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 מציתת

 רקע

 הקהילה מודל ובתוכה(, culture change in long term care) טווח ארוך לטיפול במוסדות תרבותי לשינוי התנועה

 אחרים ושירותים ממושך לטיפול מוסדות התנהלולפיהם שהעקרונות  שינויהשאיפה ל מתוך נולדו, הצומחת

 בארי ידי על פותח( regenerative community) צומחת קהילה מודל ., אשר התבססו על המודל הרפואיבקהילה

, 2010 בשנת. הברית צותבאר 70-ה שנות בסוף ,תרבותי לשינוי של התנועה המייסדים יהמאבות, ברקן

 של פעולה בשיתוף בישראל צומחת קהילה תכנית לראשונה הופעלה, בישראל ברקן בארי של וביקור בעקבות

להביא  מטרתה העיקרית של התכנית היארוכלין.  וסוניה אברהם וקרן לאומי לביטוח המוסד, אשל-וינט'ג

העניק כדי לים, היחסים ובדפוסי התקשורת בין הדיירים ובני משפחותיהם לבין הצוותלשינוי במערכת 

הכשרת  ועיקרה ,התכנית מופעלת בבתי אבות ומרכזי יום רפואי מוסדי. שירות פני על בית של למסגרות צביון

)במרכזי  והמבקרים)בבתי האבות( עם הדיירים  ומפגש קהילתי ברוח העקרונות של שינוי תרבותי יםצוותה

  .(שבועי עד יומי) גבוהה בתדירות היום(

 על הנבחר שיר של משותפת שירה, משתתף לכל אישית ופנייה פנים קבלת: מובנה פעולות סדר כולל המפגש

מפתחת "המפגש מועבר על ידי  .ושיר סיום קבוצתי בדיון המשתתפים כלל של שיתוף ,התעמלות, הקבוצה ידי

או רכזת  סוציאלית עובדת, רכזת תעסוקהלרוב במסגרת, אנשי המקצוע הקבועים היא אחת מש "קהילה

, יום מרכזי 20-וכ אבות בתי 30 מהן, מסגרות 50-בככיום מופעלת התכנית  ,אשל-ג'וינטנתוני לפי . תרבות

 .בפעילות זקנים משתתפים 2,000-וקרוב ל ,מחלקות 100-כ בהיקף של

צומחת בבתי אבות ובמרכזי יום בישראל, ולבחון  שום תכנית קהילהייהמחקר נועד להציג תמונה מקיפה של 

 .מסגרתהיחסים ביניהם ולהתנהלות ה את תרומתה לזקנים, לאנשי הצוות, למערכות

 שיטה

 נעשומנהליים, שימוש בנתונים  לצדואיכותניות. מערך המחקר כלל שימוש משולב בשיטות כמותיות 

 במרכזי ומבקרים אבות בבתי דיירים בקרב סקר נערך, ובהפעלתה בשיטה שהתנסו מקצוע אנשי עם ראיונות

 . התכנית מופעלת שבהן למסגרות מיפוי שאלוןהועבר ו יום

 התכנית תרומת את לתפיסתם המשתתפים בנוגע של העצמיים דיווחיהםמתוך  למדנו התכנית תרומת על

בפרמטרים שלפי  בין זקנים שהשתתפו בתכנית לבין זקנים שלא השתתפו בה ; מתוך השוואהעבורם

 היא שבהן למסגרות בהן מופעלת שהתכנית מסגרות בין השוואה ומתוך  הספרות קשורים בשינוי תרבותי;

 שלא ומבקרים דיירים 40עם ו בתכנית שהשתתפו ומבקרים דיירים 93נערכו ראיונות עם . מופעלת אינה

 מסגרות ששמ ומבקרים דייריםראיונות עם  122-ו; מופעלתהיא  שבהן מסגרות שבעב ,בתכנית השתתפו

 .מופעלת אינההתכנית  שבהן



 

ii 

 ממצאים עיקריים

לא השתתפו ש אלו לבין בתכנית שהשתתפו ומבקרים דיירים הבדלים משמעותיים נמצאו מתוך ההשוואה בין

 יכולת שלו קשרים של קיומםול שייכות לתחושת תרמה התכנית כי עולה הממצאים ןמ. מסגרות באותן, בה

  :על אלה שלא השתתפו בהמ יותר מדווחים בתכנית שהשתתפו ומבקרים דיירים. במסגרת השפעה

 )שיש להם כתובת לפנות אליה )בעיקר בבתי אבות 

 בעיקר במרכזי יום( לקבוצהת שייכות שהם חשים תחוש( 

 ( אבות בבתי בעיקר) קולם את להשמיע יכולת להם שיש 

 (יום במרכזי בעיקר) ביתיות תחושת חשים שהם 

 כרות טובה יותר עם אנשי הצוותיקשרים טובים וה 

  אחרים )בעיקר במרכזי יום(או עם מבקרים קשרים טובים יותר עם דיירים 

 בארוחות תפריטהשפעה על שיש להם ה.  

 תכנית עולה כי:בנוגע למשאלות ישירות שנשאלו המשתתפים 

 83%  עוזרת להם לבטא את רצונותיהם  יאהשחשים 

 75%  אחריםאו עם מבקרים סייעת להם בשיפור קשריהם עם דיירים משהיא חשים 

 80% תורמת לתחושת הביתיותהיא חשים ש 

 85% ולחברה תורמת לתחושת השייכות שלהם לקהילההתכנית חשים ש. 

 . מאודהתכנית במידה רבה או רבה ן המשתתפים שבעי רצון מן מ 90%נמצא כי  הכול-ךבס

בין הסיבות העיקריות שצוינו להשתתפות בתכנית )ניתן היה לבחור יותר מתשובה אחת(: הפעילות מעניינת 

(, 40%) מפיגה שיעמום(, 42%צורך חברתי )עונה על המשתתפים(, ן מ 68%ויוצרת תחושת הנאה וסיפוק )

  המשתתפים(.ן מ 32%) אליה וחיבור לההקהי מפתחתל הערכה ,(33%ביטוי עצמי )מאפשרת 

 בין הקשר נמצא כימופעלת,  אינה היא בהןש למסגרותמופעלת התכנית  בהןש מסגרות בין בהשוואה

 פטירתם את מציינים אלה במסגרות וכי, מופעלת התכנית בהןש במסגרות יותר טוב עצמם לבין הדיירים

 ומתן דיירים של פטירתם ציון נושא .מופעלת אינה התכנית שבהן במסגרות מאשר יותר וחברים דיירים של

 לתפיסה מוסדית מתפיסה וַמעבר תרבותי לשינוי הסממנים כאחד בספרות מופיע אדם של ללכתו חשיבות

  .זקניםל מסגרות של חברתית

תכנית לכי למדנו  בהן מופעלת התכניתמסגרות שה יועם מנהל הקהילה מפתחות עםהראיונות שנערכו ן מ

בה מתנהלים החיים שהשפעה ייחודית הן על המשתתפים, הן על אנשי הצוות ובסופו של דבר גם על הדרך 

לפעילות עצמה.  מעברוניכרות אף השפעות אלו שלובות זו בזו טמונה בכך שהתכנית  של הייחודיותבמסגרת. 

 יום-היום חיי הליםמתנ בהש בדרך, אחרות פעילויות מתנהלותבה שיש שינוי בדרך  ,יםלדברי המרואיינ



 

iii 

 .ביקורתו בעיות, חדשים רעיונות מועלים בהש בדרך כןו מבקריםוה הדיירים מול הצוות של בעבודה

  היא בהגברת יכולתם להשמיע את קולם.בעיניהם עבור המשתתפים תרומתה העיקרית 

 ומתן שיתוף, הפעילות מבנה: להצלחתה שוביםאשר ח התכנית בפעילות עקרונות כמההמחקר עולים ן מ

 החיובית תרומתה על מצביעים ממצאי המחקר לפעילות. וחיבורם הצוות אנשי שיתוף, משתתף לכל קול

כי יש חשיבות רבה להעברת מסר מצד הנהלת מעידים על ו משתתפיה של רווחתם לשיפור התכנית של

ועל  פעולתה רךעל ד, התכנית המסגרת בנוגע לחשיבות התכנית וכן להכשרה של כלל הצוות במסגרת על

  .הפוטנציאלית תרומתה
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 תודות

פריש -אנו שמחים להודות לכל האנשים שיזמו מחקר זה ועזרו לנו להוציאו אל הפועל. לד"ר פנינה גוטמן

  .דשבסקי תמר' ולגב גוטסטיין-אדל תמרה' אשל, לגב-אשל(, למר דב בארי מג'וינט-)לשעבר מג'וינט

אתנו ולסייע לנו בהבנת הנושא ובביצוע עבודת השדה. לגב' ניצה ששון  פגשיתודה לאנשים הרבים שהואילו לה

ברמת גן; לגב' נורית קורן ממרכז היום באור עקיבא; למר דניאל בן שטרית, ע"ש מנדלבוים היום  ממרכז

גב' אסיה עמידרור וגב' נעמי כץ; לגב' לינדה  –מנהל בית האבות עידן הזהב בירושלים, ולנשות הצוות שלו 

גב' לינדה גבאי, גב' פאני אפללו  –, מנהלת בית האבות ומרכז היום שירלי בדימונה, ולנשות הצוות שלה גבאי

אורנה  –, ולנשות הצוות שלה בתל אביב וגב' איילת גונן; לגב' נילי רותם, מנהלת הדיור המוגן משען ברודצקי

 בירושלים. מבית האבות בית באייר זמיר, אילנה שאול, סוזי ברנר והאחות יהודית; לגב' לאה ארבלי

תודה לבתי האבות, למרכזי היום ולצוותיהם שהסכימו לפתוח את שעריהם ולאפשר לנו לראיין את הדיירים 

רוכלין בירושלים, מרכז יום ע"ש ע"ש והמבקרים. תודה לבית האבות נווה הורים בירושלים, מרכז יום 

ם ברמת גן, מרכז יום נרקיסים ברמת גן, בית יוליאנה רובינסון בטירת הכרמל, מרכז יום ע"ש מנדלבוי

בהרצליה, בית פרנקפוטר בירושלים, בית יונה בבאר שבע, בית האבות הספרדי בחיפה, מרכז יום אביבים בתל 

 אביב, מרכז יום ע"ש רקאנטי בפתח תקווה, בית סקנדינביה בבאר שבע, ובית אבות ע"ש פנחס רוזן ברמת גן.

תודה לפרופ' נטע בנטור שליוותה את המחקר ברוקדייל: -ג'וינט-ו במכון מאיירסאנו מודים לעמיתינ

 על נון-בן לרונית תודה על הערותיה המועילות. ,מנהלת המרכז לחקר הזיקנה ,בראשיתו ולגב' ג'ני ברודסקי

 .לדפוס והבאתו הפקתו על מןנקליי וללסלי הדוח של הלשון עריכת



 

 

 תוכן העניינים

 1 ................................................................................................ רקע ומטרות המחקר1

 2 ...........................................................................................................המחקר .מערך2

 4 ........................................................................................................ סקירת הספרות3

 10 .................................................................................................................. ממצאים4

 10 .............................................................................מיפוי שאלוןנתונים מנהליים ו 4.1

 18 ........................................................................................סקר דיירים ומבקרים 4.2

 44 .....................................................................................ראיונות עם אנשי מקצוע 4.3

 48 ........................................................................................................מחשבות לעתיד. 5

 49 .......................................................................................................................מקורות

 

 רשימת לוחות 

 : ממצאים4פרק 

  נתפסת שהיא כפי, בה המשתתפים על התכנית של הממוצעת ההשפעה מידת: 1 לוח
 11   ................................................................ הקהילה ומפתחות מסגרות מנהלי ידי על            

 14 התכנית מופעלת שבהן במסגרות, יום-היום חיי על והמבקרים הדיירים של ההשפעה יכולת: 2 לוח

  מופעלת שבהן במסגרות, המסגרת על והמבקרים הדיירים והשפעת סביבתיים מאפיינים: 3 לוח
 16   .............................................................................................................. התכנית            

  וההשתתפות המסגרת סוג לפי, התכנית מופעלת שבהן במסגרות( בשנים) המרואיינים גיל: 4 לוח
 18   .............................................................................................................. בפעילות           

  המסגרת סוג לפי, התכנית מופעלת שבהן במסגרות המרואיינים של המשפחתי המצב: 5 לוח
 19   ........................................................................................... בפעילות וההשתתפות           

  סוג לפי, התכנית מופעלת שבהן במסגרות, המרואיינים של( בשנים) במסגרת ותק: 6 לוח
 19   ............................................................................. בפעילות וההשתתפות המסגרת            

 וההשתתפות המסגרת סוג לפי, אליה לפנות כתובת להם יש כי והמבקרים הדיירים תחושת: 7 לוח
 20   ............................................................................................................. בפעילות

 20   ......... בפעילות וההשתתפות המסגרת סוג לפי, מקבוצה חלק החשים ומבקרים דיירים: 8 לוח

  המסגרת סוג לפי, במסגרת דברים לשנות יכולת להם שיש החשים ומבקרים דיירים: 9 לוח
 21   ........................................................................................... בפעילות וההשתתפות           

 , רצונותיהם את לבטא להם מסייעת התכנית כי חשים והמבקרים הדיירים שבה המידה: 10 לוח

 22   ................................................................ בפעילות וההשתתפות המסגרת סוג לפי              



 

 

  וההשתתפות המסגרת סוג לפי, במסגרת ביתית אווירה שיש החשים ומבקרים דיירים: 11 לוח
 22   ............................................................................................................. בפעילות             

 23   ................ בפעילות וההשתתפות המסגרת סוג לפי, בדידות החשים ומבקרים דיירים: 12 לוח

 24 בפעילות וההשתתפות המסגרת סוג לפי, המרואיינים של עצמית הערכה: למדד ממוצע ציון: 13 לוח

 25   . בפעילות וההשתתפות המסגרת סוג לפי, הצוות אנשי עם היכרות: למדד ממוצע ציון: 14 לוח

 25 בפעילות וההשתתפות המסגרת סוג לפי, והמבקרים הדיירים בין היכרות: למדד ממוצע ציון: 15 לוח

  המסגרת סוג לפי, התפריט על השפעה להם יש כי והמבקרים הדיירים תחושת: 16 לוח
 27   .......................................................................................... בפעילות וההשתתפות             

  המסגרת סוג לפי, שלהם השינה שעות את לבחור יכולים הם כי הדיירים תחושת: 17 לוח
 27   ......................................................................................... בפעילות וההשתתפות              

 , ומבקרים דיירים של פטירתם ציון של החשיבות למידת בנוגע והמבקרים הדיירים עמדות: 18 לוח
 28   ................................................................ בפעילות וההשתתפות המסגרת סוג לפי              

 29   ....... רצונותיהם את לבטא להם מסייעת היא כי חשים התכנית משתתפי שבה המידה: 19 לוח

 דיירים עם קשריהם את לשפר להם מסייעת היא כי חשים התכנית משתתפי שבה המידה: 20 לוח
 29   .................................................................................................אחרים ומבקרים

 29 במסגרת שלהם הביתיות לתחושת תורמת היא כי חשים התכנית משתתפי שבה המידה:  21 לוח

 30   ... עם הצוות המטפל הםשיפרה את יחסיחשים כי היא בה משתתפי התכנית שהמידה : 22לוח 

  לקהילה שלהם השייכות לתחושת תורמת היא כי חשים התכנית משתתפי שבה המידה:  23 לוח
 30   ............................................................................................................. ולחברה              

 30   ............................... הפעילות מן רצון שביעות חשים התכנית משתתפי שבה המידה:  24 לוח

 30 המסגרת סוג לפי, הפעילות מן התכנית משתתפי של רצון שביעות סולם של ממוצע ציון: 25 לוח

 32   ........................................... המסגרת סוג לפי, בתכנית להשתתפות עיקריות סיבות: 26 לוח

 34   ................................................................ בתכנית השתתפות-לאי עיקריות סיבות: 27 לוח

  קיומה ולפי המסגרת סוג לפי, הסקר נערך שבהן במסגרות( בשנים) המרואיינים גיל: 28 לוח
 35   ........................................................................................................ התכנית של             

  המסגרת סוג לפי, הסקר נערך שבהן במסגרות המרואיינים של המשפחתי המצב: 29 לוח
 35   ....................................................................................... התכנית של קיומה ולפי             

  המסגרת סוג לפי, הסקר נערך שבהן במסגרות המרואיינים של( בשנים) במסגרת ותק: 30 לוח
 35   ....................................................................................... התכנית של קיומה ולפי             

  המסגרת סוג לפי, אליה לפנות כתובת להם יש כי והמבקרים הדיירים של התחושה: 31 לוח
 36   ...................................................................................... התכנית של קיומה ולפי              



 

 

 37   .... התכנית של קיומה ולפי המסגרת סוג לפי, מקבוצה חלק החשים ומבקרים דיירים: 32 לוח

 37 התכנית של קיומה ולפי המסגרת סוג לפי, להשפיע כוח להם שיש החשים ומבקרים דיירים: 33 לוח

 , רצונותיהם את לבטא להם מסייעת התכנית כי חשים והמבקרים הדיירים שבה המידה: 34 לוח
 38   .............................................................. התכנית של קיומה ולפי המסגרת סוג לפי             

  של קיומה ולפי המסגרת סוג לפי, במסגרת ביתית אווירה שיש החשים ומבקרים דיירים: 35 לוח
 39   ............................................................................................................. התכנית              

 39   ............. התכנית של קיומה ולפי המסגרת סוג לפי, בדידות החשים ומבקרים דיירים: 36 לוח

  המסגרת סוג לפי, ודיירים מבקרים של עצמית הערכה: למדד ממוצע ציון: 37 לוח
 40   ....................................................................................... התכנית של קיומה ולפי             

 40 התכנית של קיומה ולפי המסגרת סוג לפי, הצוות אנשי עם היכרות: למדד ממוצע ציון: 38 לוח

 41   .... התכנית של קיומה ולפי המסגרת סוג לפי, הדיירים בין היכרות: למדד ממוצע ציון: 39 לוח

 42   .......התכנית של קיומה ולפי המסגרת סוג לפי, הצוות מאנשי יחס: למדד ממוצע ציון: 40 לוח

  המסגרת סוג לפי, התפריט על השפעה להם יש כי והמבקרים הדיירים תחושת: 41 לוח
 42   ....................................................................................... התכנית של קיומה ולפי             

 42   ............ התכנית של קיומה לפי, השינה שעות את לבחור יכולים שהם החשים דיירים: 42 לוח

 43   ............. התכנית של קיומה ולפי המסגרת סוג לפי, ומבקרים דיירים של פטירות ציון: 43 לוח

 , ומבקרים דיירים של פטירתם ציון של החשיבות למידת בנוגע המרואיינים עמדות: 44 לוח
 44   .............................................................. התכנית של קיומה ולפי המסגרת סוג לפי             
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