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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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  דברי תודה
  

ועל כך נתונה להם , אנשים רבים שתרמו להצלחתובמהלך עבודת המחקר והכנת דוח זה נעזרנו ב

מפקחת ארצית של משרד העבודה ,  איילה שפירא;מנהל תחום הדיור באשל, שלום טיין: תודתנו

 דרור רותם מנהל תחום תכנון ומחקר באשל ורונית ניסנבאום    ;ל אשל"יצחק בריק מנכ; והרווחה

  .תיהם המועילותעל הערותיהם והצעו, עוזרת למנהל תחום הדיור באשל

  

לכל , "עזרפון"ו" לייףסקיו"לחברות , ברצוננו להביע תודה חמה לנציגי העמותות למען הזקן, בנוסף

  . שהשתתפו במחקר התכניותהרכזות החברתיות וחברי, אבות השכונה, מנהלי התכניות

  

, מכון ברוקדייל-טוינ'גמנהל , ק חביב' ולגמנהלת תכנית מחקר הזיקנה, ני ברודסקי'תודתנו נתונה גם לג

לדפנה סמואל ולשולי יחזקאלי על , לאילנה מזרחי על תרומתה בכתיבת השאלון, על ההערות המלמדות

למיכל אסא שריכזה את עבודת השדה וסייעה בעיבודים , הסיוע בעיבוד הנתונים במחקר הרוחב

ימלבלאו על ליעל ה, לאילנה קורצווייל על פיתוח ותמיכה של המערכת הממוחשבת, הסטטיסטיים

  . הדרכת המראיינות ולצוות עבודת השדה

  

 על העזרה פרידמןללסלי קליינמן על ההפקה וההבאה לדפוס ולאילנה , תודה למטי מויאל שערכה דוח זה

  .תודות גם לכל עמיתינו במכון שסייעו במהלך העבודה בעצות ובהערות. בהדפסה
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  מבוא. 1
  

, הוקמה ביוזמת אשל ומשרד העבודה והרווחה") שכונה תומכת: "לשעבר" (קהילה תומכת"התכנית 

רשויות מקומיות , עיריות, בשיתוף עמותות למען הזקן, 1989מופעלת בידיהם משנת והיא ממומנת ו

וכיום , התכנית מיועדת לקשישים הגרים בקהילה). חברות עסקיות למטרות רווח(וחברות פרטיות 

בסל השירותים של התכנית יש ארבעה .  קשישים11,000-חברים ביותר משבעים קהילות למעלה מ

  ; בכל שעות היממה, או בידי חברה מסחרית" יד שרה"המופעל בידי , צוקהמוקד מ) 1: (רכיבים

,  סיוע בתיקונים בבית-אב שכונה ) 3(;  ביקור בית של רופא והזמנת אמבולנס-שירותים רפואיים ) 2(

מטרת . מיגוון פעילויות חברתיות ותמיכה חברתית) 4(; ליווי לטיפולים או לבדיקות רפואיות ועוד

ולספק , לאפשר להם להמשיך להתגורר בביתם, שפר את איכות חייהם של הקשישיםהתכנית היא ל

  . שירותים ספציפיים שאין להם מענה במסגרת שירותים אחרים בקהילה

  

כפי שנמצא , עולה בקנה אחד עם העדפותיהם של קשישים, העומדת בבסיס התכנית, תפיסה זו

 ,Woodruff and Applebaum, 1996; Judge, 1978; Tinker(במחקרים שנערכו באירופה ובארצות הברית 
כמו , וישנן אפילו מדינות, בשנים האחרונות פותחו מסגרות שונות המיועדות לקשישים בקהילה). 1997

מתוך כוונה לייעד את המוסדות בעיקר , שהמדיניות שלהן מעודדת דיור קהילתי, שבדיה ודנמרק, הולנד

התורמים לדחיית מיסוד ומאפשרים לקשיש להזדקן , יםמודלים שונ. לקשישים המוגבלים יותר

  " קהילת הפרישה הטבעית"אחד מהם הוא מודל ). 2000, קינג(בסביבתו הטבעית מתוארים בספרות 

)NORC - Naturally Occurring Retirement Community( ,שפותח , המודל. הדומה מאוד לקהילה התומכת

שירות , מעקב בריאותי: כגון, מספק שירותים, ארצות הבריתבמדינת ניו יורק ובמדינת וושינגטון ב

שירות הסעות , ייעוץ משפטי, שירות לטיפול בית, שירותי קניות וליווי, שירות סוציאלי, ארוחות לבית

  ). Administration on Aging, 1995; Franklin, 1998(ופעילויות פנאי 

  

לקשישים בקהילה ברוח דומה לקהילה התומכת רסי פועלים מספר גופים המספקים שירותים 'בניו ג

שירותי הרווחה מפעילים תכניות . )Continuing Care Retirement Community - CCRCפי מודל -על(

לכל תכנית יש מנהל בעל תפקיד דומה לזה של אב . Medicaid- וMedicareבשילוב עם , לקשישים בקהילה

ישים ולמתנדבים בתכנית והוא נמצא עם החברים הוא מקשר בין הקשישים למועדון הקש: השכונה

 ניתנים במסגרת הרצף הטיפולי גם שירותים המאפשרים לקשישים להמשיך CCRC-ב. בקשר לפי הצורך

כולל טיפול בצדדים המינהליים וייצוג כלפי חברות , רופא, אחות(שירותים רפואיים : להתגורר בביתם

אום עם נותני שירותים אחרים בקהילה ובני משפחה תי, ביטחון אישי, ארוחות מוכנות, )הביטוח

  ).CADBURY - Continuing Care at Homeלדוגמה בתכנית (

  

 - Living at Home/Block Nurse Programהנקרא, במינסוטה קיים פרויקט דומה לקהילה התומכת
LH/BNP. הממומנות שירותים רפואיים ושירותי מטפלות, בפרויקט ניתנים שירותים של מוקד מצוקה 

מבקרים אותם , וכן מפעילים מתנדבים רבים המסיעים לקשישים, Medicaid-ו Medicareבסיועם של 

  .ומספקים להם אוכל חם ותרופות



  

  2

,  בארבע תכניות קהילה תומכת1998 ועד אמצע 1997במחקר הערכה שהתבצע במכון ברוקדייל מאמצע 

ם והמנהלים ואשר שימשו גם בסיס לפיתוחן פי המטרות שהציבו המתכנני-נבחנו הישגי התכניות על

. והגופים המפעילים אף הם היו שונים, המחקר נערך בצורות יישוב שונות. ולגיבוש המודלים להפעלתן

ממצאי המחקר הראו שהמודל הבסיסי יכול לפעול ביישובים שונים ובהנהלת גופים שונים אם כי נמצאו 

א במחקר כי מרבית החברים היו שבעי רצון מהתכנית עוד נמצ. הבדלים בהיבטים שונים של ההפעלה

  ). 1999, מזרחי והימלבלאו(

  

 בחינה מעמיקה של ארבע -מחקר עומק ) א: בוצע בשני מישורים, שיתואר בדוח הנוכחי, מחקר ההמשך

עמותה למען (תכניות במטרה לקבל תמונה על התפתחויות ועל ההבדלים בין התכניות ובין המפעילים 

 בחינה כללית של כל תכניות קהילה תומכת -מחקר כללי ) ב). חברה פרטית למטרות רווחהקשיש או 

במחקר העומק . בארץ במטרה לקבל נתוני רקע על האוכלוסייה והשירותים המסופקים ברמה הארצית

 -שתיים מהתכניות נבדקו גם במחקר הקודם ושתיים . מנהליהן ומפעיליהן, רואיינו חברי ארבע תכניות

במחקר הכללי נאספו .  בידי חברות פרטיות-שתי תכניות מופעלות בידי עמותות ושתיים . דקולא נב

דוח זה מציג את סיכום הממצאים .  תכניות על סמך שאלונים שמילאו מנהלי התכניות46-נתונים מ

  .שעלו ממחקר העומק, תוך התמקדות בהערכות הקשישים החברים בתכניות, משתי הרמות

  

  המחקר הכללי. 2
  

   מטרה 2.1
על , מטרת המחקר הכללי היא לקבל מידע ברמה הארצית על מאפייני החברים בשכונות התומכות

מתוך כוונה לסייע בהתוויית כיווני פיתוח של התכניות , מאפייני כוח האדם ועל הפעילויות הניתנות בהן

  .בעתיד

  

   השיטה2.2
את השאלונים מילאו מנהלי . למילוי עצמי שכונות ברחבי הארץ שאלונים 46- הופצו ב2000בסוף שנת 

השירותים הניתנים , מאפייני המשתתפים: הנושאים שנבדקו היו. תכניות הפועלות יותר מחצי שנה

מאפייני כוח , שיווק התכנית, התנדבות, מאפייני הפעילות החברתית וההשתתפות בה, ואופן אספקתם

  .  האדם ומאפיינים ארגוניים אחרים

  

  קריים  ממצאים עי2.3
  מאפיינים ארגוניים

להלן (למען הזקן   בידי עמותות- מופעלות בידי חברות פרטיות והיתר 39%, מבין כלל התכניות

  ").העמותות"

  

כולן ( מהתכניות 40%-וב,  שעות בשבוע14העובדת בממוצע ,  מהתכניות יש רכזת חברתית60%-ב

  .אין רכזת) מופעלות בידי עמותות
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שעות , בתכניות שיש בהן אב שכונה אחד). בעיקר בעמותות(י אבות שכונה  מהתכניות יש שנ21%-ב

הם מועסקים בהיקפי משרה , כאשר יש שני אבות שכונה. 37-העבודה השבועיות שלו מסתכמות ב

מספר , בתכניות עם שני אבות שכונה.  שעות שבועיות לשני26 שעות שבועיות לאחד ועוד 37: שונים

  .  בתכניות עם אב שכונה אחד ממספרם20-החברים גדול ב

  
). עומס רב יותר דווח בעמותות( ציינו שיש על אב השכונה עומס רב או רב מאוד 47%, מבין המשיבים

מידת העומס על אב . הסיבה השכיחה בין הסיבות העיקריות לעומס היא העיסוק הרב בתיקונים בדירות

;  חברים196היו בממוצע , עומס רב מאודבתכניות שציינו : השכונה תואמת את מספר החברים בתכנית

 132, 151: פערים דומים נמצאו לגבי בתי אב.  חברים165 -עומס בינוני ;  חברים בממוצע177 -עומס רב 

  . בהתאמה,  בתי אב125-ו

  
ההצעה השכיחה . מנהלי התכניות נשאלו כיצד לדעתם ניתן להקל את העומס המוטל על אב השכונה

להקטין את , עוד הוצע להוריד מהם את נטל ניהול המשרד והמינהלה. ותקציבהייתה תוספת כוח אדם 

  .לתת להם כלי רכב או תווי חנייה ולבקש עזרה מגופים עירוניים וממשלתיים, מספר החברים

  
 מהשכונות ציינו בעיות 12%-ב. במרבית התכניות לא נתקלו בבעיות בשירותים הרפואיים ובמוקד

שהשכיחה ,  מהשכונות דווח על בעיות עם האמבולנס14%-ב. לאב השכונהבהעברת המידע בין המוקד 

  .ביניהן היא סידורי התשלום בעבור השירות

  
  אוכלוסיית התכנית

התפלגות .  מכלל החברים67%הנשים מהוות .  חברים8,300- בתי אב או כ6,300- התכניות נכללו כ46-ב

. 30% - 80 מהחברים ומעל גיל 50% - 70-79ים בגיל,  מהחברים20% - 69עד גיל : הגילים היא כדלקמן

 8%, שמונה עשר אחוזים מכלל החברים זכאים לגמלת חוק סיעוד. כמחצית החברים בתכניות נשואים

 מבתי האב 36%- מהחברים מקבלים השלמת הכנסה ו28%, נזקקים לעזרת אדם כדי לצאת מהבית

, ברודסקי(אה לכלל הקשישים בארץ בהשוו. מקבלים סבסוד לתשלומיהם לתכנית הקהילה התומכת

ואילו שיעור , והזכאים לגמלת חוק סיעוד גבוהים יותר+ 80-בני ה, שיעורי הנשים, )2001, שנור ובאר

  ).1לוח (הנשואים נמוך 

  
  )אחוזים( תכניות הקהילה התומכת ושל כלל הקשישים 46תכונות דמוגרפיות של חברי : 1לוח 

  ם בארץכלל הקשישי  חברי הקהילה התומכת 
  22  30  +80בני 
 57 67  נשים

 58 50  נשואים
  12  18  זכאים לחוק סיעוד

 32 28  מקבלי קצבת זיקנה עם השלמת הכנסה
  

בתכניות המופעלות בידי חברות פרטיות ).  בתי אב34-231: הטווח( בתי אב בכל תכנית 136בממוצע ישנם 

מספר החברים הממוצע .  בידי עמותותלעומת תכניות המופעלות,  בתי אב יותר בממוצע70-ישנם כ

,  חברים יותר בממוצע100-ובחברות הפרטיות יש כ)  חברים38-291: הטווח (181לקהילה עמד על 

  .בהשוואה לתכניות המופעלות בידי עמותות
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 חברים בממוצע 29-מתברר שבחצי השנה שקדמה למילוי השאלון הצטרפו כ, לגבי תחלופת החברים

   חברים 11, במקביל.  חברים בחצי שנה1,300הצטרפו לתכנית מעל , במבט ארצי. ) בתי אב19(לקהילה 

 חברים בסך 506 ,)בעמותות בתכניות של החברות הפרטיות לעומת שמונה 16(בממוצע לתכנית עזבו 

) בן משפחה או בית אבות(מעבר למקום מגורים אחר : הסיבות השכיחות לעזיבה היו. הכול בכל התכניות

אכזבה מהשירות הרפואי ומוגבלות רבה מדי הדורשת , ו גם שעזבו על רקע גובה התשלוםהי. ופטירה

שיעור העזיבה והסיבות במחקר הנוכחי דומים לאלה . אך מספרם היה קטן יחסית, שירותים מיוחדים

  ).1999, מזרחי והימלבלאו(שהתקבלו במחקר ההערכה הקודם 

  

  פעילויות התכנית

כרבע מהפעילויות . המיועדות רק לחברי התכנית, עילויות חברתיות מהתכניות מתקיימות פ67%-ב

 - עוד כחמישית ,  במועדון של העמותה המקומית למען הזקן-כחמישית , מתקיימות במועדון של העירייה

 מהקהילות מקבלים 82%-ב. ס"כמו מרכז יום ומתנ, היתר ציינו מקומות אחרים. במועדון של התכנית

  . דשיהחברים דף פעילויות ח

  

 43%-ב( מהתכניות המקיימות פעילות חברתית מופעלים במועדונים ארבעה חוגים בממוצע 72%-ב

 34%-כ).  חוגים6-7 מהם יש 19%- חוגים וב4-5 מתקיימים 38%-ב,  חוגים2-3מהמועדונים מופעלים 

 מכלל 6%-5%וכל אחד מהחוגים האלה מהווה ,  הם מלאכת יד15%-כ, מכלל החוגים הם חוגי התעמלות

 -  53%,  ניתנים בתדירות של פעמיים בשבוע29%, מבין כל החוגים. ך"ציור על עץ ותנ, אנגלית: החוגים

  .  פעם בחודש- 7%- פעם בשבועיים ו- 11%, פעם בשבוע

  

מתברר כי בתכניות המופעלות בידי עמותות מספר החוגים ומספר המשתתפים בממוצע גבוהים יותר 

, 12 משתתפים לחוג לעומת 19-חמישה חוגים לעומת שלושה ו( הפרטיות מהמספרים המקבילים בחברות

  ).בהתאמה

  

). כתשע הרצאות בחצי שנה( מהקהילות המקיימות פעילות מתקיימות במועדון הרצאות 94%-ב

אמצע שנת (בחצי השנה שקדמה למילוי השאלון )  טיולים1-3: הטווח(בכמחצית התכניות נערכו טיולים 

 טיול מחוץ לעיר 2%- היו בעיר ליום אחד ו38%,  היו מחוץ לעיר ליום אחד60%, טיוליםמבין כל ה). 2000

  . ליותר מיום

  

אולם מספר , בחברות הפרטיות התקיימו שני טיולים בממוצע בחצי שנה לעומת טיול אחד בעמותות

יש .  בחברות הפרטיות26לעומת ,  משתתפים בממוצע לטיול34: המשתתפים היה גבוה יותר בעמותות

  . לזכור כי בתכניות שמפעילות חברות פרטיות מספר החברים לתכנית גבוה יותר בממוצע

  התנדבות

 מהקהילות 85%-בכל התכניות המנוהלות בידי חברות פרטיות וב,  מהקהילות דווח על מתנדבים88%-ב

 2%-שהם כ, שלושה מתנדבים בממוצע לכל התכניות(המנוהלות בידי עמותות דווח על מתנדבים 

  ). 2001, ר ובארשנּו, ברודסקי(זהו שיעור נמוך בהשוואה לאוכלוסיית הקשישים בישראל ). מהחברים
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   כלליותהערכות

.  לא-במסגרת המחקר נתבקשו מפעילי התכניות לציין באילו מובנים התכנית מופעלת בהצלחה ובאילו 

וכי שיתוף הפעולה בין , נים מהמשיבים ציינו כי באופן כללי שירותי התכנית הם טובים וזמי80%-כ

כמחצית המשיבים ציינו . השיווק ופריסת התכנית ואב השכונה הם טובים, התכנית לגורמים אחרים

מספר תחומי הפעילות של התכנית קטן ומספר , מחסור בכוח אדם ובתקציבים: הצלחה-גורמים לאי

): תות מאשר בחברות הפרטיותיותר בעמו(כשליש מהמשיבים הוסיפו הערות והמלצות .  גדול מדיחברים

 ,התנאים הפיזיים של מתקני הפעילותלפעול לשיפור , יש להשקיע יותר בשיווק ובגיוס חברים חדשים

להגדיל את , לתת יותר תשומת לב לחברים בודדים, לפתור בעיות בתיאום בין גורמים שונים בתכנית

  . התקציב לתכנית ולהרחיב את הפרויקט לכל זכאי חוק סיעוד

  

  מחקר העומק . 3
  

   רקע3.1
ששימשו מעין מקרה מבחן לשם הפקת לקחים ברמה , בארבע תכניות, כאמור, מחקר העומק נעשה

  .הארצית

  

בכל ארבע הקהילות שנבדקו ) עם גוונים קלים(סל השירותים הניתן לחברי התכנית דומה במהותו 

ומספר החברים , פרטיות לעמותותיש הבדלים בצורת הניהול בין החברות ה, לעומת זאת. במחקר העומק

  . אף הוא שונה

  

  באר טוביה 

העמותה : התגופים שותפים בהפעלמספר .  בתי אב150-וכיום היא מונה כ, 1997יולי התכנית פועלת מ

 ומשרד העבודה  אשל,"ביקורופא"חברת ,  באר טוביההמועצה האזורית,  באר טוביהלמען הקשיש

  . והרווחה

  

  :סל השירותים כולל

  )   "יד שרה"מוקד החירום של , ביקור בית של רופא, אמבולנס(רותי בריאות במצב חירום שי .1

  וכן סיוע בתיקונים קלים , )קצר חשמלי, הצפה( בבית  חירוםתיקוניל םשירותי .2

  )  ומסיבותחוגים, הרצאות, טיולים(פעילות חברתית  .3

  

   .אזוריתהמועצה  והישעמותה למען הקשה ידי- התכנית והבאת חברים חדשים נעשה עלשיווק

:  החוגיםובכללה, תוך סיוע לאב השכונה, של פעילויות חברתיותמפעילה מיגוון רחב הרכזת החברתית 

 סרט המוקרן, )בתשלום(סדנה לתיעוד זיכרונות , ריקודי עם, )מסובסד(התעמלות , )בתשלום(מלאכת יד 

  .והרצאה פעם בחודש" מועדון הסרט הטוב"פעם בשבועיים ב

  .מעט מתנדבים בין החבריםאין כ
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  חדרה

  העמותה למען הקשיש שותפיםהפעלה ל. בתי אב230-ומונה כיום כ, 1998  פועלת מדצמברהתכנית

    .אשל ומשרד העבודה והרווחה, "עזרפון"חברת , המדור לקשיש ומחלקת הרווחה בעיריית חדרה, חדרה

  

  : כוללהשירותים סל 

  )   "עזרפון "- מוקד חירום ;ביקור בית של רופא, סאמבולנ(שירותי  בריאות במצב חירום  .1

  וכן סיוע בתיקונים קלים ,  בבית חירוםשירות תיקוני .2

  ) ומסיבותחוגים, הרצאות, טיולים(פעילות חברתית  .3

  "עזרפון" ייחודי ל-) למקרה של חשד לפריצה וכדומה(סייר ביטחון  .4

  

בזכות המוניטין , תנה להצטרפות לתכניתוכיום יש רשימת המ ,"עזרפון" ידי- נעשה עלשיווק התכנית

  .שיצא לה

  .'החוגים כוללים התעמלות וברידג

  .יש הפועלים בהתנדבות, בין החברים

  

   חיפה

 העמותה למען  הםשותפים בהפעלההגופים  ה. בתי אב200-ומונה כיום כ, 1997 מאי  פועלת מאזהתכנית

    .של ומשרד העבודה והרווחהא, "סקיולייף", המדור לקשיש בעיריית חיפה,  חיפההקשיש

  

  : כוללהשירותים סל 

  )   "סקיולייף" מוקד חירום של ;ביקור בית של רופא, אמבולנס(שירותי בריאות במצב חירום  .1

  וכן סיוע בתיקונים קלים , שירותי תיקונים בבית במצב חירום .2

  )  ומסיבותחוגים, הרצאות, טיולים(פעילות חברתית  .3

  

בזכות המוניטין , וכיום יש רשימת המתנה להצטרפות לתכנית ,"סקיולייף"  נעשה בידישיווק התכנית

  .שיצא לה

פעם . הרצאה פעמיים בשבוע וטיול פעם בחודש, ך ואנגלית"תנ, הפעילות החברתית כוללת חוגי התעמלות

  .ויש מסיבות בחגים, בשנה נוסעים לים המלח לכמה ימים

  .ההתנדבות היא בהיקף מצומצם

                                    

  רמת השרון

העמותה למען   הםשותפים בהפעלההגופים  ה. בתי אב140-ומונה כיום כ, 1997  פועלת מיוניהתכנית

אשל , ")עזרפון"באחריות (מ "חברת מרל, מחלקת הרווחה במועצה המקומית רמת השרון, הקשיש

    .ומשרד העבודה והרווחה

  

  : כוללהשירותים סל 

  )"יד שרה" מוקד חירום של ;ביקור בית של רופא, אמבולנס( במצב חירום שירותי בריאות .1

  וכן סיוע בתיקונים קלים ,  בבית חירוםשירות תיקוני .2
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  )  ומסיבותחוגים, הרצאות, טיולים(פעילות חברתית  .3

  

  .חלקת הרווחהמועמותה למען הקשיש ה  נעשה בידישיווק התכנית

  .ול פעם בחודשייםהפעילות החברתית כוללת חוגי התעמלות וטי

  .אין כמעט מתנדבים בין חברי התכנית

  

   מטרות ההערכה3.2
ההערכה במחקר העומק נועדה לבחון את המידה שבה משיגה תכנית הקהילה התומכת את המטרות 

מסופקים בקרב חברי התכנית והאם ישנם הבדלים -באיזו מידה קיימים צרכים בלתי, שהציבה בפניה

לקחי ההערכה יסייעו בשיפור התכניות המופעלות , בנוסף. ידי הגופים השונים-בין תכניות המופעלות על

  .כיום

  

   השיטה3.3
  :מחקר העומק התבצע בשני שלבים

, ראיונות עומק באמצעות שאלון חצי מובנה נעשו עם המנהלים ועם המפעילים של ארבע התכניות .1

  .ת ראותםמנקוד, במטרה לקבל מידע על מאפייני התכניות ואוכלוסיית היעד

במטרה ללמוד על שימוש בשירותי , ראיונות פנים אל פנים עם חברי התכנית באמצעות שאלון מובנה .2

על הערכתם את השירותים שקיבלו ועל מידת הידע שלהם על , מסופקים-על צרכים בלתי, התכנית

  . זכויותיהם

  

  האוכלוסייה

רמת השרון ובאר , חיפה, חדרה: תכניות בתי אב בארבע 748 חברים או 1,003באוכלוסיית המחקר נכללו 

ואילו התכניות בבאר טוביה וברמת , התכניות בחדרה ובחיפה מופעלות בידי חברות פרטיות. טוביה

יש לזכור שאוכלוסיית . קהילות באר טוביה וחיפה נכללו במחקר הקודם. השרון מופעלות בידי עמותות

, לל הבדלים בשיטת הדגימה בין שני המחקריםבג. המחקר אינה מייצגת בהכרח את חברי כל התכניות

  .השוואת הממצאים למחקר הקודם מוגבלת

  

  המדגם

.  בתי אב באופן אקראי מרשימת החברים בכל תכנית204נדגמו , במטרה לייצג את ארבע הקהילות הללו

  ).2ראו פירוט בלוח (בכל בית אב רואיינו כל החברים בתכנית 
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  1ישובאוכלוסייה ומדגם לפי י: 2לוח 
  באר טוביה  רמת השרון  חיפה  חדרה  כ"סה 

            אוכלוסייה
 223 181 302 297 1,003  חברים
 63 42 79 71 255  זוגות

 97 97 144 155 493  בודדים
 160 139 223 226 748  בתי אב
            מדגם

 72 65 69 67 273  חברים 
 22  14 17 16 69  זוגות

 28  37 35 35 135  בודדים
 50 51 52 51 204  בתי אב 

  
  השאלון

השינויים בשאלות . 1998השאלון מתבסס בעיקרו על השאלון שתוקף ושימש למחקר ההערכה בשנת 

בשל הרצון לשלב אחות , לדוגמה. נעשו בהתאם להדגשים ולנושאים שהוחלט לבדוק במחקר הנוכחי

ו בסיס להערכת שישמש, נוספו לשאלון סדרת שאלות המתייחסות לשירותי אחות בקהילה, בתכנית

והלקחים ממנו ,  מרואיינים15שכלל , השאלון המעודכן נוסה ותוקף במבחן מוקדם. השירות בעתיד

  .יושמו לשיפור השאלון

  
  איסוף הנתונים

בידי , 2001במהלך חודש ספטמבר ובתחילת אוקטובר , הקשישים רואיינו בביתם בראיונות פנים אל פנים

והיתר לא ,  סירבו להתראיין7%, 83%-שיעור ההיענות הגיע ל. ךצוות מראיינות שהוכשרו במיוחד לכ

שיעור ההיענות בבאר טוביה ). 3לוח (כמו בעיות מנטליות וקשיים ביצירת קשר , רואיינו מסיבות אחרות

  . הנמוך ביותר-היה הגבוה ביותר ובחיפה 

  

  סיכום עבודת השדה: 3לוח 

  כ"סה 
 204  כ בתי אב שנדגמו"סה

 12  תעזבו את התכני
 2  נפטרו

 190  בתי אב במדגם נטו
 12  סירבו

 21  לא רואיינו מסיבות אחרות
 157  רואיינו

 83 )מהמדגם נטו של בתי אב(אחוז ההיענות 
 205  מספר החברים שרואיינו

  

                                                   
  .רמת השרון ובאר טוביה, חיפה, חדרה:   כל הלוחות בהמשך הדוח מתייחסים לארבע התכניות 1
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   ממצאים עיקריים3.4
  מאפייני האוכלוסייה

  .מאפייני בריאות ותפקוד, דמוגרפיים-מאפיינים סוציו: פרק זה יתמקד במאפיינים של חברי התכנית

  

  דמוגרפיים-מאפיינים סוציו
 או 64שבעה אחוזים מהחברים הם בני . 51-97: טווח הגילים, 76הגיל הממוצע של חברי התכניות הוא 

הנשים מהוות . כ" מהסה16% או יותר מהווים 85 ובני 45% - 75-84בני , 32% מהווים 65-74בני , פחות

. תיכונית- הם בעלי השכלה על15%-ם הם בעלי השכלה יסודית וככמחצית החברי.  מהחברים68%

שני אחוזים .  מהחברים הם ילידי אירופה ואמריקה59%;  גרים לבד- 38%, כמחצית הנשאלים נשואים

ופחות מאחוז מהם עלו ארצה , מהחברים דיווחו על קשיי שפה רבים או שאינם יכולים לדבר כלל בעברית

ארבעים אחוזים מהחברים . רים מבוטחים בשירותי בריאות כללית מהחב90%מעל . 1989לאחר 

 ממקבלי 10%-חמישה אחוזים מהמשיבים עובדים ו. מעריכים את מצבם הכלכלי כלא כל כך טוב או כרע

 מסובסדיםרות שלהם שיעור בתי האב שתשלומי החֵב). 4לוח (ִקצבת הזיקנה מקבלים השלמת הכנסה 

  .19%-הגיע ל

  

  )אחוזים(צב כלכלי הכנסה ומ: 4לוח 
  אחוזים 

)205=n(  
  הכנסה חודשית

 14  ח" ש1,594עד 
 37  ח" ש1,595-3,189
 19  ח" ש3,190-4,783

 31  ח ומעלה" ש4,784
    

 10  מקבלים ִקצבת זיקנה עם השלמת הכנסה
    

 40  רע/הערכת מצב כלכלי כלא כל כך טוב
  

מק לאוכלוסיית כלל התכניות מראה דמיון בין השוואה בין אוכלוסיית הקהילות התומכות שבמחקר העו

שיעור . גיל ומצב משפחתי לבין ההתפלגות של אוכלוסיית המחקר, התפלגות חברי כל התכניות לפי מין

  .הזכאים להשלמת הכנסה והיקף הסבסוד גבוהים יותר בקרב חברי כל התכניות

  

  מאפיינים בריאותיים ותפקודיים
 כלא כל כך טוב 42%, עריכו את מצב בריאותם כטוב או טוב מאודשלושים ושישה אחוזים מהחברים ה

זהו אחוז גבוה מאחוז האשפוזים בקרב כלל , כשליש אושפזו בשנה האחרונה). 5לוח ( כלא טוב 23%-ו

וייתכן גם שהצטרפו לתכנית , ידי גילם המבוגר של חברי התכנית-נתון זה מוסבר בחלקו על. הקשישים

. המתאשפזים דיווחו על שני אשפוזים בממוצע בשנה האחרונה.  רבות יותראנשים עם בעיות רפואיות

  .  חולים במחלה כרונית72%-ו) פעמיים בממוצע(כרבע דיווחו שנפלו בשנה האחרונה 
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  )אחוזים(מצב תפקודי והרגלי בריאות , מחלות, נפילות, אשפוזים, מצב בריאות: 5לוח 
  אחוזים 

)n=205(  
   מצב בריאות
 36  וב מאודטוב או ט

 42  לא כל כך טוב
 23  לא טוב

    
    נפילות ומחלות, אשפוזים

 33  אושפזו בשנה האחרונה
 24  נפלו בחצי השנה האחרונה

 72  יש מחלה כרונית
    

    תפקוד יומיומי
 78  מתקשים לזכור דברים

 37  מתבלבלים
 ADL  16-מוגבלים ב
 IADL  50-מוגבלים ב

 64  מתקשים בראייה
 34  מפריע לתפקוד יומיומי        

 38  מתקשים בשמיעה
 44         מפריע לתפקוד יומיומי

    
    הרגלי בריאות

 55  עוסקים בפעילות גופנית
 8  מעשנים

  

שישה עשר .  ציינו שקורה שהם מתבלבלים37%- מתקשים לזכור דברים ו78%, באשר לתפקוד היומיומי

כדי ,  וזקוקים לעזרת אדם אחר כדי להתהלך בביתם(ADL)אחוזים מהחברים מוגבלים בטיפול אישי 

זקוקים לעזרה בהכנת אוכל או , לדוגמה (IADL- מהחברים מוגבלים ב50%; כדי להתרחץ ועוד, להתלבש

ייתכן שהוא . זהו שיעור גבוה) 1999, מזרחי והימלבלאו(בהשוואה למחקר הקודם ). בניקיון הדירה

שיעור ). בנספח' ב-ו' לפירוט ראו לוחות א(תם מוגבלים יותר משקף את הזדקנותם של חברי התכנית והיו

אולם , )בהתאמה, 9%- ו8%(המוגבלים ביציאה מהבית בכל התכניות דומה לשיעורם במחקר הכללי 

 עולה כי שיעורם במחקר העומק גבוה מעט בהשוואה לשיעורם ADL-בהשוואת שיעור המוגבלים ב

לא התקבל נתון , לגבי כלל התכניות). 2001, שנור ובאר, דסקיברו) (11%(באוכלוסיית הקשישים הכללית 

 מהם הקשיים 34%-ול, שישים וארבעה אחוזים מהחברים דיווחו על קשיים בראייה. ADLמקביל לגבי 

 מהם הדבר מפריע 44%-לשלושים ושמונה אחוזים יש בעיות בשמיעה ול. מפריעים בתפקוד היומיומי

  .לתפקוד היומיומי

  

. מתברר שכמחציתם עוסקים בפעילות גופנית. קשו לדווח גם על הרגלי הבריאות שלהםהנשאלים נתב

  ).5לוח ( כוסות שתייה ליום 10ובממוצע שותים החברים , 8%שיעור המעשנים עמד על 

  

  



  

  11

  סיכום
התפלגות אוכלוסיית המחקר לפי . מאפייני החברים מראים כי התכנית משרתת אוכלוסייה מגוונת מאוד

שיעור הנשים ושיעורם . צב משפחתי נמצאה דומה לזו של חברי כל הקהילות התומכות בארץגיל ומ, מין

נשואים מקרב חברי השכונות התומכות גבוהים מהשיעורים המקבילים באוכלוסיית הקשישים -של הלא

שיעור מקבלי השלמת הכנסה נמוך בהשוואה לכלל , מאידך. שיעור המוגבלים אף הוא גבוה. בישראל

  . שיעור המסובסדים נמוך במחקר העומק מהשיעור בקרב חברי כל התכניות.הקשישים

  

  שיווק התכנית

נראה שהחברים שמעו על , כך. השתמשו בשיטות שיווק שונות) עמותה או חברה פרטית(מפעילי התכניות 

המלצות של חברים ).  מהחברים29%(או מהרכזת שביקרו בביתם /התכנית בעיקר מאב השכונה ו

, )11%(מפגשים במועדון : דרכי שיווק פחות שכיחות הן). 25%(ו גם הן גורם חשוב בשיווק ומכרים הי

). 7%(והמלצה של איש מקצוע כמו עובד סוציאלי ) 8%(בני משפחה , )8%(עלון , )9%(התקשרות בטלפון 

עלות בתכניות המופ, ידי ביקור של אב השכונה או הרכזת-בתכניות שהעמותות מפעילות בולט השיווק על

החברות הפרטיות נוקטות ). דרך חברים(בידי חברות פרטיות בולטת יותר הפצת התכניות מפה לאוזן 

  ).6לוח (כמו מפגשים במועדון , יותר בפעילות שיווק יזומה

  

  )אחוזים" (?ממי שמעת על התכנית"התפלגות התשובות לשאלה : 6לוח 
  אחוזים  

 29  אב שכונה ביקרו בביתי/רכזת
 25  חברים

 11  מפגשים במועדון
 9  התקשרו אלי בטלפון
 8  קיבלתי עלון בדואר

 8  בני משפחה
 7  איש מקצוע המליץ

 3  כתבה בעיתון/סוכן מכירות ביקר בביתי
  

  מוקד המצוקה

כל פנייה למוקד .  שעות ביממה24מוקד המצוקה נועד לשמש כתובת לפניות חברי הקהילה התומכת 

, על המוקדנית מוטלת האחריות לוודא שכל פנייה טופלה כיאות. מחשבוהטיפול בה נרשמים ומתועדים ב

לחיצה על שעון , לחיצה על מכשיר המצוקה: ניתן להתקשר למוקד בשלוש דרכים. ולידע את אב השכונה

במאפייני השירות ובשביעות הרצון , בבעיות, פרק זה ידון בדרכי ההתקשרות למוקד. המצוקה ובטלפון

  . ממנו

  

  וקדהתקשרות למ
 מהמכשירים לא היו בעיות 4%-מתברר שרק ב, מדיווח חברי התכניות לגבי אמינות מכשיר המצוקה

שישה אחוזים מהלחצנים מתקלקלים לעתים . בשמונים ושישה אחוזים מהמכשירים תוקנו הבעיות. כלל

  .  הזכירו בעיות אחרות בשימוש בלחצן4%קרובות ועוד 
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כמעט , על פי דיווח המרואיינים. ותם את מספר הטלפון של המוקד מהחברים ציינו שיש ברש67%, בנוסף

  .הודרכו היטב כיצד להתקשר למוקד) 92%(כולם 

  

 מהסך 56% (72%מהם , שבעים אחוזים מבתי האב נוהגים להתקשר למוקד לבדיקת תקינות המכשיר

שבעים ). 7לוח (פחות מפעם בחודש )  מהסך הכול15% (28%-מתקשרים לפחות פעם בחודש ו) הכול

  .וחמישה אחוזים מבתי האב ציינו שמתקשרים אליהם מהמוקד כדי לוודא שהמכשיר תקין

  

תדירות התקשרות החברים למוקד המצוקה והתקשרות מהמוקד לבדיקת תקינות המכשיר : 7לוח 
  )n=157; באחוזים(

  אחוזים 
   מתקשרים למוקד

  100  כ"סה
 56  לפחות פעם בחודש

 15   פעמים בחודש2-5
  30  לא מתקשרים

    
 75 מתקשרים מהמוקד

  

. פי הפעם האחרונה שהתקשרו למוקד לעזרה או לבדיקת תקינות המכשיר-השימוש במוקד נבחן גם על

 בין החודש לחודשיים - 20%עוד ,  מבתי האב התקשרו למוקד במהלך החודש האחרון35%-מתברר ש

כמחצית המתקשרים למוקד עשו . שרו אף פעם לא התק20%ואילו ,  במועד רחוק יותר- 26%, האחרונים

  ). 4%( דרך הטלפון - דרך לחצן המצוקה והיתר - 45%, )51%(זאת באמצעות מכשיר המצוקה 

  

- 2%- נענו לאחר זמן קצר ו16%עוד , שמונים ושלושה אחוזים מהמתקשרים למוקד ציינו שנענו מיד

  ). 1תרשים  (מי שלא נענה מיד המתין בממוצע ארבע דקות. לאחר זמן רב

  

  )n=162; אחוזים(הערכת מהירות ההיענות של המוקדנית : 1תרשים 

83

16
2

מיד
לאחר זמן קצר
לאחר זמן רב
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ובעיה )  מהפונים46%(הסיבות העיקריות לפנייה האחרונה למוקד הייתה בדיקת תקינות המכשיר 

 בגלל 2%-מישהו ו רצו לדבר עם 3%,  התקשרו כי המכשיר התקלקל5%עוד ).  מהפונים44%(רפואית 

  .בעיה בדירה

  
 מהפונים למוקד היו מרוצים מהמוקדנית 91%: הייתה שביעות הרצון מהשירות גבוהה, בדרך כלל

, )23%(ומהיחס ) 49%(שביעות הרצון הגבוהה נבעה בעיקר ממהירות התגובה ). 2תרשים (שענתה להם 

  ).19%(וכן מהיעילות ומהמקצועיות 

  
  )n=162; אחוזים(וקדנית שביעות רצון מהמ: 2תרשים 

91

3
6

כן
ככה-ככה
לא

  
  

: עלו בעיות הקשורות לכך שהשירות היה חדש) 1999, מזרחי והימלבלאו(במחקר ההערכה הקודם 

התקשרות למוקד -אי, צורך בחלוקת עבודה בין המוקד למפעילי התכנית, תחלופה גבוהה של המוקדניות

שביעות הרצון מהמוקדניות : בעיות אלה תוקנו, י העדויות בשטחפ-על. לבדיקת תקינות המכשיר ועוד

מהמחקר הנוכחי עולות , יחד עם זאת. הייתה גבוהה ביותר וגם שיעור המתקשרים למוקד עלה מאוד

בראיונות עם המפעילים ועם המנהלים של . ובהן קלקולים רבים במכשיר המצוקה, בעיות אחרות

כדי , עברו השתלמות לגבי השירותים הניתנים לקשישים בקהילההתכניות הועלתה הצעה שהמוקדניות י

לספק לחברים טלפונים עוד המליצו המרואיינים . גם אם אינו קשור לתכנית, שיוכלו לתת לפונים מידע

להסביר שוב לחברי התכנית את חשיבות , כדי להקל על התקשרות למוקד גם מחוץ לבית, סלולאריים

  .נות המכשיר ולוודא שהחברים יודעים להפעילוההתקשרות היזומה לבדיקת תקי

  
  השירותים הרפואיים

  ביקור רופא
השירותים הרפואיים של התכנית מאפשרים לחברים להזמין רופא לביתם כאשר הם חשים ברע תמורת 

,  שעות ביממה24והוא ניתן , את השירות מספקת החברה הפרטית הקשורה לתכנית. ח" ש20תשלום של 

באחת התכניות אף . בעקבות הצרכים בשטח, יש לציין כי הורחבו השעות וימי השירות. כל ימות השנה

במחקר זה נבדק היקף .  עם מספר ספקי שירותיםהסכמיםקוצרו משכי ההמתנה לאחר שנחתמו 

  .פי הפעם האחרונה-הידע עליו וכן שביעות הרצון על, ומאפייני השירות והשימוש בוהשימוש בשירות 
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פעמיים (דיווחו שבשנה האחרונה קרה שחשו ברע ונזקקו לרופא באופן דחוף ) 46% (כמחצית המשיבים

  ). 8לוח ( במהלך שבת או חג 20%- מהם זה קרה בשעות הלילה ול55%-ל). בממוצע

  
  )אחוזים(החברים שחשו ברע ונזקקו לרופא באופן דחוף במהלך השנה האחרונה : 8לוח 

  אחוזים 
)n=205(  

 46   לרופא כ חשו ברע ונזקקו"סה
    
  100  כ"סה

  55  ) 19:00-8:00(בשעות הלילה :      מהם
  45  )8:00-19:00(               בשעות היום 

    
 80                 ביום חול
 20  חג/               בשבת

  
 מהם המוקד שלח 88%-ול, ) מכלל החברים40%( פנו לשירות ביקור רופא 87%, מבין הנזקקים לרופא

מרבית . זה היה בדרך כלל משום שהבעיה נפתרה ולא היה בו צורך עוד, כאשר לא נשלח רופא. ארופ

  ).9לוח ) (68%(החברים שנשלח אליהם רופא ציינו שהרופא הגיע תוך שעה 

  
 בקרב החברים שנזקקו לטיפול -פנייה לביקור רופא בשנה האחרונה דרך התכנית ומשך הגעתו : 9לוח 

  )אחוזים(רפואי 
  זיםאחו 

 87 (n=94)פנו לביקור רופא 
 88 המוקד שלח רופא :    מהם

    
   המתנה לרופא 
 33     עד חצי שעה
 32     בין חצי לשעה

 28     בין שעה לשעתיים
 7     יותר משעתיים

  

 21%אך , חמישים ושמונה אחוזים מהחברים שהגיע אליהם רופא חשבו שהמתינו זמן סביר עד לבואו

  ).4תרשים (הביעו שביעות רצון ) 83%(רוב מקבלי השירות ). 3תרשים (ו זמן סביר חשבו שזה אינ
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  )n=72; אחוזים(הערכת ההמתנה לבוא הרופא לביקור בית : 3תרשים 

5821

21

סביר
לא כל כך סביר
לא סביר

  
  

  )n=72; אחוזים(שביעות רצון מהטיפול הרפואי : 4תרשים 

83

6

11

כן
ככה-ככה
לא

  
  

, (n=12)מספר החברים הוא קטן . שר אחוזים מהנזקקים לא פנו לתכנית בבקשה לביקור רופאשלושה ע

 מהחברים 83%-בהקשר לכך יצוין ש. הפנייה הייתה בדרך כלל מפני שלא ידעו על השירות-והסיבה לאי

  ).כמעט כולם נקבו במחיר הנכון( ידעו שהשירות ניתן בתשלום 83%מהם , ידעו שהשירות ניתן בתכנית

  

אחד מתפקידי המוקד הוא להתקשר לאנשים שנשלח אליהם רופא כדי לבדוק אם אכן הוא הגיע ולקבל 

, למחציתם. שבעים וארבעה אחוזים מהפונים ציינו שהתקשרו אליהם מהמוקד. משוב על השירות

  .אחוז גבוה יותר בתכניות שמפעילות עמותות, התקשרו אב השכונה או הרכזת לשאול בשלומם

  

ידי כך -ות עם מנהלי התכנית עלתה הצעה לשפר את איכות הטיפול הרפואי בביקור רופא עלמהראיונ

  .שבבית הקשיש יהיה מסמך עם ההיסטוריה הרפואית שלו
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  אמבולנס
חבר החש ברע מתקשר למוקד והמוקדנית שולחת אליו : התכנית מספקת שירותי אמבולנס במצב חירום

במחקר נבחנו ). ין החבר מקבל החזר בגין תשלום לאמבולנסאו לחילופ(אמבולנס על חשבון התכנית 

הידע על השירות , שימוש בשירות על אף הצורך בטיפול דחוף-סיבות לאי, השימוש באמבולנס ומאפייניו

  . ושביעות הרצון מהשירות

  

, מהחברים חשו ברע בשנה האחרונה והיו צריכים להגיע בדחיפות לבית החוליםעשרים ושניים אחוזים 

  . בשבת או בחג- 20%- מהם זה קרה בשעות הלילה ול39%-ל

  

פנו למוקד להזמנת אמבולנס ונשלח אליהם )  מכלל החברים9%שהם  (41%, מבין הנזקקים לשירות

  ) 81%(החברים שהשתמשו בשירות האמבולנס העריכו את ההמתנה עד להגעתו כסבירה . אמבולנס

  ). 5תרשים ( כלא סבירה - 13%-ו

  

  )n=16; אחוזים(ערכת ההמתנה עד להגעת האמבולנס ה: 5תרשים 

81

6
13

סביר
לא כל כך סביר
לא סביר

  
  

כחמישית . נסעו לבית החולים בכוחות עצמם, כשליש מהאנשים שלא התקשרו למוקד להזמין אמבולנס

אפשר להזמין אמבולנס -וכחמישית חשבו שאי, מהם לא התקשרו למוקד כי הזמינו בעצמם אמבולנס

היתר דיווחו שאנשים אחרים הזמינו . דבר המעיד על ידע חסר לגבי זכויותיהם בתכנית, יתבמסגרת התכנ

  .בעבורם אמבולנס וסיבות אחרות

  

 מכל חברי התכנית 26%-שממנה התברר ש, רמת הידע לגבי השירות נבדקה גם באמצעות שאלה ישירה

  .יודעים שניתן החזר מהתכנית בעבור שימוש באמבולנס

  

שבעים וחמישה אחוזים מהחברים שהוזמן בעבורם אמבולנס היו מרוצים מהטיפול הרפואי שקיבלו 

  . לא היו מרוצים- 13%-ככה ו- ככה- 13%, מצוות האמבולנס
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מהראיונות עם המנהלים ומפעילי התכנית הוזכרה הבעיה שבתי החולים פונים לחברים בדרישת 

אף כי בסופו של דבר , נעימות-הדבר גרם לאי. אב השכונהשהוא בתחום הטיפול של , התשלום לאמבולנס

  .המליצו  המרואיינים לשפר את הסדרי התשלום לאמבולנס, לכן. טיפל בכך אב השכונה

  

  אב השכונה

תפקידיו העיקריים הם לשמור על קשר עם . אב השכונה הוא הדמות המרכזית בכל תכנית, בדרך כלל

 להם בתיקונים בבית ובמידת האפשר גם בהסעות לטיפולים או לעזור, החברים ולהיות קשוב לצורכיהם

בשימוש בשירותיו ובשביעות , פרק זה ידון בדפוסי הקשר בין אב השכונה לחברים. לבדיקות רפואיות

 200-לעומת כ,  חברים300-אב השכונה אחראי לכ, בתכניות המופעלות בידי חברות פרטיות. הרצון מהם

בעיקר בנושאי שיווק (אב השכונה מקבל פחות סיוע בתפקידו ,  בעמותות,אולם. בתכניות של העמותות

כמו (הממלאת חלק מהמטלות שלו , רק בתכנית אחת מועסקת רכזת חברתית בחצי משרה). ומינהלה

  ).שיווק ושמירה על קשר עם החברים

  

 נפגשים חמישה עשר אחוזים מהם. החברים נשאלו האם הם מכירים את אב השכונה ועל טיב הקשר עמו

 פעם בחודש עד שלושה - 23%,  פעם או פעמיים בחודש- 19%, עם אב השכונה לפחות פעם בשבוע

). 10לוח ( מהחברים לא נפגשו עם אב השכונה מעולם 5%;  לעתים רחוקות יותר- 37%-חודשים ו

שוואה בה, בתכניות של החברות הפרטיות דיווחו שיעור גבוה יחסית שאינם נפגשים כלל עם אב השכונה

, כמו מוגבלות ובדידות, גם כשמפקחים על מדדי צורך. שם שיעור המדווחים כך הוא אפסי, לעמותות

  .הפערים נותרים בעינם

  

  )אחוזים(תדירות המפגשים עם אב השכונה : 10לוח 
  אחוזים 

(n=205) 
 15  לפחות פעם בשבוע

 19  פעם בשבועיים עד פעם בחודש 
 23  יםפעם בחודש עד פעם בשלושה חודש

 37  פחות מפעם בשלושה חודשים
 5  אף פעם

  

 מבתי האב התקשר אב השכונה 25%-ל.  מבתי האב כדי לדרוש בשלומם66%-אב השכונה התקשר ל

  ).11לוח ( לפני יותר משלושה חודשים - 13%-בשבועיים האחרונים ול
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  )אחוזים" (?ומךלפני כמה זמן התקשר אב השכונה לדרוש בשל"תשובות החברים לשאלה : 11לוח 
  אחוזים 

(n=205)  
 17  עד שבוע

 8  שבוע עד שבועיים
 18  שבועיים עד חודש

 9  חודש עד שלושה חודשים
  13  מעל שלושה חודשים

 34  לא התקשר
  

שישים ושבעה אחוזים . עד כמה חשוב שאב השכונה יתקשר לדרוש בשלומם, המרואיינים נשאלו לדעתם

מבין אלה שנראה להם .  שזה לא חשוב10% כל כך חשוב ועוד  שלא23%, מהם סבורים שזה חשוב

,  פעם בחודש- 38%,  סבורים שכדאי שיתקשר עד פעם בשבועיים45%, שחשוב שאב השכונה יתקשר

שיעור גבוה יותר סבורים , בקרב המוגבלים.  לעתים רחוקות יותר או לפי הבנתו של אב השכונה-היתר 

על אף שהמוגבלים ). 63%(לעומת הקשישים העצמאיים , )78%(שחשוב שאב השכונה יתקשר אליהם 

נמצא דמיון בין דפוסי ההתקשרות והביקורים של אב השכונה , זקוקים יותר לביקוריו של אב השכונה

  .מוגבלים-למוגבלים לבין הלא

  

כך שיהיה להם נוח לפנות , חשוב שייצור מערכת יחסים עם החברים, במסגרת תפקידו של אב השכונה

כך שיוכלו להפיק את מרב התועלת , חשוב גם שהוא יהיה נגיש לחברים. ו בכל בעיה ובכל עתאלי

מבין המשיבים שניסו לפנות . ארבעה עשר אחוזים דיווחו שלא ניסו להשיג את אב השכונה. משירותיו

 בתכניות של.  ציינו שנוח להם לפנות אליו86%- ציינו שקל להשיג את אב השכונה ו81%, אליו בעבר

אב השכונה ביקר בביתם של . לעומת העמותות, החברות הפרטיות קשה יותר להשיג את אב השכונה

  ).12לוח (כמחצית החברים בשלושת החודשים שקדמו לריאיון 

  

  )אחוזים(הערכת נגישותו וזמינותו של אב השכונה : 12לוח 
  אחוזים 

(n=205) 
   קל להשיגו בעת הצורך

 81  קל להשיגו
 5  השיגולפעמים קשה ל

  14  בדרך כלל קשה להשיגו
    

   נוח לפנות אליו לבקשת עזרה
 86  נוח

 7  לא כל כך נוח
 6  לא נוח

    
 45 (n=157)ביקר בבית החבר בשלושה החודשים האחרונים 
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הם נזקקו . תשעה אחוזים מהחברים דיווחו על מקרים שאב השכונה לא עזר להם כשנזקקו לעזרתו

 לעזרה 18%- נזקקו לליווי לבדיקה רפואית או להסעה ו24%ועוד , )59% ( בדירהבתיקוניםבעיקר לעזרה 

  . אחרת

  

,  מהם29%אב השכונה ביקר או טלפן לדרוש בשלומם של .  מהחברים33%בשנה האחרונה התאשפזו 

ארבעים ותשעה אחוזים דיווחו שאף אחד מהתכנית לא התקשר אליהם . 4% עוד - ומתנדב 19% -הרכזת 

  ).13לוח (ש בשלומם או ביקר אותם בבית החולים כדי לדרו

  

" ?מי טלפן אליך או ביקר אותך כשהיית מאושפז בבית החולים"תשובות החברים לשאלה : 13לוח 
  )אחוזים(

  אחוזים 
(n=68) 

 49  אף אחד
 29  אב השכונה

 19  רכזת
 4  מתנדב או מישהו אחר

  

 פנו 12%, מהם.  נזקקו לטיפול רפואי38%, )ריםכרבע מהחב(מבין החברים שנפלו בחצי השנה האחרונה 

 לאנשים - 12%- פנו לרופא ו12%,  פנו לבני משפחתם26%,  לא פנו לאף אחד בבקשת עזרה38%, למוקד

  . אחרים כמו מכרים או שכנים

  

 לא פנו למוקד או לאב 17%, שלא פנו לעזרה מהתכנית נעזרו באנשים אחרים) 60%(מרבית הנופלים 

 לא היה נעים לפנות לאב השכונה והיתר לא פנו מסיבות 10%-ל, א ידעו שאפשר להיעזר בהםהשכונה כי ל

  .אחרות

  

  תיקונים בדירה
בדרך כלל בידי אב השכונה עצמו או בידי בעל , התכנית כוללת גם סיוע לחבריה בתיקונים קלים בדירה

מדובר בבעלי , על פי רוב. רומקצוע שאב השכונה מזמין לאחר שניהל ִעמו משא ומתן לגבי התיקון ומחי

במקרים רבים הם , לכן. המקצוע העובדים באופן קבוע עם אב השכונה ומודעים לאופי האוכלוסייה

 מחברי התכנית היו בעיות בדירה בשנה 68%-במחקר התברר כי ל. גובים סכום נמוך מהרגיל על התיקון

, )78%(עיות רגילות ולא כמקרי חירום את מרביתן הגדירו החברים כב, )ארבע פעמים בממוצע(האחרונה 

 מכלל 24%שהם  (36%, מבין החברים שהיו להם בעיות. אך הם לא נתבקשו לציין את מהות התקלות

,  פנו לאנשים אחרים37%- לאיש מקצוע ו- 27%, )לאב השכונה או למוקד(פנו לעזרה מהתכנית ) בתי האב

ת שמפעילות החברות הפרטיות נרשמו שיעורים בתכניו). 14לוח (בדרך כלל לבני משפחה או למכרים 

מאחר שלא נבדקה המהות . מאשר בתכניות של העמותות, גבוהים יותר של פניות לקבלת עזרה מהתכנית

  .קשה לדעת אם הפניות לעזרה מהתכנית הן מוצדקות, של התקלות
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או שלא ) 34%(רים אלה שלא פנו לתכנית נימקו זאת בכך שנעזרו באנשים אחרים כמו קרובי משפחה וחב

חשו : היתר לא פנו מסיבות אחרות). 17%(או שהעדיפו איש מקצוע ) 28%(ידעו שהשירות כלול בתכנית 

  ).14לוח (לא בנוח לבקש או שככל הנראה לא היו מרוצים מהשירות שקיבלו בעבר 

  

פנייה - לאיהגורמים שאליהם פנו החברים לעזרה בתיקון בעיות בדירה בשנה האחרונה וסיבות: 14לוח 
  )אחוזים(

  אחוזים 

    )n=106(למי פנו לעזרה 
 36  )למוקד/לאב השכונה(   לתכנית 

 27     לאיש מקצוע
 37     לגורם אחר

    
    )n=51(פנייה לעזרה מהתכנית -סיבות לאי

  34     נעזרו באנשים אחרים
  28     חוסר ידע שהשירות ניתן
  17     העדיפו איש מקצוע מוכר

  9  ם לבקש   לא נעי
  6     ביקורת על השירות

  6     אחר
  

- 19%- לאחר כמה שעות ול- 17%-ל,  מהפונים פתרו את הבעיה מיד41%-ל, באשר לפתרון הבעיה בדירה

  ).15לוח ( הבעיה עוד לא תוקנה 17%- ימים ול3-7 באו לתקן את הבעיה כעבור 7%-ל. יומיים-כעבור יום

  

  )אחוזים(עיה בדירה ועד שבאו לטפל בה הזמן שעבר מההודעה על הב: 15לוח 
  אחוזים 

(n=42) 
 41  מיד

 17  לאחר כמה שעות
 19  יומיים-כעבור יום

 7   ימים3-7כעבור 
 17  עוד לא באו לתקן

  

 מהתיקונים עשה אב השכונה 40%,  מבתי האב שפנו לעזרה מהתכנית בתיקון בעיה בדירה24%מבין 

 מהמקרים הוא היה מעורב בקביעת 12%-ב. זמין אב השכונה תוקנו בידי איש מקצוע שה21%, בעצמו

מעניין לציין שהוא לא עזר כלל בתיקונן של .  ציינו שהוא התקשר לבדוק שהבעיה תוקנה7%-המחיר ו

  .מהן שיעור גבוה יחסית נמצא בתכניות בהפעלת עמותות,  מהתקלות21%

  

תכנית בתיקונים בדירתם היו מרוצים  מהחברים שקיבלו שירות סיוע מה66%- מצביע על כך ש6תרשים 

בתכניות המופעלות בידי החברות הפרטיות הובעה שביעות רצון גבוהה יחסית .  לא היו מרוצים27%-ו

רק ( מהתקלות התקשרה המוקדנית לוודא שהבעיה תוקנה 13%לגבי . מאופן תיקון הבעיה בדירה

  ).בחברות הפרטיות
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  )n=39; אחוזים( בעיה בדירתם שביעות רצון של החברים מתיקון: 6תרשים 
  

667

27

מרוצה
ככה-ככה
לא מרוצה

  
  

במחקר ההערכה הקודם נמצא שיעור גבוה יותר של חברים שנעזרו באב השכונה לתיקון בעיות בדירה 

הבעיה במחקר הנוכחי מתמקדת ). 1999, מזרחי והימלבלאו(ושיעור גבוה יותר היו מרוצים מעזרתו 

ייתכן שההסבר לכך נעוץ בעומס יתר על אב השכונה או . ידי העמותות-עלבעיקר בתכניות המנוהלות 

 עוד עולה מהמחקר הנוכחי שהמוקדניות המועסקות בתכניות של .בכישורים לא מספיק טובים לתיקונים

ייתכן שיש לכך חלק בהסבר ההבדלים ברמות . העמותות אינן מתקשרות לחברים לוודא שהבעיה תוקנה

  שביעות הרצון 

  
  עות רצון כללית מאב השכונהשבי

 לא היו 3%-ככה ו- ככה11%,  היו מרוצים ממנו86%, )76%(מבין החברים שקיבלו שירות מאב השכונה 

שביעות הרצון מתפקודו הכללי של אב השכונה נובעת מעיקר מאדיבותו ומנכונותו ). 7תרשים (מרוצים 

  ).18%(יעיל שלו בבעיותיהם וכן מהטיפול ה, ) מהחברים שהביעו שביעות רצון73%(לעזור 

  
, אחוזים(שביעות רצון מתפקודו הכללי של אב השכונה בקרב החברים שקיבלו ממנו שירות : 7תרשים 

n=153(  

86

11
3

כן
ככה-ככה
לא
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ציינו בעיקר )  מכלל החברים14%(ככה -החברים שלא היו מרוצים מתפקודו של אב השכונה או שענו ככה

 אמרו שאב 20%עוד ). 32%(וכן שלא עזר להם כשנזקקו לו , )32%(סר התעניינות בהם חוסר אדיבות וחו

עושה "למשל שאב השכונה ( לא היו מרוצים מתחומים אחרים 16%-והשכונה עסוק מכדי לעזור להם 

  ").לא מתעניין ולא מתקשר"או שהוא " אפליה בין אנשים

  

  )אחוזים( לפי רכיבים בתפקודו שביעות רצון מתפקודו הכללי של אב השכונה: 16לוח 
  אחוז המרוצים 

(n=97) 
    *תדירות מפגשים עם אב השכונה

 94  יותר מפעם בשלושה חודשים
 73  פחות מפעם בשלושה חודשים

   אב השכונה התקשר לשאול לשלומם
 88  כן
  82  לא

    *קלות השגתו של אב השכונה
  90  בדרך כלל קל

  50  בדרך כלל קשה/לפעמים
    *נוחות לפנות אליוהרגשת ה

  94  נוח
  35  לא נוח/כך-לא כל

    *ביקר בשלושה חודשים אחרונים
  92  כן

  80  לא 
    *קרה שפנו לאב השכונה לעזרה ולא קיבלו אותה ממנו

  29  כן
  92  לא

 *p<0.05 
  

המאפיינים שיש להם קשרים חזקים עם שביעות הרצון הכללית , מבין מאפייני תפקודו של אב השכונה

אכזבה או ניסיון לא מוצלח עם אב השכונה ,  הרגשת הנוחות לפנות אליו: קודו של אב השכונה הםמתפ

לא נמצא קשר מובהק עם תדירות ההתקשרויות הטלפוניות . ותדירות הביקורים וקלות השגתו, בעבר

, יןלפי מ: לא נמצאו הבדלים מובהקים בשביעות הרצון מאב השכונה לבין מאפייני החברים). 16לוח (

ידי עמותות או חברות למטרות -וכן לא בין תכניות המופעלות על, מספר אנשים בדירה, רמת מוגבלות

  .רווח

  

הומלץ להגדיר טוב יותר את תפקידיו של אב השכונה ) 1999, מזרחי והימלבלאו(במחקר ההערכה הקודם 

.  האנשים שבאחריותוהוצע גם להוסיף לו עזרה ולהגביל את מספר. ואת דרכי פעולתו במצבים שונים

מהראיונות עם מנהלי התכניות ומדיווחי החברים נראה כי בחלק מהתכניות אכן נעשה ניסיון להקל 

ידי -ידי תוספת עזרה ומאמצים להגביל את מספר האנשים שבאחריותו על-מהעומס על אב השכונה על

וקדות כדי להתגבר על אבות השכונה קיבלו הדרכות ממ, כמו כן. פתיחת תכניות נוספות באותה עיר

במחקר הנוכחי עדיין , אולם. התמודדות עם מצבים שונים והגדרת התפקיד, בעיות נקודתיות כמו יחס

שביעות רצון מחוסר אדיבות ושאמרו שאב השכונה עסוק מדי ולא עוזר -היו חברים שהביעו אי
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ידים והמספר הגדול של בשל ריבוי התפק, אבות השכונה מצידם התלוננו על עומס רב. כשצריכים אותו

עלתה גם דרישה בקרב , בנוסף. הפוגעים ביכולתם לבצע את המטלות טוב יותר, החברים שבאחריותם

אבות השכונה לקיים מפגשים והשתלמויות מקצועיות לאבות השכונה כדי להשביח את תפקודם ולהגביר 

,  זו ניתנה גם במחקר הקודםהמלצה. את הזדהותם עם התפקיד וכדי שיוכלו ללמוד מניסיונם של אחרים

  .אך כנראה שלא יושמה במלואה

  

  פעילות חברתית

ולעזור להם להתמודד עם , בסביבה הטבעית, התכנית נועדה לאפשר לחבריה להמשיך להתגורר בביתם

חשוב לעמוד על תחושות החברים לאחר הצטרפותם לתכנית , לכן. תחושת הבדידות הנפוצה בגיל הזיקנה

כמו כן נבחן בפרק זה את היקף ההשתתפות בפעילות לסוגיה . רובי משפחה ומכריםועל קשריהם עם ק

  .ונביא המלצות לשיפור המתכונת הנוכחית, ואת שביעות הרצון ממנה

  

  מאפיינים חברתיים
למרבית בתי האב יש קשר די .  מהילדים גרים באותו יישוב74%,  מבתי האב יש ילדים בארץ91%-ל

 פעם - 27%,  מהם נוהגים להיפגש עם ילדיהם כל יום או כמעט כל יום50%, אינטנסיבי עם ילדיהם

 מבתי האב נוהגים לדבר עם ילדיהם יותר מפעם 90%-כ. בתדירות של פחות מפעם בשבוע- 23%-ו, בשבוע

יש גם ) 90%(לרוב הגדול : הקשישים מקיימים קשר לא רק עם ילדיהם). 17לוח (אחת בשבוע בטלפון 

  ). 18לוח ) (70%(ם בארץ וחברים קרובי משפחה אחרי

  

  )אחוזים(קשרים משפחתיים : 17לוח 
  אחוזים 

)n=205(  
    ילדים

 91  יש ילדים בארץ
 74  יש ילדים באותו יישוב

 50  נפגשים עם הילדים כל יום או כמעט כל יום
 27  נפגשים עם הילדים פעם בשבוע

 23  נפגשים עם הילדים פחות מפעם בשבוע
 90   עם הילדים כל יום או כמעט כל יוםמדברים בטלפון

    
    קרובי משפחה

 90  יש קרובי משפחה בארץ
 44  נפגשים עם קרובי משפחה לפחות פעם בשבוע

 69  מדברים בטלפון עם קרובי משפחה לפחות פעם בשבוע
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  )אחוזים(קשרים חברתיים ותדירות יציאה מהבית : 18לוח 
  אחוזים 

)n=205(  
    חברים

 70  בארץיש חברים 
 57  נפגשים עם חברים לפחות פעם בשבוע

 55  מדברים בטלפון עם חברים לפחות פעם בשבוע
    

   תדירות יציאה מהבית
 84   פעמים בשבוע1-6

 10  פעם בשבוע
 6  פחות מפעם בשבוע או בכלל לא

  

ם שישים אחוזי.  לפעמים- 27%-עשרים ושבעה אחוזים מהחברים חשים בודדים לעתים קרובות ו

תחושת הבדידות רווחת יותר ). 19לוח (מרוצים או מרוצים מאוד מהאופן שבו הם מעבירים את זמנם 

נמצא שתחושת הבדידות , כמו כן. בקרב בעלי השכלה נמוכה ובקרב חברים שאין להם ילדים בארץ

 היא ייתכן שתחושת הבדידות בקרב הקשישים הצעירים). 65עד גיל (הייתה נפוצה יותר בקרב הצעירים 

עדות חברי התכנית לגבי תחושות הבדידות . זו שהביאה אותם להצטרף לתכנית של קהילה תומכת

, שלהם יכולה ללמד שעל אף השתייכותם לתכנית שמציעה תמיכה חברתית ופעילויות שונות לחבריה

  . עדיין ישנו צורך בקרב החברים לחיזוק הפעילויות הניתנות במסגרת התכנית

  

  )אחוזים(דידות ושביעות רצון מאופן העברת הזמן תחושת ב: 19לוח 
  אחוזים 

(n=205)  
    תחושת בדידות

  100  כ"סה
 27  לעתים קרובות

 27  לפעמים
 46  אף פעם/לעתים רחוקות

    
    שביעות רצון מאופן העברת הזמן

  100  כ"סה
 60  מרוצה/מרוצה מאוד

 33  לא כל כך מרוצה
 8  לא מרוצה

  

הניתנת דרך התכנית או בידי גופים ,  ליטול חלק בפעילות חברתית ותרבותיתהתכנית מאפשרת לחברים

הפעילות מגוונת והיא . בכוונה לגוון את פעילות הפנאי וליצור הזדמנויות להרחבת מעגל המכרים, אחרים

. חלק מהפעילויות ניתנות תמורת תשלום במחיר מסובסד. מסיבות ועוד, טיולים, הרצאות, כוללת חוגים

בחברות הפרטיות הרכזת קובעת את התכנית בהנחייתה ובעזרתה : ות משתנה מתכניות לתכניתהפעיל

בחלק . בעמותות הדבר נתון יותר לשיקול דעתם של מנהלי העמותה. של העובדת הסוציאלית של החברה

והחברים מקבלים הנחה , מהתכניות גם קשישים שאינם חברים בתכנית יכולים להשתתף בפעילויות

את הפעילות . היקף הפעילות בכל קהילה והתוכן מושפעים גם ממאפייני חבריה. ההשתתפותבתשלום 
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אך גם חברי התכנית מעבירים פעילויות בהתנדבות , מעבירים בעיקר אנשי מקצוע בשכר ובהתנדבות

  ). כגון הרצאות(

  

 17%ת ועוד  ברוב הפעילויו13%( מהחברים נוהגים להשתתף בפעילות החברתית 30% מראה כי 8תרשים 

שיעור גבוה יותר מן . נשואים ובקרב הנשים היו גבוהים יותר-שיעורי ההשתתפות בקרב הלא). לפעמים

בתכניות של ).  מן העצמאיים64%לעומת , 84%(המוגבלים ציינו שאינם משתתפים בפעילות כלל 

  ).24%(בהשוואה לחברות המסחריות , )34%(העמותות היו שיעורי ההשתתפות גבוהים יותר 

  

  )n=205; אחוזים(השתתפות בפעילות חברתית : 8תרשים 

70

17

13

אף פעם
לפעמים
ברוב הפעילות

  
  

 - 13%, משתתפים בה לפחות פעם בשבוע) 46%(כמחצית החברים הלוקחים חלק בפעילות החברתית 

גם לגבי תדירות ההשתתפות נמצאו שיעורים ). 20לוח ( לעתים רחוקות יותר -והיתר , פעם בשבועיים

  . בוהים יותר בתכניות של העמותותג

  

  )אחוז מהמשתתפים(תדירות השתתפות בפעילות חברתית : 20לוח 
  אחוזים 

(n=97) 
 23  יותר מפעם בשבוע

 23  פעם בשבוע
 13  פעם בשבועיים
 10  פעם בחודש

 11  שלושה-פעם בחודשיים
 20  לעתים נדירות יותר

  

 31%, שהם נוהגים לבקר במועדון חברתי או במרכז יוםשלושים ותשעה אחוזים מהחברים בתכנית ציינו 

בקרב אוכלוסיית הקשישים כולה , לשם השוואה. מהם ביקרו במועדון גם לפני ההצטרפות לתכנית

  ).2000, שנּור ובאר, ברודסקי( דיווחו שהם מבקרים במועדון חברתי 14%רק , בישראל

הרצאה היא הפעילות השכיחה ביותר . לקהמרואיינים נדרשו לציין באילו פעילויות הם נוטלים ח

פעילויות ). 22%(וטיולים )  מהפעילויות שבהן משתתפים החברים29%(ידי המשתתפים -שהוזכרה על
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 אמרו שהם משתתפים בפעילויות 7%עוד ). 7%(וסרטים ) 16%(חוגים , )19%(אחרות שצוינו הן מסיבות 

  ).21לוח (ב נסיעה לים ונסיעה לחמי יוא, כגון קונצרטים, אחרות

  

  ) אחוזים(שכיחות ההשתתפות בפעילות מסך הפעילויות שבהן השתתפו החברים : 21לוח 
 אחוזים 

 29  הרצאות
  22  טיולים
 19  מסיבות
 16  חוגים
 7  סרטים

 7  פעילות אחרת 
  

או בחוסר ) 31%(נימקו זאת בטעמי בריאות , )22לוח (המשיבים שאינם משתתפים בפעילות החברתית 

.  הזמן לא נוח5%- קשה להגיע ול13%-ל, חמישה עשר אחוזים ציינו שהפעילות אינה מעניינת). 25%(זמן 

אין ", "החברה לא מתאימה לי", "אין מי שידרבן אותי לבוא: "שנים עשר אחוזים הזכירו סיבות אחרות

  .וכדומה" פעילות חברתית

  

  )משתתפים- הלאאחוזים מבין(השתתפות בפעילות החברתית -סיבות לאי: 22לוח 
  אחוזים 

(n=143) 
 31  סיבות בריאותיות

 25  חוסר זמן
 15  הפעילות אינה מעניינת

 13  קשה להגיע
 12  סיבות אחרות 
 5  הזמן לא נוח

  

שיעור נמוך יותר נמצא . שבעים ותשעה אחוזים מכלל החברים מקבלים תזכורות על הפעילות החברתית

  . בקרב המוגבלים

  

, לצורך הערכה כללית של הפעילות החברתיתהפעילות החברתית שבה הם משתתפים בשקלול כל רכיבי 

  ).9תרשים ( אינם מרוצים 2%- מהחברים היו מרוצים ו82%

  

. (n=97)המרואיינים נתבקשו לציין בשאלה פתוחה מה בפעילות החברתית גורם להם להיות מרוצים 

המפגש החברתי ). קרוב למחצית התשובות(התשובה השכיחה ביותר הייתה שהפעילות מעניינת ומהנה 

  . מהתשובות40%-והאפשרות להכיר אנשים חדשים הוזכרו בכ
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  )n=97; אחוזים מהמשתתפים(שביעות רצון מהפעילות החברתית : 9תרשים 

82

16
2

מרוצים
ככה-ככה
לא מרוצים

  
  

:  נוספת שהוזכרהביקורת. ציינו שאין מספיק פעילות) n=57(החברים שהייתה להם ביקורת על הפעילות 

. אין הסעה או שהיא אורכת זמן רב וקשה להם להשתתף מסיבות בריאותיות, הפעילות אינה מעניינת

  .יצוין שבעיית ההסעה עלתה גם במחקר ההערכה הקודם וכנראה שעדיין לא באה על פתרונה

  

ת הפעילות הנשאלים נתבקשו לציין גם אילו פעילויות היו מעוניינים שיפתחו או שיוסיפו במסגר

 בהוספת 21%,  היו מעוניינים ביותר טיולים26%, מהיתר.  ציינו שאינם מעוניינים בשינוי54%. החברתית

  . במפגשים חברתיים12%- בקונצרטים ו16%,  בהרצאות19%, חוגים

  

. מיתולוגיה ואקטואליה, ך"תנ, נושאי ההרצאות שציינו החברים בשכיחות הגבוהה ביותר היו היסטוריה

הוזכרו , כמו כן. מחשבים וקרוא וכתוב, ציור, תפירה, התעמלות, ם היותר נדרשים היו מלאכת ידהחוגי

  .קונצרטים וערבי שירה, מוזיאונים, יציאה להצגות

  

  :מהראיונות עם המנהלים ועם המפעילים של התכניות עלו המלצות לשיפור הפעילות החברתית

בותית של הקהילה התומכת לבין פעילות אחרת תר/ליצור הפרדה ברורה יותר בין פעילות חברתית 

 ;  הניתנת לקשישים

שיסייע בתכנון הפעילויות החברתיות , מבין החברים בתכנית, להקים ועד עם סטטוס מיוחד 

 ;ובהפעלתן

 .להוציא עלון של חברי התכנית 
  

  פעילות התנדבותית
 את מעורבותם ואת תחושת כדי להגביר, התכנית מנסה גם לעודד את חבריה להתנדב בפעילות בקהילה

. המתנדבים מסייעים לאב השכונה בשמירת הקשר עם החברים וכן בפעילות התרבותית. השייכות שלהם

, אף החשיבות והתרומה שיש להתנדבות-מדברי מנהלי התכניות ומפעיליהן ומן הנתונים נראה כי על

קים בפעילות התנדבותית שני אחוזים מהחברים דיווחו שהם עוס. מוקדשת לנושא תשומת לב מעטה

שיעור ההתנדבות בתכנית דומה לממוצע הארצי בתכניות .  במסגרות אחרות5%במסגרת התכנית ועוד 
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 10%(יש לציין שאחוז המתנדבים נמוך מהשיעור שנמצא במחקר ההערכה הקודם . של קהילה תומכת

  ).  במסגרות אחרות30%-במסגרת התכנית ו

  

בעיקר מכך שהיא נותנת הרגשה טובה ואפשרות , ות ההתנדבותכל המתנדבים היו מרוצים מפעיל

בעיקר בעזרה לאנשים ,  היו מעוניינים להתנדב9%, מבין אלה שאינם מתנדבים. להיפגש עם אנשים

בדומה , הסיבה השכיחה לכך שאינם מתנדבים היא בריאותית. וכן בהוראה ובניקיון, ובביקורי חולים

סיבות אלה שלא היו מעוניינים להתנדב ציינו ). 54%(ינים להתנדב לסיבה בקרב המשיבים שאינם מעוני

  ).18%(וחוסר זמן ) 39%(היעדר הסעה : נוספות

  

ההיקף הנמוך של התנדבות במסגרת התכנית הוצג כבעיה גם במחקר ההערכה הקודם וגם בראיונות 

ל יש משקל רב "בחוראוי לציין שבחלק מהתכניות . שקיימנו עם מנהלי התכניות ועם חלק מהמפעילים

במחקר ההערכה הקודם הוצע למנות אחראי על המתנדבים שינהל את . לפעילות המתנדבים בהפעלתן

  .רק בתכנית אחת הוחל ביישום ההמלצה, בפועל. הפעילות

  

  התכנית באופן כללי
 עולה שמרבית 25מלוח . החברים נתבקשו להעריך את מידת התרומה של התכנית בתחומים שונים

אב ,  מוקד-האפשרות לפנות למישהו בעת צרה , כלומר(ינים רואים בהגברת הביטחון האישי המרואי

 ציינו שהתרומה בתחום זה היא רבה או 69%(את התרומה הגבוהה ביותר ) שירותים רפואיים, שכונה

עשרים וארבעה אחוזים מהמשיבים ). 32%(התחום השני בחשיבותו הוא ההקלה על הילדים ). רבה מאוד

 ציינו שלתכנית תרומה חברתית רבה או רבה 21%, נו שהתכנית מאפשרת להם להמשיך לגור בביתציי

 את - 1%- את עזרה בהסעה לטיפולים ו- 2%, שלושה עשר אחוזים ציינו את העזרה בתיקונים. מאוד

תרומת הגברת הביטחון האישי גבוהה יחסית בקרב בעלי השכלה ). 23לוח (העזרה בהבאת תרופות 

וכך , הנשים ציינו יותר את תרומת הפעילות החברתית. בהשוואה לבעלי השכלה תיכונית ומעלה, תיסודי

לעומת אנשים , תרומת ההקלה על הילדים רבה יותר אצל הבודדים. גם העצמאיים יותר מהמוגבלים

 73%עוד יצויין כי . בעמותות נרשמה התרומה הנמוכה ביותר לעזרה בתיקונים. שאינם גרים לבד

 מהחברים לא היתה כל תרומה לפעילות 62%-ברים השיבו שלעזרה בתיקונים אין בכלל תרומה ולמהח

  . החברתית

  

  )אחוזים(התחומים שציינו החברים שיש להם תרומה רבה או רבה מאוד : 23לוח 
  אחוזים 

(n=205)  
 69  הגברת הביטחון האישי

 32  הקלה על הילדים
 24  מאפשרת להמשיך לגור בבית

 21   חברתיתמבחינה
 13  עזרה בתיקונים

 2  עזרה בהסעה לטיפולים
 1  עזרה בהבאת תרופות

  

,  מהם היו מרוצים80%, כאשר התבקשו המרואיינים לשקלל את התנסותם הכוללת עם רכיבי התכנית

שמונים ). 10תרשים ( ציינו שהתנסותם עם התכנית לא הייתה טובה 5% במידה בינונית ועוד 15%
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קשר חזק נמצא בין שביעות הרצון .  מהחברים ימליצו על התכנית למכריהםוחמישה אחוזים

  חברים שהיו מרוצים מהמוקדנית היו יותר מרוצים מהתכנית : מהמוקדנית לשביעות הרצון הכללית

קשר חזק נמצא גם עם שביעות הרצון ).  בלבד7%(לעומת חברים שלא היו מרוצים מהמוקדנית , )86%(

 36%לעומת , רוצים מאב השכונה הביעו שביעות רצון מהתכנית באופן כללי מהמ87%: מאב השכונה

נמצאו קשרים גם עם שביעות רצון מהפעילות החברתית . מהחברים שלא היו מרוצים מאב השכונה

, מין(לא נמצאו קשרים בין שביעות הרצון למאפייני החברים . אך הם חלשים יותר, ומשירותי הרופא

  ).השכלה וכדומה, מוגבלות

  

  )n=205, אחוזים(שביעות רצון של החברים מהתכנית באופן כללי : 10תרשים 

80

15

5

מרוצה
ככה-ככה
לא מרוצה

  
  

. את רכיבי התכנית שהם מרוצים או לא מרוצים מהם) בשאלה פתוחה(המרואיינים התבקשו לציין 

, ושיש למי לפנותעשרים וארבעה אחוזים השיבו שהם מרוצים מהרגשת הביטחון שהתכנית נותנת להם 

שישה אחוזים .  מהתשובה המהירה במוקד-  12%- מלחצן המצוקה ו- 15%,  מהפעילות החברתית- 17%

הניתן ) כולל אמבולנס( את השירות הרפואי - נוספים 6%, הזכירו את היחס הטוב של נותני השירותים

חוזים לא ציינו רכיב שישה עשר א.  ציינו את אב השכונה והרכזת החברתית3%-ו, במסגרת התכנית

  . מסוים אלא הביעו שביעות רצון מהתכנית בכללותה

  

הביקורת השכיחה הייתה על שניים מרכיבי ). 38%(לחלק מהמשיבים הייתה ביקורת על התכנית 

שביעות רצון היו -יתר הגורמים לאי. ואב השכונה) תוכן ושעות הפעילות(הפעילות החברתית : התכנית

לא ניתן , ההסעות, תפקוד הרופא, )ת או להשתתפות בפעילויות חברתיותלתכני(התשלום הגבוה 

לא מכירים את הזכויות הניתנות במסגרת התכנית ואין עזרה , להשתמש בלחצן המצוקה מחוץ לבית

  . בניקיון הדירה

  

פרט לשירות , במחקר הנוכחי שביעות הרצון מכל השירותים גבוהה יותר מאשר במחקר ההערכה הקודם

  .ים שלגביו שביעות הרצון נמוכה יותרהתיקונ
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  דמי חבר

בעיקר בהתאם ליכולת , גובה התשלום על השירותים הניתנים במסגרת התכנית משתנה מתכנית לתכנית

בממוצע עומד התשלום החודשי על ). מעוטי הכנסה מקבלים הנחה בתשלום דמי החבר(החברים לשלם 

והיא , תפיסת סבירות גובה התשלום אף היא שונה. ח" ש116-ח ל" ש63והטווח נע בין , ח לבית אב" ש87

שישים . אלא שהיא תלויה בעיקר במצב הכלכלי של המשפחה, אינה בהכרח ביחס הפוך לגובה התשלום

 שהוא גבוה מדי - 15%- שהוא קצת גבוה ו- 17%, ושמונה אחוזים מהחברים חושבים שהתשלום סביר

היה נמוך בחצי מהשיעור בממוצע ) 20%-כ(דקו במחקר זה שיעור הסבסוד בתכניות שנב). 11תרשים (

  ).40%-כ(ארצי 

  

  )n=205, אחוזים(סבירות התשלום החודשי לתכנית לפי תפיסת החברים : 11תרשים 

68

17

15

סביר
קצת גבוה
גבוה מדי

  
 

  צרכים ושימוש בשירותים שאינם ניתנים בסל התכנית

  עוזרת/מטפלת
 24 מהם יש מטפלת של 20%-ל, וחו שיש להם מטפלת לטיפול אישיעשרים ותשעה אחוזים מהחברים דיו

מהמחקר הכללי עולה כי בקרב ). 88%(מרבית המטפלות ממומנות באמצעות חוק סיעוד . שעות ביממה

 מבתי האב יש עוזרת המסייעת בעבודות משק 45%-ל.  זכאים לחוק סיעוד18%-חברי כל התכניות כ

  . גרים עם פיליפיניתמבתי האב 9%-כ). 83%(מון העוזרת מרבית בתי האב משתתפים במי. הבית

   
  עובדת סוציאלית

כמחציתם נפגשו עמה . עשרים ושניים אחוזים מהחברים נפגשו עם עובדת סוציאלית בשנה האחרונה

  .  בחודש האחרון

  
  אחות

. יתהמאמץ לשיפור התכנית והתאמתה לצורכי החברים הוליד את הרעיון להוסיף אחות לשירותי התכנ

כמו החלפת , האחות תבקר בבתי החברים ותספק שירותי בריאות: בקהילה אחת תיערך תכנית ניסיונית

לשם תכנון השירות ולשם בניית בסיס להשוואה . זריקות והדרכה להתנהגות בריאותית, תחבושות

פות הניתנים במרפאות הקהילתיות של קו, נבחן במחקר הנוכחי היקף השימוש בשירותי אחות, בעתיד

  . החולים
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עשרים ושניים .  מהחברים נפגשו עם אחות בשלושת החודשים שקדמו לריאיון70%הממצאים מראים כי 

 6%, אחוזים מהחברים דיווחו שקיבלו חיסון נגד שפעת לפני למעלה משנה או שלא קיבלו אף פעם חיסון

 27%, ו על בעיות בראייהמבין החברים שדיווח. עשו בדיקת דם לפני למעלה משנה או שלא עשו אף פעם

מבין המדווחים על בעיות .  לא עשו אף פעם בדיקת ראייה4%עשו בדיקת ראייה לפני למעלה משנה ועוד 

  .  לא עשו אף פעם בדיקה27% עשו בדיקת שמיעה לפני למעלה משנה ועוד 30%, שמיעה

  

 קיבלו 47%: הו עולה שמחצית המשיבים קיבלו הסבר כלש24מלוח , באשר להדרכה מצוות המרפאה

 קיבלו הסברים והדרכה על 17%,  קיבלו הסברים לגבי תזונה נכונה26%, הסברים לגבי נטילת תרופות

הממצאים מראים שישנה שונות גדולה בהיקף .  על מניעת נפילות8%-חשיבותה של פעילות גופנית ו

 בדפוסי העבודה של ייתכן שהיקף ההדרכות נובע מהבדלים, קבלת הדרכות בין ארבע התכניות שנבדקו

  .המשתמשים בשירותי המרפאהבמאפייני הצוות הרפואי ובחברים , המרפאות

  

  )אחוזים(מצוות המרפאה הדרכה והסבר ו קיבלחברי ארבע התכניות ש: 24לוח 
  אחוזים 

)n=205(  
  50  *הדרכה כלשהם במרפאה/חברים שקיבלו הסבריםכ "סה

 47  תרופותנטילת 
 26  תזונה נכונה

 17  גופניתפעילות 
 8   נפילותתעימנ
ולכן אינו סכום האחוזים המפורטים , הדרכה כלשהם/כ משקפת את אחוז החברים שקיבלו הסבר"שורת הסה* 

  מתחתיו
  

  עזרה בהבאת תרופות ובקניות
אב השכונה יכול לסייע לו , החבר רתוק לביתו ואין מי שיביא לו תרופות או שיערוך בשבילו קניותכאשר 

ציינו שקרה להם בשנה האחרונה שנזקקו לעזרה בהבאת ) 49%(כמחצית חברי התכנית . ובמידת יכולת

שיעור הנזקקים לעזרה בקרב . תרופות או בקניות או שיביאו להם בדיקות למעבדה כשהיו חולים

  כמחצית הנזקקים לעזרה ). 43% לעומת 88%(המוגבלים כפול מהשיעור בקרב החברים שאינם מוגבלים 

 מבן - 17%,  ביקשו עזרה מהמטפלת24%, לבני משפחה אחרים או למכריהם לעזרה, ילדיהםפנו ל) 48%(

 לאחות קופת חולים 2,והיתר פנו לסומכת, שלושה אחוזים לא פנו לאף אחד.  מאב השכונה- 5%-זוגם ו

, ) מכלל החברים3%-שהם כ,  מהזקוקים לעזרה5%-כ(מבין הפונים לאב השכונה ). 25לוח (או למתנדב 

. והעזרה העיקרית הייתה בהבאת תרופות או אבזרי עזר, ) מכלל החברים2%(צית קיבלו ממנו עזרה מח

 מהחברים שקרה בתקופת חברותם בתכנית שהם ויתרו על נטילת תרופות כי לא היה 4%ציינו , כמו כן

  .מי שיביא להם אותן

  

                                                   
פורמלי עם משפחות הזקוקות להכוונה -מקצועית בפיקוח לשכת הרווחה המקיימת קשר בלתי- עובדת סמך 2

  .בקשר עם הרשויות ובקשרים חברתיים, ולעזרה בניהול משק הבית
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  )וז מהנזקקים לעזרהאח(קניות כשהיו חולים /למי החברים פנו לעזרה בהבאת תרופות: 25לוח 
  אחוזים 

(n=100) 
 48  קרובי משפחה או שכנים, ילדים
 24  מטפלת
 17  בן זוג

 5  אב השכונה
  4  אחר

 3  אף אחד
  

  עזרה בליווי לטיפולים או לבדיקות
אב השכונה מסייע לחברי הקהילה הזקוקים לליווי לטיפולים או , במידת הצורך ובמידת האפשר

 מהחברים נזקקו להסעה לטיפולים 61%-ת היקף השימוש בשירות מתברר שמבדיק. לבדיקות רפואיות

לעומת , שיעורי ההזדקקות לעזרה היו גבוהים) 82%(ובקרב המוגבלים ) 66%(בקרב הנשים . או לבדיקות

שישים אחוזים מהנזקקים לעזרה פנו לקרובי ). 57%(והעצמאיים ) 49%(השיעורים בקרב הגברים 

.  הזמינו מונית או פנו לגורם אחר13%ועוד ,  למטפלת- 11%,  לבן הזוג- 11%, משפחה או לחברים לעזרה

  ). 26לוח (שלושה אחוזים לא פנו לאף אחד ואחוז אחד מהם פנו לאב השכונה 

  

 מכלל החברים דיווחו שוויתרו על טיפול או על בדיקה רפואית כי לא היה מי שיסיע 6%-חשוב לציין ש

  .אותם

  

  )אחוז מהנזקקים לעזרה(ה בליווי לטיפולים או לבדיקות פנייה לעזר: 26לוח 
  אחוזים 

(n=124) 
 60  קרובי משפחה או שכנים, ילדים
 11  בן זוג

 11  מטפלת
 9  מונית
 4  אחר

 3  אף אחד
  1  אב השכונה

  

  מעבר לבית אבות או לדיור מוגן

חוז המרואיינים א. אחת ממטרות התכנית היא לדחות את מעבר הזקנים הגרים בקהילה למוסדות

כבר ביררו ) 59%(מרביתם ,  מחברי התכנית11%-שהביעו התעניינות בדיור מוגן או בבית אבות הגיע ל

מספר החברים שגילו עניין במעבר לדיור מוגן או לבית אבות היה . פרטים בדיור המוגן או בבית האבות

שיעור , שישים בישראלבקרב כלל הק. גבוה יותר בקרב המעריכים את מצבם הכלכלי כטוב יותר

 דיווחו שהם רשומים 5% ועוד 9%המתעניינים באפשרות לעבור לגור בדיור מוגן או בבית אבות עומד על 

  ).1997, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(בתור לכניסה 
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   המלצות מתוך הראיונות3.5
 :המפעילים והחברים בתכניות עלו מספר המלצות ומסקנות, מתוך ראיונות המנהלים

הגדרת תפקידו והקלה על העומס , יתן לשפר את תפקודו של אב השכונה באמצעות שיפור אדיבותונ 

, להחלפת מידע וניסיון, להדרכה, פורום של אבות שכונה יכול לשמש מקום מפגש. המוטל עליו

 ".גאוות יחידה"וכן לטיפוח הרגשת שייכות ו, לפתרון בעיות והתמודדות עם קשיים
כך שיוכלו לכוון את הפונים , ניות לגבי מערכת השירותים לקשישים בקהילהיש להדריך את המוקד 

, לשירותים הרפואיים יש תרומה רבה מעבר לשימוש בפועל. לקבלת שירותים שאינם ניתנים בתכנית

החשיבות שבהתקשרות היזומה לחברי התכנית לבדיקת תקינות מכאן גם . בהגברת הביטחון האישי

  . להפעילוהמכשיר ושהחברים יודעים

כדי שרופא המגיע , מומלץ לדאוג שיהיה בבית הקשיש מסמך הכולל את ההיסטוריה הרפואית שלו 

-כדי למנוע אי, חשוב לשפר את הסדרי התשלום לאמבולנס. לביקור בביתו יוכל לטפל בו טוב יותר

  .נעימויות מהחברים המקבלים הודעות תשלום

  . ות להם במסגרת התכניתיש לוודא שהחברים יודעים את הזכויות המגיע 

  .כדאי לעשות מאמצים לתגבור ההתנדבות במסגרת התכנית 

ביקורים או התקשרויות , לדוגמה(חשוב להקדיש יותר תשומת לב לצד החברתי של המוגבלים  

  ). או לשלוח אליהם מתנדבים שישוחחו עמם, תכופות יותר מאב השכונה

להתייעץ עם החברים לגבי , )חוגים והרצאות, ליםבייחוד טיו(יש לפעול להרחבת הפעילות החברתית  

וליצור , ) מהחברים ציינו שהפעילות אינה מעניינת מספיק15%-שכן כ(תכנים מועדפים עליהם 

תרבותית של הקהילה התומכת לפעילות אחרת הניתנת /הפרדה ברורה יותר בין פעילות חברתית

 ויסייע בתכנון הפעילויות,  מיוחדשיקבל מעמד, יש להקים ועד מבין חברי התכנית. לקשישים

 .הומלץ גם על הוצאת עלון של חברי התכנית. החברתיות ובהפעלתן

ישנם מספר צרכים לא מסופקים שאינם חלק מסל השירותים ושכדאי לבחון את הדרך לשפר את  

וכן , בהתאמת התנאים הפיזיים לצורכיהם, צרכים אלה מתבטאים בתנאי הדיור. ההיענות להם

כגון  לאחר ,  ולבדיקות רפואיות והבאת תרופות וקניות בעתות משברליווי לטיפולים, ועדוןהגעה למ

  .שחרור מבית חולים כללי או בעת מחלה קשה

או הגבוהים מהווים מחסום בעבור חלק מהאוכלוסייה להשתתף בפעילויות /התשלומים הרבים ו 

  .יותר קשהיש לשקול דרכים להקלה על אוכלוסיות במצב כלכלי . החברתיות

כדי שיוכלו להתקשר למוקד ביתר קלות גם מחוץ , מומלץ לצייד את הזקנים בטלפונים סלולאריים 

 .לבית
 .יש מקום לשפר את התיאום בין גורמים שונים בקהילה לתכנית 

  

  סיכום ודיון. 4
  

שויות ר, עיריות, עמותות למען הזקן, משרד העבודה והרווחה, התכנית קהילה תומכת מופעלת בידי אשל

התכנית מיועדת לקשישים הגרים בקהילה ומטרתה העיקרית היא לספק . מקומיות וחברות פרטיות

הקהילה התומכת מספקת לחבריה ארבעה . לחבריה שירותים שיסייעו להם להמשיך להתגורר בביתם
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ונים תיק(אב שכונה , מוקד מצוקה, )ביקור בית של רופא והזמנת אמבולנס(שירותים רפואיים : שירותים

ניתן במידת האפשר לקבל סיוע בתחומים נוספים אשר אינם , בנוסף. ופעילות חברתית) קלים בבית

  . כמו הסעה לבדיקות או לטיפולים רפואיים והבאת תרופות לחבר הרתוק לביתו, כלולים בסל השירותים

  

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

  : המחקר נערך בשתי רמות. בקרב חברי התכנית והבדלים בין תכניות המופעלות בידי גופים שונים

מחקר (מחקר ממוקד נעשה בארבע קהילות .  ב;)המחקר הכללי( תכניות 46ברמה הארצית נבדקו . א

הלים  מנ15-ובקרב כ)  כאלף חברים בסך הכולמתוך( חברים שנדגמו אקראית 200-בקרב כ) עומק

והיא נחקרה , אוכלוסיית מחקר העומק אינה מייצגת בהכרח את כל השכונות בארץ. ומפעילי התכניות

דוח . בעיקר כדי לקבל משוב על רכיבי התכנית לצורך הפקת לקחים ובסיס לפיתוח עתידי ברמה הארצית

  . זה משלב בין ממצאי מחקר הרוחב למחקר העומק

  

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

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

מקלה על ילדיהם ומאפשרת להם , נמצא שצרכני השירות מרגישים כי התכנית תורמת לביטחונם האישי

אשר מהוות בסיס ,  מספר נקודות חולשה ביישום התכניתבמחקר זוהו. להמשיך להתגורר בביתם

ומספק כיוון להמשך , המחקר מצביע על צרכים שאינם זוכים כיום למענה, בנוסף. לשיפור התכנית

  . ובעבור חברי הקהילה התומכת בפרט, פיתוח שירותים קהילתיים בעבור הקשישים בכלל

  

מאפייני החברים , מאפייני השירותים: כתמחקר הערכה זה מספק מידע על תכניות הקהילה התומ

מסופקים של -צרכים בלתי, המחקר גם בחן את השגת מטרות הקהילה התומכת. ומאפיינים ארגוניים

  . חברי התכנית והבדלים בין תכניות המופעלות בידי הגופים השונים

  

). מחקר עומק(ת  תכניות בכל הארץ עם מידע ממוקד לגבי ארבע תכניו46-דוח זה משלב מידע שנאסף מ

במטרה לשפר את התכניות המופעלות , שילוב כל מקורות המידע מאפשר להפיק לקחים ברמה הארצית

  .כיום ולהתוות כיווני פיתוח לעתיד

  

   אוכלוסיית היעד4.1
 ומעלה ושיעור החברים שאינם נשואים גבוהים 80-שיעור בני ה, ממצאי המחקר מראים כי שיעור הנשים

. הקהילה התומכת מאשר השיעורים המקבילים באוכלוסיית הקשישים בישראליותר בקרב חברי 

 מהחברים מקבלים עזרה 29%-כ. גבוה מהשיעור בקרב כלל הקשישים ADL-שיעור המוגבלים ב, בדומה

שהתכנית משרתת כיום אנשים בעלי טווח רחב של , מכאן. מרביתה באמצעות חוק סיעוד, בטיפול אישי

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

  

   ידע4.2
אחת ממטרות המחקר הייתה לבחון את המידה שבה חברי התכנית מכירים את השירותים שלהם הנם 

כלומר אם המרואיין לא השתמש , חלק מהשאלות לבדיקת הידע נשאלו ישירות וחלקן בעקיפין. זכאים
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מכאן שבשאלות אלה . ור בתשובה האומרת שאין שירות כזהבשירות כאשר נזקק לו הוא יכול היה לבח

מתוך סיכום השאלות הרלוונטיות . נבדקה רמת הידע מתוך הנזקקים לשירות ולא מכלל האוכלוסייה

ואילו רמת הידע לגבי הזכות , ניתן להסיק כי רמת הידע על שירות ביקור רופא הייתה הגבוהה ביותר

 83%, כך). 27לוח (בעבור תשלום לאמבולנס הייתה נמוכה יחסית לסיוע בתיקונים בדירה וקבלת החזר 

 ידעו שהוא ניתן 83%מהם , מהחברים ידעו שהשירות הרפואי של ביקור רופא ניתן במסגרת התכנית

 מכלל חברי התכנית ידעו שהשירות ניתן בכל שעות היממה ובכל 75%-ו)  מכלל החברים69%(בתשלום 

  . ים מהחברים ידעו שניתן החזר על הזמנת אמבולנסעשרים ושישה אחוז. ימות השבוע

  

אחוזים מכלל חברי (סיכום הממצאים לגבי ידע החברים על השירותים הרפואיים של התכנית : 27לוח 
  )התכנית
  אחוזים החברים שידעו

 83  שניתן ביקור בית של רופא
 75  את שעות ביקור הרופא

 75  שהשירות ניתן גם בחגים ובסופי שבוע
 69  רות ביקור הרופא עולה כסף ששי

 66  כמה עולה ביקור רופא
 26  שניתן החזר על תשלום לאמבולנס

  

היקף הבעיה , עם זאת. הבעיות בתחום הידע אינן מצביעות בהכרח על כך שלא ניתן לחברים הסבר

 שחלק מההסבר לכך שהחברים אינם יודעים את זכויותיהם קשור לכך שלא, ייתכן. מחייב התמודדות

אך נראה כי זה לא ההסבר . ולכן לא התעניינו או שלא זכרו את הזכויות, הזדקקו לשירות המסוים

כרבע מהנזקקים לעזרה בתיקונים : לאור התשובות לשאלות שבדקו בעקיפין את רמת הידע, היחיד

וכך השיבו גם כחמישית מהנזקקים לשירותי , אפשר לקבל עזרה כזו מהתכנית-בדירה השיבו שאי

כפי שחלק (ייתכן שהחברים לא קיבלו הסבר מספק לגבי הזכויות המגיעות להם בתכנית . לנסאמבו

  .או שחלק מהקשישים זקוקים לתזכורת) מהמרואיינים ציינו

  

   שימוש בשירותי התכנית4.3
במטרה לקבל סדר גודל של היקף הפעילות .  מציג את שיעורי השימוש בכל אחד משירותי התכנית28לוח 

ובמטרה לקבל מושג על תפקוד מערך , מוצגים האחוזים מתוך כלל החברים בתכנית, ותשל כל שיר

מכלל (מוצג שיעור המדווחים שנזקקו לשירות בשנה האחרונה , השירותים השונים בשלבים השונים

שיעור הפונים לעזרה מהתכנית מבין הנזקקים לשירות ושיעור החברים שקיבלו שירות , )החברים

  . ברים שפנו לעזרה מהתכניתמהתכנית מבין הח
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  )אחוזים(צרכים ושימוש בשירותי התכנית : 28לוח 

 
  אחוזים
(n=205) 

    )n=157, מבתי האב(תיקונים בדירה 
 68  נזקקו לתיקון בדירה

  ) מכלל החברים24%  (36  פנו לתכנית:   מהם
  ) מכלל החברים19%  (79  אב השכונה עזר בתיקון :        מהם

    
     של רופאביקור בית

 46  חשו ברע ונזקקו לרופא
  ) מכלל החברים40% (87  פנו לעזרה מהתכנית :  מהם

  ) מכלל החברים35%  (88  המוקד שלח רופא:       מהם
    

    אמבולנס
 22  נזקקו לאמבולנס

  ) מכלל החברים9% (41  פנו למוקד:   מהם
    

    פעילות חברתית
  30  בחלק מהפעילות/משתתפים ברוב

    
    וקדמ

 80  התקשרו למוקד בשנה האחרונה
  

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

, כגון בני משפחה, בעיקר משום שהעדיפו לקבל עזרה מגורמים אחרים, ) מכלל החברים24%(מהתכנית 

 מבוטל מהחברים אינם מודעים לכך שניתן לבקש עזרה במסגרת חלק לא, כמו כן. מכרים ואנשי מקצוע

 אכן 79%, מבין הפונים. וחלק קטן לא פנו מפני שהתאכזבו מהשירות שקיבלו בעבר בתכנית, התכנית

ממצאי המחקר אינם מלמדים על סוגי התקלות ולא על ).  מכלל החברים19%(קיבלו עזרה מאב השכונה 

  . צדקת הפניות לעזרה

  

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

יש להזכיר שבתכניות של , לאור זאת. שכיחות יותר בתכניות של החברות הפרטיות בהשוואה לעמותות

. בהשוואה לחברות הפרטיות, העזרה שנתן אב השכונה ושביעות הרצון ממנה היו נמוכות יותר, העמותות

  .בהשוואה לסקר הקודם, ד יש לציין כי חלה ירידה בשיעורי השימוש בשירות התיקוניםעו

  

  ביקור בית של רופא
ציינו כי קרה להם בשנה האחרונה שחשו ברע ונזקקו בדחיפות לביקור ) 46%(קרוב למחצית החברים 

) ל החברים מכל35%( מהם 88%-ולפנו לתכנית לעזרה )  מהסך הכול40% (87%, מתוכם. רופא בביתם

 76%(אל מרבית החברים שנזקקו לביקור רופא נשלח רופא הביתה , כלומר. נשלח רופא הביתה

ביקור רופא ולא קיבלו את השירות טענו בדרך כלל שבעייתם החברים שביקשו ). מהזקוקים לשירות

ידעו על רובם משום שלא , נזקקים מעטים לא פנו מלכתחילה בבקשה לשירות. נפתרה ולא נזקקו לשירות
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ניכרת עלייה בהזדקקות לשירותי ביקור רופא וגם בשימוש , בהשוואה למחקר ההערכה הקודם. השירות

  .בשירות

  

  שירותי אמבולנס
ארבעים ואחד אחוזים . נזקקו להגיע באופן דחוף לבית חולים) 22%(קצת למעלה מחמישית מהחברים 

נזקקו להגיע בדחיפות לבית חולים הזמינו מרבית החברים ש. פנו לעזרה מהמוקד)  מהסך הכול9%(מהם 

חשוב לציין כי כרבע מהחברים לא ידעו . אמבולנס בעצמם או שנסעו בכוחות עצמם לבית החולים

ניכרת עלייה בהזדקקות לשירותי , בהשוואה למחקר ההערכה הקודם. שהשירות ניתן דרך התכנית

  .אמבולנס

  

  פעילות חברתית
 שדיווחו כי הם נוהגים להשתתף ברוב הפעילות או 30%-ית הגיעו לשיעורי ההשתתפות בפעילות החברת

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

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

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

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

  .מהחברים ציינו שהפעילות אינה מעניינת מספיק

  

ו לא כל כך מרוצים  אינם מרוצים א40%-כרבע מהחברים ציינו שהם חשים בדידות לעתים קרובות וכ

החברים , עדות זו יכולה ללמד על כך שלמרות השתייכותם לתכנית. מהאופן שבו הם מעבירים את זמנם

  .חשים בדידות והיא יכולה לשמש גם כר נרחב לפעילויות הניתנות במסגרת התכנית

ות  שיעורי השתתפות גבוהים יותר בפעילות החברתית נמצאו בתכניות של העמותות לעומת החבר

ממצא זה עולה בקנה אחד עם הממצאים מהמחקר הכללי . והפעילות השכיחה היא הרצאות, הפרטיות

חלה ירידה בשיעורי ההשתתפות בפעילות , בהשוואה לסקר הקודם, עוד יש לציין כי). ברמה הארצית(

  .החברתית

  

  התנדבות
שההתנדבות נותנת להם כלם ציינו . כשני אחוזים מהחברים דיווחו שהם מתנדבים במסגרת התכנית

  .הרגשה טובה ואפשרות להיפגש עם אנשים

  

  שירותים נוספים שאינם כלולים בתכנית
מתוך מטרה לשקול את האפשרות , מסופקים-מטרה נוספת שניצבה בפנינו הייתה לבחון צרכים בלתי

  . להכלילם בתכנית

  

וי לבדיקות או לטיפולים ליו, מבין השירותים שנבדקו ושאינם נכללים בסל השירותים של התכנית

אחוז אחד , למרות זאת). 61%(רפואיים הוא השירות שהחברים דיווחו שהם נזקקים לו ביותר 

  . מהנזקקים פנה לעזרה מאב השכונה
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ציינו שקרה להם בשנה האחרונה שנזקקו לסיוע בהבאת תרופות או בקניות או ) 49%(כמחצית המשיבים 

רובם ככולם מתכנית , ) מהסך הכול3%שהם  (5%, מהם. וליםשיביאו להם בדיקות מעבדה כשהיו ח

שלושה אחוזים . על אף שהשירות אינו כלול בסל, ומחציתם קיבלו ממנו עזרה, פנו לאב השכונה, אחת

ארבעה אחוזים ציינו שוויתרו על נטילת תרופות כי לא היה מי שיביא להם . מהנזקקים לא פנו לאף אחד

  . חלה ירידה בשיעורי השימוש בשירות הבאת תרופות,בהשוואה לסקר הקודם. אותן

  

דיווחי החברים מלמדים שאכן ישנו צורך בשיפור הנושא ובקידום , לגבי התנהגות בריאה ומניעה

כשליש מהמדווחים על בעיות בראייה לא עשו בדיקת ראייה בשנה האחרונה , לדוגמה. בריאותם

  .  שמיעה בשנה האחרונהוכמחצית המדווחים על בעיות שמיעה לא עשו בדיקת

  

   הערכה כוללת של התכנית ותרומתה4.4
התרומה העיקרית של התכנית לחבריה . שמונים אחוזים מהחברים היו מרוצים מהתכנית באופן כללי

, שביעות הרצון בכל אחד משירותי התכנית נבדקה. היא תחושת הביטחון האישי שהיא מקנה להם

 מהמשתמשים בשירותיהן היו 91%(תר הייתה משירותי המוקדניות ונמצא כי שביעות הרצון הגבוהה ביו

. לשביעות הרצון מהמוקדניות נמצא הקשר החזק ביותר עם שביעות הרצון הכללית מהתכנית). מרוצים

שביעות הרצון מאב השכונה . גם לשביעות הרצון מאב השכונה יש קשר חזק עם שביעות הרצון הכללית

 82%(ומהפעילות החברתית , ) בקרב המשתמשים בשירותיו83%(ופא ואף מהר, )86%(הייתה גבוהה 

) 75%(שביעות רצון נמוכה יחסית התקבלה מאלה שקיבלו שירותי האמבולנס ). בקרב המשתתפים

  ). 66%(ותיקונים  בדירות 

  

את . שביעות הרצון ממהירות התגובה של המוקדניות הייתה הגורם העיקרי שהזכירו המרואיינים

את שביעות הרצון . צון הגבוהה מאב השכונה ניתן לייחס בעיקר לאדיבותו ולנכונותו לעזורשביעות הר

מהפעילויות החברתיות ניתן לייחס בעיקר לכך שהן מעניינות ושהן נותנות הזדמנות להיפגש ולהכיר 

ולגבי . שביעות הרצון מהרופא הייתה בעיקר מהטיפול הרפואי ופחות ממשך הגעתו. אנשים חדשים

  . הייתה דומהשקיבלו באמבולנס ומהטיפול הרפואי שחלף עד שהגיעשביעות הרצון מהזמן , בולנסהאמ

  

, על אף שהרוב המכריע של החברים מרוצים מאב השכונה. שביעות רצון-לגבי מספר תחומים הובעה אי

 הובעה אף כי. בגלל חוסר אדיבות וחוסר נכונות לעזור מצדו,  מהחברים דיווחו שאינם מרוצים ממנו9%

חשוב שיהיה נוח לפנות אל אב . היו אלה גם הגורמים לאכזבה ממנו, בקשר לאלה שביעות רצון גבוהה

בעיקר (משתני הראה גם שחשוב שאב השכונה יבקר בבית החברים -הניתוח הרב. השכונה וקל להשיגו

ב השכונה היא שכן שביעות הרצון מא, להעלאת שביעות הרצון ממנו ומהתכנית כולה) המוגבלים ביניהם

  .גורם חשוב בהסברת שביעות הרצון הכללית

  

הייתה שאין מספיק )  מהחברים30%(עיקר הביקורת בקרב המשתתפים , לגבי הפעילות החברתית

גם ההסעה הוזכרה ). 7%(ושהיא אינה מעניינת מספיק , ) מהחברים12%(פעילות ובייחוד טיולים 

  ). 5%(כבעייתית 
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 42%ידי -ופא לביקור בית הוזכר כגורם בעייתי בשני השירותים הללו עלמשך הגעתם של אמבולנס ור

  . מהחברים שהשתמשו בשירות האמבולנס19%-מהחברים שרופא הגיע לביתם ו

  

 מהנזקקים שלא פנו 28%(נראה שבשירות התיקונים ישנן בעיות שבחלקן נובעות מחוסר ידע בדבר קיומו 

או ממשך הטיפול , ) מהתיקונים21%(עורב מספיק בתיקון מכך שאב השכונה אינו מ, )לעזרה מהתכנית

ואולי גם מחוסר הגדרה ברורה לגבי , ) מהתקלות87%-ב(מכך שלא מוודאים שהבעיה טופלה , בבעיה

  .השירות ומועד אספקת השירות

  

פרט לשירות , במחקר הנוכחי שביעות הרצון מכל השירותים גבוהה יותר מאשר במחקר ההערכה הקודם

  .ם שבו היא נמוכה יותרהתיקוני

  

  מסקנות והמלצות. 5
  :המחקר העלה מספר נקודות שיש לתת עליהן את הדעת

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

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

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

 .לעשות זאת היא בהקמת פורום של אבות שכונה לצורך למידה ותמיכה הדדית
כמו ליווי לבדיקות , רכים שאינם מקבלים מענה בתכנית במחקר זוהו צ-מסופקים -צרכים בלתי 

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

 .בשיעור המוגבלים בקרבם
  

ארגונית של אשל ובפני הצוות הבכיר במשרד העבודה -הממצאים הוצגו בפני הוועדה המקצועית הבין

ונדונו הדרכים לשפר את הפצת המידע לחברים וכיצד לתת , פקת לקחים ברמה הארציתלשם ה, והרווחה

  .מסופקים שזוהו-מענה לצרכים הבלתי
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  נספחים
  

  )אחוזים(ות מאפייני המוגבל: לוח א
  אחוזים 

   לרדת במדרגות/יכולת לעלות
 11  ללא עזרת אדם, בקושי

 6  לא יכול בעצמי
    

   יכולת ללכת מחוץ לבית
 9  רק בעזרת מכשיר
 9  לא יכול בעצמי

    
   יכולת ללכת בבית
 15  רק בעזרת מכשיר
 3  לא יכול בעצמי

    
   יכולת להתלבש ולהתפשט לבד

 17  יכול אך קשה לי
 9  לא יכול בעצמי

    
   יכולת להתקלח
 14  יכול אך קשה לי
 16  לא יכול בעצמי

  

  

  )אחוזים(מאפייני המוגבלות בניהול משק הבית : לוח ב
  אחוזים 

   יכולת להכין ארוחה מלאה
 15  יכול אך קשה לי
 18  לא יכול בעצמי

    
   יכולת לסדר ולנקות את הדירה

 21  יכול אך קשה לי
 52  מילא יכול בעצ
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