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מבוא

שירותים ארגון של חדשה צורה בישראל רתפתוזה האחרונות בשנים

רחבי בכל מרכזים כ50 הוקמו שנים כמה תוך הקהילתי. המרכז  קהילתיים
הארץ.

שעניני למרות ומנהלית, חוקית מבחינה עצמאי הינו קהילתי מרכז כל

למרכזים הישראלית החברה  גג ארגון עלידי מתואמים והפיתוח התכנון
קהילתיים.

במסגרת לקשישים תכניות פיתוח היא זו חברה של המוצהרות המטרות אחת

למרכזים החברה של ההשקפה עם אחד בקנה עולה זה יעד הקהילתיים. המרכזים
חינוכית גישה גישות:1 שלוש על מבוססת המרכזים של עבודתם לפיה קהילתיים

לגבי השלכות ישנן האלו המגמות שלוש לרל קהילתית. ו.:ישה חברתית גישה
הקשישים. אוכלוסיית

יסודי באופן איתו התמודדו שלא וודאי  נבדק לא הקשישים נושא אולם,
הפעולות את לסקור הוא המקובל רתהליך אחרות. יעד קבוצות לגבי שנעשה כמו 

פעולה דרכי להעריך היעד, אוכלוסיית של צרכיה את לקבוע כעת, המתקיימות

הקשישים, נושא בבדיקת ראשון כצעד לכן, עדיפויות. ולקבוע אלטרנטיביות
הקיימות. לקשישים התכניות את לסקור מעוניינת קהילתיים למרכזים החברה היתה

ידוע מעט רק אך לקשישים, תכניות היום קיימות הקהילתיים המרכזים מן ברבים

בעיות אילו ברור לא לכך, נוסף היקף. ובאיזה מופעלות הן מרכזים באילו
נהפכים כשהקשישים או לקשישים, תכניות לארגן בבואם המרכזים בפני עומדות

לחקור החברה לכך,ביקשה נוסף אחרות. קבוצות לצד היעד מאוכלוסיית לחלק

המרכזים במסגרת לקשיש לתכניות אלטרנטיביים מנהליים וסידורים תכנים

לנוער וספורט תרבות למרכזי החברה לתנועה". "מארגון ח., ציפורי, (1
תשל"ה. שנתי ד"וח בע"מ, ולמבוגרים
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קהילתיים בשירותים לצורר גוברת מודעות ישנה האחרונות בשנים הקהילתיים.

אספקת של והכדאיות הצורך היא זו מודעות של המסקנות ואחת לקשישים,1
2
הקהילתי. המרכז במסגרת האלה השירותים מן כמה

הפעולות בנושא קצר שאלון החברה עלידי :^לח 1975 באוקטובר

מידע להשיג היתר. השאלון מטרת הקהילתיים. המררזים מנהלי לכל לקשישים

מרכז מנהל כל בכלל. אם במרכזים, המתנהלות לקשישים הפעולות לסוג בקשר

הקשישים, של לפעולות האחראי האדם מי לקשיש, אגף במרכזו פועל האם נטאל

לתכניות המקדש התקציב כל סר מה אלו, בפעולות משתתפים קשישים כמה

קהילתי. מרכז באותו היום קיימות פעולות ואילו לקשישים,

33 נתקבלו הש'בו, שלא למנהלים תזכורת שנשלחה אחרי דצמבר, סוף עד

טלפונית להתקשר הוחלט תזכורת, עוד לשלוח במקום החברה. עלידי דו"חות

בקשר מידע נתקבל כר זאת. בצורה מולאו הדו"חות ויתר המנהלים יתר עם

שנת סוף עד קיימים שהיו הקהילתיים המרכזים מ51 אחד בכל לקשישים לפעולות
האלו. הדו"חות סמר על לקשישים תכניות של כללי סיכום מציג 1 נספח .1975

לקשישים. פעולות מקיימים הקהילתיים המרכזים מ51 ש25 מתברר 1 מנספח

קיום לאי הקהילתיים המרכזים מנהלי 26 יתר של נימוקיהם את מסכם 2 נספח

במרכזיהם. לקשישים פעולות
נושאו היו לקשיש פעולות המקיימים הקהילתיים המרכזים וחמישה עשרים

כאן. ומובא 1976 ומרץ פברואר בחודשים נערר אשר יותר יסודי מחקר של

,1967 זילברשטיין) (דו"ח קשישים לענייני המשנה ועדת וחשבון דין ראה (1
של ומטרותיהן המסגרות המדיניות, בנושא דורון א. ד"ר של ודו"ח

Doron, A., Community Care of the לקשישים: חוץמוםדיים שירותים
Aged, in: CrossNational Studies of Social Service Systems
Edited by A.J. Kahn and S.B. Kamerman, Columbia University

.School of Social Work, New York, 1975

,1 כרך גרונטולוגיה, לקשישים". במשאבים קהילתיים "מרכזים ד., מקרוב, (2
(אנגלית). 1975 יוני

שעה לקשישים, פעולות קיום לגבי מוטעה, דיווח נתגלה מקרים בשלושה (3
לאחר ,1976 במרץ המצב את מציג 1 נספח כאלו. פעולות היו שלא

נתגלו. שהטעויות
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המחקר מטרות

כדי לקשישים פעולות שמקיימים המרכזים מ25 אחד בכל לבקר היתה המטרה

תיאורי היה הסקר אלו. פעולות של ההבטים כל על ומהימן מעודכן מידע להשיג

רבתכליתיים שירותים ארגוני של להבנה תיאורטית תרומה לתרום נועד ולא ומעשי

מוסדיים. סידורים לעומת קהילתיים שירותים או

שונות בצורות לקשישים התכניות את לסווג לנסות היתה הכוונה למעשה,

קהילתיים. במרכזים לקשישים תכניות .בהספקת בפיתוח ובעיות סוגיות ולגלות

המחקר שיטת

והמנוסים המעוניינים מקצוע אנשי ועם הסקר יוזמי עם שיחות בעקבות

הכולל האלה, המרכזים 25 עבור שאלון חובר לקשישים, קהילתיים שירותים בהספקת

קהילתיים: במרכזים לקשישים התכניות של ההבטים כל על שאלות

לקשישים. ותכניתו הקהילתי המרכז של בסיסיים איפיוגים .1

רשומות. קיום .2

משתתפים. ו/או חברים .3

הקשישים. אוכלוסיית על הקיים מידע .4

משרת. הקהילתי שהמרכז הקשישים אוכלוסיית של פרופיל .5

פעולות. .6

אדם. כוח .7

תקציבים. .8

מתקנים. .9

הקשישים. את המשרתים אחרים ארגונים עם קשרים .10

הקהילתי. במרכז הקשישים של סגרגציה לעומת אינטגרציה .11

התכניות. של התפתחותיים אספקטים .12
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לכו, קודם חודשים שלושה שנשלח בשאלון בכללו כבר האלה הנושאים מן כמר.

ממנהלי הושג הנ"ל המידע יותר. ותקיפה שיטתית בצורה נוסחו הם הפעם אבל

למנהל נשלח מכתב לקשיש. התכנית מרכז עם בתיאום האפשר ובמידת המרכזים,

מועד לדיון, שיועלו הנושאים של פרקים ראשי עם הביקור מטרת את המסביר והמרכז

עלידי נעשו הביקורים כל המיועד. הביקור לפני ימים כמה טלפונית נקבע הביקור

את לראיין לאפשרות ."התאם וחצי, לשעתיים שעה בין ארכו הראיונות מראיין. אותו

שישה תוך נשלמו ;ורים רוב' וחמישה עש,ינ! כל זמן. באותו רמרכז את וגם המנהל

.1976 ומרץ פברואר בחודשים שבועות,
מרכז ואת המרכז מנהל את לראיין האפשריים המאמצים כל נעשו כאמור,

לו מאשר יותר ומהימן מלא יעיל, יהיה המידע שאיסוף בתקוה יחדיו, התכנית

בשישה יחד. והמרכז המנהל רואיינו מרכזים, בארבעהעשר לחוד. אחד כל רואיין
העבודה בשעות א'יהתאמו. בגלל בנפרד רואיין אחד כל אך שניהם, רואיינו מהמקרים

דעות חילוקי בשל הנ;רכז בנוכחות התכניות על לשוח^ המנהל מצד רצון חוסר או
במילואים היה שהמרכז מפני המנהל רק רואיין קהילתיים מרכזים בחמישה ביניהם.

הקהילתיים המרכזים בכל תכנת. מרכז היה שלא מפני או נוכח, להיות יכול היה ולא

ברצון שוחחו פעולה, המרואלינים שיתפו הכלל, מן יוצא בלי ביקור, נערך שבהם

הקשישים. בנושא ואיכפתיות רב עניו והראו שהועלו, הנקודות כל על

בלבד. בראיונות שנאסף מידע על איפוא, מבוססים, זה סקר של הממצאים

המארגנים עלידי והוערכו שתוארו כפי לקשישים, התכניות על כאן מדווחים אנו

ובמידת אחד, במראיין אחיד, בשאלון השימוש אלו. תכניות של החלטות ומקבלי

שתי שנתקבלו במקום התשובות. מהימנות את להגביר נועדו דעות שתי קבלת האפשר

ההסכמה. דרגת את אובייקטיבית בצורה להעריך ניסינו סה"כ), תכניות (ב20 דעות

שני אם כמלאה. נחשבה ההסכמה הנושאים, בכל הסכימו המרואיינים שני אם

נאמר שאלות, שלוש או שתיט על שונות או מנוגדות תשובות נתנו המרואיינים
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לאי הדבר יחשב עקבי, באופו שונות היו התשובות אם מעטה. איהסכמה שקיימת

הסכמה היתה מידע, מקורות שני היו שבהן התכניות עעירים מתור מוחלטת. הסכמה

אחד במקרה ורק מעטה, איהסכמה היתה מהמקרים %45n מהמקרים; ב5035 מוחלטת

תשובות שתי או מנוגדות תשובות נתקבלו כאשר מוחלטת. איהסכמה היתה (53<)

התשובות. שתי נרשמו משלימות,

לעיל. שהוזכרו הנושאים מ12 אהד כל על נעמוד הסקר, תוצאות על בדיון
המקיימים הקהילתיים ם המרכ" ביו המבדילים האיפיונים הם מה נראה ראשית,

הראוי מן כאלו. תכניות מקיימים שאינם המרכזים לביו לקשישים פעילויות
מיוחדות פעולות המקיימים קהילתיים מרכזים לאותם מתייחס זה שסקר להדגיש

כלליות בפעולות משתתפים קשיחים בארץ, הקהילתיים המרכזים בכל כמעט לקשישים.

מרכזים באותם התמקדנו זה בסקר אולם ומסיבות, טיולים קונצרטים, סרטים, כגון:
המיועדות פעולות מקיימים הגיל, קבוצות לכל לתכניות בנוסף אשר קהילתיים,

לקשישים. במיוחד
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לקשישים פעולות המקיימים הקהילתיים המרכזים .1

ירושלים, אזור אזורים: לפי מחולקים בארץ הקהילתיים המרכזים כלל בדרך

מרכזים הם הקהילתיים המרכזים בירושלים, והדרום. המרכז אזורי הצפון, אזור

לכל שירותים בלי או עם קהילתיים כמרכזים (שנבנו הצרוף במובן קהילתיים
הנותרים האזורים בשלושת ערביות. אוכלוסיות המשרתים מרכזים או האוכלוסיה1)

חקלאית אוכלוסיה המשרתים מרכזים או בתיספר במסגרת קהילתיים מרכזים גם ישנם

הם הקהילתיים המרכזים 51 מביו ואחד שלושים ערביתישראלית. אוכלוסיה או

ככאלה. שנבנו קהילתיים מרכזים
כלשהי תכנית מקיימים הדרום ובאזור בירושלים הקהילתיים המרכזים רוב

לקשישים, תכניות מקיימים המרכז באזור הקהילתיים המרכזים מחצית כמעט לקשישים;

רוב . (1 תרשים ,1 לוח (ראה הצפון באזור הקהילתיים המרכזים מכלל וכ;403

מובהקים. קהילתיים מרכזים הם לקשישים תכניות קיימות בהם הקהילתיים המרכזים

תכניות מקיימים כבר שניים ב1975, שנפתחו הקהילתיים המרכזים חמישה מבין
תכניות מפעילים בתיספר שבמסגרת המרכזים שבעה מתור שניים שרק שעה לקשישים,

אוכלוסיה משרתים אשר הקהילתיים המרכזים מן אחד אף .(2 לוח (ראה כאלו

לקשישים. תכניות מפעיל אינו מעורבת אוכלוסיה או ערבית

קיימים שלושה לקשישים, תכניות המפעילים הקהילתיים המרכזים 25 מתור

יתר יותר. או שנים שש קיימים כבר שניים רק שנה. רק ושבעה שנה, מחצי פחות

שנים. לחמש שנתיים בין קיימים המרכזים 13

הכל, בסר שנים. מחמש יותר קיימות לקשישים הפעולות אין מרכז, בשום

עשר משנתיים; יותר קיימות עשר מאלו שנה; מעל קיימות לקשישים תכניות 14
2
חודשים. לעשרה חודשיים בין פועלות תכניות

החברה של השנתי הדוייח מן נלקח קהילתיים מרכזים סוגי על המידע (1
.1975 קהילתיים, למרכזים הישראלית

משירותים חוץ לקשישים פעולות כעת איו (דימונה) אחד קהילתי במרכז (2
מופעל. לא עכשיו אשר המועדון הוקם מתי ידוע ולא אישיים,



 ר 

אזורים לפי לקשישים תכניות :1 לוח

סה"כ | תכנית קיימת לא | תכנית קיימת 1 אזור

100.0 37.0 63.035
ירושלים

(8) 16.0 (31 11.0 (5) 20.035

100.0 62.0 38.0
צפון

(21) 41.0 (13) 50.0 (8) 32.0

100.0 58.0 42.0
מרכז

12) 23.0 (7) 27.0 (5) 20.0

100.0 30.0 70.0
דרום

(10) 20.0 (3) 11.0 (7) 28.0

100.0 51.0 49.0
0ה"כ

(51) 100.0 (26) 99.0 (25) 100.0
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קהילתיים מרכזים סוגי לפי לקשישים, תכניות :2 לוח

סה"כ תכנית קיימת לא תכנית קיימת הקהילתיסיג המרכז

100.0 38'0 >*■><* כמרכז נבנה
"5) 25.0 (5) 19.0 (8) 32.0 ^תיי'^כלל

האוכלוםיה

100.0 33.0 67 0
כמרכז נבנה

(17) 35.0 (6) 19.0 (12) ^ רגיל קהילתי

100.0 67.0 33.0
קהילתי מרכז

(10) 18.0 (6) 27.0 ^ 12 0 ניתספר בממגרת

100.0 100.0
ערבי, חקלאי,

(6) 12.0 (6) 23.0 (0) _ ערביישראלי

100.0 60.0 40.0
r[;. 1n n ב1975 רק (5)נפתח 10.0 (3) 11.0 (2) 8.0

100.0 51.0 49.0

(51) 100.0 (26) 99.0 (25) 100.0 70/"כ

i



1 תרשים

I* . rv I Ijiito.f* V J

Ifsf.1? / . > I/^tpr /. >V7>' 1/cf: I

/ e . ... V?*1*/ ... >L/0 . * f/ j 1

/ / .r'H<c /י* ^

/ . * /

תכניות המקיימים הקהילתיים המרכזים
.(51) בישראל הקהילתיים המרכזים כל סר .1976 מרץ ,(25) לקשישים תכניות
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אגף במסגרת מאורגנות לקשישים התכניות המרכזים, 25 מתור בשבעה

ביתר המבוגרים. אגף או הנוער לאגף הדומה הקהילתי, המרכז של מיוחד מנהלי

לעבודה האגף (כגון אחר אגף עלידי מנוהלות לקשישים התכניות המרכזים, 19

הקהילתי. המרכז של האגפים מן אחד לאף רשמי באופן שייכוו! אינן או קהילתית)

את חפפה תמיד לא האגף הקמת לקשישים, אגפים קיימים בהם המרכזים בשבעת

הפעולות. תחילת זמן
עם לקשישים האגף שקיים השנים מטפר את להשוות ניתן שלהלן, בטבלה

כאלו. פעולות שקיימות השנים מספר

שפעולות שנים מספר שאגף שנים מספר
קיימות לקשישים קללם 17קשלשלם קהילתי מרכז

4 4 קריתיובל
5 h ביתפומרנץ

^ 3* ערד

?* ^ עפולה

3 2^ רמון מצפה

י2 3^ מנחם קרית

* 1 שמואל גבעת

הפעולות, להפעלת קדמה המנהלית המסגרת שם מנחם, בקרית המרכז מלבד

שהפעולות או הפעולות תחילת אחרי המנהלית המסגרת הוקמה המרכזים ביתר

נפרדים אגפים עם המרכזים שבעת המיוחדת. המסגרת הקמת עם בבד בד התחילו

משנה. יותר משר לקשישים תכניות המקיימים המרכזים מכלל 50^ מהווים לקשישים

דווקא אינם לקשישים תכניות המפעילים הקהילתיים המרכזים לסיכום,

מספר משנה. פחות וקיימות חדשות הו התכניות וכמחצית ביותר, הוותיקים
התכניות מרבית לשנתיים. מעל הקיימות התכניית למספר שווה החדשות התכניות

אחרות. גיל לקבוצות התכניות שמנוהלות כפי מיוחד, אגף במסגרת מנוהלות לא
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רשומות ,11

19 בקרב השתתפות. רשומות נוהלו התכניות, 25 מביו בתשעעשרה

מתייחס: המידע שאליהן ובקבוצות שנרשם במידע הבדלים ישנם האלו, המרכזים

התכנית מספר הנרשם המידע סוג היעד קבוצת

שירותים ונוכחות, כתובת שם, המשתתפים כל .1
8 חברות, דמי תשלום שנתקבלו, בפעולות

אישיות בעיות או התכנית

סוציו נתונים כתובת, שם, המשתתפים כל .2
1 ומצב נוכחות דמוגרפיים,

בריאות

בלבד וכתובת שם המועדון חברי .3
3 ולא התכנית או

כל בהכרח
המשתתפים

שירותים ונוכחות, כתובת שם, חברים .4
7 חברות, דמי תשלום שנתקבלו,

אישיות בעיות או

6 רישום אין .5

25 התכניות כל סך

התכנית שנים. 2<h מעל הפועלות התכניות שבע בכל קיימות רשומות

בריאותי ומצב נוכחות סוציודמוגרפיים, נתונים כוללות רשומותיה אשר

מנהלות אשר התכניות 19 מתוך אולם, שנים. כ4 קיימת המשתתפים כל על

שנים. 3h ומעל משנה פחות קיים תכניות של זהה מספר כלשהן, רשומות

עלידי מיוחד כפרויקט הוקמה ירושלים, בביתפומרנץ, לקשישים התכנית (1
למרכזים והחברה צדק" "שערי החולים בית הלאומי, הבטוח העיריה,

קהילתיים.
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מעודכנות. הרשומות האם נשאלו הקהילתי המרכז מנהל ו/או התכניות מרכז

שעבורו הנקודות כל על מידע ישנו האם יותר מפורטת נצורה נשאלו כן כמו

מידע של מסוימים שסוגים כהנחה נשאלה האחרונה השאלה מידע. להיות צריך

רשומות מקיימות אשר התכניות 19 מתור בחמשעשרה להשגה. קשים להיות עלולים

אולם, מעודכנות. הרשומות היו לא תכניות ב4 ורק מעודכנות, הרשומות היו

אישיים פרטים חסרים שהיו דיווחו המרואיינים התכניות, 19 מתור בשבע

לימוד. ושנות גיל כגון, מסוימים

ברור הקהילתי, המרכז סגל מצד מסוימת הגזמה של באפשרות בהתחשב אף

מועיל. ומידע פשוטים נתונים של מעודכנות רשומות מקיימות התכניות שמרבית

תכנית ולאף המשתתפים, כל על כוללני מידע מחזיקה אחת תכנית רק שני, מצד

בהמשר, הקהילתי. המרכז שמשרת באזור הקשישים אוכלוסיית כלל על מידע אין

ארגונים בידי שנאסף במידע ובשימוש כזה מידע לאיסוף בנסיונות נדון
אחרים.
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הקשישים המשתתפים .111

חברות. איו תכניות שבתשע נמצא החברות בנושא תחילה נתבונן אם

דמי ואיו התחייבויות, או זכויות הקבועים למשתתפים שאיו דבר, של פירושו

18 ביו נע החברים מספר כזה, סידור יש שבהן בתכניות חודשיים. חברות

מעל עם התכניות למספר שווה חברים מ100 פחות עס התכניות ומספר ל250,

חברים. 100

אג' מ50 נעים החברות דמי חברות, ישנה שבהו התכניות בששעשרה

ובשתיים לי 1. בארבע לי, 2. הוא התשלום תכניות בחמש לחודש. ל"י 5. עד לחודש

נדרשים למבוגרים חברות (דמי למבוגרים החברות דמי עם בהשוואה ל"י. 1.5

מקרים ב14 לקשישים) תכניות מפעילים אשר הקהילתיים המרכזים מן ב17

הסכום מקרים ובשני יותר, משלמים הם אחד במקרה פחות; משלמים הקשישים

משלמים כלל בדרך המבוגרים שווים, החברות דמי שבהם במרכזים גם שווה.

לקשישים חברות אין שבהם במרכזים עיון. בקבוצות השתתפות עבור נוסף סכום

מן יותר קרובות לעתים השתתפות, דמי משלמים המבוגרים למבוגרים, או

הקשישים.

בכל המשתתפים הקשישים מספר גם נרשמו החברות, על למידע נוסף

הלא המשתתפים למספר דומה היה חברות ללא בתכניות המשתתפים מספר פעולה.

יותר גדולה היא הכוללת ההשתתפות לכן, חברות. ישנה שבהן בתכניות חברים

חופפת תמיד אינה שחברות בהנחה אולם, חברות. קיימת שבהו תכניות באותן

המרואיינים נשאלו קבועה, השתתפות תמיד פירושה אין ושהשתתפות להשתתפות

קבוע באופן בפעולות משתתפים כאחד, חברים ולא חברים קשישים, כמה

בחודש): פעם לפחות (כלומר,
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התכניות מספר ■. הקבועים המשתתפים מספר
י *
ג. אין

78  ממוצע י 1550

8 60100

7 110200

25 התכניות כל סך

קבוע באופן משתתף הקשישים מאוכלוסיית אחוז איזה לאמוד בכדי

באזור ישנם קשישים כמה המרואיינים נשאלו הקהילתי, המרכז של בתכניות

(כגון אחר ארגון של נתונים על התבסס שנמסר האומדן משרת. שהמרכז

עצמם המרואיינים עלידי עליו שהוסכם או לסטטיסטיקה) המרכזית הלשכה

ביניהם. דיון לאחר

בתכניות סדיר באופן המשתתפים מספר הקשישים, אוכלוסיית כל סך מתור

כדלקמן: היא ההתפלגות .%70b 135 בין נע המרכז

9 U%9

6 m15%

3 m4901
**

2 5(n7(n

המשתתפים אחוז ידוע לא
אוכלוסיית מסר הקבועים

5 הקשישים

25 התכניות כל סר

לא עכו) וביתספר (קריתשמונה קהילתיים מרכזים שני הסקר, בזמן (*
אישיים שירותים כללה בדימונה והתכנית לקשישים פעולות שום קיימו

בלבד.
ערד. דמון, מצפה (**
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קבוע באופן שמשתתף הקשישים אוכלוסיית אחוז בין קשר נמצא לא

התכניות: ותק לבין בתכניות

* [לא 1 | 1 1 מסר אחוז "^"
כל סי יליינטי 5070*0 1649^0 | 11154 1104 התכניותןתל^^>^שישים לא או ^^ יתק

ידוע ^*^ התכנית

10 2  1 3 4 חודשים 210

7111 2 2 שנים 13

71111 3 שנים +3

1 1  ידוע לא

25 5 2 3 6 9 התכניות כל סך

1 בתכניות,, המשתתפים המבוגרים ואחוז הקשישים אחוז את להשוות כדי

מסר קבוע באופו המשתתפים המבוגרים מספר של אומדנים צורה באותה אספנו

באזור. המבוגרים

נעים המרכזים בפעולות קבוע באופן המשתתפים מבוגרים של האחוזים

:20303; ביו היתה המבוגרים השתתפות המקרים במרבית אר ,1553; בין

3 1100*

3 H15%

9 16490^

1 *550^

9 ידוע לא

25 התכניות כל סר

כגילאי הקהילתיים המרכזים חברת עלידי מוגדרים כלל בדרר "מבוגרים" (1
הגדרה. באותה השתמשנו זה ובסקר 2460

הגלילית. חצור (*
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בחודש, אחת פעם לפרוות המרכז בפעולות משתתפים אשר המבוגרים אחוז

בחודש. אחת פעם לפחות המשתתפים הקשישים מאחוז יותר גדול כלל בדרך

מספר של כאחוז קבוע באופו המשתתפים הקשישים מספר חושב לבסוף,

המבוגרים: המשתתפים

5 15^

6 61035

4 1120^

6 21350*

4 ידוע לא

25 התכניות כל סך

על מקרה בשום עולה אלנו קבוע באופו המשתתפים הקשישים שמספר לראות ניתן
מילאו ושכנוע עידוד כי נראה קבוע. באופו המשתתפים המבוגרים ממספר 35^0

המשתתפים רוב כי נמסר תכניות בשמונה רק הקשישים. בהשתתפות חשוב תפקיד

התחילו תכניות באחתעשרה חברים. עלידי או עצמם דעת על למרכז הגיעו
בארבע ולשכנעם. הקשישים את לאתר מאמצים שנעשו אחרי רק לבוא הקשישים רוב

מצטלב ליווח ערכנו האלה. התהליכים שני של כתוצאה באה ההשתתפות תכניות,
קשר היה לא אבל השכיח, המשתתפים גיוס תהליך עם הסדירים המשתתפים מספר של

אלה. משתנים שני ביו
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הקשישים אוכלוסיות על מידע .iv

מארגני לרשות עמד הקשישים אוכלוסיית על מידע איזה לברר כדי

לאוכלוסיית בקשר מידע נאסף איפעם האם המרואיינים נשאלו התכניות,
את מראה שלהלו הלוח זו, אוכלוסיה של ספציפיות תתקבוצות או הקשישים

אליהם. גישה התכניות למארגני שיש שנמסר השונים המידע מקורות

שעבודן תכניות מס'
מידע מקור זה המידע מקור

ארגונים עלידי כולו נאסף קשישים על המידע
10 ^ הסעד, לשכת הבריאות, לשכת (עיריה, אחרים

וכוי). אוניברסיטאות, המקומי, הבריאות מרכז

המרכז עלידי נערך קשישים על כללי סקר
7 הקשורים בעניינים שותפו ו/או הקהילתי

בקשישים.

נמצא ובנוסף קשישים על נערך כללי סקר
1 נוסף(ים). מארגון(ים) מידע

לקשישים הקשור ספציפי עניו על סקר נערך
2 חמות). בארוחות הצורך (כגון

לסקר בנוסף אחרנים) מארגון(ים) נלקח מידע
1 הקהילתי. המרכז עלידי שנערך מיוחד

על הקהילתי המרכז עלידי נערך כללי מפקד
2 הקשישים. כולל הקהילה, כל

מיטב (לפי קשישים על מידע כל נאסף לא
2 המרואיינים). של ידיעתם

25 התכניות כל סך

מידע להשיג ניתן שאצלם אחרים ארגונים של רשימה מופיעה 3 בנספח (*
קשישים. על
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שצויין: במידע שנעשו השימושים של רשימה להלן

9 בלבד? ורודים מי שירותים הקמת א.

2 באזור. הקשישים מספר על מידע ב.

* יחדיו. ו(ב) (א) ג.
הקהילתי המרכז מודעות את הגביר המידע ד.

1 הקשישים. לנושא

המידע ו/או בעתיד זה במידע להשתמש מתוכנו ה.
3 בנמצא. אינו עדייו
י במידע. השתמשו לא כלל ו.
2 נאסף. לא מידע שום ז.

25 התכניות כל סך

לקשישים פעולות הקימו קהילתיים מרכזים תשעה שרק העובדה לאור

להנהיג. פעולות אילו למעשה הוחלט איר לראות מעניין הקיים, במידע בהתחשב

כדלקמן: היו התשובות זה, בנושא פתוחה לשאלה

4 עצמם. הקשישים דרישות לפי הוקמו פעולות א.

הוערכו הקשישים של ההתעניינות ותחומי צרכים ב.
3 בלתיפורמלית. בצורה או סקר עלידי

של וו נסי או אינטואיציה לפי הוקמו פעולות ג.
2 אחרים. בארגונים מקצוע אנשי או המרכז סגל

2 וטעיה. נסיון מתוך ד.
אילו הכתיבו הקיים התקציב ו/או האדם כח ה.

* יוקמו. פעולות

כתוצאה הוקמו אשר השונות והפעולות השירותים רשימת מוגשת 4 בנספח (*
הקיים. המידע מן
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פעולות לספק החליט הקהילתי המרכז ו.
1 סיפקו. לא אחרים שארגונים

9 הנ"ל. הנימוקים מן שניים ז.

2 הנ"ל. הנימוקים מן שלושה ח.

אילו הוחלט איר למרואיינים ידוע לא ט.
1 לספק. פעולות

25 התכניות כל סך

בקביעת אחד גורם לפחות הקשישים דרישות היו מרכזים בשניםעשר

מקצוע אנשי של וו ונסי אינטואיציה מרכזים, בעשרה שיסופקו. הפעולות

שירותים אילו קבעו ירושלים) עירית של וקהילה למשפחה המחלקה (כגון אחרים

של והתעניינותם צרכיהם את להעריר וו נסי נעשה מרכזים, בתשעה יסופקו.
סקר. בשיטת או פורמלית בלתי בצורה הקשישים

כעת חסר מידע איזה התכניות ומרכז המרכז מנהל נשאלו כן כמו

מובאים כחסרים שנחשבו המידע סוגי בכלל. אם והפעלתן, התכניות לתכנון
להלן:

הקשישים מספר על ומדויק בסיסי מידע רק חסר
4 מגוריהם ומקום באוכלוסיה

קשישים: של מסוימת תתקבוצה על מידע חסר
לבית, רתוקים לאמשתתפים, קשישים, גברים

3 עבודה הרוצים אלה או חמות, לארוחות זקוקים
 הקשישים אוכלוסיית על כללי מידע חסר

2 והתעניינויות צרכים כלכלי, רפואי,
1 התעניינויות או מוטיבציה על מידע רק חסר

5 הנ"ל הסוגים מן שניים חסרים

10 חסר אינו מידע

25 התכניות כל סר
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של מסוימת תתקבוצה המרואיינים ציינו מקרים בשמונה לסיכום,

כל על בסיסי מידע שווםר הורגש תכניות ובשבע מידע, חסר שעליה קשישים

שמידע מסרו המשיבים תכניות, שב10 לראות מעניין הקשישים. אוכלוסיית
להם נראה שמידע או בידיהם נמצא הדרוש המידע כל (לדעתם חסר אינו כעת

להשיג ואיר להפעיל יש פעולות אילו על ידיעה מאשר זה בשלב חשוב פחות

הדרושים). התקציבים את



5
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משרתים הקהילתיים שהמרכזים הקשישים אוכלוסיות .v

אוכלוסיות על כלשהו מידע לכלול חייבת לקשישים התכנית של הערכתה

את בחלקם יסבירו וכוי, בצרכיה הקשישים, אוכלוסיית בהיקף הבדלים היעד.

נתונים להשיג היה ניתן לא זה, סקר במסגרת הקיימות. התכניות ביו ההבדלים

אפשר תמיד לא קשישים. אוכלוסיות של מדגמים לגבי אף סוציודמוגרפיים

למטרת לכו, אחרים. ארגונים דרך מתוקנן, מידע ובפרט בסיסי, מידע להשיג

אנשי של והתפיסה הידע על מבוססות שממילא תכניות של זו כללית סקירה

של ראותם מנקודת רק שירות המקבלות האוכלוסיות את לבדוק הוחלט המפתח,

אתם. ועובדים הקשישים למען המתכננים אלה

מספר את ביחד לאמוד נתבקשו התכניות ומרכז המרכז מנהל כאמור, 1 :

את לסכם אותם ביקשנו כן, כמו שלהם. הקהילתי המרכז באזור הקשישים

באזורם. הקשישים אוכלוסיית של הבולטים הסוציודמוגרפיים האיפיונים

באוכלוסיה השונות האתניות הקבוצות על ספציפית בצורה נשאלו הם כן, אחרי

הקשישים. אוכלוסיית מכלל אתנית קבוצה כל של המשוער והאחוז זו

. הנ"ל. השאלות לשלוש התשובות מובאות להלן '

נע הקהילתיים המרכזים מידי שירות מקבלים שעקרונית הקשישים מספר

המנהל ו/או התכניות מרכז יכלו לא מרכזים בשלושה ל2,700. 50 ביו

הקשישים. מספר את לאמוד
אוכלוסיית של הבולטות התכונות על לשאלות השונות התשובות מביו

רשומות שלהלן בטבלה עצמן. על החוזרות תכונות תשע ישנן הקשישים,

ומספר נמצאה תכונה כל שבהן האוכלוסיות מספר עם יחד החוזרות, התכונות
אינה שתכונה העובדה לה. ההפוכה התכונה על בפרוש נמסר בהן האוכלוסיות

למרות למושגנו, התאים "קשישים" המושג את המשיבים שהבנת ברור היה (1
המשיבים מהמקרים שניים או באחד הגדרתם. מה נשאלו לא הם פעם שאף

ומעלה. 60 גיל של הכללית ההגדרה את ונתנו כוונתנו מה שאלו
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יתכן אוכלוסיה; נאותה קיימת אינה זו שתכונה בהכרח פירושה איו מוזכרת,
מעריכים אינם שהם או התכנית מרכז או המרכז למנהל ידועה אינה שהתכונה

להזכירה. כדי דיה חשובה שהיא

אוכלוסיית של הבולטים האיפיונים
בהן התכניות מספר בהן התכניות מספר התכניות מרכז בעיני הקשישים

ההפוך האיפיון צוין האיפיון צוין המרכז מנהל ו ו/א

של שונות קבוצות כמה ישנו
10 המרכז באוכלוסיית קשישים

הקהילתי

בפעולות המשתתפים רוב או כל
מעדות יהודים הם התכניות

3 שאינם (מסורתיים, המזרח
השכלה וכתוב, קרוא יודעים

סעד) מקרי עובדים, לא נמוכה,

j 5 מעורבת הקשישים אוכלוסיית
והשכלה שפה אתנית, מבחינה

2 הם באוכלוסיה הקשישים רוב
סעד נתמכי

הם באוכלוסיה הקשישים מרבית
6 1 אשכנזים. יהודים ו/או ותיקים

השכלה בעלי פנסיונרים הם
אמצעים ובעלי

2 3 בדידות של רצינית בעיה קיימת
לבדם) גרים הקשישים אומרת, (זאת

3 הקשישים של מסויימת תתקבוצה
המרכז בתכנית משתתפת אינה

2 2 או מועסקים, קשישים הרבה
לעבוד מעוניינים

1 4 עברית מדברים אינם הקשישים
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הם ביותר, מהימנים שאינם שיתכן הנ"ל, המספרים מן יותר חשובים

שהוזכרו האיפיונים פתוחה, לשאלה ספונטניות בתשובות עצמם. האיפיונים
השכיחים הם התכניות של המפתח אנשי שבעיני האיפיונים אותט את מייצגים

כל של המוצא נקודות להיות צריכות והשפעתן אלו תכונות ביותר. והחשובים

קהילתיים. מרכזים של לתכניות בהקשר הקשישים אוכלוסיות על נוספת חקירה

בהמשר. יתר בפירוט תידון זו נקודה

צפון ליוצאי שונים שיעורים ניתנו בהם הפעמים מספר את מראה 3 לוח

למרואיינים היה לא נ*200), תכניות בחמש וותיקים. אירופה אסיה, אפריקה,

התכניות צוותות מרבית אולם הקשישים, אוכלוסיית של האתני המבנה על מושג

משקלן. את בקירוב ולהעריך שונות אתניות קבוצות על להצביע ידעו לקשישים

ורק אך היא התכנית שמשרתת האוכלוסיה לקשישים, תכניות ב14 לפחות

הקשישים של יותר או 3035 אוכלוסיות, ב8 לפחות צפוןאפריקאי. ממוצא

מאסיר. באים יותר או כ0^30 אוכלוסיות, כ6 ולפחות אירופה, במזרח מקורם

בתוכם כולל הקשישים מאוכלוסיית קטן חלק זאת, לעומת ערביות. ומדינות
אלה, לקבוצות יצוג שיש ובמידה וותיקים, הארץ ילידי אירופאים, מערב

קטן. מספרן

כדי בה יש זאת בכל מצומצמת, שהיא אף הקשישים אוכלוסיית של סקירה

בשכונות או פיתוח בעיירות הקהילתיים המרכזים הקמת של המדיניות את לשקף

קהילתיים מרכזים 25 מתוך מזרחי. ממוצא ברובן, שאוכלוסיותיהן, מצוקה

ממוקמים תשעה פיתוח, בעיירות נמצאים 14 לקשישים, תכניות שמפעילים

במצוקה. או כעניות נחשבות שלא בעיירות נמצאים שניים ורק עוני, בשכונות
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האתניות הקבוצות התפלגות על המרואיינים אומדני :3 לוח

מסך אחוז ~
לא אוכלוסיית ^^

ידוע הקשישים ./
9010035 758935 50740* 354^ 2034^" 519^ !4^0 או ^^^ מוצא

איו ^^~^ אתניגאוגרפי
צפוןאפריקה

2 3922 או תוניסיה מרוקו;
פורט לא

אסיה
תימן, עירק, פרס,
קורדיסטן, הודו,

2 22 8 1  או תורכיה טריפולי,
מאלה כמה

1

אירופה מזרח
121443 רומניה, בריה"מ,

פורט לא או

י אירופה מערב
; אנגלו ארצות גרמניה,

2 1 _ דרום סקסיות,
לא או אמריקה,

פורט

22   הארץ וילידי ותיקים

| וצפון אסיה אחרים:
ותיקים אפריקה;

!  6 1 ; 1  אירופאים, ומזרח
לא או חדשים עולים

פורט

__ו _ 5 קבוצות התפלגות
j ו כלל ידועה לא אתניות
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פעולות .vi

בקשר לענות נתבקשו ואלה למרואיינים הוקראה שונות פעולות רשימת

פעולה בשיתוף או הקהילתי המרכז עלידי מסופקת היא האם  פעולה לכל

נעשתה סופקה. איפעם אם או הופסקה, אבל בעבר סופקה היא האם איתו,
אף אישיים. ושירותים חברתיות פעולות תרבותיות, פעולות ביו הפרדה

למדי, שרירותית רוברתיות פעולות וביו תרבותיות פעולות ביו שההפרדה

לבדר היא המיוחדת שמטרתו הפעולות אותן את ולהפריד לנסות שכדאי סברנו

באיזשהו ארגנו תכניות 25 מתוך 23 כי מראים 4 בלוח הממצאים לא. ותו

ארגנו תכניות עשרים לקשישים. מסיבות וכן קבועים חברתיים מפגשים זמן
בית ביקורי גאוגרפי. או היסטורי ענייו בעלי למקומות טיולים כלשהו בזמן

מתוך תכניות. ב17 נערכו קהילתיים עובדים או סוציאליים עובדים עלידי
ופעולות חברתיות פעולות של שווה מספר כמעט יש היום, הקיימות הפעולות כל

תרבותיות.
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קהילתיים במרכזים לקשישים בתכניות המסופקות פעולות :4 לוח

כל סר בעבר היו
התכניות היו לא הופסקו אך כעת יש תרבותיות פעולות

25 5 3 17 מעניינים לאתרים טיולים
25 15 _ 10 בתיאטרון, ביקורים

י כד ו ון א י ז ו מ
25 6 1 18 חוגים*
25 11 2 12 אולפן
25 20 2 3 מחוגים) (להבדיל הרצאות
25 18 3 4 עבור (במיוחד סרטים

קשישים)
25 24  1 והתעמלות שחיה
25 24  1 לעיוורים פעולות
25 24 1  לתקליטים הקשבה

66 סה"כ

חברתיות פעולות
25 2 2 21 חברתיים מפגשים
25 2 4 19 המוניים ואירועים מסיבות
25 17 1 7 נופש טיולי
25 15 1 9 לקשיש קשיש פעולות
25 17 3 5 לקשישים ילדים פעולות
25 24  1 שבת עונג
25 24  1 החייל למען עבודה
25 24 1 קבוצתית שירה

64 סה"כ

אישיים שירותים
25 19 1 5 חמות ארוחות
25 18  7 רפואיות בדיקות
25 8 1 16 בית ביקורי
25 17 8 יעוץ
25 17 4 4 תעסוקה סידורי
25 24 1  מקלחות
25 22  3 פדיקור או קוסמטיקה

43 סה"כ

התעמלות, תנ"ך, מלימוד החל דבר כל להיות יכול אך יד, מלאכת כלל בדרך (*
ועוד. בקוסמטיקה וכלה
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הפעולות של מזו פחות או כמחצית היא אישיים שירותים של השכיחות

אישיים שירותים יותר מספקת אחת תכנית רק התרבותיות. הפעולות או החברתיות

בפעולות הוא פעולות של הגדול המספר תכניות בשבע אחרות. פעולות מאשר

מספר יש ובשש תרבותיות, ופעולות חברתיות פעולות יותר יש ב5 חברתיות,

של הקטגוריות כל תכניות בשלוש תרבותיות. ופעולות חברתיות פעולות של שווה

הקטגוריות לשלוש שניתן שהמשקל לצייר הראוי מן שווה. במידה מיוצגות הפעולות

המשקלים, בקביעת המתקיימות. השונות הפעולות מספר כל סך על מבוסס פעולות של

להשיג אפשר היה שלא אף מחירן. או שלהן הזמן משר הפעולות, בשכיחות התחשבנו לא

בין גדול שוני אין כי נראה ופעולה, פעולה כל של השכיחות על מדויק מידע

לעתים נערכים וטיולים מסיבות בשבוע, פעם מתקיימים כלל בדרך חוגים התכניות.
נערכות אחרות חברתיות פעולות בשנה, מפעם יותר לא מאורגן נופש סדירות, לא

חמות ארוחות רק האישיים, השירותים בין סדיר. לא באופן בשנה פעמים כמה

בית ביקורי רפואיות, בדיקות סדיר. ובאופן ברציפות פועלים תעסוקה וסידורי
תקופתיים. הם והדרכה

מספר בסך גדולה שונות נמצאה השונות, הפעולות של זו ספירה שיטת לפי

השונות: בתכניות מסופקים אשר השירותים ו/או הפעולות

התכניות השונות הפעולות מספר

2 *0

1 1

4 34
6.8  ממוצע 5 56

3 78 י
7 910
3 1214

25 התכניות כל סר

וקריתשמונה) עכו (בי"ס לקשישים תכניות שמפעילים קהילתיים מרכזים בשני (*
.1976 בפברוארמרץ, פעולות שום היו לא
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יותר יש שבהן בתכניות פעולות של יותר רב לגיוון קלה נטלה ישנה

ומספר הקבועים המשתתפים מספר ביו ברור קשר שאיו אף קבועים, משתתפים

השונות. הפעולות

השונות הפעולות מספר
סה"כ 714 36 1 0 בקביעות המשתתפים הקשישים מספר

7 3 3 1  1550

9 5 31 60100

7 5 2   110200

2  11 ידוע לא או אין,

25 13 91 2 סה"כ

מספר וביו הקשישים אוכלוסיית כלל גודל בין נמצא יותר ברור קשר

למרכזים שייכות יותר המגוונות התכניות  שלילי הוא הקשר השונות. הפעולות

יחסית. קטנה קשישים אוכלוסיית המשרתים קהילתיים

השונות הפעולות מספר אוכלוסיית של המשוער גודל
סה"כ 714 36 1 0 . הקשישים

8 4 4  _ 50400

74 12 450900

7 3 3 1  12002700

3 2 1   ידוע לא

25 13 91 2 סה"כ
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הופסקו. אך בעבר הופעלו אשר הפעולות על גם נשאלו המרואיינים כאמור,

כ21 הופסקו יחד התכניות בכל אחת; פעולה לפחות הופסקה תכניות בששעשרה

כדלקמן: הן הפעולות להפסקת שניתנו הסיבות פעולות.

5 . הקשישים מצד עניו חוסר

4 אדם כח חוסר

2 מתאימים מתקנים חוסר

2 מספיק הרוויחו שלא הרגישו הקשישים
תעסוקתית מפעילות

2 למרכז להגיע הקשישים מן מנע חורפי אויר מזג

1 היטב מאורגנת היתה לא הפעולה

1 תקציב חוסר

1 אחרים ארגונים עם פעולה שיתוף של בעיה היתה

1 כהלכה מקלחת בשירותי להשתמש ידעו לא הקשישים

ללמוד התחילו הפעולה נערכה שאיתם הילדים
1 לישוב מחוץ

טעים היה לא החמות הארוחות של האוכל
1 אותו לאכול רצו לא והקשישים

21 שניתנו הסיבות כל סך

לשאול הוחלט השונות, הפעולות להערכת אובייקטיבי מידה קנה מחוסר

ביותר, המוצלחת הפעולה לדעתם מהי התכניות מרכזי את או המרכזים מנהלי את

החשובה הפעולה על מידע נתקבל דומה בדרך בחירתם. את לנמק לבקשם מכן ולאחר

ביותר. וחשובות כמוצלחות שנחשבו הפעולות את מציגים ו6 5 לוחות ביותר.
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*

ביותר המוצלחת/ות הפעולה/ות :5 לוח .

1

15 טיולים, מכויבות, בידור, יד, מלאכת מאחת: יותר
תעסוקה תורה, לימוד חברתיים, מפגשים

3 טיולים

2 הולדת וימי לחגים מסיבות

בית, ביקורי רפואיות, בדיקות אישיים: שירותים
2 סוציאלית עזרה

1 אולפו

1 קיץ קייטנות

1 פעולות מעט היו  רלוונטי לא

25 התכניות כל סך
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ביותר החשובה/ות הפעולה/ות :6 לוח

טיולים, מסיבות, בידור, יד, מלאכת מאחת: יותר
5 תעסוקה תורה, לימוד חברתיים, מפגשים

4 טיולים

2 הולדת וימי לחגים מסיבות

5 אישיים שירותים

8 קבועות חברתיות פעולות

1 ידוע לא

25 התכניות כל סך
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ו/או ספציפיים חוגים של שילוב הו ביותר המוצלחות הפעולות כלל כדרך

חברתיים מפגשים הו ביותר כחשובות הנחשבות שהפעולות בעוד חברתיות, פעולות

עיוניות פעולות של שילובם מכן ולאחר אישיים שירותים ואחריהם קבועים,

וחברתיות.

התוצאות משום ככזו ביותר.הוערכה המוצלחת הפעולה תכניות, בשבעעשרה

משלהם"... פינה להם מהבית"..."יש יוצאים "הם הקשישים: לגבי החיוביות
מזה" נהנים אחרים"..."הם עם יחד נמצאים בדידות"..."הם מונעת זו "פעולה

שהם מה משתתפים"..."זה של קבועה קבוצה ם"..."מתגבשת משתתפי ..."הם
כן גם הוסברה החשובה הפעולה תכניות, בששעשרה להם". מתאים וזה רוצים

אלה. במונחים
חדשה" "חוויה המעניקה זו היתר. ביותר המוצלחת הפעולה תכניות, בארבע

קבלת הארץ, הכרת יד, עבודות ממכירת כסף הרווחת מתנות, קבלת לקשישים:

זו כן גם היתה ביותר החשובה הפעולה תכניות, בשלוש משותפות. החלטות

שירות המוצלחת הפעולה היתה תכניות, בשתי חדשה. חוויה לקשישים המעניקה

כפעולה נחשב כזה שירות נזקקים. מקרים נתגלו שבאמצעותה פעולה או שנדרש

זו היתה ביותר החשובה הפעולה אחת בתכנית מקרים. בשלושה כיותר החשובה

הגורמים אותם בקיצור, הקשישים. ביו הקיימים השפה מחסומי על שהתגברה

ולהיפך. לחשובה, התכנית את העושים הגורמים גם הם למוצלחת תכנית ההופכים

החלטות. בקבלת משתתפים עצמם הקשישים (8(n) תכניות שב20 לציין כדאי

לקיים, פעולות אילו  כגוו יוםיום, בענייני מתקבלו ההחלטות כלל בדרך

קשישים ועדת קיימת המקרים במרבית וכוי. לדרוש תשלום איזה הפעולות, מועדי

בלתי בדיונים מתקבלות שההחלטות מקרים ישנם אולם סדיר באופו מתכנסת אשר

או התכניות מדיניות על בהחלטות משתתפים אינם קשישים משתתפים פורמליים.

מטרותיהן.

1
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הקבועים המשתתפים מספר כאשר מתרחשת החלטות בקבלת הקשישים השתתפות

יותר: גדול הוא

 רלוונטי לא הקשישים הקשישים מספר
אין אינם משתתפים המשתתפים

סה"כ פעולות משתתפים בהחלטות הקבועים
כעת בהחלטות ות יומיומי בתבנית

7 1 2.4 > 50

9   9 60100

71 6 110200

2 _ 1 1 ידוע לא

25 1 4 20 סה"כ
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אדם ח כ .vii

נע קשישים עם לעבודה המיועדות הקהילתי במרכז הקבועות המשרות מספר

קשישים, עם לעבודה אחת משרה ישנה קהילתיים מרכזים בחמישה ל4. 1 בין
משרות ארבע יש אחד ובעוד משרות שלוש יש באחד משרות, שתי יש כשניים

איו לקשישים, תכניות מפעילים אשר קהילתיים מרכזים בחמישהעשר כאלו.

זו, לעבודה קבועות משרות

מספר סך של כאחוז קשישים עם לעבודה המיועדות הקבועות המשרות מספר

:1?66735 ביו נע כיום הקבועות המשרות

4 1103,

4 112035

1 215035

* 1 6735

קבועות משרות אין
15 קשישים עכו לעבודה

25 התכניות כל סך

כאחוז קשישים עם לעבודה הקהילתי המרכז עלידי המועסקים העובדים מספר

יותר: קטו אף הוא המרכז עובדי כל סך של

7 143,

7 51035

4 ,11203
0 > 2035

שמועסקים עובדים איו
הקהילתי המרכז ע"י

6 קשישים עם לעבודה
1 ידוע אינו העובדים כל סך

25 התכניות כל סך

שמואל גבעת (*
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לפי או חודשית במשכורת קבועים, לא או קבועים  העובדים מספר

נע קשישים עם בעבודה הקהילתיים המרכזים עלידי כעת המועסקים  שעות

.7 עד 1 ביו

הקהילתי: המרכז עלידי המועסקים העובדים מספר

*6 איו
6 1

6 2

2 3

1 4

0 5

1 6

3 7

25 התכניות כל סך

אחרים: ארגונים עלידי מועסקים אשר לקשישים בתכנית העובדים אחוז

8 . 0*
4 lrb
3 5(n
5 5199^0

5 10cn

25 התכניות כל סך

מהסגל איש בחמש, המרכז; עלידי מועסק כולו הסגל תכניות בשמונה

המרכז עלידי מועסק הסגל חצי תכניות בשלוש המרכז. עלידי מועסק אינו
אחרים. ארגונים עלידי וחצי הקהילתי

צוות. כיום איו שמונה) (קרית הללו התכניות באחת C*
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בתכניות המועסקים העובדים של מקצועותיהם את מתאר 7 לוח

כמשרה העובדים מספר את מראה 8 לוח הקהילתיים, המרכזים של לקשישים

השונות. כתכניות משרות בחלקי המועסקים הקבועים והעובדים מלאה

בחוגים מדריכים הם לקשישים בתכניות עונדים אשר מהאנשים מחצית

(עבודה מקצועי רקע בעל מרכז יש תכניות לעשר שעות. לפי שכר המקבלים

לכר, בנוסף או במקום יש תכניות ב10 קהילתית); עבודה או סוציאלית

המקצועיים, התכניות מרכזי מ10 חוץ מקצועית. הכשרה ללא מועדון מרכז

סוציאליים, עובדים הם לקשישים בתכניות עובדים אשר המקצוע אנשי מרבית

עובדים מאשר לתכנית שעות יותר מקדישים התכניות מרכזי כלל בדרך

לתכנית. הקשורים אחרים סוציאליים

1,
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לקשישים התכניות עובדי של המקצועי ההרכב :7 לוח

כל סך תכניות מספר
בכל העובדים כל סר לפחות עם

קטגוריה העובדים אחד עובד

מקצוע אנשי
. 8 6 סוציאליים עובדים

3 3 קהילתיים עובדים
3 2 אחיות

1 1 רופאים
1 1 פיזיוטרפיסטים
1 1 כירופודיסטים

27 10 10 (מקצועי) התכנית מרכז

ומורים מדריכים

57 57 16 שעות) לפי משכורת (המקבללם

מקצועיים לא
6 5 הכשרה ללא אבל וו נסי עם עובדים
2 י 2 מט"ב
1 1 מוסמכים בלתי סוציאלים עובדים

19 10 10 המועדוו מרכז

שירות

5 4 כיבוד מגישי טבחים,
8 3 3 וו נקי עובדי

אחרים

1 1 הכביסה מועדון מנהל
1 1 עקרותבית מועדון מרכז
1 1 תורה לימודי מרכז
1 1 המבוגרים אגף מרכז
1 1 סקר העורך נער
1 1 מציל

71 1 אחזקה ועבודות המועדון אבי

118 קשישים עם העובדים כל סך
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חדשית במשכורת עובדים עם התכניות מספר :8 לוח

מלאה: במשרה העובדים מספר

15 איו
5 1

2 2

2 3

1 ידוע לא

25 התכניות כל סר

משרה: 5/4 או ב\ העובדים מספר

4 אין
11 1

6 2

1 3

1 4

2 5

25 התכניות כל סך
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מתנדבים. של עזרה כעת ישנה (60"*) תכניות ב15 כי לציין מעניין
כדלקמן: הם פעילים הם שבהן התכניות ומספר המתנדבים סוגי

2 מתנדב גרמני נוער נוער:

2 לאומי שירות

2 סטודנטים

1 קיבוץ בני

1 מהקהילה נוער
, נשים

י העמידה גיל מהקהילה:
1 מתנדבים ארגונים

2 מהקהילה גברים:

1 מרצה

אנשי
1 רופא מקצוע:

ישנם אחרות תכניות ובשתי מתנדבים, סוגי שני ישנם תכניות בשתי

סוגים. שלושה

המתנדבים למעשר. המתנדבים. ממלאים אשר תפקידים של מגוון גם יש

פעולות: של רחב בתחום משתתפים

1 (רופאה) מקצועית עבודה
1 המקצועי לסגל עזרה
2 והדרכה יעוץ

2 הרצאות
.1 . תורה לימוד
1 לקשישים התנ"ך קריאת
1 אחרים חוגים
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4 בית ביקורי
1 רוולים ביקורי
1 מפורט לא  במועדון עזרה
2 שיחות
2 כיבוד הגשת
1 תמיכה
1 ומסיבות טיולים ארגון
1 קבוצתית עבודה

אחרים

3 קשישים הסעת
ב חמות ארוחות הכנת
1 מקהלה
2 סקר ביצוע

לדעת רצינו לקשישים, תכניות לעניני מוכר מומחים גוף שאין בידיעה
עצה. או רעת חוות לקבל כדי לקשישים התכניות של המקצועי הסגל פונה למי

פונה הוא ולמי הקהילתי, המרכז בתור הצוות פונה למי נשאלו המרואיינים

כדלקמן: הם היעוץ מקורות בעיה. מתעוררת כאשר למרכז, מחוץ

הקהילתי למרכז מחוץ יועצים
3 העיריה של הסוציאלית המחלקה או הסעד של סוציאלי עובד

(שירות המקומית ברשות או הסעד בלשכת אחר מקצועי עובד
11 וקהילה) למשפחה מחלקה או קהילתית, לעבודה מחלקה לזקן,
2 אש"ל או הקשיש למען מקומית אגודה

1 מהנ"ל שנים

8 אין*
25 התכניות כל סר

הקהילתי. למרכז מחוץ מקור משום עצה מקבל לא התכנית צוות כלומר (*
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הקהילתי המרכז בתוך יועצים

12 המרכז מנהל

1 קהילתי עובד

3 קהילתי ועובד המרכז מנהל

4 התכנית* מרכז

5 איו*

25 התכניות כל סך

לתכנית. מחוץ מקור משום עצה מקבל אינו התכנית צוות כלומר (*
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תקציבים .viii

ביו נעו 197576 בשנת לקשישים לתכניות המיוחדים השנתיים התקציבים

היה שנה באותה הממוצע התקציב .(9 לוח (ראה ל"י ל500,000 ל"י 500

ל"י. כ75,000

לתכניות המיועדים התקציבים מן קטנים לקשישים התקציבים כלל, בדרך

המבוגרים: לתכנית התקציב כאחוז לקשישים לתכניות התקציב המבוגרים.

7 11031 

8 n%20 ,;

3 2160*0

1 (שווה) 10(n

. . . . 2 150160^0

4 ידוע לא

25 התכניות כל סר

למבוגרים לתקציבים שווים לקשישים התקציבים קהילתיים מרכזים בשלושה

ממספר ב0^320 קטן הקבועים הקשישים המשתתפים מספר כי אף עליהם* עולים או

הקבועים. המבוגרים המשתתפים

פומרנץ. בית עפולה, שמואל, גבעת (*
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197576 השנתיים, התקציבים התפלגות :9 לוח

6 50010,000

7 15,00029,000

8 30,000100,000

4 110,000500,000

25 התכניות כל סך
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כטף הוקצב שבה הראשונה התקציב שנת 197576 היתה מקרים, ב11

לקשישים תכנית היתה לא הקודמת שבשנה משום זאת, לקשישים. לתכניות במיוחד

197576 לשנה התקציב הנותרות, התכניות 14 מתוך בתשע קהילתי. מרכז לא ואף

מאשר ב197576 פחות הוקצב אחת בתכנית רק הקודמת. השנה תקציב על עלה

הראשונה השנה היתה 197576 שנת קהילתיים, מרכזים בתשעה הקודמת. בשנה

התקציב שלגביהן התכניות 13 מתור בשמונה למבוגרים. לתכניות תקציב היה שבה

לא הקודם. התקציב על ל197576 התקציב עלה ידוע, היה למבוגרים הקודם

למבוגרים. התקציב הוקטן שבו מקרה על ידוע

מקורות את לרשום נתבקשו הקהילתיים המרכזים מנהל ו/או התכנית מרכזי
מן נלקח לקשישים שיועד התקציב מן אחוז איזה ולציין לקשישים, התקציב

אחרים. ארגונים עלידי נתרם אחוז ואיזה הקהילתי המרכז של הכוללני התקציב

המרכזים של לקשישים התכניות ממומנות מידה באיזו לדעת ניתן כך, עלידי
אחרים. ארגונים עלידי ישיר באופן הקהילתיים

התקציב. את המממן היחיד הגורם הוא הקהילתי המרכז התכניות, מן בשש

מעל מספק (ז.א. בתקציב העיקרי המממן הוא הקהילתי המרכז תכניות, בשמונה

בתקציב ישירות המשתתפים השונים הארגונים מספר השנתי). התקציב מן 503,

ל4: 1 בין נע התכניות

9 בלבד אחד תקציב מקור

11 מקורות שני

3 מקורות שלושה

2 מקורות ארבעה

25 התכניות כל סר

בתקציבי מממנים שהם והאחוזים השונים המקורות מצויינים 10 בלוח

השונות. התכניות
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המיועדים לתקציבים וושונים המקורות :10 לוח
לקשישים לתכניות

התכניות וטה"כ 1 1 * 1 1 ] 1 מסך אחוז
זה שארגון התקציב כל

באופן משתתף 10035 809935 517935 5035 2549^0 1024^ 1935
בתקציביהן ישיר מקירות

21 6244 41 הקהילתי המרכז

רשות או עיריה
11 2 1 2 1 3 2  מקומית

9 121221 הסעד משרד

2 2 אש"ל

j _____!_ הקליטה משרד

.1 1 החינוך משרד

■ . אחרים:
העבודה, משרד
לאומי, ביטוח

3  2 1 ואגודה עיריה
הקשיש למען

יחד

11 ו 11 11
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מתקנים .ix

התכניות של לרשותו העומדים המתקנים של אספקטים שלושה נסקרו

במתקנים שימוש התכנית; של קבוע לשימוש חדר/ים להשגת האפשרות לקשישים:

לקשישים הפעולות מועדי קביעת הקשישים; עלידי הקהילתי המרכז של השונים

הקהילתי. במרכז

לרשות הקהילתי במרכז מםויימים חדרים עומדים (16) התכניות במרבית

בשבע בלבד. הקשישים לשימוש מיועדים אינם הם אולם התכנית, בעת הקשישים

המקרים מתור בחמישה בלבד. לקשישים קבוע איזור מיועד נוספות, תכניות
המרכז של בסניף אלא הקהילתי, המרכז בתוך ממש נמצאים אינם החדרים הללו,

בתכנית אחר. לארגון השייכים ספריה או במועדון או סמוכה, בדירה או

מיתר בנפרד אך הקהילתי המרכז בתוך לקשישים המיועד קבוע שטח נמצא אחת

לכן הקהילתי. המרכז בלב קבוע מקום יש אחת לתכנית רק נפרדת. כניסה ולו החדרים

אליהם הגישה אשר הקהילתי במרכז בחדרים קבע דרך משתמשות תכניות שבעעשרה

המיועד שטח כלל קיים לא תכניות בשתי רק המרכז. של הראשית הכניסה דרך היא

שירותים לקשישים מספקות או עתה, פועלות אינן הללו התכניות שתי לקשישים.

בלבד. אישיים
בחדרים שימוש (לעומת לתכנית קבוע מקום של קיומו בין קשר נמצא לא

התכנית. של קיומה משך לבין מסויימות) בשעות רק
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מיועד שטח מיועד שטח שטח ,,
כל סך לקשישים לקשישים ם שי ^"^^לקשי

התכניות שטח איו בשעות רק באופן ^^^^ ותק
מסויימות קב1*ע ^^ התכנית

91 4 4 חדשים 210

7  6 1 שנים 13

. 7 5 2 שנים <3

2 1 1  ידוע לא

25 2 16 7 התכניות כל סך

ל6. 1 ביו הוא החדרים מספר קבוע, שטח שלהן התכניות מו ב23

התכנית: לרשות העומדים החדרים מספר

2 איו

9 אחד

8 שנים

3 שלושה

1 ארבעה

חמישה

2 שישה

25 התכניות כל סך

שמונה. קרית עפולה, (*
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קישוטים עם מרוהט, מועדון בחדר קבוע שימוש יש תכניות לשלושעשרה

הקבועים החדרים תכניות בחמש ארונות. או רדיו מטבחון, כגון מכשירים ו/או
מקיימות תכניות שבע מרפאה. או משרד חמות, ארוחות להכנת מטבח כוללים

11 לוח סניפים. בשלושה פעולות מקיים אחד מרכז נוספים; בסניפים פעולות

משתמשים כלל בדרך הקהילתי. המרכז של השונים במתקנים השימוש את מציג

יותר, מצומצם בספריה השימוש כביסה. חדרי בריכות, באולמות, הקשישים

עם נפגשים הקשישים ומקלטים. ספורט בחדרי משתמשים שאינם כמעט והקשישים

בודדים במקרים הכביסה. ובחדר באולם, בספריה, בדרןכלל אחרות גיל קבוצות
קבוצות עם לימודים וחדר השח מועדון החברים, במועדון גם משתמשים הקשישים

אחרות.

עם אחת ובעונה בעת בדרךכלל, הקהילתי, במרכז נמצאות אחרות קבוצות

מתוך נפרד. בבניין הפעולות כל מתקיימות כזכור, תכניות, בחמש הקשישים.

מצויות אחרות קבוצות כאשר בבקרים פעולות מקיימות כ13 התכניות, 20 יתר

בארבעה הבוקר. בשעות פעולות מקיימות אינן תכניות שלוש הקהילתי. במרכז

פועלות אינן אחרות קבוצות כאשר בבקרים נפגשים הקשישים קהילתיים, מרכזים

התכניות 11 מתוך הצהריים. אחר בשעות גם כך רחוקות, לעתים רק או במרכז,

אחד במקרה רק הקהילתי, במרכז הצהריים אחר בשעות נפגשים הקשישים שבהן

המיועדות פעולות בערבים מתקיימות נדירות לעתים לבד. הקשישים שם נמצאים

נוספות. קבוצות תמיד ישנן אז אר לקשישים,
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הקהילתי המרכז של במתקנים הקשישים שימוש :11 לוח

הקשישים הקשישים הקשישים
כל סך אינם עם משתמשים משתמשים

התכניות מתקן איו משתמשים קבוצות בלבד
כלל אחרות

25 15 1 8 1 כביסה מועדון

. התעמלות/ ^אולם כ 1 1 * ספורט חדרי

25 2 22  1 מקלט

ףל ו כולל  אולם
25 1 3 13 8 גדולים אירועים

25 23  1 1 בריכה

25 11 9 5  ספריה

25 24   1 אחות חדר

25 24  1 חברים מועדון

25 24  1  שח מועדון

25 24  1  לימודים חדר

25 24 1   ביתמרחץ
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אחרים ארגונים עם פעולה שיתוף .x

באיזורים מצויים לקשישים תכניות המקיימים קהילתיים מרכזים תשעה
*

אש"ל. עלידי הוקמה אשר מקומית נאמנות יש שבהם עיריות) מקומיות, (רשויות

המקומית. הנאמנות עם הפעולה שיתוף מידת סיכום להלן

הנאמנות ביו הפעולה שיתוף מידת
לקשישים התכנית לביו הקהילתי המרכז מיקום

ם י של ו ר י

קשר איו יובל קרית 

קשר איו מנחם קרית 
כספי קשר פומרנץ בית 

קשר איו העברי הנוער בית 

קשי איו רוממה 

וכספי ארגוני  הדוק קשר צפת

וכספי ארגוני  הדוק קשר עפולה

כספי בעיקר מסויים, קשר עכו ביתספר

מסויים קשר אוריהודה

הנאמנות ביו הקשרים את קובע אינו הנאמנות, קיום כי לראות ניתן

הקהילתי. המרכז תכניות וביו
המרכז ביו הפעולה שיתוף מידת על יותר מלאה תמונה לקבל מנת על

המשיבים נתבקשו לקשישים, הנוגעים בעניינים אחרים לארגונים הקהילתי

מכן, לאחר מגע. מקיימים הם שאיתם השונים והארגונים המשרדים את למנות

מסגל אש"ל,ולא של הקהילתיים השירותים ממנהל ישירות התקבל זה מידע (1
הקהילתי. המרכז

בישראל. הזקן למעו שירותים ופתוח לתכנון האגודה (*
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סדיר, לא וסדיר, הדוק היה שהוזכר ארגון כל עם הקשר אם לציין נתבקשו הם

ואופן תוכן היה מה לציין המשיבים נתבקשו בהמשך, קשר. היה ולא כמעט או

הארגונים. אותם עם המגע

תדירות עם 5 בנספח נרשמו הם שונים. ארגונים כ40 נמנו הכל בסך

. מאשר יותר שכיח המקומית הרשות של הסעד ומחלקת הסעד לשכת עם מגע המגע.

עם בעיקר פעולה משתפים הקהילתיים המרכזים בדרןכלל, אחרת. מסגרת כל עם

עם גם ולו מגע מקיימות התכניות כל לא אבל הסעד. ומשרד המקומית הרשות

הללו. הארגונים בשני אחת מחלקה

אחרים ארגונים לבין הקהילתי המרכז בין הקשרים סוגי את מפרט 6 נספח

התכניות לבין הארגונים בין הקשרים סוגי את מסכם 12 לוח קשישים. בענייני
הקהילתיים. במרכזים לקשישים

שותפות למעשה הינם הרשות של מחלקות עם השונים היחסים ממחצית למעלה

התכניות ביצוע ו/או תכנון מתקנים, במימון, השתתפות כ0?50 לפחות (הוגדרו

הרשות של שונות מחלקות עם הם השותפות יחסי ממחצית יותר לקשישים).

קיים הסעד. לשכת של מחלקות עם הם האחרים השותפות יחסי מרבית המקומית.

המגעים מרבית הוק. אד כלל, בדרך והוא, ההסתדרות ארגוני עם מוגבל מגע

קשרי או שותפות לקשרי פעולות.,בניגוד תיאום למטרת הם רפואיות מסגרות עם

רב מספר קיים תיאום. למטרת הוא אחרים ממשלתיים משרדים עם מגע הוק. אד

הארגונים, יתר לבין הקהילתיים המרכזים של התכניות בין הוק אד מגעים של

.(5 נספח (ראה תעשיה לחברות ועד התנדבותיים מארגונים החל
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התכניות עם הקשר סוג לפי הארגונים סוגי :12 לוח
הקהילתיים המרכזים של לקשישים

כל סך | | | או תיאום | הקשר** סוג
התכניות אחר הוק אד השתתפות שותפות

הארגון*
100.0 4.0 17.0 21.0 58.0 00

המקומית הרשות
(24) 22.0 (1) 25.0 (4) 10.0 (5) 13.0 (14) 53.0

100.0 6.0 24.0 29.0 41.0 הסעד משרד
(17) 15.0 (1) 25.0 (4) 10.0 (5) 13.0 (7) 27.0

100.0  92.0 8.0
הסתדרות

(12) 11.0 (11) 26.0 (1) 2.0

100.0  26.0 70.0 4.0 הבריאות, משרד
(13) 21.0 (6) 14.0 (16) 4l.O (1) 40 ומסגרות חולים קופת

100.0   71.0 29.0 לאומי, ביטוח
(7) 6.0 (5) 13.0 (2) 8.0

100.0  60.0 40.0
ממשלתיים משרדים

(10) 9.0 (6) 14.0 (4) 10.0 אחרים

100.0 11.0 61.0 17.0 11.0
אחרים

(18) 16.0 (2) 50.0 (11) 26.0 (3) 8.0 (2) 8.0

100.0 4.0 38.0 35.0 23.0
הקשרים כל סך

(111) 100.0 (4) 100.0 (42) 100.0 (39) 100.0 (26) 100.0

.5 בנספח המופיעה ארגונים של מפורטת רשימה ראה (*

.6 בנספח המופיעה הקשרים סוגי של מפורטת רשימה ראה (**
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את ביקשנו לקשישים, התכניות של הארגונים רשת את להביו מנת על

או מרכזים קיימים אם לציין הקהילתיים המרכזים מנהלי ו/או התכניות מרכזי

מך (601) ב15 מקומית). רשות או (שכונה באיזורם לקשישים נוספים מועדונים
במקרה רק אמנם, לקשישים. פעולות המארגנות ארורות מסגרות קיימות המקומות

הכפילות זה במקרה אף אולם, כפילות. של תרוושה הקהילתי המרכז סגל הביע אחד

המקרים יתר בכל גדולה". במידה "קיימת לעומת קטנה" במידה כ"קיימת צויינה
כפילות של בעיה אין כי המשיבים ציינו אחרים, מועדונים קיום על דווח שבהם

תכניות שהקמת להניח אין אולם, הפעולות. במועדי והו עצמך בפעולות הן

את המפעילים הארגונים עלידי תמיד תתקבל הקהילתיים במרכזים לקשישים

לחקור זה סקר במסגרת אפשרות היתה לא אולם, טובה. ברוח האחרים המועדונים
זה. עניו

שבהם באיזורים יותר קרובות לעתים מופעלים נוספים מועדונים כצפוי,
הכלל. מך יוצאים יש אולם קשישים. של יותר רב מספר יש

מקומית רשות או שכונה בעיירה, קשישים של המשוער המספר
סה"כ ידוע לא 12002700 450900 50400

15 2 5 5 3 נוסף מועדון יש

10 1 2 2 5 נוסף מועדון אין

25 3 7 7 8 התכניות כל סך
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הקשישים של סגרגציה לעומת אינטגרציה 1ג.

שירותים לתכנון באשר רבים לדיונים וכנושא כה, עד הממצאים לסיכום

במרכזים הקשישים של הסגרגציה לעומת האינטגרציה במידת עתה נדון לקשישים,1

הקהילתיים.
באיזו משתנים: מארבעה כמורכבות כאן וסגרגציה אינטגרציה לראות ניתך

מידה באיזו אחרות; קבוצות עם משותפות בפעולות הקשישים משתתפים מידה

במרכז נמצאות אחרות קבוצות כאשר לקשישים המיועדות פעולות מתקיימות
לצידך המרכז בתוך מתרכזות הקשישים של הקבועות הפעולות מידה באיזו הקהילתי;

עם יחד המרכזים במתקני הקשישים משתמשים מידה ובאיזו אחרות; קבוצות של

הומצא מכו ולאחר לחוד, נבדק הנ"ל האינדיקטורים מן אחד כל אחרות. קבוצות

אס), (ציוו סגרגציה לעומת האינטגרציה מידת את להעריך מנת על כוללני ציון
אינטגרציה) על (המצביע 3 עד םגרגציה) על (המצביע 1 הציון מתן עלידי זאת,

המשתנים. ארבעת לכל הציונים של הכל סך היה הכוללני אס ה ציון משתנה. לכל

של ומקסימום ניכרת) םגרגציה על (המצביע 4 של מינימלי ציון לקבל ניתן לכן

פחות המינימלי הציון היה בודדים במקרים ניכרת). אינטגרציה על (המצביע 12

הקשישים לקשישים,או קבוע מקום איו או קבועות, פעולות כמעט אן כאשר מ4.

אפשרות קיימת אמנם .0 ציון אלו למשתנים ניתן המרכז, במתקני משתמשים אינם

מסייעים והם מנירה מהימנות אס ה לציוני נוספים. במשתנים התחשבנו שלא

הקיים. המצב בתיאור

המשתנים מארבעת אחד כל לפי התכניות 25 של ההתפלגות את מציג 15 לוח

הכוללניים. אס ה ציוני של ההתפלגות את מראה 14 ולוח אס, של

Shanas, E. et al , "Old People in Three (שם); ד. מקרוב, (1
Industrial Societies." Aldine, Chicago, 1968; Bergman, S.
"Attitudes of elderly service consumers to health and welfare
services in Israel" (Unpublished data).



וסגרגציה אינטגרציה של אינדיקטורים :13 לוח
ם י קהילתי במרכזים קשישים טל

רחי.יייח י_, 0ד אינטגרציר אינטגרציה ביו סגרגציה מוחלטת סגרגציה התכניותאינדיקטור כל סך ^ויגעגרציה וסגרגציה

פעולות קיימות בודדות; פעולות איו  משותפות* פעולות .1
25 באופן משותפות לעתים

קבוע
3 15 י

ו מצויות תמיד כאשר לעתים, אין כאשר רק קבועות פעולות אין הפעולות מועדי .2
" אחרות קבוצות אחרות קבוצות אחרות קבוצות הקביעות
י" 25 במרכז מצויות הקהילתי במרכז
. הקהילתי

12 6 4 ג

נפרד; לא בתוך אך נפרד, נפרד לגמרי קבוע מיקום אין הפעולות מיקום .3
25 הקהילתי במרכז הקהילתי במרכז המרכז מן לקשישים לפעולות

רחוק הקהילתי;
1 17 5 2

עם כלל בדרך עם לעתים בלבד הקשישים במתקנים משתמשים לא במתקני שימוש .4
25 אחרות קבוצות אחרות קבוצות משתמשים בכלל הקהילתי המרכז

5 10 6 4

הקהילתי. המרכז עלידי המאורגנת פעולה כל היא הכוונה (*
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אס של הציון התפלגות :14 לוח
לקשישים התכניות ב25

התכניות ממי אס ה ציוני

1 סגרגציה

J 2 ו

ג * I

3 4 |

, 1 * אס,1 ציון
7 הממוצע ו

| 8  |חציון 2 6 בינונית אינטגרציה

ו

6 8 ]

? 9 1

2 10 |

12 אינטגרציה

25 התכניות כל סר
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קהילתיים מרכזים ב19 האינטגרציה מידת הכוללניים, הציונים לפי

לעומת האינטגרציה מידת כי מסתבר 13 מלוח אולם לפרוות. בינונית היא

איו כך בשל כי יתכן השונים. האינדיקטורים לפי משתנה סגרגציה

אם כי הקשישים, של סגרגציה לעומת אינטגרציה של כלליים במושגים לדון

לקשישים פעולות ,(1 (אינדיקטור משותפות מתוכננות פעולות ביו להבחין
של פיזית קירבה ,(2 (אינדיקטור מועד באותו המתקיימות אחרות ופעולות

מתוכננות שאינן משותפות ופעולות ,(3 (אינדיקטור ואחרים הקשישים

.(4 (אינדיקטור

על הכוללניים אס ה ציוני את לחשב היא זה מידע לסכם שניה צורה

המומלץ: המרכיבים סדר המרכיבים. לארבעת הניתנים דיפרנציאלים משקלים בסיס

השימוש לאינטגרציה; ביותר החשוב המרכיב הן מתוכננות משותפות פעולות

בחשיבותו; השני המרכיב הוא ואחרים הקשישים עלידי המרכזים במתקני המשותף

הקהילתי במרכז מצויות כאשר לקשישים פעולות של קיומן הוא השלישי המרכיב

החדרים מיקום הוא ביותר המצומצמת החשיבות בעל המרכיב אחרות; קבוצות גם

1 ,2 ,3 ,4 של משקל נתינת עלידי קבוע. באופן הקשישים משתמשים שבהם

של ההתפלגות ל30. 4 בין ציונים מתקבלים הללו, לאינדיקטורים סדרם לפי

משוקללים הלא הציונים להתפלגות מאד דומה (15 (לוח משוקללים ציונים
התכניות, מן 2/3 ב כי למסקנה מסויימת מהימנות מעניק זה מימצא .(14 (לוח

הקהילתיים. במרכזים קשישים של בינונית אינטגרציה לפחות קיימת
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המשוקללים א0 ה ציוני התפלגות :15 לווו
: לקשישים התכניות ב25

התכניות מסי משוקללים אס ציוני

4 סגרגציה
5 1

.  6 1

ל 1

1 8  |

1 9 1

המשוקלל אס ציוני ! 2 10 1

18 הממוצע:  11 |

IL../IL'^ 2 // ן

1 14 |

15 |

16 |

1 17 בינונית אינטגרציה
2 18 |

3 19 |

3 20 |

 21 |

3 22 |

2 23 |

2 24 |

 1 25 |

26 |

י2 1

28 1

1 29 \/
30 אינטגרציה

25 התכניות כל סך
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הציון הראיון. סוף לקראת נרשם וסגרגציה אינטגרציה על המידע

ובהתחשב המשיבים בסיוע מוכן, לוח על סומן אס ה משתנה לכל המתאים

אם לציין המשיבים נתבקשו התמונה, התגבשה כאשר קודמות. לשאלות בתשובות

הרצוי. המצב הוא שלהם הקהילתי במרכז סגרגציה לעומת אינטגרציה של הקיים המצב

האינטגרציה מידת קהילתיים, מרכזים ב11 שלילית. התשובה היתה מקרים ב10

ובשלוש יותר"; או "פחות רצון משביעה או רצון כמשביעה דווחה הנוכחית

כלל. דעה המשיב הביע לא בלבד אחת בתכנית חלוקים. המשיבים היו תכניות

כיום האינטגרציה למידת באשר המשיבים דיעות את מציג 16 לוח

של משמעית חד העדפה אין כי לראות ניתן ביחד המרכיבים בארבעת במרכזם.

אספקטים כרצוי רואה הקהילתי המרכז סגל כי נראה סגרגציה. לעומת אינטגרציה
לא תכניות ב20 הקשישים. של סגרגציה של והן אינטגרציה של הן מסויימים

ב10 הנוכחית. האינטגרציה/סגרגציה ממידת לחלוטין רצון שבעי המשיבים היו
אינטגרציה של יותר רבה מידה שרצויה מהדיעה נבעה לכך הסיבה המקרים מאותם

המקרים וביתר יותר, רבה בסגרגציה רצון הובע מקרים בארבעה הקשישים. של

או חלוקות, דיעות שהיו או יותר, רבה סגרגציה והן רבה אינטגרציה הן

דיעה. גיבשו לא שעדייו
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אינטגרציה/מגרגציה של הנוכחי המצב תפיסת :16 לוח
הקיימת אס ה מידת לפי כרצוי

כל [""סר איו 1 דיעות חילוקי / נוכחז המצב נוכחי מצב 1 מידת
התכניות דיעה המשיבים ביו j משביע אינו רצון משביע האינטגרציה/סגרגציה

ו רצון יותר או פחות

, 6סגרגציה 1 2 3 לא אס (ציוני
(15 משוקללים

9 1 l 4 3 בינונית אינטגרציה
(68 אס (ציוני

. 10  1 4 5 אינטגרציה
(912 אס (ציוני

25 1 3 10 11 התכניות כל סר
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לקשישים התכניות של התפתחותיים אספקטים .xii

התפתחותן תהליך את עתה נסקור לקשישים, התכניות באיפיוני הדיון לאחר

נדון לקשישים. תכנית בהקמת הכרוך את להבהיר מנת על תכניות, אותן של

משתנים. לחמישה התייחסות תוך השונות התכניות של ההתפתחות בתהליכי בהבדלים

קהילתיים. במרכזים לקשישים התכניות להקמת היוזם .1

לראשונה. שהופעלו לפני השונות והפעולות התקציבים תכנון זמן .2

התכנית. סגל לדעת קשישים, עם לפעולה התארגנות של הלוואי תוצאות .3

לנושא מספקת לב תשומת הקדישו הקהילתיים המרכזים מנהלי מועצות האם .4

הקשישים?

בהווה. והבעיות התכניות בהפעלת שעלו העיקריות הבעיות .5

אחד היה המרכז של הקהילתי העובד או המנהל תכניות, (640*) ב16

הקהילתי. המרכז במסגרת לקשישים תכנית להקמת היחיד, היוזם או היוזמים,
ראש באמצעות התכנית, הקמת את המקומית הרשות או העיריה יזמה תכניות בתשע

וקהילה, למשפחה מחלקה לקשיש, שירות סוציאלי, עובד קהילתי, עובד העיר,

הקמת את בעצמם הקשישים יזמו מקרים בשלושה וספורט. לחינוך המחלקה אפילו או

מנהלי מועצת לקשישים, מקומית אגודה הסעד, משרד היו אחרים יוזמים התכנית.

לקשישים אחר מועדון מרכז לקשישים, יום לטיפול מרכז מנהל הקהילתי, המרכז

יוזמים. שלושה או שניים היו תכניות בתשע עמידר. של סוציאלי ועובד

התכנון זמן חודשים. תשעה ועד מחודש נמשך ותקציבן התכניות תכנון
דרוש היה לא מקרים בששה כי לזכור, הראוי מן חודשים. חמישה היה הממוצע

קיים. מועדון אימץ הקהילתי המרכז כי מראש תכנון

היו הקהילתי המרכז במסגרת לקשישים התכנית להקמת הלוואי תוצאות

בעיות כגון שליליות, תוצאות המשיבים הזכירו מקרים בשלושה ברובן. חיוביות



 62 

ההישגים ממיעוט הנובע והתסכול השונים, הפוליטיים הגורמים ביו משחק תקציב,

השליליות הלוואי תוצאות דווחו מקרה בכל רבים. ארגונים של מעורבותם למרות

שליליות לוואי תוצאות הוזכרו לא תכנית באף חיוביות. לוואי תוצאות עם הללו

השפעות קטיגוריות: לשתי החיוביות הלוואי תוצאות את לסווג ניתך בלבד.

לקשישים חיוביות ותוצאות הכללית, ואוכלוסייתו הקהילתי המרכז על חיוביות
שהמרכז לעובדה המודעות הגברת א) ב התבטאה הראשונה הקטיגוריה עצמם.

וההתעניינות הסובלנות התעוררות ב) האוכלוסיה; של הקבוצות לכל אחראי הקהילתי

הקטיגוריה השונים. הארגונים ביו פעולה שיתוף יצירת ג) לקשישים; עזרה במתן

ענייו הענקת א) כללה: הראשונות) מן כפליים (שהוזכרו הלוואי תוצאות של השניה

השירותים כל מתו ד) לבעייתם; התייחמות ג) בדידותם; הפחתת ב) לקשישים;

והרגשת משלהם פינה מתן ו) רגעי; סיפוק מתו ה) אחת; במסגרת לקשישים

העמקת ח) אחרות; ולקבוצות לעצמם לעזור הקשישים התעוררות ז) שייכות;

הקהילה. בחיי הקשישים התערבות ט) עצמם; הקשישים ביו הסובלנות

המרכזים של המנהלים במועצת הקשישים לנושא חשיבות להענקת באשר

התשובה היתה תכניות בשש התשובות. של שווה התפלגות היתה הקהילתיים,
היתה לא תכניות בשש שלילית. התשובה היתה אחרות, בשבע לחלוטין, חיובית

לב תשומת מקדישה המנהלים מועצת כי להסיק ניתו ומכאן החלטית, תשובה

המועצה בפני הקשישים נושא הועלה לא תכניות בשש הקשישים. לענייני מועטת

בנושא כלל דנה לא המועצה כי דווח כאשר כלל. התכנסה לא עדייו המועצה או

המנהלים מועצת שונים: הסברים ניתנו רצוו, משביעת כמידה לא או הקשישים,

אינה ב) עצמו; לתכניות באשר החלטות מקבלת או מדיניות קובעת אינה א)

יודעת ואינה קשישים בענייני בקיאה אינה המועצה ג) לקשישים; עדיפות נותנת
אולם מסויים, בתחום מקצוע איש הוא המועצה מחברי אחד כל ד) לפעול; כיצד

אינה המנהלים מועצת ה) רווחה; או בגרונטולוגיה הבקי איש ביניהם איו
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לתכניות. הקשורה החלטה לאף מספקת לב תשומת מקדישה

סוכם לקשישים התכניות מפעילי נתקלו שבהו המרכזיות הבעיות על המידע

הבעיות סוכמו ושנית שהוזכרו, הבעיות כל סוכמו ראשית, אופנים: בשני

מכלל כ0*50 מהוות המשאבים בעיות .(17 (לוח כיחידות או כראשונות שצויינו
כראשונות. שהוזכרו הבעיות מן שליש רק מהוות הן כי אף שהוזכרו, הבעיות
דהיינו, התחומים ארבעת ביתר שווה מתחלקות כראשונות שצויינו הבעיות שאר

תוכו על החלטה בקבלת וקושי מוצהרת, התנגדות תיאום, חוסר השתתפות, חוסר

השכיחות ותיאום השתתפות משאבים, בעיות היו שצויינו, הבעיות ביו התכנית.

לתבניתם. עתה דרוש עזרה סוג איזו המשיבים נשאלו הראיון בסוף ביותר.
בתכנון ויעוץ מימון אדם, כח בתחומי היתה ביותר השכיחה הדרושה העזרה

כשליש הוזכר בשטח הצורך שווה. פעמים מספר הזוכרו ואלו המתאימה התכנית

צויין עזרה של אחד 0יג לפחות התכניות, בכל יעוץ. או מימון אדם, כח לעומת

כעת. כדרוש

התכניות של בהתפתחותן בולטות נקודות כמה לציין ניתן לסיכום,
תכניות בהקמת סייעו אחרים ארגונים מספר קהילתיים. במרכזים לקשישים

כאשר לדוגמא: היוזם, הקהילתי המרכז סגל היה המקרים בכל לא אר אלו,

(ישנן הקהילתי המרכז לחסות הועברו לקשישים אחר שירות או קיים מועדון
חודשים, כמה נמשכת כזאת תכנית של ההכנה תקופת כאלו). תכניות שמונה

חיוביות הן המרכזים, ומנהלי התכניות מרכזי לדעת והשלכותיה, ותוצאותיה

לפיתוח מסייעת או תורמת אינה קהילתיים מרכזים של המנהלים מועצת ביותר.
בעיות של רחב במגוון נתקל התכניות בהפעלת המטפל הסגל לקשישים. תכניות

העזרה התכניות. להפעלת במשאבים מחסור של בעיה היתה לרוב בהפעלתו,

מקצועי. וייעוץ חומריים משאבים היא התכניות להפעלת כיום הדרושה
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לקשישים בתכניות שהתעוררו הבעיות :17 לוח

שהוזכרה הפעמים מספר הפעמים מספר
יחידה או ראשונה שהוזכרה הבעיה

9 24 משאבים חוסר .1
9 מימון 
8 שטח 
6 אדם כח 
1 הסעה 

הקשישים; של השתתפות חוסר .2
ושכנועם; באיתורם קשיים

3 7 חוסר הקשישים; מצד חשדנות
קשישים קבוצות של אינטגרציה

הקהילתי המרכז ביו תאום חוסר .3
ארגון ע"י המועסק התכנית וסגל

4 6 יותר הסמכויות; פיזור אחר;
ופחות מעורבים ארגונים מדי

תוצאות מדי

הרשות של מצדה התנגדות .4
2 4 פעולה שיתוף חוסר המקומית;

המעורבים הארגונים בין

יהיו פעולות אילו ההחלטה .5
3 3 ההחלטה הקשישים; לגבי מושכות

ולמצוא לספק פעולות אילו
אלו לפעולות מתאימים מועדים

אחרות בעיות .6
אויר מזג 

2 3 מהמרכז הקשישים של מרחק 
כל על משתלט אחד קשיש 

ן ו עד המו

2 4 בעיות שום התעוררו לא .7

25 51 כ " ה ס
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להתפתרוות ביחס השונות התכניות ביו הבדלים בלטו הראיונות במהלך

הנקודות לפי תכנית כל של ההתפתחותי מצבה את למקד היה אפשר כוללנית.
למטרה המתייחסת ספציפית לשאלה התשובות ולפי הכללי, בדיון שהועלו

.(18 (לוח שונים שלבים שבעה זוהו כך התכנית. של הבאה המיידית

זמנית הפסקה ביו נע לקשישים התכניות של הנוכחי ההתפתחותי המצב

התקדמות בתהליך ומבוססות מקיפות פעולות נערכות שבו מצב לביו פעילות של

19 לוח התכנית. ותק לביו כיום התכניות מצב ביו קשר מצאנו לא מתמיד.

התכניות מן כמה כי אם ותיקות היותר הן המפותחות התכניות רוב כי מלמד

נמצאות משנה פחות הקיימות התכניות כיום. להתרחב הפסיקו יותר הוותיקות

שונים. התפתחות בשלבי

דבר אך המפותחות, בתכניות להימצא נוטים יותר הגדולים התקציבים

מפעילה אינה כעת אשר אחת בתכנית אף מצויים גדולים תקציבים כלל. אינו זה

(לוח פעולותיה את להרחיב מתכננת שאינה בתכנית ואף קבועות, פעולות שום

(לעומת לאינטגרציה נטיה שקיימת ,19 מלוח לראות אפשר כן כמו .(19

גם אולם מפותחות. היותר בתכניות הקהילתיים במרכזים הקשישים של סגרגציה)

חורגים. מקרים ישנם פה
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בתכניות שונים התפתחות שלבי שבעה :18 לוח
קהילתיים מרכזים של לקשישים

התכניות הבולטים האיפיונים לפי ההתפתחות שלב

עכו, בי"0 קריתשמונה, בתוך במישרין המנוהלות הפעולות כל .1
דימונה זמנית הופסקו ידו על או הקהילתי המרכז

עפולה, ירוחם, קריתים, את להרחיב שלא מפורשת כוונה ישנה .2
(ים) העברי הנוער בית הקיימות הפעולות

קיימת כה עד  מתחילה רק הפעילות .3
דרום. נתניה טבעון, קרית להרחיב כוונה ישנה אחת. פעולה רק

מיידי מחסום מהווה מקום חוסר אך

פתחתקוה, אוריהודה, (45) שונות פעולות כמה נערכות .4
נתיבות הפעולות* סוגי שלושת כל לא אולם

להרחיב, מתוכנן מיוצגים.
(ירושלים), קריתמנחם .(610) שונות פעולות הרבה נערכות 5

אשדודנ דמון, מצפה יקנעם, ישנו מיוצגים. הסוגים שלושת כל
אופקים שמואל, גבעת שירותים בין לתיאום רחב בסיס

הקהילתי, המרכז תכניות באמצעות
מפורשת מטרה עדיין זו שאין אף

הגלילית, חצור ערד, יבנה, המיידית שמטרתן מקיפות תכניות .6
וקריתיובל רוממה אינטגרציה/תיאום היא והמוצהרת

(ירושלים) לקשישים השירותים של

סוגי שלושת עם מקיפות, תכניות .7
(ירושלים) פומרנץ בית צפת, התכנית של התיאום ותפקיד הפעולות

והופעל הוגדר כבר

אישיים. ושירותים חברתי, תרבותי, (*
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לקשישים, התכניות של הנוכחי ההתפתחות מצב :19 לוח
האינטגרציה ומידת תקציב התכנית, ותק לפי

הקשישים של

"" 1 פעולות י ! י * , י,.,^^ ., כוונה איו מתרחבות תכניות מפותחות תכניות ההתפתחות שלב הופסקו^^ . .^
סה'כ כעת להרחיב ^^

7 6 5 4 3 2 1 ^^^ התכנית ותק
10 י 2 1 2212 1 חודשים 210
7   142  שנים 13
7 33 1 שנים +3

1   1j   ידוע לא

25 2 42465 2 סה"כ

ל1975/6 שנתי תקציב

6!2  22)  50010,000
7  2 |  1 ! 2 2  15,00029,000
7  1 |   י 4 2  30,000100,000
5 1 י 1 י    1 2 110,000500,000

25 3 4 2316(5 2 סה"כ

האינטגרציה מידת

6 1 2 1 _ו12112  0ר:פרדה \ 1 ו * (15 א0 (ציונים
0 י 1 י 7 7 21 בינונית 91אינטגרציה 22 21 ג (68 א0 (ציונים

אינטגרציה
10  21 2 4 ן (912 א0 (ציונים
25 ן 3 4,23,6 5 2 םה"כ
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דיון

לקשישים קהילתיות תכניות על קודמת עבודה בעקבות בא הנוכחי הסקר

קשישים, עבור מועדון פעולות של הרחב היקפן על הצביע דורון בישראל.

עולי של ארגונים בניברית, משען, מקומיות, רשויות עלידי המאורגנות

הקהילתיים. המרכזים את זו לרשימה הוספנו אנו ואחרים. אירופה מרכז

במרכזים לקשישים בתכניות נטיה ישנה כי התברר דורון של לממצאים בהשוואה

מועדוני אירופאי. מוצא לעומת אמיהאפריקה, ממוצא קשישים לשרת קהילתיים

לפעול היא אחרים במועדונים הנטיה אחה"צ; והן בבקרים הן פועלים המרכזים

מצויות דורון בידי שסוקרו המועדונים של הרגילות הפעולות אחה"צ. בשעות רק

רחב מגוון מספקים הקהילתיים המרכזים אך הקהילתי, המרכז של כתכניות גם

איפוא, המרכז, תכניות האישיים. השירותים בתחום ביחוד פעולות, של יותר
במטרה הקשישים מועדוני הרחבת דורון: דוגל בה מטרה אותה לקראת הולכות

ארוחות ביתית, עזרה רווחה, שירותי יכללו אשר מקיפים, שירותים מרכזי ליצור
הולכות בה המגמה מתואמת. לפחות או מאוחדת בצורה ובידור תעסוקה, חמות,

למרכזים הישראלית החברה של תפיסתה את תואמת הקהילתיים במרכזים התכניות

לקשישים. מקיפות תכניות פיתוח דהיינו, קהילתיים;
התכניות על בסקירתו מקרוב שהעלה סוגיות כמה מבהיר הנוכחי הסקר

עזרה לתת לקשישים לאפשר למשל, מציע, הוא קהילתיים. במרכזים לקשישים

קבוצות למדריכי לעזור ילדים, בשמירת לעזור יכולים הם לקבלה: רק ולא

שם. א. דורון, (1

יהודיים קהילתיים למרכזים בקשר לימודי מסע של דו"ח ח. צפורי, (2
.1973 1972יוני ספטמבר וקנדה. בארה"ב

שם. ד. מקרוב, (3
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ביקורים כגוו התנדבותיות פעולות עצמם על ולקרות ארורות, וקבוצות לימוד
וכוי. סריגה רקמה, בישול, ללמד יכולים הם ארורים. לקשישים עזרה ונתינת

היו לא קשישים אחרים, קשישים אצל מביקורים שחוץ כאן, ראינו אולם

לכר. הסיבות את לבדוק וכדאי אחרות, עזר פעולות בשום מעורבים
שישביעו דפוסים מחפשים קהילתיים שמרכזים מקרוב של למסקנות בהתאם

אחה"צ בשעות קבועות פעולות נערכות קרובות לעתים הלקוחות, של רצונם את

פעולות לעריכת שצוינה העיקרית הסיבה בבקרים. וכן המוקדמות הערב שעות עד

לקשישים, יותר נוחים אלה שמועדים היא בערבים, ולא אחה"צ ובשעות בבקרים

לקשישים המוקצה השטח או החדרים הפרדת האם השאלה את העלה מקרוב

שלנו הסקר הקהילתי. המרכז של הכלליות בפעולות הקשישים הכללת על מקשה

התמזגות קיימת הקשישים, של הנפרדים והפעולות החדרים שלמרות כך על הצביע

מהמרואיינים רבים מתוכננות. משותפות פעולות ובכמה במרכזים פורמלית בלתי

את להקטין בלי לגדול, וצריר יכול המשותפות הפעולות שמספר סבורים היו
בלבד. לקשישים המיועדות הפעולות מספר

לבין הקהילתיים המרכזים תכניות ביו למדי הדוק מגע שקיים ראינו

נושאם הוא והפעולות התכנון תיאום הקשישים. את המשרתים אחרים ארגונים
התכניות. על משותף פיקוח ישנו מרכזים בכמה כי אף אלו, מגעים של המרכזי

התיאום את ולשפר להתמיד לצורך מודע הכלל, מן יוצא ללא במרכזים, הסגל

בין בתיאום תפקידו את רואה הסגל האחרים. הארגונים לבין המרכז תכנית בין

לא מקרה באף הקשישים; לאוכלוסיית נוספים שירותים של והספקה שירותים

רווחה ושירותי סוציאליים שירותים של במקומם לבוא תפקידו את הסגל ראה

המפורשים הפעולה לקווי בהתאם היא זו מגמה שוב, בקהילה. הקיימים אחרים

החברה.1 של

הישראלית החברה קהילתיים, מרכזים להפעלת מנחים קווים חיים, צפורי (1
.1974 מרץ קהילתיים, למרכזים
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בקבלת משתתפים הקשישים (80^) התכניות ברוב כי לראות מעניין
אלטרנטיבות ביו להחליט בצורר הדבר מתבטא המקרים ברוב יומיומיות. החלטות

של מוגבל מספר להציע המסוגלים התכניות, מרכזי עלידי המועלות

ובטכניקות בפעולות אלא מנוסים או בקיאים שאינם מכיוון בלבד אלטרנטיבות

כלל בדרך משתתפים. למשיכת בדרכים גם קיימות דומות מגבלות הסטנדרטיות.

אוכלוסיית מכלל מ*"15 פחות הוא קבוע באופן בתכניות המשתתפים הקשישים מספר

מתאימות, תכניות תכנון של הבעיות את וציינו שבו המרואיינים הקשישים.

אילו הבעיה קיימת כזו, בעיה לצד בהן. ההשתתפות והבטחת ערכן

בצרכיהן השונות קשישים של קבוצות שלוש או לשתים וכיצד, לספק שירותים

ובהשקפותיהן.

מתור בבירור ניכרה אלטרנטיביות וטכניקות תכניות של הבעיות

התכניות בהפעלת נתקלו שבהם המרכזיות לבעיות בקשר המרואיינים של הסיכומים
והוא חדש אינו זה ממצא כיום. לתבניתם שנחוצים מרגישים שהם העזרה וסוגי

במרכזים העקריים התומכים (אחד החנור למשרד מקרוב, שמציין כפי מובן.
במרכזים. לקשישים פעולות ומעודדת המפתחת לקשישים מחלקה איו הקהילתיים)

למסקנה: מגיע הוא
הלאומי, במישור אחראי גוף אין קשישים עם "...שלעבודה
שקיים אף הקהילתיים. המרכזים בתור כזו עבודה המעודד

במתנ"םים* תומר זה משרד איו הסעד, במשרד לקשישים שירות
עם עבודה לכן מיוחדים. מבפרוייקטים חוץ הלאומי, בדרג

של יזמתם פרי קרובות לעתים היא מקומיים במרכזים קשישים

(באנגלית). שם ד. מקרוב, (1

וספורט. נוער תרבות מרכזי של: תיבות ראשי (*
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עצמו. המרכז סגל או מתנדבים קבוצות המקומית, הרשות
בין מידע חילופי של מעטה מידה ישנה מכך, כתוצאה
הערכה פעולות מעט לקשישים, לתכניות באשר המרכזים
במגבלות בהתחשב מרכזי. ממקור והשגחה הדרכה וחוסר

למדי". מפליאים קשישים עם בעבודה המרכזים הישגי אלו,

מגל הכלל, מן יוצא ללא הזה,כמעט הסקר ממצאי עלידי חוזקה זו טענה

יותר אף וצורך קשישים, עם לעבודה הכשרה בעל בסגל הצורך את הביע התכניות
תכנית שבעזרת להאמין נוטה מקרוב לספק. פעולות אילו לגבי ביעוץ דוחק

התכניות במסגרת והדרכה בכיר* וסגל קהילתיים מרכזים מנהלי להדרכת שוורץ

אלו. בעיות על להתגבר אפשר יהיה קהילתיים, למרכזים החברה של

לנקוט אפשר ממש של צעדים אילו לגבי השאלה בהכרח מתעוררת כאן

"חברת מנהל צפורי, חיים שמציין כפי הדרכה. חוסר של הבוערת הבעיה לתיקון
2

קביעת הם תכנית כל בפיתוח הראשונים הצעדים הקהילתיים": המרכזים

מכן לאחר הרצויה. התכנית של פרקים ראשי וקביעת היעד אוכלוסיות של הצרכים

הנושא את מרחיב פינם3 לתכנית. ספציפיות מטרות ונבחרות עדיפויות נקבעות

רחבים אך ברורים יעדים הכנת ביותר...היא והיעילה הרצויה ש"הגישה ומציין
הפרט, צרכי בין עדיפויות לקבוע זה במידע ולהשתמש היעד, אוכלוסיות והגדרת

תכניות". לגבש כדי והקהילה הקבוצה

לצורך מומחים של עזרתם את דורשים תכנית בפיתוח הראשונים הצעדים

מכן לאחר רק ישיר. מקצועי ויעוץ מחקר בשיטות שימוש מקצועית, ספרות סיקור

ובי"ס ואלד ברו פאול ע"ש סוציאלית לעבודה ביה"ס של משותפת בחסות (1
בירושלים. העברית האוניברסיטה של לחינוך

כרך בישראל, מבוגרים חינוך במתנ"ס", עבודה תכניות "פיתוח ח. צפורי, (2
.1975 נובמבר ,47 מם' ג'

רב כמוסד בישראל הקהילתי המרכז התפתחות על תצפיות "כמה א. פינס, (3
קהילתיים. למרכזים החברה של תשל"ה, שנתי, דו"ח שירותי",
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למרכזים החברה נהגה כר אלטרנטיביות. וטכניקות פעולות לפתח יהיה אפשר

לא לקשישים תכניות לגבי אבל לדוגמא. הרך לגיל תכניות בתכנון קהילתיים
לקשישים. לתכניות בקשר שיטתי, באופו שלא וודאי כאלה צעדים כל ננקטו

האובייקטיביים הצרכים על מקצועי ובידע במחקרים במחסור רק נעוצה אינה הבעיה

העוסקת ואחרת, ישראלית ספרות קיימת קשישים. אוכלוסיות של והסובייקטיביים
הקשישים של ואפיונים לקשישים המיועדים או קשישים עם הקהילתיים במרכזים

קרצימר מרסיה שמצאה (כפי לתשובות זכו טרם רבות ששאלות אף .(8 (נספח

נושאים כבר הועלו בישראל) כיום הנערכים גרונטולוגיים מחקרים על בםקירתה

/ החברה על בקצרה, לקשישים. תכניות המפתחים אלה עלידי חקירה הטעונים רבים

יעדים לעבד כדי קיים ידע של שיטתי ניצול על לשקוד קהילתיים למרכזים

לפי ולהפעילם ספציפיים יעדים לבחור פיהם ועל לקשישים לתכניות כלליים

קהילתי. מרכז כל של והאילוצים התנאים
בפעולות לחמשיר הוא לתכנון, הנחוץ הבסיסי המידע להשגת נוספת דרך

האם למשל, נוספת: חקירה טעונים זה סקר מתור שנעורו נושאים כמה מחקר.

של ההשלכות עזר, בתפקידי אחרות קבוצות עם יעבדו שקשישים ורצוי סביר

בסקרים צורר עוד אין אחרות. קבוצות עם קשישים של המשותפות הפעולות הגברת

אי על דווח כבר מעשיות. סוגיות על במחקרים אלא תיאוריים, עובדתיים,
כבר קשישים של הפנאי ניצול ונושא מועדון2 בפעולות קשישים של השתתפות

המאמצים צריכים מכן לאחר מכריעה. היא אלה סוגיות של נוספת חקירה נחקר.3

מכון חברתית", גרונטולוגיה בתחום הישראלי למחקר "מדריר מ. קרצימר, (1
1976 יוני בישראל, וחברה אדם והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל

(באנגלית).

שם. א. דורון, (2

יפו", בתלאביב הקשישים של הבילוי "דפוסי מ. וחדר, ח. הרפז, (3
א. ואשכנזי, ח. וייל, ;1974 יולי ,2 מס' גליון גרונטולוגיה,

קשישים; של ארצי ממדגם הנלקחים קשישים של בילוי דפוסי על נתונים
"Leisure and the 3rd Age", International Center of Social

Gerontology, 1972.
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הקהילתיים המרכזים אל הקשישים למשיכת אלטרנטיביות בשיטות להתמקד

מורכבים פרוייקטים התכנית. והפעלת החלטות בקבלת השתתפותם של ובאפשרויות

התכניות יעילות של פרומפקטיבית הערכה יכללו חשובים, פרוות לא אך יותר,

הקהילתיים. המרכזים במסגרת לקשישים מקיפות תכניות של הפיתוח תהליך וניתוח
למרכזים החברה צריכה שעליהם נוסף ובמחקר בידע בצורך דנו כה עד

באופן ויעילות. מתאימות תכניות לפתח כדי שיטתי, באופן לשקוד קהילתיים
הבאות: בפעולות מדובר כללי,

מקצוע איש מינוי

*
מקצועי ויעוץ קיימת ספרות ניצול

*
התכניות של הכלליות המטרות של פרקים ראשי

מחקר תכנית הסגל עבור והדרכה יעוץ של מתמדת הספקה
וטכניקות פעולות של מדריך והכנת

1 אלטרנטיביות

קהילתיים. במרכזים לקשישים תכניות של וטכניקות פעולות המטרות, תיקון

חוסר של המיידית והבעיה ארוך, לטווח הם פה שהוצעו הפתרונות אולם,

תכניות להקמת התנועה זאת ובכל יותחלו. הנ"ל שהפעולות לאחר תמשך הדרכה

חדשות לתכניות ולעזור קיימות תכניות בפיתוח לתמוך רצוי מתחזקת. לקשישים

צעדים כמה להציע הוחלט זו, למטרה בהן. יתקלו ספק שללא בעיות על להתגבר

בהם לדון עתה כבר וצריך אפשר אשר הנוכחי, מהסקר המשתמעים ספציפיים

במקום באות לא אלו שהמלצות להדגיש הראוי מן למסקנות. בהתאם ולפעול

של מסקנות הן אלה כן על יתר ויעילות. מתאימות פעולות של שיטתי פיתוח

קהילתיים למרכזים החברה של השקפתה את מייצגות בהכרח הן ואין אחת חוקרת

כלשהו. אחר ארגון של או
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המלצות

העיקריים. הסקר ממצאי על המבוססות המלצות כמה מובאות להלן

הקהילתיים המרכזים ברוב לקשישים תכניות של העדרן את ציינו כבר

וה וערבי ערביות חקלאיות, אוכלוסיות המשרתים אלו ובכל בתיספר שבמסגרת

להיעדר העיקרית הסיבה אינו הללו התכניות של המועט שהותק נמצא ישראליות.

מיוחדות בבעיות נתקלים בתיספר במסגרת הקהילתיים המרכזים לקשישים. תכניות
ספר* בית במסגרת קהילתיים מרכזים 3 זאת בכל אולם הבקרים. במשך שטח חומר של

בנסיונותיהם ישתפו מרכזים שאותם כדאי שונות. בדרכים הזה בקושי מתמודדים

לקשישים. תכנית להקים מתכננים אשר בתיהספר, במסגרת האחרים המרכזים את

למתך עדיפות ניתנת איו ערכייםישראליים או ערביים שבמרכזים להניח אפשר

הנחה לבדוק יש כלל. למטרה נחשב אינו כזה ששירות יתכן או לקשישים, שירות

המרכזים סגל בפני להעלות יש ראשוו, כצעד מאחוריה. העומדות והסיבות זו
ישרתו אלו שמרכזים האפשרות את אלו, אוכלוסיות עם העובדים מקצוע ואנשי

תרבות דפוסי עלידי יוכתב אשר התכנית, באופי לדון צריך כמוכן קשישים.

וחדים. מי

ולרשומות. למידע המתייחסים הממצאים מן נובעות מעשיות הצעות כמה

לחשיבות הסגל מודע התכנית ובכל התכנית ותק של פונקציה אינה רשומות ניהול
עשוי רשומות המנהלות השונות התכניות עובדי ביו דיון רשומות. החזקת של

חשובים פריטים אילו לגבי החלטות עלידי הרשומות, ניהול את ולתקן לשפר

בעייתיים. פריטים ואילו ויעילים
אוכלוסיה. אותה הכרת הוא כלשהי לאוכלוםיה שירות במתן הראשון הצעד

שנאסף במידע שימוש שונים. ממקורות האוכלוסיות על מידע להשיג שניתן ברור

טבעון. קרית עכו, יקנעם, (*
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יאפשרו ארגונים אותם עם המידע איסוף של ותיאום אחרים ארגונים עלידי
משפחתי, מצב סוציוכלכלי, מעמד של במונחים הקשישים אוכלוסיית את להכיר

הרשומות היקף יותר, מאוחר בשלב סוציאלי. ומעמד תעסוקה מגורים, סידורי
המידע שחוסר הרגשה שוררת לפחות תכניות בעשר התכניות. מטרות לפי ייקבע

להשתמש להרבות כדאי במידע. במחסור מאשר לתכניות מטרות בהיעדר יותר נעוץ
כלליות מטרות שנקבעות לפני עוד מתאימות; פעולות לבחירת כבסיס במידע

קיים במידע שימוש עלידי ספציפיות, לתכניות עדיפויות לקבוע אפשר לתכניות,
אחרים. ובמקומות פה הודגש מהימן מידע על הפעולות השתתת נוסף. מידע ואיסוף
וצרכים התעניינות, הפנאי, שעות של בילוי דפוסי בחקירת הצורך מודגש במיוחד

ערבים. קשישים של וכן המזרח, מעדות יהודים קשישים של

מחקרי. למידע בנוסף אחרים נימוקים על מבוססים התכניות שתכני ראינו
את להביע לקשישים לעזור היא חובה אך מעשיים אילוצים שיתגלו יתכן אמנם

והלא הפעילים המשתתפים עם שיחות עלידי לעשות אפשר זאת עדיפויותיהם.
הצעת עלידי לאמפורשים, לרמזים לב תשומת מתן עלידי השונות, במסגרות פעילים

ובהפעלת החלטות בקבלת הקשישים שיתוף ועלידי האפשר ככל רחב פעולות מגוון
תכניותיהם.

מועדונים בעיקרן הן קהילתיים במרכזים לקשישים התכניות שרוב ראינו
כוללת השתתפות יש פורמלית, חברות קיימת שבהם מקומות באותם לקשישים. חברתיים

הסדר ינהיגו שהתכניות הומלץ לכן, חברות. אין שבהן בתכניות מאשר יותר גדולה
לעמוד יכולים שהקשישים נראה פתוחות. דלתיים של מדיניות לצד חברות של

אפשר אולם ושייכות. מעורבות הרגשת המעניקים נמוכים, חברות דמי של בתשלום

ואילו כן יעשו יותר לשלם ביכולתם אשר שהקשישים כך החברות, דמי את לדרג אולי
מקור יהווה זה דבר מתשלום. פטורים יהיו בכלל לשלם יכולים שאינם קשישים

לבחון צריך כן מתאימות, פעולות לבחון שיש כשם לתכנית. הנחוץ נוסף מימון
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אוכלוסיות שבהן נערים (שתיים תכניות בחמש רק הפוטנציאלית. ההשתתפות את

%15n יותר קבוע באופו הקהילתי המרכז של בתכנית משתתפים קטנית) קשישים

מה לדעת ואיו להשתתף, צריכים או יכולים הקשישים כל לא הקשישים. של

את למשוך כדי מאמצים לעשות יש מקום, מכל שישתתפו. הקשישים וסוג מספר

התכנית של והסברה פרסום התכניות; גיוון הן: למאמצים דוגמאות הקשישים.

להפנות אחרים שירותים עובדי עידוד מודעות; לוחות ועל מקומיים בעתונים
דרבון הקשישים; משפחות ושל מבוגרים של תמיכתם גיוס למרכז; הקשישים את

זה גיוס תהליך אחרים. קשישים שיעודדו עליהם והשפעה במישרין הקשישים

קשישים של וחשדות קרומות דיעות באיהבנות, לטפל המרכז סגל את יאלץ

קשישים. קבוצות בין דיעות ובחילוקי
מלים כמה להביא כדאי תכניות, לתכנון שיטתית גישה שתתגבש עד עתה,

וחוגים טיולים מסיבות, קבועים, חברתיים מפגשים הספציפיות. הפעולות לעניין
לקשישים משותפות פעולות מקיימות תכניות הרבה תכנית. לכל בסיס לשמש חייבים

חדפעמיות. חברתיות פעולות כלל בדרך הן אלו פעולות אולם, אחרות. וקבוצות

וילדים, לקשישים ממושכות פעולות להפעיל לנסות כדי מאמצים יותר להשקיע צריך

פעילות הם בית שביקורי נראה מקרוב. שהציע כפי עזר בתפקידי קשישים או

הרשות של הסעד מחלקת (או הסעד לשכת בין התיאום או השותפות בזכות שכיחה

תמיכה למתן היתר בין המשמשים בית, ביקורי הקהילתי. המרכז לבין המקומית)

הקהילתי המרכז ביו תיאום של המוצא נקודת להיות צריכים בעיות, ואיתור
לשלב רצוי האם השאלה על להתווכח אפשר וסוציאליים. בריאותיים גופים לבין

ביניהם לתאם רק מוטב שמא או הקהילתי המרכז במסגרת אחרים אישיים שירותים

המרכזים יכולים ברורה, מדיניות שתנוסח עד שוב, המרכז. פעולות לבין
שכבר התכניות אותן של מנסיונן ללמוד אישיים שירותים להנהיג המתכוונים

כאלו. שירותים מספקות
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ביו וכן אחרים ארגונים לביו הקהילתי המרכז בין לתאם התכנית סגל על

. האם לקבוע הכרח ויהיה יתכו כך, משום הקהילתי. המרכז בתוך השונות הקבוצות

או קהילתית עבודה הסוציאלית, העבודה הוא זו לעבודה ביותר המתאים המקצוע

עם להתמודד איך מנוסות יותר מתכניות ללמוד חייב הסגל כן, כמו מינהל.
אחרים. ארגונים של מצידם מוצהרת והתנגדות פעולה שיתוף רווסר

בין הקיים הפעולה לשיתוף רשמית צורה לתת האם לשקול אולי כדאי

מימון מספקים כבר אלה שארגונים כיוון אחרים, ארגונים לביו הקהילתי המרכז

פעולה בשיתוף רבה תועלת שיש מלמד קיימות תכניות של נסיונן ניכרים. ויעוץ
למועצות הקשישים נושא את ולהסביר לחנך צריך ההתחלה. למן אחרים ארגונים עם

אפשר זאת הקשישים. לנושא באדישות מתייחסים כעת אשר המרכזים של המנהלים

אחרות קבוצות הקשישים, לנושא מודעות המנהלים מועצות יהיו מידית. לעשות

לגיטימי חלק הם שקשישים לעובדה הן אף מודעות יהיו הקהילתי המרכז עם הקשורות

הקהילתי. המרכז של ואינטגרלי
ארגונים. של שונים לסוגים יותר מתאימות פעולה שיתוף של שונות צורות

בפעולות והשתתפות אדם, כח הספקת התכניות, במימון השתתפות בגין למשל,

מחלקות (או הסעד לשכות עם המישורים בכל לתיאום רשמית צורה לתת שכדאי יתכן

בהחלטות המרכז של האוטונומיה מן יגרע זה שצעד פירושו אין סוציאליות).
רצוי מקרים בטיפול וברור מוגדר תיאום לתכניות. הקשורות ועקרוניות בסיסיות
שאין נראה זה בשלב מגע. מקיימת המרכז תכנית שאיתם שונים רפואיים לארגונים

הקהילתי המרכז תכניות בין אדהוק פעולה משיתוף ליותר לצפות מציאותי זה

ההסתדרות. ארגוני לבין
אחרים, ארגונים בידי למעשה מועסקים התכניות מעובדי שרבים כיוון

התוצאות את ולהקטין זה סידור של החיוביות התוצאות את להגדיל חשוב

המעסיק בין הדוק קשר להיות חייב חוץ, למעסיק כפוף העובד כאשר השליליות.
הקהילתי. המרכז מנהל או התכנית מרכז לבין

t
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מקורות וישנם ומגוונים, רבים תפקידים למלא יכולים שמתנדבים ראינו

בהתחשב במיוחד חשוב זה עזר כח ניצול מתנדבים. של שונים פוטנציאליים
פוטנציאליים תקציב מקורות מספר קיימים כמוכן אדם. בכח הקיים במחסור

שכדאי יתכן פעולה, שיתוף של הכללי בנושא כמו כספים. לשאוב אפשר שמחם

ארגונים לביו הקהילתי המרכז ביו הכספי הפעולה לשיתוף רשמית צורה לתת

הקשישים. לנושא הקשורים אחרים

באופן העומד פנוי שטח עצמו במרכז איו אם לקשישים, למתקנים באשר

למרכז. סמוך צריף או דירה השכרת בחשבון לקחת כדאי התכנית, לרשות קבוע

דבר אחרות. גיל קבוצות עם הקשישים של פורמלית בלתי התערבות לעודד יש

המרכז בתור לקשישים קבועות פעולות מתקיימות כאשר לביצוע, יותר קל זה

פתוחים וכוי שח מועדון ספריה, כביסה, מועדון וכאשר עצמו, הקהילתי

לרשותם. ועומדים

4
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סיכום

לקשישים. תכנית בארץ הקהילתיים המרכזים כמחצית הפעילו ,1976 במרץ

לקשישים. מועדון במסגרת ומופעלות ותרבותיות חברתיות הן הפעולות רוב

לידי כר אחר והועברו אחרים ארגונים בידי בתחילה נוהלו אלה מועדונים
עם העובדים אחרים מקומיים ארגונים עם בשיתוף שהוקמו או הקהילתיים המרכזים

שטח הקהילתי במרכז ישנו כלל בדרך סוציאלית). מחלקה כלל (בדרך קשישים

יחסי ישנם לרוב לקשישים. שונות פעולות ו/או הקשישים מועדוני עבור קבוע

של התנגדות מחבלת מקרים בשני ורק אחרים ארגונים עם הדוקים גומלין
הקהילתי. המרכז של התכנית בהתפתחות אחרים ארגונים

הקהילתיים המרכזים של מיוחדים באגפים מתקיימות התכניות מן מעט

המרכזים, בתכניות העובדים מבין קטן. קבוע סגל רק מעסיקות עצמן והתכניות
הקהילתיים המרכזים עלידי מאשר אחרים ארגונים עלידי מועסקים אנשים יותר
(איש תכנית ממרכז כלל בדרך מורכב לקשישים התכניות של הקבוע הצוות עצמם.

(לאמקצועי). המועדון מרכז ו/או מקצוע)

במוצא מאופיינות כלל בדרך אותן משרתות התכניות אשר האוכלוסיות

אין נמוכה; והכנסה העברית בשפה קשיים נמוכה, השכלה אסיהאפריקה, אתני

דופן יוצאי כמה ישנם סעד. נתמכי ורובם פנסיה מקבלים ואינם מועסקים הם

הקשישים אוכלוסיית של ברורה תמונה כלל בדרך יש התכנית לסגל הזאת. בתסמנת

לתשובות. זקוקות שאלות אילו יודע הסגל מידע, חסר וכאשר משרתים הם אשר

התכניות. של התפתחותן מונע גורם הוא ואין רצינית בעיה מהווה לא מידע חוסר

יבנה). גן טבריה, נהריה, (רמלה, נוספות תכניות ארבע הוקמו מרץ מאז (1
וחברתיות. תרבותיות פעולות כעת ומקיים התרחב בדימונה הקהילתי המרכז
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מספר ישנו וכמוכו קבועים משתתפים של גרעין ישנו התכניות במרבית

על בסיסי מידע של רישום יש לרוב חדפעמיות. בפעולות המשתתפים קשישים

הקבועים. המשתתפים

מארגונים כלל בדרך מתקבלים התכניות תקציבי גם התכנית לסגל בדומה

עצמו. הקהילתי למרכז בנוסף ארורים

שלהם, הפעולות שעות מבחינת הקהילתי, במרכז למדי מעורים הקשישים

ספונטניות). והן מתוכננות (הן המשותפות הפעולות והיקף הפעולות מיקום

היקפו גודלו, מבחינת השונות התכניות ביו ניכרים הבדלים ישנם

של בעיות הגוררות כספיות, בבעיות נתקלות התכניות כצפוי, ומשאביהן.

סגל אולם, הקהילתיים. המרכזים בתור לקשישים לתכניות מתאים בשטח מחסור

והפעלת תכניות תכנון מתאים, אדם כח גיוס של בבעיה גם נתקל התכניות

האפשר. ככל יעילה בצורה התכנית

קהילתיים למרכזים שהחברה היא אלו, מממצאים הנובעת המרכזית המסקנה

כללי מודל כאן הצגנו לקשישים. תכניות של שיטתי פיתוח על לשקוד חייבת

המסתמכות ספציפיות הצעות הובאו כמוכן הדרושות. וההדרכה המחקר פעולות של

לרשומות, מתייחסות אלו הצעות מיד. להפעילו ניתן אשר זה, סקר ממצאי על

תקציבים גיוס אדם, כח פעולות, בחירת השתתפות, עידוד מידע, איסוף
רשמית צורה ומתן הקהילתי, המרכז בתור קבוע למיקום אלטרנטיבות ומתנדבים,

הקיימות שהתכניות הוצע אלו, המלצות לצד אחרים. ארגונים עם הפעולה לשיתוף

נסיונות רכשו הן כה שעד מכיון ביניהן, מידע מהחלפת רבה תועלת להפיק יוכלו
לא התכניות ומרכזי הקהילתיים המרכזים למנהלי המיועדים עיוו ימי שונים.

לארגון, וקל יקר, לא מיידי כצעד אבל מומחיות, ברכישת הצורך במקום יבואו
בנושאים ידע יחליפו הקיימות התכניות עובדי רבה. תועלת יביאו הם

גיוס ומתנדבים, עובדים גיוס אחרים, ארגונים עם פעולה שיתוף ספציפיים:
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למבחן והעמדה מסוימות פעולות הפסקת הקשישים, אוכלוסיית הכרת כספים,

המרכזים לסגל יאפשר כזה מעמד כן, על יתר וכוי. חדשות, פעולות של

בשלבי הנמצאים אלה של וו הנסי מן תועלת להפיק תכניות, להקים המתכננים
יותר. מתקדמים התפתחות



1976 מרץ בישראל, קהילתיים במרכזים לקשישים תכניות :1 נספח

לקשישים** הפעולות מסגרת הקהילתי* המרכז סוג הקהילתי המרכז

אגף קהילתי כמרכז נבנה (ים) פומרנץ בית
אגף שירותים עם קהילתי כמרכז נבנה (ים) קריתיובל

האוכלוסיה לכל
אגף קהילתי כמרכז נבנה (ים) רוממה
אגף קהילתי כמרכז נבנה (ים) קריתמנחם

שירותים עם קהילי כמרכז נבנה (ים; העברי הנוער בית
האוכלוסיה לכל

פעולות איו ב1975 נפתח (ים) גאולים
פעולות איו ערבי (ים) דוד בית
פעולות איו ערבי שועפאת

בעבר פעולות הלן שירותים עם קהילתי כמרכז נבנה עקיבא אור
האוכלוםיה לכל

פעולות*** איו קהילתי כמרכז נבנה שאן בית
פעולות איו ערביישראלי חיפה
פעולות איו ערביישראלי קדם בית  עכו

שירותים עם קהילתי כמרכז נבנה הגלילית חצור
האוכלוסיה לכל

פעולות איו קהילתי כמרכז נבנה טבריה
פעולות איו קהילתי כמרכז נבנה הכרמל טירת
פעולות שירותים עם קהילתי כמרכז נבנה כרמיאל

האוכלוסיה לכל
אגף קהילתי כמרכז נבנה עפולה

שירותים עם קהילתי כמרכז נבנה קריתשמונה
האוכלוסיה לכל

אגף קהילתי כמרכז נבנה צפת
פעולות איו קהילתי כמרכז נבנה שלומי

אגף קהילתי כמרכז נבנה קריתים
פעולות איו ספר בית במסגרת חדרה

אגף איו אך פעולות יש ספר בית במסגרת עכו
פעולות איו ספר בית במסגרת נצרת
פעולות איו ערבי תמרה כפר

אגף איו אר פעולות יש מפר בית במסגרת קריתטבעון



(המשך) 1 נספח

לקשישים** הפעולות מסגרת הקהילתי* המרכז סוג הקהילתי המרכז

אגף ספר בית במסגרת יקנעם
פעולות אין חקלאי תענכים
פעולות אין ספר בית במסגרת נהריה

אגף קהילתי כמרכז נבנה יבנה
, שירותים עם קהילתי כמרכז נבנה יהוד

פעילות איו האוכלוסיה לכל
אגף איו אר פעולות יש קהילתי כמרכז נבנה יהודה אור

אגף קהילתי כמרכז נבנה שמואל גבעת
פעולות אין קהילתי כמרכז נבנה רמלה

אגף ב1975 נפתח פתחתקוה
פעולות אין ב1975 נפתח בתיה מזכרת

פעולות*** אין קהילתי כמרכז נבנה אונו קרית
פעולות אין ספר בית במסגרת יבנה גו

בעבר פעולות היו ספר בית במסגרת קדימה
אגף אין אר פעולות יש ב1975 נפתח דרום נתניה

פעולות אין ב1975 נפתח באריעקב
שירותים עם קהילתי כמרכז נבנה אופקים

אגף האוכלוסיה לכל
, שירותים עם קהילתי כמרכז נבנה אשקלון

פ>נילות איו האוכלוסיה לכל
שירותים עם קהילתי כמרכז נבנה ו1 אשדוד

אגף האוכלוסיה לכל
אגף קהילתי כמרכז נבנה דימונה

, שירותים עם קהילתי כמרכז נבנה אשקלון חוף
פעולות איו האוכלוסיה לכל

אגף קהילתי כמרכז נבנה ירוחם
אגף קהילתי כמרכז נבנה רמון מצפה

, שירותים עם קהילתי כמרכז נבנה ^נתיבות איי אי פעולות יט האוכלוסיה לכל
שירותים עם קהילתי כמרכז נבנה ערד

אגף האוכלוםיה לכל
פעולות*** אין ספר בית במסגרת בארשבע

קהילתיים". למרכזים הישראלית "החברה של (1975) בחוברת הסיווג לפי (*

.1975 בנובמברדצמבר קהילתיים מרכזים מנהלי עלידי שדווח כפי (**

שמרכז התברר 1976 בפברואר פעולות, שקיימות דווח 1975 שבנובמברדצמבר למרות C***
לקשישים. פעולות מקיים אינו זה קהילתי



לקשישים תכניות להיעדר העיקריות הסיבות :2 נספח
קהילתיים* במרכזים

הסיבה הקהילתי המרכז
בכלל תכניות איו גאולים

ב1975) רק נפתח (המרכז יעקב באר
בתיה מזכרת

אוכלוסיה משרת הקהילתי המרכז דוד בית
נראה ערביתישראלית: או ערבית שועפאת

לשירותים עדיפות ניתנה שלא חיפה
לקשישים קדם בית  עכו

טבריה
בשלבי הינה לקשישים תכנית שלומי

משאבים וישנם תכנון רמלה
יבנה גן

אונו קרית

משאבים מתוכננות, כבר תכניות שאן בית
התכנית מרכז אין עוד אך נמצאים

משאבים אין אך תוכננה, תכנית חדיה
נצרת

קשישים בעניני מטפל אחר ארגון הכרמל טירת
הקהילתי המרכז ע"י התקבל וזה

יהוד
לקשישים שירותים מפעיל אחר ארגון אשקלון חוף

המרכז עם פעולה לשתף מוכן ולא כרמיאל
הקהילתי בארשבע

עקיבא אור
חסרים אך תכנית להקים התעניינות יש תענכים

הדרכה ו/או משאבים נהריה
קדימה

פעולות לערוך אפשר שבי מקום אין תמרה כפר
לקשישים

וראשית ענין, הראו לא הקשישים כה עד אשקלון
אחרות. קבוצות של בדרכיהן מטפלים

שיתוף חוסר של הבעיה קיימת בנוסף,
המטפלת המקומית הרשות של מצידה פעולה

קשישים בענייני

.1975 בנובמברדצמבר הקהילתיים, המרכזים מנהלי ע"י שדווחו כפי (*



מידע להשיג ניתן שמהם ארגונים :3 נספח
קשישים על

4 המקומית הרשות

6 הסעד לשכת או הסעד משרד

2 הבריאות לשכת או הבריאות משרד

2 מקומי לבריאות מרכז

2 אוניברסיטה

3 לאומי ביטוח

1 ברוקדייל מכון

ב הבוחרים רשימות

,1 הקשיש למ7ט אגודה

1 עמידר

23 המידע מקורות כל סר



כתוצאה איפעם שהוקמו השונים השירותים :4 נספח
הנאסף או הנמצא המידע מן

3 חברתיות פעולות

3 לקשישים מועדון
2 רפואיים שירותים

2 מקיף טיפול
1 הקשיש למען אגודה

1 חמות ארוחות

1 בית טיפול

1 אינדיבידואליות בעיות פתירת

1 כביסה מועדון
1 עיון קבוצות

השונים השירותים כל סר
16 מהמידע כתוצאה שהוקמו

שנאסף



במרכזים לקשישים התכניות שאיתם הארגונים :5 נספח
קשר מקיימות הקהילתיים

סך 1 לא 1 כמעט 1 קשר * קשר
כל הוזכר ואיו לפעמים הדוק ■ ר א ה

התכניות כל קשר לא אך וסדיר
קשר סדיר

. מקומית: רשות
25 20 1  4 נוסף) ציון (ללא המקומית המועצה
25 22   3 וקהילה למשפחה מוולקה
25 24   1 לקשיש שירות
25 22 1 1 1 תורנית לתרבות מחלקה הדתית; המועצה
25 17 1 7 סוציאליים שירותים
25 24  1  קהילתית לעבודה מחלקה
25 24  1 תרבות מחלקת
25 24   1 חינוך מחלקת
25 24  1  השפר. הנחלת

הסעד: משרד
25 21  2 2 נוסף ציון ללא
25 12 6 7 הסעד לשכת

הסתדרות:

25 24  1 נוסף ציון ללא
25 16 2 4 3 הפועלים מועצת
25 24  1  עובדות אמהות מועצת
25 24 1   משען

רפואיים: ארגונים

25 18  3 4 המקומית קופ"ח
25 17  4 4 ולילד לאם תחנה  הבריאות לשכת

25 24   1 אבות בתי

25 24  1  גריאטרית מחלקה או גריאטרים חולים בתי
25 24  1  נפש לחולי חולים בתי



(המשך) 5 נספח

| |~לא כמעט | קשר | קשר
סר הוזכר ואיו לפעמים הדוק
כל כל קשר לא אך ומדיר י י ג י א ה

התכניות קשר סדיר

25 24   1 לקשישים יום טיפול מרכזי
25 241  חולים בתי של סוציאלית מחלקה
25 25    כללי חולים בית
25 22  1 2 קהילתי בריאות מרכז

נוספים: ממשלתיים משרדים

הקליטה: משרד
25 22 1 1 1 סוציאלי עובד
25 24   1 חברתית לקליטה מחלקה

25 22 1 2  החינור משרד

25 22  3  ההסברה מרכז ההסברה; לשכת

25 18 2 2 3 לאומי: ביטוח

אחרים:
25 21 2 1 1 עמיגור עמידר;
25 21 2 1 1 הקשיש למעו מקומית אגודה אש"ל;

25 22 1 1 1 . רוטרי, התנדבותיים; ארגונים
בניברית ויצ"ו,

25 23 1 1  הגיוינט
25 24   1 תעשייתיות חברות
25 24   1 ברוקדייל מכון
25 22 1 1 1 "תלם"

16 43 52 התכניות שאתם הארגונים כל סר
קשר מקיימות לקשישים



לביו השונים הארגונים ביו הקשרים סוגי :6 נספח
ים הקהילתי במרכזים לקשישים התכניות

התכניות מם' שותפות:

תורם הארגון כאשר (ז.א. במשאבים או במימון
י מהתקציב) 503< לפחות
4 בתכנון

משותפות) פעולות בהפעלת (או התכניות בהפעלת
j ובמחקר במימון

14 מהנ"ל יותר או שניים

השתתפות: או תיאום

1 (20315031) בתקציב
6 בפעולות
4 אדם בכח
13 קשישים על מידע הספקת או ביעוץ
15 טיפול או יעוץ שירות, נתינת

הוק: אד

17 ציוד והספקת מימון
3 התנדבותית עזרה
5 פעולות הפעלת
8 תכנון
9 אינדיבידואליות בעיות פתירת

1 למימון ומתן משא

3 פעולה) שיתוף אין (למעשה בלבד רשמי קשר

המרכזים שאתם הארגונים כל סך
:111 קשר מקיימים הקהילתיים
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