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 תוכן המצגת

משמעות הדיור לזקנים: סקירת ספרות 

 מאפיינים דמוגרפים  ;ומעלה 70תיאור גלאי : קייםמצב

 דיורומדדי 

סקירת מדיניות דיור לזקנה במדינות מובילות 

דוגמאות חדשניות למתחמי דיור לזקנים 

 (2018מרץ )ומעלה בישראל  70סקר דיור בקרב גלאי 

מסקנות 

המלצות 
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 תמצית סקירת ספרות
בגלאים  וסביבת המגורים משמעות וצרכים מהבית הפרטי  

 המתקדמים

 

יכולת התנהלות עצמאית בבית ובסביבת המגורים 

בטיחות ובטחון בדירה הפרטית ובסביבת המגורים 

  שמירה על קשרים חברתיים במקום המגורים

 והמשך יצירת קשרים חברתיים חדשים

נגישות למערכות שירותים 
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 בקהילה לצרכים את הבית היכולת להתאים 

 

 "קשורה מאוד ליכולת של אנשים  " הזדקנות במקום
בהדרגה  , את מרחבי המגורים שלהםמבוגרים להתאים 

 הזדקנות  למציאות 

  נגישות לשירותים סבירים כדי להתאים את הסביבה
 להרגשת בטיחותהבנויה או 

  קהילה ידידותית גיל המעודדת דיור בר השגה עם
 ואיכות, בטיחות, שירותים

 ומתקנים קהילתיים  בקרבת הביתשירותים 

 סביבה חיים מקומית נגישה ובטוחה 
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 משמעות הבית בזקנה
Oswald and Wahl (2005) Heuristic Framework on Domains of Meaning of Home in Old Age.  



מאפיינים דמוגרפים  ; ומעלה 70גלאי תיאור 

 ומדדי דיור

 

Rinat Ben-Noon PhD  Geographer and 
Social Planner  



, נשים: מגדר  

 גברים

,  מצב משפחתי

,  נשואיים

,  אלמנות

 רווקות, גירושים

,  עברית: שפה

 ערבית ורוסית

       מצב כלכלי

       חברה ובדידות

       עצמאות  

מה משפיע על הרצון לעבור לדיור   -שאלת המחקר

 ?המיועד לאזרחים ותיקים



מכלל   65מגמת עליה במספר ובשיעור בני 

 (ס"למ()אלפים)האוכלוסייה בישראל 
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 ומעלה 65הזדקנות בני מגמת 

 (תחזית אוכלוסייה ס"למ) 



 3000עד 
27% 

3001-6000 
35% 

6001-9000 
21% 

9001-
13000 
11% 

13001+ 
6% 

 65שבו לפחות אחד מבני הזוג בן למשק בית ממוצעת ( נטו)הכנסה  +

 10,740היא 

74%  החודשמצליחים לגמור את 

 %62  6000בעלי הכנסה נטו לנפש של עד ₪ 
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 ומעלה 65מדדי דיור עבור בני : 2016 ס"למנתוני 

 2,470,200 כ משקי בית בישראל"סה

 659,100 +65בני  כ משקי בית שבהם"סה

+  65אחוז משקי הבית של בני 

 מסך כל משקי הבית בישראל  

  27% 

(177,957) 

 59.4% החיים בזוג 65בני 

 40.6% החיים לבד 65בני 

 4% במוסדות סיעודיים גרים

 78.6% (  2014)בעלות על דירות 

נמצאים   12.2%רק  ומעלה 95מבין הזכאים לגמלת סיעוד בגיל )

 (במוסדות אשפוז והיתר נמצאים בקהילה



 2013 -דיור מוגן

 4.3% -אחוז הגרים בדיור מוגן 

22,300 -ד בדיור מוגן "מספר יח  

 11,373  -במימון פרטי 51%מהן 

 79הגיל הממוצע הוא 

 

 

65-74 
23% 

75-84 
51% 

85 
 ומעלה
26% 

התפלגות גילאים בדיור מוגן  
(2008) 
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 התרכזות בשכונות וותיקות ומרכזי ערים
 2015, ומעלה בחולון 75פיזור מגורים של בני 
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 לזקנהסקירת מדיניות מדינות מובילות לדיור 

 בריטניה ויפן, שבדיה, פינלנד, גרמניה
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 פתרונות דיור לזקנים במדינות מובילות

דגמים חדשנים לתרבות הזדקנות חדשה על רצף  

 העצמאות
קיימת מדיניות ממשלתית ייעודית לנושא דיור לזקנים 

  המשך מגורים בבית הפרטי 

 ועצמאותבטיחות , התאמה לצרכי נוחיותתוך 

 באמצעות הנחיות פרוגרמתיות , בשוק הפרטי לקניה ומכירההתאמת דירות
 והקצאת דירות מתאימות לזקנים בשוק הכללי

יצירת אלטרנטיבות חדשות לסביבות חיים למבוגרים 

 ייעודים לזקנים ברמות שירות משתנות מתחמי דירות פיתוח מגוון צורות של
 (מהשכרת דירות בלבד ועד דיור מוגן)

 א .ז -החדשניים מבוססים על תבנית הדיור המוגן האקסקלוסיביהפתרונות
 שירות משותפים שטחי מבנה של יחידות מגורים עם 

 בית של כולם -והפעלת הדיורהשתתפות ושיתוף הזקנים בניהול.. 

הפתרונות נשענים על סל שירותים המקומי 

פרטי וממשלתי, מוניציפלי: איגום עלויות 

 רווחה ובריאות מהמגזר הפרטי והציבורי, בין  שירותי דיורשילוב 

באחריות המערכת המוניציפלית, על פי רוב 
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 שילוב צרכי הזקנים בשכונות בעיר: 2012גרמניה 

 :צרכי הזקנים

להמשיך לגור בדירות  

 שלהם או בשכונות  

 

מערכות שירותים  

 :תומכות

מערכות מגורים  

, חברה, מותאמות

 בריאות וסיעוד

 

התאמת דירות  

 המגורים הפרטיות
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היצע דירות ומרכזי דיור , שילוב בין תכנון שכונתי: גרמניה
 ציבורי בשכונות

 

הרחבת היצע הדירות המתאימות לזקנים 

 של דיור ועיצוב  באמצעות פרויקטים : עיצוב השכונה בהתאם לצרכיםגישת

,  חללים ובניינים ציבוריים ללא מכשוליםיצירת , לעצמםהמסייעים לאנשים לעזור 

   .רחב של שירותים מקומיומגוון , רחב של מרכזים בשכונהארגון ומגוון 

 עם המשלבים דיור תפקודיים -מרכזים רבהקמת עבור הקצאת שטחים נגישים

ושמירה על  , (ולא בידוד)עירונית אינטגרציה  באמצעות שירותים מסחריים 

 .מרוחקיםאת הזקנים באזורים במקום לרכז , בתוך השכונה" חי"המשך תפקוד 
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2014 
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 דיור יצירת אפשרויות בחירת
מתאים לכל שכבות 

 האוכלוסייה

 עצמאות הזקנים  קידום
באמצעות בתים נגישים  

 ומותאמים

 התמודדות עם תנאים קשים
בבתים והספקת בתים  

 מתאימים

   שילוב בין דיור לבין מערכות
 חברתיתהבריאות והרווחה 

 תוספת בניה של דיור מוגן
 ,  ודיור לוותיקים

 בריטניה



http://www.housingcare.org/index.aspx 
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 על הזדקנות בבית הזקןדגש  -פינלנד

 
יםבפינלנד קיימת תכנית ומדיניות לאומית בנושא דיור לזקנ 

פינלנד  , בפינלנד מתגוררים בביתם 75מהאנשים מעל גיל  92%בהנחה ש
 . 2040עד שנת למיליון וחצי דירות מותאמות לזקנים זקוקה 

 דירות בבניינים ובתים פרטים  בהתאמת הדגש הוא על השקעה 

 תפקיד מכריע בהספקת שירותים מתאימה  לרשויות המוניציפליות 

קיימת פעילות בקרב ענף הבניה הפרטי ליצירת תשתיות להנגשת  , בנוסף
 דירות לזקנים מבעוד מועד

אשר קונה   דיור מוגן ציבורי קיים באחריות המערכת המוניציפלית•
. הדייר משלם לפי מצבו הכלכלי. שירותים מארגונים אזרחים או עסקים

 .בנוסף קיים דיור מוגן פרטי בעלות מלאה

מטפל "מבוגר מקבל טיפול ותשומת לב בביתו של אדם " טיפול משפחתי"•
 בביתו הפרטי של הזקןאו מקצועי "  טיפול במשפחה"בבית , "משפחה
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2014 
 דיור יצירת אפשרויות בחירת

מתאים לכל שכבות 
 האוכלוסייה

 עצמאות הזקנים  קידום
באמצעות בתים נגישים  

 ומותאמים

 התמודדות עם תנאים קשים
בבתים והספקת בתים  

 מתאימים

   שילוב בין דיור לבין מערכות
 חברתיתהבריאות והרווחה 

 תוספת בניה של דיור מוגן
 ,  ודיור לוותיקים

 מטרות -בריטניה

 המשרד לשווין חברתיגיאוגרפית ומתכננת חברתית                                                                          , ר רינת בן נון"ד



 

 בריטניה פתרונות
Factsheet 64, Specialist housing for 
 older people, November 2017 

 רצף אפשרויות עזרה ותמיכה
הדיירים צריכים להיות מעל גיל מסוים  אולם הם : דיור אקסקלוסיבי

 מקבלים מעט תמיכה או כלל לא

 הדיירים מקבלים שירותי תמיכה כגון : עם תמיכה חלקיתדיור

 אבל אין טיפול של הצוות, מערכת אזעקה חירום

הצוות מספר שירותי טיפול כגון עזרה עם כביסה:  דיור עם טיפול ,

 תרופותטואלטיקה ונטילת , ההלבשה

 

 באמצעות ארגונים  , הרשויות המקומיותדיור מוגן כשירות של

 פרטיםאזרחים ועסקים 
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 יפן
Housing Policies for an Aged Society in Japan 

 בתים נטולי  שדרוג של צורות הדיור לזקנים באמצעות עקרונות של

 מכשולים ומרחב רצפה  פנוי

לזקניםמדיור להשכרה לכלל ועד דיור ייעודי , מערך דיור לזקנים 

 הזקנים ביפן נמצא במגמת עליהשיעור  . 

 2015בשנת , מהאוכלוסייה 17%ומעלה כ 75היו בני  2000בשנת  

 מהאוכלוסייה 36%צפוי שמשקלם יהיה  2050ובשנת  26%

84% גרים בבית בבעלותם 

40%  תחזוקה)טוענים שהבית שלהם אינו נוח להם בשל גילם  ,

 (תנאים, מבנה
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מעוניינים  " מזדקנות"מהמבוגרים בחמש מדינות  72%ל 60%בין 

השאר מעוניינים לעבור למגוון מתחמי מגורים  , להישאר לגור בביתם

 ייעודים למבוגרים
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יצירת שוק דירות לזקנים בתוך השוק הפרטי   -יפן

 הכללי
 

שדרוג של  : דיור בבית הפרטי
צורות הדיור לזקנים באמצעות  

בתים נטולי מכשולים  עקרונות של 
 ומרחב רצפה  פנוי

רצף אפשרויות דיור לזקנים  ,
מדיור להשכרה לכלל ועד דיור  

ייעודי לזקנים דירות השכרה  
גם  "לציבור הרחב שמקבלות 

 "זקנים
  בניני דירות המעוצבים במיוחד

 לזקנים
 לזקניםדיור אקסקלוסיבי 
עידוד זקנים לעבור מבית   -יפן

,  משפחה לדיור המתאים לזקנים
על מנת לפנות  , בסבסוד המדינה

 דירות המתאימות למשפחות

 

 

 

בקרבה לשירותי בריאות ורווחה 

 מערכות הרווחה ואו ארגונים אזרחיםבשיתוף 

  מערכות להבטחת הסדרי שכירות 
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מעודדים זקנים לעבור מבית משפחה לדיור   -יפן

 בסבסוד המדינה  , המתאים לזקנים
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 מגורים לזקניםמגוון סוגי : שבדיה

 

 הכולל מגוון  המענה הרחב ביותר הוא תמיכה בהישארות בבית
ועד תמיכה ( קניות וניקיון)משירותי בית , שירותים בתשלום

 .  ליווי ביציאה מהבית ואו הזמנת נופש, סיעודית

ללא הגבלת גיל, המענה הייחודי הוא מקבצי דירות למבוגרים  ,
 שנה ומעלה 70אולם הגיל הממוצע בהם הוא 

מקבצי הדירות מנוהלים על ידי חברות מנהלות 

מעוצבות בהתאמה לצרכים הבטיחות  , הדירות המיועדות לזקנים
 .והנוחיות של הזקנים

רק בגודלן ומיקומןוהייחוד שלהם הוא , חלקן ללא שירותים כלל  ,
 (ניקיון וכדומה, קניות)ואחרות כוללות שירותים בתשלום 

שמיועד לאנשים שזקוקים לרמת  , בנוסף  קיים שירות מוגן
שירותים גבוהה יותר  ודיור  סיעודי לנזקקים לשירותי סיעוד 

 .מיוחדים
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 סוגי מגורים לזקנים

 שבדיה

 דיור סיעודי דיור עם עזרה מוגן דיור למבוגרים דיור

 אין הגבלת גיל •

 דירה פרטית•

,  דירות להשכרה•

בבעלות  

 וקואופרטיבים

מידה מסוימת של •

 שירות

 .גבוהה זמינות•

 ומעלה 75מגיל •
  לכל דייר  דירה•

 פרטית

צוות תמיכה בחלק  •

 .משעות היום
חדרים משותפים  •

לפעילות חברתית  

 והסעדה

 ומעלה 65 מגיל•
 פרטית דירה •
 לחצן מצוקה•
תמיכה   שירותי•

שלא ניתן לקבל  

 בבית

 נוכחות אחיות•

חדרים משותפים  •

לפעילות חברתית  

 והסעדה
 

 65מגיל •

 דירה פרטית• •

 לחצן מצוקה•

אישית   תמיכה•

 צמודה

מערכת שירותים  •

 ותמיכה רצופה

ניתן לקבל לפי  •

שירותים   דרישה

  לתחזוקת הבית  

 ולחצן מצוקה

ניתן לקבל לפי  •

דרישה שירותים  

לתחזוקת הבית   

 ולחצן מצוקה

 

 לחצן מצוקה כלול•

ניתן לקבל לפי  •

דרישה שירותים  

לתחזוקת הבית   

 ולחצן מצוקה

 
 

 "כלול הכל"•

גיאוגרפית ומתכננת חברתית  , ר רינת בן נון"ד
bnmrinat@gmail.com 054-3361941 



 נורבגיה

 (2025-2005)סקר דיור 

4 לשדרגשהם ערכו התאמות או מתכוונים השיבו  10כל מתוך 

 והצורך בטיפול אך  אינו רוצה לעזוב למרות ירידה ביכולת פיזית זקן שלישי כל

 ארבעה מתוך עשרה יחשבו לעבור לדיור מותאם אם יתעורר הצורך  

 דיור קהילתי, מגורים משותפיםרמת עניין מפתיעה בקרב קשישים לגבי  נמצאה-

 או בדיור הכולל סיוע   משותף

 נוטים להתעניין יותר בתשלום עבור חדרי כושר משותפים ובריכות  המשיבים

מפעילויות  ליהנות המאפשרים הסדרים . שחייה מאשר מקומות מגורים משותפים

 .יותרנחשבים אטרקטיביות וחברה 

 הרוצה  שינוי בהעדפות הדיור של הדור הבא של זקנים הסקר מאותת על

 .מהותית מהשירותים המוצעים כיוםשירותי דיור מוגן שונים לראות 

קבוצות הגיל הצעירות יותר צפויות לרכוש שירותים שמקורם במגזר הפרטי, 

גיאוגרפית ומתכננת חברתית  , ר רינת בן נון"ד
bnmrinat@gmail.com 054-3361941 



דוגמאות למתחמי דיור ייעודים  

 לאזרחים ותיקים עצמאיים

Rinat Ben-Noon PhD  Geographer and 
Social Planner  



 שבדיה ופינלנד  

 קהילתי משותףדיור 

https://fiksukalasatama.fi/en/media/ 
הדיירים דיור משותף מאורגן באמצעות הקמת חברה שבה •

 .עצמם הם בעלי מניות

כאשר , המבנה בנוי מקומפלקס דירות מותאמות למבוגרים•
 .to 77,5 sq 8,5( )שותף)כל חדר מעוצב על ידי הדייר 

Metres) 

•Purchasing price per sq. metre in 2015 approximately € 
4372.   

חדר  , מטבח: קיימים חלליים משותפים רבים בהםבנוסף •
 חדרי התאספות ועוד, כביסה, חדרי חוגים, ספריה, אוכל

 הניהול המשותף של המבנה נעשה באספות תקופתיות•

 ניקיון ובישול, הדיירים משתתפים בתחזוקה•

 המשרד לשווין חברתיגיאוגרפית ומתכננת חברתית                                                                          , ר רינת בן נון"ד



 דיור קהילתי משותף

https://fiksukalasatama.fi/en/media/ 

https://fiksukalasatama.fi/en/media/ 



 דיור משותף

ב  "בארההתגוררו , 2013בשנת  AARPעל פי נתוני •

 50משותפות כארבעה מיליון נשים בנות בדירות 

 (עם לפחות שתי נשים באותה קבוצת גיל)ומעלה 
 

התכנית מתאימה בין שני אנשים או יותר שאינם קשורים  .  לדיור משותף תוכניתהיא   ALA: לדוגמה•

שיתוף דירות  . תמורת שכר דירה או שירותים כגון ניקוי או בישול, ביניהם לשם מגורים משותפים

 .  עבור דור הבייבי בום ואחרים גדל מאוד משום שהם מציעים יתרונות כספיים ושיתוף במשאבים

ויש  , לחלוק את בתיהםהרוצים  75משכירים הוא בתים או בעלי : דיור הגיל הממוצע של ספקי •

ספקי הדיור  מצטרפים לתוכנית כדי לחלוק את בתיהם עם מחפשי  . להם לפחות חדר שינה אחד זמין

להציע עזרה  , שיכולים לשלם שכר דירה חודשי עבור החדר הזמין, דיור תואמים ומוגדרים מראש

 וכלכליתפיזית , רגשית, ספקי דיור חייבים להיות עצמאיים מבחינה נפשית. במטלות הבית או בשניהם

לבד או  אשר לא רוצים לחיות  65הממוצע של מחפשי דיור הוא הגיל •

.  מועסקים או סטודנטים, גמלאיםהם עשויים להיות . שהם אינם יכולים להרשות לעצמם לגור לבד

 .  וכלכליתפיזית , רגשית, עצמאיים מבחינה נפשית

 המשרד לשווין חברתיגיאוגרפית ומתכננת חברתית                                                                          , ר רינת בן נון"ד

יוזמה של ארגוני חברה אזרחית התומכים  

 בזקנים עניים



 אנגליה -זקנותלנשים משותף  בית
246241053vimeo.com/ 

ותרבויות והגילים שלנו נעים בין   רקעיםשל באות ממגוון אנו . כמעט כולנו חיינו לבד, נשים 26קבוצה של אנחנו 

,  למרות שכולנו שונות מאוד ויש לנו את האינטרסים המיוחדים שלנו. 80-ועד סוף שנות ה  50-תחילת שנות ה 

 .נכויותאו סובלות מקשיים בריאותיים או  -עובדותוחלקנו עדיין  –עבודה , קשרי משפחה

 להישאר נחישות חולקות אולם כולנו  

 יכולות  ופעילות כמו שאנחנו עצמאיות 

 .שאנחנו מזדקנותלהיות ככל  

 חייםדרך המשותף  רואות בבית אנו 

 .ושכנות ידידותיתשל שיתוף פעולה  

 שלנו מנוהלת באופן פעיל  הקהילה 

 .  התושבות, ידינועל 

 יש הזדמנויות לחלוק מאתנו אחת לכל 

 חייה עם הקבוצה ולתרום  את  

 .בכל דרך שאנו בוחרותדרך בכל 

יוזמה של קבוצת נשים שנעזרו בתקופת  

החשיבה והתכנון בתמיכה של קרנות  

ההקמה עצמה נעשתה בתמיכת קרן  . וארגונים

פילנטרופית העוסקת בדיור  לזקנים שראתה  

 ביוזמה פיילוט לבחינת סוגי דיור לזקנים  

https://vimeo.com/246241053
https://vimeo.com/246241053


 מקבץ דירות ביוזמת ובניהול אזרחים ותיקים בישראל

שיגורו  , 75–50קהל היעד הוא בני 

בשילוב  )דירות פרטיות  30–בכ

; (אפשרי עם השכרה לטווח ארוך

הניסיון בקהילות דומות מלמד  

שזהו המספר המיטבי לתהליך  

לצדן ישמשו את  . קבלת ההחלטות

,  ספרייה, הכלל מטבח וחדר אוכל

חדר משחקים עבור הנכדים או 

גינה , סידורי לינה לאורחים

ומרחבים המיועדים לפעילות  

ההסתמכות על  . חברתית

המרחבים המשותפים מייתרת  

אפשר להסתפק גם  : דירות גדולות

ככל הנראה בבניין  , ר"מ 95–45–ב

 .בן כמה קומות

בני   30–כיום חברים בקבוצה כ

יחידות   20–המאכלסים כ, אדם

 .דיור

 יזמות חברתית



SENIOR HOUSING ALTERNATIVES: URBAN COHOUSING THE 
BABAYAGA WAY 

התארגנות נשים מבוגרות להקמת דיור מוגן משותף הבנוי ממקבץ 
המדינה או   בעזרת,  עצמןדירות ומערכת שירותים על ידי הדירות 

 הרשות המוניציפלית
 

 המשרד לשווין חברתיגיאוגרפית ומתכננת חברתית                                                                          , ר רינת בן נון"ד



 דיור מוגן לזקנים בקהילה היהודית בבוסטון

גיאוגרפית ומתכננת חברתית  , ר רינת בן נון"ד
bnmrinat@gmail.com 054-3361941 

דיור  בית גולדה מאיר היא קהילה עצמאית המציעה 

ממוקמת   .JCHE בבעלות ובניהול של , להשכרה

במרחק הליכה קצר מן מתחנת הרכבת ובית  

 .וולסליהחולים ניוטון 

 

התושבים נהנים  . זוהי קהילה תוססת ותומכת.... 

כמו גם  , מדירות מאובזרות עם מטבחים מלאים

חצרות  , שטחים משותפים אטרקטיביים ומזמינים

  תוכניותבית גולדה מאיר מציע . ומגרשים

תרבותיות ופנאי המסייעות להזדקנות  , חברתיות

בבניין מטבח כשר ותוכנית אוכל של  . בריאה

 .  חמישה ימים בשבוע

 

עבור  בני    176: דירות 199בבית גולדה מאיר יש 

ומעלה עם רמות הכנסה העונים על התנאים   62

 מסובסדעבור דיור  HUDשל לסובסידיה 

הקהילה   -חברה אזרחית

 היהודית



 מעונות גיל כפר סבא

 דיור לאזרחים ותיקים בבעלות עירית כפר סבא

, ומעלה 70חדרים שמרבית דייריו הן נשים בגלאי  49מבנה עירוני המכיל •
 סבאכפר מרביתן תושבות 

חוגים ולחצן מצוקה  , שמירה, (חדרים 2או  1.5)דירה כולל השירות •
 עזרה חיצוני לשירות 

קופות חולים  , שאר השירותים ניתנים על ידי מערכות השירותים העירוניות•
 ושירותי מסחר בעיר

 :כוללהכלכלי המודל •
 השיכוןעבורם מתקבל תשלום ממשרד , דיירי רווחה 12 –

 ושכירותפיקדון , פרטיים המשלמיםדיירים –

 מנקה ואיש תחזוקה לפי שעות, מנהלת: עובדיםמיעוט •

 כלכלית ואינו מקבל תקציב נוסףמחזיק את עצמו מבחינה המקום •

עלות ההקמה  , המקום הוקם על ידי החברה הכלכלית של עירית כפר סבא•
 מגולמת בתקציב השנתי לאורך שנים

 יוזמה ובעלות עירית כפר סבא



ב מתפתח תחום מתחמי המגורים למבוגרים צעירים  "בארה

ומעלה אשר מחפשים להתגורר במקום שבו חיים   55בני 

בעלי סגנון חיים נוח ועם אופק לקראת , אנשים דומים להם

 שירותי זקנה

 

restricted community-Age 

פרטיים  / אקסקלוסיבייםדיור מתחמי : ב"ארה

 ומעלה 55המיועדים רק לבני 

גיאוגרפית ומתכננת חברתית  , ר רינת בן נון"ד
bnmrinat@gmail.com 054-3361941 



  55השל בני הצרכנים שבין את הפער הפעיל ממלא למבוגר המרחב : "ב"ארה

מסורתיים  בתי דיור מוגן . לבין הצרכנים הזקוקים לשירותים לחיים עצמאיים

נכנסים לתחום זה בשל המספר העצום של הדיירים הפוטנציאליים והחשש  

 ."להחמיץ ִהזַדְמנּות"

 לקבוצת  המושג המנחה את תכנון הדיור

הוא  , 75עד  55הבוגרים הפעילים בני 

בניגוד לדיור המוגן זאת , "חייםסגנון "
 .  על הטיפול המסורתיהקיים המבוסס 

 את התארכות החיים תפיסה זו מדגישה

והצורך לפתח מענה רצוף למבוגרים  

השתנה בהתאם  ,  לאורך כל החיים

גיל  ותקופת הגיל 75עד : לתקופות גיל
 .75המתקדמת מעל גיל 

 

גיאוגרפית ומתכננת חברתית  , ר רינת בן נון"ד
bnmrinat@gmail.com 054-3361941 



 ומעלה   70סקר דיור טלפוני בקרב בני 

 2018מאי 



 תיאור המדגם

 הצעירה

70-74 

האמצעית 

75-84 

 הבוגרת

 כ"סה +85

 גבר

N=163 25% 38% 37% 32% 

 אישה

N=340 75% 62% 63% 68% 

סכום  

 100% 100% 100% 100% כולל

75% דוברי   18%, דוברי עברית

 דוברי ערבית 7%, רוסית

 משק הביתהרכב  : 

 זוגעם בני  50%

 מטפליםעם  5%ילדיהם ועם  9%

 לבדחיים  33%כ

  ככל שעולה הגיל יורד משקל

משקי הבית הזוגיים ועולה  

משקל הבודדים והנעזרים  

 ת/במטפל

 

78%  47%במדגם נשואים ומהגברים  

שיעור , משקל הגרושים שווה. מהנשים

 40%מהגברים ו 14%כ: האלמנים שונה
 המשרד לשווין חברתיגיאוגרפית ומתכננת חברתית                                                                          , ר רינת בן נון"ד מהנשים



:  ומעלה בישראל 70סקר דיור בקרב בני 

 צרכים ומהווים

 במדדים הקשורים לדיור, ומעלה 70מה מאפיין את בני  ? 

 עצמאות והשתתפות  : צרכים 

מאפייני הקשר לסביבת המגורים והדיור הפרטי 

  מאפייני המשפיעים על יכולת ובחירה בשימוש

 בסביבות המגורים  

 מוגןומעלה לעבור לדיון  70באיזה מידה מעוניינים בני? 

 המשרד לשווין חברתיגיאוגרפית ומתכננת חברתית                                                                          , ר רינת בן נון"ד



 ? מוגןתרצה לעבור לדיור  האם

המיועד  לאנשים  , קטנותמתחם דירות כולל מוגן דיור "

 "ומעלה ומספק שירותים מתאימים 65עצמאיים בני 

 

כל  

 נשים גברים המדגם

  חי|נשוי

  בת|בןעם 

 אלמן רווק גרוש זוג
 15% 19% 37% 24% 21% 23% 22% חיוביותתשובות 

 79% 52% 51% 70% 71% 71% 71% תשובות שליליות

 7% 29% 12% 6% 8% 6% 7% מסרב    | לא יודע 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

503 163 340 288 28 14 159 

22%   מעוניינים לעבור

אינם  71%, לדיור מוגן

לא " 7%)מעוניינים 

 "(יודע

 המשרד לשווין חברתיגיאוגרפית ומתכננת חברתית                                                                          , ר רינת בן נון"ד



 שינויים ברמת העצמאות -ממצאים
בישול 

 88%, 92%),  המשיבים המבשלים בביתםשעולה הגיל יורד שיעור ככל  ,
עולה בצורה דרסטית מספר המשיבים שאף אחד אינו מבשל  בהתאמה ( 45%

 .ומעלה 85בקרב גלאי  16%ועד   %5, %3מ -בביתם

 יש שיעור גבוה יותר של  לעבור לדיור מוגן  הקבוצה שמעוניינת מבין
 בעצמםמבשלים בביתם 

 

קניות 
 בני  , המשיבים 29%,  (67.4%)מרבית המשיבים עורכים קניות בעצמם

 .משפחתם דואגים לקניות
 ירידה בשיעור המשיבים שהם עורכים קניות בעצמם ומביאים את קיימת

בהתאמה עולה שיעור . 38% 69%, ,77%. עם העלייה בגיל, המצרכים הביתה
 .54%, 27%,  21%הנעזרים בבני משפחתם  
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 השתתפות קשורה לרצון לעבור לדיור מוגן -ממצאים

השתתפות בחוגים 

 34% מבין אלו   59%בשים לב ש, מהמשיבים משתתפים בחוגים

לעומתם מבין אלו  . שמעוניינים לעבור לדיור מוגן משתתפים
  27%שאינם רוצים לעבור לדיור מוגן רק 

 

שהיה ברחובות העיר 

  ירדה בתדירות השהיה ברחובות מרכז העיר או בקניון עם העלייה

 . 33%ומעלה  85מגלאי  53%, 58%בעוד . בגיל
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 הצורך בחברה   -ממצאים
חסך בחברה 

אולם ההבדל הניכר הוא , עם העלייה בגיל עולה המדד של חסך בחברה
מרגישים שחסרה   32%מבין הקבוצות הצעירות . ומעלה 85עבור בני 

   44%ומעלה  85ועבור גלאי , להם חברה

44%  מאלו שמעוניינים לעבור לדיור מוגן חסרה להם חברה  לעומת
 .מבין אלו שהשיבו שהם לא מעוניינים 30%

 היית במשבר או במצוקה האם ישנם שכנים שעל עזרתם אילו
 ?אתה יכול לסמוך

60% בשלילה 40%מהמשיבים השיבו בחיוב ו 

 חשים שהם יכולים לפנות  )קיימת מגמת ירידה במספר המשיבים בחיוב
 57%, 56%, 66%: עם העלייה בגיל( את שכניהם
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 שיקולים   -ממצאים
האם אתה שוקל לעבור לדירה אחרת? 

73% שוקלים לעשות זאת 17%אינם שוקלים לעבור דירה ו. 

   יורד עם הגילהרצון לשקול לעבור דירה  . 

  38%  דירהמוגן שוקלים לעבור מאלו שמעוניינים לעבור לדיור 
המשמעות היא שהם רוצים  )מאלו שאינם מעוניינים  11%לעומת 

 (לעבור לגור במקום שמיועד לאנשים כמוהם

  עקב החמרה במצב הבריאותי אשקול להעסיק אדם שיסייע
 לי בהתנהלות יומיומית

60%  המשמעות  : שליליות 27%השיבו תשובות חיוביות לעומת
היא שלמעלה ממחצית המשיבים סבורים שהם יצטרכו עזרה  

 .בעתיד הקרוב בשל החמרה במצבם הבריאותי

אולם אין הבדל בין המעוניינים ללא מעוניינים לעבור דיור מוגן 
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 שיקולים   -ממצאים
 החסכונות שצברתי יאפשרו  : אתה מסכים עם הקביעה הבאהכמה

 ?בכבודלי להזדקן 
66  שליליות   23%לעומת אחוז מהמשיבים במדגם השיבו תשובות חיוביות 

 מוגןאין הבדל בין המעוניינים ללא מעוניינים לעבור דיור 

האם תהיה מוכן לשלם עבור חבילת שירות הכוללת ניקיון הבית  ,
 ?בביתךוכביסה , תיקונים, קניות

23%  מוכנים לשלם 

  בקבוצת המעוניינים לעבור לדיור מוגן יש אחוז גבוהה יותר שמוכנים לשלם על
 (21%)הקבוצה שאינה מעוניינת לעומת (  29%)עזרה בתחזוקת הבית 

  עלות הממוצעת היום לדיור מוגן בשכר דירה חודשי בלבד נע
דיור מוגן הוא אפשרי  , במחיר זההאם לדירה ₪  10,000סביב 
 ?עבורך

15% מהמדגם ענו בחיוב 

אין הבדלים משמעותיים מבחינת הגיל 

 10%ם ומבין הלא מעונייני 29%מבין המעוניינים 
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 מאפייני הדירה הנוכחית -ממצאים
בעלות על הדירה 

82%  בדיור ציבורי   4%,בשכירות   8%מהמשיבים מתגוררים בדירה בבעלותם
 .בדיור מוגן 2%ו

סוג דירה 
 37%  בדירת מגורים עם  33%, מתגוררים בבית צמוד קרקעמהמשיבים

 .מעליתבדירת מגורים ללא  29%מעלית ו

 לדיור מוגן יש משקל גבוה יותר למתגוררים המעוניינים לעבור מבין המשיבים
ופחות משיבים  (  בקבוצה שאינם רוצים 35%לעומת  43%)בצימודי קרקע 

 (  בקבוצה שאינם רוצים 30%לעומת  26%)שמתגוררים בבניין ללא מעלית 

הדירה מהווה עול כלכלי 
19% השיבו שדירתם מהווה עול כלכלי עבורם. 

  בקבוצת המעוניינים לעבור לדיור מוגן יש אחוז גבוהה יותר שהדירה מהווה עול
 (17%)לעומת הקבוצה שאינה מעוניינת ( 23%)עבורם 

הדירה מהווה עול תחזוקתי 
27%  עבורםהשיבו שדירתם מהווה עול כלכלי 

  בקבוצת המעוניינים לעבור לדיור מוגן יש אחוז גבוהה יותר שהדירה מהווה עול
 (24%)הקבוצה שאינה מעוניינת לעומת (  32%)עבורם 
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 ממצאים
חברתית במסגרתה סטודנט שוכר חדר בביתו של   תוכניתהיא גרים כאן 

לצמצם את תחושת הבדידות  המטרה היא . סמליאזרח ותיק במחיר 

באיזו מידה אתה היית מעוניין להשתתף  . המבוגרתהאוכלוסייה בקרב 

 ?בפרויקט כזה

 
בחיובמהמדגם השיבו  16%כ 

 39%כהקבוצה שמעוניינת לעבור לגור בדיור מוגן מתוך  

בלבד מתך הקבוצה   10%השיבו תשובות חיוביות לעומת 

 .  שאיננה מעוניינת

 של אנשים להיות בחברת מדד לצורך זה מהווה מאפיין

אך  , בחברהאנשים אחרים או ראיה לתחושת בדידות וצורך 
 דיור חדשנייםלפתרונות גם לפתיחות 
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 ?הסיבה העיקרית שבגללה תבחן לעבור לדיור מוגן

11%, מחלקה סיעודית 33%, השיבו חברה ופעילויות  25%: מתוך המשיבים  

 אבטחה 6%ו, עזרה בבית

 לעומתה , הצעירה נותנת את המשקל הגבוהה ביותר למחלקה סיעודיתהקבוצה

 לחברההקבוצה המבוגרת 
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 מבחר מדדים הקשורים לעניין במעבר לדיור מוגן

 

 

 
אחוז המשיבים  מדד

 מבין המעוניינים  

 

מבין  אחוז המשיבים

 מעוניינים שאינם 

 17% 23% הדירה מהווה עול כלכלי

הדירה מהווה עול  

 תחזוקתי

32% 24% 

 30% 44% חסרה חברה

 27% 59% משתתפים בחוגים  

 11% 38% רצון לעבור דירה

כאן "רצון להשתתף ב

 "גרים

39% 10% 

 כך גם ככל שרמת העצמאות והפעילות בסביבת המגורים יורדת

 לדיור מוגןהרצון לעבור יורד 
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 אתגרים  : מסקנות

 

והמוכנות  לבין העניין האובייקטיבי  –הצורך יש פער בין 1.

 לעבור למתחמי דיור משותףהסובייקטיבית 

לבין היכולת  בגיל השלישי יש פער בין העניין בדיור מוגן 2.

 בגיל הרביעיוהמוכנות לעבור למעשה לדיור מוגן 
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 ומעלה 70מסקנות סקר דיור בקרב בני 
 

 שפתוחה לרעיונות אלטרנטיביים , בפתרונות דיור לקבוצת מבוגרים חדשהצורך 1.

  עצמאייםלאנשים ופעילות לבין הרצון לעבור לדיור בין עצמאות קיים קשר. 

מבין המעוניינים בולטת הקבוצה הצעירה ואו העצמאיים מבין כל קבוצת הגיל 

צעירים מתעניינים בדיור מוגן לעתיד ולכן שמים דגש על פתרונות סיעוד-הזקנים 

 :הואהדרושים תמהיל השירותים 2.

 מענים חברתיים 

אופק לפתרונות לסיעוד 

ברמות שירות ותשלום משתנות בהתאם  ( קניות ועוד, ניקיון, בישול)ירותי תמיכה ש

 לצרכים וליכולות

 :המחסומים הקיימים כיום הם3.

 הפרטיהדיור המוגן בשוק המחיר עלות 

רתיעה גבוהה  מדיור מוגן בגלל הדימויים או מרצון להישאר בבית 
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דרוש תשתיות לפתרונות דיור אלטרנטיביים  :המלצות 

 חברה וצרכנות, למבוגרים עצמאיים בעלי תרבות פנאי

  מגוון סביבות חיים אלטרנטיביות למבוגרים עצמאיים ופעילים 

 בקהילה עם רמות משתנות של פתרונות דיור מאורגן מגוון 

 ניהול והפעלה, הקמה, ם בתכנוןמעורבות והשתתפות הדיירי 

 לפי סוגי השירותים ולפי עלות, מגוון ומשתנהסל שירותים 

סביבות החיים החדשות באופן שמבדיל אותן מפתרונות דיור מאורגן קיים מיתוג 

 ספי   ;ציבוריים ואזרחיים, להגדלת האפשרויות לפתרונות מסחרייםתכנית לאומית

 שילוב בהתחדשות עירונית, כניסה להקצאת שטחים בתכניות מתאר עירוניות

(בריאות ומסחר, חברה ופנאי)במקומות עתרי שירותים ציבורים ופרטיים  מיקום 

 ברצף שבין תשלום אישי לסבסוד ברמת המבנה או ברמה פרטיתפתרונות מימון 

אופק לצרכים סיעודיים 
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WELIVEמתחמי דירות שותפים 

WeLive   גמישות  , דרך חדשה של חיים המבוססת על קהילההיא

ואמונה בסיסית שאנחנו טובים כמו האנשים שאנחנו מקיפים את  

הכביסה  הפועלים כבר וחללי אירועים  חדרי , דוארמחדר . עצמנו בהם

 .קוזי'וג, גגות, למטבחים משותפים
  WeLive  מסורתיות באמצעות מרחבים  דירת המגורים מערערת על

החיים טובים יותר  . פיזיים המעודדים מערכות יחסים משמעותיות

בין אם לטווח קצר או  . מאיתנוכאשר אנו חלק ממשהו גדול יותר 
יש אפשרויות גמישות שנועדו לענות על   WeLive-ב, לטווח ארוך
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פרוגרמה למבנה סביבת מגורים אלטרנטיבית  

 למבוגרים
"המתאים מבחינת התכנון הפיסי להשתנות הצרכים  " מבנה צומח

 והיכולות של דייריו לאורך החיים

 מסחר  )ממוקם במקום עתיר שירותים בסמיכות או בעירוב שימושים
 (מגורים, שירותים

שותפים  להמתאימים ליחידים וזוגות ואף , דירות בגדלים שונים
 (מינימום שני חדרים)לדירה ומטפלים 

קפיטריה, חדרי שירות, כביסה: שטחים שירות וקהילה משותפים ,
 מטבחים ועוד, חדרי חוגים, מועדון חברתי

  שילוב במבנה של שטחים ציבורים המיועדים לזקנים בקהילה
חדרי חוגים ופעילויות חברתיות בקהילה  , מועדון גמלאים: הרחבה

תעסוקה וכדומה המתאימים לאנשים  , לשימוש ארגוני מתנדבים)
 (עצמאיים ופעילים

אופק לפתרונות סיעודיים במקום או בקרבת מקום 
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 ומעלה 60לאוכלוסיית בני גיוון סוגי הדיור רצף 

 צעדים לקידום פתרון דיור

 הדירה התאמת -דיור בבית הפרטי

 (  לשליש ממשיבי הסקר אין מעלית)

 מענקים וסבסוד לפי רמת הכנסה ,תמיכה באמצעות מידע

אוניברסליים לדירות מתאימות לכל הגילאים   קביעת מדדים

 ורמות הנגישות בתוך פרוגרמות לדיור  

פרטי  / מתחמי דיור מוגן ציבורי

עצמאיים במגוון   לזקנים, בקהילה

 שירותים מצומצם

 

 ;הפרדה בין המגורים והשירותים
בריאות ותמיכה  , שילוב שירותי חברה

 מהמגזר הפרטי והציבורי

,  יזמים פרטיםהקצאת שטחים ציבורים לפיתוח על ידי 

 רשויות מוניציפליות ודיור ציבורי, התארגנויות אזרחיות

 

שילוב ייעודי של מתחמי דיור ודירות מותאמות  

 בהתחדשות עירונית

 

 סבסוד אישי לפי רמת הכנסה

לזקנים הדורשים    מתחמי דיור מוגן

מגוון שירותי תמיכה וטיפול סיעודי  

 במגזר הציבורי והפרטי

המשך מצב קיים של הקצאת שטחים ציבורים לפי ספי  

 כניסה מעודכנים לנתונים הדמוגרפיים

 

 סבסוד אישי לפי רמת הכנסה

המשך מצב קיים של הקצאת שטחים ציבורים לפי ספי   דיור סיעודי לפי הצורך

 בכל היישובים, כניסה מעודכנים לנתונים הדמוגרפיים



 סיכום ממצאי המחקר

  צריך להתאים את התשתיות הפרוגרמתיות
והפיסיות  לגידול המסיבי בקבוצת המבוגרים  
העצמאיים והפעילים המחפשת סביבות חיים  

לשמור על  רצף החיים  שיאפשרו להם , חדשות
עם אופק )הקהילה בתוך , הבוגרים העצמאיים

 (סיעודי
 לצרכי מבוגרים עצמאיים  פתרונות ביניים כיום אין

 (קיים דיור מוגן יוקרתי או דיור ציבורי לזכאים)
  מעבר דיירים מבוגרים למתחמי דיור

, אלטרנטיביים יפנה דירות משפחה בשוק הכללי
 ובמיוחד במרכזי הערים ומקומות עתירי שירותים
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 מתכננת חברתית, ר רינת בן נון"ד

bnmrinat.co.il 
ותיקיםותשתיות עירוניות לאזרחים , מומחית לפיתוח מדיניות 

 תיירותבתחומי , מתאר, תכניות אב, תכנון חברתי ופרוגרמתי  -תכנון ופיתוח ישובים  ,

 הישראליותבכל הקהילות , וחינוךתעסוקה 

 מיפויים אקדמיים ועבור האיחוד  , חוקרת-מחקרים  אקדמיים בתחום זקנה ועירוניות

 מומחית לעמותות חינוך, משרד הרווחה ועוד, האירופאי

 מרצה בתחום זקנה בהרצליה ו בינתחומי , סגל בתוכנית רבין למנהיגותחברתHIT חולון 

 התקשרותפרטי 

 bnmrinat@gmail.com: דואל

 054-3361941 :נייד 

-https://bnmrinat.co.il/wp-content/uploads/2019/01/Age: למצגת עיר ידידותית גיל
friendly-City-Heb.pdf 

-https://bnmrinat.co.il/wp:למצגת הצטרפות לרשת ערים ידידותיות גיל
content/uploads/2019/01/GNAFCC.pdf 

מתכננת חברתית  , ר רינת בן נון"ד
bnmrinat.co.il  

mailto:bnmrinat@gmail.com

