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הדברים עיקרי

היצע מרעד מבערד להבטלה בעיר המתכננות לרשויות לסייע. היא החיבור מטרת ,1
כך לשם מרגך). ידייר (.מעונית לקשישים קביעתי תרמך דייר עבור nivpip של מתאים

קשישים עבור דייר של זה בסיג המקומות מספר של ואומדנים תקנים זה בחיבור מיבאים
עשוי שכאלה תקנים של קיומם .19921977 בשנים אלה למקומות הקרקע ערכי ושל יהודים

השועל. העירוני התכנרך למסגרת לקשישים התומך הדייר נישא להחדרת לתרום

ולפי זה, מחיבור בנפרד שהוכנה הקשישים, תחןית לפי נערך המקומות מספר אומדץ .2
בחלביר המועעים קשישים אל9 לכל קביעתי תומך בדיור מקומית של אלטרנטיביים תקנים שני

הקהילה. בתוך הקשיש לרשות שיעמדו שרותים של מפותחת רמה מניחים התקנים שני זה,
62 מעיע ב' תק7 קשישים. אל9 לכל קבועתי תומך בדיור מקומית נ5 מעיע א' תק7 . j

בישראל אחרים מישובים מהמחוז, קשישים המושך כמרכז ירושלים של במעמדה בהתחשב מקומות.
קשישים. אל9 לכל מקומות ול72 ל59 התקנים הועלו ימחי"ל,

זה תק7 (יייר). דיור למקום קרקע מ"ר 50 הוא זה בחיבור המועע הקרקעי התק7 .4
המעונות כי7 משתנה להרכב. התכני7 על מקל אחיד תק7 כאחד. מוג7 ולדיור למעונות מועע

. המוג7 והדיור

שני לפי יהודים. קשישים אל9 שלשים .2992 בשנת בירושלים יהיו התחזית לפי ,5
קביעתי. תומך בדיור מקומית 2;z60 או 1770 אלה לקשישים לספק יש התקנים

373ב הוא  ב977נ בבניה והנמעא הקיים ההיעע ב992נ הודאי המקימות היעע .6
בנוי עליו הקרקע שטה .(306) מוג7 בדיור ומעוטו (1067) במעונות הגדול ריבו מקומות,

דונם. נ5 הוא המקומות של הודאי ההיצע

עבור בקרקע הדרושה התוספת תנוע החישוב, ודרך הקרקעי התק7 המקומות, תקני לפי .7
דרכם. ל57 20 ביך לישישים קבועתי תומך דיור

כי; מגיהים לישישים קבועתי תומך דיור עבור ובקרקע במקומות החסר אומד7 חישובי .8
הקשישים של הארי לחלק שיאפשרו קהילתיים לשריתים מתאימים שטחים יוק'נו א, כל;

הקהילה. בתוך להשאר
והקשישים המצרקה שכבות של הוגנת נגישות להבטיח מתאימים סידורים יגובשו ב.

■ הקבועתי. התומך הדיור הסדרי אל הסעודיים
קיימים בהם המגורים שכונות בתוך ימוקמו הקביעתי התומך הדיור הסדרי ג.

העיר. בשולי ולא קשישים של ריכוזים יעפויים
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מביא א.

של היחסי ובחלקם המרחלט במספרם ניכר גררל תל האחררכרת שבשנים אף בישראל,

הקשישים חדרל לא עדיי7 לקשישים, הקרלתים אספקת בתחום חשובות התפתחויות לחלל הקשישים

כחינלל, שלנים, שריתיס אלתה, המלללה ללחשיבה העירוני תתכנרך לתהליך התייחסרת nyinpj

של בתוק9 קרקע. הקצאת להם ומובטחת תשרטף העיררני תתכנרך במסגרת מעלגניס רדת, נרפש

המלב7 כדבר מוכרים אינם הקשישים של הצרכים זאת, לערמת מקובלות. תכנרנירת נררמרת

מילרי שתבטיח תכנלנילת, נלרמלת של מקלבלת מערכת ראיך התכנרני, התהליך בתלך מאליל

על במאב? יחסי) בארפך תלשה (רבינתיים תרשה קבלצה מהללים עלדס הקשישים אלה. צרכים

ע.7יי7 לקשישים אי7 'גרננים, של שלנלת קבלצ.לת ביך המתנהל מאבק בעיר, הקרקע. משאבי

מלאה הכרה התפתחה לא עתה עד יעיל. באלפ7 ערכיהם את המייצגים חזקים, פלרמליים גלפים
מנת על להם. הדרלשיס השרלתיס מתקני עבלר קרקע של מסלדרת להק'גאה הקשישים של בןכאלתם

בתחלמים תעיררני תתכנרן התערבלת נדרשת בעיר, הקשישה הארכלרםיה של צרכיה על לענרת

שלנים.

לידי בא נארתה ברמה תרמכים רלשררתים לדירה מהקשישים pbn של הבסיסי תצררך

רירר דהיינר הרגיל, ר ר די ל אלא זקיקים אינם הקשישים מרבית פתררנרת. של ברצף ביטרי

, להבטיח יש עבלרל לשגם אחרלת גיל לקבל'נלת המרצע מהדילר שהיא בחינה מכל שלנה שאיננר

לצרכיהם, ערנרת אינך תרגיל תרירר מסגרלת אשר קשישים אלתם קהילתיים. שררתים של תמיכה ן

בתברר מרגררים אלה פתררנרת תלמכים. שרלתיס עם מלתאם דילר של שלנים זקלקיםלסלגים

לגס הקשיש של צרכיי לפי לאביזריה הדירה מבנה של התאמה כללליס הם תימן. כרירר /77) 1

J
1 לכיל איני שלב הרגיל הדייר אשר לקשיש, למת י ה תמיכה להעניק שתפקידי שררתים מערך

להעניקה.
מ3יזר אינדיבידואלי רירר ביך להבחיך ניתך ל?שישים, התימל הדייר במסגרת

בשכונה המפוזרות דיור יחידות כילל המפוזר האינדיבידואלי הדייר קבל'גתי. דילר לבי7

לשררתים רנגישרתך הפנימי עצרבך מבחינת הקשיש של לצרכיו מותאמות אך שונים בבנינים
על לצורך, בהתאם נשענים, המפוזר האינדיבידואלי בדיור המתגוררים הקשישים שונים.
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קבוצתי'מוגדרים תומך כדייר לקשישים. המייעללם ואלה האוניברסליים הקהילתיים השרותיס

אי ^fr^crrTTT^rT אחד, באתר והמרוכזים תימנים ושרותים דיור המשלבים ההסדרים

של בהתאמתו מעוגנת בקשיש התמיכה האלה הפתרונות בכל לזה. זה הסמוכים מבנים במספר

עצמו באתר תומכים שריתיס של וזמינות אחרים לקשישים הגאוגרפית בסמיכות הפיזי, המבנה

נכנהו קיצור לשם אשר לקשישים, קבוצתי תומך בדיור עוסק זה חיבור המיידית. בסביבתו אי

קבוצתי. דיור בשם גס החיבור ןבחמשך

לקשישים, מוג7 דיור א. סוגים. משני מורכב לקשישים קבוצתי התומך הדיור
לקשישים, מותאמות דיור יחידות ריכוז Hinfriuinw) אבות). ;בתי לקשישים מעונות ב. ו

תומכים, שרותים של אחרת או זו מידה לקבל רכך אי"ינימל ברת מש? bnjb ל?שרשדם י7"17 בה1 /L,Q
הם מוג7 בדיור להתקיים העשויים התומכים השריתיס עצמו. ההסדר במסגרת מצרר שחלקם I/

שרותי חברתי, מועדי7 מקצועי, ציות לבי7 הדירות בי7 אזעקה או תקשורת רשת J^"מגוונים.
שרותי הבית, משק וניהול הדירות של שוטפת באחזקה סיוע בחולים.. בית טיפול הזנה, 1

ללא מהסדרים החל להסדר, מהסדר משתנה עצמו באתר הניתנים השרותיס היקן: וכדומה. כביסה

זהים, צרכים בעלת אוכלוסיה של הנוכחות מעצם היא התמיכה כאשר מיוחדים, תומכים שרותיס /

כל את והכולל בית, אס כמו מקצועי צוות קייס שבו להסדר ועד הדדית, עזרה המאפשרת

היא מוג7 דיור של השונים להסדרים המשותף כאמור, שצויינו. התומכים השרותיס אותם

הזמינים השרותים של שונות במידות להשתמש והבחירה אוטונומי בית משק לנהל האפשרות

ההסדר. במסגרת

p3dj3 המערך בעצמם. בית משק לקיים המתקשים לקשישים מיועדים לקשישים המעונות

נית7 לא מרגך, דיור כבהסדרי שלא אחת1'1). במסגרת תומכים שרותים של רבה מידה עם דיור
מכלול את המספקת היא המעו7 של הארגונית המסגרת אוטונומי. בית משק לנהל במעו7

או זו בצורה ודואגת הדירה) ואחזקת הארוחות (הכנת הבית משק של הבסיסיים השרותיס

מיועדים המעונות מצומצם. שלהם הבחירה והחברתיים,כשמרחב האישיים השרותים לאספקת אחרת

ולתמיכה למחסה בעיקר פונקציונליים מסעמיס הזקוקים הסיעודיים הקשישים את גס לשרת

של לרצף מחוץ המצויים חולים, בבתי אשפוזם מצדיק אינו הרפואי מצבם יאשר אינטנסיבית
, לקשישים דיור פתרונות

ji
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תקנים של מסודרת מערכת ערייך גיבשה לא לקשישים, הקבוצתי הדילר בתחרם

הקצאה המונעים החשיכים הגורמים אחד היא אלה תקגיס של העדרם כי לשער ריש תכנוניים

משמעותית קטגוריה מחררה לקשישים קבוצתי תומך דייר רצויים. בממדים קרקעית של מסודרת

; הבאים. הטעמים מ7 העירוני למתכנך

השרותים מערך של אינטגרלי חלק בו לראות ויש ושרותיס, דיור משלב הקבוצתי הדיור (2.) 1

מוסדותיה, ולהתערבות מהחברה סיוע. של ניכרת למידה הזקוקים איכלוסיה קבוצות לאות7

קרקע שטחי עבורו להקצות צורך יש מוגדר קרקע שטח התופס קבוצתי פתרי7 בהיותו (2)

ספציפלים,

מקימות כמה העירוני; בתכנו7 מרכזיות אל למדי, פרוזאיות בשאלות עוסק החיבור

הדרוש הקרקע שג1ח של גודלו ומה קבוצתי תומך דיור במסגרת קשישים אללי לכל להקצות יש

להבטיח מכת על ההכרחיים הצעדים אחד הוא אלו לשאלות תשובות מתץ שכזה. מקום כל עבור

המתכננים לקשישים. הקבוצתי התומר הדייר עבור שטחים הקצאת של בתהליך יוחל אכ7 כי

אזורי של בתכנונם ובעיקר העירוני, המרחב של בתכנונו עוסקים שהם בעת העירוניים,
כך תכנוניים. תקנים של בצורה אלו לשאלות התשיבית את לעצמם לאמץ נוהגים מגורלם,

מרפאות, נוער, מועדונו ספר, בתי עבור שטחים להקצות הס באלם כאשר המתכננים נוהגים

המתכננים של כתובים והבלתי הכתובים בנהלים אחרים. שרותים ומתקני ציבוריים גנים
שרותים אותם עבור אל9) למאה או לרבבה לאל9. בשעורים כלל (בדרך מקובלים תקנים מצריים

בהתדרתן חשוב גורם משמשת אלה תקנים של מציאותם ועצם העירוני, התכנרך בתהליך המוכרים

חתכנונית. לפרק^לקה

תקנים שני זה בחיבור מציעים אני התכנינית במערכת החסר את למלא כדי

מציעים התקנים שני קשישים. אל9 לכל קבוצתי תומך בדיור מקומות למספר אלטרנטיביים

מאחר קשישים. לאל9 מקומות 62 מציע ב' ותק7 מקימות 51 מצלע א' תק7 שונות. שרית רמות

המשתמשים ישנם ומהם מחו"ל, וא9 למחוז מחיץ המחוז, מ7 קשישים אליה מושכת שירושלים

לאלף. ל72 רמ62 0לף ל59 5110 התקנים את העלינו העיר, של הקבוצתי הדיור בהסדרי

הקבוצתי. התומך הדיור בהסדרי מקום לכל מ"ר 50 של קרקעי תק7 הצענו כך כמר
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הקשישים את לקשיר יש כי החברתית, הגישה על מבלססיס זה כחיבור הטל"ים התקנים *
יש לכך אי בה. הקיימים להשרלתיס הקהילה אל עבורם הקבלצתי התומר הדיור הסדרי לאת

מרוחקים, במקומות ללא המגורים אזלרי בתלך קשישים של קנלצתי תלמר 7ילר הסדרי את למקם

קהילתיות. ממסגרות הקשיש את המנתקים

הקרקע צרכי של אומדנים הוכנו הקרקעיים ומתקנים המקומות תקני של באמצעותם

אלמדנים להביו הצורך לקשישים. קבוצתי תומך דיור בתחום הבאות השנים 152 בירושלים

שרותים ופיתוח לתכנל7 הירושלמית והנאמנות ירדשלים עירית של פניה בעקבות התעורר אלה

של ההצטמצמות ידי ועל קשישים עבלר הקרקע בצרכי הגידול ידי על הודרכה 77 פניה לוק7.

כאחד. והחדשות הותיקות בשכונות המתאימים השטחים היצע

של רשת קיימת זו אוכלוסיה עבור בלבד. יהודים לקשישים נעשה האומדנים חישוב

הנעשה על מספיק ידע אי7 זאת, לעומת בהם. השימוש ומקובל מוג; דיור והסלוי מעונות

צרכי של לאומדנים להגיע מנת על ירושלים. של הלאיהודית האוכלוסיה בקרב זה בתחום

מילחד. מחקר דרלש לאיהלדים לקשישים קבלצתי תומך דיור בתחום הקרקע

קשישים סל קביעתי תרמך נדילר למקומות, תקנים נ
מוג7 (דיור לקשישים קבוצתי תומך דיור של הקרקע צרכי את לאמלד מנת על
אי7 בישראל תומך. דיור הסדרי של זה בסוג למקומות הביקוש את לאמוד יש ומעוני

לדיור הביקוש היק^ של מלא לאומד7 מקדמים או תקנים הנחיות, של מגובשת מערכת גנדייץ

הביקוש היקף על המשפיעים גורמים של סקירה זה בפרק מובאת לכי אי לקשישים. קבוצתי

בהכנה הקושי את להמחיש בא זה קצר דיו7 אומדניו. חישלב על דיל7 לנערך זה מסלג לדילר

תקנית, הנורמטיבית לגישה ההזדקקות את ולהסביר זה לביקוש אומדנים של מדוייקת

קבוצתי תומך גורמים_המשפיעים_על_הביקוש_לדיור ^)
הגדלת זה. שרלת של הקיים בהיצע מסליימת, במידה תלוי, נתו7 לשרות הביקוש

הדכ דילר. שרלתי של זה לסלג הביקוש את להגדיל עשליה לקשישים קבלצתי דילר של ההיצע
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למעונות בהשוואה פחותה כמידה בארץ פיתח עתה עד אשר המ7ג7, הדייר לגבי בעיקר אמיר

בה7 אחרית בארעות הנסיי7 סמך על . *^^^^^^ אוכלרסית של מעומעמים לסקטורים זמי7 יהיה

להתבטא עשייה זה שרית של החדרתי כי לצפרת ניתך מוג7, דייר הסדרי של ניכר היעע קיים
הפונים, מספר בגידיל ^

הקהילתיים השרותיס לבי7 לקשישים הקבועתי הדיור שריתי בי7 תחלופה קיימת

גבוהה רמה וכד'), תחבורה לקשיש מסייעים שרותים יום, (מרכזי הקשישים לרשות העומדים

שריתיס של העדרם ולהיפך, לדיור הביקוש לעמעום לתרום עשויה קהילתיים שרותיס של

של תכונותיו .?nyupn הדיור מסוג לפתרונות הפונים לחץ את מגביר מפותחים קהילתיים

דיור בתנאים'^ל קשישים, של קבועתי לדייר הביקוש ע.ל ה7 אל' משפיעות הרגיל הדיור שוק

"לפתור מנת על וראשונה בראש , הקנועתי הדיור על לחץ קייס הקשישים נקרב ניכר תקני תת

של מתאים היעע בריאותיים. או תפקודיים מטעמים דוקא ולאו  הלקוי הדיור בעירת את

j^vpnb עשוי קביעתי') (.שאינו הרגיל הדיור שוק באמצערת קשישים עניר תקנית באיכות דיור
^י.', . קבועתי תומר לדיור הביקוש את

מבחינת בעיקר המשפחה, במבנה תמורות ידי על גם מושפע קבועתי לדיור הביקוש

של למגוריהם הקשישים מגורי ני7 הגאיגרפית הקיירבה אי רבדוריים בית משקי של שכיחותם

הבית משקי של ניכרת התפעלות חלה בה7 אוכלרסיה קבועות באית7 האחרים. המשפחה בני

שתחול סביר העעירים המשפחה בני של ניכרת גאוגרפית מוביליות בה7 קיימת דורית מבחינה

קביעתי. דייר לשרותי הזקוקים הקשישים בשעור עליה

כלפי ובעיקר קבועתי דייר כלפי (,סל1יגמהי) שלילית עמדה קיימת רבים קשישים קרב ןב ^)

הביקוש. שעור על כ7 גם להשפיע עשוי הקבועתי הדיור כלפי זו בעמדה שינוי מעונות

השרותיס רמת מעונית. לבי7 מוג7 לדיור הביקוש בי7 תחלופה של אפשרות קיימת

עשריים ההסדרים איכות גם כמו והזכאות המימרך תנאי המרצע, רהגיררך הכמות הקהילתיים,

קבועתי. דיור של אלה סוגים משני אחד לכל דיפרנעיאלי הביקוש על להשפיע

לדיור הביקוש של אומדנים בעריכת הקשיים על מלמדים לעיל שהוזכרו הגורמים

הניקוש את לאמוד יאפשר אשר והנתינים המידע מאגר בידינו אי7 עדיי7 קבועתי. תומך
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לקבוע מ^נר גס7י7 סמי על המנסה. התקנית לגישה בעיקר נזקקנו לכך אל מדוייקת. בצררה

?ברצתר לדייר ימקימי77 ,,ק7 ^ לננית שנ7ת7 מה של לאימד7 ולהגיע ר'נויות, שרות ימלל;

לקשישים.

תכנלניים תקנים ^? 17£?אי!} 'י2''

השנים במשך ר^ל1כר לקשיש, שרלל7ים של מפלתחלת מערכלת פלעללת בה7 שלנלת בארצלת

נמעיאלת מעלגנים אלה שתקנים מכך להתעלס אין תקנים. לבנית בסיס לתך משמש אשר נסיי7,
למדינה. ממדינה השלנלת חברתילת לבאידיאלללגילת מסליים שרלת במערך מסליימת, חברתית

שלנים. בתנאים קבל*תי לדילר התק7 את לנסח מנת על מידה אמלת אלה מתקנים לגזלר ניתך אי

נתונה. עיר של המקדמיים לתנאים התאמה נדרשת זאת עם יחד

לישראל. ארה"ב גרמניה, בבריטניה, קבל*תי לדילר מתכלנלת של דלגמאלת מספר להלך

במידת כך, לעל חלקית, תמלנה לי^לר עלללה לקשיש השרלתיס של בלבד הדילרי החלק הצגת

לקשישים. אחרים שרלתים אלדלת נלספיס רקע נתלני גס הא3שר,הדבאל

על מבלססלת ההמל^לת תכנלנילת;3/ המל^לת של מערכת ב~1976 גרבשה ננר7;1ניר'

בבחינת תך אלה המלעלת לקשישים. קהילתיים לשרלתיס רללחה שרלתי של מפלתח מערך של קילמל

של במלנחיס הלגדרל רהך הקשישה, לאלכלדסיה לסעק הישלת שעל השרלתים למינימלס הנחיית
אפשרלת לניתנת לאלמי, מידה בקנה תך ההנהילת באלכללסיה. קשישים לאל9 שרלת יחידלת מספר

על ממליצה בבריטניה המתכונת ספציפיים. מקלמיים נתלנים בסיס על מסליימת לגמישלת

במעלנלתג4/ מקלמלת 25 מהם קשישים, א*,. לכל קבל*תי דילר של מקלמלת 50 של מינימלם
במנ*'ס17ר לקשישים דילר על דל"ח זאת, עם מלג7;5/ בדילר מקלמלת לתשלשים'ל25 בעיקר

הדייר בהסדרי למקלמלת בגרסף זר(6). עיר עבור לאלף מקומות 32 של שעלי על ממליץ

מיטלת 2.5 גריאטרילת, מיטלת 10 על גס הבריטית המתכלנת ממלי'נה לקשישים הקבל*תי

חמות ארוחות ר200 בית ט3לל יחידלת 12 ילס, במרכזי מקלמלת 3.5 פסיכלגריאטרילת,
באוכלוסיה'7'1. קשישים אל9 לכל לשבוע
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תקנים קיימים מאל7. מבוזרים לקשישים דייר בשרותי רהטפרל האחריות נארה"ב,

שבמדינת ררציסטר בעיר דוגמאות. שתי נביא הקשישה. האלכללסיה 'גרני של שלטים לאלמדנים

לאלל< מקלמלת 87 של בהק9 השבעים בשנלת לקשישים הקבל'גתי הדילר ערכי הוערכו נילללרק
לזה דלמה למעלנלת י השעי . מלג7 בדילי מקלמלת ל60 במעלנות מקלמלת 27 מהם קשישים

לדילר הרב משקל כי יתכ7 כפרל. כמעט הלא מלג7 בדילר המקלמלת שעלי אי בבריטניה, המומלץ

הקשישים של הקשה במ'גבם אל הקהילתיים השרלתים של הנמיכה ברמה קשלר ררציסטר בעיר מלגץ

אימדת ררציסטר של המתכלנת אמריקני. מטרלפילי7 של שבמרכזי תעשייתית בעיר הדילר לבמ'גב

ב67 בית לטיפלל הערכים לאת קשישים לאל9 מיטלת ב13 גריאטרי לאישפלז הערכים את

להם הבריטית למתכלנת בהשלאה מאלד גבלהים אלה שעלרים גם קשישים. לאל^ שרלת יחידלת

האגידה לארה"ב. בריטניה בי7 ה'ניבירי הרפיאי השרות ברמת הניכר ההבדל מ7 כנראה ניבעים
העריכל בארה"ב עירוני ללפיתלח לתככרך הפדרלי להמיניסטריל7 האמריקנית הגרדנטוללגית

(9)
גלפים . קשישים לאל9 מקלמלת 57 של בשעלר לקשישים המעונות בתחלם ה'נרכים את ב1973

קשישים. לאל9 מקומות כ100 של מוסדי) ;לא דיור הסדרי של גבלה שעור על גם ממליעים אלה

המבנה את משקפים בארה"ב לקשישים דיור לשרותי ביקוש של הגבוהים האומדנים כי נראה

הדילר שלק ומבנה לקשישים, השרותים של יחסית הנמלכה הרמה זל, אומה של כלכלי החברתי

פרטי. שרלבל

הששים בשנלת שהלעעל לקשישים, קביעתי לדילר שלנים תקנים המערבית, בגרמניה

השרותים תכנית . 10 קשישים לאל9 מקומות ל65 45 בי7 נעל השבעים, שנלת לבראשית

קשישים, אל9 לכל קבל'גתי בדילר מקומות 6050 על ממליצה 1974 משנת קל7 העיר של לקשישים

העיר של המתכלנת .(11)1980 לשנת במעלנלת מקימות ר20 מלג7 בדילר מקלמלת 4030 מהם

מקומות 7590 גם הכללל קהילתיים שרותיס של מפותח מערך של במסגרת לפעלל אמלרה קל7

25 של תי/7 על קל7 העיר תכנית ממליצת כ7 כמו לקשישים. מלתאס אינדיבידואלי בדיור
עשליים שחלקם הסעלדייס הקשישים על בנוס9 וזאת סעודיים, במלסדות קשישים לאל9 מקומות

סעודיים למוסדות מלמל'נים תקנים של השררה בראש נמעא זה תק7 מעלנלת. של במסגרת להשתלב

בגרמניה.
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לקשישים, לשרלתים מומלצים תקנים לגבש במאמץ האחיינית בשנים י'יחל בישראל

קשישים לעניני לעדה התוותה 1967 כשנת קבלצתי. דייר לשרלתי חלקיים תקנים לביניהם

זי לעדה לקשישים1'22/ שריתים של כללל מערך לפיתלח מנחים קלים זילברש;1יי7) ;לעדת

למעלה של הארופאית לרמה תתקרב השרית שרמת כך לקשישים, במעונות בניה תוספת על ממליצה

אך לקשישים מוג7 דיור של ופיתוח תכנו7 על המליצה אן הועדה קשישים. לאל^ מקומית מ40

הדרוש, ר השעו מהו קבעה לא

מתאר בתכנית 1969 בשנת למופיע חוזר תכנוני, כנושא לקשישים, קבוצתי דיור
להיא לקשישים, במעלנלת לרק אך עלסקת זל תכנית הפנים(13). משרד של למלסדלת ארצית

עבור 1980 לשנת מקומות 60 של ותק7 1975 לשנת קשישים לאל9 מקומות 55 של תק7 קובעת

קשישים). לאל9 מקומות 30 של ת?ן מרצע הלאיהודית גלאוכלוסיה היהודית האוכלוסיה

מעונית שרותי של גנלהה רמה מציעה אלא מוג7, לדייר מתייחסת אינה הפנים משרד של התכנית

התכנית) כלשו7 זקנים, (.מושבי במעונות בעיקר שהתמקדה הקודמת התפיסה סמך על לקשישים,

לקשישים, שריתים מת7 של מרכזי 'גיר בהם וראתה

מנחים קלים בגיבוש  אש"ל  לזק7 שרותים לפיתוח האגודה עלסקת השבעים בשנלת

לשנים מנחים קלים תכנית לאיר אש"ל היציאה זל פערלתה במסגרת לקשיש. השרלתים לארגל7

על המתבססת אש"ל, של התכנית ה?שישים(14). לאוכלוסית השרלתיס סל להסדרת 1980  2975

למעונות, רק כמותי באופ7 מתייחסת אך קבוצתי דייר הסדרי כוללת הבריג1ית, המתכונת

2.00 בנוי זה תק7 תושבים. לאל9 לקשישים במעונות מקומית 2.6 של תק7 על ממליצה התכנית

שאינם סעודיים, קשישים עביר (30\ (אר מקומית 0.6 ועוד ולתשושים, לעצמאיים מקומות

במעלנלת(15). לשכנם ממליצה אש"ל אשר חללים בתי של במסגרת לל1פול זקוקים

משתנה. באלכללסיה הקשישים שאחוז משלם תלשבים לאלל< בשעלרים בשימלש קלשי קיים
ל9.9 יגיע בארץ הקשישים שערר התכנית, של היעד שנת שהיא ב1980, כי מניחה אש"ל תכנית

קשישים, לאלן: מקומות ל26 הופך תושבים לאל^ מקומות 2.6 של התק7 אלה ובתנאים אחוזים,
את מרגישה אש"ל תכנית אבות. בתי במסגרת סעודייק לקשישים מוקצים מקומות 6 מהם

מדגישה כ7 כמו בו. הרצויה השרות רמת את קובעת אינה אי המוג7, הדיור שבהרחבת החשיבות

J
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השררתים לבעיקר הקהילתיים, השררתים של הרחבה מניח נדת למעל המקלמלת תק7 כי התכנית

הקשיש. של בביתר המרגשים

מערכת על מברססרת 7 שה משלם האמריקאילת ההמלצרת על להסתמך קשה כי לסכס ניתך

לערמת הבריטית, המתכרנת בארץ. המציארת את תראמים שאינם ררירר אשפרז רררחה, שרלתי

הבריטי בתק7 לרארת כך על לאפשר מפלתחים, לקהילה רררתה שררתי קיימים כי מניחה דאת,

לצמצרם להקלראת בישראל המתגבשת המדינירת את התראם למערנרת, מינימלי כת?ך למערנרת

73 (על הגרמנית המתכרנת הקשישים, עבלר הקהילתיים השררתים רלפיתרח המרסדיים ההסדרים

אך מרגך, ררירר מערנרת של המצרפי השררת רמת מבחינת הבריטית, למתכרנת דרמה קל7) העיר

מסתמכת, אש"ל תכנית כאמרר, לישישים. סערדיים מרסדרת של גברה שערר לכך נרסף מציעה היא

אחלז המערנרת במסגרת לשלב ממליצה היא זאת עם אך למעלנלת, הבריטית המתכלנת על בעיקרה

בתחרם בישראל השרררים לתנאים הבריטית המתכרנת את להתאים כדי סערדיים, קשישים של נינר
הסערדיים. המרסדרת

אש"ל) (תכנית להישראלית ?לך) (העיר הגרמנית הבריטית, המתכרנת את מסכם 1 לרה

המתכרנת. שללש ידי על המל'נע המקלמלת תק7 נע שבר התתרם על להצביע ניתך הלרח רמתרך

קשישים לאל9 קנל^תי נ7ילר מקלמלת של תקנים : 1 ל7ח

מערנרת מלג7 דילר

לסעלדיים 6 (מהם 26 צרייך לא (אש"ל) ישראל
המערנרת) במסגרת

25 (מינימרם) 25 בריטניה

במרסדרת 2515 (רערד 20 4030 (?לך) גרמניה
סערדיים)

תקנ.2ל!_מי^1ם .3

אנר אש"ל, של לזל הבריטית המתכלנת לבעיקר לעיל, שהרצגר המתכרנרת סמך על

התקנים שני לקשישים. קבל'גתי תלמל בדילר מקלמלת עבלר אלטרנטיביים תקנים שני מציעים
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מזה זר, נבדלים הם אך הבריטית, לרמה בדלמה קהילתיים שרותיה של מפותחת רמה מניחים
אלה. שרלתיס של הפיתלח במידת

מקלמלת 62 מציע ב' תק7 קשישים. אלף לכל קבוצתי בדילר מקדמלת 51 מציע. א תק7

א' תק7 בנית ב'. מתק? ילתר מפותחת קהילתיים שרלתיס רמת מניח א תק7 קשישים. אלף לכל

המתכונת לפי ההשלמה ועל קשישים לאלף במעונות מקלמלת ל26 אש"ל של ההנחיה על מושתתת

ב תק7 בנית קשישים. לאלף מוג7 בדיור מקומות 25 של מינימום על הממליצה הבריטית

עליה ומוסיפה קשישים לאלף במעונות מקומות 25 של (1976; הבריטית המתכונת על מושתתת

לפיכך }16) אש"ל) של להמלצה (בהתאם המעונות במסגרת סעודיים קשישים עבלר מקלמלת 7

ב' בתק7 המלג7 הדיור של חלקו קשישים. לאל;: מקומות 32 הוא ב' בתק7 המעונות של חלקם

שהמתכונת כך על מסתמך מוג7 בדיור למקומות זה מספר קשישים. לאלף מקומות 30 הלא

במנצ'סטר שהממצאים בעוד כמינימום קשישים לאל9 מקומות 25 של התק7 את מציינת הבריטית

מערב ומתכונות קל7 של המתכונת ואילו קשישלם לאל9 מקומות ב32 הצורך על מצביעים

קשישים. לאלל! מקומות 30 על ממליצלת אחרות גרמניות

מפותחל; קהילתיים שרותים רמת מניחים כאחד התקנים שני כי ולציי7 לחזור יש

של קבוצתי לדיור תק7 קביעת בחשבו7 לקחת יש קהילתיים, שרותיס של יותר נמוכה ברמה

קשישים. ^bnb מקומות מ62 הגבוה קשישים

לירושלים המקלמלת תקני התאמת ג.

על ממליצים קשישים אל9 לכל קבלצתי בדילר מקומות ר62 51 של וב' א1 תקנים

בתנאים להתחשב יש נתלנה עיר עבלר תק7 לקבלע באים כאשר בסיסיים. ארציים כתקניס ידינל
של 1היקפל המדינילת. לקלבעי המתכננים בידי המצלי למידע בהתאם עיר אלתה של המילחדיס

כך,יש התקנים.'כמל על להשפיע עשלייס קהילתיים שרלתיס לרמת מצלקה תנאי תתתקני, דילר
ן

לסביבתה.") כמרכזי נתונה עיר של ומעמדה קשישים של עירונית בי7 מלבילילת בחשבל7 להביא

כבירה מחוזי, כמרכז מעמדה ירושלים, של לצרכיה מתאימים אינם הבסיסיים התקנים

יש כ7 ועל לקשישים קבוצתי תומך לדילר הביקוש את בה מגדיל עולמי יהודי וכמרכז ארצית

J



 11 

מקלמלת ל59 מ51 א' תק7 את יררשלים עברר להעלרת מצלעים אנל עבלרה. התקנים את להעלרת

מקלמלת. ל72 מ62 בי תק7 לאת

לעיר, שמחלץ המחלז מאלכללסית לחלק גס קבל'גתי דילר שדלתי מספקת יררשלים העיר

לאלכללסייתה, קבלעתי דילר שרלתי תספק במחלז כילם הנכללת שמש בית העיר בעתיד כי בהנחה

יהיה הישלבית למסגרתם מחלץ קבל'גתי דילר לשרדתי יזדקקל לא המכריע. כרלנם הקבל'גים לכי

לבישלביס במלשביס לקשישים בעיקר קבל'בתי דילר מקלמלת ירלשלים העיר כתלר לספק עלרך

שנבנתה הקשישים למספר להתחזית הנרכחי המ'בב סמך על במחלז. אשר האחרים הכפריים

הקשישים להקבל'נים, שמש בית קשישי של נכליים כי'לאחר להניח ניתך התשעים^18^ לשנלת
(19)

שיש מכאן . עצמה בעיר הקשישים ממספר ל*3.5 יגיעל לעיר שמחלץ ירלשליס במחלז

להביא מנת על בירלשלים קשישים לאל9 מקלמלת 2,01.5 הקבל'נתי הדילר לתקני להלסי9 עלרל

עצמה. בעיר סי3יקם על יבלאל אשר המחלן, בשאר הקשישים אלתס ערכי את בחשבל7

מחלץ קשישים של ניכר שאחלז לכר מביא יהלדי לכמרכז כבירה ירלשלים של מעמדה

בסרף שבעיר. הקבלעתי הדילר לשרלתי נזקק לחלקם בעיר להתגלרר מבקשים מחל"ל ראף למרולז

(19 כי( היא ההנחה , למחלז מחלץ באל בירלשלים לקשישים המעלנלת מדיירי שמינית ,1976

לספק לכדי התחזית בתקלפת יימש; למחלז שמחלץ תרשבים מצד בירלשלים קבל'גתי לדילר הביקלש

בירלשלים' קשישים אלף לכל מקלמלת 8 ב' ללתקץ מקלמלת 6.5 א' לתי/7 להלסי9 יש זה 'נלרך

הבסיסיים, התקנים מך כשמינית שהם

הדרלש המקלמלת מספר את לאמלד ניתץ הבסיסיים לתקנים אלה מקלמלת הלספת ידי על

נפרדים חישלבים לערלך מבלי בעיר הקשישה האלכללסיה על מלפעלים אלל תקנים כאשר בעיר,

מקלמלת של הקבלעה ההלספה כי להדגיש יש זאת, עם לעיר. מחלץ הקשישים אלכללסית עבלר

בירלשלים הקבלעתי התלמך הדילר ילשבי בקרב למחלז שמחלץ הקשישים של חלקם כי מניחה לתקן

כשמינית. להילת ימשיך

מבלססת התקנים שני בניית אמנם, .2 בללח מסלכמת לירלשלים התקנים שני בניית
בעיקר משתמשים אנל זה בחיבלר אללם מלג7, דלדילר למעלנלת מסליימת כמלתית חללקה על

לארמדך להגיע מערתנל שעיקר משלם מרכיביר שני של ללא קבל'נתי תלמך דילר של המצרפי בתק7
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אלה, מרכינים שני בי7 אפשריים תחלופה מצבי של בשאלה להתעמק מבלי בעתיד. הקרקע צרכי

בירושלים לקשישים קבוצתי נדיור למקומות תקנים :2 ^יח
בעיר') קשישים qbn גלגל

ב' תק7 א' תק7

תושבי לקשישים קבוצתי דיור בסיסי. תק7 .1
62_ 5l_ העיר

32 26 מעונות

30 25 מוג7 דיור

שאר לקשישי קבוצתי דיור תוספת. ,2
2 2,5 ז ו המה

מחוץ לקשישים קבוצתי דיור
8 6,5 למחוז
72 59 בירושלים קבוצתי דיור ס"ה מותאם. תק7 ,3

37 30 מעונות

35 29 מוג7 דיור

19921977 הזקנים ל3י נירישללס הדרוש המקומות מס3ר ד.

בירושלים קשישים של קבוצתי בדיור תק7 לפי הדרושים המקומות למספר האומדנים
אומצה אלה חישובים לצורך בנפרד. שהוכנה הקשישים תחןית על מבוססים הבאות השנים ב5נ

מציג 3 לוח הרלבנטיות, הגיל קבוצות בקרב חילבי הגירה מאז7 המניחה אוכלדסיה תחזית

המקומות למספר האומדנים חושבו עלפיה בירושלים, היהודים הקשישים אוכלוסית תחזית את

לקשישים''20''. קבוצתי בדיור הדרושים
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19921977 בירושלים היהודים הקשישים תחזית :3 לוח

הקשישים מס' השנה

22,400 .2977

24,200 1982

26,300 י 1987

30,000 1992

שמחלץ הקשישים צרכי את בחשברך יהביאי הקלדם בפריז שנכנל המותאמים, התקנים שני

של קבוצתי בדיור הדרושים המקומות מספר ,5 שכליה התחזית נתלני על ,הופעלו ולמחוז לעיר

של ב' לתקץ קשישים לאל9 מקלמלת 59 של א' ;תק7 התקנים שני לפי חושב בירושלים קשישים

1770 ,1992 היעד כשנת יידרשל 4 נלוח המוצג זה חישלכ לפי קשישים). לאלל< מקלמלת 72

התקנים, שני בי7 ההפרש כי מלמד 4 לוח ב'. תק7 לפי מקלמלת ל60נ2 א' תק7 לפי מקלמלת

להדגיש יש ..2992 בשנת 390 לבי7 1977 בשנת 277 כי7 הדרושים,נע. המקומות מספר מבחינת

השרותיס פיתוח יואץ כי הכלליות ההנחות על מבוססים 4 כלוח המוצגים האומדנים כי

.(29 (.עמי הקשישה האוכלוסיה קבוצות לכל הקבוצתי הדיור לפתיחת וייעשה בעיר, הקהילתיים

יהודים לקשישים קבוצתי בדיור תק7 לפי הדרוש המקומות מספר ;4 לוח
:2992  :2977 בירלשלים

ב' תק7 א' תק7
קשישים) ל1000 מקלמלת 72; קשישים) ל000!: מקלמלת 59; השנה

i540 1263 :2977

1 742 i428 :2982

1S94 1552 19S7

2160 1 770 1992

התשעים לשנות לעיל שהוצג קבלצתי לדיור הדרושים המקומות מספר אלמד7 כי א9

~*\^ דיור הרכב של אפשריים כיוונים על כלליים בקווים להצביע נית7 מצרפי, חישוב על מבוסס
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בגיברש אותנו הנחו אשר הספציפיים התקנים על מבוסס זה הרכב אמנם מרעד. אותר לקראת זה

מעינית בל7 הרצויה לחלוקה נוקשה תכנונית הנחיה נהם לראות אי7 אך המערפלים, התקנים

למחצית המלג7 הדייר של משקלל יעלה בעתיד כי מסתמץ התקנים מבנה 3ל על מלג7. לדילר

תק7 לפי ב2992 בעיר לקשישים,שידרשל הקבוצתי בדילר המקימית .1770 הדייר.מתי; ממקימלת

הדרושים המקומות 2:160 ב', תק7 לפי מלג7. בדילר ר870 במעונות יהיו מקלמית 900 א',
שלנה זל חלוקה מוג7. בדליר מקומית ו2060 במעונות מקלמלת .2200 בל7 לתחלקל שנה נאותה

שמתגלה כפל בעיר, קבוצתי תלמר דללר של הנוכחל בהיצע הקיימת החלוקה מ7 נלכרת במידה

הבא, בפרק המובאים הממצאים מ7

בירושלים לקשישים הקבוצתי הדיור היצע ה.

בירושלים, לכל המוקצה הקרקע לשעח הקבוצתי הדיור היצע על מידע לאסוף במג1רה

מנהלי עם ראילנות נערכל בעיר. לקשישים מלג7 דילר להסדרי מעלנלת מפקד 2976 בסוף ערכנל

נלספלת פיתלח תלכנילת לגבל שלנים אלמינלסערעינלים ממקורלת מידע ונאסף הללו המוסדות
ודאללת. הלא והתוכניות בבניה ההיצע הקיים, ההיצע המסכמים נתונים להל7 בעיר,

קיים היצע .1

מלג7 דללר של מסגרלת לחמש לקשישים מעלנית תשעה בירושלים היל ,1976 בסל9

943 היו במעלנלת למיניהם. וולונטריים וארגונים ציבוריות רשויות ידי על המופעלים

תלמך בדללר מקלמלת 1188 הלל הכל בסך מקומלת. 245 הלו המלג7 בדילר לאילל דייר מקומות

.(5 ללח (ראה מלעד באלתל בעיר קשישים אל9 לכל מקלמות כ57 שהם לקשישלס קבוצתי

הדיור הסדרי בי7 המעונות של דומיננעילת על מעיד ,1976 בסיף בירושלים, המצב

בעיר, הקבוצתי

לקשישים מעונות בתוך הנמצאים סעודיים לקשישים המקומות נכללל ההיצע בחישובי

המשרתים ממושך לעיפרל מלסדלת בהיצע נכללל לא תשכ"ה. המעונות לחוק בהתאם הפועלים

הבריאות. משרד של הבלעדי בפלקלח הנמצאים כרלנילם, לחיללם סעלדללס קשלשלם בעיקר

_j
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בירושלים יהוזלם לקשישים הי/ברצתי ב7י7ר המקדמית היצע י. 5 לוח
(1976 בדצמבר שנערך סקר (,לפי

nue' מס' הבעלות השכונה מעונות
fn (,ב7ו: המקומית
1.1 .37 עירוני גונ7 אשכל ע"ש זקנים מ7שנ

עולי ארגו7 ארגיז של הררים בית
6.0 120 איר7פה מרכז גא7לים אירופה מרכז עולי

ערלי איג77 ארגו7 של הררים בית
1,0 20 אירופה מרכז משה קרית אירופה מרכז ערלי

לצרכי נאמנרת גרנך סימרך, ס7 מא7ח7 אברת בית
10.0 385 צד?ה
61 30 'גיבוריה. דה אגר יפר) ררמטה(רה' כללי אברת בית
2.1 60 הבוכרים עדת ברברים לברכרים אברת בית
2.0 66 חבררך)ממשלתי תלפירת(דרך מלב"ך אברת בית

ההסתדררת גרנך משען אברת בית
1.8 185 הכללית
1.5 40 המזרחי הפרעל הכרם(ההלרץ) בית בנים תפארת
31.6 943 במעונ7ת מקומית הכל סך

(ב) מרגך דירר
נשים שררת גארלים ברט בית

3.4 (28) 28 סרציאלי
ערלי ארגרך (ערלי מגררים בית

2.0 (48) 48 אירופה מרכז אמנר) גרנך(רחל איררפה) מרכז
ערלי ארגרך (ערלי מגררים בית

1.2 (36) 48 איררפה מרכז גרנך(ברסתנאי) איררפה) מרכז
2.6 (40) 53 סלמי7 קר7 שמואל קרית מאיר בית

, . ההסתדררת גרנך משעךאינריבירראלי
'2.0 (65) 65 הכללית
11.2 (215) 245 מוג7 ב7יור מקומית הכל סך
42.8 1188 _ קבי'גתי בדירר מקומית הכל סך

ההיצע. בחישובי נכלל לא מקומות 155 שבר שמתה" "נרה מערך (א)
לפי מרגך. דירר הסדר בכל הריררת מספר את מצייך בסרגריים המספר (ב)

המק7מ7ת מספר לחישרב הגענר ההסדרים מך אהד בכל הדיררת של גרדלך
(הדיירים).

. ארמדך (ג)
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על המופעל שמחה" "נור1 לקש7שים המע;ד7 קללס לעיל שצריינר המערנרת לתשעת נרסף

חל"ל. לתלשבי בעיקר מאלד גבלהה ברמה לילל שללתי לנלת7 , מאלשר" כ"מפעל פרקי גל9 ידי
לרק אך הפתוח עסקי כמפעל המילהד מעמדל בגלל ההיצע בחישלבי נכלל לא שמחה" "גלה מעל7

4י35 על עלתה לא 1976 שנת כל במשל ותפלסתו מקלמלת 155 (במערך גבוהות הכנסות לבעלי

השנים במשך ישתנה שמחה" "נלה המעל7 של המיוחד שמעמדו במידה חר"ל). תושבי היל למחציתם

ההיצע. בהישלבי אלתל לכללל מקלם יהיה

בבניה היצע .2

1977 בראשית הבאות. בשנים להתרחב עתיד בעיר לקשישים הקבוצתי הרירר היצע

תלם עד כי להניח סביר בעיר, שלנים פרלייקטים בשלרשה מקלמות כ185 של בבנייתם הרחל

הפרוייקטים. שלשת כל ירפעלר 1982 החרמש

מקומלת. 24 הכולל אשבל ע"ש העירוני הזקנים במושב אגף תוספת א.

סנהדריה. בשכונת אש"ל מערך של לבניה ההכנות להתחלת התכנרך סילם נ.
דלנם. כ5 של שטח על סיערדי) אגף ;כללל מקלמלת 100 יכלרל המערך

יחידלת ב47 מקלמלת 61 הכללל גילה, בשכלנת "ברלקדייל" שם על מלג7 דילר פרלייקט ג.
תשכרך. משרד ידי על הנבנה מבנ7 של ראשונה בקומה זאת כל תלמכים, לשרלתים דילר

הקרקע שטח מרגך. ברירר ר61 במערנרת 124 מהם בבניה, מקומלת 185 נמצאים הכל בסך

דלנם. ל8 מגיע אלה בהסדרים

לת לדאי לא לת תכני ,3

נמצאות וה7 לבניה, שטחים לה7 הוקצו שכבר תכניות ישנ7 הודאי להיצע. נלס^

ומלעד7 המימוש סבירות ובניה. לתכנו7 המקומית בועדה לדיל7 אישלר של שלנים בשלבים

כללללת. אלל תכניות התכניות. בי7 שלנים

בעלת הצבורית האגודה ידי על מנחם, בקרית מקלמלת 130 ב7 חדש מעל7 להקמת תכנית א

לתכנל7 המקומית הועדה ידי על אושרה התכנית ברוממה. כילם הנמצא הכללי האבות בית

ידי על הבניה במימרך קשלר התכנית מימלש דלנם. כ6.4 של שטח לה להלקצה ובניה,
של היא נטו הקרקע לכל'חיספת אי ברוממה. הכללי האבות בית של הנוכחי האתר מכירת

ררנם), 6.1) המערך ידי על כילם התפרס השטח על דרנס כ0.3
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לתכנרך המקומית הרעדה ירי על אישרה בגארלים, מרגך) (דירר ברט בית להרחבת תכנית ב.

תמרמש. כי ידאית אי7 אך הקיים באתר מקימות כ65 להרסיף מיועדת התכנית רבנית.

אמירה וקנדה, ארה"ב ערלי ארגרן ידי על מנתם בקרית טרגך דירר הסדר להקמת תבנית ג.
ישראל מקרקעי מינהל תימנים. שררתים רכך דירר יתידרת ב50 מקומות ב200 לכלרל

קימית חמש בך מבנה להקמת עקרוני אישיר אמנם נתקבל דרנם. כ6 של מגרש כך לשם הקצה

ברררים. אינם וסיכוייו הפריייקג! היק9 המימלש, מרעד סרפית. תכנית ערייך גיבשה לא אל

לתכנרך המקימית היעדר, של אישיר קבלה במרצא מרגך) (דייר הרופא בית להקמת תכנית ד.

כ11 של מגרש על מקימית כ90 כיללת התרכנית יהידה. מעה האזורית המרעצה של רבניה

מקומות ל90 הדרוש השטת שהם דרנם 4.5 ייק אי בחשבו7 הבאנו חישובנו לפי דונם1,אללם

לדייר). מ"ר 50 של העירוני הקרקעי התק7 לפי

בגביש נמצאת הקיים לאתר הסמור מגרש על הכרם בבית בנים תפארת למערך לתרספת תרכנית ה.

המגרש שג1ח הקיים. האתר של במגרש להרחבה המקומית הועדה התנגדות לאחר 1א,; ל ני, ראשי
דרנם. 1.4 הוא המתוכננת לתרספת המיועד

על נדחתה חדרים, 55 תוספת ידי על >,גונ7) משע7 מעו7 של הקיים המבנה להרחבת תכנית ר.

אל17רנעיביית. תכניות תוגשנה אם ברור לא רבניה. לתכנרך הרעדה ידי
יהי'גע קייס (היצע לקשישים, קביעתי דייר של הודאי ההיצע נתוני את מסכם 6 לוח

הבאות. בשנים המקומות מאז7 לחישוב כבסיס הבא בפר? משמשים אלה נתינים בבניה).

בירושלים יהודים קשישים של קבוצתי בדיור והקרקע המקומות היצע ;6 ללח
בדונמים') הקרקע ;ש^ח

ודאי היצע בבניה היצע (H)l977 קיים היצע
קרקע מקומות קרקע מקומית קרקע מקומית
50.8 1373 8.0 185 42.8 1188 (ס"ה) קבוצתי ילור
36.6 1067 5.0 124 31.6 943 מעךנרת
14.2 306 3.0 61 11.2 245 מרגך דירר

^~ י~י ~* 0 5
שמחה. נייח מעו7 ללא נעשה הקייס ההיצע חישוב (n)

וי
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הודאי, בהיצע בחשברך הוכאו לא ודאית אינה שהשלמתך השטתים והקצאות התכניות

יש הבא') בפרק מוצגים (חישוביו לישישים קבוצתי ברירר החסר בהשלמת דנים כאשר אולם,
האפשריות. האופציות מך הלק בה7 ולראות אלו בתכניות להתחשב

1977 תקני, חישלב לפי נירלשליס המקדמות מאזז י.

לפי .(22) 21,400 הוא :2977 בשנת בירושלים היהודיים הקשישים אוכלוסית אלמד7

. נ' תק7 לפי ר1540 א' ת?ך לפי 1263 הרא קבוצתי בדיור הדרוש המקומות מספר זה, ארמרך

שמחה"). "נווה מעון (ללא מקומות ל1188 הגיע שנה באותה קבוצתי בדיור מקומות של ההיצע

תק7 לפי מקומות ר352 א' תק7 לפי מקומות 75 הוא 1977 בשנת קבוצתי בדיור שהחסר מכא7

אינם עדיי7 בעיר לקשישים הקהילתיים השרותיס כאשר ב1977, השוררים בתנאים כי נראה ב'.
בקרב גדולים מצוקה כיסי עדיי7 וקיימים הבריעית המתכונת ידי על המוכתב בהיקף פועלים

כאותה לקשישים קבוצתי בדיור החסר את א' מתק7 יותר אמינה בצורה מגדיר ב' תק7 הקשישים,

;. המדור אליו שהגיע החסר לאומד7 דומה לקשישים חסרים מקומות 350 של הגודל סדר שנה,

ידי על שנערך החסר אומד7 . ירושליס(23) עירית של וקהילה משפחה לשרותי במחלקה לקשיש

מהם הבאות והדרישות בעיר קשישים של הבעיות עם אישית הכרות על מבוסס לקשיש המדור

ומוסדי. דיורי לסידור משפחותיהם ומבני

משק9 אינו ב1977 קבוצתי בדיור המוצע המקומות מספר כי להרגיש המקום כא7

המביאים גורמים ישנם בעיר. הקשישים כל לרשות שעמדה האפקטיבית הזמינות רמת את במלואו

בדיור המקומות של ממחצית למעלה למעשה, קבוצתי, בדיור המקומות בהיצע לאישוויו7
250) אירופה מרכז יוצאי ,כדלקמ7; מסויימות קשישים לקבוצות מוגבלים בעיר קבוצתי

הספרדית העדה בני ,(60) בוכרה יוצאי מקומות), 250) הכללית ההסתדרות חברי מוךרמרת),

של זה הרכב כניסה. כדמי גבוה די תשלום גם דורשים המוסדות מרבית .(53) ואקדמאים (30)

אסיה ארצות יוצאי של הרחבים הסקטורים בפני העומד הריאלי ההיצע את מצמצם ההיצע

לכל פתוח מקומות) 385) המאוחד האבות בית רק דתית. ואוכלוסיה מצוקה שכבות ואפריקה,
בעיקר. סעד נזקקי את משרת מקומות) 37) אשבל ע"ש העירוני הזקנים מושב ואילו הקשישים,
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לבבית העיררני, האברת (בבית מקלמלת כ00ן: רק נמצאים העיריה של מלאה בשליטה

קשיק'ים כ110 ערד של אחזקתם של במימרך העירית משתתפת כך על בנרסף מלב"ך). של האבלת

גם שמרש לעיריה המבטיח קבלע הסדר של תולדה אינם אלה מקלמלת 110 בעיר. שרנים במעינלת

דירר של נלספים מקלמלת כאתלר רבים כקשיים כילם נתקלים בעיריה האחראים בעתיד.הגרפים

בטפללה הנמצאים הקשישים לצברר ביחס מצרמצם העיריה לרשלת העלמד ההי'גע לקשישים. תרמך

כלשהלא בטפול הנמצאים הקשישים מספר אלמד7 למלסדי. דילרי ולסידור לתמיכה והנזקקים
(25)

העיריה) נתלני ;לפי קשישים מ7,500 למעלה 1976 בסרף היה העיררנירת הסעד בלשכרת

מ40 למעלה הלא זה למלע.7 בעיר היהלדיס הקשישים בקרב סל'ניאלית העבה מקבלי של שעלרם

בסל9 אללם, קבל'גתי, בדילר העלייה לסילע פל^נ'ניאלייס מלעמדים הם אלה קשלשלם אחר7^26),

משעלי מחצית רק כאשר בעיר, המקלמלת מכלל אחלזים כ18 רק העיריה לרשלת הרעמדר ,1976

לרשלת שעמדה קבל'גתי בדילר השרלת ימת כי מלמד זה מצב העיריה. של מלאה בשליטה היה זה

בדיקה דלרש זה מצב בעיר. הקשישים לשאר שהרצעה מזל נמלכה היא העיייה שבל1יפלל הקשישים

מתאימה. להיערכלת

נראה במערנרת עתה המצריים הקשישים של התיפקלדי מ'גבס של מפליטת חקירה בלי אף

רפלאייס. למלסדלת ללא למעלנלת הנזקקיר סעלדייס קשישים עבלר במקלמלת מחסלר קיים כי

ירק ע'נמאיים קשישים בעיקר משרת בירלשלים המל'גע הקבל'נתי שהדייר משלם נל'נר זה מחסלי

ארגרך של במעל7 קיימלת סעלדילת מחלקית סעלדילת. מטלת מקיים מעלנית של מעלמ'גם מספר

הגרירר 1976 בסרף שנערכה בבדיקה המאלחד. האנית לבבית מלב"7 במעלץ איריפה, מרכז ערלי

זה בטיפלל/^מספר הנמצאים הקשישים מכלל כ100 רק סעודיים כקשישיס הטעונות מנהלי

מהשיעלר בלבד שלישים כשני שהלא שיעלר , קבלצתי בדילר הקשישים מכלל אחלזיס כ8.5 הלא
(28 )

אש"לי< להמל'נלת ;בהתאם א' מתק7 המשתמע אחלזים 12 של

מהמחלז, לקשישים משיכה מלקד כאמלר, מהללה, יהלדי לכמרכז כבירה ירלשלים

המקימות מסל מקומלת כ1040 ב1977 עמדר היררשלמים הקשישים לרשרת ,37^7 מהארץ

להצביע כרי בה יש זל עלבדה המקלמלת. מכל אחלזים מתשעים פחלת שהם בעיר, קבל'גתי בדילי
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^^ ^^ על לעיי ^ הקקיקיס לבי7 העיי תישבי הקק,ש,ם ברך מסליימת .חיות על

על ^^ ההיעע מ? נשמ7נלת ני בחשני? הינא התק,ים, בבני. אמנם, "יי, קכי'נתי

^^ ^ ^ ^ יי^ ^ שעןי נעתיד נל להבטיח נני אי7 אי מבתרץ, הבאים הקשישים

_ קבי^ל בדליי ך'מל;איס/ חלקס את לרישלים לקש7של "נ"יח אשי "סלי. בקרה של סבירה מידי,

ך<קבןצתל ה7,יי ה7^ של הת3לגיתי על מש3יעים לע7ל ק,י,," המבניים הגיימים
^^ ^^ שעביך מכא7 השינית, הקבלצרת בי7 נג,שית הבדלי ליי.רים בעיר לקשישים

יןאיכללס,ה כלל "לי ^ ^ךמךך שמשת?פת מזן רךתר רבה לה?רת ע.ר.ה i577a החסר מיד.
הקשישה.

.19921952 בירדשללס, המקומית מאז7  T

השתמשנל מקלמל.. ל1373 לקשישים הקבלעתי ה7,יי של הלדאי ההי'נע יגיע ב2§19

לפי ה7ייש לני7 w,nn בי7 הטאז7 חישב פ.ד לעל ר1992 19^7 השנים עבלר גם זה בנתיז
^^ ^^ נמשך יתגנקי אשי ניספדת יתננ7ית לעיל, בה7 שדלבר ה^ניל. התקנים.

ההיצע מך כתל? אך י|י7א,. להי.ע ריקנים ל3י הדרלש בי7 ר,הסר למיללי ^שרליל. זה בהקשר

' י7אי בהיצע המקימית מספר , תק7 ל3י הדרלש המקלמל. מס3ר אלמד7 את מ.יג 7 ללה יידאי.
אלה. מאומדנים המשתמע המקומות ימאזן

בירושלים יהודים לקשישים קביעתי בדיור המקומית מאז7 021_7י
1992  1982

מקלמלת מאז7 תק7 ל3י הדרוש לדאי היצע H2JL

ב< ת?ך אי תק7 בי ח.ק7 אי ^ייז

369 55 1742 1428 1373 1982

521 179 1894 1552 1373 1987

787 397 2160 1770 1373 1992
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ברך נע ,30,000 יהיה הקשישים של החזוי המספר בה ,1992 בשנת במקלמלת החסר

המקלמלח. במספר זה משלער הסר . נ' תק7 לפי מקלמלת כ790 לבי7 אי תק7 לפי מקלמלת כ400

נמל שמתה". "נללה מעל7 של המילח7 במעמדל שינוי יהלל באם למלח. מק ב155 ?טך להילת עשלי

לא כי א9 בעיר, קבל'גתי ב7ילר מקלמלת לתלספת לדאילת לא תכנילת כילם קיימלת כאמלר, , כ7

מימרשך. למלעד היקפ7 במללא ימומשל האם ברלר

המקלמלת שהיצע ההנחה, על מבוססים החסר אלמ77 חישלבי כי ללהדגיש לחזלר יש

מחסלמים והיינו, הקשישה, באוכלוסיה השונות לקבו'גות אחיד בשעלר יהיה קבל'גתי בדילר

לאלר כילם. שקלרה כפי קשישים, קבל'גלת של בפלעל לתתי'נוגילת יתרמל לא שלנים מבניים

ר"החלשרת" "החזקלת" הקבליות בי7 התחרלת ,19921977 בשנים המקלמלת בחסר המסתמנת ההחרפה

מלעד. מבעלד כך על הדעת את לתת יש ללכ7 מבעבר, ילתר חמלר להילת עשליה הקשישים של

306 הוא מוג7 דיור של הודאי ההיצע מוג7, בדיור הוא החסר עיקר כי ל'גיי7 ראלי

כמחצית המייעצת הגלשה לפי זאת, לעומת הודאי. ההי'גע מכל בלבד אחוזים כ22 שהם מקומות

לפי ל870 יגיע. מלג7 לדיור הדרוש המקומות מספר שארמדן הרי מוג7, לדיור בתק7 המזמרת

564 בי7 ינלע מלג7 בדילר המזמרת של החסר שארמרך מכא7 , ב' תק7 לפי רל1060 א' תק7

מקלמלת, ל754

לפי לאילל מקלמלת, .2067 הלא במעלנלת הודאי ההי'נע הפלר. הלא המ'נב במעלנלת

ל900 יגיע ב1992 הדרלשלם המקלמלת שמספר הרי מלג7 לדללר למעלנלת דלמה משקל של ההנחה

דילר של האמור ההרכב פי שעל , מכא7 ב'. תק7 לפי מקומות רל1100 א' תק7 לפי מקומות

ב'. תק7 לפי מקלמלת 33 של לחסר א' תק7 לפי במעלנלת מקלמלת 167 של עלד9 יהיה קבל'נתי,

אשר שטחים, הק'נאת של הקיימלת התכנילת את מלג7 דילר של ההל'גע לחשבל7 נלסי9 אס

גם מקלמות. כ355 של אפשרית בתלספת מדלבר כי נמצא זה, בדיל7 לדאי כהי'נע סללגל לא

הלאלדאית התלספת זאת לערמת ב1992. מלג7 בדילר במקלמלת החסר כל על תענה לא ול תלספת

שמחה", "נווה מעו7 את גם נלסי9 אם נטר. מקלמלת בכ100 ההי'גע את להגדיל עשליה למעלנלת

היצע אל לתתררסף עשליים הכל בסך כי נמ^א , הזמ7 במשר המילחד אלפיל את שישנה במידה

תחסר את יהפרך ראף א' תק7 לפי שחלשב העלד^ את יגדיל זה מספר מקלמלת. כ256 המעלנלת
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התקנים לפי במערנרת, מקימות ערדף של מצב מסתמך אלה מנתונים ב'. תק7 לפי גס לערדף

שאמצנו.

הרכב  הקבוצתי הדיור של ספציפי הרכב על בנויים לעיל שהוצגו החלשונלם אומנם

העומדים האתגרים אהד על בבירור מצביעים הס אך  מדי נוקשה בצורה אליו להתייהס שאיך

המעניק לדפוס מעונות על בעיקר הנשע'ן קבוצתי דיור של מדפוס מעבר העירוני: התכנו7 בפני

הסדרים כהוספת רק לא כרוך יהיה וה מעבר המעונות. של למעמדם זהה מעמד מוג7 לדיור

למקומות הקיימים במעינות המקומות מ7 הלק של הדרגתית בהסבה גס אלא מוג7, דיור של חדשים

של חלקם את להגדיל צורך גם יהיה המוג7, הדיור היקן' הרחבת עם בבד בד מוג7. דיור של

דרכים לנסח המדיניית קובעי על המעונות. את לכך ולהתאים במעונות, הסעודיים הקשישים
ממנו. המשתמע כל על זה מעבר לביצוע מתימרת

קשישים ^ל קבל?ן;7 לללמך לדילל קרקעי ינקז יי

לקשישים, קבוצתי לדייר המקומות מתקני המשתמעים הקרקע צרכי את לאמוד מנת על

העירוני בתכני7 מקיבל ניהל זה, בדיור קשיש לכל הדרוש הקרקע שטח של באומד7 צורר יש

עוסק זה פרק מגורים. למקום שלפנינו, במקרה או, שרות ליחידת קרקעי בתק7 שימוש הוא

בירושלים" לקשישים הקבוצתי הדיור עבור קרקעי תק7 בבנית
לקשישים מעונות נ.

של קרקעי תק7 על הומלץ ,(1969) הפנים משרד של למוסדות הארצית המתאר בתכנית

מה7 ששתיים דוגמאות מספר על מבוסס זה קרקעי תק7 לקשישים^2/ במעונות לדייר מ"ר 200

דוגמאות שתי קיפנהג7. ליד לקשישים ומעו7 בנתניה מלב"7 של לקשישים המעו7 במקור. פררטר

היצע כפרי. אופי למעו7 לשוות נית7 שבהם באזורים העיר, בשולי אבות בתי מייצגות אלה

ביניהם שרותים, של רבה מידה לספק ויש יחסית ?טך הוא כאלה באזורים הקהילתיים השרותים

כפי כללי, עירוני כת?ך מ"ר 100 של קרקעי תק7 אימוץ עצמו. המעו7 במסגרת פתוח של1ח

הבניה מ7 ניכר חלק לדחלןו עשוי הפנים, משרד של למוסדות הארצית התכנית ידי על שמוצע

של יחסית נמוכים ממחירים לחנות מנת על לה, ומחוצה העיר שולי אל מעונות של העתידה
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'ננעריפלגלית מגמה זה. קרקע.7 מתק7 המתחליבלת גדרלרת קרקע. חלקלת של רמדמינרתן הקרקע

של הנלכחלת המדלניית אל; J77J 7j 7 הקהילה עם הקשיש של בקשריל פגיעה בחרבה טרמנת כזל

לאמץ שלא בחרני לכך, אי בתלכה. הקיימים בשררתים לשימלש בקהילה לקשישים מערנרת שילרב

תק7 אחרי לתרגל ירישלים של העיררני נשעה לישישים המערנרת עברר הפנים משרד המלצת את

ייבנל אשר למערנרת כמתאים לדייר מ"ר 300 של הקרקעי בתק7 לראלת מציעים אנל אחר. קרקעי

כפריים. לבאזלרים העיר בשילי

העיררני השטר! בתרך ככרלם ררבם מצריים בירלשליס הפלעלים לקשישים המערנרת

הקרקע ש1ח מ"ר. ל57 הגיע ב1976 האלה המעינלת בכל לדייר הממל'נע הקרקע של1ח הבנלי.

הכללי האברת בבית מ"ר. 203 רעד "משען" במעל7 מ"ר 0נ בי7 נע למעלץ מעלץ בכל לדייר

בבית מתחשבים לא אם גם הבניך) של ב'גידל נרחב פנרי שטח של מציארתר (בגלל יפר ברתרב

במערנרת לדייר הממל'נע הקרקע שטח הק'גילת, בשני חריגים שהם "משען", רנזערך הכללי האברת

ביררשלים. המערנרת של הקרקע נתרני את מפרט 8 לרה מ"ר. 37 נשאר ביררשלים לישישים

קרקע נתרני  ביררשלים לישישים מערנרת :8 לרח

הקרקע שטת מספר המגרש שטת השכרנה המערן שם
במ"ר למקלס ת מל ל המק נם בדל

29,0 37 1.1 גלנ7 אשבל ע"ש זקנים מישב
גאללים ערלי ארגרן הררים בית

50.0 120 6.0 גנקעה'ן אירלפה מרכז
קריל; ערלי ארגרן הררים בית

50.0 20 1.0 משה אירלפה מרכז
סימרן 70 מאלחד אברת בית

26.0 385 10.0 גרנן
203.0 30 6.1 ררממה כללי אברת בית
35.0 60 2.1 ברברים לברכרים אברת בית
30.3 66 2.0 תלפירת מלב"ן
9.7 185 1.8 גרנן משעך

37.5 40 1.5 הכרם בית בנים תפארת
56.0 156 8.7 ק,מג1רסדלר9 שמחה נרה
50.0 100 5.0 םנהרריה (napni) סנתדריה
50.0 130 6.4 מנחם קרית הכללי(בתכנרן) האברת בית
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ישניס מלסדלת גס בחישובו כילל לדייר אל למקום מ"ר 37 של הממוצע הקרקע. שטח

צומצמה לכן המקורי המגרש של1ח על נוספים דילר מקומות השנים במשך בנר לחץ של בתנאים אשר

את בנפרד שנבדוק כך, אם רצוי, הבאות לשנים קרקעי תק7 אחר בחיפושינו הקרקעית, הרווחה

הוא בירושלים אלה במעונות לדייר הקרקע שטח בבניה, הנמצאים והמעונות החדשים המעונות

והמעון מ"ר, כ50  שבסנהדריה בהקמה המעוז מ"ר, 56  שמחה (נרה מ"ר 50 בסביבית

לדייר הקרקע שטת בצפת אש"ל ידי על המתוכנן במערך נטר). מ"ר כ50  מנחם בקרית המתוכנ7

מ"ר. 61 יהיה לדייר הקרקע שג1ח באשקלון, אש"ל ידי על המתרכנך במעו7 מ"ר, ל55 יגיע
בתנאים לקשישים למעוז קרקעי כתק7 לדייר מ"ר 50 לאמץ מציעים אנו האלה, הדוגמאות לאור

יש זה תקז בלבד. ליושביו המעוז כתלי בתוך השרותים אספקת של ובהנחה מובהקים עירוניים
הסיכוי את באמצעלתל לשפר ניתז אך הפנים" משרד להמלצת בהשוואה נמוכה קרקע רווחת בו

הקשיש. מבחינת חשובים יתרונות בל שיש דבר העירונית, הקהילה בתוך המעונות למיקום

ל2יי_מיגז .2

נזקקנו בישראל, המוגן הדיור בתחום השונים הנסיונלת על מועט מידע שמצוי מאחר

התבססנו מלג7 לדילר קרקעי תקז לגבש מנת על המעונות. בעניז בה שהלכנו מזו אחרת לדרך

אשר המוגז הדיור מרכיבי את תחילה נציג לדייר. הרצפית שג1ח מבחינת אפשריים צרכים על

בל. הרצפות שטת צריכת על השלכות להם יש

בית משק לניהלל הדרושים הצרכים כל את לספק צריכים המיגז הדיור הסדרי הדירה תכנון א.

לפעיללילת נאלת מרחב להקצות, מומלץ כז כמו לשרלתיס'). נלח מעבח ;כללל אוטונומי
השינה. מרחב של הפרדה תוך בבית'), מזמנו ניכר חלק מבלה הקשיש כי (בהנחה לאירוח

שונים. קבוצתיים שרותיס המוגז הדיור כולל הדיור, ליחידות בנוס9 משלתפים. של1חים ב.

ואולי כביסה, מתקני חברתי, למפגש מרחב אל טרעדרך משרד, במקום, הגרה בית לאם דיור
להיק9 תעסוקתירת,בהתאם לפעילליות לחדר טיפללים כחדר נלספיס, למתקנים שרלתים אף

התכנית,

לזוג לשמש שיתאימו כך הדירות כל את לתכנ7 מומלץ הנסיוץ לאלר ויחידים. זוגות אכללס ג.

והבעיות האנושי הסבל את לחסוך מנת על התאלמנות, לאחר מגורים המשך ולאפשר קשישים,
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ניכרת אינה זו מהמלצה המשתמעת לבניה התוספת אחרת. לדירה במעבר הכרוכים הארגוניות
בחלק כי היא הזו ההמלצה של ההשלכות nnn . קט7 הוא הזוג לב7 הדרוש הנרסף שהמרחב משוס

היחידים הקשישים שעור להערכתנו יחידים. קשישים יגורו קשישים לזוג גם המתאימות מהדירות

כללי באופ7 מבוססת זו הערכה הדיירים. מך למחצית יגיע מוג7 בדיור כאלה בדירות שיגורו
('30; אחוזים 4i היה נשואים שאינם הקשישים שעור זו בשנה . 5972 האוכלוסי7 מפקד של הנתונים על

דיור שבהסדר מכא7 למחצית. לפחות ויגיע יותר גבוה יהיה זה שעור מוג7 שבדיור מניחים אנו

ידי על תפוס יהיה הדירות מ7 כשליש רק יחידים, קשישים יהיו הדיירים כמחצית בר מרגך,

יחידים. קשישים יתגוררו הדירות מ7 שליש בשני קשישים. זוג
לאחרונה שהושלמו מוג7 דיור בהסדרי רצפרת שטח צריכת של דוגמאות מספר נ'ניג להל7

שטת של לארמדך נגיע אלו דוגמאות באמ'נעות .19772 תכנו7 של שונים בשלבים נמ'גאו או

דיור. למץרם קרקעי תק7 נבנה ובאמ'געותו דיור, למקום ממרצע הרצפרת

נכללים הציבררית. הבנייה במערך משולב הפרוייקט בירושלים. גילה בשכונת מוג7 דיור א.

הוא הדירות של הרצפרת שטת צמרדים. מבנים מספר של במתחם מפוזרות דירות 47 בר

מרעדרך, בית, אם (דירת מ"ר כ300 של בשטח משותפים שרותים נוספים עליתך מ"ר. כ2000

מיועדים מהדירות שלישים (שני דיור מקומות ל61 מיועד הפרוייקט טיפולים). וחדר משרד

מ"ר. 38 הוא דיור למקום הרצפרת ששטר! ליחידים/ומכא7

מתוכננות בפרוייקט  בירושלים. וקנדה ארה"ב עולי ארגו7 של מוג7 לדיור ראשוני תכנרך ב.

דהיינו מ"ר, 10,000 של כולל רצפרת בשטח קשישים, .200 עבור שרות מתקני וכ7 דירות .150

דיור. nipnb מ"ר כ50

העיר בשולי הוקם הפרוייקט  סבא. בכפר סלמו7 ע"ש סיעודית ומחלקה מוג7 דיור פרוייקט ג.

המוג7 הדיור עבור נפרד. סיעודי ואגלי מרווחות דירות כ53 של שילוב על ומבוסס

רצפרת. מ"ר כ5000 נבנו הפרוייקט של לחך) הקשורים השרות ומתקני הדיור ביחידות
כי בהנחה מ"ר. כ50 יהיה דיור oipab הרצפרת שטח זוגות, ישכנו הדירות בכל כי בהנחה

כ70 יהיה דיור aipnb תרצפרת ששטח הרי זוגות ידי על תפוס יהיה מהדירות שליש רק

מ"ר.
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מ"ר כ36 מקערת הרגילה, הציבורית בבניה המוךרבלרת השכרך משרד של התכנרך נורמות

מוג/, דיור של המומלצת המתכונת פי על רהצי(31). חדר לדירת מ"ר ר42 חדר לדירת רצפות

הנורמות לפי גם לפיכך, וקהילתיים. קבוצתיים ומתקנים שרותים עביר שג1ח עוד להוסיף יש

הוא הנלווים השרותיס על ממוצעת דירה גרדל כי להעריך נית7 השכרך משרד על המקובלות

מהדירות ששליש (בהנחה המוג/ בדיור אחד מקום עבור הרצפות שטת לכך, אי מ"ר, ל50 קרוב

מ"ר. כ38 יהיה זוגות') ידי על תפוסות

למקום רצפות של1ח בו תחוס מתקבל השכרך, משרד של והנורמות השונות הדוגמאות מ7

מ"ר 50 עד מ"ר 38 בי7 נע המשותפים) בשטחים היחסי והחלק הדיור שג1ח את (הכולל דיור
על להסתמך מציעים אנו בקהילה, קשישים גם לשרת עשויים המוגן בדיור המתקנים כי בהנחה

מיג7. בדיור לדייר הקרקע צרכי לאומדז כבסיס לדייר מ"ר 45 של רצפות שג1ח

הקמתם את מכתיבה עירוניות, שכינות בתוך המוג7 הדיור הסדרי את למקם המדיניות
גם חשובה המקובלים הבניה תנאי על שמירה אלו. בשכונות הבניה אחוזי לפי אלה הסדרים של

המגורים בשכונות הרווחים הבנייה אחוזי מסביבתם. יחרגו לא המרגך הדיור שמבני כדי
גלפי מ"ר כ45 בי7 ינוע לדייר הקרקע שג1ח ולכ7 אחוזים. ל100 75 בי7 נעים בירישליס

הקרקעי לתק7 קרוב זה שתק7 מאחר בנייה). אחוזי 75 (לפי מ"ר לכ60 בניה) אחוזי 100

מ"ר 50 של הקרקעי התק7 את המוג7 לדיור גם לאמץ החלטנר עירוניים, למעונות שאמצנו

צרכי חישוב על מקל לקשישים קבוצתי דיור של הצורות שתי עבור אחד בתק7 השימוש לדייר,
העשויים התחלופה של הספציפיים מהתנאים המושפע קבוצתי, דיור של שונה בהרכב הקרקע

הבאות. בשנים לשרור

1992  ז 977 נירלשללס הקרקע צרכי .*

האחת בדרך דרכים. בשתי חושבו בירושלים קשישים של קבוצתי לדיור הקרקע צרכי

את תואמים ואינם כיום הפועלים בהסדרים הקרקעית הרווחה את לשפר הצורך בחשבו7 הובא

שטה בי7 להפרש שווים יהיו הקרקע צרכי זו חישוב בדרך לדיור. מ"ר 50 של הקרקעי התק7

של הקרקע שטה לבי7 הקרקעי בתק7 הדרושים המקומות מספר כל ממכפלת המתחייב הקרקע
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זי. חישוב דרך לפי הקרקע ערכי את מציג 9 לוח הקיימים. ההסדרים

בירושלים יהודים לקשישים קבוצתי דילר של הקרקע. צרכי :9 ל7ח
ההסדרים בנל לדייר מ"ר 50 של קרקעי תק7 לפי

;בדונמים)

7 ז א מ ודאי היצע תק7 לפי דרוש קרקע. אלמד7 השנה
בי ח.ק7 א' 77ק7 בי תק7 א' תק7

34.2 20.4 42.8 77.0 63.2 1977

36.3 20.6 50.8 87.1 71.4 1982

44.2 26.8 50.8 95.0 77.6 1987

57.2 37.7 50.8 108.0 88.5 1992

.4 לוח נתוני לפי מחושב (K)

ובשני ב1982 הקיימים. ההסדרים שג1ח הוא הודאי ההיצע ב1977 (ב)
בבניה שנמצא ההיצע את גם כולל הודאי ההיצע האחרים המועדים

ודאיות. שאינ7 התכניות את לא אך ב1977,

למספר ב1982 הקבוצתי הדיור היצע את להביא מנת על כי מסתבר הלוח מתוך

כ21 של בתוספת 19822 צורך יש לדייר, מ"ר 50 של ■<vpnpn לתק7 ובהתאם הדרוש המקומות

תידרש ,1992 niuan .לשנת ב' לתק7 בהתאם דונם כ36 של ובתוספת א' לתק7 בהתאם דונם

כל את לספק יהיה שניתך מנת על , ב' או א' לתק7 בהתאם דונם, 57 או דונם כ£3 של תוספת

המומלץ. הקרקעי התק7 של ברווחה קבוצתי בדיור הדרושים המקומות

בהסדרי הקרקעית הרווחה את לשנות אפשר אי כי ההנחה על מבוססת אחרת חישוב דרך

על ירק אך לדייר מ"ר 50 של הקרקעי התק7 את להפעיל ניתך לפיכך, ב2977.. הקיימים הדיור

לפי vpnpn צרכי .(7 (.לוח קבוצתי בדיור המקומות מאז7 חישובי לפי החסרים הדיור הסדרי

0נ. בלוח מוצגים זו חישוב דרך
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בירושלים יהלדים לקשישים קבוצתי דיור של הקרקע. צרכי ■.10 ללח
בלבד החסרים בהסדרים לדייר מ"ר 50 של קרקעי תק7 לפי

(דונמים^ הקרקע. צרכי מקומות^ מאז7 יישניי

ני jpn א' תק7 נ' תק7 א' תק7

17.6 3.8 352 75 1977

18.5 2.8 369 55 1982

26.0 9.0 521 179 1987

39.4 19.9 787 397 1992

.7 nib T9b (H)

קבל'גתי בדילר החסרים המקלמלל; עברר הנדרשת הקרקע. תרספת כי מל;ברר 9 ללח מתלך

'גרכי 992נ בשנח. . ב' תק7 לפי דלנם מ7נ ללמעלה א' jpn לפי ררנם כ4 היא 1977 בשנת

כפי בי). (\7?ך ררנם לכ40 אי) ;תק7 ררנם כ20 בי7 נעים החסרים המקלמלת ע.בלר הקרקע

מעל7 הסבת ידי על להתמלא עשוי הדרושה התלס3ת מך חלק כי בחשבל7 להביא יש לעיל, ש'נליי7

של מימלש ידי על לכ7 הקרלבלת, בשנים הפרק על כנראה שיע.מלד נלשא ררנם), 8.7) שמחה נלה

בחישלבי נכללל ושלא שטחים, הקצאות ישנ7 שלגביהך  הקבו'גתי הדיור של הקיימלת התכניות
דלנס. לכ11 מצטרפרת אלה שג1חים הק'נאלת , ('6 (ללח הודאי ההיצע

סיכים . י

(מעונות לישישים קבוצתי תומך בדיור המקומות מספר של אלמד7 נערך זה בחיבלר

בשנים אלה מקומות של הקרקע צרכי ושל יהודים קשישים עבלר בירושלים מוג7') לדיור
ותק7 קשישים לאל;: מקומות 59 מציע א' תק7 למקומות: תקנים שני הוצעו כך לשם .19921977

ירושלים של המיוחד מעמדה את בחשבו7 מביאים התקנים שני לקשישים. מקומות 72 מציע ב'

מחו"ל. ליהודים משיכה למוקד כבירה למחלז, כמרכז

הקשישים מספר יהיה ב992ג, בירלשליס הקשישים אוכללסית של התחזית פי על

היהודים הקשישים אוכללסית תזדקק התקנים, לפי שנה, באותה , אל9 שלשים בעיר היהודים
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ההיצע קבוצתי. תומר בדיור נ') תק7 (לפי מקומות 2160 או ('k תק7 (לפי 1770b בעיר

יגיע ב1977 בבנייה והנמצא הקייס את הכולל יהודים לקשישים קבוצתי דיור של הודאי

החסר שארמדך מכאך .(306) מוג7 בדיור ומעוטו {':Z067J במעונות הגדול רובו מקומות, ל1373

מקומות, לכ790 מקומות כ400 בי7 ינוע ב1992, יהודים לקשישים קבוצתי בדיור

קרקעי תק7 לפי דיור'). (,או למקום מ"ר 50 של קרקעי תק7 מציעים גם אנו זה בחבור

לפי דונם, ל57 20 בי7 ינוע ב992נ יהודים לקשישים קבוצתי דיור עבור בקרקע החסר זה,

לאודאיות תכניות ידי על בחלקו להתמלא עשוי בקרקע זה חסר החישוב. ודרך התקנים

"נולה מעו7 של המיוחד במעמדו שינוי ידי ועל לפועל') הוצאה של שלנים בשלבים (.המצויות

. שמחה"

ההנחה, על התבסס בירושלים קבוצתי לדיור קרקע בשטחי החסר חישוב כי להדגיש יש

המכריע לרוב שתאפשר קהילתיים, שרותיס של מפותחת רמה תתקיים הקבוצתי לדיור במקביל כי

לדיור קרקע שעחי nnypnb שבמקביל מכא7 הקהילה, בתוך תקי7 חיים ארח לנהל הקשישים של

כולה לארכלרסית הקהילתיים השרותיס את המשמשים למתקנים קרקע שעחי להקצות גם יש קבוצתי

לשרותים קרקע שטחי של וההיצע הביקוש של יסודית בדיקה מתחייבת לכך אי במיוחד. ולקשישים

קבוצתי תומר בדיור העוסקת זה בחיבור המוצגת לבדיקה בנוסך לקשישים, הנוגעים קהילתיים

הנוגעים הקהילתיים לשרותים קרקע שטחי יוקצו שלא במידה כי לזכור יש בלבד. לקשישים

של קבו'נתי לדיור המבוקש היקךהקרקע יהיה דיה, מפלתחת תהיה לא אלה שרלתים לרמת לקשישים

 הדיור בי7 אחרות, במלים זה. חיבור לצורך שגובשו התקנים מך המתחייב מ7 יותר רב קשישים

הקרקע צרכי על המשפיעים תחלופה קשרי קיימים הקהילתיים השרותיס לבי7 לקשישים הקבוצתי

אלה, שרלתים מגזרי שני של

הבדלים בחשברן מביאה אינה כלל בדרך המתכננים בקרב המקובלת התקנית הגישה

ואכל, מסריימים. תקנים לפי המלקטים שרלתים לאותם באוכלוסיה שונות קבוצות של בנגישות

או אלה לתקנים בהתאם הבאות, בשנים בירושלים לקשישים קבוצתי תומך דיור הסדרי של nnnpn

מבחינת כ"חלשלת" להגדיר7 נית7 אשר קבלצלת לארתך מלא היצע להבטיח יכולה אינה אחרים,

לדיור הנגישות מבחינת בירושלים החלשות הקבוצות זה. בתחום הכללי ההיצע על התחרות
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ואפריקה. אסיה ארצית ילצאי בקרב בעיקר הסעודיים והקשישים המציקה שכבות הך קבוצתי,

בדרך מסויימות, קשישים לקבוצות הכניסה מוגבלת בארץ הקבוצתי הדיור מהסדרי גדיל בחלק

ארצית יוצאי ארגונים ידי על הוקם מהם גדול שהלק משום וזאת עדתיות, קבוצות כלל

או העירוניים למוסדות זאת, לעומת אירופה'2, מארצות ובעיקר ("לנרסמנשפט"), מסייימות
עבור קבוצתי בדיור המקומות היצע על מספקת שליטה אי7 המצוקה בשכבות המטפלים הארציים

קשישים ידי על תפוס הקבוצתי בדיור המקימות מך ניכר חלק הנוכחי, במצב אלו. שכבות

קשישים הקבוצתי בדיור לשכ7 קושי שקיים בשעה בה וגבוהה, בינונית הכנסה ובעלי עצמאיים

על גם יענו המוצעים שהתקניס מנת על לכך, אי המציקה, שכבות מקרב וסעודיים תשושים

הליכים גם לעצמו לאמץ העירוני התכני7 חייב הקשישים, של החלשות הקבוצות של צרכיהם

צורך יש כך לשם החלשות. הקבוצות בקרב לקשישים קבוצתי בדיור המחסור את שיצמצמו מוסדיים

התקנים. לגבי ממנו והמשתמע במוסדות מקומות שריון של שונים היבטים שיבהיר במחקר

משתמע הנוכחי. למצב בהשוואה המוג7 הדיור של מעמדי את להעלות מומלץ זה בחיבור J

. המוג7 הדיור מסוג יהיו הקרובות בשנים להקים יש אשר החדשים ההסדרים שרוב יתכ7 כי מכך

עשויים עצמאיים, לקשישים בעיקרי המיועד מרגך, בדיור מקומות של ההיצע. יגדל אכ7 אם

עבורם נמצא לא כיום אשר והסעודיים, התשושים הקשישים עבור רבים מקומות במעונות להשתחרר

מ7 חלק יעבור קבוצתי דילר של מתאים הרכב לקיים מנת שעל יתכ7 כ7 כמו מתאים. סידור
מע.מיק7'. בדיקה דורש מוג7 לדיור המעונית בי7 התחלופה עני7 מוג7. לדיור הסבה המעונות

ה?שישיס את לקשור יש האפשר, במידת כי, היא זה חיבור המלווה המרכזית הגישה

גישה של המרחביות התוצאות הקהילתיות. המסגרות אל קשישים של הקבוצתי הדיור הסדרי ואת

יצטרך המיג7, הדיור הסדרי בעיקר לקשישים, הקבוצתי הדיור הסדרי של הארי חלק כי ה7 זו
אלה מגורים באזורי קשישים" של גדולים ריכוזים קיימים בהם ותיקים מגורים באזורי לקים

של מוקדים בעצמם לשמש וכ7 הקהילתיים השרותים על להשע7 עשויים הקבוצתי הדיור הסדרי

לדייר הדרושה הקרקע כמות כי אף לכך, אי מקים. בקרבת המתגוררים לקשישים קהילתי שרות

של איתורם את עושים שלעיל הגישה מ7 המתחייבים המיקום תנאי ניכרת, אינה בעתיד קבוצתי

מגרשים של זמינותם הותיקים, המגורים באזורי קלה, לא למלאכה חדשים להסדרים קרקע שטחי
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הקבועתי לדייר הדרושים דונמים עשרות איל7ם גבדהיס, הקרקע למחירי רבה אינה מתאימים

הקרקע משבעות של גודל7 ני אם הכודינירת, קובעי בפני רציני אתגר מציבים בירושלים

מדונר במעונות אשר בעוד הלתיקות. בשכונות האיתור על מה במידת מקל מוג7 לדיור הרררשרת

של ביחידות להסתפק ניתך מרגך שבדירר הרי דרנם) 7.55) דיירים :Z50:Z00 של ביחידות

. ('0J77 ג32 דיירים 6040

דרום של הותיקות בשכונות מ'גוייס המוג7 הדיור והסדרי המעונות רוב בירושלים,

 של המגורים באזורי שכאלה הסדרים הסרים דאת לערמת שמואל'). וקרית גונ7 (.גאולים, העיר

המרוחקים בשכונים וכ7 העיר, בעפו7 הדתיות בשכונות בושה), וקרית הכרס ;בית העיר מרכז

הקשישים ושעור החמישים שנות בראשית החלה שבנייתם מנחם) וקרית היובל (קירית העיר שבמערב

על מתאימים שעחים של לשריונם כיום כבר לפעול יש אלה באזורים הבאות. בשנים יגדל בהם

אינה דלעיל הגישה כי ברור התשעים. שנות של אלה ושל היום של הקשישים ערכי על לענות מנת

את להסיע לח'גיס ימשיכו וכי במיוחד, קלה למלאכה חדשים קרקע שטחי של איתורם את ערשה

שעל אתגר הוא זה עני7 העיר. שולי אל לקשישים הקבועתי הדיור של החדשים ההסדרים

כל על בכך. למתכננים לסייע לקשיש השרותים בתחום העוסקים ועל מולו להתיי'נב המתכננים

שהוא השרות מאיכות חלק הלא הקבועתי הדיור הסדר של הגיאוגרפי מיקומו כי בכך להכיר אלה

השרות. רווחת מעעמעמת כ7 המאוכלס, העירוני השעה מ7 מרוחק שהמיקום ככל  מעני?

לדיור הביקוש של מדוייקת מרירה בבחינת אינה לה, נזקקנו אשר התקנית, הגישה

נשענת התקנית הגישה זו. מרירה כפני העומדים הקשיים על עמדנו כבר קשישים. של קבועתי

השדות רמת אודות הממליצים של האדיארלרגיה על רטעיה, ניסוי של תהליר על קודם, נסיו7 על

שרותים בתחום ובעשייה בחשיבה העוסקים בקרב נמשך ומת7 משא ועל לה לדאוג חייבת שהחברה

לעיגונו יסייע זה דיו7 כי ומקווים לדידך הצערת לעיל שהובאו בתקנים רואים אנו מסוייס.
העירוני. התכנרך במסכת לקשישים הקבועתי התומר הדיור של

ו
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