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  תמצית המחקר

  רקע ומטרות 
  החייםמרכזי היום לזקן מהווים את אחד השירותים החשובים לאוכלוסיית הזקנים המוגבלים 

על בשעות הבוקר זהו שירות הניתן  ."החברתי המודל" לפי שנה שלושים לפני פותח השירות .בקהילה

- תרבותיות, שירותים אישיים-פעילויות חברתיות בסיס קבוצתי, והוא מספק תחת קורת גג אחת

  טיפוליים. -טיפוליים, ארוחות ושירותים מקצועיים

הזכאי חלק מסל השירותים הניתנים לזכאי גמלת סיעוד של המוסד לביטוח לאומי.  הםהיום  ימרכז

הכולל גם  סל השירותיםבוחר את סוג השירותים הרצויים לו, אחד או יותר, מתוך  ת סיעודלגמל

זקנים מוגבלים שרמת מוגבלותם אינה מגיעה לסף  .בבית, לחצן מצוקה ושירותי כביסה מטפלת

פי מבחן הכנסות, לקבל מימון -זכאים, על לאומי לביטוח מהמוסד את גמלת הסיעוד לקבל יכדהנדרש 

  ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים כדי לבקר גם הם במרכזי היום. 

מפקד ומחקר  כונער התשעיםובשנות  ,מראשית הדרך והפעלתם המרכזיםהמכון מלווה את פיתוח 

  ותיים בשירות.שינויים משמענעשו  הםבעקבותיש פיםמקי

 יכול היום שמרכז התפיסה בסיס על השירות של מואץ לפיתוח עדים אנו התשעים שנות אמצע מאז

- כ בפועל, ואולם. משפחתם בני על קללהו מוגבלים זקנים של החברתיים לצרכיםמשמעותי  מענה לתת

י היא אם אחת השאלות המרכזיות בדיון הציבור. היום במרכזי מבקרים מהזקנים המוגבלים 10%

 ,היקף השימוש משקף את הביקוש וההתעניינות מצד הזקנים או אם הוא מבטא חסמים אחרים

עלו סוגיות נוספות  כמו כן. הפעלתו לדפוסיהשירות או  לעשלילית  תדמיתלהקשורים לחוסר ידיעה, 

  שביעות הרצון מהם. למרכזים וניצול השירותים בהקשורות לדפוסי 

 לבחון במטרה מקיף דיון אשל של קהילתיים לשירותים הוועדה יזמה לוא ושאלות סוגיות בעקבות

 זה לעניין שהוקמה מיוחדת בוועדה התקיימו דומים דיונים. השירות לקידום חדשות היערכות דרכי

עלה המחסור במידע  גם נציגים ממכון ברוקדייל, השתתפו שבהם, בדיונים. לאומי לביטוח במוסד

קוש למרכזי יום ועל העניין של הזקנים ַּבשירות. עוד עלה כי חסר מידע מקיף ומייצג על אודות הבי

ומעודכן על מאפיינים של המרכזים ואוכלוסיית המבקרים, כגון תפוסה, היצע  שיטתיבסיסי, 

השירותים, מספר הרשומים והמבקרים, פרופיל אוכלוסיית המבקרים, דפוסי התנהגות של המבקרים, 

 המידע. י המרכזים וכן התאמת ההיבטים הפיזיים לצורכי הזקניםהשימוש של המבקרים בשירות

- ג'וינט-מאיירסכך הוחלט כי  עקב .1994-מ במפקד ברוקדייל מכון שאסף זה הוא בנמצא שהיה היחיד

וליצור  ורחב היקף לספק מידע מעודכן נועד המחקר. היום מרכזי על מקיף מחקר יבצע ברוקדיילמכון 

    יתוח השירות בעתיד.בסיס לעיצוב המדיניות לפ

  מערך המחקר
כדי לספק תמונה מקיפה על מרכזי היום בוצע מחקר המבוסס על שלושה רכיבים:  מפקד, סקר בקרב 

מקבלי גמלת סיעוד שמבקרים במרכזים ובקרב ילדיהם (להלן: תומכיהם) וכן סקר בקרב מקבלי 

  גמלת סיעוד שאינם מבקרים במרכזים ובקרב תומכיהם. 
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  . מפקד 1

 בכלמטרה לספק מידע על דפוסי הפעילות של מרכזי היום ועל הזקנים המבקרים בהם נעשה מפקד ב

מרכזי היום. המפקד היה מורכב משני חלקים: (א) איסוף מידע כללי על המרכזים, כגון שעות פעילות, 

השירותים הניתנים במרכז, מצבת כוח האדם והיבטים פיזיים. מידע זה נאסף באמצעות שאלון 

(ב) איסוף מידע ברמת הפרט על אפיונים '); שאלון המנהל('ילוי עצמי למנהלי מרכזי היום למ

תדירות ביקורים ודפוסי שימוש במרכזים. לצורך איסוף המידע  דמוגרפיים, בריאותיים ותפקודיים,

בסך הכול '). המבקרים שאלון('מילאו חברי צוות מרכזי היום טפסים על אודות כל אחד מהמשתתפים 

מרכזים); נתונים על  172ומספר משתתפים) מכל מרכזי היום ( גוף מפעילתקבלו נתונים כלליים (כגון נ

); נתונים על הזקנים המבקרים 149מהמרכזים ( 87%-הפעילויות, השירותים וכוח אדם נתקבלו מ

  ). 129מהמרכזים ( 75%-במרכזי יום נתקבלו מ

   תומכיהםבקרב רים במרכזי יום ו. סקר בקרב זקנים המקבלים גמלת סיעוד והמבק2

במסגרת המחקר נעשו ראיונות עם זקנים מבוטחי חוק ביטוח סיעוד המבקרים במרכזי יום. כמו כן, 

שותפים להחלטה על הביקור במרכז היום ומאחר ששירות מרכז היום נועד  הזקנים יתומכש מאחר

ך זכאי חוק ביטוח סיעוד בתשעה לתרום גם לרווחתם, רואיינו גם הם. אוכלוסיית המחקר נדגמה מתו

. במסגרת המחקר נבחנו דפוסי מאלה אלה שונים וגדלים מסוגים יישובים בארץ המייצגים יישובים

ההשתתפות בפעילויות המרכז, שביעות הרצון ממנו, התרומה של מרכז היום לזקנים והעניין שלהם 

תומכים של  63קרים במרכזים ועל זקנים המב 111בשינויים בדפוסי השימוש במרכז. המידע נאסף על 

  הזקנים. 

  תומכיהםבקרב סקר בקרב זקנים מבוטחי חוק סיעוד שאינם מבקרים במרכזי יום ו .3

ידי אוכלוסיית היעד, נעשה -מאחר שאחת הסוגיות המרכזיות במחקר היא מידת ניצול המרכזים על

ם ובקרב תומכיהם. בדומה סקר בקרב מדגם של זקנים מבוטחי חוק הסיעוד שאינם מבקרים במרכזי

אוכלוסיית מקבלי גמלת סיעוד  בקרבהדגימה בוצעה  כאן גםאוכלוסיית המבקרים,  של לדגימה

בתשעה יישובים בארץ. נאסף מידע על השאלה אם הזקנים ותומכיהם יודעים שהשירות קיים, על 

המונעים מהם  דימוי המרכז בעיניהם, על מידת העניין שלהם בשירות מרכז היום ועל המכשולים

  תומכים של הזקנים.  218זקנים ועל  330להשתמש בו. בסך הכול נאספו נתונים על 

להלן נציג את ממצאי המחקר העיקריים לפי הסוגיות המרכזיות המעסיקות את מפתחי השירותים 

  ואת קובעי המדיניות.  לאורך הדוח יוצגו הממצאים בהרחבה לפי כל אחד ממקורות המידע בנפרד. 

  צאיםממ
  . הניצול הקיים של מרכזי היום1

  נתוני המפקד מראים:

 המפקד  בין. השוואה איש 15,500-ביקרו בהם כ .מרכזי יום לזקנים 172פעלו בארץ  2008שנת ב

-ל 119-מ( 45% של גידול – לזקנים יום מרכזי 53 נוספו 2008- ל 1994קודם מראה כי בין ל הנוכחי

גידול  – 2008-איש ב 15,500-ל 1994-איש ב 7,400-ם גדל מכמספר המבקרים במרכזי היו) וכי 172
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היה נמוך יותר; +) בארץ באותה תקופה 65. קצב הגידול של אוכלוסיית הזקנים (בני 108%של 

     .2008-ב 2.2%-ל 1994-ב 1.4%-מאפוא שיעור השימוש של הזקנים בשירות מרכזי היום גדל 

  כעשירית מהמרכזים יחידה המיועדת לתשושי נפש; מתוך כלל מרכזי היום נמצא כי בכשליש יש

 ). קטנים יחסיתאלו מרכזים ( מיועדים לתשושי נפש בלבד

  שיעור התפוסה מבקרים ביום.  51עמדה על  2008התפוסה היומית הממוצעת במרכזים בשנת

חל  1994. לעומת 73%על עמד הממוצע של מרכזי היום, דהיינו התפוסה היומית מתוך הקיבולת, 

מהמחקר עלה שהתפוסה  ).62%מבחינת התפוסה (אז הייתה התפוסה  ניצול מרכזי היוםפור בשי

  נמוכה יחסית במרכזים במועצות אזוריות (לעומת עיריות), בפריפריה ובמרכזים קטנים יחסית. 

 גידול במספר  חל מהמרכזים 41%-בם, ההשימוש ב היקףמנהלי המרכזים לגבי  הערכותפי -על

). הסיבות שינוי חל לא המרכזים בשאר( צמצום חל 23%-בלמפקד ו דמהשקהמבקרים בשנה 

, המרכז של החיובית התדמיתוכן  והסברה פרסוםשיווק,  יומנהלים ההלפי  לגידולהעיקריות 

שמנו  לצמצום מהסיבות כמה. המבנה של ושיפוץ הרחבה וכן וגיוונן פעילויותה בהיקף הגדלה

 צמצום וכן עצמית השתתפות כום הגבוה שיש לשלם עלהס ,זרים עובדים העסקת היו המנהלים

 .החברתיים והשירותים הרווחה משרד של מכסות

  בקרוב לשני שלישים מהמבנים של המרכזים ישנה פעילות נוספת אחת לפחות שכמעט כולה

מיועדת אף היא לזקנים (לאו דווקא למבקרים במרכז היום). פעילות זו היא בעיקרה  פעילות 

ות, חוגים, הרצאות ועוד. בשליש מהמבנים יש פעילות המתנהלת בעת ובעונה אחת התעמל :פנאי

בשעות אחר הצהריים והערב. במרכזים  גם פעילות ישמהמבנים  57%-עם פעילות המרכז, וב

 גדולים תופעה זו שכיחה הרבה יותר מאשר במרכזים קטנים.

  יום ה י. מאפייני הזקנים המבקרים במרכז2

  ם:נתוני המפקד מראי

 כלל של מזו שונה במרכזים היום המבקרת האוכלוסייהדמוגרפיים, -מבחינת מאפיינים סוציו 

 : בישראל הזקנים

  לל אוכלוסיית הזקנים) בכ 27% לעומת( 80מחציתם מעל גיל כ -

  זקנים)ה אוכלוסיית בכלל 25%לבד (לעומת  גרים 44% -

 )הזקנים אוכלוסיית בכלל 57% לעומת( נשיםהן  70% -

 )הזקנים אוכלוסיית בכלל 44% לעומתשואים (נ אינם 69% -

  )הזקנים אוכלוסיית בכלל 37% לעומת( ;שנות לימוד) 9(עד  נמוכהבעלי השכלה הם  67% -

 בתפקוד אחת בעיה לפחות יש) 77%( במרכזים המבקרים רובנמצא כי ל תפקוד מאפייני מבחינת 

 34%( בדמנטיה לוקים הםש, בעיה בהתמצאות או בניידות קושי, פיזית מוגבלותיומי: -היום

 אינם מוגבלים. . עשרים ושלושה אחוז מהמבקרים קשה) 43%-מוגבלים קל ו

  מהמבקרים במרכזי היום; משרד  62%סיעוד, מממן ה גמלתהמוסד לביטוח לאומי, באמצעות

 2%( את הביקורים במרכז בעצמםמממנים  14%-) ו26%הרווחה מממן כרבע מהמבקרים (

 לבין המוגבלות רמת בין קשר נמצא, כמצופה. )מלת הסיעוד וגם באופן פרטיגידי -עלגם ממומנים 
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 שמשרד מהזקנים יותר מוגבליםבמסגרת גמלת הסיעוד  ים מימוןמקבלה הזקנים :המימון מקור

  .הנפש תשושי בקרב בעיקר נפוץ הפרטי המימון. םיהביקורמממן את  הרווחה

 מראה: 2008-למאפייניה ב 1994-השוואה בין מאפייני אוכלוסיית המבקרים ב  

 .1994-מבוגרים מהמבקרים ב 2008-ב המבקרים -

בחלק היחסי של  ניכרלא חל שינוי בין שני המפקדים בשיעור המוגבלים, אך חל גידול   -

חוק הסיעוד  מתוך הגמלה לפי של  ותהגבוה ותהסובלים ממוגבלות קשה. אחוז הזכאים לרמ

 מכאן. 22%- ל 11%-ופה הנסקרת: מכלל המבקרים במרכזים הכפיל את עצמו בתק

 כי נמצא נפשה תשושי מבחינת. מבעבר מוגבלת אוכלוסייה עם היום מתמודדים שהמרכזים

 .המפקדים בשני ככאלו הוגדרו מהמבקרים 16%

- ב 53%-גדל מ ,חוק ביטוח סיעודהמוסד לביטוח לאומי, במסגרת המבקרים במימון  שיעור -

 .  2008-ב 62%-ל 1994
  

  הםותרומת השירות בעינינם שביעות רצו –תומכיהם מבקרים ו .3

  מראים: והתומכיםכפי שעלו מדבריהם של המבקרים  הממצאים

  73%ממנו ( מאודהמבקרים והתומכים תופסים את המרכז כשירות חשוב, והם שבעי רצון 

 מרוצים). 27%-מרוצים מאוד ו

  ) חברת אנשים ולהשתתף ) ציינו כי הם באים למרכז כדי להיות ב96%כמעט כל המבקרים

  בפעילויות, ורק כרבע ציינו שהם באים למרכז כדי לקבל טיפול בבעיות רפואיות. 

  כמעט כל המבקרים והתומכים רואים במרכז מקום שמקל את הבדידות ומספק עניין, פעילות

 משמעותית וחברה. 

  בדעה שהמקום בכל הקשור בשמירה על בריאות הזקן נמצא כי יותר תומכים מהזקנים עצמם היו

 בהתאמה).  64%-ו 83%שומר על בריאות הזקן (

  84(%אשר להקלת העומס על המשפחה, אחוז גבוה של התומכים דיווחו שהמרכז מקל עליהם 

 .)מהזקנים 61%לעומת 

 כרבע מהמבקרים היו מעוניינים להגדיל את תדירות הביקורים השבועית שלהם. כמחצית 

 התומכיםדיל את תדירות הביקורים. יתרה מכך, מחצית מהתומכים היו מעוניינים שהזקן יג

 מוכנים לשלם באופן פרטי כדי להגדיל את תדירות הביקורים של הזקן. 

 מהמבקרים וכרבע מהתומכים היו מעוניינים לשנות את מתכונת הביקורים  יםשלושה עשר אחוז

 לביקורים במתכונת של סל שירותים גמיש. 
  

   בושלהם המרכז ומידת העניין  ם אתתיסתפ –מבקרים ותומכיהם - . לא4

ביקור במרכז יום הוא אחד השירותים הניתנים במסגרת גמלת הסיעוד. עם זאת, כמעט כל מקבלי 

 2008ממקבלי הגמלה בחרו בשנת  7%הגמלה בוחרים לקבל מטפלת במסגרת סל השירותים, ורק 

ם מבקרים במרכז יום ועם לבקר במרכז יום. ראיונות עם זקנים זכאי חוק ביטוח סיעוד שאינ

  תומכיהם הראו:
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 68%( יום מרכזי של קיומםמבקרים ידעו על -רוב הלא.( 

 שיש סבורים  40%מרכז היום יפה ומטופח במידה רבה, מבקרים סבורים כי -כמחצית מהלא

את לתאר  ורבע לא ידע. )38%שנעים להיות בו (סבורים פעילויות מעניינות וכשליש  מרכזב

 חושבים מבקרים-הלאיותר ממחצית אשר לתפקידי המרכז נמצא כי  היום. את מרכז תפיסתם

) 56%עמום (י) ולהפיג את הש56%עניין ( ספק), ל60%הבדידות ( אתמרכז היום יכול להקל ש

התרומה של  מהישיעור גבוה יחסית שלא ידעו להעריך  ניכרבמידה רבה מאוד או רבה. גם כאן 

מהזקנים סבורים כי מרכז יום יכול להקל את העומס על  כחמישית מהזקנים. רבע –מרכז יום 

  המשפחה ולעזור באופן כללי.  

 להמיר, כלומר, הנוכחיים בתנאים במרכז לבקר עניין הביעו מבקרים-מהלא אחוזים עשר שישה 

 היו שאולי אמרו 9% ועודבכך  רוצים היו מהם 7%( יום במרכז בביקור המטפלת של טיפול שעות

 זו.  להמרהמוכנים  היו) 37%הזקנים ( יתומכמ יותר גבוה שיעור). אתז לעשות מוכנים

 הביעו עניין לבקר אילו היה השירות חינם או לא היה  מבקרים-מהלאושמונה אחוזים  עשרים

) היו 58%הזקנים (תומכי כאן, שיעור גבוה יותר מ גםכדי לקבלו.  מטפלת שעותצריך להמיר 

 מעוניינים בכך. 

  טוב עניין בכך הםהיה ל שלא הזקנים לעומת יום במרכז לבקר עניין הביעוש הזקניםמצבם של 

 שלהערכה חיובית יותר  בעלי, עצמאיים יותר וצעירים יותרבריאותית (-תפקודית מבחינה יותר

הם , ולבד גריםיחסית גבוה מהם  אחוזטוב פחות:  םמצב חברתית חינהבמ אך), בריאותם מצב

 ודיכאון.  הביעו יותר תחושות של בדידות

  מתוך הזקנים שאינם מבקרים במרכזי היום בדקנו בנפרד את עמדותיהם של אלו מהם
עליהם לממש את רצונם להשתמש גורמים המקשים  כמהעלו  מהמחקרהמעוניינים במרכזי היום. 

  : בשירותי מרכזי היום

 לעשות המ יודעים שאינם אמרו 78%-ו, היום מרכזי קיום על ידעו לא) 60%( מהם ניכר חלק -

 . למרכז להצטרף כדי

 .דיווחו כי יהיה להם קשה להיות מוכנים להסעה בבוקר 36% -

  ברמת מוגבלות גבוהה משלהם. להיות בחברת זקנים  להם קשה) דיווחו כי 98%כמעט כולם ( -

שעות, לפעילויות שמעניינות  כמהציינו שהיו מעוניינים לבוא למרכז יום ל םממחצית למעלה -

סל שירותים גמיש). כשליש גם ציינו שהיו כלומר הם מעוניינים בלם (ולא ליום ש ,אותם

וכעשירית היו  ,וקרבב 12-ל 10מעדיפים להגיע בשעה מאוחרת יותר מהנהוג היום, כלומר בין 

 ם. יאחר הצהרי שתתנהלאפילו מעדיפים פעילות 

  סל השירותים הרצוי והמצוי במרכזי היום . 5

להלן ממצאים לגבי היצע השירותים הקיים, נה למבקרים. היום מספק סל שירותים מוב מרכז

  מבקרים בנוגע לשימוש בשירותים בעתיד. -ורצונותיהם של מנהלי המרכזים, המבקרים והלא

  ארוחות   

ת וכמעט כל המבקרים אוכלים ארוח .םיכל המרכזים מספקים ארוחת בוקר וארוחת צהרי כמעט

  בהתאמה). 90%-ו 92%ם (יבוקר וצהרי
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ם חשוב או חשוב מאוד יהמבקרים סבורים שהשירות של ארוחת בוקר וארוחת צהרירוב   -

 בהתאמה).  99%-ו 89%(

 שהיו) השיבו 28%-מ מחצית, כלומר( יום במרכז לבקר עניין שהביעומבקרים -מהלא מחצית -

ביעו עניין במרכז הששלושה רבעים מהתומכים העיקריים ; יום במרכז ארוחה לקבל מעוניינים

  שירצו שהזקן יקבל ארוחות במרכז היום.  רואמ םהיו

 שירות הסעה   

 . זה) משתמשים בשירות 89%בכל מרכזי היום, וכמעט כל המבקרים ( ניתן הסעה שירות

 . זה שירות לולא) אמרו כי לא היו יכולים להגיע למרכז היום 88%המבקרים ( רוב -

 ישתמש שהזקן רוצים היו בהם התומכים ורוב) 77%בשירות ( שמעוניינים מבקרים-הלא רוב -

  . היום במרכז מבקר היה אילו זה בשירות

  רחצה  

חמישה עשר אחוז מקרב המבקרים משתמשים בשירות זה  .רחצה שירותי יש היום מרכזי בכל

) 23%), תשושי נפש (31%במרכז היום, ושיעורם גבוה יותר בקרב הקבוצות האלה: המגזר הערבי (

  ) מהמוגבלים ברחצה משתמשים בשירות. 23%(); כרבע 17%ומקבלי גמלת סיעוד (

 ).4%אין כמעט מבקרים שהיו רוצים להשתמש בשירות ואינם משתמשים בו היום ( -

מבקרים המעוניינים במרכז יום היו מעוניינים בשירות זה וכרבע -עשירית מקרב הלא -

 מתומכיהם.

 שירות כביסה  

אחוז אחד מהמבקרים אמרו שהם רק שלישים מהמרכזים יש שירות של כביסה למבקרים.  בכשני

מרכזי היום משתמשים בשירותי כביסה לצורכיהם העצמאיים (מפות,  אך ,משתמשים בשירות

  סדינים וכד'). 

 ) היו מעוניינים להשתמש בשירות ואינם משתמשים בו היום. 4%מיעוט קטן מהמבקרים ( -

 אישי טיפוח שירותי   

   מספרה

  משתמשים בשירות זה. מהמבקריםמספרה. כרבע  ) ניתן שירות של82%ברוב מרכזי היום (

 מהמבקרים היו מעוניינים להשתמש בשירות ואינם עושים זאת כיום.  כעשירית -

מבקרים המעוניינים במרכז יום היו רוצים להשתמש בשירות אילו היו -פחות ממחצית הלא -

  מבקרים במרכז היום, לעומת כשלושה רבעים מהתומכים שחשבו שהשירות רצוי. 

  פדיקור  

 כירופודיה. פחות מחמישית גם ) ניתנים כיום שירותי פדיקור, מניקור או87%מרכזי היום ( ברוב

    .אלו םשירותימהמבקרים משתמשים ב
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 וריפוי בעיסוק  פיזיותרפיה  

 כך( יחסית נמוכים במינונים בעיסוק וריפוי פיזיותרפיה של טיפול מספקים היום ממרכזי כמחצית

 לפחות מקבלים המבקרים כמחצית). 8.5שבועי של הפיזיותרפיסט הוא השעות ה ממוצעלמשל 

  .  הללו מהשירותים אחד

) סבורים כי חשוב שהשירות יינתן 96%( והתומכים) 71%מבקרים (-), הלא79%רוב המבקרים ( -

 במרכזי יום וכי השירות חשוב. 

  שירות אחות  

 .בשבוע ותשע 11 נמצאת היא בממוצע). 83%( אחות יש היום מרכזי ברוב

 ) סבורים שהשירות חשוב. 85%) והמנהלים (65%מבקרים (-), הלא79%מרבית המבקרים (  -

  סוציאלי עובדשירות של  

, מהמרכזים 88%-ב קיימת הסוציאלי העובד ִמׂשרתמרכזי היום יש שירות של עובד סוציאלי.  בכל

העובדים  הם גם 13% –שעות בשבוע. מהמנהלים  20והעובד הסוציאלי עובד בממוצע 

  הסוציאליים של המרכז. 

  בשל המקום המרכזי שפעילויות הפנאי תופסות במרכזי היום ובחיי הזקנים ייוחד להן פרק נפרד להלן.

 להם ץבמרכזי היום ומחו פעילויות פנאי. 6
המגוון הגדול ביותר של פעילויות שהמרכזים מציעים הוא בשירותי פנאי, חברה ותרבות. הפעילויות 

); 80%-המוצעות במרכזים הן התעמלות (כמעט בכולם); מלאכת יד ועבודות יצירה (בהבולטות 

  ).44%-) ופרשת השבוע (ב59%-); משחקי שולחן (ב74%-פעילות אקטואליה (ב

 בהרצאות השתתפו כמחצית); 78%רוב המבקרים עסקו בחצי השנה שלפני הסקר בפעילות גופנית (

השתמשו ו) 39%( שולחן במשחקי שהשתתפום יותר ציינו ; ואחוזים קטניאמנותית בפעילות ועסקו

 כי אפוא נראהמרכז היום.  בתוך הנעשתשל המבקרים זו פעילות  ה של, רובעל כן). יתר 13%( מחשבב

  מענה בתחום הפנאי והחברה.  נותנים אכןהיום  מרכזי

עוסקים בה  רצון לעסוק בפעילות הפנאי שאינם הביעו) 18%–15%( מהמבקרים יחסית נמוך שיעור

 .שלהם הפנאי צורכי את למבקרים מספק היום שמרכז לעדויותנוסף  חיזוקכיום, ובכך אפשר לראות 

) עוסקים כיום בפעילות פנאי אקטיבית כלשהי (בעיקר פעילות 59%( םמבקרי-הלא ממחצית יותר

 טלוויזיה).עוסקים רק בפעילות פסיבית (בעיקר  41%גופנית, יציאה לבתי קפה ומשחקי שולחן), אך 

 מעבר. פעילות פנאי אקטיביתלעסוק בעניין הביעו  מבקרים-הלאעולה כי רוב  יםנתונמהעם זאת, 

 כמחצית המכשולים הכספיים, מּוָסרים היו אילוהיו מוכנים להשתתף בפעילות של מרכז יום שרבע ל

ת (כגון משתתפים כיום או היו מוכנים להשתתף בפעילות פנאי שמעניינת אותם במסגרת חברתי

  מתנ"ס או מועדון). 
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פעילות גופנית ויציאה לסרטים או  הןבהן  לעסוקהיו רוצים מבקרים -הלאהעיקריות ש הפעילויות

קונצרטים (כשליש ממי שאינם עוסקים בכך); הרצאות ולימודים, פעילות אמנותית ומשחקי שולחן 

 (כרבע ממי שאינם עוסקים בכך). 

תפקודי -הוא המצב הבריאותי אקטיבית בפעילותים מלעסוק מבקר-את הלא ונעהמהגורם העיקרי 

מציאת מסגרת מתאימה, מחסור בחברה -). עם זאת צוינו עוד גורמים מגבילים, ובהם אי81%שלהם (

 ). אלו גורמים ציינוהולמת או בעיית נגישות (כרבע 

   היום מרכזי בפיתוח לדיון סוגיות
  ת מרכזיות אחדות בפיתוח מרכזי היום בעתיד. בממצאי המחקר יש תשומה חשובה לבחינת סוגיו

 במרכזים השימוש היקף את להגדיל אפשר איך? 
) התפוסה 40%מראים כי בצד הגידול שחל בעשור האחרון בתפוסת המרכזים, בחלקם ( הממצאים

 מוכנים מבקרים-מהלא אחוזים ִשבעהזקנים נוספים.  לקלוט) ויש אפשרות 70%-נמוכה (פחות מ

 זקנים 8,500-כ למרכזים נוספים היו, זאת עושים היו אילו. היום של בתנאים יםלמרכז להצטרף

 היו אלו זקנים). 2008 בשנת יום במרכז ביקרו שלא זכאים 122,000-כ מתוך( סיעוד חוק זכאי

 המקומות הפנויים שיש כיום במרכזי היום.  5,700את  מאיישים

  ם מהממצאים: כיוונים אחדים להרחבת היקף השימוש במרכזים עולי

נמצא כי חלק ניכר מהמעוניינים במרכזים אינם  -הפצת מידע על המרכזים לזקנים ולתומכים  -

יודעים על קיום מרכז היום ומה לעשות כדי לנצל את השירות. מכאן שיש להגביר את פעילות 

, בעניין מרכזי היום, ובייחוד בקרב הזקנים הצעירים יותר והמוגבלים פחות היידוע והשיווק

מפני שהם הביעו עניין רב יותר בשירות מהמבוגרים והמוגבלים יותר שבקרב הזקנים. 

אוכלוסיית יעד נוספת לשיווק המרכזים היא בני דור הביניים התומכים בזקנים. הם הביעו 

 עניין רב בשירות, וחלקם אף הביעו נכונות לשלם תמורתו באופן פרטי. 

פיתוח מודלים של מרכזי  -מתאימה לפעילות פנאי  'סל גמיש' לטובת המחפשים מסגרת פיתוח -

יום המספקים סל שירותים גמיש יכול לקדם את השירות ולהגביר את התפוסה במרכזי היום 

שעתיים, רק לפעילויות -ידי מתן מענה לזקנים שאמרו כי היו מעוניינים לבוא למרכז לשעה-על

 י זה. המעניינות אותם. שיעור לא מבוטל מהמנהלים מוכן לשינו

הממצאים  -של דרכים למתן מענה למבקרים שרוצים לבקר בתדירות גבוהה יותר  בחינה -

מראים כי יש אוכלוסייה מקרב המבקרים (כרבע) ומקרב תומכיהם (כמחצית) שהייתה 

מעוניינת להגדיל את תדירות הביקורים. איתור אוכלוסייה זו במרכזים ובחינה של המכשולים 

 של יותר טוביכולים אף הם לסייע בניצול  יותר גבוהה בתדירות זיםבמרכ לבקר מהם המונעים

  .המרכזים

המבנים של מ שלישים בשני כיום - הצהריים אחר לפעילות היום מרכזיהמבנה של  ניצול -

אחר  ובין המרכזפעילות  בשעותבין  –על פעילות מרכז היום  נוספת פעילותמרכזי היום יש 

יש  בזכותה. זו פעילות לפתח להמשיך ישלהשתתף.  בקריםמה גם יכולים ברובה – ייםצהרה

 בשמירה על איזון תקציבי. לעזורבה כדי  שוי, המבנה של יותר טוב ניצול



 

ix 

 היעד אוכלוסיות לצורכי להיערך כיצד?  

הממצאים מראים כי מצד אחד חלק ניכר מהמבקרים סובלים מרמת מוגבלות קשה, ומצד שני 

עיקר אוכלוסיות מוגבלות פחות. יש לבחון בהמשך את הצרכים של המעוניינים לבקר במרכזים הם ב

שתי אוכלוסיות אלו ואת המענים הדרושים כדי לאפשר את שילובן במרכזים או את ניצול המרכזים 

  לסיפוק צורכיהן. 

   מבקרים-הלא של פנאי לצורכי להיענות ואיך, היום במרכזי הרצוי השירותים סל -

רת חברתית, יש לאוכלוסייה עניין רב בשירותים בצד התפיסה שהמרכזים הם מסג -

במיוחד בשירותי פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ושירותי אחות. חשוב להמשיך  טיפוליים,

  לבחון את הציפייה של הזקנים משירותים אלו ואת מקומם בסל שירותי המרכזים.

בפעילויות מבקרים -פעילויות פנאי הן אחד המוקדים של המרכזים. לאור העניין של הלא -

פנאי יש לבחון את הדרכים לניצול המרכזים כדי לתת מענה למגוון גדול של אוכלוסיות 

. אחת הדרכים לעשות זאת היא לתת אפשרות להשתתף רק כזוהמעוניינות בפעילות 

 סל גמיש של צריכת השירותים.  –בפעילות פנאי מסוימת, דהיינו 

כז יום אינם רוצים לעשות זאת בעתיד, עלה כי רוב הזקנים שאינם מבקרים במר מהמחקר -

 כדאיאך היו מעוניינים בהרחבת פעילות הפנאי שלהם, אם במסגרת חברתית ואם לאו. 

 ואינם בקהילה החייםמענה לצורכיהם של זקנים מוגבלים  שייתנו נוספים מודלים לפתח

 כזיבמר גמיש שירותים סל לפיתוח מעבראפשריים  פתרונותיום.  ימבקרים כיום במרכז

הם הנגשת מועדונים לזקנים מוגבלים וכן פיתוח פעילויות פנאי בביתו של הזקן או  היום

 בקבוצות קטנות, למשל בעזרת מתנדבים. 

 נפש לתשושי מענה לתת כדי היום מרכזי היערכות -

מרכזי יום הם המענה הכמעט בלעדי לתשושי נפש בקהילה. הם מאפשרים הן פעילות ותעסוקה לזקן 

לבני משפחתו. שליש מהמרכזים הם מרכזים בלעדיים לתשושי נפש או מרכזים שיש בהם והן הפוגה 

  אגף נפרד לאוכלוסייה זו. 

יכול לעזור הן לזקנים שחיים  נפש לתשושי מיוחדיםיום  מרכזיגם  ואאגפים  עודפיתוח  -

כיום בקהילה ואינם מנצלים את שירות מרכזי היום והן לזקנים שמבקרים כיום במרכזי 

 ם אך מצבם הקוגניטיבי מתדרדר. היו

פיתוח מודלים ייעודיים של מרכזי יום לתשושי נפש, כגון מרכזי יום שיפעלו  לשקול כדאי -

  .והלילה הערבבשעות 

ממצאי המחקר נדונו בוועדה לשירותים קהילתיים של אשל ובמפגשים אחדים עם מנהלי המרכזים 

לשיפור המענה שנותנים המרכזים לאוכלוסיית ואנשי מקצוע בקהילה והיוו תשומה חשובה בחשיבה 

היעד. נוסף על כך, בעקבות המחקר הוקמה ועדה מקצועית מיוחדת שנועדה לבחון את הממצאים ואת 

השלכותיהם על פיתוח המרכזים. במסגרת עבודת הוועדה נבחן היום פיתוח תכניות חלוץ בכמה 

  פי כיוונים העולים מהמחקר.-מרכזים על

 נו.יתוף אשל ובמימוהמחקר התבצע בש
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  תודה דברי

  שסייעו ותרמו להצלחתו של מחקר מרכזי היום על כל רכיביו. מיחובה נעימה היא להודות ל

מרכזי היום, על הזמן והמאמץ שהשקיעו במילוי  ם שלצוותילו םראשית ברצוננו להודות למנהלי

מדורים למען ב םעובדילו םיכן ברצוננו להודות למנהלכמו . לו זכינושהשאלונים ועל שיתוף הפעולה 

שעזרו לנו באדיבות ובנכונות באיתור מקבלי גמלת סיעוד בהם על נערך שהמחקר שובים יהזקן בי

מנהלת והעובדת להיום בנס ציונה ובירושלים ו ילמנהלות מרכזברצוננו להודות ביישובם. בייחוד 

  שעזרו בשלב הראיונות המקדימים.  "הוד ירושלים"הסוציאלית ב

 ,מלמדותהמחכימות וההארות ההערות וה על גדולה לחברי ועדת ההיגוי שליוותה את המחקרתודה 

  הן בשלב גיבוש השאלון והן בשלב הצגת הממצאים. 

יעקב קבילו לשאול צור ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים ולחדת למרים בר גיורא וותודה מי

לנעמי קרן ולטוביה מנדלסון מאשל  ודהת כןכמו  מאשל, על הערותיהם ותרומתם בכל שלבי המחקר;

  על הסיוע בהשגת הנתונים וקידום ההיענות למפקד.

לרכזי עבודת השדה חני פרומן, אביבה  וכן לחן צוק תמיר העומדת בראשוו תודה לצוות עבודת השדה

 ובייחודמקלידי הנתונים, ללוי ומרק מרקוביץ על העבודה המאומצת והיעילה. תודה למראיינים ו

  , על ההקלדה היעילה והאיכותית של הנתונים. רחמן-עבדול להנא

ם שכל, ּומכון ברוקדייל: לרעיה כהן על העריכה שנעשתה בׂש-ג'וינט-חמה לעמיתינו במאיירס תודה

  ללסלי קליינמן ולסו בוביס על ההפקה. כן ולאוולין איבל על התרגום הקולח לאנגלית, 



 

 

  ענייניםהתוכן 

  1  מבוא. 1
  1  םהיו מרכזי. א
  2  למחקר הרקע. ב

  2  המחקר שיטות. 2
  2  ִמפקד. א
  3 עיקרייםה םהותומכי זקנים בקרב סקר. ב

  6  היום מרכזי מפקד. 3
  7 היום מרכזי של מאפיינים. א
  20 םהיו במרכזי המבקרים מאפייני. ב
  30 םהיו במרכזי והפעילויות השירותים. ג
  38 היום במרכזי האדם כוח. ד
  43 היום מרכזי של גאוגרפיים מאפיינים. ה
  44 1994 למפקד 2008 מפקד בין השוואה. ו

  49  תומכיהם ובקרב במרכזים המבקרים סיעוד גמלת מקבלי בקרב הסקר. 4
  49 דמוגרפיים- סוציו מאפיינים. א
  49 במרכז הביקורים מתכונת. ב
  51 במרכז הפנאי ובפעילויות בשירותים שימוש. ג
  59  למבקרים המרכז תרומת של והתפיסה כזמהמר רצון שביעות. ד
  61  סיכום. ה

  62  תומכיהם ובקרב במרכזים מבקרים שאינם סיעוד גמלת מקבלי בקרב הסקר. 5
  62 ותפקודיים דמוגרפיים- סוציו מאפיינים. א
  64  הסיעוד גמלת במסגרת במרכז בחירההו יום מרכז על ידעה. ב
  65 יום במרכז בהשתתפות העניין. ג
  70 מבקרים-הלא בעיני ותרומתו היום מרכז ימויד. ד
  72 יום במרכז להשתתפות וחסמים מניעים. ה
  75    י היוםמרכזפעילויות ב בהשתתפות נםועניי מבקרים-הלא של פנאי פעילויות. ו
  83  מבקרים-הלא בעיני היום מרכז של הרצויה הפעילות מתכונת. ז
  85  סיכום. ח

  85  פעולה וכיווני דיון. 6
    

  88  ביבליוגרפיה

  89   לוחות נספח

   



 

 

  לוחותהרשימת 

  : שיטות המחקר2פרק 

  5  .............................................................................  תומכיהם ועם המבקרים עם הראיונות: 1 לוח

  5  ................................................................  תומכיהם ועם מבקרים-לא זקנים עם הראיונות: 2 לוח

  : מפקד מרכזי היום3פרק 

  7  ......................................................................................  היום במרכזי התפוסה התפלגות: 3 לוח

  9  .................................................  המרכזים של יסוד ונינת לפי, בהם והמבקרים היום מרכזי: 4 לוח

  10  .................................................................  שלהם יסוד נתוני לפי, המרכזים של מאפיינים: 5 לוח

  13  ............................   המרכזים של יסוד מאפייני לפי, המרכז במבנה נוספת פעילות של קיומה: 6 לוח

  15  ...................................  המפקד שלפני בשנה הביקורים ובמספר המבקרים במספר שינויים:  7 לוח

  19  ...................................   המרכזים של יסוד נתוני לפי, המרכזים הפעלת של נוספים היבטים: 8 לוח

  20  ..........................................  בהשתלבות וקשייהן היום במרכזימשולבות -הלא האוכלוסיות: 9 לוח

-סוציו מאפיינים לפי היום במרכזי המבקרים ואוכלוסיית הארצית הקשישים אוכלוסיית: 10 לוח
  22  .......................................................................................................  נבחרים דמוגרפיים

  25  ............................   ותהמוגבל רמת לפי המבקרים של נבחרים דמוגרפיים-סוציו מאפיינים: 11 לוח

  26  ............................   המבקרים של המוגבלות רמת לפי במרכז הביקורים את המממן הגורם: 12 לוח

  28  .......................................................   המוגבלות רמת לפי המבקרים בקרב בעיות שכיחות: 13 לוח

  29  ...................................................   המוגבלות רמת לפי אישית מטפלת להם שיש מבקרים: 14 לוח

  29  ............................................   המבקרים של המוגבלות רמת לפי בשבוע הביקור ימי מספר: 15 לוח

  30  ......................................................  בהם הניתן השירותים מספר לפי המרכזים התפלגות: 16 לוח

  31  ..........  היום במרכזי המסופקים מקצועיים-טיפוליים ושירותים ותומכים אישיים שירותים: 17 לוח

  33  ...............................  היום במרכזי המסופקים ותרבות חברה, פנאי של ופעילויות שירותים: 18 לוח

  38  ..................   המרכזים של יסוד ינימאפי לפי, נבחרים שירותים המקבלים המבקרים שיעור: 19 לוח

  39  .............................  והיקף השעות השבועיות של עבודתו: כוח האדם המועסק במרכזי היום 20לוח 

  43  ...............................................................  לפי סוג הרשות המקומית ,: זמינות מרכזי היום21לוח 

  44  ..........  היישוב גודל לפי, בהם והמבקרים המרכזים ומספרי אוכלוסייתם, עירוניים יישובים: 22 לוח

  45  ..................................................................................  2008-ו 1994 – המרכזים מאפייני: 23 לוח

  46  ........................................................... 2008-ו 1994 – מבקרים של דמוגרפיים מאפיינים: 24 לוח

  47  ................................................................. 2008-ו 1994 – המבקרים של תפקוד מאפייני: 25 לוח



 

 

  47  .....................................  2008-ו 1994 – היום מרכזי בשירות השימוש דפוסי של מאפיינים: 26 לוח

  48  ................................................  2008-ו 1994 – המקומית ברשויות היום מרכזי הימצאות: 27 לוח

  תומכיהם בקרבו במרכזים המבקריםגמלת סיעוד  מקבליבקרב  הסקר: 4פרק 

    מכספם לשלם ונכונותם ביקור בשעות מטפלת שעות להחליף התומכים נכונות: 28 לוח
  50  .............................................................................................   הביקורים מספר להגדלת             

  51  ............................................   במרכז השהייה ומשך הנסיעה משך, והחזרה היציאה שעות: 29 לוח

  52  ....................................................  למרכז ההסעות בשירות מבקריםה שימוש של היבטים: 30 לוח

  58  .......................................................  והחוגים הפעילויות מספר לפי בפעילויות משתתפים:  31 לוח

  59  ....................................................................  ותומכים מבקרים – מהמרכז רצון שביעות: 32 לוח

 ים ובקרב תומכיהםבמרכז מבקרים שאינם סיעוד גמלת מקבליהסקר בקרב : 5פרק 
  63  ................................................................  מבקרים-הלא של דמוגרפיים-סוציו מאפיינים: 33 לוח

  64  ......................................................................  התומכים של דמוגרפיים-סוציו מאפיינים: 34 לוח

  67  .......................  במרכז בהשתתפות עניין לפי מבקרים-הלא של דמוגרפיים-סוציו מאפיינים: 35 לוח

  68  .................  במרכז בהשתתפות עניין לפי מבקרים-הלא של נפשי ומצב תפקודיים מאפיינים: 36 לוח

  70  .............  במרכז הזקן השתתפותב עניין לפי יום במרכז הזקן לביקור ביחס התומך תחושות: 37 לוח

  71  ..................................  בהם לבקר העניין מידת לפי מבקרים-הלא בעיני היום מרכזי דימוי: 38 לוח

  72  ...................................  בהם לבקר העניין מידת לפי מבקרים-הלא בעיני יםהמרכז תרומת: 39 לוח

  73  ...........  במרכזים לבקר העניין מידת לפי מבקרים-הלא של חברתית בפעילות והעדפות רצון: 40 לוח

  74  ..............  במרכזים לבקר העניין מידת לפי מבקרים-הלא בקרב במרכז השתתפותל חסמים: 41 לוח

  75  .......................................................  יום למרכז לבוא הזקן רצון על המשפיעים מאפיינים: 42 לוח

  80  ................................................................  הזקן של הפנאי פעילויות לפי יום במרכז עניין: 43 לוח

   ולשביעות מבחינתו לפנאי תרומתןבין ל עושה שהזקן הפעילויות מספר בין הקשר: 44 לוח
  81  ............................................................................................................  הפנאי מן נורצו             

  82  .....................................  פנאי ופעילות רקע משתני), קנטריל סולם( חיים איכות בין הקשר: 45 לוח

 נספח לוחות 

  89……………………....…..: השטח הממוצע של מרכז יום, לפי מאפייני יסוד של המרכזים1נ לוח

  90……..….…………………: היבטים פיזיים של המרכזים, לפי מאפייני יסוד של המרכזים2נ לוח

   אותם שהעריכו כפי, המפקד שלפני בשנה והביקורים המבקרים במספר שינויים: 3נ לוח
91..……………………………………………המרכזים של יסוד מאפייני לפי, המנהלים             

    



 

 

: השינויים במאפייני המבקרים בשנה שלפני המפקד, כפי שהעריכו אותם המנהלים, לפי 4נ לוח
    92……………………………………………………….…..כזיםמאפייני יסוד של המר

  93. ……………………………………המבקרים של והקוגניטיבי הפיזי התפקוד מאפייני: 5נ לוח

    94….……………………….המרכזים של יסוד מאפייני לפי המבקרים של המוגבלות רמת: 6נ לוח

    95.....………………: רמת המוגבלות של המבקרים לפי הגורם המממן את הביקורים במרכז7נ לוח

  95……..…: הדפוסים השכיחים של רמת המוגבלות וקיומן של בעיות נוספות בקרב המבקרים8נ לוח

  96………………………………המבקרים של המימון מקור לפי בשבוע הביקור ימי מספר: 9לוח נ

    97….……………לפי מאפיינים של המבקרים והמרכזים בשבוע: ממוצע מספר ימי הביקור 10נ לוח

    98…..……שירות ההסעות ושירות הארוחות, לפי מאפייני יסוד של המרכזים : מאפיינים של11לוח נ

  אישיים ותומכים, לפי מאפייני  – נבחרים בהם ניתנים שירותיםש: שיעור המרכזים 12נלוח 
  99…….………………………….…………………………………יסוד של המרכזים  

  , בחריםנמקצועיים -טיפולייםבהם ניתנים שירותים ש: שיעור המרכזים 13נלוח 
  100…....………………………………………………..לפי מאפייני יסוד של המרכזים               

  , ותרבות חברה, פנאי שלים נבחר ופעילויותבהם ניתנים שירותים ש: שיעור המרכזים 14נלוח 
  101…..…………………………………………………לפי מאפייני יסוד של המרכזים               

  102…..…..סיעוד לחוק והזכאות המוגבלות רמת לפי נבחריםירותים : המבקרים המקבלים ש15נ לוח

  103...…המרכזים של יסוד מאפייני לפי, יום במרכז האדם כוח של השבועיות השעות ממוצע: 16נ לוח

  104……………………………………………היום מרכזי מנהלי של נבחרים מאפיינים: 17נ לוח

  , לפי מאפייני יסוד במרכז מבקריםה של האישיות למטפלות הנוגעים היבטים: 18נ לוח
  105…..………………………………………………………………….של המרכזים               

    106.……..במרכזפועל מרכז יום, לפי אחוז הקשישים המבקרים  ןבהש המקומיות הרשויות: 19נ לוח

  107.……..……………2008-ו 1994 – תחלוקה גאוגרפי לפי: מרכזי היום והמבקרים בהם, 20נלוח 

  

 
  
  

  

   



 

 

  תרשימיםה רשימת

  תומכיהם בקרבו במרכזים המבקריםגמלת סיעוד  מקבליבקרב  הסקר: 4פרק 
   בוקר ארוחות שיהיו ורבה מאוד רבה במידה חשוב כי שציינו והתומכים המבקרים: 1 תרשים

  53  ......................................................................................................  במרכז וצהריים                  

  54  .........................................  רצויו מצוי – ותומכים אישיים בשירותים המבקרים שימוש: 2 תרשים

 שירותים במרכז שיהיו רבהו מאוד רבה במידה חשוב כי שציינו והתומכים המבקרים: 3 תרשים
  55  ..................................................................................................מקצועיים טיפוליים

  56  .........................................  לו מחוץ בהן והעוסקים במרכז פנאי בפעילויות המשתתפים: 4 תרשים

  57  .........................................................................................בכך ועניין בפעילות עיסוק: 5 תרשים

  58  ..............................  ורצוי מצוי – במרכז םוטיולי מסיבות, בחוגים המבקרים השתתפות: 6 תרשים

  , ורבה מאוד רבה במידה למבקרים תורם המרכז כי שציינו והתומכים המבקרים: 7 תרשים
  60  ........................................................................................................  היבטים במגוון                 

  60  ..................................  היום במרכז לביקור מניעיהם/סיבותיהם לגבי המבקרים תפיסת: 8 תרשים

  61  ..................................  תומכיםוה המבקרים בעיני במרכז לבקר שמתאימה האוכלוסייה: 9 תרשים

   ים ובקרב תומכיהםבמרכז מבקרים שאינם סיעוד גמלת מקבליהסקר בקרב : 5 פרק

  65...……………………………………....ותומכיהם) מבקרים-לא( : ידע על מרכזי יום10תרשים 

  66…………………………………יום-מבקרים ותומכיהם בשירותי מרכזי-: רצון הלא11תרשים 

  76………………………………………….….הסקר : פעילות פנאי בחצי השנה שלפני12תרשים 

  77……………………….……: מדוע הזקן אינו עוסק בפעילות הפנאי שבה הוא מעוניין13תרשים 

  79…………………………….…..: היכן עושים פעילות פנאי ואיפה היו רוצים לעשותה14תרשים 

  82……………………………ניקוד ב'סולם החיים' של קנטרילללות פנאי י: קשר בין פע15תרשים 

  84…...………………מתכונת הפעילות הרצויה בעיני הזקנים שרוצים לבקר במרכז יום :16תרשים 

  

   



 

 

   



 

1 

  מבוא. 1

  מרכזי היוםא. 
ים חיהמוגבלים ה זקניםאחד השירותים החשובים לאוכלוסיית האת מרכזי היום לזקן מהווים 

ככל  שארילה זקןיש לאפשר להתפיסה שהנחתה את הקמת השירות של מרכזי היום פי -על בקהילה.

של  ברצףוים חוליה משמעותית ובקהילה ובסביבתו הטבעית. מבחינה זו מרכזי היום מה האפשר

    לבין השירותים המוסדיים. זקן, בין השירותים הניתנים בבית הזקניםהשירותים ל

-והוא מספק תחת קורת גג אחת פעילויות חברתיות ,ניתן על בסיס קבוצתי מרכזי היוםשירות 

וים וטיפוליים. המרכזים מה-טיפוליים, ארוחות ושירותים מקצועיים-ים אישייםתרבותיות, שירות

חלק  ברמת תפקוד נמוכה. זקניםמיועד לו זקןניתן מחוץ לבית ההאת השירות הקהילתי העיקרי 

מסגרת נפרדת או ב( נפש לתשושי מיועדיםוחלק  ,מהמרכזים מיועדים לזקנים המוגבלים בתפקוד פיזי

  כז יום לזקנים מוגבלים פיזית).אגף נפרד בתוך מרב

 גיעמרכז היום פועל חמישה או שישה ימים בשבוע, בהיקף של שש שעות ביום לפחות. הזקן המוגבל מ

פי מתכונת שנקבעה מראש. -שעות, על כמה מרכזבפעמים בשבוע בהסעה מאורגנת ושוהה  כמהלמרכז 

גופים ו , גופים וולונטריים נוספיםעמותות מקומיות למען הזקן הםהשירות המפעילים העיקריים של 

  פרטיים.  

מרכז היום הוא חלק מסל השירותים  לזכאי גמלת יומי.  תשלום התשלום בעבור ההשתתפות הוא

הכולל  סל קייםבוחר את סוג השירותים הרצויים לו, אחד או יותר, מתוך  ת סיעודהזכאי לגמלסיעוד. 

השיעורים שבהם ניתנים כל סוגי השירותים  .גם טיפול של מטפלת בבית, לחצן מצוקה ושירותי כביסה

: השגחה שהוא זקוק להבטח בעזרת הזולת או רמות, לפי מידת התלות של המבו שלושהאלה נקבעו ב

זכאי  יום וכן מי שזקוק להשגחה-מי שתלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב פעולות היום - 1רמה 

זכאי לגמלה אם הוא שעות  5שעות שבועיות של טיפול אישי בבית או בשווי  9.75לגמלת סיעוד בשווי 

יום - בעזרת הזולת ברוב פעולות היום רבה מאוד במידה מי שתלוי - 2רמה ; יוהכנסות בשלמופחתת 

שעות  8שעות שבועיות של טיפול אישי בבית או בשווי  16  זכאי לגמלת סיעוד בשווי ברוב שעות היממה

מי שתלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות  - 3רמה ; יוהכנסות בשל זכאי לגמלה מופחתתאם הוא 

שעות  18 להשגחה מתמדת זכאי לגמלת סיעוד בשווי יום בכל שעות היממה וכן מי שזקוק-היום

למי  .יוהכנסות בשל זכאי לגמלה מופחתתאם הוא שעות  9שבועיות של טיפול אישי בבית או בשווי של 

שעות טיפול  2.75-ל, ו1שעות טיפול בבית ברמה  2-יום ביקור שווה בערכו ל  – שבוחר לבקר במרכז יום

   . 3–2ברמות 

זקנים מוגבלים שאינם זכאי חוק סיעוד. ההשתתפות ל - מימון משרד הרווחה השירות מסופק גם ב

  במבחן הכנסות של הזקן.   יתבמימון הביקור במרכז יום מותנ

ומאז אנו עדים לפיתוח מואץ של  ,שמוניםתחילת הפיתוח של מרכזי יום הייתה באמצע שנות ה

. מספר 2008בשנת  170-מעלה מלל 1990בשנת  53-השירות. כך למשל, מספר מרכזי היום גדל מ
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(מעל  2008בשנת  15,500-(פחות מאחוז אחד מכלל הזקנים) לכ 1990בשנת  3,800-המבקרים גדל מכ

   . )מכלל הזקנים יםשני אחוז

   הרקע למחקרב. 
 ובהן ,שימוש בשירות זהעניין הבאחדות בצד הפיתוח של המרכזים התעוררו בשנים האחרונות סוגיות 

 משירות זה תיתה יכולה ליהנויאוכלוסיית היעד שה כלאם  ;מנוצל במלואושירות האם  שאלות כגון

ם יכיצד תופס ;צרכים של הזקנים המוגבליםה ממלא אתאם סל השירותים  ;אכן מממשת את זכותה

   .יום ישביעות הרצון של הזקנים המבקרים במרכזמידת מהי  , וכןים את המרכזיהלקוחות הפוטנציאל

צע יה תפוסה;ה למשל ,שיטתי ומעודכן על מאפיינים של המרכזים ,ם מידע בסיסיהיו כמו כן אין

מספר הרשומים והמבקרים; פרופיל אוכלוסיית המבקרים; דפוסי השימוש; דפוסי השירותים; 

  והתאמת ההיבטים הפיזיים לצורכי הזקנים.  שימוש בשירותיםה

 דיוןהת מטר .דיון מקיף על מרכזי היוםיזמה הוועדה לשירותים קהילתיים של אשל  וסוגיות אל שלב

עדה מיוחדת ולבחון דרכי היערכות חדשות לקידום שירות זה. דיונים דומים התקיימו בוהייתה 

בהשתתפות נציגים ממכון  ,אלההפורומים השהוקמה לנושא זה במוסד לביטוח לאומי. בדיונים בשני 

בסיס לעיצוב המדיניות בפיתוח  –כן ספק מידע שיטתי ומעודכדי למחקר בעלה הצורך ברוקדייל, 

  .בצע מחקר מקיף על מרכזי היוםמכון ברוקדייל י-ג'וינט-שמאיירס, והוחלט השירות בעתיד

אחר כך נתאר את ממצאי המפקד וכן את  .בהמשך נסקור את השיטות שעליהן התבסס מחקר זה

רב הזקנים שאינם בקרב הזקנים המבקרים במרכזי היום ובקרב תומכיהם וכן בק –ממצאי הסקר 

סוגיות מבקרים במרכזי היום ובקרב תומכיהם. נחתום בסיכום קצר של הממצאים ובהעלאת 

  .הדורשות תשומת לב

  ת המחקרושיט. 2

   :מרכזיים רכיבים שניהמחקר כלל  כדי לספק תמונה מקיפה על מרכזי היום

  פקד מִ א. 
מבקרים. השאלונים נשלחו בדואר  ושאלון המרכז מנהלל: שאלון שימשו במפקד שני סוגי שאלונים

  צוות מרכזי היום.  שלנועדו למילוי עצמי הם ו ,יחד

 של שעותהימים וה: הגוף המפעיל, תאריך הפתיחה, אלומנהל המרכז שאלנו על נושאים לבשאלון 

רכז, נתונים כמותיים על אוכלוסיית המבקרים: מספר ההפעלה, יום ארוך, פעילות נוספת במבנה המֶ 

תנה, שיווק, הקיבולת והתפוסה היומית; שינויים שחלו בשנה האחרונה באוכלוסייה זו, הְמ רשומים, 

השירותים והחוגים הניתנים, פרטים על שירותי ההסעות והארוחות, מעורבות המבקרים 

  פרטים על מנהל המרכז.וכן  ומשפחותיהם, כוח האדם במרכז, היבטים כלכליים, היבטים פיזיים
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נתוני יסוד על כל  וכמה כמההתבקש צוות המרכז למלא  במרכז המבקריםת על אוכלוסייבשאלון 

דמוגרפיים (שנת לידה, מין, ארץ לידה, שנת עלייה, מצב -כללו מאפיינים סוציו ומבקר. נתונים אל

משפחתי, הסדר המגורים); מאפייני תפקוד ובריאות (בעיות בריאות קשות, מצב הראייה והשמיעה, 

- , ניידות מחוץ לבית, מצב קוגניטיבי ותפקוד נפשיADL –יומיות -םעולות יושליטה על הסוגרים, פ

 רחצה, פיזיותרפיה חברתי); דפוסי השימוש במרכז היום (תאריך הצטרפות, קבלת שירותי הסעה,

רגילה או לתשושי נפש, השתתפות ביום ארוך, זכאות לגמלת סיעוד,  –ריפוי בעיסוק, סוג היחידה ו

ברוב הגדול של המרכזים צוות  קיומו של מטפל). וכן י הגורם המממן, היעדרויותמספר ימי הביקור לפ

לסייע  כדימרכזים נשלחו פוקדים מטעם המכון  כמהפסי השאלונים. בוט הוא שמילא אתהמרכז 

  במילוי הטפסים.

  . בעילום שםהמפקד התבצע ו ,לא נשאלו פרטים מזהים של המבקרים

 שקיבלוהעמיד לרשותנו את רשימת מרכזי היום ותים החברתיים והשירהשירות לזקן במשרד הרווחה 

 172 כללה בסופו של דברו ,שירותי סיעוד. רשימה זו היוותה את מסגרת המפקד למתןאישור מהמשרד 

יום). גם  ימוכרים כמרכז כבר לא היומקומות ברשימה כמה מהמרכזי יום (במהלך המפקד התברר כי 

בידינו ערב המפקד בעדכון פרטים מנהליים (כתובות וטלפונים) של סייע  'אינפו-אשל'מאגר המידע 

  מרכזי היום.

 מכון-ג'וינט-מאיירס ם שללאחר מאמצים רבים מצד. 2008ועד סוף  2007מסוף  –המפקד נמשך כשנה 

השתתפו  75%ממרכזי היום:  87%-שיעור ההיענות למפקד להגיע , משרד הרווחה ואשל ברוקדייל

השתתפו  12%-ד, כלומר החזירו את שני השאלונים שהתבקשו למלא, ובמפק המלא השתתפות

  ).המבקרים אוכלוסיית על שאלוןהמנהל (ולא את להחזירו רק את השאלון  – תחלקי השתתפות

עבור המרכזים שלא השתתפו במפקד. באופן בנתוני יסוד על המרכזים הושלמו בטלפון ובאינטרנט גם 

  מרכזי היום בארץ. זה יש בידינו מידע בסיסי על כל 

למרכז  בקביעות שבאאדם הוא  'מבקר' ,לפי הגדרתנו. 'מבקר'מיהו  נדרשה הגדרהלצורך המפקד 

למרכז רק כדי לקבל ים שבאאנשים במפקד כללו הו(לפחות פעם בשבוע) ומקבל סל יומי מלא. כך לא 

  ם בתדירות נמוכה מפעם בשבוע.באיהשירות כזה או אחר או 

  עיקרייםהם הותומכי סקר בקרב זקניםב. 
סיעוד ועם ילדים של הזקנים. חלק מהזקנים  מקבלי גמלתבמסגרת המחקר נערכו ראיונות עם זקנים 

במסגרת חוק  זאתשהיו יכולים לעשות  אףמבקרים במרכזי יום, וחלק אינם מבקרים במרכזי יום, 

 שאחד משום ,ובצורתם בגודלםמייצגים  ישוביםי תשעהלהשתתף במחקר  נבחרוביטוח סיעוד. 

 היצע. המסוים ישוביב השירותים היצע הוא יום מרכז שירות צריכת על להשפיע שיכולים המאפיינים

ואופיו (כפרי לעומת עירוני). כך למשל, עיר גדולה יותר יכולה בדרך  ישוביה מגודל מושפע השירותים

 שירותים. שונות יהאוכלוסי לקבוצות שירותים של יותר רבכלל להציע מספר גדול יותר ומגוון 

. שוביםיי לכמה אחד יום מרכז של היצע יהיה למשל, מהם שונים יהיו הכפרי במגזר המוצעים

+ תושבים); אשקלון, נתניה 200,000מייצגות ערים גדולות ( – וירושלים אביב-תל: שנבחרו היישובים
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 ערים מייצגות –כרמיאל ו מוצקין תיקרי); תושבים 199,999–50,000( בינונית ערים מייצגות –וחדרה 

 בכל. כפרי מגזר מייצגות –תושבים); מועצות אזוריות עמק יזרעאל ועמק חפר  49,999–5,000( קטנות

   .יום במרכזי מבקרים ושאינםזקנים מקבלי גמלת סיעוד המבקרים  נדגמו ההאל ישוביםימה אחד

חושבים על  – ניםילדי הזק –איון עם הזקנים היה חשוב ללמוד גם מה בני דור הבינייםירה לענוסף 

לא שבשירותים וזקנים ההשימוש של יש השפעה על שלילדי הזקנים תפיסה , בשל היוםהשירות מרכז 

יה לזקן יידי פנ-התומך זוהה על .הםהשירותים המוצעים לאודות על הזקנים מיידעים את ההם  אחת

נתוני פי -עליום, או -םיוחיי הב ביותרעוזר לו הוא הכלות האו החתנים ו יובנותו, בשאלה מי מבני

; אודות הזקןעל איון יאיון עם התומך כלל שני חלקים. החלק הראשון היה ריהביטוח הלאומי. הר

על דעתו להתומך  נשאלחלק השני בלא רואיין. עצמו הזקן אם רק שאלות בחלק זה התומך נשאל 

  מרכז היום.

  איסוף הנתונים

הראיונות עשו את הראיונות עם התומכים היו טלפוניים. ; ניםהראיונות עם הזקנים נערכו פנים אל פ

  מראיינים שהוכשרו במיוחד למחקר. 

  כלי המחקר

מטרות מחקר זה. לצורך פיתוח השאלון להנתונים נאספו באמצעות שאלון מובנה סגור שנבנה במיוחד 

 קוימה. מהם מבקרים במרכז יום ותומכת של אחד אינםזקנים ששלושה נערכו ראיונות פתוחים עם 

 ייתהמבקרים במרכז יום, וקדם לה סיור שמטרתו ה שאינם זקנים שלמיקוד  קבוצתפגישה של 

נלווים: כך, נערכה סקירת ספרות על שני נושאים מרכזיים  לענוסף  .מהמקום הזקנים התרשמות

שימוש בשירותים חברתיים בכלל ובמרכזי יום בפרט. על סמך -שימוש ואיכן שיווק לזקנים ו

ראיונות, קבוצות המיקוד וסקירת הספרות זוהו הנושאים העיקריים והחסמים העיקריים שמונעים ה

  תח שאלון מובנה סגור. מרכז יום, ופּובשירותי  את השימושמזקנים 

 ,Barthel Index) (Mahoney & Barthelהשתמשנו בשאלון במדד ברטל ( ADL-לצורך הערכת תפקוד ב

 –) Ware, 1992( SF-12 – הראשונה: סקלות להערכת איכות חיים בשתיכמו כן השתמשנו ). 1965

מורכבת  –) Cantril, 1962סולם החיים של קנטריל ( –יה יהשנ; בוחנת איכות חיים הקשורה לבריאות

 10-ל(החיים הגרועים ביותר האפשריים)  0בין שבה התבקש הזקן לדרג על סולם ששאלה אחת מ

  בו הוא נמצא. שאת השלב (החיים הטובים ביותר האפשריים) 

  עיבוד הנתונים

-. ניתוח דוSPSS (Statistical Package for Social Sciences)ניתוח הנתונים נעשה באמצעות תוכנת 

משתני נעשה -לבדיקת קשר בין משתנים לא רציפים. ניתוח רב 2משתני נעשה באמצעות מבחני 

את עוצמת ההשפעה העצמאית  Odds Ratioמבטא מדד  ובאמצעות רגרסיה לוגיסטית. ברגרסיות אל

  תלויים הנכללים במודל.-של כל אחד מהמשתנים הבלתי
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   )1(לוח  המבקרים במרכזי יום סיעוד גמלת מקבליבקרב זקנים  סקר
כדי  וכן בפעילויות המרכזשל המבקרים את דפוסי הביקור וההשתתפות יותר רב כדי לבחון לעומק 

 ,העניין שלהם בשינוייםאת ומבחינתם התרומה של מרכז היום  אתלבחון את מידת שביעות רצונם, 

איון עם תומכים בלתי ינערך ר על כך נערך ריאיון עם מדגם של זקנים המבקרים במרכזי יום. נוסף

במרכז על הביקור החלטה להם שותפים ש, מאחר )םהילדי כלל בדרךם (פורמליים עיקריים של הזקני

מבקרים  153על נאספו נתונים  ך הכולבסלרווחתם. גם ועד לתרום שירות מרכז היום נמאחר שהיום ו

. כמו כן נערכו תומכים 21עם  טלפוניים' אודות ראיונות'ב אואל פנים עמם  פנים נותראיו 132-ב

   תומכים. 63ראיונות טלפוניים עם 

   תומכיהםעם מבקרים והראיונות עם ה: 1 לוח
מספר   

  הראיונות
סה"כ ראיונות עם 

  זקנים
"כ מידע על סה

  זקנים
סה"כ מידע על 

  תומכים
  132  90   מבקררואיין 

153  
  

  42  מבקר ותומך רואיינו
63  

    21  רואיין רק תומך
  

  ) 2(לוח  סיעוד שאינם מבקרים במרכזי יום מקבלי גמלתסקר בקרב זקנים 
ים המרכז השאלה אםבמחקר היא  תת את הדעתעליהן רצינו לשאחת הסוגיות המרכזיות שמאחר 

ידי אוכלוסיית היעד, נערך סקר בקרב מדגם של זקנים מבוטחי חוק סיעוד שאינם -מנוצלים דיים על

הילדים). בעזרת סקר זה ניסינו לבחון את  כלל בדרך(מבקרים במרכזים ובקרב תומכיהם העיקריים 

 אם לשירות יש סטיגמהאת השאלה יודעים על קיום השירות;  ובני המשפחה זקניםהמידה שבה ה

המכשולים המונעים מהם להשתמש בו. את ו ;מידת העניין שלהם בשירות מרכז היוםאת  ;םהבעיני

איון ימם או ברראיונות פנים אל פנים ע 169-ב מבקרים-לא זקנים 330נאספו נתונים על   בסך הכול

איין הזקן להתריכולתו של -איאיון אודות היו יהסיבות העיקריות לרתומכים.  161אודות טלפוני עם 

תומכים  218על נאסף מידע עוד דמנטיה, קשיי שמיעה וכד') או קשיים לראיין את הזקנים. בשל (

  .מבקרים-לא (ילדים) של זקנים

   תומכיהםעם מבקרים ו-ראיונות עם זקנים לאה: 2 לוח
  

  מספר הראיונות
סה"כ ראיונות עם 

  זקנים
סה"כ מידע 
  על זקנים

סה"כ מידע על 
  תומכים

  169  112   רואיין רק זקן
330  

  
  57  זקן ותומך רואיינו 

218  
    161  רואיין רק תומך

  
  כלליות ומונחים הערות

 בצורת להשתמש בחרנו אחת לא. אחרת צוין אם אלא, כאחד ולגברים לנשים תקפים בדוח הדברים )1(

 גם שי כי-אף, נשים הם בכלל בזקנים ובטיפול היום במרכזי התפקידים מבעלי שרבים מפני הנקבה

  .אלו תפקידים הממלאים גברים

רוב הנתונים בדוח מופיעים בלוחות. עם זאת, יש בלוחות נתונים שאין התייחסות אליהם בטקסט  )2(

  יש בטקסט התייחסות לנתונים שאינם מופיעים בלוחות.  כמו כןו
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  (לפי סדר הופעת המונחים בדוח) הבהרת מונחים
רכז היום הבאים למרכז לפחות פעם בשבוע ומשלמים על משתמשי שירות מ –'רשומים' או 'מבקרים' 

פי התפוסה היומית -בסיס יומי (מספר זה גבוה כמעט תמיד ממספר המבקרים ביום, מספר הנמדד על

  הממוצעת.)

  עמותה למען הזקן מיסודה של אשל הפועלת ברשות מקומית – 'עמותה מקומית'

  קומיתגוף וולונטרי או פרטי שאינו עמותה מ – 'גוף אחר'

  ודרוזים ערבים-מוסלמים, נוצרים –'ערבים' 

  דת סיווג בלי ואוכלוסייה ערבים שאינם נוצריםיהודים,  –אחרים' יהודים ו'

  מחוזות הצפון והדרום – 'פריפריה'

  מרכז יום שבו יחידה לתשושים ויחידה לתשושי נפש – 'מרכז יום משולב'

  יום-היום בחיי ביותר להם העוזרים ,הביניים דור בני, הזקנים של ילדיהם –'תומכים' 

  היוםמרכזי  מפקד. 3

 –של פרופיל המבקרים במרכזים  מקיפהקבל תמונה לשל מרכזי היום לזקנים מאפשר  הארציהמפקד 

ל מאפייני המרכזים עצמם. עדפוסי השימוש בשירות, נוסף  מבחינתמהבחינה הדמוגרפית והתפקודית ו

 זקניםשל קובעי המדיניות ומתכנני השירותים הקהילתיים ל בסיס לכל דיון מהוויםנתוני המפקד 

ממצאי המפקד עשויים לעניין ציבור רחב יותר של בעלי תפקידים  כמו כן, בגופים העוסקים בכך.

  .זקניםהקשורים באופן כזה או אחר למרכזי היום ל

המפקד . מסוג זהת מפקדים הוא השני בסדר ,שהתבצע במסגרת המחקר הנוכחי, 2008-מהמפקד 

מפקד, יחסית לרכיבים האחרים של מחקר מרכזי היום, בהיתרון  .)1998 (באר, 1994 -ב הראשון נעשה

סרון המובנה של כל ילהגיע לכל המרכזים הפועלים בארץ ולכלל המבקרים בהם. הח הניסיוןהוא 

  סוגיות המעסיקות את קובעי המדיניות.הכנס לעומק ימפקד הוא בחוסר יכולתו לה

יש למרכזי היום ש מובן , אךרבים מאפייניםבמסגרות הנבדלות זו מזו  ותנכלל 'מרכז יום'תחת השם 

 בעלימטרות המפקד היא לנסות לזהות קבוצות של מרכזי יום מגם לא מעט מאפיינים משותפים. אחת 

  מאפיינים משותפים.

בקר במרכזים אודות כל זקן המעל מרכזי היום. במסגרת המפקד נאסף מידע  בכלהמחקר כלל מפקד 

, היום במרכז מבקר שהזקןדמוגרפיים, בריאותיים ותפקודיים, משך הזמן -(כגון אפיונים סוציו

; הזקנים לצורכי והציוד המבנים התאמת; הניתנים השירותים); מימון ומקורות הביקורים תדירות

 על למלא ונתבקש היום מרכזי שמנהלי שאלון) א: (באמצעות התבצע המפקד. תקציביים היבטים וכן

 בסך. המשתתפים כל אודות על היום מרכז צוות ידי-על למילוי טפסים) ב; (היום מרכז פעילות אודות

 על נתונים); 172( היום מרכזי כלל על) משתתפים ומספר גוף מפעיל כגון( בסיסיים נתונים נאספו הכול
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 המבקרים הזקנים על נתונים); 149( מהמרכזים 87% על נאספו אדם וכוח השירותים, הפעילויות

  ). 129( מהמרכזים 75%-ב נאספו יום במרכזי

   המפקדלפרק הערות 

והם מובאים בנספח הקריאה חלקם לא לפגוע ברצף ש כדילוחות.  40-כחלק זה של הדוח כולל  )א(

 וכן הלאה.  2נ, 1נמסומנים: 

  ל.ום לסך הכמימתאילא תמיד  יםהפירוט מיסיכובגלל עיגול מספרים  )ב(

נושאים עיקריים: (א) מאפייני המרכזים; (ב) מאפייני המבקרים; (ג)  וסק בשישהעהפרק המפקדי 

 המפקד בין השוואה; (ו) השירותהשירותים והפעילויות; (ד) כוח האדם; (ה) מאפיינים גאוגרפיים של 

  .1994 למפקד הנוכחי

  היום מרכזי של מאפיינים. א
, ותמשרת ןשהגוף המפעיל, מגזר האוכלוסייה : הרבים מאפייניםביום נבדלות זו מזו ה ימרכזמסגרות 

, המרכז גודל המרכז (מספר הרשומים בו), ותקסוג האזור, צורת היישוב והמעמד המוניציפלי, 

  ומקום המרכז (במבנה נפרד או לא). הימצאות יחידה לתשושי נפש

לוסיית מאוכ 2.2% – איש 15,500-כבהם ביקרו  .זקניםמרכזי יום ל 172פעלו בארץ  2008בשנת 

  )  4(לוח  .הזקנים בארץ

התפוסה היומית הממוצעת איש.  90יום עומד על  יזבמרכהרשומים המבקרים הממוצע של מספר ה

שיעור התפוסה הממוצע של מרכזי היום, דהיינו מבקרים.  51עומדת על (מספר המבקרים ביום) 

   )5(לוח  .73%על  , עומד(סך המבקרים שהמרכז יכול להכיל) התפוסה היומית מתוך הקיבולת

  :במרכזי היום התפלגות של שיעור התפוסהובו  3לוח להלן 

     היום במרכזי התפוסה התפלגות: 3 לוח
  אחוז המרכזים  שיעור התפוסה

  100  "כסה
    

  9  49%עד 
59%-50%  11  
69%-60%  19  
79%-70%  29  
89%-80%  10  
99%-90%  14  

100%+  7  
  

כי  נמצא זאת לעומת. 70%-היום שיעור התפוסה נמוך מ ממרכזי 40%-כעולה כי ב 3בלוח  מהנתונים

, מהמרכזים 40%-ומעלה. בתווך נמצאים כ 90%הוא ) שיעור התפוסה 21%חמישית מהמרכזים (כב

  .89%-ל 70%בין הוא  בהם שיעור התפוסהו
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שבוע). ימים ב שישהמהמרכזים פתוחים  7%ימים ( 5.1על ׂשות שעות בשבוע המתפר 32מרכז יום פועל 

  שעות ביום פעילות.  6.3פירוש הדבר שמרכז יום פתוח בממוצע 

) זכאים לרמות הגבוהות 24%סיעוד וכרבע ( גמלת) מהמבקרים במרכזים הם זכאי 64%שני שלישים (כ

מכלל זכאי חוק  7%-לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי, כ ).5(לוח  ;)168%או  150%של גמלת הסיעוד (

  בתקופת המפקד.מרכז יום ביקרו בסיעוד בארץ 

  :)5-ו 4(לוחות  להלןאת המרכזים לפי המאפיינים אפשר למיין 

 מפעילהמכלל המרכזים)  81% שהםמרכזים  140הרוב המכריע של מרכזי היום (את  - הגוף המפעיל

 למשל) (14%גוף וולונטרי אחר ( מפעילים הן) 32שאר המרכזים (את עמותה מקומית למען הזקן. 

ומספר המבקרים הממוצע בהם נמוך יחסית.  ,)5%פרטיים (גופים הן ) 'מטב' או ירושליםב 'מלב"ב'

  ) 4(לוח  .תסיעוד במרכזים של הגופים הוולונטריים והפרטיים גבוה יחסיהשיעור זכאי חוק 

אחוז המבקרים הערבים  ).המרכזים מכלל 10%מרכזים ( 18במגזר הערבי פועלים  - מגזר אוכלוסייה

). 8%( זקניםמתוך כלל המבקרים כמעט זהה לאחוז הערבים בקרב אוכלוסיית ה במרכזי היום

 מספר המבקרים הממוצע – 93-ו 66המרכזים במגזר הערבי קטנים מהמרכזים במגזר היהודי (

המגזר היהודי. במגזר הערבי בולט השיעור  ממרכזי), והם הוקמו בתקופה מאוחרת יותר בהתאמה

ד והזכאים לרמות הגבוהות של הגמלה נמוך מאשיעור ו ,)43%סיעוד (הנמוך של המבקרים זכאי חוק 

 מספר השעותמבמגזר הערבי גדול במקצת פועל בהן מרכז היום ש). מספר השעות השבועיות 4%(

  ) 5(לוח  .במגזר היהודיהוא פועל ש

ריות המבקרים בהם פועלים במגזר העירוני (עימהמרכזים ומ 80%-כ - ומעמד מוניציפלי צורת יישוב

פועלים במגזר הכפרי. המרכזים המשתייכים למועצות מקומיות קטנים  20%-ומועצות מקומיות) וכ

. שיעור זכאי חוק סיעוד במגזר הכפרי נמוך )5(לוח  והוקמו מאוחר משאר המרכזים) 4(לוח יחסית 

    ).5לוח  52%יחסית (

). המרכזים 4לוח י הפריפריה () מהמבקרים במרכזי היום מתגוררים באזור36%כשליש ( - סוג האזור

 ;)5, לוח בהתאמה בממוצע ,95רשומים לעומת  83בפריפריה קטנים מהמרכזים בשאר האזורים (

ושיעור זכאי חוק סיעוד  )5(לוח  פחותותיקים ), הם 5, לוח 67%נמוך יחסית (בהם שיעור התפוסה 

  ).5, לוח 69%לעומת  54%נמוך בהם יחסית לשאר האזורים בארץ (

 20%-מספר המבקרים בהם. בכבמרכזי היום נבדלים ביניהם גם בגודלם, דהיינו  -ל המרכז גוד

 בכל מרכז :כרבע מהמרכזים ים. מן העבר השני נמצא)4(לוח  50-מהמרכזים מספר המבקרים נמוך מ

רשומים) שיעור התפוסה נמוך  79(עד  יותר במרכזים הקטנים. )4(לוח  זקנים 120לפחות  כזה רשומים

  ).5, לוח 67%ית (יחס
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  ני יסוד של המרכזים*נתומרכזי היום והמבקרים בהם, לפי : 4לוח 

 מספר המבקרים      מספר המרכזים   
 אחוזים מוחלט   אחוזים מוחלט  

 100  15,482  100 172 סה"כ

      גוף מפעיל
 85 13,208  81 140 עמותה מקומית

 11 1,663  14 24 וולונטרי
 4 611  5 8 פרטי

      

      מגזר אוכלוסייה
 92 14,286  90 154 יהודי
 8 1,196  10 18 ערבי

      
      צורת יישוב ומעמד מוניציפלי

 80 12,438  81 140 סה"כ -עירונית 
 73 11,258  70 121 עירייה    
 8 1,180  11 19  מועצה מקומית    

 20 3,044  19 32 כפרית (מועצה אזורית)
      

      סוג האזור
 36 5,645  40 68 פריפריה

 64 9,837  60 104 שאר האזורים
      

      גודל (מס' רשומים)
 7 1,041  19 32 49 עד

79-50 49 28  3,169 20 
119-80 50 29  4,685 30  

+120 41 24  6,587 43 
      

      יחידה לתשושי נפש
 64  9,841  68 117 אין

 30  4,643   21 36 רכז משולב)יש (מ
 6  998  11 19 מרכז בלעדי לתשושי נפש

      
      ותק (שנים)**

9-1 35 26  3,196 26 
13-10 35 26   3,220 26 
19-14 35 26  3,294 27 
30-20 29 22  2,477  20 
     14.1 ממוצע

      

      המרכז*** מיקום
 82  10,723    78 116 במבנה נפרד

 10  1,328  13 19  או בצמוד /מועדוןוגןמיור /דבותאת בי בתוך
 8  1,082   9 13 אחר

  .כלל מרכזי היום שפעלו בארץ בתקופת המפקד, אלא אם צוין אחרת נתונים מבוססים עלה   * 
  .מהמרכזים שפעלו בארץ בתקופת המפקד 78% מבוססים עלהנתונים   ** 

  .רכזים שפעלו בארץ בתקופת המפקדמהמ 86% מבוססים על*** הנתונים 
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   הםני יסוד שלנתומאפיינים של המרכזים, לפי : 5לוח 

  
 גודל

  ממוצע
(מס' 

 )רשומים

 שיעור
  התפוסה

 (באחוזים)

  שעות ממוצע
 הפעילות
 השבועית

 הוותק
  הממוצע

 (שנים)

 סיעוד חוק זכאי שיעור
 (באחוזים)

 

 "כסה

  לרמות זכאים
 של הגבוהות
 * הגמלה

 24 64 14.1 32.1 73 90 סה"כ
       

 גוף מפעיל
 23 64 14.2 32.3 73 94 עמותה מקומית

  32 69 13.5 31.5 75 71 'גוף אחר'
    

 מגזר אוכלוסייה
 26 66 14.4 31.9 73 93 יהודי
 4 43 11.2 33.5 69 66 ערבי

    

 צורת יישוב ומעמד מוניציפלי
 25 67 13.9 32.2 74 89 סה"כ -עירונית 

 25 67 14.3 32.3 74 93 עירייה    
 20 64 10.7 31.0 68 62 מועצה מקומית    

כפרית (מועצה 
 20 52 14.8 31.8 70 95 אזורית)

    

 סוג האזור
 16 54 13.1 32.4 67 83 פריפריה

 28 69 14.6 31.9 76 95 שאר האזורים
    

 שומים)גודל (מס' ר
 28 64 14.5 31.6 67 52 79עד 
80+ 124 76 32.5 13.7 64 23 

    

 יחידה לתשושי נפש
 18 62 13.0 31.6 72 84 אין

 24 64 15.7 33.4 73 129 יש (מרכז משולב)
מרכז בלעדי 
 64 81 17.6 33.2 76 53 לתשושי נפש

    

 ותק (שנים)
 21 63 8.8 31.9 71 92 13עד 
 27 65 19.8 32.3 76 90 ומעלה 14

    

 קום המרכזימ
 23 63 13.4 32.6 73 92 במבנה נפרד

  27 70 16.4 30.3 71  75 אחר
  168%וגמלה של  150%* גמלה של 

  
מרכזי היום אין יחידה נפרדת לתשושי נפש. כעשירית מבכשני שלישים  -  יחידה לתשושי נפש

. נרשמו בהם שיעורים )5(לוח  הם קטנים יחסיתו ),4(לוח  פש בלבדמהמרכזים מיועדים לתשושי נ

. )5, לוח 64%של זכאים לרמות הגבוהות של הגמלה ( מהםו) 5לוח   ,81%גבוהים של זכאי חוק סיעוד (

. המרכזים )5(לוח  והם גם הגדולים ביותר ),4(לוח  מכלל המרכזים 21%וים ומה משולביםהמרכזים ה

ופתוחים ) 5(לוח בים או בלעדיים לאוכלוסייה זו) ותיקים יותר שולשי נפש (מבהם יחידה לתשושיש 

  . )5(לוח  בהם אין יחידה מסוג זהשמספר גדול יותר של שעות בשבוע מהמרכזים 
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תק הממוצע של מרכז יום הוא ומהמרכזים בארץ עולה כי הו 78%מנתונים שהתקבלו על  - ותק המרכז

. כרבע מהמרכזים חדשים )5-ו 4(לוחות  )1994ם נפתחו בשנת שנים (כלומר, בממוצע המרכזי 14

 שנה 30-ל 20הם מרכזים ותיקים הפועלים בין  22%-ו );4(לוח  שנים 9ותק של עד  ויש להם ,יחסית

שנה ומעלה) אחוז הזכאים לרמות הגבוהות של גמלת הסיעוד  14יותר (וותיקים . במרכזים ה)4(לוח 

  .)5(לוח  יותרהחדשים  מבמרכזיםבמקצת גבוה 

בתוך מסגרת  שוכניםמהם  13%. )4(לוח  במבנה נפרד שוכניםמהמרכזים  80%-קרוב ל - המרכז מיקום

), 4או בצמוד לה (לוח  – בית אבות, דיור מוגן או מועדון –ה נזקאחרת המשרתת את האוכלוסייה ה

) של המרכזים 94%יע (הרוב המכר. )4(לוח  בנייני דירותב, בעיקר במבנים אחרים שוכניםוכעשירית 

, פתוחים פחות שעות תקטנים יחסיהם מרכזים המרכזים שאינם במבנה נפרד בקומת קרקע.  שוכנים

  .)5(לוח  אחוז גבוה יחסית של זכאי חוק סיעוד יש בהםו ,בשבוע, ותיקים יותר

  )2נ ,1נ(לוחות  היבטים פיזיים
 .מ"ר 107חדר האוכל במרכז עומד על מ"ר. השטח הממוצע של  648השטח הממוצע של מרכז יום הוא 

יש שמ"ר) והמרכזים  1,014הם המרכזים המשולבים ( במיוחדשטח כללי גדול  שיש בהםמרכזי היום 

כולל קטן יחסית הם המרכזים ם השטחשמרכזים  מ"ר). לעומתם, 789רשומים ( 80לפחות בהם 

 79מ"ר), המרכזים שבהם עד  431( מנהל אותם'גוף אחר' מ"ר), מרכזים ש 405הבלעדיים לתשושי נפש (

ו קשר ברור בין גודלאפוא יש מ"ר).  468במבנה נפרד ( שוכניםמ"ר) והמרכזים שאינם  453רשומים (

בין שטח המרכז ) pearsonפירסון ( המרכז (שטח) לבין מספר הרשומים. מקדם המתאם של הפיזי של

  )1נ(לוח . 0.53הוא בו לבין מספר הרשומים 

השטח הממוצע העומד כלומר  ,גם היחס בין השטח לבין התפוסה היומית הממוצעתמובא  1נבלוח 

של כל  'לרשותו' מ"ר בממוצע 12.4עומדים ; בסך הכול של כל מבקר ביום ביקור במרכז 'לרשותו'

בפריפריה ובמרכזי היום המשולבים  :. גם כאן יש כצפוי הבדלים בין מרכזיםמבקר ביום ביקור במרכז

 'גוף אחר' למ"ר בהתאמה), ולעומת זאת במרכזים ש 13.9-ו 15.0ול יחסית (השטח למבקר גד

  מ"ר). 10-(כ תשטח קטן יחסיה –ובמרכזים לתשושי נפש בלבד 

 פעילותעת ב צפיפותב) חשים בדרך כלל 39%מנהלים (חמישה מתוך כל שניים מנתוני המפקד עולה כי 

ים חשוכמוהם ל המרכזים במגזר הכפרי, ) המנהלים ש54%למעלה ממחצית (זו תחושתם של  .המרכז

פחות. לעומת זאת, במועצות המקומיות רק וותיקים ) המנהלים של מרכזי היום ה49%גם כמחצית (

עילות המרכז. אחוז נמוך יחסית של מנהלים החשים פזמן ב שאין די מקוםמהמנהלים חשים  7%

שמעותי בין מדד הצפיפות לא נמצא קשר מ ).23%( 'גוף אחר'של צפיפות נמצא גם במרכזים 

 ;)2נ(לוח  .) לבין התחושה הסובייקטיבית של המנהלים בנוגע לצפיפות1נהאובייקטיבי (לוח 

)pearson=0.1(  

למשל רכי המשתמשים (ו) סבור שאין התאמה פיזית של מבנה המרכז לצ18%כמעט כל מנהל חמישי (

המנהלים מ) 34%כשליש ( ,מבנה נפרדבשוכנים מעברים). במרכזים שאינם וב מדרגותבגישה למבנה, ב

יותר, כרבע מהמנהלים מחזיקים וותיקים כך. במרכזים הבלעדיים לתשושי נפש ובמרכזים ה יםסבור
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 ורכייזית לצפ תאםומ אינו שהמבנה הסבוריםשל מנהלים ) 7%בדעה זו. לעומת זה, שיעור נמוך (

  )2נ(לוח מרכזים המשולבים. , במועצות המקומיות ובשל 'גוף אחר'שם במרכזים נר המשתמשים

  . סבירה שאינה כיםמעריהמנהלים מ 16% ,רמת האחזקה בעניין

, ביום מבקרים 4.4 בו משתמשים בממוצע ).2נ(לוח  חדר מנוחה יש) 85%ברוב המכריע של המרכזים (

  . פעילות ביום המבקרים מכלל 9% ויםמהו והם

וכך גם כמעט בכל המרכזים בפריפריה.  ,בכל המרכזים של המועצות המקומיות יש חדר מסוג זה

חדר מנוחה נמצאו גם במגזר הערבי, במגזר הכפרי ובמרכזי  שיש בהםשיעורים גבוהים של מרכזים 

ם חדר מנוחה נמצא בהיש ש). לעומתם, אחוז נמוך יחסית של מרכזים 94%–92%היום המשולבים (

במרכזים כן ) ו67%להם מבנה נפרד (), במרכזים שאין 56%במרכזים המיועדים בלעדית לתשושי נפש (

  )2נ(לוח  ).78%–76%( מפעיל אותם 'גוף אחר'ש םמרכזיבויותר וותיקים הבמרכזים שאינם בפריפריה, 

   .מנוחה חדר יום מרכז בכל שיהיה שחשוב סבורים) 95%( המנהלים כל כמעט 

בח), והשטח (לא כולל מט 4.9עומד על שבהם מתנהלת הפעילות מספר החדרים הממוצע במרכז 

המרכזים מ 14%- ב החדרים במרכזים: פרהתפלגות מסלהלן מ"ר.  125הממוצע של כל חדר כזה הוא 

 ,חדרים 6–5) יש 35%כשליש (בחדרים כאלה;  4–3יש  28%- בם; חדרי  יש חדר פעילות אחד או שני

   .חדרי פעילות 10–7) יש 22%(ובשאר המרכזים 

 ישקדמו למילוהשנים  בשלוששיפוץ משמעותי  ו שופצוהורחבו א) 64%המרכזים (משני שלישים כ

דיווחו על שיפוץ  42% כםמתו( עד סוף השנה שלאחר מכן להרחיבם או לשפצםתכנון  היהשאו  השאלון

 13%-ו –שלאחר המפקד בשנה  – צפוידיווחו על שיפוץ  45% –שקדמו למפקד השנים  שלושב –בעבר 

מגזר הכפרי נרשם שיעור גבוה במיוחד של מרכזים שהיו או ב ).דיווחו על שיפוץ הן בעבר והן בעתיד

מרכזים נמצאו גם בפריפריה, שיפוץ ב). שיעורים גבוהים של 85%בתהליכי שיפוץ (נתונים יהיו 

). 73%–71%שנה ומעלה) ( 14(ותק של  יותר ותיקיםובמרכזים הבלעדיים לתשושי נפש ובמרכזים ה

 שבמועצות המקומיות המרכזיםושנות ותק)  13(עד יותר , רק מחצית מהמרכזים החדשים לעומת זאת

  )2נ(לוח בתקופה שנבדקה.  שופצו או ישופצו

  )6(לוח  פעילות נוספת במבנה
מרכז  שבהןמהמקומות פעילות נוספת באותן שעות  אחדיםבמלבד הפעילות של מרכז היום מתקיימת 

לומר לאחר סיום הפעילות הרגילה והערב, כ הרייםהצר בשעות אח וכן )מקבילה פעילות( פועל היום

המרכזים ישנה פעילות נוספת אחת מ) 65%שני שלישים (כשל מרכז היום. מנתוני המפקד עולה כי ב

   .המרכזים ישנה פעילות מקבילהמבשליש  .לפחות
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  אחוזים)(ב מרכז, לפי מאפייני יסוד של המרכזיםה: קיומה של פעילות נוספת במבנה 6לוח 

  
  

  סה"כ
 מרכזים

פחות סוג ל
אחד של 
פעילות 
 נוספת

 שוםאין 
פעילות 
 נוספת

 צירופי הפעילות הנוספת
פעילות מקבילה  

ופעילות בשעות 
 אחה"צ/ערב

פעילות 
מקבילה 

 בלבד

פעילות בשעות 
אחה"צ/ערב 

 בלבד
 33 8 25 35 65 100סה"כ

     
 גוף מפעיל

עמותה 
 36 7 25 33 68 100 מקומית

 20 13 23 43 57 100 'חרגוף א'
   

 מגזר אוכלוסייה
 34 8 27 31 69 100יהודי
 19 6 6 69 31 100ערבי

   
 צורת יישוב ומעמד מוניציפלי

 -עירונית 
 31 10 24 35 65 100 סה"כ

 32 9 23 36 64 100 עירייה   
   מועצה    
 21 14 36 29 71 100 קומיתמ   
רית (מועצה כפ

 42 0 27 31 69 100 אזורית)
   

 סוג האזור
 38 5 21 36 64 100 פריפריה

 30 10 27 34 66 100 שאר האזורים
   

 גודל (מס' רשומים)
 21 4 23 52 48 100 79עד 
80+ 100 81 19 27 11 43 

   
 יחידה לתשושי נפש

 32 7 23 38 62 100  אין
יש (מרכז 

 43 11 29 18 82 100 משולב)
מרכז בלעדי 
 22 11 28 39 61 100 לתשושי נפש

   
 ותק (שנים)

 34 9 20 37 63 100 13עד 
 33 6 31 30 70 100 ומעלה 14

   
 קום המרכזימ

 34 8 22 35 65 100 במבנה נפרד
 27 9 33  30 70 100אחר

  
פעילות זו מיועדת רובה שעות שבועיות.  14משך ב ,ימים בממוצע 3.3ת על נפרׂשת המקבילה הפעילו

); ריפוי 12%מימי הפעילות המקבילה); מועדון ( 17%ככולה לזקנים, והיא כוללת בעיקרה חוגים (

); הרצאות 5%לכל אחת מפעילויות אלו); פעילות חברתית ( 6%); התעמלות ומלאכת יד (8%שיניים (

- ; אולפן עברית, מתנ"ס, פיזיותרפיה, ספורט, מרפאה פסיכו)אלו מפעילויות אחת לכל 4%פרה (ומס

המרכזים ישנה מ 57%-ב). נוסף על כך, אלו מפעילויות אחת לכל 3%גריאטרית, 'כולל' ושירותי סיעוד (
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צע. שעות שבועיות בממו 17-משך כבימים  3.1ת על פני והערב הנפרׂש הרייםהצר פעילות בשעות אח

מימי הפעילות אחר הצהריים או בערב); התעמלות, הרצאות,  41%פעילות זו כוללת בעיקר מועדון (

לכל אחת מפעילויות אלו); מקהלה, חדר כושר, פעילות חברתית וקבוצות תמיכה  6%חוגים (

 פעילות', ברידג); 3%); קהילה תומכת (אלו מפעילויות אחת לכל 4%(למשפחות חולי אלצהיימר 

 מהנתונים). אלו מפעילויות אחת לכל 2%( שואה לניצולי ופעילות אולפנים"ס, מתנ, מחשבים, יםלעול

 הםאו בערב אינם מיועדים בהכרח לזקנים, ו הצהריים אחר הפעילות מימי 20%-ל שקרוב עולה

שנשרו  ילדים', רוטריאת משפחות הזקנים, נכי צה"ל, נערות במצוקה, חולי טרשת, חברי ' כוללים

  ). הגילים כל(בני  הכללית האוכלוסייה אתמודים וגם מהלי

-מהנתונים מתברר כי ישנו קשר ברור בין גודל המרכז (מספר הרשומים בו) לבין הפעילות הנוספת. ב

המרכזים הקטנים מ 48%רשומים) ישנה פעילות נוספת, לעומת  80מרכזים הגדולים (לפחות מה 81%

  ).31%מרכזים יש פעילות נוספת (מהז נמוך במיוחד אחורק ברשומים). במגזר הערבי  79(עד 

 ובמאפייני הביקורים במספר, המבקרים במספר – האחרונה בשנה שינויים בענייןהמנהלים  הערכת
  )4, נ7, 3נ ות(לוח המבקרים

בשנה שקדמה לביצוע המפקד חלו שינויים במספר המבקרים במרכזי היום. קרוב לשני שלישים 

על צמצום  23%-על גידול במספר המבקרים ו 41% –ה אלכ יםו על שינוי) דיווח63%המנהלים (מ

ה מספר המבקרים. הסיבות העיקריות לגידול במספר שתנהמרכזים לא המ 37%-במספרם. ב

 ההתדמית החיובית של המרכז, הגדל ,שיווק, פרסום והסברה יוה המנהלים הערכת פי-על םהמבקרי

המבנה. הסיבות העיקריות לצמצום במספר המבקרים של יפוץ הרחבה וש וכן מספר הפעילויותבוגיוון 

פטירות, העסקת עובדים זרים, ירידה בתפקוד, מחלות ואשפוזים, מיסוד, גובה ההשתתפות  יוה

 )3נ(לוח  צמצום מכסות של רווחה.ו העצמית

ים ) ובמרכז, נכון לזמן המפקדרשומים 80שבהם לפחות מרכזים נרשם במרכזים הגדולים ( רבגידול 

). הצמצום במספר המבקרים 59%), וכן במרכזים המשולבים (50%( ;שנות ותק) 13(עד  יותר החדשים

). יציבות במספר המבקרים בשנה האחרונה אופיינית בעיקר 44%בולט במיוחד במגזר הערבי (

מרכזים למרכזים הבלעדיים לתשושי נפש ולמועצות המקומיות, מרכזים בל, 'גוף אחר'למרכזים של 

  )3נ(לוח ). 56%–48%ותיקים (וה

עשו זאת מהם  40% ).3נ(לוח  במרכזים עזבו אותם בשנה האחרונה יםרשוממה) 26%בממוצע, כרבע (

עזבו מסיבות  16%עברו למוסד,  17%נפטרו,  יםרשוממה 21%בריאותית, -עקב ירידה תפקודית

הצטרפו למרכז בשנה ש יםזקנ הם יםשוממהר שלישזאת,  לעומתעזבו עקב שינוי כתובת.  5%-אחרות ו

  . האחרונה

בשנה  יםרשומהלפיכך נמצא כי הגידול הממשי (מצטרפים חדשים בניכוי העוזבים) הממוצע במספר 

ים : במרכזיםשומהר. גם כאן בולט הקשר בין ותק המרכז לבין הגידול במספר 6.5%האחרונה עמד על 

 14תיקים יותר (ו) ובמרכזים הו8.5%(שנות ותק) שיעור הגידול השנתי גבוה  13(עד  יותר החדשים

גידול גבוה ה). במרכזים שאינם במבנה נפרד שיעור 3.8%גידול נמוך (השנות ותק ומעלה) שיעור 

 )3נ(לוח  .10.1% –במיוחד 
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שינויים בהיקף אוכלוסיית המבקרים התבקשו המנהלים להעריך גם שינויים בהיקף  לענוסף 

) לא התרחשו שינויים כאלה. בכשליש 56%המרכזים (הביקורים. מתברר כי בלמעלה ממחצית 

הביקורים.  מספרשל המרכזים חלה ירידה ב 8%-) חל גידול במספר הביקורים וב35%המרכזים (מ

  )3נ(לוח 

הפעילות בו, הרצון לצאת משביעות הרצון מהמרכז ו יוביקורים המספר ההסיבות העיקריות לגידול ב

ירה תומכת. הסיבות העיקריות לצמצום ויצירת אוו ויות במרכזגיוון הפעיל, 'שיווק פנימי'מהבית, 

  . מצם מספר המבקריםטצהד לסיבות שבגללן והביקורים דומות מא

אחוז גבוה יחסית של מרכזים דיווחו על  ,יותר במגזר הכפרי, במרכזים המשולבים ובמרכזים החדשים

ים לתשושי נפש דיווח על יציבות ). אחוז גבוה של מרכזים בלעדי48%–43%גידול במספר הביקורים (

  )3נ(לוח ). 78%הביקורים ( מספרב

את הקשר בין השינוי במספר בכלל המרכזים מאפייני המרכזים, מעניין לבדוק פי -ה עלמעבר לבדיק

   :המבקרים לבין השינוי במספר הביקורים בשנה שקדמה לביצוע המפקד

  ה שלפני המפקד בשנ הביקוריםבמספר והמבקרים  ינויים במספרש: 7 לוח
  המרכזים אחוז  הביקורים מספר  המבקרים מספר
  27  שינוי חל לא  שינוי חל לא

  

  לפחות המדדים באחד גידול נרשם
  24  גדל  גדל
  16  לא חל שינוי  גדל

  8  גדל  לא חל שינוי
  3  גדל  הצטמצם

  1  הצטמצם  גדל
      

  לפחות המדדים באחד צמצום נרשם
  14  לא חל שינוי  הצטמצם
  5  הצטמצם  צםהצטמ

  3  גדל  הצטמצם
  3  הצטמצם  לא חל שינוי

  1  הצטמצם  גדל

  
המרכזים לא נרשם שינוי הן במספר המבקרים והן במספר הביקורים. ממהנתונים מתברר כי בכרבע 

) נרשמה מגמת גידול במספר המבקרים או במספר 52%המרכזים (מכמו כן עולה כי בכמחצית 

המרכזים נרשמה מגמת צמצום במספר המבקרים או במספר מ) 26%כרבע (בזאת לעומת והביקורים, 

  )7(לוח  .הביקורים בשנה האחרונה

במאפייני האוכלוסייה  שלפני המפקדשינויים שחלו בשנה  עלבמסגרת המפקד נשאלו המנהלים גם 

התרחשו  20%-בכ ,ו שינויים דמוגרפייםלהמרכזים חמ 20%-המבקרת. ממצאי המפקד מראים כי בכ

- ) חלו שינויים תפקודיים45%כלכליים במאפייני המבקרים, ובקרוב למחציתם (-חברתייםשינויים 

  )4נ(לוח  בריאותיים.



 

16 

השינויים הדמוגרפיים שצוינו הם קליטה של מבקרים מאזורים חדשים וסוגי יישובים חדשים (כגון 

ברים, קליטה של מושבים וקיבוצים), שינויים בהרכב הגילי (בעיקר: יותר צעירים), עלייה באחוז הג

שינויים אשר לו לאזור כדי לגור סמוך לילדיהם. באיותר עולים מבעבר, קליטה של מבקרים חדשים ש

כלכלי - הדיווחים מתחלקים כמעט שווה בשווה בין קליטת מבקרים במצב חברתי ,כלכליים-חברתיים

עמוד בתשלום ללא אחת מתקשים ש פחות כלכלי טוב-חברתי טוב יחסית לבין קליטת מבקרים במצב

החמרה בבעיקר  םמתבטאי בריאותיים-תפקודייםהשינויים הההשתתפות העצמית למרכז היום. 

 המקומותמ 13%עלייה בחלקם של זכאי חוק סיעוד. במספר קטן של מקומות (בבמצב המבקרים ו

   .שדיווחו על שינויים מסוג זה) מדובר על מגמה הפוכה של קליטת מבקרים במצב תפקודי טוב מבעבר

, 41%במגזר הכפרי נרשמו השיעורים הגבוהים ביותר של מרכזים שדיווחו על שינויים דמוגרפיים (

). במגזר הערבי נמצא השיעור הגבוה 63%כפול מהשיעור הכללי) ושינויים תפקודיים בריאותיים (

וך ). במגזר זה נמצא גם השיעור הנמ31%כלכליים (-ביותר של מרכזים שבהם היו שינויים חברתיים

כשליש  ,). במרכזים של המועצות המקומיות8%ביותר של מרכזים שדיווחו על שינויים דמוגרפיים (

כלכליים. -דיווחו על שינויים חברתיים 9%) מהמנהלים דיווחו על שינויים דמוגרפיים ורק 31%(

גבוה  שיעורעל ) ו19%ל שינויים תפקודיים (ששיעור נמוך דווח על במרכזים הבלעדיים לתשושי נפש 

  )4נ(לוח  ).29%ל שינויים דמוגרפיים (שיחסית 

  )8(לוח  היבטים כלכליים
נתקלו בקשיים  למפקדקודם ) ציינו שבשנתיים 76%ארבעה מנהלים של מרכזי היום ( כלשלושה מתוך 

 19%( עליהם נובעים בעיקר ממספר נמוך של מבקרים וביקוריםשדיווחו כלכליים. הקשיים הכלכליים 

; )18%( הוצאות גדולות מההכנסותה , כלומר,; תפעול גרעונייווחו על קשיים כאלה)המרכזים שדמ

וד במרכזים המשרתים חייעלות גבוהה של רכיב ההסעות (הן במגזר הכפרי והן במגזר העירוני, ב

אחוז גבוה של ); 12%( פי עליות המחירים-אלי ושאינו מתעדכן על; תעריף לא ֵר )18%( אזורים גדולים)

; הוצאות גבוהות )9%( המשלמים רק חלק מההשתתפות העצמית (או שאינם משלמים כלל)מבקרים 

יה במחירי י); על6%( הקטנת ההשתתפות של הרשות המקומית במימון המרכז );7%( על תחזוקה

  . )6%התשומות של המרכז (

מרכזים מה 86%נמצא קשר בין גודל המרכז (מספר רשומים) לבין העובדה שיש לו קשיים כלכליים. 

) מהמרכזים 68%( יםכשני שליש 'רק'רשומים) נתקלו בקשיים כלכליים, לעומת  79(עד  יותר הקטנים

קשיים  שיש בהם). שיעור גבוה של מרכזים -pearson=0.32( ;רשומים) 80(לפחות  יותר הגדולים

זים כאלה ). שיעורים נמוכים יחסית של מרכ83%כלכליים נמצא גם במרכזים הבלעדיים לתשושי נפש (

   בהתאמה). 64%-ו 68%דווחו במרכזים המשולבים ובמרכזים במועצות המקומיות (

) מהמנהלים דיווחו 51%אינדיקטור כלכלי נוסף בפעילות המרכזים הוא האיזון התקציבי. כמחצית (

 ציינו 16%), 49%רעון (ישאין להם ג מהמנהליםרעון. יהמרכז במצב של גהיה  המפקדשלפני שבשנה 

רעון יגשיש להם . שיעור גבוה במיוחד של מרכזים )יםנהלהמ מכלל 8%( תקציבי עודף להם שהיה

). שיעורים גבוהים יחסית נמצאו גם במרכזים 71%תקציבי נרשם במרכזים הבלעדיים לתשושי נפש (

). לעומתם נמצא שיעור נמוך 60%) ובמרכזים שאינם בפריפריה (63%במבנה נפרד ( שוכנים שאינם

). שיעורים נמוכים יחסית נמצאו גם 14%רעון במגזר המועצות המקומיות (יגבעלי מרכזים  במיוחד של
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). גם בהיבט הכלכלי הזה נמצא שלמרכזים הגדולים יותר יש 37%) ובפריפריה (40%במגזר הערבי (

   רעון).יבהתאמה שדיווחו על ג 58%לעומת  45%מרכזים הקטנים (עומת היתרון מסוים ל

אינם משלמים במלואה שמבקרים יש ) 59%מרכזים ( חמישה כלמ שלושהלה כי במנתוני המפקד עו

ש"ח ליום  15 – במסגרת השתתפותם בפעילות המרכזלשלם הם מחויבים שאת ההשתתפות העצמית 

משלמים את מלוא הסכום שעליהם  שאינם מבקרים ישביקור. בקבוצה זו נכללים מרכזים שבהם 

יש בהם ש) ומרכזים 9%אינם משתתפים כלל במימון (שרים מבק יש), מרכזים שבהם 39%(לשלם 

- ההשתתפות העצמית ו מלוא משלמים אתאינם מהמבקרים  10%). בממוצע, 11%( כאלה וגם כאלה

   משלמים כלל. אינם 6%

  )8(לוח  סוגיות הקשורות להפעלת המרכזים
  סל גמיש  

ם לאמץ מודל שיאפשר אם היו מוכני מדדים האובייקטיביים שאלנו את המנהליםה לענוסף 

תעריף בוים יאישדיפרנציאליים בהרכבים  'סלים'גמישות בצריכת שירותי המרכז, כלומר לספק 

מהמנהלים הביעו נכונות לאמץ מודל כזה.  37%מבקר. השקף את סל השירותים הייחודי של המ

יום ), במגזר הכפרי ובמרכזי ה55%שיעורים גבוהים של נכונות כזו נמצאו במגזר הערבי (

, במרכזים הבלעדיים מפעיל 'גוף אחר'שמנגד נמצא כי במרכזים . בכל אחד מהם) 48%המשולבים (

  ). 27%–24%( תלתשושי נפש ובמרכזים שאינם במבנה נפרד, נכונות זו נמוכה יחסי

על הם מנהלים, גם שבמרכז  'מודל גמיש'הנכונות לאמץ -לצד הנכונות או אינשאלו, המנהלים 

ונות של מודל כזה. מניתוח התשובות שלהם עולה כי היתרונות העיקריים של יתרונות והחסרה

הם הגדלת מספר המבקרים והוספת אוכלוסיות יעד; התאמה לצרכים האישיים של  'גמיש מודל'

 וסיוע בשיווק המרכז. החסרונות הבולטים המבקר המבקר; התאמה ליכולת הכלכלית של

בקרה במעקב, בהקשיים הארגוניים  בשלעל המערכת  פוליהם העומס הנוסף שי עליהםהצביעו ש

; ויתור של הקיים בשוויון עקב יצירת פערים שיפגעו המבקרים בקרב ירהוגבייה; קלקול האובו

להחליט מה יתקשו ( זקניםבלבול הוהמבקרים על רכיבים חיוניים בסל הקיים (למשל ארוחה) 

 . )לבחור

  יום ארוך  

הן חלק משעות  הרייםהצר , כלומר שעות אח'ום ארוךי'המרכזים מופעלת תכנית מ 9%-ב

 2%ל וימים בשבוע בממוצע. בסך הכ 3.5פני -ת עלהפעילות הרגילות של המרכז. התכנית נפרׂש

גבוה במרכזים  כזותכנית  שיש בהםמהמבקרים משתתפים בתכנית יום ארוך. שיעור המרכזים 

מרכזים ה לעבהתאמה. נוסף  28%-ו 18% –המשולבים ובמרכזים המיועדים בלעדית לתשושי נפש 

מהמנהלים סבורים שהיה רצוי להפעיל תכנית יום ארוך  27%, עוד מופעלת שבהם תכנית זו

 שבהםשל המרכזים  המנהליםכי למעלה ממחצית  חשוב לצייןהם מנהלים. שבמרכז היום 

  . המופעלת דיווחו על בעיות וקשיים בהפעלת התכנית

 כזלמר להצטרף הממתינים זקנים 
) 33%–30%עשרים אחוזים מהמרכזים דיווחו על זקנים הממתינים להצטרף למרכז. כשליש (

דיווחו על המתנה כזו  יותרמהמרכזים בפריפריה, במרכזים המשולבים ובמרכזים החדשים 
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תופעה ה. במועצות המקומיות יותר ותיקיםובמרכזים לתשושי נפש בלבד ובמרכזים ה 11%לעומת 

 7% –ממתינים בממוצע למרכז  7בהם היא קיימת מדובר על שמרכזים קיימת כלל. ב אינה

  שבועות בממוצע.  חמישהמהרשומים בו. משך ההמתנה עומד על 

 ביקור ימי להוסיף הממתינים מבקרים 
של מבקרים המעוניינים להגדיל את  'המתנה פנימית'ישנה גם  'המתנה החיצוניתה'נוסף על 

במרכז  כךשל המנהלים הצביעו על  13%וסיף ימי ביקור. לה – השימוש שלהם בשירות, כלומר

בהם פועלת שהמתנה פנימית נמצא במרכזים  שיש בהםשלהם. שיעור גבוה יחסית של מרכזים 

). שיעורים נמוכים נמצאו במגזר הערבי, במועצות המקומיות ובמגזר 22%יחידה לתשושי נפש (

מכלל  6% – מבקרים המעוניינים בכך 5). בממוצע, בכל מרכז כזה מדובר על 7%–4%הכפרי (

 .אלהההרשומים במרכזים 

 המשפחה ובני המבקרים מעורבות 
או פורום דומה. במגזר הערבי ובמועצות  מרכזי היום פועל ועד חבריםמ) 21%בכחמישית (

בהתאמה). במרכזים המיועדים  46%-ו 50%המקומיות פועל ועד כזה בכמחצית מהמרכזים (

 12%-ו 6%( ועד חברים שיש בהםשיעור נמוך של מרכזים  יש במגזר הכפריבלעדית לתשושי נפש ו

  בהתאמה). 

. ברוב הגדול פעמים חמשנפגשו  הםהמפקד  שלפני, ובחצי השנה חברים 6 כזה בוועד יש בממוצע

). פורום של בני 86%בהם ועד כזה הוא מעורב בתכנון הפעילות במרכז ( שיששל המרכזים 

  .מהמרכזים 2%-ק במשפחות המבקרים קיים ר

המבקרים (בני זוג, ילדים).  ות) המרכזים ישנה פעילות המיועדת לבני משפח54%בכמחצית (

. שיעורים גבוהים נמצאו 89%במרכזים הבלעדיים לתשושי נפש שיעור זה גבוה במיוחד ועומד על 

ומת זאת בהתאמה). לע ,64%-ו 70%יותר (וותיקים ובמרכזים המפעיל,  'גוף אחרש'גם במרכזים 

- ו 44%במגזר הערבי ובמועצות המקומיות פעילות זו קיימת בחלק קטן יחסית של המרכזים (

  בהתאמה).  ,36%

, שיחות למיניהןת ימי הולדת, מסיבות ות במסגרת זו הן קבוצות תמיכה, חגיגות העיקרייוהפעילו

שיש בו פעילות  בפעילות זו בכל מרכז המשתתפיםבני משפחה  27ומפגשים. בממוצע, מדובר על 

  . בן משפחה של אחד מהם המשתתף בפעילות –לבני המשפחות: לכל שלושה מבקרים 
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 (באחוזים)  ני יסוד של המרכזיםנתו: היבטים נוספים של הפעלת המרכזים, לפי 8לוח 

  

  שלפני המפקד בשנה
  רעוןיבג פעל המרכז

 תקציבי

  יש זקנים
  הממתינים
  להצטרף
 למרכז

  מבקרים יש 
 הממתינים
  ימי להוסיף
 ביקור

מוכן  המנהל
לאמץ מודל 

 גמיש

במרכז 
ועד 'פועל 
 'חברים

יש פעילויות 
המיועדות לבני 

משפחה של ה
 יםהמבקר

 54 21 37 13 20 51  סה"כ
     

גוף מפעיל
עמותה 
 50 22 41 13 21 51 מקומית

 70 17 24 13 13 52'גוף אחר'
     

 מגזר אוכלוסייה
 55 17 36 14 19 52יהודי
 44 50 55 7 27 40ערבי

     
 צורת יישוב ומעמד מוניציפלי

 -עירונית 
 54 23 35 15 21 50 סה"כ

 56 20 35 16 23 55עירייה  
    מועצה   
 36 46 36 7 0 14 קומיתמ  

כפרית (מועצה 
 54 12 48 4 15 54 אזורית)

     
סוג האזור
 52 19 43 15 30 37פריפריה

 55 22 35 12 14 60 שאר האזורים
     

 גודל (מס' רשומים)
 54 21 44 10 16 7958עד 
80+ 45 23 16 32 20 54 

     
 יחידה לתשושי נפש

 49 22 36 9 18 48אין
  (מרכז  יש

 50 26 48 22 33 50  )משולב  
  מרכז בלעדי 
 89 6 27 22 11 71 לתשושי נפש

     
ים)ותק (שנ

 46 21 37 13 31 1344עד 
 64 17 40 15 11 57ומעלה 14

     
 קום המרכזימ

 52 21 40 13 22 48 במבנה נפרד
 61 19 25 13 13 63אחר

  

 9(לוח  משולבות לא אוכלוסיות( 
 ןאינ אךליהנות משירותי המרכז  עשויות שהיו אוכלוסיות עלדיווחו  מנהלים חמישה כלמ ארבעה

  משולבות בו. 

אליהן וכן הסיבות המקשות עליהן  התכוונו שהמנהליםתיאור האוכלוסיות העיקריות  להלן

  :צוינו שבהמופיעות בסדר יורד של השכיחות  משולבות-להשתלב במרכז. האוכלוסיות הלא
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מספר (בסדר יורד של  בהשתלבות וקשייהן היום במרכזימשולבות -הלא האוכלוסיות: 9 לוח
  שדיווחו על כל אוכלוסייה כזו)המנהלים 

  ותהשתלבב הבעיה מה  אוכלוסייה
    

 בקרב להשתלב קושי, מנטליות, שפה, כלכלי קושי )ומאתיופיה לשעבר"מ מבריה(בעיקר  חדשים עולים
  ותיקיםוה

    

 חברות של לחץ, המטפלת על לוותר נכונות חוסר  בבית מלההגִ  אתחוק סיעוד שמנצלים  זכאי
  כליכל קושי, הסיעוד

    

 של וחששות התארגנות קשיי, כלכלי קושי  בשלבים שונים של המחלה דמנטיםנפש/ תשושי
  היום במרכז מקום חסר, המשפחה

    

 משרדכלכלי, הגבלת מספר המכסות של  קושי  נמוכות הכנסות בעלי
  רווחהה

    

 חוסר, סטיגמה, כלכלי קושי, הנסיעה זמן משך  סמוכים יישובים או אזורים דיירי
  למיניהםגורמים  של פעולה-יתוףש- אי, ודעותמ

    

 ומימון תקציב, שיווק בעיית, מודעות חוסר  )זקנים דווקא(לאו  ומוגבלים נכים
  בנושא למדיניות הקשורים

    

המשרדים (ביטוח לאומי ורווחה), העלות  מדיניות  עצמאיים זקנים
   תדמיתהגבוהה, 

    

  ההגבוה העלות, המרכז תדמית  צעירים זקנים
    

  העצמית ההשתתפות של הגבוהה העלות  חוק סיעוד נדחי
    

  כלכלי קושי  יםזר יםמטפל עם זקנים

תונות יפרסומים בע :המנהלים נקטו פעולות כדי לשווק את המרכזמ 95%כאן המקום לציין כי 

וע מפגשים עם אנשי מקצוכן  ויזיה הקהילתיתומקומית, הפצת עלונים, פרסום באינטרנט, ברדיו ובטל

, אחיות, רופאים) בלשכות הרווחה, במרפאות קופות החולים ובבתי סוציאליים בדיםרלוונטיים (עו

ואירועים מגוונים ) 'התנסותיום '(או  'יום פתוחמארגנים 'מהמרכזים  אחדיםכך  לעחולים. נוסף 

לק ביקורי בית הם חגם (בזארים, מסיבות, הרצאות וכד') שנועדו לשווק את המרכז ופעילותו. 

  מהמאמץ המושקע בשיווק.

  םהיו במרכזי המבקריםמאפייני . ב
  )10(לוח  מאפיינים דמוגרפיים

) בארץ בתקופת המפקד. +65(בני  זקניםמאוכלוסיית ה 2.2%ציבור המבקרים במרכזי היום מהווה 

  אחוז זה מבטא את מידת השימוש של אוכלוסייה זו בשירות מרכזי היום.

 עם העלייה בגיל. כך, אחוז השימוש בבירורמוש במרכזי היום עולה השי ,אולי לצפות אפשרכפי ש

בהתאמה. למעלה ממחצית  0.7%-ו 5.0%: 69–65מזה של בני  שבעהפי  גבוה +85של בני  במרכזים

הכללית. גילם המבוגר של  זקניםשיעור כפול מחלקם באוכלוסיית ה – +80המבקרים הם בני 

 ,74.3-ו 80.5: זקניםשנים מזה של כלל השש בגבוה גיל זה  ;המבקרים מתבטא גם בגיל החציוני שלהם

  בהתאמה.
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משיעור  1.7. שיעור זה גבוה פי 2.7%בשירות מרכזי היום עומד על  זקנותשיעור השימוש של הנשים ה

. לא נמצא הבדל משמעותי בין המגזר היהודי 1.5% – זקניםבקרב הגברים ה השימוש במרכזי היום

ילידי אסיה ואפריקה משתמשים  זקניםיהודים נמצא כי ה קרבבמרכזי היום. למגזר הערבי בשימוש ב

 ,1.1% – ילידי ישראל  זקנים, לעומת שיעורים נמוכים יחסית של 3.6% –במרכזי היום בשיעור גבוה 

לשעבר שעלו  ועצותהמת עולי בריבקרב שיעור השימוש בשירות  .1.7% –אמריקה -וילידי אירופה

משקפים את  ובקשר לכך יש להעיר שנתונים אל .0.9%-וך במיוחד ונאמד בואילך נמ 1990משנת 

  מאפייני האוכלוסייה ביישובים שמרכזי היום בהם השתתפו במפקד. 

 44%) מהמבקרים אינם נשואים (לעומת 69%שני שלישים (לבחינת המצב המשפחתי עולה כי קרוב מ

האלמנים (נשים  ת. אוכלוסיי)נשים ואה רובהם הומ(רובם אלמנים  ;)זקנהבקרב כלל האוכלוסייה ה

בהתאמה). ישנו קשר  1.2%לעומת  4.0%הנשואים ( תמאוכלוסיי 3.4וגברים) מגיעה למרכז יום פי 

גרים  זקניםבאוכלוסייה הכללית רבע מה :זקניםברור בין המצב המשפחתי לבין הסדר המגורים של ה

  .44%על  ועומד 1.8בקרב המבקרים אחוז זה גבוה פי  ואילו ;לבד

מהממצאים מתברר כי לרמת ההשכלה של המבקרים קשר ברור עם השימוש בשירות. שיעור 

בקרב הזקנים שלמדו במוסד  המבקריםמשיעור  10המבקרים בקרב הזקנים שלא למדו כלל גבוה פי 

משקפים את מאפייני האוכלוסייה  בהתאמה. גם כאן יש לציין שהנתונים 0.6%-ו 6.0% –אקדמי 

  פקד.במשמרכזי היום שבהם השתתפו  ביישובים

משיעור זה במגזר  3.6מהנתונים גם עולה כי שיעור המבקרים במרכזי היום במגזר הכפרי גבוה פי 

  בהתאמה. ,1.9%-ו 6.7% –העירוני 

לסיכום, התמונה המתקבלת מנתוני המפקד היא שאוכלוסיית המבקרים במרכזי היום שונה 

אוכלוסייה זו ב לראות. מקובל ייחודיים מאפיינים דמוגרפיים ויש לההכללית  זקניםמאוכלוסיית ה

 בני ושל המענה, מלא או חלקי, לצרכים הייחודיים שלל נחשבושירות מרכזי היום  ;אוכלוסייה בסיכון

  .בה התומכים המשפחה
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ים מאפיינ : אוכלוסיית הקשישים הארצית* ואוכלוסיית המבקרים במרכזי היום** לפי10לוח 
   נבחריםגרפיים דמו-סוציו

 הקשישים אוכלוסיית  
  הארצית

 המבקרים אוכלוסיית
 היום במרכזי

 מתוך המבקרים אחוז
 הקשישים אוכלוסיית

  2.2                       15,482         708,200          מוחלט-כ"סה
   
100100 אחוזים-כ"הס
גיל
  0.7                        9 28 69 עד

74-70 25 15                        1.3  
79-75 20 24                        2.6  
84-80 15 26                        3.7  

+85 11 26                        5.0  
 80.5 74.3 חציוני גיל
מין    

  1.5                        30 43 גברים
  2.7                        70 57 שיםנ

 אוכלוסייהקבוצת    
  2.2                        92 93 ואחרים םיהודי
  2.4                        8 7  םערבי

 )ואחריםלידה (יהודים מקום    
  1.1                        8 15 ישראל
  3.6                        49 30 אפריקה-אסיה

  1.7                        43 55 אמריקה-אירופה
 משפחתימצב    

  1.2                        31 56 נשואים
  4.0                        63 34 אלמנים
  1.6                        5 7 גרושים
  1.3                        2 3 רווקים

 ***מגוריםסדרה    
  4.2                        44 25 לבד גרים
 זוג בן עם גרים
  1.4                        26 46 בלבד
  2.4                        30 29 אחר

 אחרון"ס בי -השכלה    
  6.0                        28 10 למדו לא
  3.2                        40 27 וחט"ב ייסוד"ס בי
 מוסדו ןתיכו"ס בי
  1.4                        27 41 תיכוני-על

  0.6                        6 21 אקדמי מוסד
 מוניציפלי ומעמד יישובצורת    

  1.9                        80 94 כ"סה - עירונית
  1.8                        73 86 עירייה    
  2.2                        8 7 מועצה מקומית    

(מועצות  כפרית
  6.7                        20 6 )אזוריות

  2007+ בסוף 65בני    * 
  .מכלל המבקרים 2.5%ומטה. קבוצה זו מהווה  64אוכלוסיית המבקרים כוללת גם אנשים בני   ** 

אוכלוסיית הקיבוצים, המוסדות והגרים  אתית אינם כוללים *** הנתונים על אוכלוסיית הקשישים הארצ
  .מחוץ ליישובים
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  )5נ(לוח  מאפיינים תפקודיים ובריאותיים של המבקרים
 התפקוד בדקנו באמצעות האינדיקטורים האלה: ענייןאת 

 זקןאלה כללו רחצה, הלבשה ואכילה. לגבי כל פעולה נבדק אם ה -) ADLיום (-םפעולות היו .א

כשליש מהמבקרים זקוקים נמצא כי ה חלקית או מלאה או שאינו זקוק כלל לעזרה. זקוק לעזר

מהמבקרים זקוקים לעזרה מלאה  20%-כבאכילה.  14%-לעזרה חלקית ברחצה או בהלבשה ו

  זקוקים לעזרה כזו באכילה.  5%-ברחצה או בהלבשה ו

 טה על הסוגרים.שלי- לגבי כרבע מהמבקרים דווח כי הם סובלים מאי -שליטה על הסוגרים  .ב

 29%-מתהלכים בקושי ו 12%מהמבקרים מתהלכים חופשי.  41% -ניידות מחוץ לבית  .ג

מהמבקרים משתמשים  6%-זקוקים לעזרת אדם ו 12%מסתייעים במכשיר הליכה כלשהו. 

 סא גלגלים.יבכ

המבקרים אין כל בעיה במישור הקוגניטיבי, כלומר הם מלשני שלישים  -המצב הקוגניטיבי  .ד

סובלים מירידה ניכרת  7%סובלים מהפרעה קלה בהתמצאות,  17%ים במקום ובזמן. מתמצא

 יומי).-ם(עם הפרעה בדיבור ובתפקוד היו 'דמנטים'הוגדרו  8%-בהתמצאות ו

ממלאי שקני המידה של להביא בחשבון  צריך בניתוח המצב התפקודי והבריאותי של המבקרים

פי -רק עלנעשתה ולא  תסובייקטיבי הייתה הערכההשמשום אלו מאלו, הטפסים היו אולי שונים 

  נתונים אובייקטיביים. 

רמת המוגבלות של במטרה לשקף את נבנה מדד מוגבלות משולב  1הנ"ל הרכיבים תששעל סמך 

מבקרים שלגביהם אין אף בעיה  – אינם מוגבליםערכים:  שלושההמבקרים. רמת המוגבלות כוללת 

מבקרים שזקוקים לעזרה חלקית בלפחות אחת  –בלים קל מוגבכל רכיבי המוגבלות שבדקנו; 

יום (רחצה, הלבשה, אכילה) ו/או מתהלכים בקושי או בעזרת מכשיר ו/או אינם -םמפעולות היו

מבקרים שזקוקים  – מוגבלים קשהשולטים על הסוגרים ו/או סובלים מהפרעה קלה בהתמצאות; 

הלבשה, אכילה) ו/או מתהלכים בעזרת אדם יום (רחצה, -םלעזרה מלאה בלפחות אחת מפעולות היו

הפרעה ניכרת דמנטיה או מסא גלגלים ו/או אינם שולטים על הסוגרים ו/או סובלים מיאו בכ

  בהתמצאות.

רבע כו, קשה מוגבלות 43%- ו הקל מוגבלות 34% –מהמבקרים מוגבלים  77%מהנתונים עולה כי 

(והם חלק  תשושי נפשהם מהמבקרים  16%לפי הגדרת הצוות  .) מהמבקרים אינם מוגבלים23%(

   ות הקשה).למבעלי המוגב

מהנתונים עולה כי בקרב מישור הקוגניטיבי. את המישור הפיזי הן את ההן  בחּנו במסגרת המפקד

) מוגבלים הן פיזית והן 37%מוגבלים רק פיזית ולמעלה משליש ( 60%-האוכלוסייה המוגבלת כ

). אחוז המוגבלים 4%ד (וטיבי (ולא הפיזי) נמוך מאיר הקוגנקוגניטיבית. אחוז המוגבלים רק במישו

                                                   
ד יש בסך הכול -ויחד עם אינדיקטורים ב, ג ו –רחצה, הלבשה ואכילה  –אינדיקטור א נחלק לשלושה רכיבים  1

 רכיבים.  שישה
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בקרב המוגבלים קל,  17%) עולה עם ההחמרה התפקודית: תקוגניטיביהן ו תפיזיהן בשני המישורים (

  מוגבלים גם פיזית.  )94%( תשושי הנפש. כמעט כל בקרב המוגבלים קשה 53%

מבקרים המוגבלים עולה כי הצירוף הנפוץ בדיקת הדפוסים השכיחים של רכיבי המוגבלות בקרב המ

צירוף) הביותר הוא של מבקרים המוגבלים (כלומר זקוקים לפחות לעזרה חלקית בכל אחד מרכיבי 

מכלל המבקרים. הדפוס  16%וים ומה וניידות. מבקרים אלו הלבשה ,: רחצהאלהה םהרכיבי שלושתב

במקום השלישי מופיע המבקרים. מ 11% –השכיח הבא הוא של מבקרים המוגבלים רק בניידות 

סוגרים, ה על שליטה הלבשה, אכילה, (רחצה,הרכיבים  ששתמוגבלים בכל ה של המבקרים הדפוס

. כל שאר מהמבקרים במרכזים שליששת הצירופים האלה כוללים כלוש  .8% –קוגניציה) וניידות 

יין כי יש קשר חזק בין . חשוב לצאו פחות ממספר המבקרים 7%-, כל אחד מהם, לנכוניםהצירופים 

), כלומר, ככל שלמבקר יש יותר 0.80המוגבלות (מקדם המתאם הוא  רמתרכיבי המוגבלות לבין  מספר

הבעיה חמורה והוא זקוק לעזרה  םמה דרכיבי המוגבלות) כך גדל הסיכוי שלפחות באח 6בעיות (מתוך 

 זקוקיםהם להם בעיה (כלומר, בהם יש שמוגבלות  רכיבי 2.4מלאה. כך, לכלל המבקרים יש בממוצע 

ולמוגבלים קשה  יתייםמוגבלות בעי רכיבי 2.2לפחות לעזרה חלקית). למוגבלים קל יש בממוצע  בהם

מוגבלות  רכיבי 4.2. למבקרים שהוגדרו תשושי נפש יש בממוצע יתייםמוגבלות בעי רכיבי 3.9יש 

   .יתייםבעי

   )11(לוח  וגבלותדמוגרפיים של המבקרים לפי רמת המ-מאפיינים סוציו

. המבקרים שאינם ולבין גילשל המבקר מנתוני המפקד עולה כי יש קשר ברור בין רמת המוגבלות 

המוגבלים מבוגרים יותר  זקניםה ;)78.2 הואחציוני ה ם(גיל תצעירים יחסי מבקרים מוגבלים הם

-ה אחוז בני :בוהיםאחוז המבקרים בגילים הגמגם  נתונים אלו משתקפים). 81.2 הואחציוני הגיל ה(

בקרב  64%בקרב המבקרים המוגבלים ( 56%מוגבלים ועל -בקרב המבקרים הלא 39%עומד על  +80

   נפש).התשושי 

ובקרב  ;יורד במקצת עם ההחמרה במצב התפקודיוהוא  ,מכלל המבקרים 70% הוא אחוז הנשים

בלות לבין המצב . כמו כן נמצא קשר בין רמת המוג62%המבקרים תשושי הנפש הוא עומד על 

 המבקרים לעומתמבקרים במצב תפקודי קשה, ה בקרבהמשפחתי של המבקר והסדר המגורים שלו. 

   לבד. המתגורריםנשואים ופחות  יותר יש, יותר הקל התפקודי במצב

) נראה כי למבקרים תשושי הנפש פרופיל ייחודי שונה משל ואחריםאשר למקום הלידה (של יהודים 

אמריקה לעומת אחוז נמוך  -וז גבוה יחסית של ילידי ישראל ושל ילידי אירופהאח –שאר המבקרים 

אפריקה. כמו כן נראה כי למבקרים תשושי הנפש השכלה גבוהה יחסית לזו של -אסיהילידי יחסית של 

   המבקרים האחרים.
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  אחוזים)ב( דמוגרפיים נבחרים של המבקרים לפי רמת המוגבלות-: מאפיינים סוציו11לוח 
  

  מוגבלים      
  

  סה"כ
  אינם

  מוגבלים
  

 סה"כ
  מוגבלים
  חלקית

  מוגבלים קשה
  תשושי נפש  סה"כ  

 100 100 100 100  100 100סה"כ
       

      גיל
 15 19 24 21 33 24 74 עד

+75 77 67 79 76 81 85 
       : מהם

+80 53 39 56 53 59 64 
+85 26 16 29 26 31 34 
 82.5 81.6 80.5 81.2 78.2 80.5 ניגיל חציו

      מין
 38 33 28 31 27 30גברים
 62 67 72 69 73 70נשים

       קבוצת אוכלוסייה
 96 93 88 91 94 92 ואחריםיהודים 
 4 7 12 9 6 8ערבים

       מצב משפחתי
 38 34 27 31 29 31נשואים

 62 66 73 69 71 69 לא נשואים
    

       מקום לידה
       )ואחריםיהודים (

 13 10 6 8 6 8ישראל
 37 47 51 49 50 49 אפריקה-אסיה

 51 43 44 43 44 43 אמריקה-אירופה
  :םהמ
 8 8 9 9 14 10  עולי בריה"מ לשעבר*     
    

       הסדר מגורים
 21 32 53 41 56 44 גרים לבד

 79 68 47 59 44 56 דאינם גרים לב
    

       בי"ס אחרון- השכלה
 17 26 31 28 24 28 לא למדו

 38 39 40 40 41 40 בי"ס יסודי וחט"ב
 35 29 24 27 28 27תיכוני-בי"ס תיכון ומוסד על

 9 6 4 5 7  6 מוסד אקדמי
  ואילך 1990*שעלו משנת 

  

   )6נח לפי מאפייני המרכזים (לו המבקרים של המוגבלות רמת

, חשוב לבדוק את הקשר בין רמת המוגבלות של המבקרים לבין מאפייני המרכזים. כלומר, על כך נוסף

עד כמה נבדלים המרכזים זה מזה לפי רמת המוגבלות של המבקרים בהם. מתברר כי במרכזים 

פיין מוגבלים. המגזר הערבי מתאגבוה יחסית של אחוז מפעילים יש גופים וולונטריים או פרטיים ש

   בשיעור גבוה של מוגבלים חלקית אך שיעור נמוך של מוגבלים קשה, יחסית למגזר היהודי.
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הבדל בין המגזר יש שיעור גבוה במיוחד.  –למעלה משליש המבקרים במגזר הכפרי אינם מוגבלים 

זהה בין  חלקיתשיעור המוגבלים  '.מוגבלים קשה'בקרב המבקרים שהוגדרו  גםהכפרי לעירוני 

  ים.המגזר

גבוה במרכזים  נפשהתשושי המבקרים וכן שיעור  מוגבלים קשההמתברר כי שיעור המבקרים 

. יחסית לחדשים שנה ומעלה) 14( ותיקיםוהובמרכזים  ,יחסית לגדולים 2ם)רשומי 79(עד  הקטנים

במבנה נפרד מאופיינים בשיעור גבוה יחסית של מבקרים מוגבלים ומוגבלים  שוכניםהמרכזים שאינם 

   ה.קש

  )7נ ,12 ותלוח( גורם מממן
היום; משרד מהמבקרים במרכזי  62%המוסד לביטוח לאומי, באמצעות חוק ביטוח סיעוד, מממן 

 .)באופן פרטי( הביקוריםמ 14%והמבקרים עצמם מממנים ); 26%הרווחה מממן כרבע מהמבקרים (

(לוח  ).'חוק סיעוד'של  קטגוריהב ים(נכלל מהמבקרים 2%במשותף מממנים  חוק סיעוד ומימון פרטי

12(  

  הגורם המממן את הביקורים במרכז לפי רמת המוגבלות של המבקרים (באחוזים): 12לוח 
  

  מוגבלים      
    

  סה"כ
  אינם

  מוגבלים
  

  סה"כ
  מוגבלים
  חלקית

  מוגבלים קשה       
  ושי נפשתש  סה"כ  

 100 100 100 100  100 100 סה"כ

 76 76 63 71 34 62 סה"כ* -חוק סיעוד 
              

 22 37 50 43 29 39 91% של גמלה    
 25 22 9 17 4 14 150%של  גמלה    
  29  16  4  11  1  9  168%של  גמלה    

              

 5 10 28 18 55 26 משרד הרווחה

 19 14 9 12 11 12 פרטי/אחר**
  וק סיעוד ופרטישל מבקרים במימון משותף של ח 2% ובהם  * 

  .של מבקרים במימון משותף של חוק סיעוד ופרטי 2% בהם לוליםכא ל** 

מהמבקרים זכאי חוק הסיעוד אינם משתמשים בגמלה המוענקת להם למימון  ארבעה אחוזים

   .הביקורים במרכז היום

ם ם על קשר ברור בין רמת המוגבלות לבין הגורם המממן את עלות הביקורידיממצאי המפקד מעי

ולמעלה ממחציתם  ,ידי חוק הסיעוד-) מהמבקרים שאינם מוגבלים ממומנים על34%במרכז. כשליש (

 בעזרתמשרד הרווחה. לעומת זאת, בקרב המבקרים המוגבלים התמונה שונה:  ידי-ל) ממומנים ע55%(

 ,. ככלל, ככל שרמת המוגבלות קשה יותר18% מממןמשרד הרווחה ו ,71% ממומניםחוק הסיעוד 

. אחוז קטן ואחוז המבקרים במימון משרד הרווחהגדל ז המבקרים במימון חוק הסיעוד אחו

בין רמות המוגבלות,  ביותרטחון) אינו משתנה ימרכז במימון פרטי או אחר (כגון משרד הבבהמבקרים 

  )12(לוח  למרכז במימון פרטי.ים באמהם  19% :פרט למבקרים תשושי הנפש

                                                   
  .מרכזים המשולביםב קיימת אך ורק(הקטנים) התופעה  ובמרכזים אל 2
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 מרכז במימון חוק הסיעודבהמבקרים שמלה וגבלות לבין גובה הגִ כמו כן בולט הקשר בין רמת המ

). 168%-ו 150%מלה () מהמבקרים זכאים לרמות הגבוהות של הגִ 23%ל, כרבע (ו. בסך הכזכאים לה

) המבקרים תשושי 54%ולמעלה ממחצית ( ,38%-זה מגיע ל שיעורבקרב המבקרים המוגבלים קשה 

  )12(לוח  הסיעוד.נפש זכאים לרמות הגבוהות של גמלת ה

התפלגות  דרךדרך נוספת לראות את הקשר בין רמת המוגבלות של המבקרים לבין הגורם המממן היא 

מרכז היום מטעם בשהמבקרים  מראיםלצפות, הנתונים  אפשרשכפי רמת המוגבלות לכל גורם מממן. 

מון חוק הסיעוד בקרב המבקרים שבמיחוק הסיעוד מוגבלים יותר מהמבקרים במימון משרד הרווחה. 

) מהמבקרים שבמימון 52%כמחצית ( רק זאת לעומתקשה. ) מוגבלים 53%כמחציתם ( ,מוגבלים 88%

 78%מרכז במימון פרטי במוגבלים קשה. בקרב המבקרים  מהם 16%- משרד הרווחה מוגבלים ו

(לוח  ). כרבע מהמבקרים במימון הפרטי הוגדרו תשושי נפש.51%מוגבלים וכמחציתם מוגבלים קשה (

 )7נ

  )8נ, 13 ות(לוח בעיות נוספות בקרב המבקרים
תפקוד הפיזי והקוגניטיבי שאלנו גם על קיומן של בעיות נוספות בתחומים ה בענייןעל השאלות נוסף 

  האלה: 

  ת נשימה י, בעיהת לב קשי: בעיואלבעיות ממבקר לפחות אחת ל ישכאן בדקנו אם  –בריאות

או  מפקדשלפני ה, שבר בירך או באגן בחצי השנה מפקדלה שקדמ, אירוע מוחי בחצי השנה הקש

 .מפקדשלפני הבחצי השנה  בעיה רפואית קשה אחרת

  וורון) מרחוק ו/או יבעיות קשות בראייה (כולל עיש לו קשנו לדעת אם ילגבי כל מבקר ב –ראייה

 משקפיים). בהרכבתמקרוב (גם 

  בשימושגם ; רשותיעה (כולל חכאן שאלנו אם המבקר סובל מבעיות קשות בשמי –שמיעה 

 במכשיר שמיעה).

 לפחות לו  ישאם ניסינו לבדוק זה  תחוםלמבקר יש בעיה בלברר אם  כדי –חברתי -תפקוד נפשי

 כאון, אדישות, קושי ליצור קשר.יאחת מהבעיות האלה: ד

) סובלים מבעיות קשות 24%מהמבקרים ישנה בעיית בריאות, כרבע ( 43%-מהנתונים עולה כי ל

חברתי. עוד מתברר - ולשליש יש בעיות בתפקוד הנפשי ,סובלים מבעיות קשות בשמיעה 22%ראייה, ב

מכלל  34%( , כמחצית ומהם ,נ"לההבעיות  מארבעמהמבקרים סובלים מלפחות בעיה אחת  70%כי 

עולה עם ההחמרה  הסובלים מבעיות נוספותשיעור  המבקרים) סובלים משתי בעיות לפחות.

- סובלים מלפחות בעיה אחת ו בקרב המבקרים שאינם מוגבלים 46% – ו של המבקרהתפקודית במצב

בהתאמה,  30%-ו 68%הם  וסובלים משתי בעיות לפחות. בקרב המוגבלים חלקית שיעורים אל 14%

 )13(לוח  בהתאמה. 47%- ו 83%-שיעורים מגיעים לה המוגבלים קשהובקרב המבקרים 
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  ים לפי רמת המוגבלות (באחוזים)שכיחות בעיות בקרב המבקר: 13לוח 
  מוגבלים      
    

  סה"כ
  אינם

  מוגבלים
  

  סה"כ
  מוגבלים
  חלקית

  מוגבלים קשה  
  תשושי נפש  סה"כ  

       מספר הבעיות מהבעיות שלהלן
 83 83 70467668 לפחות בעיה אחת
 48 47 34144030 לפחות שתי בעיות

 1.56 1.56 1.10 1.200.631.36 ממוצע מספר הבעיות
              

              פירוט הבעיות לפי סוג
 40 52 43254843 בעיות בריאות*

 23 28 24132521 בעיות קשות בראייה
 29 29 22102520 בעיות קשות בשמיעה
 66 47 33143826חברתי**-בעיות בתפקוד נפשי

, מפקדה שלפניות, אירוע מוחי בחצי השנה : בעיות לב קשות, בעיות נשימה קשאלהלפחות אחת מהבעיות ה* 
  המפקד שלפני, בעיה רפואית קשה אחרת בחצי השנה מפקדה שלפנישבר בירך או באגן בחצי השנה 
  כאון, אדישות, קושי ליצור קשרי** לפחות אחת מהבעיות האלה: ד

 
מוגבלות הם בעיית אין למהמבקרים אין כל בעיה בתחומים שבדקנו במסגרת המפקד, כלומר  12%-ל

הנוספים שבדקנו (בריאות, ראייה, ים תחומה בארבעת(פיזית או קוגניטיבית) וגם לא בעיה כלשהי 

בעיה נוספת. כלומר,  אין להםו הקל ותהמבקרים מוגבלמ 11%עוד לחברתי). -שמיעה, תפקוד נפשי

וסים ) אין בעיה נוספת ורמת המוגבלות שלהם קלה לכל היותר. הדפ23%קרוב לרבע מהמבקרים (ל

תשושי מוגבלים קשה (שאינם '), 7%( 'מוגבלים קל עם בעיות בריאות'הם במידת שכיחותם הבאים 

תשושי '), 5%( 'בעיות נוספות בלי) שושי נפשמוגבלים קשה (שאינם ת'), 6%( ') עם בעיות בריאותנפש

 4%-פחות מ לע, כל אחד, יםחל). כל שאר הדפוסים 4%( 'חברתי-נפש עם בעיות בתפקוד נפשי

הדפוסים השכיחים  13וכל  ,המבקריםמ 44%-לים רלוונטיששת הדפוסים השכיחים  המבקרים.מ

  )8נ(לוח  המבקרים במרכזי היום.מ) 64%כוללים קרוב לשני שלישים (

  )14 (לוח למבקרים תאישי תמטפל
. מהנתונים עולה כי לכמחצית המבקרים תאישי תבמסגרת המפקד נשאל הצוות אם למבקר יש מטפל 

בבית המבקר, ואצל  הגר תהמטפל ו) ממבקרים אל31%. אצל קרוב לשליש (תאישי ת) יש מטפל54%(

בזמן הביקור. בקרב במרכז עם המבקר  תנשאר תמטפלה תאישי תמטפל שיש להםמבקרים המ 17%

בזמן הביקור עומד על  היום במרכז ותהנשאר ותהמטפלשיעור , אתם הגר תהמבקרים שהמטפל

, מגורים תהימצאות מטפל – ותהאישי ותוי, בכל המאפיינים שבדקנו לגבי המטפל). כצפ49%כמחצית (

רור עם ההחמרה במצב התפקודי (רמת יהשכיחות עולה בב – עם המבקר, נוכחות בזמן הביקור

 המוגבלות) של המבקר.
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  , לפי רמת המוגבלות (באחוזים)תאישי תמבקרים שיש להם מטפל: 14לוח 
  מוגבלים      
    

  סה"כ
  םאינ

  מוגבלים
  

  סה"כ
  מוגבלים
  חלקית

  מוגבלים קשה    
  תשושי נפש  סה"כ  
 71 67 51 60  29 54 תאישי תמטפל יש
  

 תאישי תמטפל להם שיש המבקרים מתוך
 61 45 16 34 10 31 בבית המבקר הגר תהמטפל

              
  עם המבקר תנשאר תהמטפל
  במרכז הביקור בזמן

  
17  

  
3  

  
19  

  
6  

  
26  

  
30  

  
 בביתם ההגר תאישי תמטפל להם שיש המבקרים מתוך

  עם המבקר תנשאר תהמטפל
 במרכז הביקור בזמן

  
49 

  
23 

  
50 

  
34 

  
53 

  
45 

  

  )10נ ,9נ ,15 ות(לוח תדירות הביקורים –דפוסי השימוש במרכזי היום 
ב) דפוסי את היקף השימוש בשירות מרכזי היום אנו בוחנים לפי שני מדדים: (א) מספר המבקרים; (

לשם כך נבחן את  .מדד השנינבדוק את ההמרכז. בסעיף זה אופן ניצול את הממחישים הביקור 

  תדירות הביקורים במרכז.

פעם אחת עד שלוש ים באמהמבקרים  60%-מים בשבוע. כי 3.22-ללמרכז  באבממוצע, כל מבקר 

הביקורים לפי המצב פעמים. ישנם הבדלים בתדירות  ארבע עד ששים בא 40%-וכ ,פעמים בשבוע

 4לפחות ים בא 35%פעמים בשבוע ( 3.04בממוצע ים באהתפקודי. כך, המבקרים שאינם מוגבלים 

ים בא 46%ימים בשבוע למרכז ( 3.40בממוצע  : אלה באים), זאת לעומת המוגבלים קשהפעמים בשבוע

 3.76ים בממוצע אם בה ;תשושי הנפש הוא שלפעמים בשבוע). השימוש המרבי במרכזי היום  4לפחות 

  )15(לוח  פעמים בשבוע). 4לפחות ים בא 57%פעמים בשבוע למרכז (

  מספר ימי הביקור בשבוע לפי רמת המוגבלות של המבקרים (באחוזים): 15לוח  
  
  

  בשבוע הביקור מספר ימי

  מוגבלים    
  

  סה"כ
  אינם

  מוגבלים
  

  סה"כ
  מוגבלים
  חלקית

  מוגבלים קשה       
  פשתשושי נ  סה"כ

 100 100 100 100  100 100כ"סה
              

1  9 10 8 8 7 5 
229 33 28 31 25 19 
322 21 22 24 22 19 
4 12 13 12 12 12 13 
5  27  22  29  26  32  41  
61 0 1 0 1 3 
              

 3.76 3.40 3.17 3.30 3.04 3.22 הימים' מס ממוצע
  

מעט יותר במרכז סיעוד מבקרים הכי זכאי חוק עלה ביטוח סיעוד מ לפי זכאות לחוק בדיקת העניין

ימים בממוצע בשבוע בהתאמה. ההבדלים  3.14-ו 3.25 – סיעודהחוק  מהמבקרים שאינם זכאי

ככל . לה הם זכאיםשמלה סיעוד עצמם, לפי רמת הגִ המתגלים בקרב זכאי חוק יותר המשמעותיים 

עולה ממוצע הביקורים השבועי של הזכאים ) 168%-ו 150%, 91%שרמת הגמלה גבוהה יותר (

  )9נ (לוח). 3.72-ו 3.37, 3.11בהתאמה (



 

30 

כך נמצא כי גברים, ערבים, תדירות השימוש בקרב המבקרים אינה אחידה: מנתוני המפקד עולה כי 

ים וקואילך), מבקרים עם הפרעה ניכרת בהתמצאות או הל 1990-לשעבר (עלו מ ועצותהמת עולי ברי

חברתי, -לתשושי נפש, מבקרים עם בעיה בתפקוד הנפשי ה, מבקרים המשתייכים ליחידהדמנטיב

מבקרים במרכזים קטנים ובמרכזים וכן  מטפל שאין להםמבקרים המתרחצים במרכז, מבקרים 

(נשים, יהודים, מי שלא עלו  המבקריםשאר מיותר  בתדירות גבוהה למרכז היוםים בא  – ותיקים

מי שאין להם הפרעה או שיש להם רק הפרעה קלה בהתמצאות במקום  ,ועצות לשעברמת המברי

ובזמן, מי שאינם מתרחצים במרכז, מי שיש להם מטפל וכן מבקרים ממרכזים גדולים ומבקרים 

 יחסית ,במיוחד ממעטים תמבקרים שיש להם מטפלהו. המבקרים מהמגזר הכפרי ממרכזים חדשים)

   )10נ חלו( בשירות מרכז היום.להשתמש  ,לאחרים

בשבוע  מהמרכז נעדרומהמבקרים  21%במסגרת המפקד שאלנו גם על היעדרויות. מהנתונים עולה כי 

מחלה, נסיעה או כל סיבה אחרת. למעלה ממחצית  , בגללהטפסים מולאויו גבלששבוע ההקובע, 

 שהשלונעדרו  10%) נעדרו מהמרכז יום אחד בשבוע. רבע מהנעדרים נעדרו יומיים, 54%הנעדרים (

בשבוע. ההעדרות הממוצעת בקרב הנעדרים או יותר ימים  ארבעה) נעדרו מהמרכז 11%ימים והשאר (

   ימים בשבוע. 1.8עומדת על 

  םהיו במרכזיהשירותים והפעילויות . ג
אחד היתרונות הבולטים של מרכזי היום הוא באפשרות לרכז תחת קורת גג אחת מגוון של שירותים 

לפעילויות במסגרת כשנתכוון גם  'שירותים'בהמשך במילה  שתמשנת למען הפשטו(ופעילויות. 

  )המרכז.

  )18, 17, 16(לוחות  היצע השירותים
להלן התפלגות המרכזים לפי מספר . 23והממוצע הוא  ,38-ל 11מספר השירותים במרכזים נע בין 

  השירותים:

  בהםהניתן  השירותים מספר לפי המרכזים התפלגות: 16 לוח
  המרכזים אחוז  תיםהשירו מספר
  100  "כסה

    

14-11  6  
19-15  21  
24-20  34  
29-25  27  
38-30  11  

  

שירותים בממוצע). ישנו קשר בין מספר  18.3היצע נמוך במיוחד של שירותים נרשם במגזר הערבי (

השירותים והפעילויות שהמרכז מספק לבין גודל המרכז, דהיינו מספר הרשומים בו. מרכזי יום 

בין גודל  Pearsonמספקים למבקרים יותר שירותים ממרכזי יום קטנים (מקדם המתאם של  גדולים

רשומים) ישנם  49(עד  ביותר כך, במרכזים הקטנים). 0.47המרכז למספר השירותים והפעילויות=

שירותים.  26בממוצע  ישרשומים ומעלה)  120( ביותר במרכזים הגדולים ואילו ,שירותים 19בממוצע 

היצע נמוך  יש במרכזים במועצות מקומיות ובמרכזים הבלעדיים לתשושי נפש, 'גוף אחר' שלם במרכזי
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בים היצע השירותים גבוה יחסית שולבממוצע). לעומת זאת במרכזים המ 21.4( יחסית של שירותים

)24.4.(   

ישיים שירותים א ):1994כורזים, (סוגים  שלושהמקובל לחלק את השירותים הניתנים במרכזי היום ל

  מקצועיים ושירותי פנאי, חברה ותרבות. -ותומכים, שירותים טיפוליים

יומי של המבקר ולתמוך בו -םהשירותים האישיים והתומכים לסייע לתפקודו היושל מטרתם 

 בעצם ניתניםהשירותים בסיסיים  – והם כוללים ארוחת בוקר, ארוחת צהריים ורחצה ;ובמשפחתו

 60%-) ניתנת בצהריים-קרת ניתן בכל המרכזים. ארוחת בהריים (בובכל המרכזים. גם שירות הסעו

- כירופודיה (בו מניקור, המרכזים. שירותים אישיים שבדרך כלל אינם במימון המרכז הם פדיקורמ

המרכזים ושירות ארומתרפיה בכשליש מ 63%-ב יש). שירות כביסה 82%של המרכזים) ומספרה ( 87%

 )17(לוח ) מהם. 35%(

מקצועיים ניתנים בידי כוח אדם מקצועי בעל מיומנות ספציפית. הם נועדו -הטיפוליים השירותים

לשימור בריאותם ותפקודם הפיזי של המבקרים. מלבד שירות סוציאלי הניתן למעשה בכל מרכזי 

של  83%-השירותים האלה: שירותי בריאות של אחות (ב מרכזים גםב), נכללים 17היום (לוח 

), ייעוץ גריאטרי 43%), ריפוי בעיסוק (55%), פיזיותרפיה (60% – בעיקרו גינון טיפוליהמרכזים), גינון (

  )17(לוח  ).22%) וריפוי שיניים (29%(

של  םלחשיבותאשר תפיסות מנהלי המרכזים  אינה תואמת תמיד אתלציין כי המציאות  חשוב

נתנו בכל יריפוי בעיסוק י ב ששירות פיזיותרפיה ושירותוחשכי מהמנהלים סבורים  82% :שירותיםה

   נתן בכל מרכז יום.יב ששירות של אחות יוחשכי מהם סבורים  85%. זקןמרכז יום ל

  המסופקים במרכזי היום  מקצועיים-טיפוליים ושירותים ותומכים אישייםשירותים : 17לוח 
  

  השירות
  המרכזים אחוז
 השירות ניתן בהםש

  שבועיות שעות
 )מוחלטים(במספרים 

 שדיווחו כזיםהמר אחוז
  השבועיות השעות על

        *ותומכים אישיים שירותים
  28  4.9  99  בוקר ארוחת
  28  4.5  99  צהריים ארוחת
  30  10.2  97  רחצה
  28  4.7  87  כירופודיה/מניקור/פדיקור
  29  7.9  82  מספרה
  23  14.0  74  משפחות הדרכת
  21  9.3  63  כביסה
  20  3.7  60  "ר)בוצ( הרייםב ארוחת

  46  4.0  35  יהארומתרפ
        

        מקצועיים*-טיפוליים שירותים
  34  21.5  98  (עו"ס) סוציאלי שירות
  83  11.0  83  אחות של בריאות שירותי
  44  4.3  60  גינון

  78  8.7  55  פיזיותרפיה
  58  10.4  43  בעיסוק ריפוי
  22  6.4  29  גריאטרי ייעוץ
  19  7.2  22  שיניים ריפוי

  .רד של שכיחותםהשירותים מופיעים בסדר יו* 
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את אפשר לחלק בשירותי פנאי, חברה ותרבות. ע צמופעילויות המרכזים  בהיצעהמגוון הגדול ביותר 

תחומים: קידום בריאות וטיפוח הגוף והנפש; לימודים, אקטואליה והעשרה כמה השירותים האלה ל

; פעילות הקשורה מסורתית, יצירתית ואמנותית; משחקים ופעילות קוגניטיבית – תרבותית; תעסוקה

לדת ומסורת; אירועים ומסיבות; פעילויות אחרות. מחצית מכלל הפעילויות שדווח עליהן ניתנות 

  )18 (לוח  מרכזי היום.מ 10%-בפחות מ

והוא  ,במרכזי היוםשפעילויות בהוא הפופולרי התעמלות חוג  :והנפש הגוף וטיפוח בריאות קידום

פעילויות נוספות בתחום שעות בשבוע.  6-במשך קרוב לממוצע במוצעת פעילות זו  בכולם.בעצם קיים 

). שלוש 14%צ'י (-) וטאי21%המרכזים), תנועה וריקודים (מ 23%-זה כוללות פעילות עם בעלי חיים (ב

שעות בשבוע בממוצע. פעילויות נוספות הניתנות כל אחת  1.3במשך  –כל אחת  – ניתנות ופעילויות אל

צחוק, עיסויים, פלדנקרייז, טיפוח -הן הליכה, קידום בריאות, יוגה ויוגה של המרכזים 10%-בפחות מ

  קונג, מדיטציה, רפלקסולוגיה, שיאצו וביבליותרפיה. -הגוף, קוסמטיקה, צ'י

 )74%ברוב מרכזי היום (ת עשינפעילות של אקטואליה : תרבותית והעשרה אקטואליה, לימודים

- בכבמחציתם ( –המרכזים, הרצאות מ 57%-ביש יקלית שעות בשבוע בממוצע. פעילות מוז 2.3במשך 

. לימודי מחשב 41%-ברות ), סיפורים וספְ בשבוע מפעם נמוכה ההרצאות תדירות מהמרכזים 70%

שעות בממוצע.  6.2 –להם זמן רב יחסית בלוח השבועי ומיוחד  ,המרכזיםמ 40%-ניתנים בכ

 17%- ביש עם בשבוע). לימודי עברית מפ פחותהמרכזים מוקרנים סרטים (בכמחציתם מבכחמישית 

ידיש, דרמה ותאטרון, נושאים י של המרכזים הן 10%-המרכזים. פעילויות הניתנות בפחות ממ

  לימודי אנגלית ושפות אחרות.וכן  תון, מופעי תרבותיבגאוגרפיה ובהיסטוריה, קריאת ע

תעסוקה במובן הרחב של הביטוי, על גוניה, מסופקת אף : ואמנותית יצירתית, מסורתית – תעסוקה

מלאכת יד  בין השאר כוללת ותכפי שהגדירו המנהל תעסוקה ;שמות רבים תחתהיא בכל המרכזים, 

פעילויות שעות שבועיות בממוצע.  8פני -ת עלונפרׂש המרכזיםמ 80%-בכ והיא מוצעת ,ועבודות יצירה

), 30%), אמנות ואומנות (34%כזים), אפייה ובישול (המרמ 37%-נוספות בתחום זה הן ציור (ב

  ).6%תכשיטנות וצורפות () וכן 18%קרמיקה (

והם  ,פנאי של המשתתפיםהים רכיב מרכזי בפעילות ומשחקים מהו: משחקים ופעילות קוגניטיבית

 40%-בקרוב למשחקים בו ו ,הפופולרי ביותרהמשחק בינגו הוא  .המרכזיםמ 59%-ניתנים ב

להם  יועדהמהזמן  .המרכזים מספקים למבקרים משחקי חברה ומשחקי שולחןמ 37%-ם. בהמרכזימ

 10%-בכ ישכרון ילשיפור החשיבה ולשימור הז במיוחדפעילויות המיועדות שעות שבועיות.  4.5-הוא כ

  המרכזים.מ 6%- ת בעשיהמרכזים. פעילות לגירוי החושים נמ

המרכזים. מ 44%-ב –בעיקר חוג לפרשת שבוע  : פעילות זו כוללתומסורת לדת הקשורה פעילות

), קבלת שבת 28%– פעילויות נוספות בתחום זה הן דת ומסורת (שיעורים ביהדות, לימוד קוראן

  ).21%) ואירועים הקשורים לחגים (26%), חוג תנ"ך (28%(

 30%-הפעילויות בתחום זה נמוכה יחסית וכוללת טיולים וסיורים (בשכיחות : אירועים ומסיבות

  ).3%(למיניהם ), בזארים ואירועים 9%), מסיבות (28%המרכזים), חגיגת ימי הולדת (מ

דורית עם תלמידים -של המרכזים), פעילות בין 23%- כאן נכללות הפעילויות האלה: שירה (ב אחר:

  מהמרכזים). 5%-), סדנאות ופעילות הקשורה לטבע (בכ10%), שיחות (14%-וילדים (ב
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*במרכזי היום המסופקים ותרבות חברה, פנאי של פעילויותו שירותים: 18 לוח  
  
  
  

  /הפעילותהשירות

המרכזים  אחוז
 השירות בהםש

   ניתן

   שעות
  **שבועיות

(במספרים 
  )מוחלטים

 המרכזים אחוז
 על שדיווחו
 השעות

  השבועיות

המרכזים  אחוז
 תדירות שבהם

 נמוכה הפעילות
  מפעם בשבוע

 והנפש הגוף וטיפוח בריאות קידום
  0  47  5.7  99  התעמלות
  29  79  1.0  23  "חבע עם פעילות
  10  81  1.6  21  )מוזיקה בלי או(עם  וריקודים תנועה
  0  76  1.4  14  'יצ- טאי

  31  70  1.4  9  הליכה
  46  86  1.2  9  בריאות קידום
  9  82  1.9  8  יוגה

  0  50  3.8  7  )'זמס( עיסויים
  38  86  1.0  6  צחוק יוגה

  0  88  1.1  6  פלדנקרייז
  13  43  7.0  6  הגוף פוחטי

  25  100  3.3  6  קוסמטיקה
  0  100  1.0  5  קונג-'יצ

  0  75  0.8  3  מדיטציה
  0  50  6.5  3  רפלקסולוגיה

  0  50  1.0  3  שיאצו
  0  100  1.4  2  ביבליותרפיה

          
  תרבותית והעשרה אקטואליה, לימודים

  3  85  2.3  74  אקטואליה
  4  77  1.7  57  מוזיקה
  71  81  1.8  50  הרצאות
  15  86  1.2  41  רותוספְ  סיפורים
  10  71  6.2  40  מחשבים
  55  83  1.8  21  סרטים
  0  85  2.3  17  עברית
  8  58  0.9  9  אידיש
  0  71  1.5  8  אטרוןות דרמה

  9  64  1.2  8  אוגרפיהבג נושאים
  0  91  2.3  7  היסטוריה
  0  50  1.7  7  עיתון קריאת
  100      6  תרבות מופעי
  0  75  1.2  6  אנגלית
  0  67  1.5  2  ותאחר שפות

          
  ואמנותית יצירתית, מסורתית: תעסוקה
  0  88  8.2  79  /יצירהיד/מלאכה/מלאכת תעסוקה

  2  79  2.3  37  ציור
  4  84  1.5  34  ובישול אפייה
  5  83  3.9  30  ואומנות אמנות

  0  81  2.9  18  קרמיקה
  0  89  3.5  6  וצורפות תכשיטנות

  תם.מופיעים בסדר יורד של שכיחו*   השירותים 
  .ים רק לפעילות הניתנת לפחות פעם בשבוערלוונטי* הנתונים *
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  * (המשך)המסופקים במרכזי היום של פנאי, חברה ותרבותשירותים ופעילויות : 18וח ל
  
  
  

  השירות/הפעילות

אחוז המרכזים 
שבהם השירות 

  ניתן 

  שעות 
  *שבועיות*

(במספרים 
  מוחלטים)

אחוז המרכזים 
שדיווחו על 

השעות 
  תהשבועיו

אחוז המרכזים 
שבהם תדירות 

הפעילות נמוכה 
  מפעם בשבוע

          קוגניטיבית ופעילות משחקים
  9  81  1.7  39  ***בינגו

  6  72  4.4  37  *)**בינגו כולל(לא  משחקים
  0  78  1.5  11  החשיבה שיפור
  0  56  1.4  10  כרוןיהז שימור
  0  63  4.4  6  חושים גירוי

          
          ומסורת לדת הקשורה פעילות
  2  89  1.1  44  שבוע פרשת
  12  83  1.9  28  ומסורת דת

  0  74  1.1  28  שבת קבלת
  3  82  1.1  26  "ךתנ

  100    0.0  21  לחגים הקשורים אירועים
          

          ומסיבות אירועים
  98      30  וסיורים טיולים
  88      28  הולדת ימי חגיגת

  85      9   מסיבות
  100      3  בזארים
  100      3   אירועים

          
          אחר
  15  82  1.4  23  שירה
  86  0    14  /ילדיםתלמידים עם משותפת פעילות
  0  76  1.1  10   שיחות
  100      5   סדנאות
  0  57  1.2  4  לטבע הקשורה פעילות

  מופיעים בסדר יורד של שכיחותם בתוך כל תחום. *     השירותים 
  .ים רק לפעילות הניתנת לפחות פעם בשבוערלוונטיהנתונים **   

  .59%- בהם יש משחקים (כולל בינגו) מגיע לש* אחוז המרכזים **
  

 ,על אספקת שירותים לביתם של הזקנים ליםמנהמה 61%שירותים במסגרת המרכז דיווחו  לענוסף 

זקנים המבקרים שירות ל –חלופה בתור בעיקר  ,ידי העמותה המפעילה את מרכז היום-לעתים על

זקנים שאינם נוהגים לבקר לבמידה מצומצמת יותר ו – עקב מחלהלמשל  תנעדרים זמניאך במרכז 

. השירותים ושירותים אלהמקבלים זקנים  עשרהבמרכז. ברוב המרכזים מדובר על ממוצע של פחות מ

 מהמרכזים). 39%-מהמרכזים דיווחו על כך) מטפלות (ב 47%העיקריים במסגרת זו הם ארוחות (

כביסה, ביקורי אנשי מקצוע (עו"ס, אחות) למשל  ,םשירותים נוספיבהמרכזים מדובר גם מבחלק קטן 

  ומתנדבים. 

  )11נ(לוח  מאפיינים של שירות ההסעות
) 11%למרכז בהסעה מאורגנת מטעם המרכז, והשאר (באים המבקרים משמונים ותשעה אחוזים 

למרכז  ים) מגיע69%. הרוב הגדול של המבקרים (מבקרים בממוצע למרכז 6- כ – תעצמאימגיעים 
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ל בן משפחה שרכב פרטי ב –מונית, והשאר ב 9%רכב מיוחד לנכים, ב 11%טרנזיט, ברכב יבוס או מינב

  ). 4% – אחרת (בעיקר ברגלבדרך ) או 3%), אוטובוס (4%(

 ההמרכזים. שיעורים נמוכים שלמ 84%-למרכז קיימת ב תהתופעה של מבקרים המגיעים עצמאי

). במרכזים שאינם במבנה נפרד 71%פש בלבד () ובמרכזים לתשושי נ65%נמצאו במגזר הכפרי (

   ).94%השיעור גבוה יחסית (

ובמגזר הערבי ' גוף אחר') מהמנהלים דיווחו על בעיות מיוחדות בהסעות. במרכזים של 34%כשליש (

). לעומת זאת במרכזים של המועצות המקומיות דיווחו על 47%( המנהלים קרוב למחציתדיווחו על כך 

. הבעיה השכיחה בהסעות היא האיחורים. בעיות נוספות הן העלות הגבוהה, 21%ק בעיות מיוחדות ר

  התאמה של הרכב.-ואיה עיסנזמן האורך 

וגם בפריפריה  ;56% –מהמרכזים יש כלי רכב בבעלותם. במגזר הערבי השיעור גבוה במיוחד  22%-ל

שיש במיוחד של מרכזים שיעור נמוך נמצא במגזר הכפרי  ,לעומת זאת. 35% –השיעור גבוה יחסית 

). שיעורים נמוכים יחסית נמצאו גם במועצות המקומיות ובאזורים שאינם 8%רכב בבעלותם ( להם

כלי רכב.  4–2 יש 30%-לו ,רכב אחד ישרכב, ה יבעלהמרכזים מ 70%-ל). 15%–14%בפריפריה (

ים. פרט לנהג, יש מכלי הרכב האלה מיועדים להסעת נכ 60% 3.כלי רכב למרכז כזה 1.5הממוצע הוא 

ליווי דווחו בהם יש שאחת מההסעות. שיעורים גבוהים של מרכזים בהמרכזים מלווה לפחות מ 62%-ב

). לעומת זאת, במגזר הכפרי 80%) ובפריפריה (89%), במרכזים המשולבים (94%במגזר הערבי (

   בהתאמה). 51%-ו 48%ובאזורים שאינם בפריפריה רק בכמחצית המרכזים יש ליווי (

המרכזים), והשאר הם המטפלים מ 85%-וים הם אנשי צוות המרכז (בוהרוב המכריע של המל

  ).7%) ומתנדבים (9%האישיים (

 ישהמרכזים המשולבים מ) 64%המרכזים. בקרוב לשני שלישים (מ 40%-ב ישלשימוש המרכז  לוןעֲ מַ 

צית המרכזים. מנגד, רשומים) יש מעלון בכמח +80(יותר מעלון. בפריפריה ובמרכזים הגדולים 

במרכזים  גם וכך )21%נמצאו שיעורים נמוכים של מרכזים שלרשותם מעלון (במועצות המקומיות 

  ). 30%( ;רשומים) 79(עד  יותר ) ובמרכזים הקטנים22%הבלעדיים לתשושי נפש (

 ךלמרכז עקב כבאים ) מהמנהלים שלרשות המרכז שלהם אין מעלון ידוע על זקנים שלא 23%לכרבע (

   איש למרכז. 3.3ממוצע של  –

  )11נ(לוח  מאפיינים של שירות הארוחות
המרכזים מ 54%-וב ,המרכזים המטבח מיועד לבישולמ 38%-. ביש מטבח מרכזי היוםמ 93%-ב

מטבח לבישול  שיש בהםהמטבח מיועד לחימום בלבד. במגזר הערבי האחוז הגבוה ביותר של מרכזים 

מטבח לבישול. במרכזים הבלעדיים  ישת המקומיות ובפריפריה . במחצית המרכזים במועצו88% –

בהם שיש  לתשושי נפש בלבד ) ושיעור המרכזים18%מטבח גבוה ( בלילתשושי נפש שיעור המרכזים 

  ). 65%לחימום גבוה אף הוא (רק מטבח 

                                                   
  של כלי רכב. במיוחד רב מספרלא כולל מרכז אחד שבבעלותו  3
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 מבקרים 4-כ – מבקרים שבדרך כלל אינם אוכלים ארוחת צהריים במרכז ישבכמחצית המרכזים 

). במועצות המקומיות ובמגזר הערבי שכיחות גבוהה של התופעה כזאת בו תופעהיש וצע למרכז (שבממ

  ).36%בהתאמה). במרכזים המשולבים שכיחות נמוכה של תופעה זו ( 67%-ו 71%(

לארוחות. במגזר הערבי שיעור זה מתקרב קשר ) המרכזים דווח על בעיות מיוחדות ב22%בכחמישית (

). מנגד, במועצות המקומיות ובמרכזים המשולבים נרשם שיעור נמוך של 31%לשליש מהמרכזים (

). במרכזים הבלעדיים לתשושי נפש לא דווח כלל על תופעה זו. הבעיה השכיחה בקשר 14%התופעה (

. בכמה מרכזים כולם ארוחות לטעמם של המבקריםהארוחות קשורה בחוסר היכולת להתאים את ל

  ל הארוחות.ת העלות הגבוהה שיצוינה בעי

  )14נ–12נלוחות (  הבדלים בהיצע השירותים בין מרכזים
. ממצאי מבקריםלהשירותים שהם מספקים של אחד ההבדלים בין מרכזי היום הוא במגוון ובתוכן 

 –שירותים נבחרים: שירותים אישיים ותומכים  20- ל בכל הקשורם על הבדלים ניכרים דיהמפקד מעי

 –מקצועיים -ת משפחות, כביסה, ארומתרפיה; שירותים טיפולייםפדיקור/מניקור, מספרה, הדרכ

 –אחות, גינון, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, ייעוץ גריאטרי, ריפוי שיניים; שירותי פנאי, חברה ותרבות 

משחקים (כולל בינגו), מוזיקה, הרצאות, מחשבים, ציור, אפייה ובישול, דת ומסורת, פעילות עם בעלי 

  עברית. ו חיים

מגוון השירותים ('גוף אחר') גוף וולונטרי או פרטי  בהפעלתהתמונה העולה מהנתונים היא שבמרכזים 

ריפוי בעיסוק, ייעוץ גריאטרי, מוזיקה אך ב ;עמותה מקומית בהפעלתדליל יחסית למרכזים 

יתרון יחסי. למגזר הערבי יש יתרון בשירותי יש  אחר' גוף'מרכזים בהפעלת ל דווקא ,ומשחקים

במגזר זה היצע יש יסה, פיזיותרפיה, גינון, ייעוץ גריאטרי, דת ומסורת ובהדרכת משפחות. מנגד, כב

. למרכזים לעילו זכרשל ריפוי שיניים, מספרה, ריפוי בעיסוק ומרבית שירותי הפנאי שנבלבד נמוך 

 שי מגזר זהשירותים שבהם ל ;המשתייכים למועצות מקומיות מגוון מצומצם יחסית של שירותים

שירותי כביסה ואפייה/בישול, ובמידה מסוימת גם הדרכת משפחות וגינון. למגזר הם  יתרוןדווקא 

  דת ומסורת).  ,פעילויות הפנאי (הרצאות, מחשבים, ציורקצת הכפרי יתרון במ

בשירותי כביסה, ארומתרפיה, ריפוי שיניים, אפייה  הואהיתרון של המרכזים באזורי הפריפריה 

 80(לפחות יותר רת ולימודי עברית. ההיצע המפותח יחסית של המרכזים הגדולים ובישול, דת ומסו

אך גם בשירותים  ;רשומים) בא כאן לידי ביטוי בעיקר בפעילות של מחשבים, ציור וארומתרפיה

סרון יחסי בולט ברוב השירותים, אך יאחרים יש להם יתרון. למרכזים הבלעדיים לתשושי נפש יש ח

ל מוזיקה, פעילות עם בעלי חיים, משחקים, ייעוץ גריאטרי וגינון. למרכזים יתרון בשירותים ש

  המשולבים יש יתרון ברוב השירותים, פרט לריפוי בעיסוק, ייעוץ גריאטרי ופעילות עם בעלי חיים. 

  )15נ ,19 ,17 ות(לוח דפוסי השימוש בשירותים נבחרים
גרת המפקד גם את דפוסי השימוש של לצד ההיצע של השירותים שפורט בסעיף הקודם בדקנו במס

  הסעה, רחצה, פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק. : שירותיםבכמה המבקרים 
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אין כמעט הבדלים בין  .) מגיע למרכז בשירותי ההסעה של המרכז89%הרוב הגדול של המבקרים (

ובמרכזים הפועלים יותר , פרט לעובדה שבמרכזים הקטנים בכל הקשור בשירות זהמרכזים ה

 ). 85%–84%ועצות מקומיות אחוז המשתמשים בהסעה המאורגנת נמוך במקצת (במ

מהמבקרים משתמשים בשירות הרחצה הניתן במרכז היום. במרכזים של  15%עולה כי  םנתוניהמ

אחוז יש ותיקים ו). במרכזים המשולבים ובמרכזים ה31%המגזר הערבי שיעור המשתמשים כפול (

). שיעור נמוך במיוחד של מתרחצים במרכז נרשם 20%ם במרכז (גבוה יחסית של מבקרים המתרחצי

   )19(לוח ). 5%במגזר הכפרי (

ים ומהום הבמרכז היום.  מנצלים שירות זהמהמבקרים  30%אשר לשירות הפיזיותרפיה מתברר כי 

ניתן. גם כאן, בדומה לשירות הרחצה, שיעור השירות בהם שמחצית מהמבקרים במרכזים 

). ניתן בהם השירותשמהמבקרים במרכזים  72%וים ו, מה60%הערבי כפול (המשתמשים במגזר 

מהמבקרים  35%וים ו, מה17%( 'גוף אחר'שיעור נמוך של מקבלי השירות נרשם במרכזים של 

מהמבקרים  38%וים ו, מה14%) ובמרכזים של המועצות המקומיות (ניתן בהם השירותשבמרכזים 

מהמבקרים במרכזים הבלעדיים לתשושי נפש מקבלים את  3%ניתן). רק השירות בהם שבמרכזים 

  )19(לוח  .ניתןבהם השירות שמהמבקרים במרכזים  40%וים והשירות, והם מה

וים כשני שלישים והם מה ;) מהמבקרים במרכזים מקבלים שם שירות של ריפוי בעיסוק27%כרבע (

שים בשירות נמצאו . שיעורים גבוהים של משתממסופק בהם השירותשהמבקרים במרכזים מ

) ניתן בהם השירותשמהמבקרים במרכזים  84%וים ו, מה40%( 'גוף אחר' בהפעלתבמרכזים 

 בהם השירותשמהמבקרים במרכזים  98%וים ו, מה35%ובמרכזים המיועדים לתשושי נפש בלבד (

ת אחוז המקבלים ריפוי בעיסוק נמוך יחסינמצא כי ). במרכזים הפועלים במועצות מקומיות ניתן

. (לוח ניתןשבהן השירות מהמבקרים במרכזים של המועצות המקומיות  81%וים ו), אך הם מה20%(

19(  

), אך רק 55%של המרכזים ( חסיתרחבה י בפריׂשה ניתן פיזיותרפיה של השירות כי לציין מעניין

 ניתן בעיסוק ריפוי, זאת לעומת .אותו מקבלים ניתן השירות שבהםמחצית מהמבקרים במרכזים 

. ותוא מנצלים) שלישיםשני ( אלו במרכזים מהמבקרים יותר), אך 43%יותר ( תממצומצ הֹשבפרי

  )19 ,17ות (לוח

הבדלים דמוגרפיים בין המבקרים המשתמשים בשירותים הנ"ל נמצא כי גברים מתרחצים  בבחינת

 משיםמשתהם  אךבהתאמה),  13%- ו 20%הנשים המתרחצות במרכז ( משיעורבמרכז בשיעור גבוה 

 השירות שבהםבהתאמה, במרכזים  70%-ו 58%בהתאמה,  29%-ו 24%פחות בשירות הריפוי בעיסוק (

 1990לשעבר (שעלו משנת  ועצותהמ תניתן). כמו כן מתברר כי שיעור המתרחצים בקרב עולי ברי

, 22%( יחסית נמוך העולים בקרב פיזיותרפיה מקבלי שיעור), ולעומת זאת 26%ואילך) גבוה במיוחד (

   ).ניתן השירות שבהם במרכזים 43% המהווים

הקשר בין שיעור המבקרים המקבלים שירותים נבחרים לבין רמת המוגבלות שלהם והזכאות  מבדיקת

את  ים יותר מהמבקרים שאינם מוגבליםמנצללחוק סיעוד מתברר כי ככלל המבקרים המוגבלים 

 הלאמ 6%המוגבלים לעומת מ 18%(הרחצה  וההבדל בולט במיוחד בתחום ;השירותים שבדקנו

 ) 15נ(לוח  .מוגבלים)
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  אחוזים)ביסוד של המרכזים ( מאפייני, לפי נבחרים: שיעור המבקרים המקבלים שירותים 19לוח 
  ריפוי בעיסוק         פיזיותרפיה          

  
  

  רחצה
  

  סה"כ
שבהם  במרכזים

    השירות ניתן*
  

  סה"כ
שבהם  במרכזים

  השירות ניתן*
  66  27   50  30  15  כ"סה

              
              גוף מפעיל

  62  25    52  32  15  עמותה מקומית
  84  40    35  17  14  אחר'גוף '

              
              מגזר אוכלוסייה

  65  28    47  27  14  יהודי
  77  22    72  60  31  ערבי

              
             צורת יישוב ומעמד מוניציפלי

  68  28    53  30  17  סה"כ -עירונית 
  67  29    54  32  17  עירייה    
  81  20    38  14  13  מועצה מקומית    

  53  22    36  26  5  כפרית (מועצה אזורית)
              

              גודל המרכז
  68  27    60  24  18  רשומים 79עד 
  65  27    48  32  14  רשומים ומעלה 80

              
              יחידה לתשושי נפש

  60  27    51  31  13  אין
  72  26    47  35  20  יש (מרכז משולב)

  98  35    40  3  16  מרכז בלעדי לתשושי נפש
              

              ותק המרכז
  63  26    54  31  12  שנה 13עד 
  69  31    48  30  20  שנה ומעלה 14

              
              קום המרכזמ

  62  26    48  30  15  במבנה נפרד
  82  32    61  31  16  אחר

  המרכזים מהדיווח שהתקבל משאלון המנהל.מ חלקב . דיווח זה שונה* לפי הדיווח שהתקבל משאלון המבקרים
  

) ושיעור גבוה 16%של מקבלי פיזיותרפיה ( יחסית שיעור נמוךיש נפש תשושי בקרב מבקרים שהוגדרו 

 סיעוד חוק זכאי בין ממשי הבדל אין כלל בדרך). נמצא גם כי 32%של מקבלי ריפוי בעיסוק ( יחסית

, אך לגבי )בעיסוק וריפוירפואיים (פיזיותרפיה -הפרה בשירותים לשימוש באשר המבקרים שאר לבין

זכאים -יותר מבקרב הלאמעט שירות הרחצה נמצא כי אחוז המתרחצים בקרב זכאי חוק סיעוד גבוה 

  ).13נ-ו 17(על היצע השירותים האלה ראו לוחות  ;)15נ(לוח  .בהתאמה) 12%-ו 17%(

  כוח האדם במרכזי היום. ד
תחום השירותים האישיים במשרדי, -דים בתחום הניהולימרכזי היום מעסיקים בעלי תפקי

אין מהנתונים על כוח האדם תחזוקת המבנה. במשק ובהפעלת החוגים והפעילויות, בוהטיפוליים, 

ללמוד על היקף השירותים הניתנים במרכז, כיוון ששיעור הדיווח על היקף העסקת כוח האדם נמוך 

  ז. משיעור הדיווח על השירותים הניתנים במרכ
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הנתונים פי -על). 20בכל המרכזים (לוח בעצם  מנהל קייםהמשרדי נמצא כי תפקיד -בתחום הניהולי

 בהמשך .37 וצעשדווח היה בממ השבועיות השעות והיקף, של המרכזים דיווחו על העסקת מנהל 96%

   .המנהלים מאפייני יובא פירוט של

  תפקידים בתחום זה: להלן עוד 

  )20(לוח  .שעות בשבוע 28עבודתה הוא היקף  ;דיווחו על העסקת מזכירה המרכזיםמ 82% –מזכירה 

 20של עבודתו הוא  שבועיותהשעות ההיקף  ;יש מנהל חשבונותהמרכזים מ 45%-ב –מנהל חשבונות 

משתמשים בשירות קנוי של שדיווחו על העסקת מנהל חשבונות מהמרכזים  40%-קרוב ל .)20(לוח 

   .זהנותן גם שירות  מפעיל את המרכזהגוף השהנהלת חשבונות או 

בין הנחה זו לבין  פערהסבר לסביר להניח שבכל המרכזים יש מנהל, מזכירה וניהול חשבונות. ה

יחידה הוא או שהמרכז על המזכירה ומנהל החשבונות שלא כולם דיווחו  הוא הנתונים המובאים כאן

  .קיימים בה ים אלומסגרת ניהולית אחרת שתפקידבתוך 

  שבועיות של עבודתוהשעות ה: כוח האדם המועסק במרכזי היום* והיקף 20 לוח
 

  השבועיות השעות מספר    

  
  התפקיד

 אחוז המרכזים
   שדיווחו

  התפקיד בעל על
  תשעו ממוצע
   למרכז

  אחוז
  **הדיווח

        משרדי-ניהולי

  94  37  96  תמנהל
  98  28  82  מזכירה
  90  20  45  חשבונות מנהל

        
        טיפוליים- יםאישי שירותים

  88  112  89  וכוח עזר ותמטפל
  95  20  88  תסוציאלי תעובד
  95  11  74  ותאח

  73  5  65  פדיקוריסטית
  70  4  59  ספר

  96  9  46  פיזיותרפיסט
  93  10  27  בעיסוק מרפא

        
        ופעילויות חוגים הפעלת
  89  22  82  חוגים מדריכי

  92  27  78  תעסוקה רכז
        

        ותחזוקה משק
  91  39  91  נקיון עובד
  94  30  79  מטבח עובד
  97  18  59  תחזוקה עובד
  94  27  24  בית אם

        
        אחר

  61  37  81  מתנדבים
  92  27  41  אחר אדם כוח

  תחום כל בתוך במרכזים האדם כוח שכיחות של יורד בסדר * 
  התפקיד בעל העסקת על דווח שבהם המרכזים מתוך** 
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מהמרכזים מעסיקים מטפלות וכוח עזר  89%-הטיפוליים נמצא כי בבתחום השירותים האישיים ו

 25מטפלות וכוח עזר בהיקף של  4.4שעות בשבוע למרכז. כל מרכז כזה מעסיק בממוצע  112בהיקף של 

 של ממוצעבהיקף משרה של המרכזים  88%-בד סוציאלי קיים ב. תפקיד של עו4לעובדשעות שבועיות 

 14%של המרכז ( ותסוציאלי עובדותגם  משמשות מהמנהלות 13% שעות בשבוע. יש לציין כי 20

מועסקת  –אחות  בעלי תפקידים נוספים בתחום זה הם .במרכזים) המועסקות ותהסוציאלי מהעובדות

של המרכזים  65%-ב –שעות שבועיות בממוצע; פדיקוריסטית  11של המרכזים בהיקף של  74%-ב

של המרכזים  46%-ב –שעות; פיזיותרפיסט  4המרכזים למשך של  59%-ב –ר ּפָ שעות; סַ  5בהיקף של 

(לוח  שעות שבועיות בממוצע. 10של המרכזים בהיקף של  27%- ב –שעות; מרפא בעיסוק  9בהיקף של 

20 (  

שעות  22של המרכזים בהיקף של  82%-מדריכי חוגים ב מועסקיםהפעלת החוגים והפעילויות לצורך 

שעות בשבוע. תפקיד נוסף  4כל מדריך עובד בממוצע  ;ממוצע למרכזמדריכים ב 5.3: שבועיות למרכז

; בממוצע שעות שבועיות 27המרכזים בהיקף של מ 78%-קיים ב , והוארכז תעסוקהתפקידו של  ואה

  )20(לוח  שעות בשבוע. 18כל אחד מהם עובד , ורכזים למרכז 1.5

המרכזים בהיקף של מ 91%-ון בקייבתחום המשק והתחזוקה מועסקים בעלי התפקיד האלה: עובד נ

 79%-שעות בשבוע לעובד. ב 23עובדים למרכז בהיקף של  1.8 –; בממוצע שעות שבועיות 39

 59%-שעות בשבוע. עובד תחזוקה מועסק ב 30המרכזים דווח על העסקת עובד מטבח בהיקף של מ

מרכזים בהיקף המ) 24%שעות בשבוע. התפקיד של אם בית קיים בכרבע ( 18המרכזים בהיקף של מ

  )20(לוח  שעות בשבוע. 27של 

. 'אחרים'בעלי תפקידים  1.74בממוצע בהם ויש  ,)20(לוח  המרכזיםמ 41%- כוח אדם אחר קיים ב

מועסקים בתחום החוגים והפעילויות (מדריכי התעמלות, רכזים  ו) בעלי תפקידים אל49%כמחצית (

וים ווהתחזוקה (נהגים, אנשי תחזוקה, מל מועסקים בתחום המשק 19%); חברתיים, תרפיסטים וכד'

בתחום השירותים האישיים והטיפוליים (רופאים, מעסים, רוחצים  16%בהסעות וכד'); 

 2%- הם סטודנטים ובנות שירות לאומי שלא פורט לגביהם תחום הסיוע, ו 14%ורפלקסולוגים); 

   משרדי.-בתחום הניהולימועסקים 

מרכזי היום ישנם מתנדבים המסייעים בפעילות מ )20(לוח  81%-עובדים בשכר נמצא כי ב לענוסף 

. פירוש בממוצע שעות בשבוע 37 הם פועלים יחד ;בממוצעבמרכז, מתנדבים  7.2: השוטפת של המרכז

שעות שבועיות בממוצע לטובת מרכז היום. תחומי הסיוע  5.6שכל מתנדב מקדיש הוא הדבר 

 44%-(ב ,חוגים (פרט למחשבים) ה שלוהפעל הדרכהעיקריים של המתנדבים הם (בסדר יורד): ה

הדרכה ); 30%הגשת אוכל (); 34%( ,תעסוקה (כולל מלאכת יד)); התנדבותבהם יש שהמרכזים מ

); 16%תחזוקה (); 16%טיפול אישי (); 19%מטבח (); 19%מזכירות ומשרד (); 24%במחשבים (

). 13%שבוע (הפרשת ); 13%ה ומשחקים (הפעל); 15%( ,סיוע כללי (בלי ציון נוסף)); 16%הרצאות (

המרכזים האלה הם הסעות, אקטואליה, ליווי, אחות, לימוד מ 10%-תחומי סיוע הניתנים בפחות מ

  עברית ורופא.

                                                   
 .בלוחות מופיעים אינם במרכז העובדים מספר ממוצעכן ו לעובדהשבועיות  השעות 4
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היקף הכולל של שעות כוח האדם אלא גם ללבעלי התפקידים במרכזים, חשוב לתת את הדעת לא רק 

ר, פדיקוריסט צע סך כל שעות כוח האדם (לא כולל סּפַ עולה כי בממו 16נהמושקע במרכזי היום. מלוח 

שעות שבועיות בממוצע למבקר במרכז  3.7שעות בשבוע למרכז. פירוש הדבר,  332-ומתנדבים) מגיע ל

  יום. 

ם שבמרכזים הקטנים ובמרכזים הבלעדיים לתשושי נפש, שעות כוח האדם למבקר דיהנתונים מעי

בהתאמה). גם במגזר הערבי, בפריפריה, במרכזים  ,5.2-ו 4.6(מהממוצע הכללי  במידה ניכרת ותגבוה

 4.0-ובמרכזים שאינם במבנה נפרד שיעור כוח האדם למבקר גבוה מהשיעור הכללי (כ יותר ותיקיםוה

פריפריאליים, במרכזים הגדולים, -שעות שבועיות). לעומת זאת, במגזר הכפרי, באזורים הלא

- , שיעור כוח האדם למבקר נמוך מהשיעור הכללי (כפחות םותיקיוהבמרכזים המשולבים ובמרכזים 

  )16נ(לוח  שעות שבועיות בממוצע). 3.4

  )17נ(לוח  מאפייני המנהלים של מרכזי היום
רק  נשים; םמהמנהלים ה 90%מקצוע נשי מובהק.  ואניהול מרכז יום לזקן המנתוני המפקד מתברר ש

 49גם הגיל החציוני) עומד על  ואשההגיל הממוצע ( ;71-ל 25בין  הואהם גברים. טווח הגילים  10%

  שנים.

 ,)53–52במגזר הכפרי ובמרכזים הבלעדיים לתשושי נפש גבוה יחסית ( ותהממוצע של המנהל גילן

   ).43הממוצע נמוך ( גילןואילו במגזר הערבי 

ותק  ןהמ 22%-ל :)(בניהול המרכז הנוכחי ןבתפקיד ותעוסק מנהלותשהמספר השנים בישנם הבדלים 

  שנים.  8.5 ואתק הממוצע הוומעלה. הו יםשנ 10ותק של  40%-לכשלא עולה על שנתיים ו

 ,שנים) 10שנים ומעלה) ותק גבוה מהממוצע ( 14(יותר ותיקים ובמגזר הכפרי ובמרכזים ה למנהלות

  שנים בממוצע). 7ותק נמוך יחסית ( בעלות הן המנהלותואילו במועצות המקומיות 

הוראה  ותועובד ותמור ןהשאר , והאחיות ןה מהן 6%, ותסוציאלי ותעובד ןה ותלהמנהמ 60%-קרוב ל

 עוסקותו ותפסיכולוגי), 5%( ותגרונטולוגי), 8%במדעי החברה והרוח ( ותאקדמאי), 10%( ןבמקצוע

   ).6%( ותואחר) 2%בעיסוק ( ותמרפא), 4%מדעי ההתנהגות (ב

. לפחות ) יש תואר שניותמכלל המנהל 39%( ןיתיש תואר אקדמי ולקרוב למחצ ותמהמנהל 81%-ל

) או לימודים 15%סיימו לימודי תעודה ( ותיש תואר שלישי. שאר המנהל ותלאחוז אחד מהמנהל

   ).4%אחרים (

קורס למנהלי מרכזי יום (ממ"י) מטעם אשל. שיעורים גבוהים למדו ב ותמהמנהלשבעים אחוזים 

 גבוה בתפקידהותק הו בעלותובקרב  49–40 ותבנ ותנהלהמיחסית של מסיימי קורס זה נרשמו בקרב 

שיעורים נמוכים יחסית . );]80%-כ[במגזר הכפרי ובמגזר הערבי ] 86%[במועצות המקומיות (וכן 

נמוך, הותק הו בעלות+), בקרב 60 ותבנ( ותמבוגרהיותר ו) 39(עד גיל  ותצעירה ותמנהלהנרשמו בקרב 

(וכן  שלמדו לימודי תעודה או לימודים אחרים מנהלותקרב ב ,יותאח ןה ןמקצועבש המנהלותבקרב 

   ).]52%[ובמרכזים שאינם במבנה נפרד ] 44%[המיועדים בלעדית לתשושי נפש במרכזים  מנהלות בקרב
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  )18נ(לוח  היבטים בהעסקת מטפלות במרכז היום
. רהסקשלפני המרכז בתכנית השתלמות כלשהי בשנתיים  ותהמרכזים השתתפו מטפלמ 80%-בכ

ואילו  ,)93%–92%בתכנית כזו ( ותשיעור גבוה של מטפל השתתף במגזר הכפרי ובמרכזים המשולבים

   ).62%אחוז נמוך ( רקבמועצות המקומיות 

שהשתתפו בימי  ותואחוז המטפל, 60-מגיע ל 'ותקורס מטפל'שהשתתפו ב ותהמטפלאחוז 

   .64עיון/סדנאות/השתלמויות אחרות עומד על 

למרכז עם שבאים המרכזים דווח על מבקרים מ 79%-מטעם המרכז, ב ותהמועסק ותמטפל לענוסף 

ואילו במגזר  ,)96%שלהם. התופעה קיימת כמעט בכל המרכזים במגזר הכפרי ( תהאישי תהמטפל

). במועצות המקומיות שכיחות נמוכה יחסית של התופעה 6%הערבי היא נמצאה במרכז אחד בלבד (

)64% .(  

מהתפוסה היומית  11%5-מטפלת האישית שלהם נאמד בהעם ם למרכז הבאיהמבקרים שיעור 

 ,באהאתו היא ש) המטפלת האישית מסייעת למבקר 91%הממוצעת. ברוב המכריע של המרכזים (

  בטיפול אישי ובניידות בזמן הביקור. 

) מרכזים שבהם יש נוכחות של המטפלת האישית מאפשרים לה לאכול ארוחת 74%( 4 כלמ 3-ב

ואילו במרכזים הבלעדיים  ,) מאפשרים זאת96%במרכז. במגזר הכפרי כמעט בכל המקומות (צהריים 

המרכז גובה כך, ) שבהם נהוג 86%). ברוב המקומות (57%ההסדר קיים בשיעור נמוך ( לתשושי נפש

   .תוספת תשלום

נוכחות של מטפלות אישיות, המרכז נעזר בהן במתן סיוע בהם יש ש) המקומות 31%בכשליש (

למבקרים אחרים או בפעילויות אחרות במסגרת המרכז. התופעה בולטת במרכזים שאינם במבנה 

). לעומת זאת, שכיחות התופעה נמוכה במועצות המקומיות 38%) ובמגזר הכפרי (43%נפרד (

  בהתאמה).  19%-ו 22%ובמרכזים המשולבים (

) רק לעתים רחוקות, 72%(רכי המרכז מתרחשת ברוב המקרים וההסתייעות במטפלות האישיות לצ

   ) היא מתרחשת לעתים קרובות.28%ובחלק קטן יותר (

פעילות  ןמעניקים להבאות אליהם מטפלות אישיות של המבקרים שהמרכזים מ) 35%כשליש (ב

) ובמידה פחותה גם במגזר 67%במיוחד במועצות המקומיות ( תבולט תופעה זוהעשרה ו/או הדרכה. 

כרבע רק ). בעיריות, בפריפריה ובמרכזים המשולבים 57%לתשושי נפש ( הכפרי ובמרכזים הבלעדיים

הצוות ממהמרכזים דיווחו על כך. פעילות ההעשרה כוללת בעיקר לימודי עברית, הדרכה ספציפית 

שיחות אישיות הרצאות וכן ומרפא בעיסוק),  ט, אחות, פיזיותרפיסתהמקצועי של המרכז (מנהל

  וקבוצתיות. 

                                                   
  ).9%קרים' דומה מאוד (נתון זה התקבל מ'שאלון המנהל'. הנתון המקביל מ'שאלון המב 5
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  היום מרכזי של גרפייםגאו מאפיינים. ה
אפשר  ת תפרוסתם של מרכזי היום.נציג כאן א כל שירות חברתי תפרוסת האזורית שלבעניין בשל ה

הילתי מקומי מובהק, קשירות אופי שיש למכיוון  6.למיניהםתפרוסת זו בחתכים גאוגרפיים להציג 

   רשות מקומית.גם של ראוי לבחון את הנושא הגאוגרפי ברמה של יישוב או 

עיריות, מועצות מקומיות ומועצות  –רשויות מקומיות (רשו"מ)  250בתקופת המפקד היו בארץ 

 (לפחות אחד). נתון זה אינו משקף את התמונה זקןפעל מרכז יום ל – 46% – מתוכן 116-אזוריות. ב

ים ווומה יות מקומיותהגרים באותן רשו זקניםיש לבחון גם את מספר ה לכךכיוון שבקשר  בשלמותה;

. כלומר, שיש בהן מרכז יום יותגרים ברשו זקניםמה 93%את אוכלוסיית היעד של השירות. מתברר כי 

ישנם שמתברר עוד ה. נזקריכוזים גדולים יחסית של האוכלוסייה ה ןבהש יותברשוו הוקממרכזי היום 

 99%-ד (לובעיריות גבוהה מאהשירות זמינות  :הבדלים בזמינות המרכזים לפי סוג הרשות המקומית

 תבמועצות המקומיות זמינות זו נמוכה יחסי ואילוהמתגוררים בהן יש מרכז יום בעירם),  זקניםמה

 4מתוך כל  3-המתגוררים בהן יש מרכז יום ביישובם). במועצות האזוריות יש ל זקנים(רק לשליש מה

  .)21(לוח מרכז יום זמין באזור.  זקניםתושבים 

  פי סוג הרשות המקומית ל ,יוםה: זמינות מרכזי 21 לוח
  סה"כ רשויות  

  מקומיות
  

  עיריות
  מועצות
  מקומיות

  מועצות
  אזוריות

  בארץ יות מקומיותרשו "כסה
  53  120  77  250  מספרים מוחלטים)ב( 
  29  19  68  116  מרכז יום ןיש בהש
  24  101  9  134  מרכז יום ןאין בהש
          

  55  16  88  46  מרכז יום שיש בהן יותאחוז הרשו
          

  43.0  51.7  613.1  707.8  אלפים)ב+ (65אוכלוסיית בני 
  33.1  17.1  605.3  655.4  מרכז יום בהיש ש תהגרה ברשו
  9.9  34.7  7.8  52.4  מרכז יום שאין בה תהגרה ברשו

          

   ת+ הגרה ברשו65אחוז אוכלוסיית בני 
  מרכז יום בהיש ש

  
93  

  
99  

  
33  

  
77  

  

, שונה מרשות יםהמבקרים במרכז זקניםא לידי ביטוי באחוז הבהוא השימוש בפועל בשירות, כפי ש

 הואהמבקרים במרכז יום  זקניםה שיעוריפו -. כך, בהוד השרון, חולון, ירושלים ותל אביבלרשות

ת המועצות האזוריות ברנר, הגליל העליון, חבל יבנה, מגידו, ו. מן העבר השני נמצא1%-מ פחות

 15%המבקרים עולה על  שיעורבהם ו ,פר מנדא ופרדסייהמרחבים, נחל שורק וכן היישובים כ

  )19נ(לוח  .והגרים ברשויות אל זקניםמה

                                                   
בפרקים הקודמים הצגנו כבר חתכים כאלו: צורת יישוב, מעמד מוניציפלי וסוג האזור (פריפריה לעומת שאר  6

  האזורים).
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מקומי היא אם יש קשר בין גודל היישוב לבין תפרוסת -אחת השאלות המעניינות בהיבט האזורי

חלקו מכלל מרכזי היום  );22(לוח  נבדוק במגזר העירוני אתהמרכזים והשימוש בהם. את הסוגיה הז

  . 80%-המבקרים בהם עומד על כו

 :לבין מספר המרכזים בו ,בו התושבים מספר לפי, מהנתונים עולה כי ישנו קשר ברור בין גודל היישוב

תושבים)  200,000ביישובים הכי גדולים (מעל  אך, 0.6מספר המרכזים הממוצע ביישוב עירוני עומד על 

 2,000נמצא את היישובים העירוניים הקטנים (בין . מן העבר השני 5.4ועומד על  9ממוצע זה גבוה פי 

ליישוב. כאשר בוחנים את מידת השימוש בשירות,  יםמרכז 0.1תושבים) שבהם יש בממוצע  10,000-ל

 2,000יישובים הקטנים ביותר (בין חוץ מב – מתברר כי ,כלומר את אחוז הזקנים המבקרים במרכזים

קשר הפוך בין גודל היישוב לבין  יש), מבקרים נמוך יחסיתאחוז ה אלו ביישובים( ;תושבים) 10,000-ל

. 1.9-היישובים העירוניים מגיע ל אחוז הזקנים המבקרים במרכז יום: אחוז המבקרים הממוצע בכלל

ואילו ביישובים שגודלם הוא  ,1.1%תושבים) הוא עומד על  200,000ביישובים הגדולים ביותר (מעל 

 60%-. אחוז זה גבוה בכ3.0% –מצא שיעור המבקרים הגבוה ביותר תושבים נ 50,000-ל 10,000בין 

כי ריבוי של מרכזים ביישוב אינו מעיד על אחוז גבוה אפוא לומר  נוכליישובים העירוניים. במהממוצע 

  )22(לוח  של משתמשים, אלא להפך.

  יישוב ה גודל, לפי בהם והמבקרים המרכזים ומספר אוכלוסייתם, עירוניים יישובים: 22לוח 
  מבקרים    מרכזים      

  יישובגודל ה
  )תושביםה' מס(

  מספר
  היישובים

  +65בני  אוכלוסיית
  אלפים)ב(

  מספר
 מוחלט

  ממוצע
   ליישוב

  מספר
  מוחלט

  אחוז
 + 65מבני 

  1.9  12,438   0.6  140  668.3  229 סה"כ יישובים עירוניים
               

+200,000  5  211.0  27  5.4    2,418  1.1  
199,999-100,000  9  186.9  28  3.1    2,952  1.6  

99,999-50,000  10  68.4  14  1.4    1,443  2.1  
49,999-20,000  46  139.5  46  1.0    4,159  3.0  
19,999-10,000 46  36.5  18  0.4    1,155  3.2  

9,999-2,000 113  26.0  7  0.1    311  1.2  
               

+100,000 14  397.9  55  3.9    5,370  1.3  
99,999-20,000 56  207.9  60  1.1    5,602  2.7  

19,999-2,000 159  62.5  25  0.2    1,466  2.3  
  

  1994למפקד  2008השוואה בין מפקד . ו 
. אי לכך 1994-בשנה קודם לכן,  14 שהמפקד באותה מתכונת נע ;הוא השני בסדרה 2008מפקד 

ה מההבדלים מתאפשרת השוואה בין נתוני המפקד הראשון לנתוני המפקד השני. בסעיף זה יובאו כמ

היבטים בדפוסי השימוש ובהמבקרים, ו מאפייני המרכזיםב – 2008למפקד  1994הבולטים בין מפקד 

  גאוגרפיים.ה

  )23(לוח  מאפייני המרכזים
העמותות של כולם  – )172-ל 119-(מ 45%גידול של  – זקניםמרכזי יום ל 53נוספו  2008-ל 1994 יןב

מכלל  81%- ל 1994-ב 71%- מעלה  ו מפעילותעמותות אלשמרכזים ה שיעור :המקומיות למען הזקן
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) 1994- ב 16לעומת  2008-ב 32. מספר המרכזים במגזר הכפרי הכפיל את עצמו (2008- המרכזים ב

). התפלגות המרכזים לפי גודלם, 1994-ב 6לעומת  2008-ב 18ומספרם במגזר הערבי שילש את עצמו (

) מהם 35%בכשליש ( 1994-ב :יום גדולים מבעברככזים שהמר מראהדהיינו לפי מספר הרשומים בהם, 

המצב  2008-לעומת זאת בו ;רשומים 100-היו למעלה מ )11%רשומים ובכעשירית מהם ( 40היו עד 

   רשומים. 40) יש עד 16%(מהם שישית כרשומים וב 100-בשליש מהמרכזים יש יותר מהפוך: 

   2008-ו 1994 – מרכזיםה יאפיינמ: 23לוח 
  אחוז  מוחלטים ריםמספ    

  השינוי
  אחוזים        

  1994  2008  1994  2008  
  100  100  45  172  119  מרכזים"כ סה

            

            מפעיל גוף
  81  71  67  140  84  מקומית עמותה

  19  29  -9  32  35  'אחר'גוף 
            

            אוכלוסייה מגזר
  90  95  36  154  113  יהודי
  10  5  200  18  6  ערבי

            

            מוניציפלי ומעמד יישוב תצור
  81  87  36  140  103  סה"כ – עירונית

  70  74  38  121  88  עירייה     
  11  13  27  19  15  מועצה מקומית     

  19  13  100  32  16  )אזוריות(מועצות  כפרית
            

            נפש לתשושי יחידה
  68  73  34  117  87  אין
  21  16  89  36  19  (מרכז משולב) יש

  11  11  46  19  13  נפש לתשושיעדי בל מרכז
            

            )הרשומים(מס'  המרכז גודל
  16  35  -36  27  42   40 עד

70-4133  39  18  28  23  
100-7131  50  61  26  29  

101+13  56  331  11  33  
            

      152  14.1  5.6  )שנים(מס'   המרכז ותק ממוצע
  

  )25, 24 ות(לוח מאפייני המבקרים
. פירוש הדבר גידול 2008-איש ב 15,500-ל 1994-איש ב 7,400-במרכזי היום גדל מכמספר המבקרים 

+) בארץ באותה תקופה עמד על שליש מזה של 65(בני  זקנים. קצב הגידול של אוכלוסיית ה108%של 

 –בשירות מרכזי היום גדל בכמחצית  זקנים, שיעור השימוש של האם כן. 37% –המבקרים במרכזים 

נרשמו שיעורי גידול גבוהים יחסית בקרב קבוצות  2008-ל 1994. בין 2008-ב 2.2%-ל 1994-ב 1.4%-מ

 ןמשקלבעקבות זאת עלה נשואים, ערבים ותושבי המגזר הכפרי. -+, לא75: נשים, בני אלהההמבקרים 

; אחוז בני 70%-ל 64%-הנשים גדל מ שיעורמתוך כלל המבקרים. כך למשל,  והיחסי של קבוצות אל

. אחוז המבקרים הערבים, בשתי נקודות הזמן שנבדקו, כמעט זהה לאחוז 77%-ל 61%-ה מ+ על75

  )24(לוח  בארץ. זקניםם בקרב כלל הערביה
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השכלה שיש להם אחוז המבקרים : בין שני המפקדים נרשם שיפור קל ברמת ההשכלה של המבקרים

 44%-כ –ים לא נרשם שינוי . באשר לצורת המגור2008-ב 33%-ל 1994-ב 29%-תיכונית ומעלה עלה מ

   מהמבקרים גרים בגפם.

  2008-ו 1994 – מבקריםהשל : מאפיינים דמוגרפיים 24לוח  
  

  אחוז  מספרים מוחלטים  
  השינוי

  אחוזים       
  1994  2008  1994  2008  

  100  100  108  15,482  7,442  סה"כ מרכזים
            

      37  710,500  519,900  +65אוכלוסיית בני 
            

      52  2.2  1.4  אחוז המבקרים מתוך האוכלוסייה
            

            ןמי
  30  36  74  4,660  2,685  גברים
  70  64  127  10,822  4,757  נשים

            

            גיל
  24  39  25  3,638  2,907  *74עד 
75+  4,535  11,844  161  61  77  

            

  מהם:
      80+  3,024  8,128  169  41  53  

            

            מצב משפחתי
  31  36  76  4,753  2,695  נשואים

  69  64  126  10,729  4,747  לא נשואים
            

            מגזר אוכלוסייה
  92  94  105  14,286  6,961  יהודי
  8  6  149  1,196  481ערבי

          

          צורת יישוב ומעמד מוניציפלי
  80  84  100  12,438  6,225  סה"כ –עירונית 

  73  74  105  11,258  5,492  עירייה    
  8  10  61  1,180  733  מועצה מקומית    

  20  16  150  3,044  1,217  )כפרית (מועצות אזוריות
  , בהתאמה2008-וב 1994-כלל המבקרים, במ 2%-ו 8%היוו  וומטה. מבקרים אל 64מבקרים בני  ובהם* 
  

המבקרים  אחוזכך,  יש סימנים המעידים על החמרה במצב התפקודי של המבקרים בין שני המפקדים.

. נוסף על כך, אחוז הזכאים 2008-ב 62%-ל 1994-ב 53%-מ :17%-במימון חוק ביטוח סיעוד גדל ב

) מתוך כלל המבקרים במרכזים הכפיל 2008-לרמה הגבוהה של חוק הסיעוד (שתי הרמות הגבוהות ב

בהתאמה מתוך  36%-ו 21%וים ומה ו(אחוזים אל 22%-ל 11%- את עצמו בתקופה הנסקרת: מ

- בקרים במימון חוק סיעוד). עם זאת, ההתפלגות של המבקרים לפי המצב התפקודי (כפי שהוגדר בהמ

והשאר  'תשושי נפש'מוגדרים  16%מוגבלים פיזית,  60%-קרוב ל –) זהה בשתי נקודות הזמן 1994

תשושי הם אינם מוגדרים 'בעיה תפקודית פיזית ו אין להם, דהיינו 'אחרים'(כרבע מהמבקרים) הם 

רמת עם השנים עלתה  ,הפרופיל התפקודי של המבקריםלא השתנה ש כי אף. נמצאנו למדים 'פשנ

  )25(לוח המוגבלות שלהם. 
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  (באחוזים) 2008-ו 1994 – : מאפייני תפקוד של המבקרים25לוח  
  השינוי  2008  1994  

  17  62  53  מבקרים במימון חוק ביטוח סיעוד
        

        דזכאים לגמלה הגבוהה של חוק סיעו
  103  22  11  כלל המבקריםמ
  73  36  21  המבקרים במימון חוק סיעודמ
        

    100  100  המצב התפקודי
    59  58  מוגבלים פיזית בלבד

    16  16  תשושי נפש
    25  26  אחרים

        

        מבקרים במימון חוק ביטוח סיעוד לפי המצב התפקודי
  13  70  62  מוגבלים פיזית בלבד

  4  76  73  תשושי נפש
  52  35  23  אחרים

  

  )26(לוח  דפוסי השימוש
במספר המבקרים  השאר בין תבטאמו מרכזי היום. הדבר גדלכאמור לעיל, בין שני המפקדים 

. 2008-ב 90-ל 1994-ב 63-: מ44%-בזה גדל מספר מרכז יום. בין שני המפקדים ב(הרשומים) הממוצע 

. כלומר, קצב הגידול של 19%ול של גיד –מבקרים  51-ל 43-התפוסה היומית הממוצעת גדלה מ

התפוסה היומית הממוצעת לא הדביק את מספר הרשומים הכולל. עובדה זו משמעותה שלמרות 

 למרכז בתדירות נמוכה מבעבר. ים באהגידול במספר המבקרים הם 

  2008-ו 1994 –ם של דפוסי השימוש בשירות מרכזי היום : מאפייני26לוח 
  אחוז השינוי  2008  1994  

  44  90  63  ממוצע מבקרים למרכז
        

  19  51  43  תפוסה יומית ממוצעת
        

  3  71  69  קיבולת ממוצעת
       

  15  72  62  היומית הממוצעת מתוך הקיבולת (%) התפוסה
       

  -12  3.22  3.67  ממוצע ימי הביקור בשבוע למבקר
        

  -18  41  50  ימים בשבוע 6-4אחוז המבקרים 
        

  ר שבועייםימי ביקו ה"כס
  83  49,852  27,312  )המרכזים בכל (של כל המבקרים   

        

  34  70  53  + באוכלוסייה65שיעור ימי הביקור לאלף בני 

. הקיבולת 3.22-ל 3.67-: מ12%-בתקופה הנסקרת ב ואמנם מספר הביקורים השבועי הממוצע ירד

. הניצול של מרכזי אחתת זמן בנקודאיש שהמרכז יכול להכיל  70הממוצעת נשארה יציבה ועמדה על 

. 2008-ב 72%-ל 1994-ב 62%-היום, דהיינו התפוסה היומית מתוך הקיבולת, השתפר עם הזמן: מ

. פירוש הדבר 49,850-ל 27,300-: מכ83%-הנפח הכולל של הביקורים במרכזים, בשבוע אחד, גדל ב

 זקניםי ביקור לאלף ימ 53-מ –) בנפח הביקורים יחסית לאוכלוסייה 34%גידול של כשליש (

  .2008-ב 70-ל 1994באוכלוסייה בשנת 
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  )20נ, 27 ות(לוח היבטים אזוריים
בכמה צורות. אחד ההיבטים  בחוןל אפשרהגאוגרפי של התפתחות שירות מרכזי היום  היבטהאת 

השירות ברשויות המקומיות (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות  פריׂשתהחשובים בהקשר זה הוא 

באותן והמקומיות,  ) מהרשויות31%בכשליש ( (לפחות אחד) זקןפעל מרכז יום ל 1994). בשנת אזוריות

) 46%בקרוב למחצית ( זקןפעל מרכז יום ל 2008בשנת  ה.זקנמהאוכלוסייה ה 89%התגוררו רשויות 

בין  הבדליםיש  .זקנהמהאוכלוסייה ה 93%-השירות ל שלזמינות ופירוש הדבר  ,הרשויות המקומיות

 לכל השירות זמיןבעיריות  :הרשויות במידת הזמינות של מרכז יום לאוכלוסיית היעד יסוג

), ובמועצות האזוריות (המגזר הכפרי) נרשם גידול מרשים במספר המרכזים (הכפיל 99%(האוכלוסייה 

(גידול של פועל יום המרכז  ןבהש+) הגרה במועצות 65בני של בגודלה של האוכלוסייה ( אףואת עצמו) 

 שם מתגוררתאוכלוסייה המרכזי היום לזמינות ). לעומת זאת במועצות המקומיות ירד אחוז 75%

  )27(לוח  ).11%(ירידה של 

  (באחוזים) 2008-ו 1994 –ת ות המקומייורשומרכזי היום בהימצאות : 27לוח 
  השינוי  2008  1994  

        יום מרכז בהן שיש המקומיות הרשויות
  50  46  31  "כ סה

  -2  88  90  עיריות
  60  16  10  מקומיות מועצות
  104  55  27  אזוריות מועצות

        

  ברשות מקומית  הגרה+  65 בגיל האוכלוסייה
  יום מרכז פועל שבה

      

  4  93  89  "כסה
  0  99  99  עיריות
  -11  33  37  מקומיות מועצות
  75  77  44 אזוריות מועצות

  

 בחלוקתשם גידול גבוה במספר מרכזי היום. מחוזות נמצא כי במחוזות ירושלים והצפון נרמבחינת 

פריפריה (מחוזות הצפון והדרום) לעומת שאר האזורים (מחוזות ירושלים, חיפה,  –המחוזות לשניים 

ל גידוהמאחוז  2.8המרכז ותל אביב) מתברר כי אחוז הגידול במספר מרכזי היום בפריפריה גבוה פי 

) 32%לה משקלם של המרכזים בפריפריה מכשליש (ע עקב כךבהתאמה).  28%-ו 79%בשאר האזורים (

  )20נ(לוח  .2008-מכלל המרכזים ב 40%-ל 1994-ב

באזורי  המבקריםהמרכזים. מספר תמונה של פריׂשת ה האזורית של המבקרים דומה לׂשפריה תמונת

 80%- ו 183%בשאר אזורי הארץ ( המבקריםמספר לעומת  2.3פי  2008-ל 1994הפריפריה גדל בין 

המשתמשים בשירות מרכזי היום,  זקניםאמה). גם הגידול בשיעור השימוש, כלומר באחוז הבהת

בהתאמה). משקלה היחסי של הפריפריה,  41%-ו 72%מזה של שאר האזורים ( 75%-בפריפריה, גבוה ב

  )20נ(לוח  .2008-ב 36%-ל 1994-ב 27%-מתוך כלל המבקרים, עלה מ
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  תומכיהם בקרבו במרכזים ריםהמבקמקבלי גמלת סיעוד בקרב  הסקר. 4

מרכזי היום. המחקר על ם העיקריים התומכישל בהשקפתם המבקרים ושל  תםבהשקפפרק זה עוסק 

שביעות את  ,השימוש בשירותים ובפעילויות הפנאי במרכזאת בחן את מתכונת הביקורים במרכז, 

, איש 153 על נתונים ונאספ ולכהך סב. לגבי תרומת המרכז מבקריםאת התפיסה של הרצון מהמרכז וה

 בדרך( במרכזים המבקרים זקנים של עיקריים ומכיםת 63-ו היום במרכזי שמבקרים זקנים 90 םהמ

. הזקן עםאיון יבמקום רו נעשאיש)  21( התומכים עם מהראיונות חלק ).המבקרים במרכז ילדיכלל 

    רק את ראיית התומכים.   משקף) איש 42( הנותר החלק

  דמוגרפיים- יוסוצ מאפיינים. א
על בסיס המידע שנאסף במפקד  ,3 בפרק הוצגל המבקרים ש דמוגרפיים- הסוציוהמידע על המאפיינים 

ל רמת התפקוד של המבקרים נאסף מידע גם במסגרת מפקד המרכזים וגם במסגרת עהמרכזים. 

 קוייל שי )65%( יםשני שלישלי לפי מבחן זה נמצא כברטל.  מבחןבאמצעות  ,הראיונות עם המבקרים

לבין  והשוואה בין נתונים אל ליקוי מלא. יש 13%-ל) הם עצמאים ו21%( חמישית בתפקוד, חלקי

להם  שישזאת, שיעור המבקרים  לעומתכי שיעור העצמאים זהה.  ההנתונים ממפקד המרכזים מרא

 כזיםהמר מפקדלפי  משיעורםיותר  נמוךשיעור  הואנתונים מהראיונות עם המבקרים  לפיקשה  ליקוי

אנשי המקצוע פי -הערכת התפקוד עלין סביר להניח כי הבדל זה נובע מהבדלים ב .)43% לעומת 13%(

פחות מוגבלים הם עצמם את  זקניםלפי הערכות של לבין ההערכות של המבקרים עצמם. ידוע כי 

ת ייתכן כי ההבדלים נובעים מהשימוש בכלי מחקר שונים להערכ. מעריכים מקצועייםהגורמים שהמ

  תפקוד. 

  במרכז הביקורים מתכונת. ב
במסגרת הראיונות עם המבקרים והתומכים נאסף מידע בנושאים הקשורים למתכונת הביקורים: 

השתתפות בביקור ניסיון, שביעות הרצון מתדירות הביקורים במרכז וזמני היציאה מהבית למרכז 

  ובחזרה.  

  בביקור ניסיון במרכז  השתתפות
שליש יותר מהצטרפו אליו. מן הנתונים עולה כי  בטרםיו בביקור ניסיון במרכז המבקרים נשאלו אם ה

. לא נמצא קשר בין השתתפות בביקור ניסיון תם) אמרו שהיו בביקור ניסיון במרכז לפני הצטרפו37%(

 של ותק במרכז, גיל, השכלה, מצב מגורים ורמת התפקוד של המבקרים.  םלבין מאפייני

    המבקרים לפי, מנהמ הרצון ושביעות זבמרכ הביקורים תדירות
) והן מנתוני המבקרים עולה כי תדירות הביקורים 15 לוח, 3פרק ר' פקד המרכזים (הן מנתוני ִמ 

הממוצעת במרכז היא שלוש פעמים בשבוע. אם מסתכלים על ההתפלגות רואים שיש שונות בין 

באים  40%ם עד פעמיים בשבוע, פעבאים למרכז: שליש באים המבקרים מבחינת מספר הפעמים שהם 

 חמש פעמים.  באים  27%-שלוש עד ארבע פעמים ו

שהייתה בהגדלת תדירות הביקורים מעבר לתדירות שיש למבקרים במסגרת המחקר נבדק העניין 

) הביעו 73%(מהמבקרים  רבים .כאחד המבקרים והתומכיםבקרב  הנבדק סוגיה. הנהוגה באותה עת
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הביעו עניין בהגדלת מספר כן שהמבקרים דירות הביקורים השבועית. רוב חוסר עניין להגדיל את ת

יותר באים הסיבה העיקרית לכך שאינם . יום עד שני ימים נוספים במרכז הביקורים היו רוצים לבקר

 זאתהמרכז לא אפשר ש). סיבות נוספות היו 39%רוצים לוותר על המטפלת (שאינם פעמים היא 

  ).  16%) ומצב בריאותי (21%), סיבות כלכליות (23%(

 יותר פעמים למרכז לבין מספר הפעמים בשבוע שהוא מבקר בואלן המבקר לא נמצא קשר בין רצו

גיל המבקר, העניין בהגדלת תדירות הביקורים במרכז לבין  ןקשר בי לא נמצא. כמו כן במרכז בפועל

בין מין המבקר לבין קשר צא הוותק שלו במרכז ורמת התפקוד שלו. נמ ,שלו מגוריםהמצב השכלתו, 

מקרב נשים הביעו  36%( יותר מגברים מעוניינות בכךנשים  :הרצון להגיע יותר פעמים בשבוע למרכז

  ).גבריםהמקרב  17%להגדיל את תדירות הביקורים, לעומת  עניין

    )28(לוח , לפי התומכים ממנה הרצון ושביעות במרכז הביקורים תדירות
) 48%כמחצית התומכים (. במרכז רות הביקורים שונה מזו של המבקריםראיית התומכים את תדי

מקרב המבקרים.  27%, לעומת יותר פעמים בשבוע בוא למרכזיהזקן ש םאמרו שהיו מעונייני

. יותר למרכז בואלשל המטפלת על מנת  טיפולשהזקן יחליף שעות  מוכניםנשאלו אם היו התומכים 

 .במרכז בביקורים מטפלת של טיפול שעות להמיר רוצים והי לא) 87%( התומכים רוב כי נמצא

עולה גדול יותר פעמים  מספרלמרכז  בואישהזקן  כדילשאלה אם הם מוכנים לשלם מכספם  בתשובה

ולא יצטרך  יותר למרכז בואי שהזקן מנת על מכספם לשלם מוכנים) אמרו שהם 52%( םמחצית כי

שקלים ביום.  50 עד לשלםמוכנים הם ) אמרו ש64%(מהם  יםשליש כשני. תמטפלשל לוותר על שעות 

    שקלים. 50מעל מוכנים לשלם שהם ) אמרו 35%כשליש (

להגדלת לשלם מכספם   נכונותםובשעות ביקור  תומכים להחליף שעות מטפלתהנות וכנ: 28 לוח
  (באחוזים) מספר הביקורים

  100   ותרי למרכז בואישהזקן  כדילהחליף שעות טיפול של המטפלת  מוכנים
  87  לא
  13  כן

    

  100  מטפלתלוותר על שעות  בלי יותר למרכז יבואשהזקן  כדי מכספםלשלם  מוכנים
  48  לא
  52  כן

    

  100  במרכז ליום לשלם שמוכנים הסכום
  25  שקלים  30עד  10
  39  שקלים  50עד   31
  19  שקלים  100עד   51
  16  שקלים 100 מעל

  
  )29(לוח הביתה  יציאה למרכז וחזרה זמני

בבוקר מהבית כדי להגיע למרכז ובאיזו שעה הם בדרך כלל יוצאים הם המבקרים נשאלו באיזו שעה 

 עד למרכז מביתם יוצאים מהמבקרים רבע  כי עולה הנתונים מן הביתה מהמרכז.בדרך כלל חוזרים 

 השעה אחרי וכשליש שמונה לביןיוצאים בין רבע לשמונה המבקרים מחצית כ, בוקרשבע וחצי ב השעה
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) חוזרים הביתה בין 73%עולה כי רוב המבקרים (מבחינת שעת החזרה הביתה מהמרכז . שמונה

  בצהריים.  שתייםלהשעות אחת 

רוב המבקרים נוסעים עד חצי  כי נמצא. היום למרכז מביתםמשך זמן הנסיעה  לגבי נשאלו המבקרים

   .שעה בכיוון אחד

נבנה משתנה של  משך הזמן  –ן יציאה, זמן חזרה ומשך הנסיעה זמ –ו על בסיס שלושה משתנים אל

במרכז ים נמצאמחצית מהמבקרים נמצא כי נטו שהמבקרים שוהים במרכז, לא כולל זמן הנסיעה. 

  . מחמש שעותנמצאים שם יותר  המבקרים מחצית; חמש שעות

  )N=111 ,(באחוזים ת היציאה והחזרה, משך הנסיעה ומשך השהייה במרכזו: שע29 וחל

  

  בשירותים ובפעילויות הפנאי במרכז  שימושג. 
שירותים הנושא נוסף שנבחן במחקר הוא שימוש המבקרים בשירותי המרכז ומידת העניין בהם. 

 תהסעות, ארוחות, שירותים אישיים ותומכים, שירותים טיפוליים מקצועיים ופעילויוכוללים שנבחנו 

  פנאי. 

  )30(לוח הסעות   שירות
 היו שלא אמרו) 88%( רובם. הסעה המאורגנת של המרכז) מגיעים למרכז ב93%כמעט כל המבקרים (

   .זה שירות בלי למרכז להגיע מצליחים

על מנת להגיע מהבית שלהם לנקודת האיסוף ואם יש מישהו המבקרים נשאלו אם הם זקוקים לעזרה 

זקוקים הם ) ציינו ש28%ציינו שאינם זקוקים לעזרה, מעל רבע ( )62%( יםכשני שליששעוזר להם. 

  המבקרים  
  100  שעת יציאה מהבית למרכז

  23  7:30עד   6:30
  45  8:00עד  7:45
  32  9:45עד  8:10

    

  100  הביתה מהמרכזחזרה שעת 
  14  13:00עד  12:30
  37  13:30עד  13:10
  36  14:00עד  13:40
  13  15:30עד  14:10

    

  100  אחדכיוון ב משך זמן הנסיעה למרכז
  23  דקות 10עד 
  26  דקות 15
  43  דקות 35–16
  8  דקות 60–36

    

  100  (נטו) נסיעות בלימשך השהייה במרכז 
  50  שעות  5
  35  שעות 6
  15  שעות 7
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נמצא כי יש  ,כמצופה .זקוקים לעזרה ואין מי שעוזר להםהם ציינו ש 10%-לעזרה ויש מי שעוזר להם ו

  . בין קבלת סיוע ביציאה מהביתל רמת התפקוד של המבקרקשר בין 

מקבלים עזרה (הנותרים ציינו שאינם הם ציינו ש 73% –מוגבלות מלאה  הזקנים שיש להםמתוך 

   מהעצמאיים. 12%-ו ציינו כך מוגבלים חלקיתהמ 26% םלעומתוזקוקים לעזרה), 

ללת, והשני, שביעות הרצון מההסעה נבחנה בשני אופנים: האחד, באמצעות שאלה על שביעות רצון כו

כמעט כל המבקרים הביעו שאלה הכללית בשל ההסעה. מסוימים היבטים שעניינן באמצעות שאלות 

. למבקרים הוצגה רשימה של ארבע בעיות אפשריות ההסעהמשירות רבה או רבה מאוד  שביעות רצון

הנתונים לכל בעיה אם נתקלו בה. מן  קשרוהם נתבקשו לציין ב ,הקשורות לנסיעה המאורגנת למרכז

) הביעו חוסר שביעות רצון מיחס 16%ההמתנה להסעה ארוכה. חלק (ש) אמרו 26%( עולה כי כרבע

אמרו כי הנסיעה  10%-ו ,מדי יפות רבהצפמכונית יש באו ש אמרו כי הנסיעה אינה נוחה 15%הנהג, 

   .במכונית מדי רבזמן צריך לשבת או ש ארוכה מדי

- ו ,"להנ הבעיותמ בעיה בשוםנתקלו  לא) דיווחו ש72%בקרים (מספר הבעיות עולה כי רוב המ מבחינת

להסעות בקשר תקלות בבעיות ילא נמצא קשר בין דיווח על ה .אמרו שנתקלו לפחות בבעיה אחת 28%

   .ו, הוותק שלו במרכז ורמת תפקודשלו מגוריםהלבין גיל המבקר, השכלתו, מצב 

  )N=111, (באחוזים למרכז בשירות ההסעותהמבקרים היבטים של שימוש  :30 לוח
  100  משתמשים בשירות ההסעות למרכז

  93  כן
  7  לא

    

  100  שביעות רצון משירות ההסעות 
  53  רבה מאוד

  40  רבה
  6  מועטה 
  1   בכלל לא

    

  100  זקוקים לעזרה להגיע לנקודת האיסוף ומקבלים את העזרה 
  62  זקוקים לעזרהאינם 

  28  זקוקים לעזרה ויש מי שעוזר
  10  זקוקים לעזרה ואין מי שעוזר

    

  100  בנסיעותבהן נתקלו שבעיות המספר 
  72  בעיהשום 

  14  בעיה אחת
  14  בעיות  4–2
  

  )1(תרשים  ארוחות שירות
אוכלים הם ) ציינו שהם אוכלים ארוחת צהריים במרכז. אחוז המבקרים שציינו ש90%רוב המבקרים (

  . )59%ארוחת בוקר במרכז נמוך יותר (

ין המבקרים נשאלו על שביעות רצונם משלושה היבטים של האוכל המוגש במרכז: טעם, גיוון באוכל ב

  ההיבטים. מכל ) היו שבעי רצון 82%רוב (ההמנות. מן הנתונים עולה כי  של קימספ בחרמוימים ה
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ם. המבקרים והתומכים נשאלו באיזו מידה חשוב לדעתם שהמרכז יספק ארוחת בוקר וארוחת צהריי

מהמבקרים  יםארוחות. שני שליששהם מייחסים ליש הבדלים בין המבקרים לבין התומכים בחשיבות 

ומחציתם ציינו שחשוב במידה  ,ד או רבה שהמרכז יספק ארוחת צהרייםוציינו שחשוב במידה רבה מא

ה ד או רבה שהמרכז יספק ארוחת בוקר. לעומתם ציינו כמעט כל התומכים שחשוב במידה רבורבה מא

  למבקרים.  וד או רבה שהמרכז יספק ארוחות אלומא

  לא נמצא קשר בין רמת התפקוד של המבקרים לבין החשיבות המיוחסת לארוחות במרכז.  

ארוחות בוקר ד ורבה שיהיו ובמידה רבה מאכי חשוב מבקרים והתומכים שציינו ה :1 תרשים
  וצהריים במרכז  (באחוזים)

  

  )2שים (תר  אישיים ותומכים שירותים
והם נשאלו אם הם משתמשים בהם.  ,למבקרים הוצגה רשימה של שירותים אישיים ותומכים במרכז

טיפול מניקור, רחצה, טיפול אלטרנטיבי, כביסה וו כוללים מספרה, חדר מנוחה, פדיקור ושירותים אל

 כרבע: נמוך יחסיתמציע קוסמטי. מן הנתונים עולה כי אחוז המשתמשים בשירותים שהמרכז 

מניקור וביתר השירותים ו משתמשים בפדיקור 17%משתמשים בשירותים של מספרה וחדר מנוחה, 

  קוסמטי, טיפול אלטרנטיבי) כמעט אין שימוש. טיפול (רחצה, כביסה, 

שירות, בשום משתמשים אינם  59%נמצא כי  בהם משתמשים המבקריםשת מספר השירותים בבחינ

עד ארבעה משתמשים בשלושה  11%- ים בשני שירותים ומשתמש 10%משתמשים בשירות אחד,  20%

בעלי ההשכלה  תו:השכללבין משתמש מבקר בהם שירותים שהמספר שירותים. נמצא קשר בין 

בעיקר בין הוא ההבדל  בשירותים שהמרכז מציע.מבעלי ההשכלה הגבוהה הנמוכה משתמשים יותר 

תמשים לפחות בשירות אחד) לבין בעלי ם משהמ 68%שנות לימוד ( 4עד  –מאוד נמוכה בעלי השכלה 

  ם משתמשים לפחות בשירות אחד). המ 28%+ שנות לימוד (13השכלה אקדמית של 

98 92

50
65

ארוחת בוקר ארוחת צהריים

תומכים   מבקרים 
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. נמצא כי וב ואם היו רוצים להשתמש לסיבה לכךם משתמשים בשירות נשאלו אינהמבקרים שענו כי 

בימים מוצע ו נאיאו  אינו קיים במרכזשימוש ברוב השירותים היא שהשירות -קרית לאייהסיבה הע

), 79%), מספרה וטיפול אלטרנטיבי (85%קוסמטי (טיפול ), 86%מנוחה ( : חדרנמצא שםשהזקן 

רחצה. אם הלשירות בקשר  ציינו סיבה זו מהמבקרים 20%). רק 67%), כביסה (68%מניקור (-פדיקור

חדר  שירותייש לצד נתונים המוצגים במפקד, נמצא כי כמעט בכל המרכזים  ובוחנים נתונים אל

 אפשר שירות כביסה. לפיכךיש מהמרכזים  יםמנוחה, רחצה, פדיקור, מניקור ומספרה. בשני שליש

(למשל  הביקורהוא העדר השירות ביום  וקרית לשימוש המועט בשירותים אלילהסיק כי הסיבה הע

  . )מנוחה חדר למשל( השירות קיום על ידיעה-אי אופדיקור) 

ים בשירות רצון להשתמשהלא משתמשים הביעו  קרבא כי אחוז קטן ממבחינת העניין בשימוש נמצ

  . השונים

  מצוי ורצוי (באחוזים) –: שימוש המבקרים בשירותים אישיים ותומכים 2תרשים 

  

  ) 3(תרשים  שירותים טיפוליים מקצועיים
, תסוציאלי תאחות, מרפא בעיסוק, עובדטיפולים של שירותים טיפוליים מקצועיים כוללים 

 ומראים כי שירותים אלהשלישי יזיותרפיסט ודיאטנית. הנתונים ממפקד המרכזים המוצגים בפרק פ

לא נבחן בראיונות עם  ו. היקף השימוש בשירותים אל)17לוח  (ר' המרכזים בכלקיימים אינם 

ניתנים ברמה הפרטנית. הם תמיד  לאנפוצים בכל המרכזים ושירותים אינם שאלו המבקרים מאחר 

נמצא  וריפוי בעיסוק נאסף מידע במסגרת מפקד המרכזים. לפי נתונים אלבוש בפיזיותרפיה ושימעל ה

  ). 19לוח  '(רשירות של ריפוי בעיסוק קיבלו  27%-מהמבקרים קיבלו שירות פיזיותרפיה ו 30%כי 

27 27
17

8 7 3 1

11
4

15

16

4 13 4

62
69 68

76

89 84
96

מספרה חדר מנוחה פדיקור מניקור טיפול אלטרנטיבי רחצה קוסמטיקאית כביסה

משתמשים   לא משתמשים והיו רוצים להשתמש  לא משתמשים ולא היו רוצים להשתמש  
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נתנו במרכזים יי וחשוב לדעתם ששירותים אל נבדק עד כמהבראיונות עם המבקרים והתומכים 

נמצא כי המבקרים והתומכים מייחסים חשיבות רבה לקיומם של שירותים  .ל ארבע דרגות)(בסולם ש

   .במרכזים ואל

הם חלוקים  , אךשירותים טיפוליים מקצועיים במרכז יהיוחשוב שכי מסכימים המבקרים והתומכים 

מהתומכים)  63% -מהמבקרים ו 42%אחות במרכז: חלקם (הת שירות א ביהרחלצורך אשר ל

 37%-מהמבקרים ו 58%אחות (יותר שעות של אחות במרכז) וחלקם (הינים להרחיב את שירות מעוני

מעוניינים לשנות את המצב הקיים. התומכים מעוניינים יותר מהמבקרים להרחיב אינם מהתומכים) 

אחוז דומה של תומכים ומבקרים היו רוצים שיהיו יותר הדרכות בנושאים אחות. האת שירות 

  בהתאמה). 49%-ו 53%דיאטה, תזונה נכונה או פעילות גופנית ( גוןכ ,ום בריאותהקשורים לקיד

רבה שיהיו במרכז שירותים ובמידה רבה מאוד כי חשוב מבקרים והתומכים שציינו ה: 3תרשים 
  (באחוזים) טיפוליים מקצועיים

  
  )31ולוח  6 ,5, 4(תרשימים בפעילויות פנאי   השתתפות

נבדקה באופן שונה מהשימוש בשירותים של המרכז. המבקרים נשאלו  ההשתתפות בפעילויות פנאי

נשאלו אם והעוסקים בפעילויות פנאי , ןלמיניהבפעילויות פנאי שלפני הסקר שנה האם עסקו בחצי 

יזיה, פעילות גופנית, השתתפות וצפייה בטלו כוללות ובמסגרת מרכז היום. פעילויות אל ןעסקו בה

כתיבה), משחקי שולחן ו (כגון ציור, פיסול, צילום, רקמה, נגינה, שירהבהרצאות, פעילות אמנותית 

  ומחשב. 

) ובפעילות 89%ויזיה (ובצפייה בטלשלפני הסקר שנה המן הנתונים עולה כי רוב המבקרים עסקו בחצי 

ואחוזים קטנים יותר ציינו  ,כמחצית השתתפו בהרצאות ועסקו בפעילות אמנותית). 78%גופנית (

  )4(תרשים  קי שולחן ומחשב.שעסקו במשח

100

87 83
83

67

79 79 79

70

49

אחות מרפאה בעיסוק   פיזיותרפיסטית עובדת סוציאלית דיאטנית

תומכים   מבקרים 
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  (באחוזים) מחוץ לווהעוסקים בהן  במרכזים בפעילויות פנאי שתתפ: המ4תרשים 

  
נשאלו לגבי כל פעילות אם עסקו בה  שלפני הסקרשנה העסקו בפעילות בחצי  המבקרים שציינו כי

שנה הויזיה בחצי ובטלבמרכז או מחוץ למרכז. מן הנתונים עולה כי אחוז גבוה מאוד מהמבקרים צפה 

ויזיה במרכז). וציינו שצפו בטל 14%התבצעה בעיקר מחוץ למרכז (רק זו פעילות  .)89%(שלפני הסקר 

התבצעו בעיקר שלפני הסקר שנה הבהן עסקו המבקרים בחצי שלעומת זאת, כל יתר הפעילויות 

 73% שלפני הסקר; שנההמהמבקרים ציינו כי עסקו בפעילות גופנית בחצי  79%במרכז. כך למשל, 

  ). 4מחוץ למרכז (תרשים עסקו בכך ציינו ש 6%ציינו שעשו זאת במרכז ורק 

. מן הנתונים כךבבפעילות נשאלו אם הם מעוניינים שלפני הסקר שנה השציינו כי לא עסקו בחצי מי 

  )5(תרשים   .תיומעוניינים לעסוק בפעילולא היו הרוב  ,הגופנית מבפעילות חוץעולה כי 

מן  .זאת אינם עושיםנשאלו מדוע  הב מעוניינים דווקא הם אך עוסקים בפעילות שאינםענו שמי 

, לפי הפילוח תפקודי- בריאותיהמצב קשורה ב העיסוק בפעילות-קרית לאייהנתונים עולה כי הסיבה הע

מעוניינים לעסוק), בכך אך  עוסקיםממי שאינם  79%: פעילות גופנית ופעילות אמנותית (להלן

  ).44%) ומחשב (45%), משחקי שולחן (62%ת (הרצאו

14

73

53
46

24

9

75

6

7

6

15

4

טלוויזיה פעילות גופנית הרצאות פעילות אמנותית משחקי שולחן מחשב

במרכז   מחוץ למרכז 

89 

79 

60

52

39

13 
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   (באחוזים)עיסוק בפעילות ועניין בכך : 5תרשים 

  

נבחנה גם השתתפות המבקרים בחוגים מיוחדים במרכזים: גינון, טיפול  ורשימת פעילויות אל לענוסף 

 ות אלמסיבות וטיולים. מבדיקת השתתפות המבקרים בפעילויו ,בבעלי חיים, דרמה ומספרי סיפורים

משתתפים בטיולים מטעם  43%עולה כי כמחצית משתתפים בערבי שירה ומסיבות שהמרכז יוזם, 

  ) 6(תרשים   .שליש משתתפים בחוג מספרי סיפוריםו רכזמה

מדוע  ,ואם כן בהן, להשתתף רוצים היו אם נשאלו ואל בפעיליות משתתפים אינם כי שציינו המבקרים

כשליש  ,מעוניינים להשתתף בחוג מספרי סיפורים שליש מעל כי העול הנתונים מן. זאת עושיםאינם 

 כחמישיתמסיבות. בגם או  בערבי שירהלהשתתף  םכשליש מעוניינימעוניינים להשתתף בטיולים ו

  )6(תרשים  .) הביעו עניין בגינון, דרמה וטיפול בבעלי חיים18%(

היא שהפעילות  ציינו תתפיםרוב המששקרית יהשתתפות עולה כי הסיבה הע-מבחינת הסיבות לאי

, 82% –ציינו שהפעילות אינה קיימת במרכז, טיפול בבעלי חיים  87% –אינה קיימת במרכז (דרמה 

). הנתונים מהמפקד מראים כי 35% –, טיולים 75% –, גינון 81% –ערבי שירה ומספרי סיפורים 

שתתפות בטיולים עלה גם ה-סיבה לאיאשר לבחלק קטן מהמרכזים. רק אכן קיימות  ופעילויות אל

  ציינו סיבה זו).  39%שאינה מאפשרת השתתפות ( , מגבלהבריאותית-פיזיתהמגבלה עניין ה

79

60
52

39

13

12

15
16

15

18

9
25 32

46

69

פעילות גופנית הרצאות פעילות אמנותית משחקי שולחן מחשב

עוסק   לא עוסק ומעוניין לעסוק    לא עוסק ולא מעוניין לעסוק  
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   מצוי ורצוי (באחוזים) –השתתפות המבקרים בחוגים, מסיבות וטיולים במרכז  :6תרשים 

 
לויות פנאי מספר פעיבחנו כדי לאפיין את היקף ההשתתפות של המבקרים בפעילויות הפנאי במרכז נ

). מן הנתונים עולה כי 6-ו 5תרשימים  –פעילויות  ]11 לו(סך הכמשתתפים המבקרים  םבהשחוגים הו

משתתפים המבקרים ) משתתפים לפחות בפעילות פנאי אחת במרכז. מחצית 90%רוב המבקרים (

    )31 לוח( .בשתיים עד שלוש פעילויות

במרכז לבין השכלתם. אחוז משתתפים ים המבקר ןבהשפנאי הנמצא קשר בין מספר פעילויות 

לימוד מאשר שנות  12עד  9המשתתפים בשלוש פעילויות ויותר גבוה יותר בקרב בעלי ההשכלה של 

   בהתאמה). 50%לעומת  70%בעלי ההשכלה הנמוכה יותר (בקרב 

  (באחוזים)חוגים הויות ופעילהמספר משתתפים בפעילויות לפי :  31 לוח
  100  לכל מבקר גיםוהחו הפעילויות מספר

0   10  
1  9  
2   24  
3  26  
4   17  
5+   14  
  

הראיונות עם המבקרים והתומכים נבחנה ראייתם את הנושא של סל שירותים גמיש. הם  במסגרת

 כולל, שלם ליום יבוא, כלומר שהזקן הקיימת במתכונת יפעל היום שמרכז מעוניינים היו אםנשאלו 

. אותו שמעניינים ולשירותים לפעילויות רק יגיע שהזקן אפשרות השתהי או, וחוגים ארוחות, הסעות

  .הקיימת במתכונת יפעל היום מרכז כי מעדיפים שהיו ענו) 90%( והתומכים) 87%( המבקרים כל כמעט

52
43

33
19 12

2

31
30

39

18
18

18

17
27 28

63 70
80

ערבי  
מסיבות/שירה

טיולים קצרים מספרי סיפורים גינון טיפול בבעלי חיים דרמה

משתתפים   לא משתתפים והיו רוצים להשתתף   לא משתתפים ולא היו רוצים להשתתף  
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 המרכז למבקרים  תרומתהתפיסה של ו מהמרכזרצון  שביעותד. 
  )32(לוח  מהמרכז והתומכים המבקרים רצון שביעות

והתומכים אמרו כי הביקור במרכז היום חשוב להם מאוד או חשוב להם וכן שהם  כל המבקרים

- הביקור אינו חשוב או הביע אילא אמר כי מהם אף אחד . מרוצים מאוד או מרוצים מהביקור במרכז

   שביעות רצון. 

  מבקרים ותומכים (באחוזים) –מהמרכז שביעות רצון  :32לוח 
  תומכים  מבקרים  

  100  100  לךחשוב מרכז הביקור בעד כמה 
  86  79  חשוב מאוד

  14  21  חשוב
      

  100  100  עד כמה אתה מרוצה ממרכז היום
  80  73  מרוצה מאוד

  20  27  מרוצה
  

  )9, 8, 7(תרשימים  והתומכים המבקרים בעיני למבקרים המרכז תרומת
ים לדרג בסולם של ארבע דרגות את מידת הסכמתם עם משפט נתבקשו המבקרים והתומכים

המתארים את תרומת המרכז למבקרים. מן הנתונים עולה כי כמעט כל המבקרים והתומכים רואים 

שמירה אשר לעניין, פעילות משמעותית וחברה למבקרים.  ומספק הבדידותאת במרכז מקום שמקל 

מקום ששומר על במרכז ראו מאשר מבקרים על בריאות הזקן, נמצא כי אחוז גבוה יותר של תומכים 

הקלת העומס על המשפחה, אחוז גבוה יותר של תומכים  ענייןבהתאמה). ב 64%-ו 83%ות הזקן (בריא

  .)7(תרשים חסו למרכז תרומה רבה בנושא. יי) 61%לעומת  84%מאשר מבקרים (

בשאלה נוספת נשאלו המבקרים והתומכים אם הם חושבים שהביקור במרכז עוזר להם להישאר בבית 

) ענו 31%שליש ( ';במידה רבה מאוד' הייתה) 51%( מחציתשובתם של תמוסד, ב עבור לגורלולא 

הבדלים בין  ולא נמצא. 'מועטה מאוד'במידה ענו  10%-ו' במידה מועטה'ענו  8%, 'במידה רבה'

  .)7(תרשים  .המעבר למוסדהתומכים לבין המבקרים בראיית התרומה של המרכז למניעת 

רכים חברתיים יותר מצרכים בריאותיים עולה גם תפיסת המבקרים שהמרכז הוא מקום שמספק צ

מתשובותיהם לשאלה שבה נתבקשו לדרג עד כמה הם מסכימים (בסולם של ארבע דרגות) לשלושה 

להיות בחברת אנשים משפטים המבטאים את המניעים לביקור במרכז: "אני בא למרכז היום כדי 

לקבל טיפול ני בא למרכז היום כדי "; "אלהשתתף בפעילויות"; "אני בא למרכז היום כדי אחרים

". מן הנתונים עולה כי כמעט כל המבקרים באים למרכז בגלל הרכיב החברתי בבעיות הרפואיות שלי

ורכיב ההשתתפות בפעילויות; ומיעוט קטן יחסית רואה במרכז מקום שעונה גם על צרכים 

  ) 8בריאותיים. (תרשים 
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מגוון ב ,ורבה מאוד רכז תורם למבקרים במידה רבה: המבקרים והתומכים שציינו כי המ7תרשים 
  היבטים (באחוזים)

  
   היום במרכז ורקלבי /מניעיהםתיהםוביסהמבקרים לגבי  סתתפי: 8 תרשים

  

אם  –מקום ליצירת קשרים חברתיים עולה גם משאלה נוספת הוא המרכז שהמבקרים  ה שלתפיסה

מהמבקרים  69%במרכז. מן הנתונים עולה כי יש להם חברים או קשרים חברתיים קרובים עם אנשים 

מתוכם  יםשני שליש ;אמרו שיש להם חברים או קשרים חברתיים קרובים עם אנשים אחרים במרכז

שליש אמרו שהקשרים החברתיים שהם יצרו במרכז ; כרות הייתה במסגרת המרכזיאמרו שהה

  . נמשכים גם מחוץ לשעות הפעילות של המרכז (מפגשים ושיחות טלפון)

94
95

90 92 83
84

82
96

94
89 80

64
61

82

מקל את  
הבדידות

נותן עניין מספק פעילות  
משמעותית

מספק חברה עוזר לשמור על  
הבריאות  

מקל את העומס 
של בני  

המשפחה  

עוזר להישאר  
ולא  (בבית 

)לעבור למוסד

תומכים  מבקרים 

96 94

24

4 6

76

להיות בחברת אנשים אחרים להשתתף בפעילויות לקבל טיפול בבעיות רפואיות

"   מסכים"ו" מסכים מאוד" "  בכלל לא מסכים"ו" לא מסכים"
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האוכלוסייה בעניין תרומת המרכז עולות בקנה אחד עם תפיסותיהם בעניין תפיסות המבקרים 

אם הוא מתאים  ;מתאים המבקרים והתומכים נשאלו למי בעיניהם מרכז היוםהמרכז משמש. ש

מאוד מוגבלים וזקנים  בתפקוד ות: זקנים עצמאיים בתפקוד, זקנים מוגבלים קלאלההלאוכלוסיות 

מרכז מקום שנועד יותר לזקנים רואים בהתומכים הן והמבקרים הן הנתונים עולה כי  בתפקוד. מן

סבורים פחות ופחות לזקנים שמוגבלים מאוד בתפקוד. התומכים  ותעצמאיים בתפקוד או מוגבלים קל

   )9(תרשים  .לאוכלוסייה מוגבלת קשה מאודמתאים המרכז שהמבקרים מ

 ,בתפקוד ותקלמוגבלים העצמאיים או לזקנים עיקר לזקנים שהמרכז נועד ב ,תפיסה זו של המבקרים

רכי חברה ופעילות ופחות לצרכים טיפוליים ומתיישבת עם התפיסה שהמרכז משמש יותר לצ

   ובריאותיים. 

  (באחוזים) תומכיםהו מבקריםהבמרכז בעיני שמתאימה לבקר : האוכלוסייה 9 תרשים

  

 סיכוםה. 
ם שבעי רצון משירות הזקנים המבקרים במרכזים והן תומכיהן ה ולהכך מראים כי בסהממצאים 

ומיעוטם הביעו עניין במתכונת של  ,מרכז היום. המבקרים והתומכים שבעי רצון ממתכונת הביקורים

   ביקורים ממוקדת סביב שירותים ספציפיים (סל שירותים גמיש). 

י ולהיות בחברה. רובם המבקרים רואים במרכז היום מקום המאפשר להם לעסוק בפעילויות פנא

עניין לעסוק בפעילות  והגדול עוסקים לפחות בפעילות פנאי אחת במרכז. עם זאת אחוז קטן הביע

- הם הצרכים הייחודיים של תתה רצוי לבחון מבעתיד . בעת עריכת הסקר ובה לא עסקשמסוימת 

  לתת לה מענה.  כדיאוכלוסייה זו 

  ויש בהם עניין מועט יחסית.  ,סיתהשימוש בשירותים אישיים ותומכים נמוך יח

84

93

41

88
91

72

עצמאיים מוגבלים קל מוגבלים קשה

תומכים  מבקרים 
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כגון  מעניין לציין כי המבקרים מייחסים חשיבות לקיומם של שירותים טיפוליים מקצועיים במרכז,

  . ולקבל שירותים אל באים מרכז מקום שאליו הם רואים בשאינם אף אחות ופיזיותרפיה, טיפול 

נה מזו של התומכים. כך למשל, ההיבטים שנבדקו ראיית המבקרים שו רובהמחקר מראה גם כי ב

מייחסים הם . להגדיל את תדירות הביקורים במרכזפחות המבקרים מעוניינים  ,לעומת התומכים

  חשיבות מועטה יותר לארוחות במרכז ומעדיפים פחות שהמרכז יספק שירותים טיפוליים מקצועיים. 

ים במרכז מבקרים שאינם סיעוד גמלת מקבליהסקר בקרב . 5
  כיהםובקרב תומ

מבקרים במרכזי יום שאינם ן במרכז יום בקרב מקבלי גמלת סיעוד יפרק זה מציג נתונים על העני

ממקבלי גמלת סיבות אפשריות המונעות גם מידת העניין, נבחן בחינה של . מעבר לםהתומכיובקרב 

יעוד. לנצל כיום את סל שירותי הסאפשר בו שהאופן כן ידע והעדר להשתמש בשירות: דימוי, סיעוד 

 בפרק פירוט' ר(זקנים  330התקבל מידע על  ולהכ ךובס, תומכים 218-ומ זקנים 169-מ נאסף דעהמי

   .)2 לוח, המחקר שיטות

   ותפקודיים דמוגרפיים- סוציו מאפייניםא. 
  )33 לוח( מבקרים-הלא של ותפקודיים דמוגרפיים םמאפייני

הוא כשליש גילם של ו; 84–75 םתם בגילימבקרים הם נשים. כמחצי-רוב הלא להלן עולה כי 33מלוח 

. פחות מעשירית הם ילידי ישראל, כרבע 101-ל 60בין הוא הגילים , וטווח 82 הוא +. הגיל הממוצע85

אמריקה או ברית המועצות לשעבר. כרבע עלו  ,ילידי אירופה הם אפריקה, והשאראו ילידי אסיה הם 

) הם בעלי השכלה של עד 47%. כמחצית ()לשעברת מברית המועצו] 88%[רובם ( 1989לארץ אחרי שנת 

שנות לימוד. מבחינת מצב משפחתי, קצת  13-יותר מבעלי השכלה של  הםוכרבע  ,שמונה שנות לימוד

גרושים או רווקים). כרבע גרים לבד, של עוט ימיש אלמנים (הם והשאר  ,) נשואים38%שליש (יותר מ

) גרים עם 24%עם מטפלת ובן זוג. השאר ( 6%טפלת, ועוד כרבע גרים רק עם בן זוג, כחמישית רק עם מ

  עם בן זוג וילדים).  משלבני משפחה אחרים (ל

) עולה כי לשני שלישים יש מוגבלות חלקית Barthel Indexיומי לפי מדד ברטל (-מבחינת התפקוד היום

 19%ברטל).  במדד 9–0במדד ברטל), ולכשליש מוגבלות מלאה בתפקוד (ציון  20–10בתפקוד (ציון 

מרותקים לבית, ועוד  44%אך  מסוגלים לצאת עצמאית מהבית או בעזרת מכשיר כגון מקל הליכה,

  יכולים לצאת מהבית בכיסא גלגלים או בעזרת אדם אחר.  37%

) או 28%במשך כל היום ( –מבקרים יכולים להישאר בבית לבד, בלי השגחה -ארבעים אחוז מהלא

) יכולים להישאר רק לפרק זמן קצר משלוש שעות או שאינם 20%ר (אך השא –) 12%לשלוש שעות (

  . )40%יכולים להישאר לבד בכלל (

) מקבלים גמלת סיעוד יותר משלוש שנים. 59%מבקרים הם מקבלי גמלת סיעוד, ורובם (-כל הלא

שעות ביממה (לשאר כמה שעות בשבוע). כעשירית גרים בדיור  24מבקרים יש מטפלת -לרבע מהלא

  ). נתונים אין 15% עלן, וכעשירית חברים בקהילה תומכת. כשליש מקבלים גמלת השלמת הכנסה (מוג
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  )N=330באחוזים, מבקרים (-דמוגרפיים של הלא-ו: מאפיינים סוצי33 לוח
    מין

  69  נשים
  31  גברים

   

    גיל
60–74  15  
75–84  47  
85+  38  

  82.4  גיל ממוצע
   

    ארץ לידה
  8  ישראל
  23  *ריקהאפ-אסיה

  40  *ה"מ לשעבריבר-אמריקה-אירופה
   29  ואילך 1990-מ עלה

   

    השכלה (שנות לימוד)
  22   4עד 

5–8   25  
9–12  29  

13+  24  
   

    מצב משפחתי
  38  זוגבן נשוי/חי עם 

  58  אלמן
  4  גרוש/פרוד/ רווק

   

    מגורים
  27  לבד

  25  רק עם בן זוג
  17  רק עם מטפלת
  6  פלתעם בן זוג ומט

  24  עם בני משפחה אחרים
  .1989 עד שעלו אלו ארצות לילידי הכוונה* 
  

  )34 לוח(  התומכים של רפייםגדמו-סוציו מאפיינים
–45) בגיל הביניים (77%( םרוב, נשים םמהתומכים ה יםמחקרים אחרים, כשני שלישכפי שעולה מ

כמעט כולם  ;ין את דור הבינייםקשנו לראיישנים. ב 53 לעומד ע של התומכים הגיל הממוצע); 64

חתנים, כלות או למשל  ,קרובי משפחה אחריםהם ) 10%והשאר ( ,) הם הבנים או הבנות של הזקן90%(

שוב. כמחצית הם ילידי ינכדים. כרבע מהם גרים עם הזקן, ועוד כמחצית גרים באותה שכונה או י

  ואים או חיים עם בן זוג. ) נש70%שנות לימוד. רובם ( 13 -ישראל, ולכמחצית יש יותר מ

) אמרו כי ישנה 4%, ורק מיעוט ("טוב"או  "מאוד"טוב בריאותם מצב ) הגדירו את 70%רוב התומכים (

יש להם שיומי. עם זאת, כחמישית אמרו -םמגבלה פיזית או בריאותית המגבילה אותם בתפקוד היו

  קיון). יון נמגבלה פיזית או בריאותית המונעת מהם לבצע פעולות משק בית (כג
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  )באחוזים( התומכים שלדמוגרפיים -סוציו מאפיינים: 34 לוח
    מין

  68  נשים
  32  גברים

    

    גיל
  17  44עד 
45–54  39  
55–64  38  
65+  6  

  52.5  גיל ממוצע
    

    יחס קרבה לזקן
  90  בן/בת

  10  : חתן/כלה/נכד/נכדהקרוב משפחה אחר
    

    מגורים ביחס לזקן
  23  ותו בנייןאותה דירה/ באב

  46  יישוב תואוב באותה שכונה/
  31  ביישוב אחר

    

  44  יליד ישראל
    

    השכלה (שנות לימוד)
  44  12עד 
13+  56  

    

    מצב משפחתי
  70  זוגבן נשוי/חי עם 

  30  אלמן/גרוש/פרוד/רווק
    

    מצב בריאות 
  70  טוב מאוד/טוב

  30  לא כל כך טוב/ כלל לא טוב
    

  22  ת או בעיה בריאותית המונעת לבצע פעולות משק ביתמגבלה פיזי
    

  4  יומי-םמגבלה פיזית או בעיה בריאותית המקשה בתפקוד היו
  

   הסיעוד גמלת במסגרת במרכז בחירההו יום מרכז על ידעה. ב
חברת הסיעוד עוד לפני קבלת מ(אספקת שירות מטפלת סיעוד ה-שהליכי טרוםיתה יה אחת הטענות

לנצל את  זקניםאינם מאפשרים לוח לאומי, בדרך כלל מיד לאחר אשפוז בבית חולים) האישור מביט

ובהם זוכים למעשה להצגה מלאה של סל השירותים, אינם  : מאחר שהזקניםבמלואה גמלת הסיעוד

  מרכז היום, כמעט כולם בוחרים בשירות מטפלת ולא במרכז. 

לקבל את  מבקרים התחילו-הלא) 51%(ית אמנם מחצ. הגמלה לקבלת ההליך על התומכים את שאלנו

להיעזר החלו כי  זוכריםבבית חולים, אבל רק חמישית מהתומכים אקוטי הגמלה לאחר אשפוז 

) זוכרים שהיה 89%. רוב התומכים (סיעוד)-לפני קבלת האישור לגמלה (טרוםעוד מטפלת בשירותי 
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החוק, אבל רק כמחצית ם במסגרת שהזקן התחיל לקבל שירותיביקור בית של עובדת סוציאלית לפני 

  תה שיחה על השירותים שהזקן יכול לקבל. י) זוכרים שהי54%(

 מבקרים-לא) מה68%( יםשני שלישמרכז יום עלה כי אודות הידע שלהם על על  תכאשר נשאלו ספציפי

כמחציתם יודעים שמרכז יום כלול בסל  ;מרכז יום שירות שלשיש שמעו  מהתומכים 81%-ו

שימוש הם יכולים להמיר בטיפול של מטפלת השעות שאת , וכשליש יודעים של חוק סיעוד השירותים

  )10 תרשים( מרכז יום.בשירותי 

  )באחוזים( ;)םהותומכי מבקרים-יום (לא זימרכ על ידע :10 תרשים

  

 לצורך ביקור, וכמחצית מהתומכים זוכרים שהציעו להם לבקר במרכז יום מבקרים-לאשליש מה

  )10(תרשים  במרכז יום. כזה ביקור ביקרו אכןמהתומכים  32%-ומבקרים -מהלא 16%-ו ;התרשמות

 שליש; ) נשאלו איך התרשמו מהמקום ומדוע לא הצטרפו למרכז יוםn=26מבקרים שביקרו (-הלא

דיווחו כי התרשמו  כמחצית .באותה עתלא רצו להצטרף למרכז מהם התרשמו לחיוב מהמקום, אך 

אחרים רוצים להיות עם זקנים או מוגבלים  שאינםמתאימה להם או ינה אמסגרת כזו בביקור ש

השאר  .י")מסגרת חברתית לא מתאימה ל" ;כזאת" לא ואני ,זקנים לאנשים מתאים זה: "לדוגמה(

ארוחות), מהתנאים במקום (הריח, הלמשל ממרכז היום: מהשירותים ( התרשמות שליליתהתרשמו 

  הניקיון) או מהפעילות. 

  ין בהשתתפות במרכז יוםהעניג. 
, כמה כלומרמבוקש, שירות יום הוא האחת השאלות המרכזיות של המחקר היא עד כמה שירות מרכז 

 השאלה נבחנה בכמה דרכים. בשירות הזה. ים מעוניינ והתומכים מבקרים-לאמה

68

48

34 35

16

81

56

36

47

32

שמע על מרכז יום יודע שכלול בסל  
השירותים

יודע שניתן להמיר  
שעות מטפלת

הציעו לו לבקר היה בביקור במרכז  
יום

זקן   תומך  
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7

24
14

34

21 16

46

12
9

13

12

12

17

זקן תומך זקן תומך זקן זקן תומך רצון הזקן 
לפי  
התומך

כן   אולי   

והיו מוכנים להחליף את  מבקרים היו רוצים להשתתף במרכז-תה כמה מהלאיהשאלה הראשונה הי

 9%ועוד שיבו בחיוב על השאלה, ה מבקרים-לאמה 7%עות הטיפול של המטפלת בביקור במרכז יום. ש

) היו 37%גבוה יותר מהתומכים ( שיעור ).16% ולהכך סבהיו מוכנים לעשות זאת ( שאולי אמרו

  .)11 תרשים( מטפלתלהחליף שעות  "אולי מוכנים"או  "מוכנים"

   (באחוזים)בשירותי מרכז יום  הםכיותומ יםמבקר-הלא רצון :11 תרשים
  

 

. נמצא כי מיעוט יחסי מכלל במרכז יום הביקור לי עם פרִט ושלתהשאלה הבאה בחנה את המוכנות ל

הסכום ). 11(תרשים  לעומת כשליש מהתומכים ,תזאהיו מוכנים לעשות  )14%( מבקרים-הלא

 או ₪ 50מהתומכים היו מוכנים לשלם  62% :גבוה יותר יום ביקורל שהתומכים היו מוכנים לשלם

חמישית ליום. ₪  30-מוכנים לשלם יותר מהיו לא  מבקרים-לא) ה86%לעומת זאת, רוב (. ליום יותר

 .     יום ניסיוןהתנסּות במסגרת היו מוכנים ל מבקרים-לאהכלל מ

 מירלהיה צריך לא האילו השירות חינם או היה  לּובמרכז יום  ענייןהאת ת בחנה רביעיהשאלה ה

- ענו כן ו 16%אמרו שהיו רוצים בכך ( מבקרים-לא) מה28%כרבע (. עבורו שעות טיפול של המטפלתב

 )11(תרשים  אמרו אולי). 12%

השירות חינם הם היו מעוניינים שהזקן ילך היה לו אי) ש58%שיעור גבוה הרבה יותר ( וענמהתומכים 

לאורך  פעם היחידהזו הייתה ה( הזקן רוצההיה שמה הם חושבים  לשאלתנות, למרכז יום. עם זא

שאלנו אותם תמיד במה לדעתם היה הזקן מעוניין; בשאר הפעמים את התומכים הריאיון שבה שאלנו 

. מכאן עולה כי השירות בשירותי מרכז היום הזקן מעונייןלדעתם היה כי ענו  29%, )הם בלבד-לדעתם

  )11(תרשים  הזקנים.ת בו מצד לעניין הפחּום הם מודעיוהתומכים,  קרבהרבה יותר במבוקש 

רוצה לו  היה
 היה חינם

 ללכת ןמוכ
 ליום ניסיון

 לשלם ןמוכ
 כסף פרטי

 להחליף ןמוכ
 שעות מטפלת

16% 

37% 

28% 

58% 

29% 

מוכנים לשלם
 תומך זקן ליוםסכום 

 18 41 ₪  10עד 
 20 45 ₪ 30עד 
 35 9 ₪ 50עד 
 16 5 ₪ 100עד 

מ 100₪011-יותר
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מה מאפיין כלומר, בחּנו  ;ללכת למרכז יום )ירצה ואולי(מה מאפיין את מי שירצה בחּנו שלב הבא ב

מבקרים -של הלאאת הקשר בין מאפיינים נו דקב זהלצורך  המבקרים הפוטנציאליים.אוכלוסיית  את

 ד. לבין רצון או אי רצון לבקר במרכז יום בעתי

  )35 לוח( מעוניינים-הלא לעומת במרכז המעוניינים של דמוגרפיים מאפיינים
הבדלים  איןשל המעוניינים לעומת הלא מעוניינים במרכז נמצא כי ניתוח המאפיינים הדמוגרפיים ב

שתי האוכלוסיות לפי מין, שנות לימוד ומצב משפחתי. לעומת זאת נמצאו הבדלים לפי גיל וארץ בין 

- לאללכת למרכז יום לעומת ה יםרוצ ו) הי79הצעירים (עד  מבקרים-לאור גבוה יותר מהיעמוצא: ש

שיעור גבוה יותר מילידי ; ובהתאמה, הבדלים מובהקים) 20%לעומת  45%יותר (המבוגרים  מבקרים

) היו מעוניינים 32%( 1990מבקרים שעלו אחרי -או לא) 39%אפריקה (-ילידי אסיה ,)54%ישראל (

כמו  הבדלים מובהקים). ,14%(לשעבר  ית המועצותבר-אמריקה-ילידי אירופה מאשריום  ללכת למרכז

אינו אך ההבדל מזקנים שאינם גרים לבד, במרכז יום יותר נים יכן נמצא שזקנים שגרים לבד מעוני

 . תסטטיסטימבחינה מובהק הבדל 

  )באחוזים( ת במרכזמבקרים לפי עניין בהשתתפו-דמוגרפיים של הלא-סוציו מאפיינים: 35 לוח
  במרכז בהשתתפות עניין

 ןעוניימ לא ןמעוניי אולי/ןמעוניי
 72  28  סה"כ

  
  מין 
 71 29גבר

 73 27אישה
   

 ***הזקן גיל
 55 7945עד 
 80 8020 מעל

   

 מצב משפחתי 
 71 29 אלמן/גרוש/רווק

 74 26נשוי
   

 **מוצא 
 46 54ישראל

 86  14^ה"מי/בראמריקה/דרא"פ/אוסטרליהאירופה/
 61 39 #אסיה/אפריקה

  68  32 1990 אחרי עלה
   

 דפוסי מגורים 
 75 25 עם עוד אנשים

 67 33לבד
   

  השכלה
 73 27 תעד תיכוני

 67 33 תתיכוני-על
 **p<0.05   

***p<0.01  
  .1989הכוונה לילידי ארצות אלו שעלו עד  ^
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  )36 לוח( מעוניינים-הלא לעומת במרכז המעוניינים של נפשי מצב ומאפייני ודייםתפק מאפיינים
  : נמצאבבחינת מאפיינים תפקודיים ומאפייני מצב נפשי 

  מאשר למרכז יום בואל יםרוצ ו) הי39%עצמאיים בהליכה מחוץ לבית (מבקרים שהם - לאיותר 

 ,18%מרותקים לבית (אשר מ) או 26%הזקוקים לעזרת אדם או כיסא גלגלים ( מבקרים-לא

 הבדלים מובהקים). 

  למרכז יוםבוא לים רוצ והי ה"טוב"או  "מאוד הטוב"שהגדירו את בריאותם  מבקרים-לאיותר 

 26%לעומת  37%( ה"רעה" או "כל כך טובלא "שהגדירו את בריאותם  מבקרים-מאשר לא

 . ), לא מובהקבהתאמה

  למרכז בוא ל ניםמעוניי ורובות או לפעמים הימרץ לעתים ק חשיםשענו שהם  מבקרים-לאיותר

הבדלים  ,21%( לא בכללמרץ לעתים רחוקות או  חשיםשענו שהם  מבקרים-לא מאשר) 43%( יום

 . ים)מובהק

  מבקרים לפי עניין בהשתתפות במרכז-: מאפיינים תפקודיים ומצב נפשי של הלא36לוח 
  במרכז בהשתתפות עניין                       
 מעוניין לא מעוניין אולי/ייןמעונ  

   ברטל לפי תפקודי מצב

 74  26 חלקי ליקוי
 69 31 מלא ליקוי

   

   *לבית מחוץ הליכה
 61 39מכשיר בעזרת או עצמאי
 74 26גלגלים כיסא/אדם בעזרת
 82 18 לבית מרותק

  

   בריאות הערכת
 63 37 טובה/מאוד טובה
 74 26 רעה/טובה כ"כ לא

  

   ושלווה רוגע רגשתה
 75 25  לפעמים/קרובות לעתים

 70 30רחוקות לעתים/פעם אף
  

   ***רב מרץ
 57 43 לפעמים/קרובות לעתים

 79 21  רחוקות לעתים/פעם אף
  

   ועצב דיכאון הרגשת
 79 21רחוקות לעתים/פעם אף

 69 31 לפעמים/קרובות לעתים
  

    בדידות הרגשת
 80 20פעם אף/תרחוקו לעתים
 68 32 לפעמים/קרובות לעתים

  

    ***בדידות ותחושת מרץ הרגשת
 75 25   בדידות הרגשת וגם מרץ חוסר הרגשת
 46 54   בדידות הרגשת וגם מרץ הרגשת
 85 15  בדידות הרגשת אין אבל מרץ חוסר הרגשת
  72 28   בדידות הרגשת ואין מרץ הרגשת

 *        p<0.08 **p<0.05          ***p<0.01  
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 עצב, דיכאון חשים שהם שענו מבקרים-הלא את יותר אפיין למרכז לבוא הרצון כי מעניין, ואולם

 רק אלו תחושות חשים שהם שאמרו מבקרים-הלא את מאשר קרובות לעתים או לפעמים ובדידות

 לנסות אלו חושותמת יותר הסובלים של רצונם היא לכך הסיבה כי ייתכן. לא בכלל או רחוקות לעתים

לעתים קרובות  – כאון ועצב וכן בדידותיד חשיםם השענו כי  מבקרים-לאכשליש מה .עליהן להתגבר

שענו שהם חשים  מבקרים-לאלמרכז יום, לעומת כחמישית מה בואלהיו מעוניינים  –או לפעמים 

   (לא מובהק). בכלל לאלעתים רחוקות או  תחושות אלו

ביותר גבוה השיעור התחושת בדידות להרגשת מרץ רואים שהקבוצה שבין  אם בוחנים את השילוב

 אך בודדיםמבקרים שמרגישים מלאי מרץ -לאקבוצת ה למרכז יום היא בואל יםרוצ ומקרבה הי

 הבדלים מובהקים).  ,54%(

   יום מרכזימבקרים ב שאינם בזקנים תומכים של מאפיינים
מבקרים שאינם -לבין הלאבקר במרכז יום ם לנימבקרים המעוניי-השוואה בין הלאה לענוסף 

לבין ) 58%כים המצדדים בביקור הזקן במרכז (מהתובין נעשתה השוואה גם  מעוניינים לבקר במרכז

). לא נמצאו הבדלים מבחינת מין התומך, גילו או מצבו 42%( התומכים שאינם מצדדים בביקור

 :היו אלההמשפחתי. ההבדלים העיקריים 

 היו מעוניינים שהוא ילך 70%הזקן (של שוב יבאותה שכונה או באותו י יותר תומכים הגרים (

 מובהק). , 49%שוב אחר (י) או הגרים בי44%הגרים אתו באותו בית (מאשר תומכים למרכז יום 

  ולא סבלו ממגבלה 62%( "טוב"או  "טוב מאוד"שלהם בריאות המצב יותר תומכים שהגדירו את (

) רצו שהזקן ילך למרכז יום 61%יל אותם בפעולות משק בית (המגב יבריאותממצב פיזית או 

מגבלה כלשהי  שדיווחו שיש להם ) או46%(" לא טוב" םבריאותמי שהגדירו את מצב מאשר 

 מובהק)., 44%(

 –ם, במקרה זה בעבור יםרוצ כיםמה שהתומהרצון של להשפיע על גם הם יכולים  ניםמאפייני הזק

מידת העניין כמה מאפיינים של הזקנים שאינם מבקרים במרכזי יום ולהלן שהזקן יבקר במרכז יום. 

 :בכך שכן יבקרו במרכזים תומכיהםשל 

  שאינו מבקר: של הזקן במרכז יום בביקורו  יותרהתומכים מעוניינים 

 לעומת  62%( 1989אחרי  עלואם  מאשר 1989ילידי ישראל או שעלו לפני הם מבקרים -אאם הל

 , בהתאמה). 43%

 65%הם בעלי ליקוי מלא בתפקוד ( אם מאשרמבקרים הם בעלי ליקוי חלקי בתפקוד -אאם הל 

 , בהתאמה).44%לעומת 

 פעם אף כמעטהם  אם מאשרמבקרים משנים את מצב רוחם לפעמים עד כמעט כל הזמן -אם הלא 

  מובהק). , 36%לעומת  59%( רוחם מצב את אינם משנים

 אינם משתפים פעולה עם סביבתם  אם מאשרמבקרים משתפים פעולה עם סביבתם -אם הלא

  ). מובהק לא 44%לעומת  57%(
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 אם היום במרכז הזקן של בהשתתפותו התומכים של העניין במידת הבדל נמצא לא כי לציין מעניין

 הקרובים אנשים לזהות מתקשה או דברים לזכור מתקשה, נמצא הוא איפה יודע ואינו מתבלבל הזקן

  .עיות אלואינו סובל מב אם מאשר לו

  )37(לוח  יום במרכז הזקן לביקור בקשרמבקרים -בלאהתומכים  תחושות
לתומכים קשה "לשחרר" את שאחד החסמים לשימוש במרכז יום שעלו בשיחות עם אנשי מקצוע הוא 

לאבד שליטה על הזקן או מתוך רגשות אשם. התומכים  בשל חשש ,חוסר אמון במערכת בשלהזקן 

עזרה בלטפל בזקן  ביכולתם) גאים 75%רוב התומכים ( :ם טענות כגון אלונשאלו אם הם מסכימים ע

שתתף בפעילות יזקן טחון אם היכמחציתם אמרו כי ירגישו ב; מועטה יחסית של השירותים בקהילה

ולכעשירית יהיו ; מרכז יוםב בקרפחות תחושת שליטה אם הזקן ילהם תהיה אמרו כי רבע ; מרכז יום

) חושבים שיסתכלו עליהם בעין לא 6%מיעוט מהתומכים (; מרכז היוםיה בהאם הזקן י םרגשות אש

תחושות שדיווחו על שיעור גבוה יותר של תומכים שיפה אם הזקן יהיה במרכז יום. כמצופה, נמצא 

, ולהבדיל מי שדיווח שירגיש ביטחון יותר מרכז יוםבקר בא היו מעוניינים שהזקן יל אלושליליות כגון 

  ר. לגבי תחושת גאווה על הטיפול בעזרה מועטה לא נמצא הבדל מובהק. רצה שהזקן יבק

תחושת עומס לא כל כך כבדה או בכלל לא כבדה שדיווחו על עם זאת מעניין לציין כי דווקא תומכים 

תחושת עומס כבדה או  לעבניגוד לתומכים שדיווחו  מרכז יוםבקר ב) היו מעוניינים שהזקן י65%(

   .)הקמוב, 50%כבדה מאוד (

  אחוזים)ב( במרכז הזקן בהשתתפות עניין לפי יום במרכז הזקן לביקור ביחס התומך תחושות: 37 לוח
"כ סה  

 תומכים
 הזקן בהשתתפותהתומך  עניין

 מעוניין לא מעוניין אולי/ מעוניין  
עזרה מועטה יחסית של בגאה שיכול לטפל בזקן 

 75 74 75 בקהילה שירותיםה

 13 82 53***ן ילך למרכז יוםם הזקאטחון יבגיש יר

 36 17 25***זקן ילך למרכז יום האם יחוש פחות שליטה 

 25 3 13***ם הזקן יטופל במרכז יוםארגשות אשמה  ויהיו ל

זקן יהיה הבעין לא יפה אם  וייסתכלו עלחושב ש
 10 1 6 ***במרכז יום

***p<0.01  

  

   מבקרים- יום ותרומתו בעיני הלאהדימוי מרכז ד. 
  שלילי. דימוי שלמרכזי היום היא  יום ימרכזב מבקריםאינם  זקניםלסיבה שאחת ההשערות 

  )38(לוח  מבקרים-הלא בעיני היום מרכז דימוי
 הדימויעולה כי  יהםמתשובותלהגיד איך הם רואים בדמיונם את מרכז היום.  מבקרים-לאביקשנו מה

כי במידה  הנשאלים סברו. כמחצית טובדימוי  הוא מבקרים-לאגדול מה חלקבקרב  היוםשל מרכז 

שנעים להיות בו שליש יותר מומעניינות  שיש בו פעילויותסברו  40%רבה מרכז היום יפה ומטופח, 

במידה רבה מרכז כי חושבים  מבקרים-לאיום. שליש מה י). רק למיעוט  יש דימוי שלילי על מרכז38%(
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יום החושבים כי הרמה החברתית במרכזי רק כעשירית  ;מהםיותר יום מתאים לאנשים מוגבלים 

  מרכז היום. נראה בעיניהםלתאר כיצד  ולא ידע מבקרים- לאמה כרבענמוכה. 

- הלא לביןמבקרים שהביעו עניין במרכז -הלא ביןהיום  מרכזשוב לציין כי אין הבדלים בדימוי ח

  הביעו בו עניין. שלאמבקרים 

  אחוזים)ב( לפי מידת העניין לבקר בהם מבקרים-היום בעיני הלא י: דימוי מרכז38 לוח
  "כ סה  

  מבקרים-לא
  במרכז להשתתף עניין

 מעוניין  לא מעוניין/אולי מעוניין  ...מקום הוא יום מרכז
 יפה ומטופח
 50 47  48 במידה רבה

 16 31 19 במידה בינונית
 9 2 6 במידה מעטה

 25 20 26לא יודע
     

   פעילויות מעניינות שיש בו
 39 47 40 במידה רבה

 16 22 17 במידה בינונית
 18 13 16 במידה מעטה

 26 18 27לא יודע
    

  ברמה חברתית נמוכהבו רוב האנשים ש
 13 9 11 במידה רבה

 26 36 27 במידה בינונית
 33 33 32 במידה מעטה

 28 22 29לא יודע
    

  יותר מתאים לאנשים מוגבלים
 33 36 33  במידה רבה

 18 24 19 במידה בינונית
 21 27 21 במידה מעטה

 28 13 27לא יודע
     

    *נעים להיות בוש
 38 42 38 במידה רבה

 20 36 23 במידה בינונית
 16 9  14 במידה מעטה

  26 13 26  לא יודע

 *p<0.08  

 **p<0.05   

***p<0.01  
  

  )39(לוח  לזקן המרכז תרומת של התפיסה
מרכז  התרומה של תמיד תלמרכז יום הוא תפיס בואללהשפיע על הרצון ש בו כדי שיאינדיקטור נוסף 

 היום לזקן. 

) 58%עניין ( ספקל ),63%(הבדידות  אתחושבים כי מרכז היום יכול להקל  מבקרים-לאיותר ממחצית ה

 מבקרים-לאכחמישית מהכי  ) במידה רבה מאוד או רבה. גם כאן רואים58%עמום (יולהפיג את הש
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סבורים כי  םרק כרבע מה להעריך את התרומה של מרכז יום. לעומת זאת יווחו שאינם יודעים איךד

 מרכז יום יכול להקל את העומס על המשפחה ולעזור בכלל. 

היה גבוה תרומה בהיבטים שנבדקו לו ייחסו ש מרכז יוםהמעוניינים בשיעור , על כך, כמצופהנוסף 

  .ים מובהקים לגבי עניין, הקלת עומס על המשפחה ועזרה כללית)(הבדלמשיעור הלא מעוניינים במרכז 

  לפי מידת העניין לבקר בהם (באחוזים) מבקרים-הלא בעיני ים: תרומת המרכז39 לוח
  

  ...היום מרכז שירות
  "כסה
  מבקרים-לא

  במרכז להשתתף עניין
 מעוניין לא / אולי מעונייןמעוניין

   הבדידות אתיכול להקל 
 60 73 63  מאוד/רבה במידה רבה

 23 16 21מאוד מעטהבמידה מעטה/ 
 17 11 16לא יודע

     

    עניין** ספקיכול ל
 52 73 58 במידה רבה מאוד/רבה

 28 18 25מאוד מעטהבמידה מעטה/ 
 20 9 17לא יודע

     

   עמוםייכול להפיג את הש
  55 68 58 במידה רבה מאוד/רבה

 27 16 24מאוד מעטהבמידה מעטה/ 
 18 18 18לא יודע

     

    יכול לעזור בכלל***
 20 47  27 במידה רבה מאוד/רבה

 65 33 56מאוד מעטהבמידה מעטה/ 
 15 20 17לא יודע

     

   העומס של המשפחה*** אתיכול להקל 
 20 47 27 במידה רבה מאוד/רבה

 61 40 55מאוד מעטהבמידה מעטה/ 
 19 13 18לא יודע

 *p<0.08   

 **p<0.05   

***p<0.01  

  

  השתתפות במרכז יוםלמניעים וחסמים ה. 
מידת ה'חברתיות' של היום היא לספק לזקן פעילות חברתית. מכאן, ש יהמטרה המרכזית של מרכז

גורם  ןה אתוהעדפותיו כיצד לצרוך את הפעילות החברתית הז האדם, הרצון שלו בקשרים חברתיים

  במרכז יום.  עניין שלוהלהשפיע על  ש בו כדישי

  )40(לוח  מבקרים-הלא של חברתיות העדפות
מסכימים למשפטים הבוחנים רצון שאינם מבקרים לציין אם הם מסכימים או -ביקשנו מהלא

קשה שהיה להם  דיווחו  מבקרים-רוב הלאמראה כי  40חברתית. לוח הפעילות בתחום הוהעדפות 

לא מעניין אותם לשמוע דיווחו כי רובם ); 68%דשים () ולהתמודד עם דברים ח84%לצאת מהבית (



 

73 

). 57%ם מרגישים קושי ליצור קשרים חדשים (יו שאמרו כי הוה ;)70%צרות של זקנים אחרים (

, ואולם. מי שאינם מעונייניםמעוניינים במרכז יום לבין הלא נמצאו הבדלים בין  ובנושאים אל

) 59%קשרים חברתיים (מעוניינים בגם היו מרכז יום מבקרים שהביעו עניין ב-כמצופה נמצא כי  הלא

שני המאפיינים, ב 37%בכך (היו מעוניינים מבקרים שלא -לאהמיותר ) 75%פעילות חברתית (בו

  הבדלים מובהקים).

רכז יום אמרו שקשה להם לראות מעוניינים בממבקרים שאמרו שהם -לעומת זאת, כמעט כל הלא

. כמו כן מי שאינם מעוניינים במרכזבקרב  77%) לעומת 98%מאוד (קשה אנשים במצב תפקודי 

אנשים שהם  בחברתלפעילות חברתית רק לבוא מרכז יום מוכנים מהמעוניינים ב) 48%כמחצית (

 מה להעיד יכולים אלו נתונים). 30%(בכך  שלא היו רוצים מי מכירים לעומת שיעור נמוך יחסית בקרב 

 אינםללכת למרכז יום מלממש זאת: הם  המעוניינים מבקרים-את הלא המרתיעיםהגורמים  הם

   .מוכרים אנשים עם רק ללכת רוצים והם, קשה תפקודי במצב אנשים לראות רוצים

במרכזים לפי מידת העניין לבקר  מבקרים-הלא: רצון והעדפות בפעילות חברתית של 40 לוח
  (באחוזים)

    
  "כ סה
  מבקרים-לא

  עניין להשתתף במרכז 
  /מעוניין  

 מעוניין לא מעוניין אולי
 37 59 44**רוצה יותר קשרים חברתיים ההי

 37 75 47***שמח ליותר פעילות חברתית יהיית

 85 82 84לצאת מהבית כיום וקשה ל

 70 60 68להתמודד עם דברים חדשים וקשה ל

 69 73 70אחריםמבקרים -לאלשמוע צרות של  ולא מעניין אות

 59 56 57ליצור קשרים עם אנשים חדשים שהמתקככל שעובר הזמן 

 77 98 82***לראות אנשים במצב תפקודי קשהו קשה ל

 30 48 36**לפעילות רק אם יש אנשים מוכרים בואמוכן ל

 * p<0.08  

 **p<0.05   

***p<0.01  
  

  )42, 41 וחות(ל לצורכיהם היום מרכז של ההתאמה מידתמבקרים על -הלא השקפת
- מרכז יום שאלנו את הלאלהשתתף בפעילות בהגורמים המשפיעים על רצון הזקן להבין מה הם  כדי 

מרכז יום להשתתף בפעילויות ברוצים  אינםמבקרים ש-מבקרים שאלה מסכמת. כמעט כל הלא

עם ). 92%יכולה לתרום להם (אינה ) או 91%מתאימה להם (אינה חושבים כי מסגרת חברתית כזו 

ת ואחר ותמרכז יום אינה מתאימה להם. סיבבכי האוכלוסייה  ) חושבים48%זאת, רק כמחציתם (

מוגבלים או  הם חוליםשהתפיסה  ןמבקרים לבקר במרכז יום ה-הלאמ כדי למנוע ןיש בהשנראה כי 

יהיה להם קשה להיות מוכנים להסעה בבוקר כן המחשבה ש) ו87%קשה להם לצאת מהבית (שו

) לבקר במרכז אמרו שהם היו רוצים אוליאו ש(צים שהיו רו מהאומריםשיעור ניכר ואולם, ). 80%(

שיעור נמוך יותר אמרו כי יהיה להם קשה להיות מוכנים להסעה בבוקר ); 70%מוגבלים (או  חולים

  )41(לוח ). 36%(
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- ו, קיומו על ידעו לא יום למרכז לבואהיו רוצים)  שאולי או( רוצים שהיו ממי 60% במחקר נמצא כי 

מערכת  .)41(לוח  שלם יוםמסגרת של  המסגרת הייתה אילולאלמרכז יום  לבוא מוכנים היו 63%

השירותים יכולה לעשות פעולות הן כדי שיותר זקנים ידעו על קיומם של מרכזי היום, והן כדי להגמיש 

  את המסגרת שבה ניתן השירות. 

למרכז  בואל מבקרים-מרכזי שמונע מלא גורםראו בה מעניין לציין כי אחת הסיבות שאנשי מקצוע 

 ביןהבדלים  בה אין –חוסר המוכנות להחליף את שעות הטיפול של המטפלת בביקור במרכז יום  –יום 

 הגורם איננו וזהו, המטפלת טיפול) אינם רוצים להחליף את 88%מבקרים (-הלא רובשתי הקבוצות. 

  )41(לוח  לבין מי שאינם מעוניינים בו. יום במרכז המעונייניםבין  המבדיל

  אחוזים) ב(במרכזים לפי מידת העניין לבקר  מבקרים-: חסמים להשתתפות במרכז בקרב הלא41 וחל
   "כסה  

  מבקרים-לא
  עניין להשתתף במרכז

 לא מעוניין  מעוניין/אולי מעוניין  מסכים/מאוד מסכים
 91 36 75  ***לו מתאימה אינה חברתית מסגרת

 92 28 75*** ול לתרום יכולה אינה כזו מסגרת

 48 28 42**ול מתאימה אינה האוכלוסייה

 87 70 83**מהבית לצאת מאוד ול וקשה מוגבל/חולה הוא

 80 36 66***בבוקר להסעה מוכן להיות קשה ול יהיה

 30 60 39***היום מרכז קיום על ידע לא

 9 63 25  ***שלם ליום לא אבל ,ללכת מוכן ההי

 לתהמטפ שעותש מוכנים לא ומשפחת או/ו הוא
 90 84 88היום במרכז  בשימוש יומרו

 *p<0.08  

 **p<0.05   

***p<0.01  
  

 לבואהרצון -אילמרכז יום לעומת  בואלבחון מה המאפיינים המשפיעים באופן עצמאי על הרצון ל כדי

מאפייני תפקוד כן ומוצא ו גיל גוןים כיכי מאפיינים דמוגרפממנה נערכה רגרסיה לוגיסטית. עולה  אליו

לרצון ללכת למרכז  תקשורים עצמאי הליכה מחוץ לבית ומצב תפקודי אינם יכולתכגון ים יטיבאובייק

במובהק בין שתי הקבוצות. עם זאת, התפיסה של  ותמבחינאינן הרגשת מרץ ותפיסת מוגבלות גם יום. 

 ).O.R= 4.4למרכז יום (לבוא הזקן שלא יוכל להיות מוכן להסעה בבוקר מורידה את הסיכוי שירצה 

 =O.Rלמרכז (ממי שידעו עליו לבוא מבקרים שלא ידעו על קיום מרכז יום היו רוצים יותר -להבדיל, לא

 =O.R). סיבה אחרת המעלה את הסיכוי לרצות במרכז יום היא הרצון בפעילות חברתית נוספת (5.9

רוצים יותר  קשהבמצב תפקודי  אנשיםמבקרים שחוששים לראות -פרדוקסלי, דווקא לא באופן). 4.5

 .זאת לעשות מהם המונעים הגורמים אחדהוא  חששם). ייתכן כי O.R= 10.5יותר ללכת למרכז יום (

   )42(לוח 
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   ת)וגיסטי(רגרסיה ל למרכז יוםלבוא : מאפיינים המשפיעים על רצון הזקן 42 לוח
  B Odds Ratio   מאפיינים

  1.672  -0.515)79+ (לעומת עד 80גיל הזקן: 
      

  2.372  0.864  )אחרמוצא  (לעומת אפריקה-אסיהמ :ןהזק מוצא
      

  1.279  -0.246  )לבית מרותק לעומתיכול לצאת מהבית ( :לבית מחוץ
      

  1.874  0.628         מצב תפקודי לפי ברטל: מוגבלות מלאה (לעומת מוגבלות חלקית)
      

  1.344  0.296  )פעם/אף רחוקות לעתים/לפעמים (לעומת קרובות לעתים: מרץ הרגשת
      

 מסכיםמאוד לצאת מהבית:  לוחולה/מוגבל וקשה  מרגיש
  2.638  -0.970   )בכלל מסכים/לא מסכים לא/מסכים (לעומת מאוד

      

 מסכים: בבוקר להסעה מוכן להיות לו קשה שיהיה חושב הזקן
  ***4.425  -1.485   )בכלל מסכים/לא מסכים לא/מסכים (לעומת מאוד

      

 לא/מסכים (לעומת מאוד מסכים: יום מרכז קיום על ידע לא הזקן
  ***5.877  1.771   )בכלל מסכים/לא מסכים

      

יותר פעילות חברתית: מסכים (לעומת  ול תהיהי אם שמח היה הזקן
  ***4.447  1.492  לא מסכים)

      

: קשה מאוד תפקודי במצב אנשים לראות קשה לו שיהיה חושב הזקן
  **10.480  2.349  )מסכים לא(לעומת  מסכים

 **p<0.05   

***p<0.01  

  

   היום ימרכזפעילויות ב בהשתתפות נםמבקרים ועניי-פעילויות פנאי של הלא ו.
עד לבדוק  כדי מבקרים מוגבלים-תה לבחון את פעילויות הפנאי של לאיאחת ממטרות מחקר זה הי

  .נים עם מוגבלותשל זקפנאי הפעילות  לסוגייתמרכז היום במתכונתו הנוכחית הוא הפתרון  כמה

פעילות פנאי בהרצון שלהם את בעבר וו בהווהמבקרים -פעילויות הפנאי של הלאאפוא את  ובחּנ

   בביקור במרכז יום.לבין הרצון כמו כן נבחן הקשר בין פעילות הפנאי  בעתיד.

   )12(תרשים  מבקרים-הלא של הפנאי פעילויות
צופים  מבקרים-לארוב העולה  כי שלפני הסקר  שנההמבקרים בחצי -בחינת פעילויות הפנאי של הלאמ

חמישים ותשעה אחוזים . עיתוניםגם ו אספרים  רדיו או קוראיםמאזינים לטלוויזיה, וכמחציתם ב

ישיבה פעילות גופנית, היו הן בהפופולריות  שלפני הסקר;עסקו בפעילויות אקטיביות בחצי השנה 

מחצית השתתפו בשמחות משפחתיות, וכרבע  ,על כך משחקי שולחן. נוסףהשתתפות בבתי קפה וב

  כל יום. בהלכו לבית כנסת  3%רק  האחרונה שלפני הסקר;הלכו לבית הכנסת בחצי השנה 
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  (באחוזים): פעילות פנאי בחצי השנה שלפני הסקר 12 תרשים
  
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מבקרים-לאמה 41%שמחות משפחתיות ובית כנסת) רואים כי בלי מדד מסכם של כל הפעילויות (מ

או שאינם עוסקים בשום  רדיו/ קריאה)האזנה לטלוויזיה/ צפייה ב( עוסקים רק בפעילות פסיבית

(מידע זה התקבל  , כרבע עוסקים בפעילות אקטיבית אחת, וכשליש ביותר מפעילות אחתפעילות

  . עם התומך) 'איון אודותיר'מבקרים או ב-ישירות מהלא

- . רוב הלאיש אולי כדי להשפיע על דפוסי פעילות הפנאי של הזקן ה)עבר (לפני גיל הפנסיהפעילות ב

באמנות  ,)53%כמחציתם עסקו בפעילות גופנית (. ) הלכו לסרטים או קונצרטים בעבר78%מבקרים (

) השתמשו 5%). רק מיעוטם (53%חקו במשחקי שולחן (ישש) או 51%( ו), שמעו הרצאות או למד53%(

) עסקו 81%מבקרים (-מסכם (מתוך פעילויות אלו) עלה כי רוב הלאבניית מדד מבמחשבים בעבר. 

) 7%עסקו בפעילות אקטיבית אחת. רק מיעוטם ( 12%בשתי פעילויות אקטיביות או יותר, ועוד  בעבר

ממי  53%: ובעברבהווה נמצא קשר בין דפוסי הפנאי  כמצופה,לא עסקו כלל בפעילויות אקטיביות. 

ממי  36%אקטיביות או יותר עוסקים כיום לפחות בפעילות אחת, לעומת שעסקו בעבר בשתי פעילויות 

   בפעילות בעבר (הבדלים מובהקים).שלא עסקו  מימ 14%-שעסקו בעבר רק בפעילות אחת ו
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בכל אחת מפעילויות בהווה מבקרים לעסוק -של הלא נםפנאי הוא ענייקשר להיבט שלישי שנבחן ב

) ויציאה 35%ם. כשליש השיבו בחיוב לגבי פעילות גופנית (עוסקיאינם בהן הם שהפנאי האקטיביות 

), פעילות אמנותית 28%), כרבע לגבי הרצאות או לימודים (33%לבילויים (כגון סרטים או קונצרטים) (

כגון ). כחמישית או פחות אמרו כי היו רוצים לעסוק בפעילויות אחרות 25%משחקי שולחן (ו) 25%(

). 14%) או פעילות גינון (14%), סיפורי חיים (16%), בתי קפה (17%רה (), ערבי חב19%לימוד מחשב (

- ). במבט כולל, רוב הלא4%) או טיפול בבעלי חיים (6%שיעור קטן היו מעוניינים לעסוק בדרמה (

מבקרים -מהלא 14%מבקרים עוסקים כיום בפעילות אקטיבית כלשהי או הביעו רצון לעסוק בה. רק 

  הנ"ל. אחת מהפעילויות בולא הביעו עניין אף אקטיבית בפעילות עוסקים אינם 

  )13(תרשים  פנאי בפעילויותמבקרים -הלאהשתתפות -לאי הסיבות
הביעו רצון לעסוק.  ןבהשם עוסקים בכל אחת מהפעילויות אינמבקרים מדוע -הלא נשאלובהמשך 

פשר להם לעשות מאאינו תפקודי מקשה עליהם או -מצבם הבריאותישהסיבה המרכזית שצוינה היא 

), שלא 26%ברה מתאימה (א שאין להם חֶ י). עם זאת, כרבע ציינו כי המגבלה ה81%את הפעילות (

 יםכספישעניינים ). כחמישית אמרו 23%) או שיש להם בעיית נגישות (25%מצאו מסגרת מתאימה (

רים מתאימים אין להם חומש) או 16%),  שחסר להם ידע (19%) ("יקר מדי"זה אותם (הם שמגבילים 

)15% .(  

 
  )באחוזיםעוסק בפעילות הפנאי שבה הוא מעוניין ( אינו: מדוע הזקן 13 תרשים
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   )14(תרשים  פנאי לפעילויות מסגרותמבקרים ב-הלא השתתפות
בכלל לעשות את פעילות הפנאי שלהם במסגרת רוצים מבקרים היו -אחת השאלות היא אם הלא

(כגון מועדון   חברתי במועדון מבקרים כבר כעשיריתמתברר כי ). דוןאו מוע חברתית (כגון מרכז יום

, מועדון לזקן של עיריית תל אביב, מרכז לעיוורים או מועדון בתוך 'עמך'פנסיונרים לשוטרים, מועדון 

  הוסטל שהזקן נמצא בו). או ב דיור מוגן

) ביקרו בעבר 29%בע () מהביקור במועדון. יותר מר78%מרוצים במידה רבה או רבה מאוד (רובם 

שלוש שנים, עד  משנה, חמישית יותר משנה במועדון חברתי. שליש מהם ביקרו במועדון פחות

 םמצבש יתהאת המועדון הי ניםזקעזבו בגללה שוכמחצית ביקרו יותר משלוש שנים. הסיבה המרכזית 

גבוה כי אמנם שיעור להגיע למועדון. מעניין לציין  הםאו לא אפשר ל הםתפקודי הקשה עלי-הבריאותי

 מי) לעומת 37%במרכז יום ( גם בהווהלבקר  יםרוצ ומבקרים שביקרו בעבר במועדון הי-לאהיותר מ

   ), אך ההבדלים אינם מובהקים.24%שלא ביקרו בעבר (

 , משחקי שולחןהרצאות, אמנויות, גופנית פעילות(לגבי חמש פעילויות מבקרים -שאלנו את הלא

-עולה כי מיעוט מהלא 14תרשים מ. הןוהיכן היו רוצים לעסוק ב בהן קיםהיכן הם עוס )מחשביםו

). לפחות בפעילות אחת במסגרת כלשהי (כגון מתנ"ס או מועדוןבהווה ) עוסק כבר 13%מבקרים (סה"כ 

) 17%מבקרים (-). כחמישית מהלא12%הפעילות הבולטת היא השתתפות בהרצאות או לימודים (

ות היו מוכנים לעשות זאת במסגרת כלשהי (בעיקר פעילות גופנית, בפעילעצמאית שעוסקים כיום 

היו מוכנים לעסוק בפעילות פנאי נוספת במסגרת  17%פעילות אמנותית ומשחקי שולחן), ועוד 

, עוסקים כלומר) הם 'אוהבי מסגרת', 47%מבקרים (-הלאמחצית  כמעטאפוא כי עולה מכך חברתית. 

 שיש הפעילויות. במסגרת בה לעסוק רוצים שהיוסגרת חברתית או כיום לפחות בפעילות פנאי אחת במ

 15%זאת,  עם ).27%( גופנית ופעילות) 34%( לימודים או הרצאות הן' למסגרת'אהבה  יותר בהן

היו  17%-בפעילות פנאי באופן עצמאי ולא היו מעוניינים במסגרת, ובהווה מבקרים עוסקים -מהלא

) לא היו רוצים 21%ת, אך לא במסגרת חברתית כלשהי. כחמישית (רוצים לעסוק בפעילות פנאי נוספ

  אחת מהפעילויות הנ"ל. בלעסוק אף 
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  (מידע מהזקן) ;(באחוזים) הואיפה היו רוצים לעשות פעילות פנאי : היכן עושים14תרשים 
  

  
 

  )43להשתתף בפעילות מרכז יום  (לוח  רצונם לביןמבקרים -הלא שלבין פעילות פנאי  הקשר
בביקור  שלהםהרצון  לבין בהווהמבקרים -של הלא הפנאיהיא מה הקשר בין פעילות  שנבדקה השאלה

פנאי אקטיביות היו  פעילויות בשתי שעוסקים מהזקנים יותר גבוה שיעור כי עולה 43 מלוחבמרכז יום. 

 מי) מאשר 26%בפעילות אקטיבית ( בכללעוסקים כיום  שאינם מי) וכן 38%מעוניינים גם במרכז יום (

- לשער, שיעור גבוה יותר מהלא שאפשר כפי ,כן כמו). 16%בפעילות אקטיבית אחת ( שעוסקים

, 63%אם הם במסגרת כלשהי וגם אם לא ( – נוספת פנאי בפעילות בהווהמבקרים שהיו רוצים לעסוק 

את  שותלע מוכנים שהיומבקרים -מהלא יותר גבוה שיעור וכן במרכז יום מעוניינים היו –) 33%

 מיהיו מעוניינים לבקר במרכז יום, לעומת ) 41%( ('אוהבי מסגרת') פעילות הפנאי במסגרת חברתית

הזקן  אתמה מגביל  כשבחּנו .)4%, 8%( לאאם גם עושים פעילות ו הם אם –אוהבי מסגרת'  אינם'ש

 ברצוןשורים כי מגבלה כלכלית, חוסר במידע וחוסר במסגרת מתאימה ק מצאנו הפנאי פעילות בביצוע

העיסוק  מבחינת .)יום רכזבמ רצון על גםעל מגבלה דיווחו  שדיווחו ממי(שיעור גבוה יותר  יום במרכז

 בפעילותשעוסקים כיום  ממי יותר גבוה שיעורלעסוק בה בעתיד עולה כי  והרצון בהווה פנאיבפעילות 

מעוניינים במרכז יום לעומת  היו, בהןלעסוק  רוציםאך הם  בהן עוסקים שאינם אוגופנית ובאמנות, 

במחשבים  לעסוק הרוצים מקרב יותר; מעניין לציין כי שיעור גבוה אלו בפעילויותעוסקים  שאינם מי

 ,במחשביםלעסוק  רוצים היו שלאבמחשבים או  העוסקים מקרב מאשר) בהווהבכך  עוסקים אינם(ו

   ).מובהקהיו מעוניינים גם במרכז יום (
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  אחוזים)בת הפנאי של הזקן (ויום לפי פעילוי: עניין במרכז 43 לוח
  במרכזלהשתתף עניין  
 מעוניין לא מעוניין /אולימעוניין 

   *יות פנאיועיסוק בפעיל
 74 26 פעילות פסיבית או בכלל לא

 84 16 לפחות אחתפעילות אקטיבית 
 62 38 אקטיביות או יותרפעילויות שתי 

   

   *לעסוק כיום בפעילות מסוימת רצון
 85 15 לא

 69 31 פעילות אחת או שתיים
 65 35 פעילויות 3-יותר מ

  

    *** פעילויות בכלל ובמסגרת חברתית ורצון בכך 5-עיסוק ב
 92 8 אוהב מסגרת') לא( בבית, לא מוכן במסגרת

 37 63 ('אוהב מסגרת') בבית, מוכן במסגרת
 67 33 ('אוהב מסגרת') במסגרת

 59 41 ('אוהב מסגרת') סגרתלא עושה, מוכן במ
 96 4 אוהב מסגרת') לא( לא עושה, מוכן בבית

 79 21 לא רוצה לעסוק
  

   ***פעילות גופנית 
 68 33 עוסק

 58 42 לעסוק לא עוסק ורוצה
 85 15 לעסוק לא עוסק ולא רוצה

  

   ***אמנות 
 45 55 עוסק

 68 33 לעסוק לא עוסק ורוצה
 79 21 לעסוק לא עוסק ולא רוצה

  

   **מחשבים 
 83 17 עוסק

 53 47 לעסוק לא עוסק ורוצה
 76 24 לעסוק לא עוסק ולא רוצה

  

   הרצאות 
 64 36 עוסק

 69 31 לעסוק לא עוסק ורוצה
 76 24 לעסוק לא עוסק ולא רוצה

  

   סרטים, הצגות ומופעים  
 71 29 עוסק

 70  30 לעסוק לא עוסק ורוצה
 73 27 לעסוק עוסק ולא רוצהלא 

 *p<0.08  

 **p<0.05  

***p<0.01  
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   )45 לוח ,15 תרשים ,44(לוח  מבקרים-הלא על הפנאי פעילות השפעת
 וחיפוש הגורמים המשפיעים על דפוסי פעילות הפנאי ביקשנו לבדוק כיצד דפוסים אל לענוסף 

  ועל איכות חייו. הזקן  עלמשפיעים 

וסי פעילות בין דפהפנאי לזקן ו תבין תרומלברור בין דפוסי פעילות הפנאי  לוח יש קשרהכפי שעולה מ

מבקרים שעוסקים בשתי פעילויות אקטיביות או -. לארצונו של הזקן מן הפנאישביעות הפנאי לבין 

עבורם, והם ב הם עוסקים יש משמעות רבה בהשזמן שלהם, לפעילות ניצול המיותר יותר מרוצים 

מבקרים שעוסקים בפעילות אקטיבית אחת או רק בפעילות פסיבית (למשל -מלא פחות משועממים

  )44(לוח בהתאמה, לגבי שביעות רצון מהזמן).  43%-ו 57%, 78%

מן  רצונושביעות לומבחינתו פנאי ל ןתתרומבין הקשר בין מספר הפעילויות שהזקן עושה ל: 44 לוח
   )אחוזיםב( הפנאי

-"כ הלאסה   
  מבקרים

 פסיבית פעילות
  לא בכלל וא

 פעילות
  אחת אקטיבית

 פעילויות שתי
  יותר או אקטיביות

  מרוצה/ מרוצה מאוד
 78 57  43  60  זמן*ניצול המ 

      

עוסק הוא בהן שלפעילויות 
 60 32 26  41  *מבחינתויש משמעות רבה 

      

 22 38  49  36  מרגיש משועמם במידה רבה*

 *p<0.05 
  

לתפיסת איכות החיים. תפיסת איכות החיים נבחנה לפי סולם בהמשך נבחן הקשר בין דפוסי הפנאי 

את החיים הגרועים מייצג  0בהווה: בו הוא נמצא שאת השלב  ל סולםהזקן התבקש לדרג ע; קנטריל

מבקרים -, לאתרשיםהמ. כפי שעולה הטובים ביותר האפשריים החייםאת  10-ו ביותר האפשריים

שבו  ציוןמה) 2.6( יותר הרבה ךנמו ציוןבת החיים שלהם איכו רגו אתישעסקו רק בפעילות פסיבית ד

 .)4.7( פעילויות שתיבשעוסקים בפעילות אקטיבית אחת או מבקרים -לאדירגו את איכות חייהם ה

  )15(תרשים ). 5.7( היה גדול אף יותר שעוסקים בשלוש פעילויות או יותר הפער בינם לבין מי

אקטיבית יש השפעה חיובית על תפיסת איכות חייהם של ברגרסיה לינארית נמצא כי לפעילות פנאי 

הזקנים. קשר זה נשמר גם אם מכניסים לניתוח מאפיינים נוספים (כגון מצב תפקודי או מפגשים עם 

המשפחה). יותר מכך, גם אם מפחיתים את הפעילות לעומת העבר, לפעילות בהווה יש תרומה עצמאית 

  )45לאיכות החיים של הזקן. (לוח 
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   מבקרים-הלא בעיני היום מרכז של הרצויה הפעילות מתכונת ז.
ו ) שאלנו באיז28%למרכז יום ( בואאולי היו רוצים לשאו  היו רוציםששאמרו  מבקרים-לאאת ה

  )16 תרשים( .בו היו רוצים לקבלששירותים ה הםה ומ במרכז בקרמתכונת היו רוצים ל תדירות ובאיזו

 כשלישפעמים או יותר בשבוע, ו ארבע בוא למרכזלהיו רוצים  מהםחמישית כ, 16כפי שעולה מתרשים 

פעם או פעמיים, וכעשירית  לבוא למרכזיותר משליש היו רוצים , פעמים בשבוע בוא שלושהיו רוצים ל

   .בוא למרכז שלא בקביעותהיו רוצים ל

לשעה יום בשעה דומה הלמרכז את הבית היו רוצים לצאת מבקרים -לושים ותשעה אחוזים מהלאש

 יםרוצ והי 43%בין שמונה לתשע בבוקר. עם זאת,  כלומר, שבה יוצאות כיום ההסעות למרכז היום

  ים.יים או אחר הצהריהיו רוצים לצאת בשעת הצהר חמישית), וכ12–10לצאת בשעות מאוחרות יותר (

גבי מתכונת הפעילות הדעות חלוקות. כמחצית היו רוצים לבוא לכמה שעות ולהשתתף בכמה גם ל

מעניינות הלהשתתף בפעילויות ושעתיים -פעילויות (בדומה להיום), והשאר היו רוצים לבוא רק לשעה

  אותם.

ה במרכז יום. כשלושה רבעים היו רוצים הסעשיהיו רוצים  מבקרים-לאו אילו שירותים היו הבחּנ

פיזיותרפיה)  גוןהיו רוצים פעילות לשיפור התפקוד (כ )71%ים (הלוך או חזור. יותר משני שליש

קצת . רק תסוציאלי תעובד מעוניינים בשירות של) היו 56%מחצית (יותר מ), ו66%והשגחה רפואית (

ים בארוחת ) היו מעוניינ40%ים, ושיעור נמוך יותר (י) היו מעוניינים בארוחת צהר54%מחצית (יותר מ

  היו מעוניינים בשירותי מספרה. כעשירית היו מעוניינים בשירותי רחצה וכביסה.  40%בוקר. 
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  (באחוזים) בעיני הזקנים שרוצים לבקר במרכז יום ההרצוי: מתכונת הפעילות 16 תרשים
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  סיכום. ח
מהתומכים זכרו  אבל רק כמחצית, יום מרכזי של קיומםמבקרים ידעו על -מהמחקר עלה כי רוב הלא

. שיעור קטן יחסית תה שיחה על השירותים שהזקן יכול לקבליהי הזכאות לגמלת הסיעוד קבלתעם ש

) או היו מוכנים לשלם 16%להמיר שעות מטפלת בביקור במרכז יום ( עניין הביעו מבקרים-מהלא

ין לבקר אילו היה השירות חינם ושמונה אחוזים הביעו עני עשרים). 14%( במרכז לביקורבאופן פרטי 

שיעור גבוה יותר מהתומכים הביעו עניין שהזקן  כדי לקבלו. מטפלת שעותאו לא היה צריך להמיר 

יבקר במרכז יום ואף היו מוכנים לשלם עבור זאת. הגורמים המקשים על הזקנים המעוניינים בביקור 

ות, קושי להיות מוכנים להסעה במרכז יום לעשות זאת הם מחסור במידע בקשר להצטרפות לשיר

בבוקר, קושי להיות בחברת זקנים ברמת מוגבלות גבוהה יותר וחוסר גמישות בסל השירותים המוצע 

   היום.

  פעולה וכיווני דיון. 6

  בממצאי המחקר יש תשומה חשובה לבחינת סוגיות מרכזיות אחדות בפיתוח מרכזי היום בעתיד. 

 במרכזים השימוש היקף את להגדיל אפשר איך? 
מראים כי בצד הגידול שחל בעשור האחרון בתפוסת המרכזים, בחלקם (כשליש) התפוסה  הממצאים

 מוכנים מבקרים-מהלא אחוזים ִשבעהזקנים נוספים.  לקלוט) ויש אפשרות 70%- נמוכה (פחות מ

 זכאי זקנים 8,500- כ למרכזים נוספים היו, זאת עושים היו אילו. היום של בתנאים למרכזים להצטרף

את  מאיישים היו אלו זקנים). 2008 בשנת יום במרכז ביקרו שלא זכאים 122,000-כ מתוך( סיעוד חוק

 המקומות הפנויים שיש כיום במרכזי היום.  5,700

  כיוונים אחדים להרחבת היקף השימוש במרכזים עולים מהממצאים: 

מעוניינים במרכזים אינם נמצא כי חלק ניכר מה -הפצת מידע על המרכזים לזקנים ולתומכים  -

יודעים על קיום מרכז היום ומה לעשות כדי לנצל את השירות. מכאן שיש להגביר את פעילות 

היידוע והשיווק בעניין מרכזי היום, ובייחוד בקרב הזקנים הצעירים יותר והמוגבלים פחות, 

קנים. מפני שהם הביעו עניין רב יותר בשירות מהמבוגרים והמוגבלים יותר שבקרב הז

אוכלוסיית יעד נוספת לשיווק המרכזים היא בני דור הביניים התומכים בזקנים. הם הביעו עניין 

 רב בשירות, וחלקם אף הביעו נכונות לשלם תמורתו באופן פרטי. 

פיתוח מודלים של מרכזי  -'סל גמיש' לטובת המחפשים מסגרת מתאימה לפעילות פנאי  פיתוח -

ש יכול לקדם את השירות ולהגביר את התפוסה במרכזי היום יום המספקים סל שירותים גמי

שעתיים, רק לפעילויות -ידי מתן מענה לזקנים שאמרו כי היו מעוניינים לבוא למרכז לשעה-על

 לשינוי זה.  ניםהמעניינות אותם. שיעור לא מבוטל מהמנהלים מוכ

הממצאים  -ר של דרכים למתן מענה למבקרים שרוצים לבקר בתדירות גבוהה יות בחינה -

מראים כי יש אוכלוסייה מקרב המבקרים (כרבע) ומקרב תומכיהם (כמחצית) שהייתה מעוניינת 

 המונעיםלהגדיל את תדירות הביקורים. איתור אוכלוסייה זו במרכזים ובחינה של המכשולים 

  .המרכזים של יותר טוביכולים אף הם לסייע בניצול  יותר גבוהה בתדירות במרכזים לבקר מהם
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מרכזי המבנים של מ שלישים בשני כיום - הצהריים אחר לפעילות היום מרכזיהמבנה של  ניצול -

 – ייםצהרהאחר  ובין המרכזפעילות  בשעותבין  –על פעילות מרכז היום  נוספת פעילותהיום יש 

 יותר טוב ניצוליש  בזכותה. זו פעילות לפתח להמשיך ישלהשתתף.  מבקריםה גם יכולים ברובה

 בשמירה על איזון תקציבי. לעזורבה כדי  ש, וימבנהה של
  

 היעד אוכלוסיות לצורכי להיערך כיצד?  

הממצאים מראים כי מצד אחד חלק ניכר מהמבקרים סובלים מרמת מוגבלות קשה, ומצד שני 

המעוניינים לבקר במרכזים הם בעיקר אוכלוסיות מוגבלות פחות. יש לבחון בהמשך את הצרכים של 

ות אלו ואת המענים הדרושים כדי לאפשר את שילובן במרכזים או את ניצול המרכזים שתי אוכלוסי

  לסיפוק צורכיהן. 

   מבקרים-הלא של פנאי לצורכי להיענות ואיך, היום במרכזי הרצוי השירותים סל

 בצד התפיסה שהמרכזים הם מסגרת חברתית, יש לאוכלוסייה עניין רב בשירותים טיפוליים, -

פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ושירותי אחות. חשוב להמשיך לבחון את הציפייה במיוחד בשירותי 

  של הזקנים משירותים אלו ואת מקומם בסל שירותי המרכזים.

מבקרים בפעילויות פנאי -פעילויות פנאי הן אחד המוקדים של המרכזים. לאור העניין של הלא -

גדול של אוכלוסיות המעוניינות  יש לבחון את הדרכים לניצול המרכזים כדי לתת מענה למגוון

. אחת הדרכים לעשות זאת היא לתת אפשרות להשתתף רק בפעילות פנאי כזובפעילות 

 סל גמיש של צריכת השירותים.  –מסוימת, דהיינו 

עלה כי רוב הזקנים שאינם מבקרים במרכז יום אינם רוצים לעשות זאת בעתיד, אך  מהמחקר -

 לפתח כדאינאי שלהם, אם במסגרת חברתית ואם לאו. היו מעוניינים בהרחבת פעילות הפ

מבקרים  ואינם בקהילה החייםמענה לצורכיהם של זקנים מוגבלים  שייתנו נוספים מודלים

הם הנגשת  היום במרכזי גמיש שירותים סל לפיתוח מעבראפשריים  פתרונותיום.  יכיום במרכז

יתו של הזקן או בקבוצות קטנות, למשל מועדונים לזקנים מוגבלים וכן פיתוח פעילויות פנאי בב

 בעזרת מתנדבים. 

 נפש לתשושי מענה לתת כדי היום מרכזי היערכות -

מרכזי יום הם המענה הכמעט בלעדי לתשושי נפש בקהילה. הם מאפשרים הן פעילות ותעסוקה לזקן 

ש בהם והן הפוגה לבני משפחתו. שליש מהמרכזים הם מרכזים בלעדיים לתשושי נפש או מרכזים שי

  אגף נפרד לאוכלוסייה זו. 

יכול לעזור הן לזקנים שחיים כיום  נפש לתשושי מיוחדיםיום  מרכזיגם  ואאגפים  עודפיתוח  -

בקהילה ואינם מנצלים את שירות מרכזי היום והן לזקנים שמבקרים כיום במרכזי היום אך 

 מצבם הקוגניטיבי מתדרדר. 

כזי יום לתשושי נפש, כגון מרכזי יום שיפעלו פיתוח מודלים ייעודיים של מר לשקול כדאי -

  .והלילה הערבבשעות 
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  בממצאים שימוש
 המרכזים מנהלי עם אחדים ובמפגשים אשל של קהילתיים לשירותים בוועדה נדונו המחקר ממצאי

 לאוכלוסיית המרכזים שנותנים המענה לשיפור בחשיבה חשובה תשומה והיוו בקהילה מקצוע ואנשי

 ואת הממצאים את לבחון שנועדה מיוחדת מקצועית ועדה הוקמה המחקר בעקבות, כך על נוסף. היעד

 בכמה חלוץ תכניות פיתוח היום נבחן הוועדה עבודת במסגרת. המרכזים פיתוח על השלכותיהם

  .מהמחקר העולים כיווניםפי -על מרכזים
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  לוחות נספח

  : השטח הממוצע של מרכז יום, לפי מאפייני יסוד של המרכזים 1נ לוח
  הממוצע השטח  

  (מ"ר) המרכז של
  ביחס) ר"מ( ממוצע שטח  

  הממוצעת היומית לתפוסה
  הכללי מהשיעור אחוז  מוחלט    הכללי מהשיעור אחוז מוחלט  

  100  12.4   100  *645  סה"כ
            

            מפעיל גוף
  104  12.8    108  695  מקומית עמותה

  81  10.0    67  431  'אחר גוף'
            

            אוכלוסייה מגזר
  99  12.2    102  657  יהודי
  109  13.5    87  561  ערבי

            

            מוניציפלי ומעמד יישוב צורת
  99  12.3    101  653  "כסה - עירונית

  98  12.2    104  671  עירייה    
  107  13.2    79  511  מועצה מקומית    

            

  104  12.9    94  608  )אזורית(מועצה  כפרית
            

            האזור סוג
  121  15.0    102  656  פריפריה

  91  11.3    99  639  האזורים שאר
            

            המרכז גודל
  108  13.4    70  453  רשומים 79 עד
  97  12.0    122  789  ומעלה רשומים 80

            

            נפש לתשושי יחידה
  97  11.9    88  566  אין
  112  13.9    157  1,014  )משולב(מרכז  יש

  80  9.9    63  405  נפש לתשושי בלעדי מרכז
            

            המרכז ותק
  102  12.6    98  629  שנה 13 עד
  98  12.1    105  676  ומעלה שנה 14

            

            המרכז קוםימ
  102  12.6    106  686  נפרד במבנה
  90  11.1    73  468  אחר

  "ר.מ 645 הוא הנתון, זה ללוח בעיבוד המשתתפים המרכזיםפי - על אך"ר, מ 648 הוא הממוצע השטח* 
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  : היבטים פיזיים של המרכזים, לפי מאפייני יסוד של המרכזים (באחוזים) 2נ לוח

      המנהלים הערכת  

  
 הרגשת יש

  במרכז צפיפות

 התאמה אין
 של פיזית
 לצורכי המבנה

  המשתמשים
 במרכז יש
  מנוחה חדר

 ייעשו/או ו נעשו
  במרכז שיפוצים

  64  85  18  39  "כסה
          

          מפעיל גוף
  63  87  21  43  מקומית עמותה

  67  77  7  23  'אחר גוף'
          

          אוכלוסייה מגזר
  63  83  18  40  יהודי
  69  94  19  31  ערבי

          

          מוניציפלי ומעמד יישוב צורת
  59  83  18  36  "כסה - עירונית

  61  81  20  40  עירייה    
  50  100  7  7  מועצה מקומית    

          

  85  92  17  54  )אזורית(מועצה  כפרית
          

          האזור סוג
  71  98  19  31  פריפריה

  59  76  18  44  האזורים שאר
          

          )רשומים(מס'  גודל
  67  81  21  31  79 עד
80+  46  16  87  61  

          

          נפש לתשושי יחידה
  62  87  20  37  אין
  64  93  7  46  )משולב(מרכז  יש

  72  56  25  39  נפש לתשושי בלעדי מרכז
          

          (שנים) ותק
  51  90  15  49  13 עד
  73  78  23  32  ומעלה 14

          

          המרכז קוםימ
  65  90  13  42  נפרד במבנה
  61  67  34  30  אחר
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, המנהלים אותם שהעריכו כפי, המפקד שלפני בשנה והביקורים המבקרים במספר שינויים: 3נ לוח
   (באחוזים) המרכזים של יסוד מאפייני לפי

  הגידול  המבקריםבמספר  שינויים  
  השנתי
  במספר

 המבקרים

  הביקוריםבמספר  שינויים
    

  
 "כסה

  
  חל

 גידול

  
  חל

 צמצום

 לא
  היה
 שינוי

  
  

 "כסה

  
  חל

 גידול

  
  חל

 צמצום

 לא
  היה
 שינוי

  56  8  35  100  6.5  37  23  41  100  "כסה
                    

                    מפעיל גוף
  55  8  38  100  6.8  33  24  43  100  מקומית עמותה

  63  10  27  100  4.9  50  18  32  100  'ראח גוף'
                    

                    אוכלוסייה מגזר
  57  8  35  100  6.7  38  20  42  100  יהודי
  53  7  40  100  4.6  25  44  31  100  ערבי

                    

 ומעמד יישוב צורת
                    מוניציפלי
  59  8  33  100  6.9  36  24  40  100  "כסה - עירונית

  58  8  33  100  6.9  34  24  42  100  עירייה    
  64  7  29  100  7.0  50  21  29  100  מועצה מקומית    

                    

  44  8  48  100  4.7  42  17  42  100  )אזורית(מועצה  כפרית
                    

                    האזור סוג
  62  7  31  100  7.1  37  26  37  100  פריפריה

  53  9  38  100  6.3  36  21  43  100  האזורים שאר
                    

                    )רשומים(מס'  גודל
  63  4  33  100  5.7  41  29  30  100  79 עד
80+  100  50  17  33  6.9  100  38  12  51  

                    

                    נפש לתשושי יחידה
  55  9  36  100  6.7  37  25  38  100  אין
  48  7  44  100  6.2  22  19  59  100  )משולב(מרכז  יש

  78  6  17  100  6.8  56  19  25  100  נפש לתשושי בלעדי מרכז
                    

                    (שנים) ותק
  48  9  43  100  8.5  29  21  50  100  13 עד
  65  6  29  100  3.8  48  18  34  100  ומעלה 14

                    

                    המרכז קוםימ
  54  7  39  100  5.6  34  24  42  100  נפרד במבנה
  66  13  22  100  10.1  45  19  35  100  אחר
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: השינויים במאפייני המבקרים בשנה שלפני המפקד, כפי שהעריכו אותם המנהלים, לפי 4נ לוח
  מאפייני יסוד של המרכזים (באחוזים) 

    
 שינויים

  דמוגרפיים

 שינויים
 -חברתיים
  כלכליים

 שינויים
 -תפקודיים
  בריאותיים

  45  20  21  "כסה
        

        מפעיל גוף
  48  22  21  מקומית עמותה

  33  14  23  'אחר גוף'
        

        אוכלוסייה מגזר
  44  19  23  יהודי
  54  31  8  ערבי

        

        מוניציפלי ומעמד יישוב צורת
  41  20  18  "כסה - עירונית

  41  22  16  עירייה    
  45  9  31  מועצה מקומית    

        

  63  19  41  )אזורית(מועצה  כפרית
        

        האזור סוג
  41  21  16  פריפריה

  47  20  24  האזורים שאר
        

        )רשומים(מס'  גודל
  43  17  19  79 עד
80+  23  22  47  

        

        נפש לתשושי יחידה
  51  23  21  אין
  41  16  17  )משולב(מרכז  יש

  19  13  29  נפש לתשושי בלעדי מרכז
        

        )שניםב( ותק
  42  16  21  13 עד
  47  25  23  ומעלה 14

        

        המרכז קוםימ
  44  19  24  נפרד במבנה
  52  24  13  אחר
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  (באחוזים) המבקרים של והקוגניטיבי הפיזי התפקוד מאפייני: 5נ לוח
 100 מבקרים כ"סה

  

  יום-היום פעולות
  רחצה
 41 לעזרה זקוקים לא

 36 חלקית לעזרה זקוקים
 22 מלאה לעזרה זקוקים

  

  הלבשה
 50 לעזרה זקוקים לא

 32 חלקית לעזרה זקוקים
 18 מלאה לעזרה זקוקים

  

  אכילה
 81 לעזרה זקוקים לא

 14 חלקית לעזרה זקוקים
 5 מלאה לעזרה זקוקים

  

  הסוגרים על שליטה
 23 לא
 77 כן

  

  לבית מחוץ ניידות
 41 חופשי מתהלכים
 12 בקושי מתהלכים
 29 )אדם עזרת(בלי  בלבד מכשיר בעזרת מתהלכים
 12 אדם בעזרת מתהלכים
 6 גלגלים בכיסא משתמשים

  

  טיבייקוגנ מצב
 68 ובזמן במקום מתמצאים

 17 בהתמצאות קלה הפרעה להם יש
 7 בהתמצאות ניכרת הפרעה להם יש

 8 דמנטים
  

  תפקודי מצב
 23 מוגבלים אינם

  
 77 "כסה - מוגבלים
 34 קל מוגבלים
 43 קשה מוגבלים

 16 מהם: תשושי נפש       
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  (באחוזים) המרכזים של יסוד מאפייני לפי המבקרים של המוגבלות רמת: 6נ לוח
  מוגבלים      
    

  כ"סה
  אינם

  מוגבלים
  

  "כסה
  מוגבלים
  חלקית

  קשה מוגבלים    
  נפש תשושי  "כסה  
 16 43 34 77  23 100כ"סה

      
       מפעיל גוף

 14 41 35 76 24 100 מקומית עמותה
 30 59 25 84 16 100 'אחר גוף'
       

       אוכלוסייה מגזר
 17 44 32 77 23 100יהודי
  7 35 48 83 17 100ערבי

      
      מוניציפלי ומעמד יישוב צורת

 17 45 34 79 21 100 "כסה - עירונית
 18 46 34 80 20 100 עירייה   
 11 40 34 74 26 100 מועצה מקומית   

 10 31 33 64 36 100 )אזורית(מועצה  כפרית
      

       האזור סוג
 9 38 36 73 27 100 פריפריה

 19 46 33 79 21 100 האזורים שאר
        

       המרכז גודל
 26 49 30 79 21 100 רשומים 79 עד
 12 41 35 77 23 100 ומעלה רשומים 80

      
       נפש לתשושי יחידה
 8 38 37 75 25 100אין
 13 40 36 75 25 100 )משולב(מרכז  יש

  90 95 2 97 3 100נפש לתשושי בלעדי מרכז
              

              המרכז ותק
 10 39 37 76 24 100 שנה 13 עד
  21  47  31  78  22  100  ומעלה שנה 14

              
              המרכז קוםימ

  14  41  35  76  24  100  נפרד במבנה
  23  54  30  84  16  100  אחר
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  : רמת המוגבלות של המבקרים לפי הגורם המממן את הביקורים במרכז (באחוזים)7נ לוח
  מוגבלים      
    

  כ"סה
  אינם

  מוגבלים
  

  "כסה
  מוגבלים
  חלקית

  קשה מוגבלים
  נפש תשושי  "כסה  
 16 43 7734  10023"כסה

  
 20 53 100128835 "כ*סה - סיעוד חוק

  
 9 41 100168443 91%של  גמלה
 31 71 10069423 150%של  גמלה
  54  81  16  97  3  100  168%של  גמלה

  
 3 16 100485236 הרווחה משרד

 26 51 100227827 /אחר**פרטי
  מבקרים במימון משותף של חוק סיעוד ופרטי כולל * 

   מבקרים במימון משותף של חוק סיעוד ופרטי כולל לא** 
  
  

  : הדפוסים השכיחים* של רמת המוגבלות וקיומן של בעיות נוספות בקרב המבקרים 8נ לוח
  (בסדר יורד)              

  **נוספות בעיות      
  הסידורי  המספר

  הדפוס של
  אחוז

  המבקרים
  רמת

  המוגבלות
  בתחום

  הבריאות
   בתפקוד
  חברתי-נפשי

        100.0  כ"סה
          

  -  -  מוגבל לא  12.3  1
  -  -  קל מוגבל  10.9  2
  -  +  קל בלגמו  6.8  3
  -  +  )נפש תשוש(שאינו  קשה מוגבל  5.5  4
  -  -  )נפש תשוש(שאינו  קשה מוגבל  4.6  5
  +  -  נפש תשוש  4.0  6
  -  +  מוגבל לא  3.6  7
  +  -  קל מוגבל  3.2  8
  +  +  )נפש תשוש(שאינו  קשה מוגבל  2.9  9

  -  -  נפש תשוש  2.8  10
  +  -  )נפש תשוש(שאינו  קשה מוגבל  2.5  11
  +  +  נפש תשוש  2.3  12
  +  +  קל מוגבל  2.3  13
  האחרים הצירופים כל  36.2  
  .מהמבקרים 2%-ל לפחות רלוונטי בלוח המוצגים מהדפוסים אחד כל  * 

= אין בעיה.  הבעיות הנוספות כוללות גם בעיות קשות בראייה ו/או בשמיעה הנכללות רק  - ** + = יש בעיה; 
  הדפוסים השכיחים המופיעים כאן. 13- 'כל הצירופים האחרים' ולא בב
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  (באחוזים) המבקרים של המימון מקור לפי בשבוע הביקור ימי מספר: 9לוח נ  
    סיעוד ביטוח חוק זכאי    
  שאר  הִגמלה רמת      

  168%  150%  91%  "כסה  כ"סה  בשבוע הביקור ימי מספר  המבקרים
  100  100  100  100  100  100  כ"הס
              

1  9  8  7  9  8  11  
2  29  29  32  25  18  29  
3  22  24  25  22  22  20  
4  12  12  14  11  11  11  
5  27  27  22  33  35  28  
6  1  1  0  1  6  0  
              

  3.14  3.72  3.37  3.11  3.25  3.22  ממוצע
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  לפי מאפיינים של המבקרים והמרכזים  בשבוע: ממוצע מספר ימי הביקור 10נ לוח

 הכללי מהשיעור אחוזבשבוע הביקור ימי מספר ממוצע  
 100 3.22 מבקרים"כ סה

  

  מין
 107 3.45גברים
 97 3.13נשים

  

   אוכלוסייה מגזר
 99 3.19יהודים
 109 3.52   ערבים

  

   אוכלוסייה קבוצת
 108 3.49 *לשעבר"מ בריה עולי
 99 3.19 המבקרים שאר

  

   יישוב צורת
 102 3.27עירונית
 90 2.90כפרית

  

   קוגניטיבי מצב
 96 3.08 ובזמן במקום מתמצא
 104 3.34בהתמצאות קלה הפרעה
 116 3.73דמנטיה/בהתמצאות ניכרת הפרעה

  
  נפש לתשושי ליחידה השתייכות

 121 3.88כן
 97 3.12לא

  

   חברתי-נפשי תפקוד
 106 3.41 בעיה יש
 97 3.12 בעיה אין

  

  ?במרכז מתרחץ המבקר האם
 123 3.97כן
 96 3.09לא

  

  ?מטפלת יש למבקר האם
 91 2.94כן
 111 3.56לא

  
   המרכז גודל
 115 3.70 רשומים 79 עד
 95 3.06 ומעלה רשומים 80

  

   המרכז ותק
 95 3.06 שנים 13 עד
 106 3.40 ומעלה שנים 14

  
ואילך 1990 משנת שעלו*   
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   ות, לפי מאפייני יסוד של המרכזים: מאפיינים של שירות ההסעות ושירות הארוח11לוח נ
  (באחוזים)               

  ארוחות    הסעות  

  

 בעיות יש
 מיוחדות
  בהסעות

 מלווה יש
  בהסעות

  
 יש

  ַמֲעלון

 כלי יש
 רכב

 בבעלות
  המרכז

 יש
 מטבח
  לבישול

 מטבח יש
  לחימום

 אין
   מטבח

מבקרים  יש
שבדרך כלל 

אוכלים  אינם
  "צ במרכזארו

יש בעיות 
מיוחדות 
  בארוחות

  22  51  7  54  38   22  40  62  34  "כסה
                      

                      מפעיל גוף
  20  49  8  53  39    23  41  63  31  מקומית עמותה

  27  59  7  59  34    21  37  57  47  אחד גוף
                      

                      אוכלוסייה מגזר
  20  49  8  59  32    18  40  58  32  יהודי
  31  67  0  13  88    56  40  94  47  ערבי

                      

 יישוב צורת
 ומעמד

                    מוניציפלי

  

  23  50  7  55  38    25  40  65  33  "כסה -  עירונית
  24  48  7  56  37    27  43  64  34  עירייה    
  מועצה     
  14  71  0  50  50    14  21  71  21  מקומית    

(מועצה  כפרית
  16  52  12  50  38    8  38  48  38  )אזורית

                      

                      האזור סוג
  24  56  11  39  50    35  50  80  36  פריפריה

  20  48  5  63  31    15  34  51  32  האזורים שאר
                      

(מס'  גודל
                    )רשומים

  

  20  60  6  56  39    27  30  60  30  79 עד
80+  37  63  49  18    38  53  9  42  23  

                      

 לתשושי יחידה
                    נפש

  

  27  53  8  52  40    21  36  52  35  אין
  14  36  0  57  43    25  64  89  32 )משולב(מרכז  יש

 בלעדי מרכז
  0  61  18  65  18    24  22  72  28  נפש לתשושי

                      

                      (שנים) ותק
  26  53  4  59  37    19  36  55  28  13 עד
  16  45  11  51  38    25  43  70  38  ומעלה 14

                      

                      המרכז מיקום
  22  51  8  53  39    21  42  63  32  נפרד במבנה
  21  47  6  56  38    28  34  58  39  אחר
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, לפי מאפייני יסוד ותומכים אישיים  – נבחרים ניתנים שירותיםבהם ש: שיעור המרכזים 12נלוח 
  של המרכזים

  /מניקור/פדיקור  
  כירופודיה

  
  מספרה

  הדרכת
  משפחות

  
  כביסה

  
  תרפיהארומ

            מפעיל גוף
            מקומית עמותה

  L    L  LLL  L  'אחר גוף'
            

            אוכלוסייה מגזר
            יהודי
  L  LLL  HH  HHHH  L  ערבי

            

            מוניציפלי ומעמד יישוב צורת
            סה"כ – עירונית

    L        עירייה    
  LL  H  HHHH  LLLL    מועצה מקומית    

        H  H  )אזורית(מועצה  כפרית
            

            האזור סוג
  LL  HH  HHH      פריפריה

  H  L  LL      האזורים שאר
            

            המרכז גודל
  L      LLL    רשומים 79 עד
  H      HH    ומעלה רשומים 80

            

            נפש לתשושי יחידה
            אין
  H  H    HH  HHHH  )משולב(מרכז  יש

  LL  LLLL  H  LLLL  LLL  נפש לתשושי בלעדי מרכז
            

            המרכז ותק
  H  L        שנה 13 עד
  L  H        ומעלה שנה 14

            

            המרכז קוםימ
    H        נפרד במבנה
    L    H  LLLL  אחר

  :הסבר

H המרכזים בכלל מהשיעור 20%–10%-= שיעור המרכזים שבהם ניתן השירות גבוה ב.  

HH המרכזים בכלל מהשיעור 30%–20%- = שיעור המרכזים שבהם ניתן השירות גבוה ב.  

HHH המרכזים בכלל מהשיעור 40%–30%-= שיעור המרכזים שבהם ניתן השירות גבוה ב.  

HHHH  המרכזים. בכלל מהשיעור 40%השירות גבוה בלפחות = שיעור המרכזים שבהם ניתן  

L המרכזים. בכלל מהשיעור 20%–10%-= שיעור המרכזים שבהם ניתן השירות נמוך ב  

LL המרכזים. בכלל מהשיעור 30%–20%- = שיעור המרכזים שבהם ניתן השירות נמוך ב  

LLL המרכזים. בכלל מהשיעור 40%–30%- = שיעור המרכזים שבהם ניתן השירות נמוך ב  

LLLL  המרכזים. בכלל מהשיעור 40%= שיעור המרכזים שבהם ניתן השירות נמוך בלפחות  
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, לפי מאפייני יסוד יםנבחר מקצועיים-טיפולייםבהם ניתנים שירותים ש: שיעור המרכזים 13נלוח 
   של המרכזים 

    
  אחות

  
  גינון

  
  פיזיותרפיה

  ריפוי
  בעיסוק

  ייעוץ
  גריאטרי

  ריפוי
  שיניים

              מפעיל גוף
    L          מקומית עמותה

  L    LL HHH  HHHH  LLL  'אחר גוף'
              

              אוכלוסייה מגזר
              יהודי
  HH  HHH  HHH LL  HHHH  LLL  ערבי

              

             מוניציפלי ומעמד יישוב צורת
              סה"כ – עירונית

  H            עירייה    
  H  LL L  LLL  LLLL    מועצה מקומית    

  H      LL      )אזורית(מועצה  כפרית
              

              האזור סוג
  HHH           פריפריה

  L           האזורים שאר
              

              המרכז גודל
  L  L      L    רשומים 79 עד
  H      H      ומעלה רשומים 80

              

              נפש לתשושי יחידה
      H        אין
  HH  LLLL  LLLL  HH      )משולב(מרכז  יש

  LL  HH  LLLL   HHHH  LLLL  נפש לתשושי בלעדי מרכז
              

              המרכז ותק
    L      L    שנה 13 עד
    H      HH    ומעלה שנה 14

              

              המרכז מקום
      L        נפרד במבנה
    L HHHH  HHH      אחר

  12נלוח  'ר :הסבר
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, לפי ותרבות חברה, פנאי של יםנבחר ופעילויותבהם ניתנים שירותים ש: שיעור המרכזים 14נלוח 
  מאפייני יסוד של המרכזים 

  משחקים  
  )בינגו(כולל 

  
  מוזיקה

  
  הרצאות

  
 מחשבים

  
  ציור

  אפייה
  ובישול

  דת
  ומסורת

  פעילות
 "חבע עם

  
  עברית

                   מפעילגוף
 עמותה
            H        מקומית

 H  HH  LLL  LLLLL  L  LL  L  LLL  'אחר גוף'
                   

מגזר
                  אוכלוסייה

 L    H            יהודי
 *  LLLL  LLLL  LLL  LLLLLLLL  H  HHHH  LLLL  ערבי

                   

יישובצורת
 ומעמד

                  מוניציפלי
 - עירונית

      L  LL  H  L      "כסה
  L      L  H  H      עירייה    
    מועצה     
  L  LLL  LL  LLLLLLLL  HH    LLLL  LLLL  מקומית    

(מועצה  כפרית
  LL    HHHH  HHHHHHHH LLLL  HHHH  L  L  )אזורית

                   

                  האזורסוג
  L  L    L  HH  HHH  LL  HHHH  פריפריה

 H  L LL H LL   האזורים שאר
            

         המרכזגודל
     LL  LLLLLLL   רשומים 79 עד
 רשומים 80

     HH  HHHHHH   ומעלה
           

יחידה
       נפשלתשושי

  L LHHL H L  אין
(מרכז  יש

 HH HHHHHHHHHH LL HHHH  )משולב
 בלעדי מרכז

 HHH HHHHLLLLLLLLLLLL H LLLL HHHH LLLL  נפש לתשושי
           

       המרכזותק
  HHHH H LLLL   שנה 13 עד
  LH L HHHH   ומעלה שנה 14

           
           המרכז קוםימ

 L L  LL H  נפרד במבנה
 HHH LLHHH LL HHHH LLLL  אחר

  12נלוח ' הסבר: ר
  * לא רלוונטי
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   (באחוזים) סיעוד לחוק והזכאות המוגבלות רמת לפי יםנבחר: המבקרים המקבלים שירותים 15נ לוח
  מוגבלים      
    

  כ"הס
  אינם

  מוגבלים
  

  "כסה
  מוגבלים
  חלקית

  קשה מוגבלים     
  נפש תשושי  "כסה  

        רחצה שירות מקבלים
 19 21 14 18 6 15"כסה
 21 21 14 18 6 17 סיעוד חוק זכאי
 12 18 15 16 6 12 סיעוד לחוק זכאים אינם

              

              פיזיותרפיה שירות מקבלים
 16 28 36 31 27 30"כסה
 16 29 35 31 30 31 סיעוד חוק זכאי
 14 24 38 32 25 29 סיעוד לחוק זכאים אינם

              

      בעיסוק ריפוי שירות מקבלים
 32 28 26 27 23 26"כסה
 30 26 25 26 22 25 סיעוד חוק זכאי
 41 36 26 30 23 27סיעוד לחוק זכאים אינם
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 המרכזים של יסוד מאפייני לפי, יום במרכז* האדם כוח של השבועיות השעות ממוצע: 16נ לוח
  השעות ממוצע  

  למרכז השבועיות
  השעות ממוצע  

  למבקר השבועיות
   הכללימהשיעור  אחוז מוחלט     הכללי מהשיעור אחוז  מוחלט  
  100  3.7   100  332  כ"הס
            

            מפעיל גוף
  99  3.6    104  345  מקומית עמותה

  102  3.8    76  253  'אחר גוף'
            

            אוכלוסייה מגזר
  99  3.6    102  340  יהודי
  107  3.9    77  256  ערבי

            

            מוניציפלי ומעמד יישוב צורת
  101  3.7    100  333  "כסה - עירונית

  101  3.7    103  343  עירייה    
  102  3.8    75  249  מועצה מקומית    

  95  3.5    98  327  )אזורית(מועצה  כפרית
            

            האזור סוג
  110  4.0    103  341  פריפריה

  95  3.5    98  326  האזורים שאר
            

            המרכז גודל
  126  4.6    76  251  רשומים 79 עד
  90  3.3    121  401  ומעלה רשומים 80

            

            נפש לתשושי יחידה
  98  3.6    94  312  אין
  94  3.5    128  425  )משולב(מרכז  יש

  143  5.2    87  289  נפש לתשושי בלעדי מרכז
            

            המרכז ותק
  94  3.4    98  324  שנה 13 עד
  108  3.9    110  366  ומעלה שנה 14

            

            המרכז קוםימ
  99  3.6    102  340  נפרד במבנה
  107  3.9    92  305  אחר

 ומתנדבים פדיקוריסטית, סּפר כולל לא* 
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  (באחוזים) היום מרכזי מנהלי של נבחרים מאפיינים: 17נ לוח
  "יממ קורס עברו  כ"הס  מאפיין

  70  100  כ"הס
      

      מין
  70  90  נשים
  67  10  גברים

      

      גיל
  62  26  39 עד

49-40  25  86  
59-50  30  71  

60+  19  59  
      

    49  ממוצע גיל
    25  מינימלי גיל
    71  מקסימלי גיל

      

      (שנים) הנוכחי המרכז ניהול ותק
  42  22  2 עד

6-3  21  74  
9-7  17  68  

13-10  21  71  
28-14  18  89  

      

    8.5  ממוצע ותק
      

      מקצוע
  75  58  "סעו

  33  6  אחות
  67  36  אחר

      

      השכלה
  53  15  תעודה לימודי
  74  42  ראשון תואר
  73  39  או שלישי שני תואר
  50  4  אחר
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לפי מאפייני יסוד של  ,במרכז המבקרים של האישיות ותמטפלל הנוגעים היבטים: 18נ לוח
  המרכזים (באחוזים) 

  

  מבקרים יש
  עם הבאים
  תאישי תמטפל

  ותלמטפל מאפשרים
 לאכול ותהאישי
  צהריים ארוחת

 ותהמטפל
  ותמסייע ותהאישי

  אחרים למבקרים

  פעילות יש
  /הדרכההעשרה
  ותהאישי ותלמטפל

  35  31  74    79  כ"הס
          

          מפעיל גוף
  37  31  77  78  מקומית עמותה

  28  33  64  83  'אחר גוף'
          

          אוכלוסייה מגזר
  35  31  74  88  יהודי
  0  100  100  6  *ערבי

          

  יישוב  צורת
  מוניציפלי ומעמד

        

  29  30  68  75  "כסה - עירונית
  25  30  69  77  עירייה    
  67  22  67  64  מועצה מקומית    

  57  38  96  96  )אזורית(מועצה  כפרית
          

          האזור סוג
  26  30  89  69  פריפריה

  39  32  67  85  האזורים שאר
          

          המרכז גודל
  34  32  76  72  רשומים 79 עד
  35  31  73  86  ומעלה רשומים 80

          

          נפש לתשושי יחידה
  34  35  77  78  אין
  24  19  76  79  )משולב(מרכז  יש

 לתשושי בלעדי מרכז
  נפש

83  57  29  57  

          

          המרכז ותק
  37  27  77  76  שנה 13 עד
  35  31  71  84  ומעלה שנה 14

          

          המרכז מיקום
  37  28  78  76  נפרד במבנה
  29  43  64  88  אחר
  .בלבד אחד מרכז על מדובר* 
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  פועל מרכז יום, לפי אחוז המבקרים במרכז  ןבהש המקומיות הרשויות: 19נ לוח
 המבקרים אחוז
 הקשישים מתוך
  המקומית ברשות

 מספר
 הרשויות

  המקומיות הרשויות פירוט  המקומיות
  יפו-אביב תל, ירושלים, חולון, השרון הוד  4  0.99 עד

      

, אשדוד, באר שבע, בת ים, הרצלייה, חיפה, נהרייה, נתניה, עכו, אילת  16  1.99-1.00
, גן רמת, רחובות, לציון ראשון, מוצקיןפתח תקווה, קריית ים, קריית 

  השרון רמת
      

, אשקלון, בית שאן, בני ברק, גבעתיים, חדרה, טבריה, כפר אריאל  18  2.99-2.00
תרשיחא, נצרת, עפולה, ערד, -סבא, כרמיאל, מגדל העמק, מעלות

  רעננה, רמלה, אתאצפת, קריית 
      

 חוף*, הגלבוע, דימונה, שמואל גבעת, שמש בית, יהודה אור, אופקים  18  3.99-3.00
, נשר, עילית נצרת, לוד*, השרון לב, יהוד, כרמל טירת*, השרון
  שמונה קריית, גת קריית, ביאליק קריית, אונו קריית, נתיבות

      

, ציון מבשרת, כנא כפר, עילית יקנעם, יבנה, יעקב באר, עקיבא אור  12  4.99-4.00
 קריית, טבעון קרייתכרכור, -חנה פרדס*, חפר עמק*, אשר מטה

  שדרות, מלאכי
      

 עמק, כרמל עיר, ציונה נס, הגלילית חצור*, השרון דרום, תקווה גני  8  5.99-5.00
  ריינה, העין ראש*, הירדן

      

 עמק, רמון מצפה*, יהודה מטה, יפיע*, זבולון*, גזר*, שמעון בני, אזור  10  7.99-6.00
  שפרעם, רהט*, המעיינות

      

ג'ת, באר טוביה*, דבורייה, חוף אשקלון*, -באקהפחם, -אל אום  9  9.99-8.00
  שלומי'נין, סח, טמרהטייבה, 

      

  *שפיר*, הנגב שער*, נגב שדות, ירוחם*, מודיעין חבל  5  11.99-10.00
      

 עמק*, לכיש, יונה כפר*, העליון הגליל*, גדרות*, אשכול, אכסאל  8  13.99-12.00
  עקרון קריית*, יזרעאל

      

, מגידו*, מרחבים*, נחל מנדא*, הגליל העליון*, חבל יבנה*, כפר ברנר  8  +**15.00
  פרדסייהשורק*, 

  אזורית מועצה  * 
  14.99-ל 14.00 בין נע בהן המבקרים שאחוז מקומיות רשויות אין** 
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  מבקרים    מרכזים  
  

  מחוז ואזור
  

1994  
  

2008  
אחוז 
  השינוי

    
1994  

  
2008  

 אחוז
  השינוי

                מספרים מוחלטים
  72  947  550    86  13  7  ירושלים
  175  3,035  1,103    85  37  20  הצפון
  88  2,393  1,271    25  25  20  חיפה
  89  4,073  2,160    27  42  33  המרכז

  65  2,424  1,469    14  24  21  אביב תל
  194  2,610  889    72  31  18  הדרום

                

  183  5,645  1,992    79  68  38  אזורי הפריפריה
  80  9,837  5,450    28  104  81  שאר האזורים

                

               אחוזים
    100  100     100  100  "כסה

    6  7      8  6  ירושלים
    20  15      22  17  הצפון
    15  17      15  17  חיפה
    26  29      24  28  המרכז

    16  20      14  18  אביב תל
    17  12      18  15  הדרום

                

    36  27      40  32  הפריפריהאזורי 
    64  73      60  68  שאר האזורים

                

                +65 בני מתוך המבקרים אחוז
  24  1.4  1.1          ירושלים
  78  3.5  1.9          הצפון
  54  2.2  1.5          חיפה
  19  2.4  2.0          המרכז

  53  1.4  0.9          אביב תל
  66  2.7  1.6          הדרום

                

  72  3.0  1.8          אזורי הפריפריה
  41  1.9  1.3          שאר האזורים

 

 

  

 


