ב הגיע יתרה, במעמסה כרוך יהיה שהדבר מבלי בניהולו מקומם את למלא שיכול
שונים דמוגרפיות תכונות לפי ביתית לעזרה ההזדקקות דפוסי כאמור, הקשישים. של הכולל מהמספר 29?s
אך הדפוסים, בשני זהים ומוצא מין גיל, המשתנים של ההשפעות כיווני אומנם אישי. לטיפול ההזדקקות מדפוסי
ההזדקקות, במידת המינים בין הבדל כמעט אין יותר: קטנה אישי לטיפול ההזדקקות על השפעתם מידת
לכ מוכנות: ארוחות אישי. לטיפול הנזקקים בקרב מאשר יותר קטנים והגיל המוצא קבוצות בין וההבדלים

יום. בכל מוכנה ארוחה לקבל הומלץ מהאוכלוסייה, 4.392 קשישים,המהווים 13,000

והבחנה הארצי, במישור הצרכים מלוא על שיענו השירותים עלות של תחזית כולל העלויות בחיזוי השני השלב
להיות האמורים השירותים עלות לבין פורמליים גורמים עלידי לספקם שהומלץ השירותים עלות בין זו בעלות

המשפחה. עלידי מסופקים
כדלקמן: היתה השתמשנו שבה השיטה

האישי הטיפול שעות הכפלת באמצעות צרכיו, מלוא על שיענה הטיפול עלות חושבה במדגם קשיש כל עבור א)
ארוחות להם לספק שהומלץ לקשישים באשר השירות. יחידת במחיר המומלצות השבועיות הביתית והעזרה

בשבוע. ארוחות 7 יקבל מהם אחד שכל הנחנו בביתם,
של הממוצעת העלות לפי חושבה ומוצא) מין גיל, (לפי ברק בבני סגולית אוכלוסייה קבוצת בכל הטיפול עלות ב)

שירות. כל
השייכים בקהילה הגרים הקשישים במספר הוכפלה במדגם סגולית קבוצה בכל הטיפול של הממוצעת העלות ג)

הארץ. בכלל קבוצה לאותה
מידי ועזרה פורמליים שירותים מרכיביה: לשני הופרדה קבוצה כל של הצרכים מלוא מכיסוי הנובעת העלות ד)

קבוצה. לכל המומלצת הממוצעת העזרה סך של חלוקה בסיס על נערכה זו הפרדה המשפחה.
הושוו ברק, בבני שנערך הסקר בסיס על המוגבלים מספר של הארציים האומדנים את לאמת בכדי כאמור,
ששיעורי העלתה ההשוואה אחרים. מקומיים מסקרים שיעורים עם הנ"ל מהסקר הסגוליים המוגבלות שיעורי
לאומדן כבסיס בהם להשתמש ניתן ולכן בארץ, אחרים במקומות מהשיעורים שונים אינם ברק בבני המוגבלות
לסקר כנספח שנערך קשישים, של ארצי ממדגם מנתונים אולם, .(1985 ופקטור, שמואלי (ראה הארציים השיעורים
זו, הסתייגות אף על יותר. גבוה להיות יכול המוגבלים, ששיעור אינדיקציות יש ,1982 ב הלמ"ס של אדם כוח
ברמה המוגבלים מספר לחיזוי בסיס לשמש זאת בכל יכול זו, בעבודה שעולה כפי המוגבלים שאומדן לנו נראה
השיעור על לעמוד נוכל ובעזרתו חדש, ארצי קשישים סקר בלמ"ס להתפרסם עומד 1986 ב ובעתיד. הארצית

הקשישים. בקרב מוגבלים של המדויק
אישי, ובטיפול ביתית בעזרה הצרכים למילוי הדרושות השעות מספר את גם בדקנו חיצוניים נתונים בעזרת
מיפוי מקורות: משני מידע לרשותנו עמד זה בנושא פורמלית. לא לעזרה פורמלית עזרה בין החלוקה ואת
ואחרים, (חביב אישי וטיפול ביתית עזרה מקבלי על ערים בשלוש שנערך מסקר ונתונים כיום, הניתנים השירותים

.(1986 ואחרים, חביב ;1985

מספר לגבי הן ביתית, לעזרה באשר ברק בני סקר של הממצאים את מאשרים החיצוניים המקורות
הצרכים. למילוי הדרושות השעות מספר לגבי והן המקבלים
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השעות, ממוצע זאת, לעומת הארציים. הנתונים את תואם בפועל אישי טיפול המקבלים מספר אומדן גם
של ההערכות לעומת ברק בני בסקר מהותי באופן קטן הפורמליים, הגורמים עלידי הצרכים למילוי הדרושות
השעות ממוצע ואפילו שבע), ובאר אביב תל (ירושלים, ערים בשלוש מקבליו בקרב שנערכו זה, בטיפול הצורך

השירותים. מערכת עלידי בפועל המסופקות
שעות 2.6 כ הוא הפורמלית מהמערכת אישי לטיפול לנזקק הדרושות השעות שממוצע עולה, ברק בני מסקר
שקיבלו קשישים 1983 ב שכבר מראים, והרווחה הבריאות וממשרדי מקופתחולים הנתונים זאת, לעומת לשבוע.
אישי טיפול מקבלי מסקר הנתונים כמוכן. שבועיות. שעות 6 של מממוצע נהנו אלה ממוסדות אישי טיפול
שעות 4 כ לעומת שעות, 13 לכ מגיעים פורמליים מגורמים זה שירות כיום המקבלים קשישים, שצורכי מראים

ברק. בני בסקר
לשליש רבע בין מהווים פורמלי, אישי טיפול בשעות לצורך באשר ברק בני שבסקר שהאומדנים עולה מכאן

אחרים. ממקורות הנגזרים מהאומדנים
פורמלית עזרה בין הצורך של נכונה לא מחלוקה נובעת הסטייה האם לקבוע שיאפשר מידע בידינו אין עדיין
(הן הדרושות הטיפול שעות סך של חסר מאומדן נובעת שהיא או המשפחה, עלידי להינתן שצריכה עזרה לבין
תוערך בו הערים, בשלוש אישי טיפול מקבלי על במחקר נוסף שלב יושלם הקרוב בעתיד פורמלי). לא והן פורמלי
מומחים צוות עלידי זה שירות המקבלים קשישים אותם של אישי בטיפול הצרכים למילוי הדרושה העזרה סך

רבמקצועי.
הטיפול עלות של הארציים לאומדנים באשר בהמשך, המובא לחומר להתייחס שיש יוצא, לעיל מהאמור

סופיים. אומדנים כאל מאשר ועלותם, הדרוש השירותים היקף לקביעת אנליטי ניתוח שיטת כאל יותר האישי,
להשתמש ניתן בהווה, אישי בטיפול הדרושה העזרה היקף של האומדנים לגבי אלה הסתייגויות אף על
אי הקשישה. האוכלוסייה ובהרכב בהיקף מהשינויים נגזרים שאלה מאחר בעתיד הגידול שיעור לגבי באומדנים
לגבי והן המוגבלים מספר לגבי הצפויהן הגידול בשיעור להשתמש ניתן בעתיד השירותים תכנון לצורך לכך,

ביתית. ולעזרה אישי לטיפול שתידרש העזרה
היו וארוחות) ביתית עזרה אישי, (בטיפול בארץ הקשישים של הצרכים מלוא את לספק שכדי מראה 14 לוח
השירותים של השוק במחירי יסופקו הצרכים שכל בהנחה זאת לשנה, דולר מיליון 86 כ (1980 (ב דרושים
דולר מיליון 31 לכ מגיע פורמליים גורמים באמצעות לספקם שהומלץ השירותים מרכיב של העלות הפורמליים.
עלידי הניתנים לשירותים מוזל (מחיר ב' בהנחה משתמשים אם השוק).5 מחירי לפי העלות מסך £379 (כ לשנה
כ היא הפורמליים השירותים עלות יותר: או פחות שווה היא המרכיבים שני בין העלות שחלוקת הרי המשפחה),

לשנה. דולר מיליון 34 כ היא המשפחה עלידי הניתנים השירותים ועלות לשנה, דולר מיליון 31

14 לוח
מקור לפי הקהילתיים השירותים של השנתית העלות כל סן

דולרים) (באלפי 1980 גרק, גני סקר לפי ארצית תחזית העזיה,

ארורוות עזרה טיפול שירות
סה"כ חמות ביתית אישי

1980
85,846 7,074 49,501 29,271 א') (הנחה הצרכים סך עלות
31,454 7,074 19,955 4,425 שוק) (מחירי פורמליים שירותים עלות
54,392  29,546 24,846 א') (הנחה המשפחה עזרת עלות
33,695  21,273 12,422 ב') (הנחה המשפחה עזרת עלות

הביתית העזרה שירותי מעלות ברובה מורכבת א') הנחה (לפי הפורמליים השירותים של הכוללת העלות
עלות של יחסית הקטן חלקה האישי. הטיפול 1498מעלות ורק החמות, הארוחות ממנהמעלות 2295 ,(6392)

לעיל. שהוסבר מכפי יותר גבוה הפורמלי האישי הטיפול של שמשקלו ייתכן .5
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זה. בתחום פורמלית הלא העזרה של ממשקלה בעיקר נובע הפורמליים השירותים של העלות בסך האישי הטיפול
בעלות חלקה זאת, לעומת .1592 רק הוא האישי הטיפול של העלות בסך הפורמליים השירותים עלות של חלקה

מוכנות. בארוחות וכמובן10095 ,4095 הוא הביתית העזרה
כך, שונה. בסיס על זה במחקר מוגדר שירות בכל שהצורך בחשבון לקחת יש הנ"ל מהנתונים מסקנות בהסקת
עזרה, ללא יומיומיות פעולות לבצע הקשיש של אייכולתו בסיס על ורק אך נעשית אישי בטיפול הצורך קביעת
חולקה הצורך היקף קביעת לאחר רק במשקביתו. או משפחתו מבני לקבל יכול שהוא בעזרה להתחשב ומבלי
הימצאותו בחשבון נלקחת ביתית בעזרה הצורך היקף בקביעת פורמליים. ללא הפורמליים הגורמים בין העזרה
יכול אינו אם אף לעזרה, זקוק אינו שהקשיש נקבע כזה, אדם ישנו שאכן במידה לתפקד. המסוגל משפחה בן של
בטיפול הצורך הגדרת בין פורמלית, הלא העזרה של בהגדרה מסוימת איסימטריה יוצר זה דבר כלל. לתפקד
מהווה שבה הקשיש, של הצרכים מלוא בהגדרת גם מתעוררת הבעיה ביתית. בעזרה הצורך הגדרת לבין אישי
מקבל שהקשיש בחשבון נלקח כבר מסוימים במקרים שכן האמיתי, לצורך תתאומדן ביתית בעזרה הצורך מלוא

יותר. גבוה ביתית בעזרה הפורמלית העזרה של האמיתי משקלה מכך, כתוצאה זה. בתחום עזרה

במישור השירותים ועלות לשירותים הזקוקים הקשישים מספר תחזית ב,
1990 ב הארצי

בהרכבה והשינוי הקשישים באוכלוסיית הגידול של ההשלכות את ניתחנו (1984 ואחרים (חביב קודם בדו"ח
הקשישים, הזדקנות כגון הדמוגרפי, בהרכב השינויים .19901980 העשור במשך המוגבלים מספר על הדמוגרפי
עלפני המוגבלים באחוז לעלייה גורמים אסיהאפריקה, יוצאי של במשקלם ניכר וגידול נשיםגברים ביחס עלייה

זמן.
(15 (לוח שלהלן הלוח השירותים. של עלותם ועל לשירותים הנזקקים אחוז על ישירה השפעה יש אלה למגמות

הנוכחי. העשור במשך השירותים בתחום הצפויות העיקריות המגמות את מסכם
הדמוגרפים השינויים אולם ,2598 ב העשור במשך תגדל (65+) בקהילה הגרים הקשישים אוכלוסיית
הקשישים מכלל הנזקקים שאחוז הדבר פירוש .5695 ל עד אישי לטיפול הנזקקים מספר להגדלת יביאו שהוזכרו

.2496 ב כלומר, ,9.795 ל 7.898 מ יעלה

15 לוח
1990 ל 1980 בין נבחרים לשירותים בהזדקקות החזוי הגידול אחוז

ארוחות עזרה טיפול שירות
סה"כ חסות ביתית אישי

ב: בעשור הגידול אחוו
25 25 25 25 בקהילה הקשישים אוכלוסיית

1ג i7 54 לשירות הנזקקים מספר
5 10 24 . לשירות הנזקקים ?6

*$ 31 43 55 א') (הנחה הצרכים סך עלות
9ג 1ג 37 61 הפורמליים השירותים עלות

47 54 א') (הנחה המשפחה עזרת עלות

בשיעורי שהפערים היות וזאת בהרבה, צנוע הינו דמוגרפיים משינויים הנובע הגידול האחרים, בשירותים
לעזרה הנזקקים מספר אישי. לטיפול בהזדקקות אלו כמו גדולים אינם האוכלוסייה קבוצות בין ההזדקקות
הזקוקים מספר הקשישים. אוכלוסיית בסך מהגידול המתחייב מן יותר 1095 ב 3796רק ב יעלה ביתית

הכולל. הקשישים במספר הגידול מאחוז יותר 595 ב 3196רק ב יגדל מוכנות לארוחות
דומה בשיעור לגדול צפויה האישי הטיפול של הכוללת העלות כי עולה השירותים בעלות להתפתחות בהתייחס
לנזקק הדרושה הממוצעת העזרה בהיקף עלייה תהיה שלא להסיק ניתן ומכאן הנזקקים, במספר העלייה לשיעור
במספר לעלייה ביחס גדולה להיות צפויה הביתית העזרה שירותי כלל בעלות העלייה בשבוע). שעות (מס'
הארוחות עלות קשיש. לכל הניתנת העזרה היקף בהגדלת צורך יש כי מלמד זה ודבר ,(3795 לעומת 4396) הנזקקים
הכוללת העלות לעומת בשבוע. ארוחות 7 ב כצורך מראש הוגדר שהצורך היות לצרכים, מלאה בהתאמה תשתנה
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פורמליים גורמים עלידי המסופקים השירותים עלות תגדל ,5595 ב שתגדל האישי, הטיפול בתחום א') הנחה (לפי
במידתמה מקטינים הדמוגרפים השינויים כלומר, המשפחה, של העזרה במידת קלה מירידה נובע הדבר ב6195.

הטיפול. מנטל חלק עצמן על לקחת היכולות משפחות בעלי הקשישים של האוכלוסייה בכלל משקלם את
הכוללת מהעלות פחות תגדל הפורמליים השירותים עלות הפוכה. התפתחות צפויה הביתית העזרה של בתחום
של שמשקלן הדבר פירוש .(4798) המשפחות בעזרת הצפוי ניכר גידול בשל וזאת בהתאמה), ,4395 לעומת 379s)
התשעים בשנות ייגדל הביתית העזרה בתחום יחסית גדולה פורמלית לא עזרה המקבלות הקשישים קבוצות

.1980 ב משקלן לעומת

61980 בארץ, שונים באזורים ועלותם לשירותים ההזדקקות תחזית ג.
השונים: באזורים לשירותים הדיפרנציאלית ההזדקקות על משפיעים עיקריים גורמים שני

במחוז הקשישים של הדמוגרפי ההרכב (א)
במוסדות הנמצאים הקשישים שיעור (ב)

יותר), גבוה 75+ בגיל בו הקשישים שאחוז ככל (כלומר, יותר "מבוגר" שמחוז שככל כללי, באופן לומר, ניתן
גבוהים יהיו הטיפול ועלות הצרכים שגם לצפות יש יותר, גבוה בו המצויים אסיהאפריקה וילידי הנשים ואחוז
והזקוקים המוגבלים הקשישים אחוז יהיה יותר, גבוה במוסדות הקשישים שאחוז שככל להניח יש שני, מצד יותר.

יותר. נמוך בקהילה שנותרו לעזרה
ואת לעזרה הנזקקים אחוז את השונים, באזורים העיקריים הדמוגרפיים המאפיינים את מראה 16 לוח
באחוז האזורים בין גדולים הבדלים אין כי עולה בלוח המוצגים מהממצאים במוסדות. הקשישים שיעור
,34 ל 30 בין נע ומעלה 75 ה בני הקשישים שיעור הגברים. לעומת הנשים ובאחוז ומעלה 75 ה בני הקשישים
75 ה בני הקשישים שיעור ירושלים שבמחוז לציין יש זאת, עם .55 ל 51 בין נע זה לגיל מעל הנשים ושיעור

בארץ. הגבוהים מן הם הקשישים באוכלוסיית הנשים ושיעור ומעלה
מהקשישים 2495 הארצי, בממוצע האזורים. בין גדולה שונות נמצאה אסיהאפריקה, ילידי לשיעורי באשר
3795) במיוחד גבוה הקשישים אוכלוסיית בקרב שיעורם נמצא והדרום הצפון במחוזות אולם מזרחי, ממוצא הם

בהתאמה). ,1895 ו 1495) נמוך נמצא אביב ותל חיפה במחוזות שיעורם מאידך, בהתאמה). ,4995 ו

16 לוח
לשירותים ההזדקקות ושיעורי הקשישים של הדמוגרפיים המאפיינים

1980 בארץ, שונים באזורים

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

קשישים סה"כ
26.7 122.4 62.4 55.6 24.1 26.8 318.0 (באלפים)
31 32 31 32 30 34 32 ומעלה 75 ה בני ?8

51 53 52 53 52 55 53 הנשים ?5
49 18 30 14 37 28 24 אסיהאפריקה ילידי ?8
10.3 7.3 8.2 6.8 8.8 8.5 7.8 אישי לטיפול הזקוקים ?6

31.7 28.4 28.8 27.7 29.7 30.1 28.7 ביתית לעזרה הזקוקים 95

6.2 3.9 4.8 3.6 5.2 4.5 4.3 לארוחות הזקוקים ?6
1.0 2.4 5.8 4.8 2.1 4.5 3.6 במוסדות" הקשישים >^

.1983 המוסדות דיירי מפקד לפי א.

הרכב (2) ;(1980) הלמ"ס של משנתון נלקחו מחוז בכל הקשישים סך על נתונים (1) אזורים: לפי לחיזוי מקורות .6
המיסוד שיעור (3) ;1980 לשנת ברוקדייל מכון של מתחזיות נלקח מחוז בכל ומוצא מין גיל, לפי האוכלוסייה
ההזדקקות, שיעור (4) ;1983 מוסדות דיירי ממפקד נלקח אזור לכל ומוצא) מין (גיל, סגוליות קבוצות לפי
עלסמך נאמדו פורמליים והלא הפורמליים הגורמים בין וחלוקתה סגולית קבוצה לכל הממוצעת העלות

ברק. בני תחזיות
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17 לוח
1980 בארץ, שוגים באזורים הקהילתיים השירותים עלות השוואת

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

לשנה הצרכ>טא סך עלות
דולרים) (באלפי

7,841 33,360 16,155 14,464 6,727 7,368 85,846 השירותים סה"כ
2,704 11,129 5,623 4,717 2,350 2,505 29,271 אישי טיפול
4,262 19,726 9,016 8,719 3,725 4,239 49,501 ביתית עזרה
875 2,505 1,516 1,028 652 624 7,074 ארוחות

הפורמל"ם השירותים עלות
לשנה המומלצים
דולרים) (באלפי

3,222 11,921 6,210 5,023 2,618 2,747 31,454 השירותים סה"כ
448 1,670 871 667 364 388 4,425 אישינ טיפול

: 1,899 7,746 3,823 3,328 1,602 1,735 19,955 ביתית עזרה
875 2,505 1,516 1,028 652 624 7,074 ארוחות

הפורמליים השירותים עלות
מעלות כאחוז המומלצים

41 95 36 95 38 95 35 95 39 95 37 95 37 95 הצרכים סך

אי. הנחה לפי א.
יותר. גבוהה אישי לטיפול הפורמליים השירותים שעלות ייתכן קודם, שהוסבר כפי ב.

18 לוח
1980 בארץ, שונים באזורים לנפש הקהילתיים השירותים עלות השוואת

מחוז מחוז מחוז מחוז מחוז מחוז סה"כ אזור
הדרוס אביב תל המרכז חיפה הצפון ירושלים ארצי

לשנה הצרכיסא סן עלות
(בדולרים)

296 279 275 273 285 288 280 השירותים סה"כ
102 93 96 89 100 98 95 אישי טיפול
161 165 153 165 158 166 161 ביתית עזרה
33 21 26 19 28 24 24 ארוחות

המומלצים ה8ורמל"ם השירותים עלות
דולרים) (באלפי לשנה

122 100 106 95 111 107 103 הצרכים סה"כ
17 14 15 13 15 15 14 אישי טיפול
72 65 65 63 68 68 65 ביתית עזרה
33 21 26 19 28 24 24 ארוחות

אי. הנחה לפי א.

לפי במוסדות השוהים מהקשישים .i%6 לעומת המחוזות. בין רב פיזור נמצא במוסדות הקשישים בשיעור גם
לעומת בהתאמה). (5,5.898ל4.596,4.8, יותר גבוה וירושלים חיפה המרכז, במחוזות שיעורם נמצא הארצי, הממוצע

.u.0% ,i.w0 ,z.^%) במיוחד נמוך חינו במוסדות הקשישים שיעור ודרום, צפון אביב, תל במחוזות זאת,
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השונים. באזורים השונים לשירותים הנזקקים בשיעורי השוני את להבין לנו עוזרים אלה מאפיינים
היא לשירותים ההזדקקות שבהם המחוזות בין אישי. לטיפול זקוקים מהקשישים 7.895 הארצי, הממוצע לפי
אסיהאפריקה יוצאי אחוז .(8.595) וירושלים ,(8.895) הצפון מחוז 7,(10.395) הדרום מחוז את לציין יש גבוהה,
הוא חיפה במחוז לשירות הזקוקים שיעור נמוך. הוא במוסדות המתגוררים ואחוז מאוד, גבוה אלה במחוזות
האישי, הטיפול בתחום שמצאנו מאלה הפערים קטנים ביתית לעזרה ההזדקקות בתחום .(6.895) בארץ הנמוך
בירושלים ואף ההבדלים, טווח בקצות כאן גם נמצאו והדרום חיפה מחוזות .31.7 ל 27.7 בין נע הנזקקים ואחוז
.4.396 הוא שראינו, כפי מוכנות, לארוחות הנזקקים של הארצי הממוצע למדי. גבוה ההזדקקות שיעור נמצא

בהתאמה. אביב, ותל חיפה במחוזות 3.995 ו 3.695 לבין הדרום, במחוז 6.29s בין נע זה שיעור
השונים. באזורים הגורמים בין התחלקותם ואת השירותים לעלות מדדים מספר משווים 18 ו 17 לוחות

ארוחות הביתית, העזרה בתחומי א') הנחה (לפי הקשישים צורכי מלוא של הספקתם עלות הארצי, בממוצע
כדאי פורמליים. גורמים עלידי 103$ ניתנים שמתוכם בקהילה, הגר לקשיש 280$ היא אישי, וטיפול מוכנות

במיוחד). גבוהה העלות שבו הדרום למחוז (פרט לנפש בעלות האזורים בין רב שוני שאין להדגיש
הדרום), (במחוז 296$ ל (בחיפה) 273$ בין נעה השונים באזורים הצרכים מלוא כיסוי של הכוללת העלות
עלות לבין הצרכים סך עלות בין היחס גם (בהתאמה). 122$ ל 95$ בין הפורמליים השירותים עלות וגודל

השירותים
עלידי מסופקים להיות אמורים מהעלות בממוצע 3795 האזורים: בין במידתמה משתנה הפורמליים

בלבד. 3595 ל חיפה ובאזור 4195 ל זה שיעור מגיע הדרום באזור כאשר הפורמליים, השירותים

של מוגבלים אחוז על שהצביע שבע באר באזור גלינסקי של במחקר שנמצאו המגמות עם מתיישב זה נתון .7
.1795 כ
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סיכום

קיימת תמיד שלא מובן לקשישים. קהילתיים לשירותים הזדקקות לחיזוי מתייחס במאמר שהוצג הניתוח
השימוש דפוסי לחיזוי זו גישה ליישם ניתן אולם, לתחזיות. אומדנים בניית שתאפשר כזו מפורטת נתונים מערכת

.(1985 ובאר, פקטור (חביב, מוסדיים שירותים לגבי בארץ שנעשה כפי לקשישים, בשירותים
למחקר: יש עיקריות השלכות שלוש

חשובות מגמות בזיהוי לעזור יכולים הקשישים אוכלוסיית של הדמוגרפי המבנה על שנתונים מראה המחקר .1

שונים. אזורים בין בצרכים הבדלים ולזהות לשירותים בהזדקקות
הצורך על נתונים עם דמוגרפית התפתחות על נתונים משלבים אשר בסקרים הצורך את מדגיש המחקר .2

בהם. השימוש מידת ועל בשירותים
הדמוגרפיה. בתחום לחוקרים גם אלא שירותים, תכנון על השוקדים אנשים לגבי רק לא השלכות יש למחקר .3
לצורך באינדיקטורים המתגלות תכונות לאותן דמוגרפיות תחזיות פיתוח של החשיבות את מראה הוא

בשירותים.
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Summary

This paper shows that demographic data are useful for projecting social service needs.
How much will the need for services grow? Which needs will grow the fastest? Are the <

proportions of formal and informal care likely to change? What will be the cost? Can we
use demographic data to estimate the relative needs of different regions of the country?

We analyzed data from a survey of a community in Israel's Central District whose
demography closely reflects that of the national population. A model of the demographic
determinants of the need for services was estimated and used to project changes in the
need for services in the 1980s and 1990s.

Multivariate analysis indicates that age signiifcantly affects the level of need for per
sonal care and homemaking assistance, but not the need for mealsonwheels. Women
require more assistance than men in personal care, while men require more homemaking
assistance and mealsonwheels. AsianAfrican elderly need personal care and meals
onwheels more than do EuropeanAmerican elderly, but these two groups do not differ
significantly regarding homemaking assistance. Those who live in a monogenerational 1
household are less likely to need personal care, while more likely to need homemaking
and mealsonwheels. There is a signiifcant interaction between the effects of sex and
family status. For example, unmarried elderly men need less personal care than unmar
ried elderly women. But there is no difference in the need for personal care between
married men and women. With respect to homemaking assistance and mealsonwheels:
married men require less assistance than married women, while single men require more
than single women.

In the subsequent stages of analysis formal and informal care were separated, the
cost of assistance required of formal agencies was estimated, and the needs and cost
estimates were extrapolated to the total elderly population in 1980 and 1990 for the dif
ferent regions of the country.

The estimates suggest that 7.8916 of Israel's elderly in 1980 required personal care ser
vice, while 3.596 required these services from formal agencies. Nearly a third (2996) need
ed homemaking assistance; of those, 1890 required formal services. Just over 496 of the
elderly were estimated to need mealsonwheels.

The number of elderly in need of personal care is projected to increase 5690 between
1980 and 1990, whereas the number of elderly is projected to increase by only 2595. The
number of elderly in need of homemaking assistance is projected to increase by 3796. The
number of hours of personal care required per disabled elderly person is projected to
decrease slightly, but the hours of care required from formal agencies is projected to in
crease. The costs of formal services will rise by 6290 as a result of the combined increase

in
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in number of elderly in need and required hours per recipient. By contrast, the number of
hours required per client for homemaking help will rise, while the need for formal assis
tance will decline. Costs will rise by 18/10.

Differences also appear according to region. For example, 790 of the elderly of the
Haifa District required personal care in 1980 as opposed to W?o in the Southern District.

This study demonstrates that demographic data can be used to identify critical
trends in the need for social services, as well as regional differences. It emphasizes the
value of surveys that combine data on demographic characteristics with information on
need and use of services so as to provide a basis for the development of improved projec
tion models.
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