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2014נבחרים שקודמו בשנת נושאים . 1
תפקודם  , המהווים חלק מיישום פעילויות לקידום מצב בריאותם

ישראלואיכות חייהם  של הקשישים במדינת 
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: יישום התכנית הלאומית להתמודדות עם דמנציה1.

בשנת . בתמיכת הנהלת המשרד2013-הושקה כידוע ב-,*אחרותודמנציותהתכנית לאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר 

באמצעות ועדת היישום עם נציגי המשרדים  -י היעדים המוגדרים "עפ–המשיכה הפעילות המקצועית ליישום התכנית 2014

והמיקוד היה  , תכניות ייעודיותעדיין לא הוקצה תקציב למימון 2014בשנת . קופות החולים וגורמי מקצוע נוספים, הרלבנטים

.  פעילות מקצועית ופיתוח שיתופי פעולה, בפעילות מטה-ממשלתי 

 המשרדנמשך פיתוח הדף בנושא באתר –בתחום המודעות  .**

יצא קול קורא לקופות החולים כדי לפתח תכניות להתמודדות עם דמנציה  ( א): בתחום שירותי הבריאות לחולי דמנציה

.  כל הקופות נענו בחיוב לקול הקורא. זאת במימון אשל וקרן הלן בדר, במסגרת הרפואה הראשונית

(ב )תוך שיתוף בין שירותי בריאות הנפש  , הוחל בפיתוח מודל לטיפול יום בחולי דמנציה עם בעיות התנהגותיות ופסיכיאטריות

.  ועמותה המפעילה מרכזי יום לחולי דמנציה

התבצע מיפוי של שירותים קיימים בתחומים אלה ותכניות פיתוח רלבנטיות, בתחומי הרווחה ושירותים תומכים  .

 נעשה מיפוי של מודלים קיימים בעולם, האשפוז הסיעודי הממושך לחולי דמנציהבתחום  .

 בתחום הדמנציהמחקריםלאנשי מקצוע ושל תכניות הכשרה נעשה מיפוי של  .

של העלות  אמדןונעשה , ל המובילים או מעורבים בתכניות לאומיות לדמנציה"התקיימו קשרים עם גורמים בינלאומיים בחו

.ל"בחותוכניותהתקציבית הנדרשת לתכנית בארץ על סמך תקצוב 

 *http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Dementia_strategy_Heb.pdf **http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/Dementia/Pages/default.aspx

(1)2014נבחרים שקודמו בשנת  נושאים 

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Dementia_strategy_Heb.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/Dementia/Pages/default.aspx
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:  פרויקט השיקום2.

:  במספר אסטרטגיות, הפעילות לקידום השיקום הרפואי לקשישיםנמשכה 2014בשנת 

ובדק את  היקף הטיפול השיקומי , 2012-2013שנערך בשנים , הלאומיח האחרון של ממצאי הסקר "סוכם ופורסם הדו( א)

נצפו פערים רבים בין הצורך ביישום ההמלצות למתן –על פי ממצאי הסקר  . באשפוז ובקהילה, הניתן לקשישים בישראל

:  לבין זמינות השירותים בפועל( 4/2009כמפורט בחוזר מינהל רפואה )שיקום רפואי 

 מהמטופלים לא קיבלו שיקום באשפוז למרות ההמלצה על כך13%–כ  .

למעלה ממחצית המטופלים לא קיבלו שיקום כלל .

 ומספר טיפולים קטן , זמני המתנה ארוכים לטיפול, נצפו חסרים בשירותים–לגבי מטופלים שקבלו  שיקום בקהילה

.  מהנדרש

ולא ניתן ריפוי בעיסוק וריפוי בדיבור כפי שנדרש, לרוב ניתן שיקום רק בפיזיותרפיה, מבחינת מקצועות השיקום  .

 חל שיפור בהתייחסות לנושא השיקום במכתבי השחרור  . נותרו בעינם–הפערים הגיאוגרפיים במתן שירותי השיקום

.ח כללי"ובתהליכי ההמלצה בבי

בבתי חולים גריאטריים וכלליים  , בקרות על איכות הטיפול במחלקות לגריאטריה שיקומיתנמשך ביצוע ( ב)

.100%מיטות אלו מעל יש להדגיש שתפוסת : שיקוםגריאטריה בתחום פתיחת מיטות נוספות נמשך עידוד ( ג)

.זו בשנים הבאותימשיך בפעילות לגריאטריה האגף .

(2)2014נבחרים שקודמו בשנת  נושאים 
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נתוני אוכלוסייה. 2



6568568'4463ערגעקאק

נתונים לשנת  

מתוך  2014

השנתון  

הסטטיסטי של  

ס"הלמ

שיעור  , פ הטבלה"ע

+ 65הקשישים בני 

מכלל האוכלוסייה  

מצוי  -הגבוה ביותר 

במחוזות תל אביב  

.וחיפה

מחוז ונפה

האוכלוסיהאחוז מכלל (באלפים, מספר)אוכלוסיה

אוכלוסיהכ "סה
גילאי

65-74

גילאי

75+

גילאי

65-74

גילאי

75+

גילאי  

65+

1,021.345.438.74%4%8%מחוז ירושלים

1,350.064.547.86%4%8%מחוז הצפון

113.36.35.11%5%10%נפת צפת

109.664.61%4%10%נפת כנרת

479.323.417.22%4%8%נפת יזרעאל

602.127203%3%8%נפת עכו

45.71.80.90%2%6%נפת גולן

959.36860.47%6%13%מחוז חיפה

557.04946.75%8%17%נפת חיפה

402.319.113.72%3%8%נפת חדרה

2,000.4128.396.613%5%11%מחוז המרכז

440.827.522.73%5%11%נפת השרון

676.945.934.14%5%12%נפת פתח תקווה

323.115.311.31%3%8%נפת רמלה

559.639.728.54%5%12%נפת רחובות

1,340.6101.399.410%7%15%מחוז תל אביב

1,180.464.853.96%5%10%מחוז הדרום

508.533.529.43%6%12%נפת אשקלון

672.031.324.53%4%8%נפת באר שבע

363.69.14.51%1%4%אזור יהודה ושומרון

8,215.7481.5401.347%5%11%סך כולל
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בישראל לפי שכבות גיל הקשישים גידול הצפוי במספר ה

2015-2035-בשנים 

,  מספר הקשישים

X1000
:לפי שכבות גיל

:יתעצמוהזדקנות האוכלוסייה ימשיכו ואף תהליכי 2015-2035בשנים 

. ומעלה צפויה לגדול יותר מכל קבוצת גיל אחרת65בני אוכלוסיית •

.  2010בסוף 763,000לעומת 117%-גידול ב, נפשמיליון 1.7-אוכלוסייה זו תמנה כ2035בסוף •

.בהתאמה14.6%-ל10%-יגדל מבאוכלוסייה + 65של בני היחסי חלקם •
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2015-2035גידול במספר הקשישים לפי שכבות גיל התחזית

קבוצת גיל 2010 2015 2020 2025 2030 2035

69-65 200.1 327.7 355.7 366.2 377.9 419.6

74-70 193.3 192.1 308.5 336.9 348.7 361.4

79-75 147.0 172.0 172.0 279.7 308.3 321.6

84-80 111.9 119.1 141.4 143.8 238.5 266.6

89-85 68.5 78.4 85.0 103.9 108.3 184.7

90 31.6 48.7 61.4 72.8 92.0 105.9
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נתוני מוסדות אשפוז גריאטריים. 3
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נתוני מערך המיטות במוסדות האשפוז הגריאטרי

:המערך הקיים

:מערך האשפוז הגריאטרי מתחלק לשני חלקים עיקריים

במימון הקופות -פעילאשפוז גריאטרי -

"(  קודים)"שהינו בסבסוד משרד הבריאות -ממושךאשפוז גריאטרי -

.או במימון פרטי

מוצגת בטבלה 2014התפלגות סוגי המיטות בגריאטריה בשנת 

:ובתרשים להלן
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2014בשנת  -מערך האשפוז לגריאטריה פעילה 

(מיטות3,725כ "סה)אחוז המיטות לפי סוגי המחלקות 

סיעודית מורכבת
43%

גריאטריה  
חריפה ותת 

חריפה
11%

גריאטריה שיקום
31%

הנשמה ממושכת
15%
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:  2014שנת –פעילה מערך האשפוז לגריאטריה 
מחוז ולפי סוג מחלקהלפי +  75בני 1000-מספר מיטות ושיעור ל

.  נתוני הגריאטריה הפעילה כוללים את כל מיטות האשפוז בארץ למעט אלו שבבתי החולים הכלליים: גריאטריה חריפה ותת חריפה* 

.  מיטות שנמצאות במחלקה פנימית בשמואל הרופא36-מיטות פנימית שנמצאות בבית בלב בת ים ו21למספר זה נוספו 

סיעודית מורכבת
גריאטריה חריפה  

*ותת חריפה
הנשמה ממושכתגריאטריה שיקום

מספר  

מיטות

-שיעור ל

בני  1000

75+

מספר  

מיטות

1000-שיעור ל

+75בני 

מספר  

מיטות

-שיעור ל

בני  1000

75+

מספר  

מיטות

1000-שיעור ל

+65בני 

1122.400.0541.200.0מחוז צפון

2083.5781.32704.61431.2מחוז חיפה

5065.52112.34464.81630.8מחוז מרכז

3313.4450.52442.51130.6אביב-מחוז תל

2446.5902.4280.7760.9מחוז ירושלים

1723.300.01192.3480.4מחוז דרום

1,5734.04241.11,1613.05430.6כ ארצי"סה
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:2014שנת -פעילה  מערך האשפוז לגריאטריה 
מחלקהסוג לפי -לפי בעלות )%( ואחוז מספר מיטות 

.ולא כולל מיטות מסוג זה בבתי חולים כלליים, (גים"במרלרבות מיטות פנימיות )גים"במרכולל מיטות * 

מוסדות מיסיון2כולל ** 

.  של קופת חולים כללית4-מוסדות של קופת חולים מאוחדת ו2כולל *** 

סיעודית מורכבת
גריאטריה חריפה  

*חריפהותת 
הנשמה ממושכתגריאטריה שיקום

בעלות
מספר  

מיטות  

אחוז  לפי  

בעלות 

מספר  

מיטות  

אחוז  לפי  

בעלות 

מספר  

מיטות  

אחוז  לפי  

בעלות 

מספר  

מיטות  

אחוז  לפי  

בעלות 

82452%7220%27724%11120%פרטי

36223%6016%12010%17432%**ר"מלכ-ציבורי

17911%7520%30426%10419%***קופת חולים

20813%16044%46040%15428%ממשלתי

1,573100%367100%1,161100%543100%סכום כולל
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שיקומיתגריאטריה 
מיטות1,161

סיעודית מורכבת
מיטות1573

הנשמה ממושכת
מיטות543

גריאטריה חריפה
מיטות367

מגמת הגידול במספר הקשישים

:  מערך האשפוז לגריאטריה פעילה

2005-2014המיטות בשנים מגמות במספר 

ניתן לראות מגמה מעורבת במספר המיטות באשפוז הגריאטרי הפעיל
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2014שנת –מערך האשפוז לגריאטריה ממושכת 
(מיטות21,179כ "סה)מספר ואחוז המיטות לפי סוגי המחלקות 

,  סיעודי 
17,042  ,
80%

,  תשושי נפש
4,137 ,20%
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:  נפשותשושילסיעודים( כרוני)מערך האשפוז לגריאטריה ממושכת 

2014שנת , ושיעור לפי סוג ולפי מחוזמיטותמספר 

מחוז

נפשתשושיסיעודי
סכום כולל

(נפשתשושי+ סיעודי )

מספר מיטות

שיעור  

1000-ל

+75בני 

מספר מיטות

שיעור  

1000-ל

+75בני 

מספר  

מיטות

שיעור  

1000-ל

+75בני 

2,63857.155912.13,19769.2מחוז צפון

2,81547.662610.63,44158.1מחוז חיפה

4,49048.41,39715.15,88763.4מחוז מרכז

3,73737.97047.14,44145.0אביב-מחוז תל

1,31935.03529.31,67144.3מחוז ירושלים

2,04339.24999.62,54248.8מחוז דרום

17,04243.64,13710.621,17954.2סכום כולל
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:  נפשותשושילסיעודים( כרוני)מערך האשפוז לגריאטריה ממושכת 

2014שנת , והתפלגותן לפי סוג הבעלות על המוסדמיטותמספר 

סוג הבעלות  

המוסדעל 

תשושי נפשסיעודי
כ"סה

(תשושי נפש+ סיעודי )

אחוזמספר מיטותאחוזמספר מיטותאחוזמספר מיטות

11,07365%2,71266%13,78565%פרטי

5,25931%1,14628%6,40530%ר"מלכ-ציבורי 

6024%2797%8814%ממשלתי

1081%0%1081%קופת חולים

17,042100%4,137100%21,179100%כ מיטות"סה
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:  נפשותשושילסיעודים( כרוני)מערך האשפוז לגריאטריה ממושכת 

2014שנת , מחוז ובעלותלפי מיטותמספר 

*פרטימחוז
-ציבורי 

ר"מלכ
סכום כוללקופותממשלתי

אחוזים 

לפי מחוז

1,8341,336273,19715%מחוז צפון

2,1978963483,44116%מחוז חיפה

4,3311,106414365,88728%מחוז מרכז

3,0911,318324,44121%אביב-מחוז תל

701898721,6718%מחוז ירושלים

1,631851602,54212%מחוז דרום

13,7856,40588110821,179100%סכום כולל

65%30%4%1%100%לפי בעלותאחוזים 
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המיטות באשפוז הגריאטרי הממושך  מספרניתן לראות מגמת עליה מתונה ב

: נפשותשושיסיעודים–( כרונית)מערך המיטות לגריאטריה ממושכת 

1998-2014המיטות בשנים מספרמגמות ב
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המיטות באשפוז הגריאטרי הממושךשיעורבשנים האחרונות חלה ירידה ב, עם זאת

הגדלה + 75-ביחס לאוכלוסיית בני ה

: נפשותשושיסיעודיים –( כרונית)מערך המיטות לגריאטריה ממושכת 

1998-2014בשנים + 75המיטות ביחס לאוכלוסיית בני שיעורמגמות ב
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התפלגות אשפוזים ושחרורים. 4

"(קוד"ב)במערך האשפוז הסיעודי במימון משרד הבריאות 
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לפי גיל  " קוד"בנפש ותשושימאושפזים סיעודיים

נפש 13,595כ "סה-2014סוף שנת 

אחוזיםכ"סהנשיםגבריםגיל

646695141,1839%עד 

65-748668901,75613%

75-796691,1601,82913%

80-847641,8262,59019%

85-896862,4943,18023%

90+5692,4883,05722%

9,37213,595 4,223כ"סה

31%69%100%אחוז

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

64עד  65-74 75-79 80-84 85-89 90+

2014-מספר מאושפזים לפי גיל ומין 

גברים נשים
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אחוזמאושפזיםמספר סיבת יציאה

3,25679%נפטר

69217%שינוי לסיעודי מורכב

1464%השתחרר לביתו

311%שינוי לתשוש

100%ח גריאטרי"יצא לבי

50%שינוי סטאטוס לשיקום

40%עבר למסגרת פסיכיאטרי

4,144100%כ"סה

(  השתחררו)שעזבו " קוד"בנפש ותשושימאושפזים סיעודיים

נפש  4,144כ "סה-2014שנת במהלך , לפי יעד
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2014בסוף מאושפזים13,595כ "סה*

:  גיללפי " קוד"נפש בותשושימאושפזים סיעודיים 

-2014השתחררו במהלך שנת /בין אלה שעזבוהשוואה 

2014לבין אלה שהיו עדיין מאושפזים בסוף 

גילאים
יוצאיםמספר 

2014במהלך

גילאי  התפלגות

עוזבים  /המשתחררים

2014במהלך 

גילאי  התפלגות 

המאושפזים

31/12/14-ב

641383%9%עד 

65-743388%13%

75-7943310%13%

80-8473518%19%

85-891,07826%23%

90+1,42234%22%

100%*4,144100%כ"סה

מאופיינת בגיל גבוה יותר   ( רובם נפטרים)כצפוי התפלגות הגיל של העוזבים 

בהשוואה למאושפזים
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בקרות ונהלים: רגולציה. 5
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י האגף לגריאטריה"פעילות רגולציה המבוצעת ע

במערך האשפוז הכללי  , בקהילה, האגף לגריאטריה מבצע בקרות על שירותי הבריאות לקשישים

.  ובמערך האשפוז הגריאטרי

באמצעות נהלים, האגף מפתח את מערך ההנחיות המקצועיות לשירותי בריאות אלה, במקביל.

ובפרט לגבי בקרות ונהלים , למידע נוסף בתחום המקצועי–

:2014אלה בשנת י האגף לגריאטריה בתחומים "עלהלן פירוט פעילות שנעשתה 

הרפואהבמינהלאגפים אחרים עם בקרות משותפות של האגף לגריאטריה . א

בקרות במערך האשפוז הגריאטרי. ב

פיתוח ועדכון נהלים  . ג

http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/prof/Pages/professionals.aspx

http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/prof/Pages/professionals.aspx
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בקרות משותפות של האגף לגריאטריה  . א

הרפואהבמינהלעם אגפים אחרים 

2014בשנת בקרות 12: משותפות  עם האגף לקהילה, בקרות במחוזות קופות החולים .
:  י צוות האגף לגריאטריה"התכנים הנבדקים ע

 65המערך המחוזי לטיפול במבוטחים מעל גיל

כולל מרפאות להערכה גריאטרית כוללנית, מערך הגריאטריה המחוזי

 65לקשישים מעל ( רופא ראשוני ואחות)איכות הטיפול במרפאה הראשונית

 בית  ובמרותקיבית במאושפזיאיכות הטיפול

 לכלל הגילאים-תהליכי עבודה במערך אשפוז וטיפול בית ושיקום בית  .

2014בשנת בקרות 10: כללית משותפות עם האגף לרפואה , בקרות בבתי חולים כלליים .
:  י צוות האגף לגריאטריה"התכנים הנבדקים ע

  יישום חוזרי מינהל רפואה הקשורים לאיכות הטיפול והרשומה לגבי מטופלים קשישים
.  ופנימית, (כדוגמה למחלקה כירורגית)אורטופדיה, (מיון)ד"מלרבמחלקות 

בנוסף נבדק האם יש שירות יעוץ גריאטרי במחלקות בית החולים  .
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בחלוקה לפי מחוז ולפי צוות הבקרה

צוותי הבקרה באשקלון ובאר שבע שייכים ביחד למחוז דרום  * 

(:המשך)2014בשנת , פירוט בקרות במערך האשפוז הגריאטרי. ב

מחוז

צוות ארצי  צוות מחוזי

כ"סה

אחוז הבקרות  

במחוז מכלל  

הבקרות

בגריאטריה  

ממושכת בלבד

בגריאטריה פעילה  

#וממושכת 

693310217%צפון

62167813%חיפה

786314123%מרכז

923212421%תל אביב

802010017%ירושלים

229315%*אשקלון 

199285%*באר שבע 

422182604100%כ"סה

בקרות בבתי חולים כלליים ובמחוזות קופות החולים22ערך הצוות הארצי עוד , בנוסף# 
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2014בשנת לגריאטריה הצוות הארצי של האגף י "שבוצעו עהתפלגות הבקרות 

הגוף המבוקר וסוג הבקרהלפי 

בתי חולים כלליים  
, 22, ובקופות חולים

12%

4%, 8, בקרות נושא

, 87, מחלקות סיעודיות
46%

מחלקות  
,  תומךמורכב לסיעודי 

42  ,
30%

מחלקות לגריאטריה  
12%, 22, שיקומית

מחלקות להנשמה  
4%, 7, ממושכת

(:המשך)2014בשנת , פירוט בקרות במערך האשפוז הגריאטרי. ב
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2014פיתוח ועדכון נהלי משרד הבריאות בתחום הגריאטריה בשנת 

2014שהתפרסמו בשנת , האגף יזם כתיבה והפצה של שני חוזרי מינהל רפואה:

 41/2014–חודרנית למבוגריםאנטראליתהזנה

 25/2014–נהלי עבודה לאחות מומחית בסיעוד גריאטריה במערך האשפוז הגריאטרי

פיתוח ועדכון נהלים. ג
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מאפייני פניות ותלונות לאגף לגריאטריה. 6
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2014פניות ותלונות הציבור לאגף לגריאטריה בשנת 

%-במופעים' מסתלונה  תאורקוד תלונה

15442.8%ב"משרהח גריאטרי ברישיון "איכות הטיפול בבי11

5816.1%ב"משרהתשלום בגין סידור מוסדי בהשתתפות 14

5114.2%חוקים בגריאטרייה/ בקשת מידע על נהלים37

3610.0%התאמת סטאטוס והתאמת מוסד לאפיוני מטופל19

339.2%ב"משרהבקשה לקוד ובקשה לסידור מוסדי דרך 1

174.7%איכות הטיפול במוסדות של משרד הרווחה60

102.8%קובלנה לנציבות על שירותי קופות חולים52

10.3%איכות הטיפול במוסד ללא רישוי12

360100.00%
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2014התפלגות תלונות ופניות הציבור לאגף לגריאטריה בשנת  

ח "איכות הטיפול בבי
גריאטרי ברישיון  

42.78%, ב"משרה

תשלום בגין סידור  
מוסדי בהשתתפות  

16.11%, ב"משרה

/  בקשת מידע על נהלים
,  חוקים בגריאטרייה

14.17%

התאמת סטאטוס  
והתאמת מוסד לאפיוני  

10.00%, מטופל

בקשה לקוד ובקשה  
לסידור מוסדי דרך  

9.17%, ב"משרה

איכות הטיפול במוסדות  
,  של משרד הרווחה

4.72%

קובלנה לנציבות על  
,  שירותי קופות חולים

2.78% איכות הטיפול במוסד  
0.28%, ללא רישוי
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: הבריאותמשרד באתר 

"  האגף לגריאטריה"בדף 
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/Pages/defau

lt.aspx
(הכולל גם מידע לאנשי מקצוע" )הגיל המבוגר"ובדף 

http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/Pages/default2.aspx

פרסום הלשכה  , לקט נתונים' ר, 2012ומעלה בשנת 65למידע כללי על בני 

המרכזית לסטטיסטיקה  
www.cbs.gov.il/www/hodaot2013n/11_13_267b.doc

:נוסףלמידע 

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/Pages/default2.aspx
http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2013n/11_13_267b.doc

