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  תקציר
  

והיא ממומנת ומופעלת , הוקמה ביוזמת אשל ומשרד העבודה והרווחה" קהילה תומכת"התכנית 

חברות עסקיות (רשויות מקומיות וחברות פרטיות , עיריות, קןבשיתוף עמותות למען הז, בידיהם

התכנית מיועדת לקשישים הגרים בקהילה ומטרותיה העיקריות הן לשפר את איכות ). למטרות רווח

לסייע לחבריה להמשיך להתגורר בביתם ולספק להם שירותים שיתנו מענים לצרכים , החיים שלהם

ניקים לחברים תחושת ביטחון שבעת הצורך יש למי לפנות שירותים אלה בעיקר מע. מסופקים-בלתי

תכנית . תמיכה חברתית והזדמנות לפתח קשרים חברתיים, וכן מספקים תיקונים בבית, לקבלת עזרה

ביקור בית של רופא והזמנת (שירותים רפואיים : הקהילה התומכת מספקת לחבריה ארבעה שירותים

התכנית . ופעילות חברתית) ים קלים בבית ותמיכה חברתיתתיקונ(אב שכונה , מוקד מצוקה, )אמבולנס

והן בהספקת , הן בהידוק הקשרים בין המשתתפים, הן בהגברת מעורבותם, מעודדת את חבריה להתנדב

המשתתפים בתכנית משלמים תשלום חודשי של כמאה שקלים בחודש לכל . עזרה נוספת לאב השכונה

  . סידיה לקשישים בעלי הכנסה נמוכהמשרד העבודה והרווחה מעניק סוב. בית אב

  

מסופקים -קיומם של צרכים בלתי, פי מטרותיה-במחקר זה נבחנו הישגי תכנית הקהילה התומכת על

ובמהלכו , המחקר נערך בארבע קהילות. בקרב חבריה והבדלים בין תכניות המופעלות בידי גופים שונים

.  מנהלים ומפעילי התכניות15-בסך הכול ו כאלף חברים מתוך חברים שנדגמו אקראית 200רואיינו 

המטרה הייתה . אוכלוסיית המחקר אינה מייצגת בהכרח את כל תכניות הקהילה התומכת בישראל

בנוסף למחקר . לקבל משוב על רכיבי התכנית לצורך הפקת לקחים ובסיס לפיתוח עתידי ברמה הארצית

אשר סיפק תמונה כללית על אוכלוסיית ,  קהילות46נאסף מידע על , העומק שנערך בארבע קהילות

  . התכנית ועל השירותים שתכנית הקהילה התומכת מספקת להם

  

נמצא , 1997-1998שנערך בשנים , במחקר הקודם. זהו מחקר ההערכה השני המלווה את התכנית

גם במחקר . שהתכנית נותנת מענה לצורכי אוכלוסיית היעד וכי חבריה מרוצים מהשירותים שקיבלו

) 70%-כ(הרוב הגדול . כחי נמצאה שביעות רצון גבוהה וכן שבאופן כללי התכנית עונה על הציפיותהנו

דיווחו כי היא מאפשרת להם ) כרבע(אחוז משמעותי . מרגישים כי התכנית תורמת לתחושת הביטחון

ו דבר שכשלעצמ, וכשליש דיווחו כי היא התכנית מקלה מהעומס על ילדיהם, להמשיך להתגורר בביתם

עוד דיווחו החברים כי הם קיבלו מענים מספקים לצורכיהם בתחומים . מסייע להישארותם בקהילה

-אם כי נמצאה שונות לפי סוג השירות ובכמה שירותים דווח על צרכים בלתי, מסוימים במסגרת התכנית

  .במחקר זוהו מספר נקודות הדורשות חיזוק ביישום התכנית. מסופקים

  

  ממצאים
  עדאוכלוסיית הי

 ומעלה ושיעור החברים שאינם נשואים גבוהים 80-שיעור בני ה, ממצאי המחקר מראים כי שיעור הנשים

. יותר בקרב חברי הקהילה התומכת מאשר השיעורים המקבילים באוכלוסיית הקשישים בישראל

 מהחברים מקבלים עזרה 29%-כ. גבוה מהשיעור בקרב כלל הקשישים ADL-שיעור המוגבלים ב, בדומה
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מהממצאים עולה אם כן שהתכנית משרתת כיום אנשים . מרביתה באמצעות חוק סיעוד, בטיפול אישי

  . נמצאה שונות רבה ברמות ההכנסה של החברים, כמו כן. בעלי טווח רחב של רמות מוגבלות

  

  :במחקר בחנו את השירותים הניתנים במסגרת התכנית במספר היבטים

 ;כלומר את הרכב סל השירותים שניתן לקבל, מסגרת התכניתהאם החברים יודעים את זכויותיהם ב .1
האם הזקוקים לסיוע בתחומים שבמסגרת סל השירותים של , מהי מידת השימוש בשירותים השונים .2

 ;פנייה-ומהן הסיבות לאי, התכנית אמנם פונים לקבל סיוע
 ;סיוע שקיבלוומהי מידת שביעות הרצון שלהם מה, האם הפונים לקבלת סיוע אמנם מקבלים אותו .3
 .ובפרט מאב השכונה, מהי מידת שביעות הרצון הכללית מהתכנית .4
  

  ידע על שירותי התכנית
אחת המטרות של המחקר הייתה לבחון את המידה שחברי התכנית מכירים את שירותי התכנית שהם 

הייתה מתוך סיכום השאלות הרלוונטיות ניתן להסיק כי רמת הידע על שירות ביקור רופא . זכאים להם

ואילו רמת הידע לגבי הזכות לסיוע בתיקונים בדירה ולגבי שירותי אמבולנס הייתה , הגבוהה ביותר

 ידעו 83%מהם ;  מהחברים ידעו שהשירות של ביקור רופא ניתן במסגרת התכנית83%, כך. נמוכה יחסית

ובכל ימות  מכלל חברי התכנית ידעו שהשירות זמין בכל שעות היממה 75%-שהוא ניתן בתשלום ו

  . עשרים ושישה אחוזים מכלל החברים ידעו שניתן החזר בעבור שירות אמבולנס. השבוע

  

אחד ההסברים לכך שחלק מהחברים אינם יודעים לאילו שירותים הם זכאים הוא שלא הזדקקו לשירות 

מבין מאחר ש, נראה כי זה לא ההסבר היחיד, אך. ולכן לא התעניינו או שלא זכרו את זכותם, מסוים

ומבין אלה , אפשר לקבל עזרה כזו מהתכנית-כרבע השיבו שאי, למשל, הנזקקים לעזרה בתיקונים בדירה

, ייתכן. אפשר להזמין אמבולנס דרך התכנית-כחמישית ענו שאי, שהיו זקוקים לשירות אמבולנס

) ם ציינוכפי שחלק מהמרואייני(שהחברים לא קיבלו הסבר מספק לגבי הזכויות המגיעות להם בתכנית 

  . או שחלק מהקשישים זקוקים לתזכורת

  

  שימוש בשירותי התכנית
  תיקונים בדירה

שלושים ושישה אחוזים מהם פנו לעזרה .  מבתי האב היו בעיות בדירה בשנה שקדמה לריאיון68%-ל

, האחרים לא פנו בעיקר משום שהעדיפו לקבל עזרה מגורמים אחרים).  מכלל החברים24%(מהתכנית 

חלק לא מבוטל מהחברים אינם מודעים לכך שניתן , כמו כן. מכרים ואנשי מקצוע, י משפחהכגון בנ

מבין . וחלק קטן לא פנו מפני שהתאכזבו מהשירות שקיבלו בעבר בתכנית, לבקש עזרה במסגרת התכנית

  ). מכלל החברים19%( אכן קיבלו עזרה מאב השכונה 79%, הפונים

  

 הפנייה לעזרה מהתכנית והעזרה שניתנה בפועל מאב השכונה ,הנתונים מראים כי הדרישה לשירות

  .גבוהות יותר בתכניות של החברות הפרטיות מאשר בעמותות, ושביעות הרצון ממנה
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  ביקור בית של רופא
ציינו כי קרה להם בשנה האחרונה שחשו ברע ונזקקו בדחיפות לביקור ) 46%(קרוב למחצית החברים 

 35%( מהם 88%-פנו לתכנית לעזרה ול)  מכלל החברים40%(חוזים מהם שמונים ושבעה א. רופא בביתם

החברים שביקשו ביקור רופא ולא קיבלו את השירות דיווחו בדרך . נשלח רופא הביתה) מכלל החברים

, נזקקים מעטים לא פנו מלכתחילה בבקשה לשירות. ולבסוף לא נזקקו לשירות, כלל שבעייתם נפתרה

  .השירותרובם משום שלא ידעו על 

  

  .ניכרת עלייה בהזדקקות לשירותי ביקור רופא וגם בשימוש בשירות, בהשוואה למחקר ההערכה הקודם

  

  שירותי אמבולנס
 מכלל 9%( מהם 41%-עשרים ושניים אחוזים מכלל החברים נזקקו להגיע באופן דחוף לבית חולים ו

בולנס בעצמם או שהעדיפו להגיע מרבית החברים שנזקקו לכך הזמינו אמ. פנו לעזרה מהמוקד) החברים

סיבה לכך יכולה להיות שרק כרבע מהחברים ידעו שהשירות ניתן דרך . לבית החולים בכוחות עצמם

  . התכנית

  

אולי מפני שיש אחוז , בהשוואה למחקר ההערכה הקודם ניכרת עלייה בהזדקקות לשירותי אמבולנס

  .גבוה יותר של אנשים מוגבלים בתפקודם

  
  רתיתהפעילות החב

.  דיווחו כי הם נוהגים להשתתף ברוב הפעילות או לפעמים30%, לגבי ההשתתפות בפעילות החברתית

הנתונים הללו . נשים ועצמאיים, בפעילות החברתית משתתפים שיעורים גבוהים יותר בקרב בודדים

ביקורים או , לדוגמה(מעלים את הצורך להקדיש יותר תשומת לב לצד החברתי של המוגבלים 

לשקול תגבור , )תקשרויות תכופות יותר מאב השכונה או לשלוח אליהם מתנדבים שישוחחו ִעמםה

 15%-שכן כ, ולהתייעץ עם החברים לגבי תכנים מועדפים, הסעות לחברים שקשה להם להגיע למועדון

  . מהחברים ציינו שהפעילות אינה מעניינת מספיק

  

 אינם מרוצים או לא 40%-כ, יתר על כן. תים קרובותכרבע מחברי התכניות ציינו שהם חשים בדידות לע

  . כל כך מרוצים מהאופן שהם מעבירים את זמנם

  

שיעורי השתתפות גבוהים יותר בפעילויות החברתיות נמצאו בתכניות של העמותות לעומת החברות 

לה ירידה ח, בהשוואה לסקר הקודם, עוד יש לציין כי. והפעילות השכיחה ביניהן היא הרצאות, הפרטיות

  .בשיעורי ההשתתפות בפעילות החברתית

  

  התנדבות בתכנית
מתוך מטרה לחזק את הפעילות , תכנית הקהילה התומכת מעודדת את חבריה להתנדב בתכנית

נמצא כי על אף החשיבות . לסייע לחברים בעלי מוגבלות ולקדם את הקשרים בין החברים, החברתית

 מהחברים 2%-כ. ת תשומת לב מספקת לגיוס מתנדביםלא ניתנ, שמעניקים לכך מפעילי התכנית

ודיווחו כי ההתנדבות מחזקת את תחושת המעורבות , כל המתנדבים היו שבעי רצון מתפקידם. מתנדבים
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, מבין החברים שאינם מתנדבים. ומספקת להם הזדמנות להדק את הקשרים עם חברים אחרים בתכנית

  . הביעו רצון להתנדב9%

  

  אינם כלולים בסל השירותיםשירותים נוספים ש
, מטרה נוספת של המחקר הייתה לזהות צרכים נוספים אצל החברים שאינם מקבלים מענה בתכנית

ליווי לבדיקות או לטיפולים רפואיים נמצא כצורך . מתוך כוונה לשקול כיוונים לענות על צרכים אלו

  ). 61%(שהחברים נזקקים לו בהיקף הגדול ביותר 

  

ציינו שקרה להם בשנה האחרונה שנזקקו לסיוע בהבאת תרופות או ) 49%(המשיבים כמחצית , בנוסף

 פנו לאב - רובם ככולם מתכנית אחת - 5%, מהם. בקניות או שיביאו להם בדיקות מעבדה כשהיו חולים

, מרבית החברים פנו לבני משפחה. על אף שהשירות אינו כלול בסל, ומחציתם קיבלו ממנו עזרה, השכונה

ארבעה אחוזים ציינו שקרה להם שוויתרו על נטילת .  שלושה אחוזים מהנזקקים לא פנו לאף אחדואילו

  .תרופות כי לא היה מי שיביא להם אותן

  

  שביעות רצון משירותים ספציפיים
שביעות הרצון . במחקר נבדקה שביעות הרצון מכל אחד משירותי התכנית בקרב המשתמשים בשירותים

שביעות רצון גבוהה .  מהמשתמשים היו שבעי רצון91%: שירותי המוקדניותהגבוהה ביותר הייתה מ

שביעות רצון ). 82%(ומהפעילויות החברתיות ) 83%(משירותי הרופא , )86%(הייתה גם מאב השכונה 

  ).66%(ומתיקונים בדירה ) 75%(נמוכה נמצאה משירותי האמבולנס 

  

ה ביניהן הייתה שביעות רצון ממהירות התגובה של הנפוצ, החברים ציינו סיבות שונות לשביעות רצונם

ביחס לפעילויות . שביעות רצון מאב השכונה הייתה קשורה לאדיבותו ולרצונו לסייע. המוקדניות

. המרואיינים ציינו כי הן היו מעניינות וכי הן סיפקו להם הזדמנויות לפגוש אנשים חדשים, החברתיות

ביחס . תר מאיכות הטיפול הרפואי ופחות מהזמן שחלף עד שהגיעשביעות רצון משירותי הרופא הייתה יו

בקרב , לא נמצא הבדל בשביעות הרצון בין משך זמן הגעתו ובין הטיפול שקיבלו, לשירותי אמבולנס

  .החברים שהשתמשו בשירות

  

ו בגלל חוסר אדיבות( הביעו חוסר שביעות רצון 9%, על אף שמרבית החברים היו שבעי רצון מאב השכונה

חשוב לדאוג לכך שיהיה לחברים קל להתקשר לאב השכונה , באופן כללי). ובגלל חוסר נכונותו לעזור

  .ולהשיגו

  

 7%-ו, )במיוחד טיולים(שניים עשר אחוזים מהחברים הרגישו שלא היו מספיק פעילויות חברתיות 

רה היוותה בעבורם חמישה אחוזים ציינו שהתחבו. הרגישו שהפעילויות יכולות להיות יותר מעניינות

  .ייתכן שחלק מהחברים לא השתתפו בפעילות החברתית מפני שהיה להם קשה להגיע אליהן. בעיה

  

מרואיינים שהשתמשו בשירותים הביעו ביקורת על משך ההגעה של , ביחס לשירותים הרפואיים

  ).בהתאמה, 42%- ו19%(האמבולנס והרופא 
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 28%(חוסר ידע על קיום השירות : ים קשור למספר גורמיםנראה כי חוסר שביעות רצון משירות התיקונ

  אב השכונה לא היה מעורב מספיק בתיקונים ; )מהנזקקים לשירות זה לא ידעו שניתן להיעזר בתכנית

וחוסר ; ) מהמקרים87%(אף אחד לא בדק שטיפלו בבעיה ; התיקון לא נעשה מיד; ) מהתיקונים21%-ב(

  .קת השירות וסוגי התיקונים שהשירות מכסהזמן אספ, הגדרה ברורה של השירות

  

פרט לשירות , שביעות הרצון מכל השירותים הייתה גבוהה מזו שנמצאה במחקר הקודם, במחקר זה

  .שבו נרשמה שביעות רצון נמוכה יותר, התיקונים

  

  הערכה כוללת של התכנית ותרומתה

ה העיקרית שלה לחברים היא התרומ. שמונים אחוזים מהחברים היו מרוצים מהתכנית באופן כללי

  שיעור גבוה דיווחו כי היא מקלה על הילדים ).  מהחברים69%-ל(הביטחון האישי שהיא מקנה להם 

  ). 24%(ושהיא מאפשרת לזקנים להמשיך להתגורר בביתם ) 32%(

  

תרמו להעלאת שביעות הרצון ) בעיקר המוגבלים ביניהם(נמצא כי ביקורי אב השכונה בבית החברים 

היייתה גורם חשוב , כמו גם משירותי המוקד, שביעות הרצון מאב השכונה. ו ומהתכנית כולהממנ

  . בהסברת שביעות הרצון הכללית מהתכנית

  

  כיווני פעולה לשיקול עתידי

  :המחקר העלה מספר נקודות שיש לתת עליהן את הדעת

ם באשר לזמינות  יש לפעול על דרך השגרה להגברת רמת הידע בקרב החברי-שימוש בשירותים  

 .יש אף לעודד את השימוש בשירותים, לגבי קבוצות מסוימות. השירותים
 קיימת שונות רבה בין התכניות ותחומים אלה לא פותחו במידה -פעילות חברתית והתנדבות  

 .מספקת בכל התכניות
 אחת . מקומו כאיש מפתח בתכנית דורש השקעה בקידום יכולת אב השכונה ומיומנותו-אב השכונה  

 .הדרכים לעשות זאת היא בהקמת פורום של אבות שכונה לצורך למידה ותמיכה הדדית
כמו ליווי לבדיקות רפואיות והבאת , מסופקים שאינם כלולים בתכנית-במחקר זוהו צרכים בלתי 

לאלה יש משמעות גוברת לאור הזדקנות חברי הקהילה התומכת ולעלייה בשיעור . תרופות

 .המוגבלים בקרבם
  

ארגונית של אשל ובפני הצוות הבכיר במשרד העבודה -מצאים הוצגו בפני הוועדה המקצועית הביןהמ

מסופקים -ונדונו הדרכים לשפר את הפצת המידע לחברים וכיצד לתת מענה לצרכים הבלתי, והרווחה

  .לשם הפקת לקחים ברמה הארצית, שזוהו
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