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 רקע ומטרות

. זקנים של רווחתם לבין חברתיות רשתות בין החיובי הקשר על מצביעים ובארץ בעולם רבים מחקרים

ל מסגרת למפגש ומשמשים קודם כם ה בתחום זה.  החשובים השירותים אחד הם חברתיים מועדונים

 ביצע התשעים בשנות. הפנאי שעות לניצול פעילויות מציעיםכן הם כמו וחברתי לצורך הפגת בדידות 

 חלו מאז .(3774, ואחרים כורזים) המועדונים אודותעל  ארצי סקר ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס

-2033בשנים . בקהילה השירותים ובמערכת בארץ הזקנים אוכלוסיית במאפייני משמעותיים שינויים

 לזקנים המועדונים של עכשווית תמונה ספקבמטרה ל מחקר ברוקדייל וןמכ-וינט'ג-מאיירסערך  2030

 . בישראל הפועלים

 מאפייניאת , יהםבשירות השימושהיקף את ו פוצת המועדוניםת אתבין היתר  בחן המחקר

 המחקר בחן כן כמו. שהם מציעים והשירותים הפעילויות מגווןאת ו בהם המבקרת האוכלוסייה

, הפעילות שעות, המעורבים בהפעלתם הגורמים אורית ובהן, המועדונים תבהפעל הקשורות סוגיות

מעבר לכך נבחנו הצרכים  .תקציביים והיבטים היעד לקהל המבנים של הפיזית ההתאמה, אדם כוח

 שאין עליהם מענה מספק.

 שיטת המחקר

 : אחדים רכיבים המחקר כלל המועדוניםעל  מקיפה תמונה לספק כדי

 ספרות סקירת. 0

, בסקירה שנכללו המאמרים. לאומית-ןבי מזווית המועדונים על מידע לספק נועדהירת הספרות סק

, במועדונים המבקרים מאפייני: אלו בנושאים פיןעקיב או ותישיר עוסקים, ריתבהצות מאר רובם

 צרכים בעלי של ושילובם המבקרים של והנפשית הפיזית הרווחה לקידום תכניות, הפעילויותמגוון 

 .הפנאי במסגרות דיםמיוח

 בישראל לזקנים המועדונים מצאי של ארצי מיפוי. 0

: יםאחד מידע מקורות על התבסס המיפוי. המבוגרת הילאוכלוסי המועדונים של ארצי מיפוי בוצע

 הנתונים מסד מתוך מועדונים קובץ; בתחומן הפועלים המועדונים פרטי על המקומיות הרשויות דיווח

 והשירותים הרווחה ממשרד 2006 לשנת מועדונים רשימת(; מועדונים 897) 2030 לשנת אינפו-אשל של

 נכללו לזקנים המועדונים במיפוי(. ס"הלמ) 2007 לשנת יישובים קובץ וכן (מועדונים 3,330) החברתיים

 מועדונים, סים"מתנ מועדוני, הרווחה משרד בסיוע מפעילות המקומיות הרשויותש חברתיות מסגרות

 לעיוורים חברתיים מועדונים, עולים מועדוני, שואה לניצולי המיועדים מועדונים, ת"נעמו ו"ויצ של

 נכללו לא. הזקנים אוכלוסיית את גם המשרתים שמיעה כבדי או לחירשים חברתיים ומועדונים

 .ייחודיה יםאופי בגלל ,בנקים כדוגמת ,עבודה מקומות מלאיג ם שלמועדוני במיפוי
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 מועדונים סקר. 3

 והיבטים במועדונים המוצעים והשירותים הפעילויות מגוון, המבקרים מאפייני על למודל כדי

 התבסס המדגם. מועדונים רכזיעליו השיבו ש מדגמי סקר בוצע, וניהולו המועדון להפעלת הקשורים

מהם  98%-מ) מועדונים 600 כללוהוא , המיפוי בתהליך שגובשה הארצית המועדונים רשימת על

 .ת(התקבלו תשובו

 המקומיות החברתיים וברשויות והשירותים הרווחה במשרד מפתח אנשי עם עומק ראיונות. 4

 במטרה המקומיות וברשויות הרווחה במשרד מפתח אנשי עם עומק ראיונות בוצעו המחקר במסגרת

 ולבחון מסופקים לא צרכים לאתר, המועדוניםשל  פיתוחהו הפעלהאת ה המנחה המדיניותעל  ללמוד

 .היעד לקהל והתאמתו השירות שיפור לצורך הנדרשים השינויים הםה מ

 מועדונים מבקרי עם מיקוד קבוצות. 5

 המידע ממקורות שעלו סוגיות םִאת ולבחון השירות כלפי המבקרים עמדות על ללמוד במטרה

 .מועדונים בשלושה מבקרים של מיקוד קבוצות וששל התקיימו םהאחרי

 הזקנים תלאוכלוסיי אב תכניות סקירת. 6

 תכניות שלוש נסקרו המועדונים בנושא המקומיות הרשויות של פעילותן על אודות תמונה כדי לספק

 והמועצה הרצליה עיריית, חיפה עיריית: מקומיות רשויות שלוש האחרונות בשנים שפיתחו אב

 .משגב האזורית

 ממצאים

 היעדית כיסוים את אוכלוסי ומידת בארץ המועדונים התפרוסת הגאוגרפית של

 מועדונים 3,520על  מידע ,2033 לשנת כולל, נכון המחקר במסגרת שהוכן הארצי המועדונים קובץ

 בסיס מניתוח. מועדונים פועלים לא נוספות רשויות 23 בתחומי. מקומיות רשויות 238-ב הפועלים

 :עולה המועדונים של המידע

 עירוניים ביישובים מרוכזים מהמועדונים 80%-כ. 

 (.נפש 40,000-מ למעלה) גדולים עד בינוניים ביישובים פועלים מועדוניםמה 40%-כ 

 8% ערביים ביישובים פועלים מהמועדונים. 

 שלושה פי פועלים האזוריות במועצות. זקנים לאלף מועדוניםאפשר למצוא כשני  הארצית ברמה 

 בני לאלף דוניםמוע 3.4 לעומת מועדונים 4) העירוניים יישוביםמב זקנים לאלף מועדונים יותר

34.)+ 

 היעד וקהל המפעיל הגוף פי-על המועדוניםמאפייני 

 פעילותן באופיזו מזו  שונות ,לזקנים חברתיות מסגרות מגוון כוללת הארצית המועדונים רשימת

 :פונות הן אליוש היעד ובקהל

 ימוןבמ סיוע מקבליםם והמפעילה,  המקומית הרשותש מועדונים הם ביותר הנפוצים המועדונים 

 הערת' ר ;הרכזים סקר פי-על מהמועדונים שלישים כשני) החברתיים והשירותים הרווחה משרד
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 מפעילות המקומיות הרשויותש המועדונים (.הדוח בגוף, 4.2פרק -בתת זה בנושא 5 שוליים

 +(. 94 בני) יחסית מבוגרת אוכלוסייה כלל בדרך משרתים

 עצמאית לאוכלוסייה בעיקרו מותאם עילותהפ של אופייה סים"למתנ החברה של במועדונים 

. קיםאופ והרחבת העשרה, חוגים על דגש מושם. (44 כבני אנשים גם נמנים המבקרים םעוצעירה )

 את ולהרחיב להשלים למבוגרים מאפשרות בארץ שונים במקומות הפועלות מכללות, לכך בדומה

 . השכלתם

 עולים לאוכלוסיית מועדונים למשל,, פיותספצי אוכלוסיותל פנאי מסגרות פועלות מהערים בחלק ,

 כבדי או רשיםילח ומועדונים עיוורים לאנשים חברתיים מועדונים, שואה לניצולי מועדונים

 .שמיעה

 בהם המבקרים מספר ואומדן במועדונים השימוש היקף

 תוןנ. במועדוןבקביעות  מבקריםכמה אנשים  לציין התבקשו( המועדונים רכזי) שבמדגם הסקר משיבי

 300-43 ;קטנים מועדונים – מבקרים 40 עד) גודלם פי-על לקבוצות המועדונים לחלוקת הן שימש זה

 המבקרים מספר ןדמולא בסיסהן ו( גדולים מועדונים –מבקרים + 303 ;בינוניים מועדונים –מבקרים 

 :עולה מהסקר. המועדונים בכלל

 לעומת 29%) גדולים מועדונים של יותר מעט גבוה בשיעור מאופיינות , לעומת המועצות,העיריות 

 (.בהתאמה 38%

 38% עד 35%) מבקרים אלף 350 עד 330-בכ נאמד חברתיים במועדונים המבקרים הזקנים מספר 

-ה בני כללמ 39% עד 35%-בכ נאמד המבקרים שיעור העירוני במגזר(. בישראל+ 34-ה בני מכלל

-בכ ונאמד יותר גבוה במועדונים המבקרים רשיעו האזוריות במועצות. אלו ביישובים הגרים+ 34

 30שוליים  בהערת מובא האומדנים חישוב על הסבר. )שם המתגוררים מהזקנים 50% עד 24%

 (.הדוח בגוף 9.2פרק -בתת

 ושעות ימים – ההפעלה מתכונת

 האזוריות מבמועצות גבוה זה שיעור בעיריות. בשבוע ימים חמישה פתוחים מהמועדונים מחצית 

ימים מחמישה המועדונים פתוחים פחות רוב במועצות האזוריות  ;(בהתאמה 60% עומתל 45%)

 .בשבוע

 שעות 4-וכ שבועיות שעות 22-כ על עומד המועדונים של השבועית הפעילות שעות סך, בממוצע 

: הכפריים מביישובים גבוה המועדונים של היומית הפעילות היקף העירוני במגזר. ליום בממוצע

 לעומת, עירוניים במועדונים 90%-מ למעלה הוא ביום שעות 5-מ יותר הפועלים וניםהמועד שיעור

 .הכפריים ביישובים מהמועדונים 60%

 לסופי גם המועדונים של הפעילות היקף בהרחבת צורך וטאיב( ותואלמנ אלמנים) בודדים זקנים 

 .וחגים שבוע

 ותפוסה קיבולת

, מלאים כמעט או מלאים המועדונים ממחצית למעלה, ןבמועדו הצפיפות רמת על הרכזים דיווח פי-על

 .יותר מלאים הגדולים המועדונים, לרוב. צפיפות מורגשת המועדונים מכלל 20%-וב
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 במועדונים המבקרים אפיוני

 גם שם  –יש דמיון למרכזי היום לזקן  בכך .נשים הן המבקרות רוב מהמועדונים םרבעי הבשלוש

 פחות מוגבלת, יותר צעירה המבקרים אוכלוסיית מועדוניםב ואולם. נשים הן המבקרים רוב

 . יותר גבוהה השכלה רמת ובעלת

 המקומיות במועצות הפועלים המועדונים+. 94 בני הם המבקרים רוב מהמועדונים מחציתכב 

 . הכפריים ביישובים הןו בעריםהן  הפועלים לאלו יחסית צעירות אוכלוסיות לשרת נוטים

 רוב מהווים( ותואלמנ אלמנים, כלומר) הבודדים הזקנים מהמועדונים בכמחצית. 

 שכיחות מהמועדונים בשלישאולם  ,השכלה נמוכההיא בעיקר בעלת האוכלוסייה  ברוב המועדונים 

 שרוב המועדונים שיעור הכפרי במגזר. גבוהה (ומעלה תיכונית השכלה בעלי) משכיליםה זקניםה

 .מחצית לכדי ומגיע העירוני שבמגזר מזה גבוה משכילים מבקריהם

 3770 מאז שעלו ועצותהמת מברי עולים בעיקר משרתים מהמועדונים כעשירית. 

 (.מהמועדונים מעט בשני שלישיםכ) ברגל למועדונים מגיעים המבקרים רוב 

 סאילכ מרותקים או בהליכה לעזרה שנזקקים זקנים גם מבקרים מהמועדוניםעשירית מ בלמעלה 

 .גלגלים

 מעט אוכלוסייה משרתים כיום המועדונים כי נראה התשעים משנות דוניםהמוע לסקר בהשוואה 

 .מבעבר משכילה גם ובכללותה, מבוגרת יותר

 המועדונים בפעילות להשתתפות חסמים

 שיכלו אף חלק מהזקנים אינם מבקרים במועדון שבגינן העיקריות אלו הסיבות, המידע מקורות פי-על

 : משירותיו ליהנות

 (הזקנים של המיקוד קבוצות לפי עיקרית סיבההניידות ) יכולתוהבריאותי  המצב 

 (דיווחו על כך מהרכזים מעט שני שלישיםכ) עניין חוסר 

 (דיווחו על כך מהרכזים כשליש) נוחה ציבורית תחבורה העדר 

 (הזקנים של המיקוד קבוצות לפי הסיבות)אחת  המועדונים תדמית 

 והשירותים הפעילויות מגוון

 הסקר ממצאי. שהוא מציע והשירותים הפעילויות סל פי-על רבה במידה נקבע דוןהמוע של אופיו

 :פעילויות של דומא רחב מגוון מציעים המועדונים כי ראיםמ

 (.מהמועדונים 80%-בכ) התעמלות היא במועדונים ביותר והמבוקשת השכיחה הפעילות 

 ( 30%-בכ) אמנות חוגי(, דוניםמהמוע 90%-ב) נושאים במגוון הרצאות הן נוספות נפוצות פעילויות

 לפתח שנועדו הפעילויות היקף בהרחבת צורך וטאיב המועדונים מבקרי(. 40%-בכ) שולחן ומשחקי

 .ולמידה כישורים

 40%-בכ; החולפת בשנה בממוצע פעמים שלוש כיף וימי טיולים התקיימו מהמועדונים 94%-כב 

 .תקופה אותה במהלך בממוצע פעמיים לנופש החברים יצאו מהמועדונים
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 בדיקות מבוצעות מהמועדונים 24%-וב סוציאלי עובד ידי-על שירות ניתן מהמועדונים 50%-ב 

אחרים  שירותים מגוון מסופק( 20%-מ פחות) מהמועדונים קטן באחוז. תקופתיות ושמיעה ראייה

  .פדיקורוכלה ב משפטי ייעוץהחל ב –

 מהמועדונים 30%-וב בוקר ארוחת מוגשת 20%-בכ, בלבד קל כיבוד מוגש( 90%) המועדונים ברוב 

 .צהריים מארוחת המבקרים נהנים

 צד הפעילויות שאפיינו את המועדונים ל כי מתברר התשעים משנות המועדונים לסקר בהשוואה

מגוון רחב יותר של  מספקים כיום המועדונים בעבר )משחקי שולחן, חוגי אמנות והתעמלות(,

 .והאופקים הדעת להרחבת המיועדות כאלו במיוחד ,העשרה פעילויות

 וכוח אדם מימון, ניהול

 או/ו יםליפעמה םגורמיה: היבטים מכמה בסקר נהנבח המועדונים תפעולל ארגוניתה מערכתה

. המועדונים רכזי ומאפייני בשכר האדם כוח הרכב, כלכליים קשיים, המועדון של המימון מקורות

 :כי נמצא

 טווח) למועדון בממוצע ₪ 30-כ הוא הסכום גובה. חודשיים רחב דמי נגבים מהמועדונים 80%-בכ 

 נעשה והתשלום ,חודשיים חבר דמי אין המועדונים ביתר(. ₪ 300 עד ₪ 4-מ נע החודשי התשלום

 .פעילות לפי

 יו ה שהוזכרו הקושי בתחומי. האחרונות בשנתיים כלכליים קשיים על דווח מהמועדונים 40%-בכ

. כיף וימי טיוליםשל  וכן יצירה וחומרי אביזרים, חוגים, מרצים נם שללמימו בתקציב מחסור

 .הכפרי במגזר אזוריים למועדונים הסעות במימון הצורך הודגש

 כמחציתן. ומעלה תיכונית השכלה בעלות+, 43 בנות רובן, נשים הן המועדונים רכזימ 30%-כ 

 .קנההזִ  בתחום השתלמו

 יתראת . בממוצע שבועיות שעות 26-כ של יקףבה בשכר רכזים מועסקים מהמועדונים 90%-בכ 

 . בהתנדבות רכזים ליםימפע, שבהם הקטניםאת  ובעיקר, המועדונים

  לאוכלוסייה המבנה והתאמת ומבניים פיזיים היבטים

 המועדון נגישות, המבנה משכנו של מקום םהוב ,המועדונים של פיזיים היבטים כמה בחן הסקר

 :פי הממצאים-על. המועדון של חזקההא ורמת בו המבקרת לאוכלוסייה

 70% לפתח עד שמובילות מדרגות ישנן 50%-ובכ ,המבנה של קרקע בקומת שוכנים מהמועדונים 

  .המבנה

 קשיי או צפיפות לבגל ,המשתמשים רכיולצ מותאם איננו המבנה כי חושבים מהרכזים 24%-כ 

 . גישה

 ץלשיפו זקוק שבניהולם המועדון כי ציינו מהרכזים 40%-כ. 

 הקהילה למען והתנדבותם המועדון בפעילות החברים מעורבות

 הקשרשל  וחיזוק ולשמירה הזקנים להעצמת חיוני מקור יםחשבנ המועדונים, תפקידיהם יתר בין

. לו מחוצה התנדבותםאת ו במועדון החברים מעורבות היקף את בחן הסקר. הקהילה עם שלהם

 :מתברר מהממצאים
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 מסיבות ארגון או כיבוד הגשת, ארוחות בהכנת המסייעים חברים ישנם מהמועדונים 94%-בכ. 

 הפעילות תחומי. המועדון לכותלי מחוץ עצמאי באופן מתנדבים החברים מהמועדונים 30%-בכ 

 .חולים ובבתי צבאיים בבסיסים התנדבות וכן לאומי ביטוחמוסד לב התנדבות הם השכיחים

 המועדון מהתנהלות רצון שביעות

 הרכזים מתשובות עולהה התמונה. המועדון מהתנהלות רצונם שביעות על נשאלו ניםהמועדו רכזי

 החיובית האווירהבין השאר מ ,במועדון חברתיים-פסיכו מהיבטים גבוהה רצון שביעות משקפת

 שתואר כפי. עצמם המבקריםמתשובות  גםהדברים עולים  .המבקרים בחיי הרבה חשיבותומו במועדון

פעילויות  למימון בתקציבים ממחסור נובעים המועדון בניהול המרכזיים שייםהק, הקודמים בפרקים

 .מהמועדונים חלק של נגישות ומקשיי המועדון של הפיזי במבנה מליקויים, גלם וחומריההעשרה 

 המחקר בעקבות שעלו מרכזיותסוגיות 

 שתועד כפי, םמסוימי ובמקרים ,הזקנים בחיי מרכזי תפקיד מועדוניםלדים כי ממצאי המחקר מעי

 ובראשונה בראש מלאל המועדוניםנועדו  המבקרים רוב בעיני. קיומי פילו תפקידא , יש להםבמחקר

 המבט מנקודת. אופקים הרחבתלו העשרהל, בדידות להפגת מסגרת מספקיםהם ו ,החברתי הצורך את

 לצאת ניםלזק לאפשר שנועדו חברתיים שירותים של מרצף חלק הם המועדונים ,הרווחה מערכת של

 גורמי בעבור חיוני משאב גם משמש המועדון, המניעתי תפקידו על נוסף. גילם בבני ולפגוש מביתם

 . לאתרם היה ניתן לא ,למועדון באים זקנים אלו היו לולא ;בסיכון זקנים לאיתור הרווחה

 של מכריע במספר מאופיינת במועדונים המבקרת האוכלוסייה בישראל גם, צות הבריתלאר בדומה

 סל מציעים כיום הפועלים המועדונים כי נראה, התשעים לשנות בהשוואה. אלמנות הגדול חלקן, נשים

 .יותר משכילה אוכלוסייה ומשרתים העשרה ופעילויות בהרצאות יותר ועשיר מגוון פעילויות

 של זמינותןל, הגאוגרפי למקומם היתר בין קשורים במועדונים והשימוש שההיצע מעיד המחקר

 החסמים אופילו ביישוב הקשישה האוכלוסייה מאפייניל, פורמליות ובלתי פורמליות פנאי פותחלו

 מיוחסת המועדונים בפעילות מהשונות חלק. במועדון לבקר זקנים על שמקשים והחברתיים הפיזיים

 מועדונים. העירוני במגזר הפועלים מועדונים לבין הכפרי במגזר הפועלים מועדונים בין להבדלים

 עם. הכפרי במגזר הפועלים לאלו בהשוואה בחר פעילות היקף ובעלי יותר גדולים לרוב הם רונייםעי

 מבמגזר נמוכה בעיר המתגוררים הזקנים אוכלוסיית להיקף יחסב םמועדוניב השימוש מידת, זאת

 . יותר משכילה המבקרים אוכלוסיית הכפרי במגזר. הכפרי

יוכלו  המדיניות קובעיראוי לתת עליהן את הדעת כדי ששו מהמחקר שעלו המרכזיות הסוגיות להלן

 :מיצויולהביא לידי ו השירותלקדם את פיתוחו של 

 במועדונים שימוש ודפוסי היצע. 0

 במחקר גם+. 34-ה בני אוכלוסיית בקרב המשכילים הזקנים באחוז גידול חל האחרון בעשור 

 פעילות בדפוסי גם ניכר שינויה. רמבעב משכילה המועדונים מבקרי אוכלוסיית כי נמצא הנוכחי

 הצרכים נוכחלאך . פעילויות העשרה כדוגמת הרצאות עלמושם  יותר רב דגש :המועדונים

 הפעילויות סוגי ה שלהתאמה מידת את לבחוןלהוסיף ו צורךה ולהע האוכלוסייה של המשתנים
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, מבעבר יותר נחוץ המועדונים פעילויות של תכנוןהגייה וב הזקנים שיתוף. הזקנים לאוכלוסיית

 . זה צורךבמילוי  לסייעיש בו כדי ו

 הכפרי במגזר. היעד לקהל נגישותו מידת הוא במועדון לביקור המרכזיים החסמים אחד 

 הצורך הודגש , ולכןהקשישה האוכלוסייה בעבור עיקרית פנאי מסגרת הם האזוריים מועדוניםה

 תםש  פרי ךא, מועדונים של יותר רחב ווןמג אמנם יש העירוני במגזר. אליהם ההסעות את לתגבר

 ישנם, כךעקב . בערים הקשישה האוכלוסייה של הפיזור את בהכרח תואמת איננה הגאוגרפית

 הנותיל יכולים שהיו ואחרים המועדון עד רב מרחק עצמאי באופן לנסוע שנאלצים זקנים

 .ריחוקו בשל עליו מוותרים השירות מיתרונות

 מהם  לוא ובמיוחד, פיזיים קשיים עם זקנים של במועדונים לשילובם פתרונות לבחון צורך יש

 שיסייעו מתנדביםבמועדונים  לשלב ניתן, למשל. בעבורם אופציה מהווים אינם היום שמרכזי

 .המועדון אל מביתם להגיע בניידות לעזרה קיםוזקה לזקנים

 הפעילות דפוסלהתאים את יש  אם לבחון כדאי למועדונים גברים של הנמוכים הפנייה שיעורי בשל 

 (. לגברים יותר אטרקטיביים חוגים הוספת ידי-על למשל)לגברים  המועדונים של

 נמנע מהזקנים מסוים שאחוז הסיבות כאחת צוינה הזקנים ציבור בעיני המועדונים של תדמיתם 

 ותרי ועכשווי אטרקטיבי לשם השירות של שמו הסבת כדוגמת פעולותכי  ייתכן. במועדון מביקור

 של תדמיתו לקידום לסייע יכולות( סים"למתנ החברה או ירושלים עיריית למשל ושעש כפי)

 .היעד קהל בעיני השירות

 שבוע בסופיבחגים ו גם במועדונים לבקר ותואלמנ אלמנים שביטאו לצורך הדעת את לתת יש. 

 ביישובים שמדובר היות. מועדונים פועלים לא( 60-כ) מקומיות רשויות של מצומצם במספר 

 זקניםל הפנאי חלופות מגוון כי לשער ניתן, שמס דל'ומג בתיה מזכרת, נתיבות כדוגמת קטנים

 המקומית האוכלוסייה של הצרכים הםה מ לבחון כדאי לכן. מצומצם הללו ביישובים המתגוררים

 .שם מועדון של נחיצותו מידת ומהי

 המועדונים בהפעלת כלכליים צרכים. 0

 גדול בחלקש הטענהשוב ושוב  עלתה המקומיות ברשויות מפתח ואנשי יםהמועדונ רכזי מצד 

 וחומרי ,הרצאות כדוגמת ,מבוקשות פעילויות נם שללמימו מספיק איננו התקציב מהמועדונים

 .לחוגים גלם

 מסגרת נגישות – הקשישה אוכלוסייהה לש פנאי לפעילות החיוניים המרכזיים ההיבטים שני 

 קטנים מועדונים, כלומר. מלא למענה יםזוכ תמיד לא – הפעילויות סלשל  ועושר וגיוון הפנאי

, לעומתם. הפעילויות סל בתקציב מוגבליםהם  אך מגדולים, יותר נגישים כלל בדרך אמנם

 לאוכלוסייה נגישים תמיד לא , המציעים מגוון רחב של פעילויות,תקציב ועתירי גדולים מועדונים

 חלופות לבין השבוע מימי בחלק פנאי במרכז ביקור בין בלשל הוא הפתרונות אחד. המקומית

 הזקנים יוכלו זה באופן. "חמים בתים" כדוגמת ,חברתיים קשרים שאפשר ליצור בהן אחרות

 .עשירים חברתיים מחיים והן ופנאי העשרה פעילויות ממגוון ןהנות היל
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 היעד לקהל והתאמתם המועדונים מבני תחזוקת. 3

 הריהוט חידוש, הקירות סיוד זה ובכלל ,המבנה שיפוץ דרוש( כמחצית) םמהמועדוני גדול חלקב 

 ההשפעהיות ל העשוי המועדון של וחזות יפורלש נראה כי. וחשמל האינסטלצי בבעיות טיפולו

  .בהם לבקר נוהגים שאינם זקנים בעיני המועדונים תדמית על גם תחיובי

  מבני של והתאמתם נגישותם מידת של בחינה לערוך כדאי חזותהו השירות שיפורבמסגרת 

 .המבקרים לקהל המועדונים

 הקהילה לבין ביניהם הקשר ולחיזוק הזקנים להעצמת סוכן – המועדון. 4

 הרווחה מערכת מבחינת חיוני משאב הוא המועדון, פנאיצורכי ו חברתיים צרכים על למענה מעבר: 

 לסייע ויכולים המבקרים את תאישי מכירים הםש היות ,מכריע תפקיד המועדונים לרכזי כי נראה

 באזור הרווחה גורמי לבין קשיש בין ובתיווך התייחסות המחייבסיכון של קשיש  מצב בזיהוי

 במצבי זקנים לאיתור מועדוניםה רכזי תו אריכששי במשאבים להשקיע חשוב שכך כיוון. מגוריו

. הסברה וחוברות מידע וניעל ותבאמצע ובין ממוקדות השתלמויות באמצעות בין ,ונזקקות סיכון

 על עליהם לממונים לדווח המועדונים רכזי על שיקל ארגוני כלי ולהטמיע לפתח מוצע כן כמו

  .בסיכון זקנים

 ילדים גני כגון ,במסגרות לעזור עצמאי באופן מתנדבים במועדונים שמבקרים מהזקנים חלק ,

 עם שלהם הקשר חיזוקלו םהזקני להעצמת כאמצעי. לאומי ביטוחוהמוסד ל צבאיים בסיסים

-בין פעילויות בחלק מהמועדונים נעשות. המועדון במסגרת פעילויות התנדבות לשלב ניתן הקהילה

 תפקידיכולים להמשיך למלא  הם כי תםולהרגש הזקנים להעצמת לתרום הן יכולות גםו, דוריות

 .חיוני

 שבמשרד והכשרה תכנון ,למחקר בכיר ובאגף לזקן בשירות הבכיר לצוות הוצגו המחקר ממצאי

 המדיניות לקובעי הממצאים יסייעו .בכיר במחלקות הרווחההולצוות  החברתיים והשירותים הרווחה

 .ובמיצויו השירות בפיתוח
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חובה נעימה היא להודות לכל האנשים שסייעו בשלבים השונים של המחקר והשתתפו בהם. ראשית, 

גיורא, מנהלת -י שליוותה את המחקר לאורך כל שלביו: למרים בראנו מודים לחברי ועדת ההיגו

במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, על באגף לשירותים חברתיים ואישיים שהשירות לזקן 

צבע,  )קותי( שפתחה לפנינו צוהר להיכרות עם הנושא מזווית הראייה של מערכת הרווחה; ליקותיאל

ולד"ר יוסף )אסי(  ,במשרד הרווחה והשירותים החברתיים מנהל אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה

על הערותיהם המועילות לשאלון הסקר ולדוח המחקר. כמו כן אנו  – אהרונוב, מנהל תחום מחקר

מודים לטליה ברנע, מפקחת ארצית )קהילה( בשירות לזקן, משרד הרווחה והשירותים החברתיים; 

במשרד הרווחה והשירותים  והמרכזשבמחוז תל אביב בשירות לזקן לחיה אוירבוך, מפקחת מחוזית 

החברתיים; לאורית בן יהודה, מנהלת המחלקה לרווחת האזרח הוותיק בעיריית נס ציונה; לסילביה 

בקר, אחראית מועדוני הקשישים בעיריית כפר סבא, וכן לאורנה בר, מנהלת תחום בקרן לקידום 

 תכניות סיעוד במוסד לביטוח לאומי.

הודות לכל מנהלי השירותים החברתיים ומנהלי המדורים לזקן ברשויות המקומיות על ברצוננו ל

שיתוף הפעולה במילוי פרטי המועדונים הפועלים בתחום אחריותם, ובמיוחד, לאסתי שטרן, מנהלת 

ת יחידת הגיל השלישי בעיריית ירושלים; נהל; לדבורה כהן, מיפו-ביבתחום זיקנה בעיריית תל א

במינהל לשירותים חברתיים זקן רווחת המנהלת המחלקה לעובדת סוציאלית,  לאירית אסרף,

בעיריית אשדוד; לאורנית פרץ, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים במועצה האזורית עמק לוד; ש

בחברה למתנ"סים. אנו מודים להם על תרומתם להבנת  מחלקת אזרחים בוגריםוליעקב לוין, מנהל 

 ובפיתוח של השירות.היבטים מערכתיים בהפעלה 

 תודה מיוחדת לכל רכזי ורכזות המועדונים שתרמו מזמנם ומילאו את שאלוני הרכז. אנו חבים תודה

 לז'קלין ארלוק, מנהלת המרכז הקהילתי –על העזרה בכינוס קבוצות המיקוד של מבקרי המועדונים 

מועדון "ברקת" באשדוד  שם בני ולוטי רייך בתל אביב; ללאה דרוסקין, רכזת-על לאזרחים ותיקים

וכן לאנה זילברמן, רכזת מועדוני גיל הזהב במרכז הקהילתי "נאות שושנים" בחולון. באותה נשימה 

נתונה תודתנו לכל משתתפי קבוצות המיקוד על ששיתפו אותנו בתחושותיהם על אודות חשיבותו של 

 המועדון בחייהם. 

אשל, על עזרתה הרבה בעדכון בסיס הנתונים הארצי -ג'וינטב , מניהול ידע ומידענודה גם לנעמי קרן

 של מסגרות הפנאי לזקנים.

על לג'ק חביב, מנהל המכון,  מכון ברוקדייל:-ג'וינט-ף אנו חבים תודה לעמיתינו במאיירסולבס

וכן לעובדי היחידה, על  ,תמיר, מנהלת יחידת עבודת השדה-לחן צוק ,הערותיו והארותיו לדוח המחקר

לרעיה כהן  ;שאלונים ואף בהקלדה וקידוד של החומר הרב שנאסף במהלך המחקרעזרתם בהפצת ה

 . כנת הדוח לפרסוםעל עריכת הדוח, לאוולין איבל על התרגום לאנגלית וללסלי קליינמן על ה
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י ולקיום מועדונים חברתיים לזקנים מהווים כיום אחד השירותים החשובים לניצול שעות הפנא

 1פונים לאוכלוסיית הזקנים המוגבלים, קנה. בעוד מרכזי היום לזקןקשרים חברתיים בגיל הזִ 

 המועדונים מציעים פעילויות ושירותים המכוונים במידה רבה לאוכלוסייה העצמאית. 

נאמד  (3774, ואחרים כורזים)מכון ברוקדייל בשנות התשעים -ג'וינט-בסקר ארצי שערך מאיירס

מאופיין היה  באותה עת. הסקר מצא כי המועדון הטיפוסי 900-של המועדונים בארץ במספרם 

פנאי והתעמלות )ובמידה פחותה בפעילויות לימוד והעשרה(. מאז פעילויות בפעילויות חברתיות, 

שנות התשעים חלו שינויים משמעותיים במאפייני אוכלוסיית הזקנים בארץ ובמערכת בהסקר הארצי 

ילה. על רקע השינויים הללו וכניסת דור המזדקנים החדש למעגל מקבלי השירותים השירותים בקה

מהו היקף השימוש בשירות המועדונים , ובראשן ,מצב המועדונים כיום עלמספר שאלות  מתעוררות

רכי והשירות במתכונתו הנוכחית עונה על צאם ו ,הם מאפייני המבקרים במועדוניםה מ ,כיום

  .האוכלוסייה המבקרת

  סוגיות אלו. לבחינת מחקרמכון ברוקדייל -ג'וינט-מאיירס ערך 2033-2030שנים ב

מטרות המחקר  היו ברחבי הארץ לזקניםל מועדונים ומסגרות פנאי עבהעדר בסיס נתונים מעודכן 

המחקר על מרכזי היום וסקרים בצירוף העיקריות לעדכן את בסיס המידע של המועדונים ולספק, 

אודות היצע שירותי הפנאי לאוכלוסייה המבוגרת החיה על תמונה מקיפה   ,המכון לנוספים ש

 בקהילה. 

נסקור את  5 בפרק. המחקר מערך ואת המחקר מטרות את נסקור, 6-ו 2 בפרקים, הדוח בהמשך

 ממצאייוקדשו לתיאור  שאחר כך הפרקיםהספרות המחקרית בנושא מועדונים חברתיים לזקנים. 

 3 בפרק ;היעד וקהל המפעיל הגוף לפיו גאוגרפיים פרמטרים לפי ,הארצי מיפויל – 4 פרק: המחקר

 השימוש היקף את יתאר 9 פרק ;היעד אוכלוסיית את השירות של הכיסוי מידת גביל הממצאים יובאו

 ובשעות במועדונים הפעילות בימי יעסוק 8 פרק ;בהם המבקרים מספרשל  אומדןיביא ו מועדוניםב

האוכלוסייה המבקרת  את נאפיין 30 ובפרק ;במועדונים הצפיפות מידת על דנעמו 7 פרקב ;הפעילות

נפרט את היצע הפעילויות  32בפרק  ;בחסמים להשתתפות בפעילות המועדונים יעסוק 33פרק  ;בהם

 ;אדמיניסטרטיביים הכרוכים בהפעלת המועדוניםיעסוק בהיבטים  36פרק  ;במועדוניםוהשירותים 

מעורבות החברים  נדווח על היקף 34בפרק  ;של המועדוניםומבניים  פיזייםנעסוק בהיבטים  35בפרק 

ידווחו על שביעות הרצון מהמועדון  39-ו 33פרקים  ;קהילהב התנדבותםעל המועדון ובפעילות 

הממצאים ונדון בסוגיות מרכזיות , נסכם את 38לבסוף, בפרק המבקרים.  בחייחשיבותו על ושירותיו ו

  שעולות מהם.

                                                   
טיפוליים, -תרבותיות, שירותים אישיים-פק תחת קורת גג אחת פעילויות חברתיותמסמרכז היום שירות  1

 .טיפוליים-ארוחות ושירותים מקצועיים



 

2 

 להלן פירוט מטרות המחקר:

 מסגרות חברתיות לזקנים ברחבי העולםעל לסקור ספרות מחקרית מהשנים האחרונות  .א

 לתת בידי משרד הרווחה כדילערוך מיפוי ארצי של מצאי המועדונים לאוכלוסייה המבוגרת  .ב

 ל המועדונים הפועלים ברחבי הארץ עס מידע מעודכן בסי החברתיים והשירותים

 דמוגרפיים ותפקודיים-מוד על פרופיל המבקרים במועדונים מבחינת מאפיינים סוציולל .ג

מידת התאמתם לצרכים ולהעדפות את לתאר את סל הפעילויות והשירותים המוצעים במועדונים ו .ד

 של הלקוחות

פעולות הנעשות ברשויות המקומיות כדי את הלבחון את היקף השימוש בשירות מבחינת תפוסה ו .ה

 השירות לאוכלוסיית היעדלשווק את 

בהן שעות הפעילות, גורמים המעורבים במימון ולבחון סוגיות הקשורות בהפעלת המועדונים,  .ו

המועדון, כוח אדם בשכר, מצבו הפיזי של המבנה ומידת התאמתו לאוכלוסייה  ה שלובהפעל

 .המבקרת

בין השאר נציגים  ובה ,היגוי מקצועית ועדתאותו ה תוויהמחקר על רכיביו השונים ארך כשנתיים. ל

 מהמחלקות לשירותים חברתיים ורכזות מועדונים. להלן פירוט רכיבי המחקר:

 ספרות סקירת 1.1

. ProQuest ,EBSCohost ,Web of Science למשל סקירת הספרות התבססה על מאגרי מידע מקובלים,

השנים  34-ולמאמרים שפורסמו ב social clubsאו  senior centerהוגבלה למילות החיפוש היא 

 למעלהאותרו  הכול בסךגם הפניות מתוך פרסומים אלו לפרסומים ישנים יותר(. בה האחרונות )שולבו 

צות רובם מאר ,החיפוש מילות מופיעות שבכותרתם רלוונטיים ספריםו מאמרים, עבודותממאה 

 פיןעקיבאו  ותשעוסקים ישיר מאמרים שלושים. בסופו של תהליך הסינון נכללו בסקירה כריתהב

מאפייני המבקרים במועדונים, סל הפעילויות, תכניות לקידום הרווחה הפיזית  עניינים אלו:ב

 שילובם של בעלי צרכים מיוחדים במסגרות הפנאי.ו של זקנים והנפשית

 בישראל לזקנים המועדונים מצאי של ארצי מיפוי 1.2

. בישראל ונים החברתיים לאוכלוסייה המבוגרתהמועד למפות את הייתהממטרות המחקר  אחת

 תהליך נבנה בסיס נתונים עדכני של המועדונים הפועלים ברחבי הארץ.הבסופו של 

 אוכלוסיית המחקר 

הרשות שמועדונים  בהםותה רחבה וכללה מגוון סוגי מועדונים, יהגדרת אוכלוסיית המחקר הי

דיור במסגרות או ועלים בקהילות תומכות מועדונים שפ ;בסיוע משרד הרווחה מפעילה המקומית
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רשים וכבדי שמיעה ימועדונים לח; נעמתו ו"מועדוני ויצ; סים"מועדונים הפועלים במתנ; מוגן

. לא נכללו במיפוי מועדוני גמלאים של ארגונים המשרתים גם זקנים וורים וכבדי ראייהומועדונים לעי

 להוציאם והוחלט ,ייחודי אופי בעלי הם זה סוגמ . מועדוניםת ישראלמשטרו בנקים גוןכאו מוסדות 

 הנוכחי. מהמחקר

 מקורות המידע למיפוי

 מקורות מידע:כמה המיפוי הסתמך על 

המועדונים  עלאיסוף המידע  - דיווח הרשויות המקומיות על המועדונים הפועלים בתחומן .א

רווחה או ה ותישירברשויות בוצע באמצעות טופס ייעודי שנשלח למנהלי השירותים החברתיים/

למנהלי מחלקות/מדורים לזקן. המנהלים התבקשו למלא את פרטי כל המועדונים הפועלים 

שם המועדון, כתובת למשלוח דואר, טלפון, שם  שנתבקשו המנהלים למסור היוברשות.  הפרטים 

רכז/מנהל המועדון וזהותו של הגוף המפעיל. לאחר משלוח הטפסים בוצע מעקב טלפוני אחר 

 פרטי המועדונים. השלמת

 מועדונים( 897) 2030אינפו לשנת -קובץ מועדונים מתוך מסד הנתונים של אשל .ב

 מועדונים( 3,330ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים ) 2006רשימת מועדונים לשנת  .ג

 הרווחה משרדרשימת הרשויות המקומיות של  .ד

 , הלמ"ס2007קובץ יישובים לשנת  .ה

 אינפו-אשל של הנתונים מסד מתוך המועדונים קובץ, ראשוןה בשלב: אחדים שלבים כלל המיפוי

-אשל קובץ של איכותו את להעריךכדי  הרווחה משרד של 2006 לשנת המועדונים רשימת עם הוצלב

 הפועלים למועדונים ביחס בעיקר ,טובה תהיהי המידע מקורות שני בין ההתאמה כי נמצא. אינפו

 הכפרי במגזראף ש ,המועדונים רשימת לעדכון בסיס ישמש נפואי-אשל קובץ כי הוחלט .העירוני במגזר

 . המידע מקורות בשניזו מזו  שונות מוניציפליות הגדרות בשל כנראה, התאמהב קושי התגלה

 ומנהלי החברתיים השירותים מנהלי שמילאו הטפסים באמצעות אינפו-אשל קובץ עודכן הבא בשלב

 אינפו-אשל מקובץ נעדרו אך הרשויות פסיובט שצוינו םמועדוני: המקומיות ברשויות לזקן יםמדורה

 . מהרשימה הוצאו נסגרו כי שדווח מועדונים. המתגבשת המועדונים לרשימת הוספו

 :הרשויות פסיובט צוינו לא אך אינפו-אשל בקובץ שהופיעו מועדונים אחר מעקב נעשה האחרון בשלב

 הוצמד המחקר רכיולצ. עצמו למועדון ימיםמסו ובמקרים המקומיות לרשויות טלפונית פנייהנעשתה 

 וההגדרותשל הלמ"ס  2007 לשנת היישובים קובץ מתוך גאוגרפי מידע המועדונים לרשימת

 .משרד הפנים של המוניציפליות

 סקר בקרב רכזי מועדונים 1.1

היבטים הקשורים להפעלת כן על ללמוד על פרופיל המבקרים, סל הפעילויות והשירותים ו כדי

. פירוט נושאי מילוי עצמילשאלון  והם קיבלו ,ון, בוצע סקר בקרב מדגם של רכזי מועדוניםהמועד

 .(הסקר שאלון את הסעיף להלן' ר) השאלון מובא בהמשך
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 המדגם ושיטת הדגימה

ההשבה  שיעורהיה איסוף שאלוני המדגם  תהליךבסופו של מועדונים.  600 על עמד המדגם של גודלו

 ים מלאים(. שאלונ 266) 98%בפועל 

 נמשך כחצי שנה וכלל שלושה שלבים: םשאלוניהאיסוף 

I. יתה ברשותנו טרם עדכון ימועדונים מרשימת המועדונים הבסיסית שה 897-הופצו שאלונים ל

 .מלאים שאלונים 350 בחזרה ולהכ ךסב נאספו זה שלב של בסופובסיס הנתונים של המועדונים. 

II. נדגמו מתוך קובץ המועדונים המעודכן )כלומר,  (עדוניםמו 600) להגיע לגודל המדגם שנקבע כדי

 ,באמצעות דגימת שכבות פרופורציונלית ,מועדונים 230פסי הרשויות( ולאחר קליטת טהקובץ 

של הרשות  )עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית( : מעמד מוניציפליאלופי שכבות דגימה -על

על  מועדונים שהיה ברשותנו מאפיין זהה מתוךפועל וגודל המועדון )המועדון במסגרתה ש

 .שאלונים נשלחו במדגם שעלו למועדונים. (אודותיהם

III.  מכיוון שבשלבII  ונשלחו מועדונים 300בוצעה דגימה נוספת של  ,ההשבה גבוה-אחוז איהיה 

  .IIפי אותן שכבות דגימה ששימשו בשלב -. הדגימה נעשתה עלשאלונים אליהם

 התקבל מידעשעליהם המועדונים  ניתוח מידת הייצוגיות של

מייצג את כלל א מדגם ההו אודותיהם התקבל מידעשעל לבחון אם מדגם המועדונים  כדיבוצע ניתוח 

 המחוז כןו פועל בו המועדוןששל היישוב  מוניציפליה ומעמד םהוב ,המועדונים בפרמטרים מרכזיים

 בפרמטריםהאוכלוסייה  תפלגותלהלצורך הניתוח הושוותה התפלגות המדגם  2.שייך הוא אליוש

 (.מועדוניםההגאוגרפית של  התפרוסת – 4.3פרק  -להלן, בתת 3לוח ר' ) האמורים

ברשימת מאשר  מעט יותר גבוהבמדגם ייצוג יש  למועדונים הפועלים בעיריותכי  העלתהההשוואה 

גודל  ,. ביתר הפרמטרים שנמדדו )מגזרברשימה( 33%במדגם לעומת  93%) המועדונים הארצית

כיוון שכך לא נדרש תיקון  נאמנה את התפלגות המועדונים הארצית. המדגם מייצג ,מחוז(הו היישוב

שעל התפלגות המדגם בהתאם להתפלגות אוכלוסיית המועדונים, וניתן לומר כי המועדונים של 

ישוב אודותיהם התקבל המידע מייצגים את כלל המועדונים בפרמטרים של מעמד מוניציפלי, גודל הי

 .פועל בו המועדוןשוהמחוז 

 שאלון הסקר

ייעודי לרכז מועדון. שאלון הסקר התבסס בחלקו על השאלון ששימש  סקר לצורך המחקר נבנה שאלון

שינויים בפרופיל לבחון לאפשר  וזאת כדי ,(3774, ואחרים בסקר המועדונים בשנות התשעים )כורזים

פי תשומות ועדת -ופי של השאלון נקבע במידה רבה עלהסעיצובו המבקרים ובסל הפעילויות והחוגים. 

ותה את המחקר לאורך כל שלביו. בהתאם ליעדיו של הסקר, השאלון עוסק בנושאים וההיגוי שלי

 :האלה

 מבחינת מתכונת ההפעלה ומספר המבקרים במועדוניםהיקף הפעילות והשימוש  .א

 ותפקודיים דמוגרפיים-פי מאפיינים סוציו-פרופיל המבקרים במועדונים על .ב

                                                   
 פי הגדרת משרד הפנים.-הסיווג למחוזות בוצע על 2
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 סל השירותים והפעילויות הניתנים במועדון .ג

 והתנדבותם בקהילה ניםמעורבות החברים בהפעלת המועדו .ד

דמוגרפיים -: מקורות מימון, הרכב כוח האדם בשכר, מאפיינים סוציוםוהפעלת ניםניהול המועדו .ה

 של הרכזים, מצבו הפיזי של מבנה המועדון ונגישותו לאוכלוסיית המבקרים.

 הסקר נתונייתוח נ שיטת

היישוב שהמועדון פועל בו ני פרמטרים: המעמד המוניציפלי של פי ש-משתני הסקר, בחלקם, נותחו על

 באמצעות מבחן חי בריבוע בוצעהקשר בין משתנים אלו לבין משתני הסקר ניתוח המועדון. וגודל 

עם תיקון  Zן קשרים מובהקים נותחו באמצעות מבח .לבחינת תלות בין משתנים קטגוריאליים

 .בונפרוני לבחינת הבדל בין פרופורציות

והשירותים החברתיים  הרווחה במשרד מפתח אנשי עם עומק ראיונות 1.4

 המקומיות וברשויות
ראיונות עומק עם אנשי מפתח במשרד הרווחה וברשויות המקומיות במטרה  3במסגרת המחקר בוצעו 

ה המועדונים, לאתר צרכים לא מסופקים ולבחון משל המדיניות המנחה בהפעלה ובפיתוח  עלללמוד 

 הם השינויים הנדרשים לצורך שיפור השירות והתאמתו לקהל היעד.

מנהלת השירות לזקן במשרד הרווחה והשירותים החברתיים; מנהלת שרואיינו היו אנשי המקצוע 

; מנהלת ; מנהלת המחלקה לשירותי קהילה לזקן בעיריית אשדודביבאל קנה בעיריית תתחום זִ 

אזורית עמק לוד; מרכזת יחידת הגיל השלישי באגף מינהל ההמחלקה לשירותים חברתיים במועצה 

מנהל מחלקת אזרחים בוגרים במינהל לפיתוח תכניות  וכן תרבות, חברה ופנאי בעיריית ירושלים

 סים."קהילתיות בחברה למתנ

 הראיונות בוצעו פנים אל פנים או טלפונית.

 מועדונים מבקרי עם מיקוד קבוצות 1.5

 במטרה ללמוד על עמדות המבקרים כלפי השירות ולבחון עמם סוגיות שעלו ממקורות המידע האחרים

-במרכז רב(. 3): ןמועדוסוג אחר של ב , כל אחת מהןמבקרים שלוצות מיקוד קב שלוש התקיימו

 .בחולון ס"במועדון חברתי במתנ (.6)  ;במועדון עולים באשדוד (.2; )ביבאל שירותי בת

 הזקנים לאוכלוסיית אב תכניות סקירת 1.3

 תכניות שלוש נסקרו המועדונים ענייןב המקומיות הרשויות של פעילותן אודותעל תמונה  לספק כדי

 מועצההו הרצליה עיריית, חיפה עיריית: האחרונות בשנים מקומיות רשויות שלוש תחוישפ אב

 .שגבמ אזוריתה
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מחקרים רבים מצביעים על הקשר ההדוק בין קיומן של רשתות חברתיות בגיל המבוגר לבין רווחה 

(. הזדקנות מוצלחת Litwin, 2001; Litwin & Shiovitz-Ezra, 2006)למשל, נפשית וגופנית של זקנים 

, גישה חיובית שהזקן זוכה לה יכה הרגשיתבהם רמת התמומאפיינים נוספים, לנמצאה קשורה גם 

בחברות (. אחד הפתרונות המקובלים Beisgen & Kraitchman, 2003לחיים ואתגור וגרייה שכליים )

לספק מסגרות בילוי ניסיון קנה הוא הרשת החברתית בגיל הזִ צמצום להתמודדות עם מערביות 

(. בישראל המועדונים Litwin, 1999מאורגנות שתאפשרנה מפגשים בצוותא של בני גיל הזהב )

חוגים, מציעים הם  .בותית ותעסוקתית לניצול שעות הפנאימסגרת חברתית, תרהחברתיים מספקים 

 . אחדים וכן שירותי רווחה וייעוץ ההרצאות, פעילות גופנית, משחקי חבר

הנוכחי  מטרת הפרק מקורה בארצות הברית, הדנה במועדוני זקניםמכיוון שרוב הספרות המחקרית 

סוגיות  כמהלמופנית בסקירה עיקר תשומת הלב המחקרית  זו. היא להציג סקירה עדכנית של ספרות

 ה שלהערכ וכן פיון המבקרים במועדונים, סוגי השירותים והפעילויות המוצעים בהםמרכזיות: ִא 

ים. סוגיה לרווחה הנפשית והגופנית של הזקנ תרומתם פי-עלתכניות במועדונים וה השירותיםיעילות 

קבוצות נוספות. להלן נסקור -תתשל של זקנים מוגבלים ובמרכזים נוספת בספרות היא מידת שילובם 

  את הספרות ביחס לכל אחת מהסוגיות האמורות.

  בהם המבקרת האוכלוסייה ומאפייני ריתהבצות באר המועדונים תפוצת 4.1

(. מדובר בשירות senior center) "קשישמרכז ל"לשירות מסוג זה הוא  ריתהבצות בארהמונח המקובל 

צרכיו של הקשיש, למותאם לכישוריו ו ,מקום התכנסות ואספקת שירותים ופעילויות –תכליתי -רב

על  – משמשים גם מקורות מידע לכלל הקהילה מרכזיםה(. Krout, 1989המשלב גם שירותי הזנה )

ודנטים ופיתוח גישות חדשות במשפחות ובמטפלים, הכשרת אנשי מקצוע וסטהזדקנות, תמיכה 

צות מועדונים פועלים כיום ברחבי אר 34,000-כ (.Dal Santo, 2009קנה )להתמודדות עם אתגרי הזִ 

 בהםו ,ידי מספר מקורות-נתמכים על המועדוניםמיליון זקנים בשנה.  30-ומשרתים קרוב ל ריתהב

מועדונים. מקורות מימון נוספים  3,000-תומך ביותר מ ארגון זה .Older American Act (OAA)למשל 

 שבוצע ןאחרומן הזמן הכוללים תקציבים ממשלתיים וכספי ארגונים ללא מטרות רווח. בסקר 

 ,Pardasaniונים )מועדונים, נמצא כי קיימים כמה מודלים של מועד 237יורק במדגם של -במדינת ניו

עדונים בסקר(. הסקר מצא גם מהמו 49%תכליתי )-רבהמרכז ההטיפוסי בהם הוא (. כאמור, 2004

הרכב הדמוגרפי של המבקרים, בהיקף התכניות, ברמת השירותים, בשונות גדולה בין המועדונים 

 מקורות המימון.בשעות הפעילות וב

בשנה ( מצא שKrout et al., 1990) בארצות הברית שנות השמונים של המאה שעברהמסקר לאומי 

מחזק את הטענה  הזממצא . אחוז גבוה מהמבקרים הן נשים +.30-ה מבני 35%-כ במועדונים מבקרים

 בפעילויות קבוצתיותלהשתתף הרווחת בספרות כי בגילים המבוגרים נשים נוטות יותר מגברים 

הגברים  משיעור גבוה אלו בגילים אוכלוסייהה כללב נשים של שיעורן ממילאש העובדה על ומתווסף

(Turner, 2004).  של  ךשיעור נמובומעלה ו 90 םבשיעור גבוה של זקנים בגיליהמרכזים מאופיינים גם



 

7 

זקנים הדרים לבדם, בעלי הכנסה נמוכה, ב+(, 80או בני  90עד  30מבקרים בקצוות הגיל )כלומר, בני 

 שנות מראשיתמחקר . בתד עצמאיונטייה לרמות גבוהות של אינטראקציה חברתית ויכולת תפק

 35%-מועדונים לזקנים בטקסס, התקבלו ממצאים דומים. כמבקרים בל ע( Turner, 2004)האלפיים 

 30%-שחורים וכהיו  24%-כלבנים, היו  30%-, כ97-90היו בני מהמבקרים היו נשים, אחוז גבוה 

עם בן זוג. בסקר אחר שבוצע  וגר 62%-אלמנות וכ יומהמבקרים ה 40%-כפי הסקר, -היספנים. על

נמצא כי המבקרים היו מבוגרים  ריתהבצות רי בארבקרב מבקרים במרכזים לקשיש במדינת מיזו

 (.Calsyn & Winter, 1999), תושבי אזורים כפריים בעלי רשת חברתית רחבה יותר

 לזקנים מציעים המועדוניםששירותים ותכניות  4.2

. ושירותי הזנה פעילויות חברתיות ,פי המודל השכיח, המועדונים מספקים פעילויות פנאי-על

ילויות הנפוצים ביותר הם תכניות לרווחה נפשית וגופנית, חוגי אמנות, תכניות בידור השירותים והפע

ותרבות, תכניות לקידום התנדבות למען הקהילה, פעילויות המאפשרות הזדמנות להרחבת הרשת 

  .(NISC, 2008) החברתית, פעילויות חינוכיות ושירותי הזנה

שירותים הניתנים לגבי השל המבקרים במועדונים  ק במחקרו את עמדותיהםבד( Turner, 2004)טרנר 

מהמבקרים תדיר, המועדון משמש מקור בלעדי  (35%)במועדון. הוא מצא כי בעבור אחוז משמעותי 

ואחוז  מבחינתם,נתפסת כמקור התזונה החשוב ביותר  ולמפגש חברתי. הארוחה היומית המוגשת ב

בריאותם. במחקר זה נמצאו שיעורי  ההשתפרניכר מהם חשים כי מאז שהחלו לבקר במועדון 

(, 43%בדיקות בריאותיות )ב(, 33%טיולים )ב(, 33%השתתפות גבוהים במשחקי קלפים ולוח )

ק יור-(. גם במחקר אחר בקרב מדגם של מועדונים בניו42%פעילות גופנית )ב( ו45%התנדבות )ב

(Pardasani, 2004נמצא ) יש ו ,תברּות פנאי ואפשרויות ִח כי המרכזים מציעים טווח רחב של פעילויו

ופעילות גופנית.  רפואיות תקופתיותגם תכניות לקידום אורח חיים בריא כדוגמת מניעה, בדיקות ם בה

 י רווחה ופיננסים. עניינהמרכזים הללו מספקים גם מידע וייעוץ ב

פר מחקרים כאמור, תכניות לקידום הרווחה הגופנית והנפשית נפוצות מאוד במועדונים לזקנים. מס

השוו בין קבוצה של מבקרים במועדונים  (Cox & Monk, 1989קוקס ומונק למשל ) .בחנו את יעילותן

אורח חיים בריא )התכנית כללה רכיבים של תזונה, אימון גופני, דיאטה,  לקידוםבתכנית  השתתפוש

 טרם מניעה והתמודדות עם מחלה כרונית( לבין קבוצת מבקרים שלא השתתפה בתכנית כזו.

משתתפים -אם כי הלא ,בשכיחות התחלואה הכרוניתזו מזו הקבוצות לא נבדלו  לתכנית, הצטרפותה

כי קבוצת המשתתפים דיווחה על שינוי לטובה רגו את מצבם הבריאותי כטוב או כמצוין. נמצא יד

היה  וייעודה ,בהרגלי התזונה, הפעילות הגופנית והמשקל. תכנית אחרת הופעלה בשיטת "כדור השלג"

(. Freedman & Friedmann, 1986להכשיר את המשתתפים להנחיית תכניות לקידום אורח חיים בריא )

מחקרים חדשים יותר מצאו שיפור במדדים כגון תפקוד פיזי, הליכה, עמידה, עלייה במדרגות, צריכת 

; Sarkisian et al., 2007; Manini et al., 2007רות וירקות, איכות השינה ובדיווח על רמת הכאב )למשל, פ  

Hendrix et al., 2008.)  לספק כדי בכלי הערכה מתאימים  השתמשועם זאת, ברוב המחקרים הללו לא

על היקף הלמידה של המשתתפים,  עלמידת יעילותן של התכניות ולא נאספו נתונים  עלתמונה ברורה 

תיה ארוכות הטווח. יתרה השפעועל המידה שבה התכנית שינתה בפועל את ההתנהגות הבריאותית ו
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ובמספר לא מבוטל דווח  ,אקראית המחקר לקבוצות הקצאהה ההייתהמחקרים קצת מזאת, רק במ

  על שיעורי נפל גבוהים.

 Sokloffלמשל ר' מופעלות תכניות במועדונים לזקנים ) שבותחום נוסף  אהערכת המצב הבריאותי הי

& Auerbach, 1984) מוקד נגיש בתור לים תכניות מסוג זה מתפקדים שמפעי הברית בארצות. מרכזים

שירות אצל הלמתן שירותי בריאות לאנשים זקנים שלולא התערבות המרכז לא היו פונים לקבלת 

ההיבטים הפורמליים של  עלרופא המשפחה. עם זאת, מחקרים שבחנו את התופעה לא סיפקו מידע 

וכן  ,(הפעילות ועלויות הפעלת ההתערבותאופן הקצאת המשאבים, מרחב על תכניות אלו )כמו למשל, 

 לא נבחנה השפעת התכניות על המשתתפים.

 השפעת המועדונים על הרווחה הנפשית של המבקרים 4.1

הספרות  .ותרב שנחקרם א תחויה הבקנה והגורמים הקשורים הרווחה הפסיכולוגית בגיל הזִ 

בקידום הזדקנות מוצלחת )למשל, ממלאים הגרונטולוגית דנה בתפקיד החיוני שהמועדונים לזקנים 

Gelfand & Gelfand, 1982 .) הם בעלי ציונים ו שזקנים המבקרים במועדונים ראהאחדים מחקרים

 ,Choi & McDougallבמספר מדדים פסיכולוגיים: סימפטומים של דיכאון )יותר  טוב מצב על המעידים

(. עם זאת, Aday et al., 2006ת וחברתיות )אישיו-ן( ויכולות ביFarone et al., 2005) דחק(, רמות 2007

אינם ממצאים הו ,עדיין בחיתוליונתון השפעת המועדונים על הרווחה הפסיכולוגית על אודות המחקר 

. במחקר מעניין בקרב מבקרים במועדונים חברתיים בישראל נעשה ניסיון לבודד את משמעיים-חד

כרשת חברתית פורמלית( על תחושת המורל מן מועדון )שהוגדר בההשפעה הבלתי תלויה של הביקור 

משתני רקע )מין, מצב משפחתי ודיווח עצמי על של ההשפעות של גורמים חברתיים בלתי פורמליים ו

 של עצמי דיווח מורל של הזקנים הואלהעיקרי המסביר נמצא כי הגורם (. Litwin, 1999)מצב בריאותי( 

תו היה קיומה של רשת חברתית לא פורמלית ומגוונת . הגורם השני בחשיבוהבריאותי מצבו על הזקן

כגון תדירות  ,שגורמים פורמלייםהיה במפתיע של שכנים וחברים. הממצא המרכזי של המחקר 

מאשר מדד  לתחושת המורל של הקשיש קשורים בעוצמה חלשה יותר ,הביקורים במרכז ומשכם

  .פורמלית לאה חברתיתמידת הגיוון ברשת הו הבריאות מצב על העצמי הדיווח

ציעים מ מקצוע אנשי. קנההוא דרכי התמודדות עם דיכאון בגיל הזִ  בספרות שנדוןאחד התחומים 

  (.Persky et al., 1989)לתופעה שכיחה זו  לשלב במועדונים פתרונות

 פיזיות או מנטליות למועדונים חברתיים מוגבלויותפנייה של זקנים בעלי  4.4

במועדונים  מוגבלויות פיזיות או מנטליות קף ההשתתפות של זקנים בעליתחום מחקרי נוסף עוסק בהי

מוגבלות פיזית או מנטלית ובהערכת תכניות המופעלות לצורך שילובם. סקרים מצאו כי זקנים בעלי 

אך אין להם  מאפיינים דומים שיש להםמבקרים במועדונים בתדירות נמוכה מאוד לעומת זקנים 

 30%עד  4%-ים שראמ ריתהבצות סקרים לאומיים באר (.Krout, 1989) מוגבלות פיזית או מנטלית

גופנית  מבחינה תשושים או שהם שמיעה או ראייהב מוגבלותמהזקנים שפונים למועדונים הם בעלי 

 ת.קוגניטיביבעלי מוגבלות או 
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ראייה או ב מוגבלותתכניות שמטרתן לסייע בשילוב זקנים עם  תיאור שלמאמרים אפשר למצוא ב

ראשון אותרה הבשלב : תכנית כזותיאר  (Belkin, 1980)בלקין למשל שמיעה במרכזים לזקנים. ב

המרכז מידע מקיף סיפק תכנית הראייה. במסגרת ב מוגבלותאוכלוסייה פוטנציאלית של אנשים בעלי 

 וע בקניות וכןסי, תקופתיות לניטור המצב הבריאותי בדיקות, יהיעל שירותים לעיוורים ולקויי רא

גופים נוספים פעילויות קבוצתיות. יתר על כן, המרכז קישר בין הלקוח לבין מרפאות עיניים ושיקום ו

ראייה ב מוגבליםחסמים לשילובם של זקנים בספרות זוהו כמה שמספקים שירותים ללקויי ראייה. 

אנשים ב בכל הקשור(: סטיגמה Michaelson, 1990) יתלאוכלוסיית הזקנים הכללהמיועדים במועדונים 

 ם( סיכם כי על מנת להצליח בשילובKrout, 1996קראוט ) עיוורים, מחסור במידע וקשיי תקשורת.

, יש צורך להעסיק אנשי צוות המתמחים בשמיעהה או יאנשים עם מוגבלות בראיבמועדונים של 

 בתחום הלקויות הסנסוריות.

שהמועדונים מספקים  אףכי  (Krout, 1996קראוט )יורק מצא -אודות שמונה מועדונים בניועל במחקר 

פר הזקנים המוגבלים שמשתתף , מס(ADL) עצמי בטיפול המתקשיםתכניות מתאימות לזקנים 

 בתכניות מסוג זה זניח.

תכניות מעטות  יש רק, מתברר כי מוגבלות נפשית לתכניות המיועדות לשילוב זקנים בעלי אשר

אינם רואים המשתתפים  אםהתפיסה היא ש( Krout, 1996) טקראו לאוכלוסייה זו. עם זאת, לדברי

יש  , אזייחסי אמון בין צוות המועדון לבין המשתתפים ואם התבססומאיימת  סביבהמרכז ב

 . (Gelfand & Gelfand, 1982) אלו הרווחה הפסיכולוגית של זקניםאת לקדם  כדימועדונים ב

נציאל לקידום הרווחה הנפשית בעלי פוטהם מועדונים חברתיים התפיסה הרווחת היא שלסיכום, 

הזדמנויות למענם והפיזית של זקנים. הם מאפשרים לזקנים לקיים קשרים חברתיים ויוצרים 

עבור אחוז לא מבוטל מהמבקרים, המועדונים הם מקור לתזונה בלתעסוקה והתנדבות למען הקהילה. 

חסרים  ים ואנשי מקצועקידום בריאות. למרות חשיבותם הרבה של המועדונים בעיני חוקרלנאותה ו

על הזקנים. אחת הדילמות  םוסביבת ניםהשפעות המועדו עלמחקרים מעמיקים והשוואתיים 

ה בעת מקרב דור ה"בייבי בום"( וב העכשוויות בתחום היא כיצד למשוך קהל יעד צעיר יותר )חלקו

בלים יותר כיצד לתת מענה למשתמשים הוותיקים שבשל הארכת תוחלת החיים נעשים תשושים ומוג

(Aday, 2003.)  על צרכיו הייחודיים, לפרטשירות נותני יהיו מרכזים שהמודלים עכשוויים מציעים ,

מודלים מסורתיים יותר  ם,בינו לבין טווח רחב של פעילויות ושירותים בקהילה. לעומת ויתווכו

של יקני האמרמסתמכים על פיתוח פעילויות חברתיות חדשות בתוך המועדון. הארגון הלאומי 

 משים ובאים.שמ( שוקד על דרכים להתמודד עם האתגרים המNISCמרכזים לקשיש )

. בפרק זה יוצגו תה למפות את מצאי המועדונים הארצייאחת ממטרותיו המרכזיות של המחקר הי

 ל היעד.פי הגופים המפעילים וקה-ואפיוניהם על ממצאי המיפוי הארצי של המועדונים



 

11 

 המועדונים של תהגאוגרפי פרוסתת  ה 5.1

. בסך הכול מועדונים 3,520אודות על קובץ המועדונים הארצי שהוכן במסגרת המחקר כולל מידע 

 ולגבי ,רשויות נוספות לא פועלים מועדונים 23רשויות מקומיות. בתחומי  238-פועלים במועדונים ה

 (.2033קר )המידע נכון לשנת רשויות לא התקבל מידע במסגרת המח 34 עוד

 הרשות של מוניציפלי מעמד, קרי ;גאוגרפיים פרמטרים לפי המועדונים התפלגות מוצגת 3 בלוח

 מרוכזיםהמועדונים מ רבעים משלושהלמעלה , גודל היישוב, המחוז והמגזר. בה פועל המועדוןש

 40,000-ים )למעלה מגדול ; כמחצית המועדונים פועלים ביישובים בינוניים עדעירוניים ביישובים

 מהמועדונים פועלים ביישובים ערביים. מעשירית פחות(; נפש

 ()באחוזים: התפלגות סך כל המועדונים והמועדונים שבמדגם, לפי פרמטרים גאוגרפיים 0לוח 
 

 מאפיין
 אוכלוסיית המועדונים

(N=1,420) 
 המדגם*

(N=233) 
 022 022 מעמד מוניציפלי

 93 33 עירייה
 32 34 ה מקומיתמועצ

 39 38 מועצה אזורית
   

 022 022 גודל היישוב )מספר נפשות(
 35 39 )יישובים כפריים( 2,000עד 

 8 8 30,000עד  2,000
 8 8 20,000עד  30,000
 20 38 40,000עד  20,000
 32 33 300,000עד  40,000

300,000+ 50 67 
   

 022 022 מחוז
 3 8 ירושלים

 37 23 הצפון
 36 32 חיפה 
 24 25 המרכז

 38 37 אביב תל
 35 35 הדרום

 4 6 יהודה ושומרון
   

 022 022 מגזר
 98 95 יישובים יהודיים
 9 8 ישובים ערביים

 34 38 יישובים מעורבים
 .המועדון רכז מפי פעילותם על מפורט דיווח התקבלש למועדונים הכוונה* 

 היעד וקהל המפעיל הגוף פי-על המועדונים אפיון 5.2

באופי  זו מזו שונות, רשימת המועדונים הארצית כוללת מגוון רחב של מסגרות חברתיות לזקנים

מפעילה  עולה כי הרשות המקומית . מתוך הסקר בקרב רכזי המועדוניםלהןשפעילותן ובקהל היעד 



 

11 

 4.ע משרד הרווחהמופעלים בסיו( 54%-כקצת פחות ממחצית המועדונים )ו 3,מהמועדונים שלישים שני
 .(3)תרשים  מהמועדונים שליששל  במימוןגם  או בהפעלה מעורבות מקומיות עמותות

בחלק +(. 94 בני) מבוגרת אוכלוסייה כלל בדרך משרתיםהרשויות המקומיות  בהפעלתהמועדונים 

מועדוני עולים מחבר למשל  מהערים ניתן למצוא מסגרות פנאי המשרתות אוכלוסיות ספציפיות,

 המועדונים ברוב. אלהבא מים, מועדונים לניצולי שואה, מועדון לנשים שומרות מסורת וכיוצהע

 לכך המיועד התקציב במסגרתפנאי  ופעילויות חוגים של שבועית תכנית ישהמקומית  הרשותבהפעלת 

 .הרשות מטעם

, רושליםי עירייתבו ל אביבת בעירייתם מנהליעם ה העומק בראיונות שעלה כפי בערים הגדולות,

-רב מרכזים פועלים ביבאל בת. פועלים דגמים ייחודיים של מסגרות פנאי לאוכלוסייה הקשישה

 רכיוצ את שמספקת, שירותית-רב, כוללנית מסגרת ליצור במטרה עיררחבי הב שהוקמו שירותיים

+. 44 לבני וחוגים העשרה על דגש מושם הללו במרכזים. הקשיש של האישיים מאפייניו פי-על הפנאי

, גילם בני עם בצוותא ופנאי העשרה מפעילויות הנותיול להמשיך יכולים הזקנים יותר מבוגרים בגילים

 מכונים המועדונים בירושלים. םבתפקוד מירידה הנובעים צרכים לע מענהובד בבד הם מקבלים גם 

גוף . הלגמלאים חברתיים כזיםמר 43בי ירושלים ברח מופעלים ולהכך בס". חברתיים מרכזים"

 הפעילויות מגוון. 80 עד 34 בני בהם מבקריםו ,העירייה של ותרבות מינהל אגף המפעיל אותם הוא

 הרווחה מחלקת בבד בד. ותאטרון מחול בקבוצות וכלה גופנית ופעילות בהרצאות החל – בחר םהב

 .למיטה ורתוקים תשושים זקניםשל ו שואה ניצולי שלהחברתיים  לצרכים מענה נותנת בעיר

 ידי-על המופעלים עירוניים מועדונים 20-כ כפי שעולה מתכנית האב האסטרטגית, פועלים יפה,בח

-כ) איש 3,000-כבהם  רשומים. בעירייה הרווחה אגף בשיתוף( בחיפה יום למרכזי העמותה) ב"מיל

, ספורט, העשרה פעילויות השאר בין וכולל רחב המוצעות הפעילויות מגוון(. בעיר+ 34-ה מבני 36%

 עם פועלוא הו, גמלאים של פעיל ועד יש מועדון בכל. דורי-הבין הקשר לעידוד ופעילויות נופש, טיולים

 לממש את מסייעאף ו החברים רכיולצ התכניות של התאמתןאת  להבטיח נוספים מתנדבים

 .למעשה הלכה הפעילויות

 ומועדונים אזוריים מועדונים: לזקנים מועדונים של עיקריים סוגים שני פועלים הכפרי במגזר

 . המועצות מיישובי בחלק יישוביים

-על, כך למשל. המועצה מיישובי זקנים בו ומבקרים האזורית המועצה מטעם מופעל האזורי המועדון

בכל שבוע  .במועצה מועדון אזורי אחדיש  פי תכנית האב האסטרטגית של המועצה האזורית משגב

 –כן טיול ו חוגיםו חברתית פעילות, הרצאות כוללת עדוןבמו הפעילות. זקניםכשלושים בו  מתכנסים

                                                   
 לגבי לציין התבקשו המועדונים רכזילהלן מבוססים על דיווח רכזי המועדונים שהשיבו לסקר.  3נתוני תרשים  3

 וולונטריים גופים או נעמת, ו"ויצ, סים"מתנ, הזקן למען מקומית עמותה, הרווחה שירותי) מהגופים דאח כל
 תמיד לא הרכזים כי לציין ראוי. המועדוןשל  במימון או/ו בהפעלה מעורבים הם אם( אחרים פרטיים או

 הגורמים בין הפרדה לעשות ומתקשים המועדון של התקציביים מקורותיו הםה מ בוודאות יודעים
 .בהפעלה המעורבים לבין המממנים

 ימים 6 לפחות פתוחים: האלה בקריטריונים שעומדים מועדונים של פעילותם את מממן הרווחה משרד 4
 הוא במימונם מעורב שהמשרד המועדונים שיעור על שדווח כי הנתון ייתכן. יום בכל שעות 5 לפחות, בשבוע
 . המועדון של המימון מקורות כל לע המועדונים כזיר של מלא מידע מהעדר הנובע חסר-אומדן
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 בוקר ארוחות מספק המועדון 5.מועשר-אזורי מועדון פועל לוד עמק האזורית במועצה. פעם בחודש

 המועדוניםפעולתם של , האזוריים המועדונים לעומת .ותרבות פנאי ופעילויות הסעות, וצהריים

 כמה גם פועלים האזוריות במועצות. המועצה פיקוחה לואינה נתונ עצמאית בדרך כלל היישוביים

 .זקנים מבקרים בהם כמה מאות. בכל שבוע ללימוד והעשרה גדולים מרכזים

 והשירותים הרווחה משרד נתוני פי-על. מועשרים מועדונים גם כוללת הארצית המועדונים רשימת

 .עשריםמו מועדונים 30-מ למעלה הארץ ברחבי פועלים 2033 לשנת החברתיים

ו "סים, ויצ"בהם החברה למתנופליים, ימוניצשאינם ברחבי הארץ פועלים גם מועדונים מטעם גופים 

 מותאם הפעילות של אופייה. בהפעלתה סים"במתנ פעילות מרכזי משלבת סים"למתנ החברהונעמת. 

, חוגים לע דגש מושם .(44 כבני אנשים גם נמנים המבקרים םע) צעירהעצמאית ו לאוכלוסייה בעיקרו

  .אופקים והרחבת העשרה

 כבדילאו  רשיםיחל ומועדונים עיווריםל המיועדים חברתיים מועדונים מספר פזורים הארץ ברחבי

. קשות שמיעה או ראייה מבעיות הסובלים זקנים ובהם ,הגילים כלבני  אנשיםבהם  מבקרים. שמיעה

 אגודת – א"אח או העיוור למען דההאגו כגון ,עצמאיים גופים המועדוניםמפעילים את כלל  בדרך

 .בישראל החרשים

 מקהלות, תעסוקה מועדוניקבוצת המועדונים שלא נכללה במיפוי המועדונים הארצי כוללת בין היתר 

 .ובהוסטלים דיור במקבצי חברתיים ומועדונים מקומות עבודה לגמלאי מועדונים, גמלאים

  *(באחוזים) במימון או/ו בהפעלה םהמעורבי גופיםה לפי המועדונים התפלגות: 0 תרשים

  
 המדגמי בסקר שהשתתפו המועדונים רכזי דיווח פי-לע* 
 
 

                                                   
זקנים ושאין בהם  600מועדונים מועשרים הם מסגרת חברתית טיפולית. הם פועלים ביישובים שיש בהם מעל  5

 מרכזי יום. במועדונים הללו ניתנים שירותי הסעות, ארוחות קלות ופעילות חברתית משודרגת. 

64% 

45% 

33% 

16% 

3% 
9% 

הרשות  
 המקומית

משרד            
 הרווחה

עמותה          
 מקומית

/              ו"ויצ ס"מתנ
 נעמת

 אחר
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 5עד  2לוחות  .(2032, ברודסקי ואחרים)ש אלף אי 930-נאמד מספר הזקנים בישראל ב 2030בסוף שנת 
פי היחס בין כמות המועדונים לבין -וכלוסיית היעד עלאאת השירות  כיסוי שלהת מציגים את מיד

מפלחים את המועדונים לפי מעמד  אםמועדונים לאלף זקנים.  2-כ ישמספר הזקנים. ברמה הארצית 
 יישוביםמאשר ביותר מועדונים לאלף זקנים  שלושהפי בערך  ישאזוריות  במועצותעולה כי  מוניציפלי

יטוי גם בפילוח המועדונים לפי צורת יישוב )כפרי לעומת עירוני( (. נתון זה מקבל ב2עירוניים )לוח 
היחס בין מספר המועדונים לבין היקף אוכלוסיית הזקנים גבוה  .(, בהתאמה5-6ומחוז גאוגרפי )לוחות 

 גבוה של מועצות אזוריות.  באחוזמאופיין , מחוז הבמחוז הצפון במיוחד

לוסייה לבין מספר המועדונים, לפי מעמד מוניציפלי + באוכ65: היחס בין מספר הזקנים בני 0לוח 
 (0202)סוף 

 
 מעמד מוניציפלי

מכלל אחוז 
 +*34-הבני 

 + 34-ה מספר בני
 )באלפים(*

מספר 
 מועדונים**ה

מספר המועדונים 
 +34בני  3,000-ל

 0.8 0,428 763 022% סה"כ
 3.4 752 359 84% עיריות

 6.5 235 36 8% מועצות מקומיות
 4 242 43 9% אזוריותמועצות 

 2032ואחרים,  ברודסקי לפי*
 .בלוח נכללים אינם מוניציפלי מעמד חסרי ביישובים שפועלים מועדונים 32**

 סוף)לפי צורת היישוב , המועדונים מספר לבין באוכלוסייה+ 65 בני הזקנים מספר בין היחס: 3 לוח
0202) 

 
 מגזר

מכלל  %
 +*34-הבני 

 + 34-ה מספר בני
 ים(*)באלפ

מספר 
 מועדונים**ה

מספר המועדונים 
 +34בני  3,000-ל

 0.8 0,428 763 022 סה"כ
נפש  40,000יישובים עירוניים עד 

 ביישוב
 
39 

 
205 

 
534 

 
2.6 

+ נפש 40,000יישוביים עירוניים 
 ביישוב

 
29 

 
430 

 
377 

 
3.5 

 4 255 57 3 יישובים כפריים
 2032ואחרים,  ברודסקי לפי*
 .בלוח נכללים אינם מוניציפלי מעמד חסרי ביישובים שפועלים ניםמועדו 32**

; (0202+ באוכלוסייה לבין מספר המועדונים, לפי מחוז )סוף 65: היחס בין מספר הזקנים בני 4לוח 
 *)מספרים  מוחלטים ואחוזים(

 
 מחוז

 מכלל בני %
 +**34-ה

 + 34-ה מספר בני
 )באלפים(**

מספר 
 מועדונים***ה

נים מספר המועדו
 +34בני  3,000-ל

 0.8 0428 763 022 סה"כ
 3.4 307 95 30 ירושלים

 6 273 79 36 הצפון
 3.4 333 336 34 חיפה 
 3.8 662 383 26 המרכז

 3.5 233 385 25 אביב תל
 3.7 373 305 35 הדרום

 5.6 56 30 3 יהודה ושומרון
 .ס"הלמ הגדרות פי-על נעשתה למחוזות החלוקה*
 2032ואחרים,  קיברודס לפי**
 .בלוח נכללים אינם מעמד חסרי ביישובים שפועלים מועדונים 32***
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ה רכי תכנון והקצאולצהוא חשוב  .שירותי הרווחהמבחינת היקף השימוש במועדונים ערך רב לנתון על 

 רכזיה מהסקר המדגמי. תקרים במועדון, כפי שעלפי כמות המב-משאבים. היקף השימוש נמדד על של

ם התבקשו לציין את מספר המבקרים במועדון על בסיס קבוע )כלומר לפחות פעם בשבוע(, המועדוני

 היקף המבקרים ביום פעילות רגיל וכמות המצטרפים למועדון בשנה האחרונה. 

 במועדונים השימוש היקף 7.1

 הפועלים במועדונים 6.קבוע בסיס על זקנים 330-כ עירוני וןבמועד מבקרים בממוצע כי עולה 4 מלוח

 המקומיות במועצות במועדונים המבקרים ממוצע 7.בממוצע איש 84-כ מבקרים האזוריות במועצות

 חילקנו את המבקרים מספר שלהמדגם  נתוניבסיס  על 8.המקומיות הרשויות שאר לעומת נמוך

מבקרים )מועדונים  300–43מבקרים )מועדונים "קטנים"(;  40עד  9:קבוצות שלושל המועדונים

 רבעכו קטנים מועדונים הם המועדונים מחציתככי  התברר+ )מועדונים "גדולים"(. 303"בינוניים"(; 

( 3774ואחרים,  משווים ממצאים אלו לסקר מאמצע שנות התשעים )כורזים אם .גדולים מועדונים הם

 פי מספר המבקרים הקבועים.-ותי בהתפלגות המועדונים עלמתברר כי לא חל שינוי מה

בשיעור המועדונים  אלה לאלהניתן ללמוד כי המועצות האזוריות והמקומיות דומות  2מתרשים 

(. לעומתן, העיריות מאופיינות בשיעור גבוה יותר באזורים אלו מהמועדונים 30%-הקטנים )למעלה מ

 איש(.  40-מהמועדונים בערים מבקרים למעלה מ 30%-של מועדונים בינוניים עד גדולים )בכ

 : ממוצעי מספר המבקרים במועדון והמצטרפים בשנה האחרונה5לוח 
 

 מעמד מוניציפלי
 מבקרים במועדון המספר 

 )ממוצע( על בסיס קבוע
מספר המבקרים ביום 

 )ממוצע( פעילות רגיל
מצטרפים למועדון ה מספר

 )ממוצע( בשנה האחרונה
 34 44 330 עיריות

 36 66 33 מועצות מקומיות
 7 64 84 מועצות אזוריות

 

  

                                                   
 הוא שממוצע מכיוון. איש מאלףגדול  בהם המבקרים שמספר עירוניים יםמועדונשני  נכללו המדגמי בסקר 6

 ממוצע את משמעותי באופן מקטינההללו  המועדונים שני הוצאתאזי , קיצוניים מערכים המושפע מדד
 .במועדון מבקרים 83-ל העירוניים במועדונים המבקרים

, להלן) והעשרה כלימוד העיקרית ילותםפעאת  הגדירו שרכזיהם אזוריים מרכזים 5 נכללו המדגמי בסקר 7
. שבוע בכל איש 300-ל 200 בין נע הקבועים המבקרים טווח הללו במרכזים(. אזוריים ולימוד העשרה מרכזי

 .במועדון מבקרים 50-לכ הכפרי במגזר המבקרים ממוצע את משמעותי באופן מקטינה הוצאתם
בשל גודל המדגם בקבוצת המועדונים  מובהק היה לא שנמצא ההבדלויים למדגמים בלתי תל tבמבחן  8

 במועצות המקומיות.
סיווג המועדונים לקבוצות גודל שימש לבחינת השערות על הקשר בין גודל המועדון לבין אופי פעילותו  9

 ופרופיל המבקרים, כפי שיתואר בהמשך.
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: התפלגות המועדונים לפי גודל )מספר המבקרים על בסיס קבוע( ולפי מעמד מוניציפלי 0תרשים 
 *)באחוזים(

 

*p<0.05 

 בארץ הזקנים אוכלוסיית מקרב במועדונים המבקרים מספר אומדן 7.2

. במועדונים הכולל המבקרים מספר את שבידינו הנתונים יסבס באמצעות לאמוד ביקשנו הבא בשלב

 בכלל המבקרים מספר אומדן לחישוב בסיס שימשו המועדונים רכזי בקרב המדגמי הסקר נתוני

-כ) 10איש אלף 350-ל 330 בין נע חברתיים במועדונים המבקרים הזקנים מספר אומדן. המועדונים

 המקומיות הרשויות של מוניציפלי מעמד לפי בפילוח 11.(בישראל הזקנים מכלל 38% עד 35%

 מקרב 39% עד 35%-נאמד בכ המבקרים שיעור העירוני במגזר כי עולה פועלים המועדונים בתחומןש

-בכ ונאמד יותר גבוה במועדונים המבקרים שיעור הכפרי במגזר, זאת לעומת+. 34-ה בני אוכלוסיית

  .גם מרכזי העשרה ולימוד אזוריים בחשבון יםמובא מאוכלוסיית הזקנים הכפרית אם 50% עד 24%

                                                   
10

 המידע בבסיס המועדונים מספר פי הוכפלבמדגם  קבוע בסיס על המבקרים מספר ממוצע: כך חושב האומדן  
 לב תשומת את להסב ברצוננו(. מוניציפלי מעמד לפי בפילוח בוצע הממוצע חישוב) המועדונים של הארצי
 לפי הארצית המועדונים רשימת התפלגות על בלבד חלקי מידע ברשותנו היה הדגימה ביצוע שבעת הקורא

 המבקרים מספר של נקודתי אומדן להציג שרהתאפ לא, שכך כיוון(. המבקרים מספר, כלומר) המועדון גודל
 בכלל המבקרים מספר ממוצע באמצעות חושב האומדן של העליון הגבול. כטווח ניתן האומדן, ובמועדונים

 שני הוצאת לאחר במדגם המבקרים מספר ממוצע על התבסס האומדן של התחתון הגבול. המדגם מועדוני
 שטווח האזוריים המרכזים וארבעת איש מאלף למעלה אהו בהם המבקרים שמספר העירוניים המועדונים
 סך התווסף התחתון הגבול לאומדן(. לעיל 8-ו 9 הערות 'ר) איש 300-ל 200 בין נע בהם הקבועים המבקרים

 מועדונים של מקיומם מוחלטת שהתעלמות כיוון( איש 6,400-כ) הללו המועדונים בששת המבקרים מספר
 .באוכלוסייה המבקרים מספר של חסר-לאומדן להוביל ועלולה המציאות את משקפת איננה מאוד גדולים

יתר למספר המבקרים -הוא אומדן (שלו העליון בקצה והן התחתון בקצה הן)ייתכן שהאומדן האמור  11
פי דיווח משרד הרווחה והשירותים החברתיים ישנם זקנים -במועדונים בקרב אוכלוסיית הזקנים, היות שעל

ר המבקרים מספ באומדןיותר מפעם אחת  לוודאי קרובמועדון אחד. אותם זקנים נספרו שמבקרים ביותר מ
 במועדונים.

42% 

31% 
27% 

61% 

21% 
18% 

68% 

15% 
18% 

 מועדון גדול מועדון בינוני   מועדון קטן

 עיריות

 מועצות מקומיות

 מועצות אזוריות
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ללמוד על היקף פעילותם של המועדונים התבקשו הרכזים לפרט את שעות הפעילות של המועדון כדי 

עולה שכמחצית המועדונים פתוחים חמישה ימים בשבוע וכרבע  3בכל אחד מימי השבוע. מלוח 

פתוחים שישה או שבעה ימים בשבוע,  עשיריתבשבוע. כ ימים ארבעה עד שלושה םפתוחימהמועדונים 

  מגזר הלא יהודי.ברובם ככל הנראה 

לבין  -ו וגודלבה פועל המועדון ששל הרשות מעמד מוניציפלי  –שני הפרמטרים מצא קשר מובהק בין נ

ימים בשבוע חמישה פועלים בעיריות, שיעור המועדונים ש .(9-ו 3)לוחות  היקף הפעילות השבועית בו

( 50%-אחוז ניכר מהמועדונים )כשם  ;(60%לעומת  45%גבוה מהשיעור המקביל במועצות האזוריות )

מהמועדונים במועצות  5%-מהמועדונים בעיריות ו 34%פתוחים עד יומיים בשבוע )לעומת 

יש מהמועדונים מהמועדונים הגדולים פתוחים חמישה ימים בשבוע לעומת כשל 94%-כהמקומיות(. 

 ימים ארבעה עדפתוחים  30%-, כהמועדונים הקטניםמהמועדונים הבינוניים. מהקטנים וכמחצית 

 .בשבוע

שעות פעילות שבועית(  37טווח של כשעתיים עד בשעות שבועיות ) 22-פועלים כהמועדונים בממוצע, 

היקף רים באופן מובהק להמועדון נמצאו קשו ו שלמעמד מוניציפלי וגודלשעות בממוצע ליום.  4-וכ

 90%-בעיריות ובמועצות המקומיות למעלה מ(. 9-ו 3ות )לוח של המועדון פעילותו היומית

 בלבד במועצות האזוריות. 60%-שעות בממוצע ביום בהשוואה לכ 5-מהמועדונים פועלים יותר מ

ות ביום לעומת שע 5-פתוחים יותר ממהם  84%במועדונים גדולים היקף הפעילות היומי גבוה יותר: 

    מהמועדונים הקטנים. 30%-כ

ות בהרחבת שעות הפעילות ואלמנ אלמנים שלצורך הבקבוצות המיקוד עם מבקרי המועדונים בוטא 

 של המועדונים גם לסופי שבוע וחגים.

ימים בשבוע.  חמישהועלים לפחות פ מהמועדונים ניכר אחוז, מהממצאים עולה כי לסיכום חלק זה

בהשוואה למועדונים הפועלים  רחבריות או במועצות המקומיות היקף פעילות שבועית מועדונים בעיל

 (3774, ואחרים )כורזיםלא חל שינוי משמעותי מאז שנות התשעים  ולהכך במועצות האזוריות. בס

 בהיקף הפעילות השבועית של המועדונים.

 )באחוזים( מוניציפלי מעמד ילפומספר שעות פעילות ממוצע ליום,  בשבוע פעילות ימי מספר: 6 לוח
 מועצות אזוריות מועצות מקומיות עיריות סה"כ  *מס' ימים בשבוע

 022 022 022 022 כ"סה
9-3 9 8 23 6 
4 49 45 53 60 

5-6 05 26 27 28 
 34 08 עד יומיים

 5 53 
 

     

     *מס' שעות פעילות ממוצע ליום
 022 022 022 022 כ"סה
 38 35 28 33 שעות ביום 5עד 
5+ 67 92 

 83 
 62 

*p<0.05 
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 )באחוזים(: מספר ימי פעילות בשבוע ומספר שעות פעילות ממוצע ליום, לפי גודל המועדון 7לוח 
  גדול מועדון  בינוני מועדון  קטן מועדון סה"כ *מס' ימים בשבוע

 022 022 022 022 כ"סה
9-3 9 4 36 32 
4 49 69 

 58 95 
 

5-6 05 64 
 23 30 

 
 3 38 25 08 עד יומיים

     

      *מס' שעות ביום
 022 022 022 022 כ"סה
 34 65  52 33 שעות ביום 5עד 

 
5+ 67 48  33 84 

 
*p<0.05 

 

הם יכולים שבאיזו מידה המועדונים ממצים את הקיבולת שלהם מבחינת מספר החברים  בדקנו

מועדונים מלאים בהתאם ליכולת הקליטה שלהם התבקשו הרכזים לבחון באיזו מידה ה כדילקלוט. 

מורגשת בדרך כלל צפיפות במועדון. מדד זה מבטא את התחושה הסובייקטיבית של  עד כמהלהעריך 

. כמו כן נעשה שימוש במדד אובייקטיבי יותר להערכת הצפיפות במועדון: חישוב בעניין זההרכזים 

ממוצע ביום פעילות רגיל( לבין הקיבולת )מספר החברים היחס בין התפוסה )מספר המבקרים ה

 המקסימלי שהמועדון יכול לקלוט ביום פעילות שגרתי לפי דיווח הרכז(.

 דיווחו 20%-כ. יםאו כמעט מלא יםמלאהמועדונים פי הערכת הרכזים נמצא כי למעלה ממחצית -על

י במחצית מהמועדונים מספר כלה . מחישוב היחס בין התפוסה לקיבולת עו(7-ו 8)לוחות  על צפיפות

המבקרים מגיע לכדי מחצית מהקיבולת של המועדון וביתר המועדונים התפוסה היא למעלה ממחצית 

 בלבד מהמועדונים מספר המבקרים עולה על קיבולת המועדון. 4%-בכהקיבולת של המועדון. 

מגורמים שעשויים נובע ד האובייקטיבי המדלבין  הערכה הסובייקטיביתה הפער בין כי לשער ניתן

 הרכז של ספציפיים צרכים, הפעילות מרחב, המבנה מצבם הוב ,להשפיע על השיפוט הסובייקטיבי

נמצא קשר מובהק בין מעמד מוניציפלי  .אלהבא וכיוצ המועדון, רצייה חברתית לפעילות הנוגעים

מועצות האזוריות מבבוהה כפי שדווח לעיל, בעיריות ניכרת תפוסה גוגודל המועדון לבין התפוסה בו. 

כמעט ריקים שהם מהמועדונים הקטנים לרוב אינם מלאים או  50%-כ. (8)לוח  מועצות המקומיותבו

 (.7)לוח מהמועדונים הבינוניים או הגדולים(;  34%-)לעומת כ

 )באחוזים( : באיזו מידה מורגשת צפיפות במועדון, לפי מעמד מוניציפלי 8לוח 
 

 *מצב המועדון
 

 סה"כ
 

 עיריות
מועצות 
 מקומיות

מועצות 
 אזוריות

 022 022 022 022 סה"כ
 25 9 37 09 לרוב מורגשת צפיפות

 33 55 לרוב המועדון מלא או כמעט מלא אך לא מורגשת צפיפות
 58 69 

 
 50 55 37 06 כמעט ריקשהוא או  לרוב המועדון אינו מלא

*p<0.05 
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 )באחוזים( לפי גודל המועדון : באיזו מידה מורגשת צפיפות במועדון, 9לוח 

 
 מצב המועדון

 
 סה"כ

 מועדון
 קטן

 מועדון
 בינוני

 מועדון
 גדול

 022 022 022 022 סה"כ

 23 26 36 09 לרוב מורגשת צפיפות

 48 34 58 55 לרוב המועדון מלא או כמעט מלא אך לא מורגשת צפיפות

 34 36 67 06 כמעט ריקשהוא או  לרוב המועדון אינו מלא

*p<0.05 

היא מצד חוקרים ואנשי מקצוע לב כפי שתואר בסקירת הספרות, אחת הסוגיות שזוכה לתשומת 

אפיון אוכלוסיית המבקרים במועדונים. אפיון האוכלוסייה יכול לסייע למפתחי השירותים ברמה 

פיתוח כן הוא יכול לסייע בתכנון ואת סוגי השירותים לאוכלוסייה המוניציפלית והארצית להתאים 

במסגרת  ביקשנו ללמוד שירותים עתידיים לאוכלוסיות שאינן נוהגות לבקר במועדונים. לכןשל 

 מטרות הסקר הנוכחי על מאפייני הזקנים שמבקרים במועדונים.

ותפקודייםדמוגרפיים -סוציו פיוניםא   11.1
12

 

)גיל, מין,  אחדיםמשתני רקע פי מועדון להרכזים התבקשו לאמוד את שכיחות הזקנים המבקרים ב

ברוב  ,שכצפויניתן ללמוד  30מלוח מצב משפחתי, השכלה, ארץ מוצא ורמת התפקוד הפיזי(. 

 מהם למעלה ממחצית המבקרים הן נשים(.  םרבעי ה)בשלוש המועדונים שכיחות הנשים גבוהה

נראה כי אוכלוסיית המבקרים +. במועצות המקומיות 94המועדונים רוב המבקרים הם בני  בכמחצית

נתונים אלו משקפים במידה רבה את שכיחות  .מובהק איננו זה ממצא אך ,במועדונים צעירה יחסית

 54%-ו 57%, 68%+ במועצות המקומיות, בעיריות ובמועצות האזוריות )94-ה אוכלוסיית בני

 (. 2032ואחרים,  ברודסקי) ;(2030בהתאמה, נכון לסוף 

על . ממצאים אלו מתיישבים עם הנתונים והאלמנות גבוהה אלמניםהים שכיחות בכמחצית המועדונ

+ 94 ובגיל+ מגיע לכדי מחצית 34האוכלוסייה הקשישה בישראל: שיעור האלמנות מקרב נשים בנות 

 השיעור מגיע לכדי שני שלישים מהנשים.

 שכיחות ישעדונים מהמו בשליש אך ,נמוכה השכלה בעלת בעיקרהיא  האוכלוסייה המועדונים ברוב

מועדונים הפועלים במועצות האזוריות מאופיינים  ומעלה. תיכונית השכלה בעלי מבקרים של גבוהה

רוב האזוריות בכמחצית המועדונים במועצות ) במגזר העירונימועדונים מ באוכלוסייה משכילה יותר

  .רבע מהמועדונים בעיריות(כעומת ללפחות  תיכונית השכלה בעליהמבקרים הם 

  .לשעבר המועצות מברית שעלו זקניםמהמועדונים משרתים בעיקר  30%-כ

                                                   
עקב אילוצי הסקר לא ניתן היה לקבל מידע מפורט, ברמת הפרט, על אודות המבקרים בכל מועדון. לכן  12

ההתפלגויות התבקשו הרכזים לאפיין את אוכלוסיית המועדון שבניהולם במונחים קטגוריים. בהתאם לכך 
 מבקרים.ב הקשורותמועדונים ולא שכיחויות ב הקשורותשכיחויות המובאות בהמשך מתארות 
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מהמועדונים אחוז  34%-מהמועדונים מבקרים זקנים שנזקקים לעזרת מקל או הליכון. בכ 40%-בכ

אחוז קטן מהמועדונים בלבסוף, סא גלגלים. ימסוים מהמבקרים מתקשים בהליכה או מרותקים לכ

 13.ושמיעה ראייה מגבלות להם שיש אנשים הם המבקרים כל או רוב( 4%-לכך )למטה מ המיועדים

דמוגרפי של מבקרי המועדונים )מין, גיל, מצב משפחתי -לא נמצא קשר מובהק בין התמהיל הסוציו

 ורמת ההשכלה( לבין גודל המועדון.

 ם()באחוזידמוגרפיים ותפקודיים של המבקרים -התפלגות המועדונים לפי אפיונים סוציו: 02 לוח
  מקצת מאפיין של
 כולם או המבקרים

 
 סה"כ

 אף אחד לא 
 או בודדים

 עד 
 רבע

עד 
 מחצית

בין מחצית 
 לשלושה רבעים

כולם או 
 כמעט כולם

 22 25 24 37 30 022 ומעלה 94בני 
 56 66 36 5 9 022 נשים

 8 0 3 0 70 022 ערבים
 20 63 37 33 35 022 אלמנים או אלמנות

 33 37 39 34 69 022 מעלהבעלי השכלה תיכונית ו
 35 33 39 33 52 022 אמריקה-ילידי אירופה

 33 32 34 38 55 022 ילידי אסיה או צפון אפריקה
 9 4 5 28 49 022 ילידי ישראל

 עולים מברית המועצות לשעבר
 ואילך( 3770)שעלו משנת 

 
022 

 
97 

 
9 

 
4 

 
5 

 
3 

 6 0 0 2 74 022 עולים מאתיופיה

 3 0 3 5 75 022 חרתעולים ממדינה א
נזקקים למקל או הליכון או 

 מתקשים בהליכה
 

022 
 
42 

 
65 

 
8 

 
5 

 
2 

 0 2 6 7 84 022 ללכת כדינזקקים לעזרת אדם 
מגיעים למועדון באמצעות 

 סא גלגליםיכ
 

022 
 
75 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

יה קשות יסובלים מבעיות רא
 או עיוורון

 
022 

 
83 

 
7 

 
6 

 
3 

 
3 

עה קשות סובלים מבעיות שמי
 רשותיאו ח

 
022 

 
95 

 
39 

 
4 

 
6 

 
3 

 

מאפיינים נבחרים, לפי מעמד מוניציפלי  שיותר מחצי המבקרים ילבהם ש: אחוז המועדונים 00לוח 
 )באחוזים(

 אזוריות מועצות מקומיות מועצות עיריות סה"כ מאפיין
 48 27 53 46 ומעלה 94 בני

 83 76 נשים
 49 

 93 
 57 63 44 50 ותואלמנ אלמנים

 29 32 *לפחות תיכונית השכלה בעלי
 23 46 

 
 6 0 36 02 לשעבר מ"מבריה עולים

*p<0.05 

                                                   
משיחה עם מפעילת מועדון לחירשים עולה כי במועדונים הללו מבקרים אנשים בכל הגילים שסובלים  13

 מחירשות או מירידה בשמיעה, ובהם זקנים.
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כלכלי -ביקשנו מרכזי המועדונים להעריך את המצב החברתי מאפייני המבקרים עללהשלמת התמונה 

ניתן ללמוד כי בלמעלה ממחצית המועדונים רוב המבקרים הם  6של המבקרים במועדון. מתרשים 

מהמועדונים רוב המבקרים הם עניים. עשירית נמוך. בכ-כלכלי בינוניה םמצבשת הביניים או משכב

 של המבקרים. כלכלי-חברתיביתר המועדונים האוכלוסייה מגוונת מבחינת המצב ה

 הרכזים הערכת לפי, המבקרים רוב של כלכלי-חברתיה מצבם –התפלגות המועדונים : 3 תרשים
 )באחוזים(

 

 

 געה של המבקרים למועדוניםאופן הה 11.2

מציג את התפלגות  5הרכזים נשאלו באיזה אופן מגיעים רוב החברים לפעילות במועדון. תרשים 

למועדונים ברגל באים המבקרים. ניתן ללמוד כי רוב המבקרים  רובשל ההגעה המועדונים לפי אמצעי 

בקרבת נמצאים עדונים מעיד שחלק גדול מהמו הזממצא כי  להניח יש(. מהמועדונים 30%-)בכ

מבקרים מגיעים בהסעה מאורגנת או בתחבורה ציבורית האוכלוסיית היעד. בכשליש מהמועדונים רוב 

ההגעה למועדון  דרכיאת  בוחנים כאשרמהמועדונים רוב המבקרים מגיעים ברכב פרטי.  עשיריתובכ

כמעט פי שניים מביישובים  בעירמתברר, כצפוי, כי הגעה ברגל נפוצה  (32)לוח  לפי מעמד מוניציפלי

שכן  ;ובמועצות המקומיות במועצות האזוריות נפוץ יותרכפריים או במועצות מקומיות. שירות הסעה 

לא נמצא קשר מובהק בין גודל  מבקרים תושבים מיישובים שונים.האזוריים חלק ניכר מהמועדונים ב

 .המבקרים אליו ההגעה שלהמועדון לבין אופן 

,  מכל השכבות
33% 

,  שכבת הביניים
17% 

,  נמוך-בינוני
17% 

,  עניים
21% 
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 )באחוזים( למועדון החברים רוב של ההגעה אמצעי: 4 תרשים

 
 

 )באחוזים( לפי מעמד מוניציפלי  ,החברים לפעילות במועדון רוב: באיזה אופן מגיעים 00לוח 
 

 *אופן ההגעה
 

 סה"כ
 

 עיריות
מועצות 
 מקומיות

מועצות 
 אזוריות

 65  63 39 58 ברגל

  56  52  8 07 בהסעה מאורגנת מטעם המועדון או הרשות המקומית
 0 4 23 05 בתחבורה ציבורית

 26 33 4 02 פרטי ברכב
*p<0.05 

. 

 םמבקריה לאוכלוסיית והשוואה המבקרים בפרופיל זמן לאורך שינויים 11.1

  היום מרכזיב
 פיוניולא (3774, ואחרים )כורזיםפי הסקר הנוכחי הושוו לסקר משנות התשעים -פיוני המבקרים עלִא 

  (.2032, ואחרים )רזניצקי המבקרים כיום במרכזי היום

 בהשוואה לסקר המועדונים הקודם נמצא:

 94%-כהן מהוות בסקר הקודם נמצא ש) נשים הן המבקרים של המכריע הרוב הסקרים בשני 

 (.מהרשומים

 מהמועדונים  30%-שבכ נמצא הקודם בסקר) המבקרת האוכלוסייה של הגילי בהרכב שינויים יש

 מאופיינים מהמועדונים ממחצית שלמעלה ראהה הנוכחי הסקר ו, ואיל+94רוב המבקרים הם בני 

 +(. 94 בני של באוכלוסייה

58% 

17% 15% 

10% 

 ברכב פרטי בתחבורה ציבורית בהסעה ברגל
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 ות( מקרב ואלמנ לא נמצא הבדל משמעותי בין שני הסקרים באחוז הזקנים הבודדים )אלמנים

 מבקרי המועדונים.

 השכלה בעלי זקנים מבקרים( כשליש) מהמועדונים מבוטל לא באחוז כי נמצא הנוכחי בסקר 

 .משכילה באוכלוסייה אופיינו מהמועדונים מחמישית פחות הקודם בסקר ואילו, יחסית ההגבו

 :14לומר אפשרלזקן  היום מרכזי אודותעל  למחקר בהשוואה

 יותר ומוגבלת מבוגרת היום, כצפוי, האוכלוסייה במרכזי. 

 (.90%) נשים הן המבקרות רוב היום במרכזי גם למועדונים בדומה 

 (לימוד שנות 7 עד) נמוכה השכלה בעלי הם מהמבקרים 90%-ל שקרוב נמצא היום מרכזי במחקר; 

  .(30)לוח  מבקרים זקנים משכילים (30%-)כ מהמועדונים מבוטל לא אחוזב לעומת זאת,

, המועדונים מאופיינים ריתהבצות מהממצאים עולה כי בדומה לסקרים באר, זה פרק לסיכום

אלמנות. מועדונים הן אחוז לא מבוטל מהן . +94 נותב יכראחוז נבשכיחות גבוהה יחסית של נשים, 

שמבקרים בהם זקנים משכילים נפוצים יותר במועצות האזוריות. הזקנים מגיעים למועדון לרוב ברגל, 

 אולם במגזר הכפרי נהוגה הסעה למועדונים האזוריים.

סיון ינעשה נ ,פיון המועדונים והאוכלוסייה המבקרת בהםלו בִא אף שהסקר הנוכחי התמקד רובו ככו

. סוגיה זו שהמועדונים מציעים שירותה מנצלים אתלבחון מדוע שיעור לא מבוטל מהזקנים אינם 

הופנתה הן לרכזי המועדונים והן למבקרי המועדונים במסגרת קבוצות המיקוד. רכזי המועדונים 

קבוצות  משתתפיחלק מהזקנים אינם מבקרים במועדונים.  בגינןשהן הסיבות ה התבקשו לפרט מ

 מבקרים אינם אך מהשירות תועלת להפיק היו שיכולים אנשים ישנם לדעתם מדוע נשאלו המיקוד

 הזקנים ,(30%-)כ הרכזים רוב לדעתמוצגת התפלגות תשובותיהם של הרכזים.  4בתרשים  .במועדונים

פנייה של זקנים -אילמהרכזים חושבים שהסיבה  63%אינם פונים למועדונים בשל חוסר עניין. 

בראיונות עם אנשי המקצוע ברשויות  העדר תחבורה ציבורית נוחה בסביבת המועדון. היא למועדונים

מיעוט  יש רק )למשל, נמוכה חברתיותהאפשרויות ה זמינותהמקומיות צוין כי ביישובים כפריים 

; הגאוגרפי י להגיע אל המועדון האזורי בשל המרחקולעתים יש קוש גינות, חנויות וכיוצא באלה(

חלק מהזקנים מוותרים על היציאה מהבית ועל ביקור במועדון. כך  משוםהועלתה האפשרות ש

את יכולת הניידות שלו בו הזקןהבריאותי של  מצברואים ב הזקנים שהשתתפו בקבוצות המיקוד

הבושה והמבוכה  ,ם אנשי המקצועכפי שעלה גם בראיונות ע חסם העיקרי לביקור במועדון.ה

ם להצטרפות לפעילויות חברתיות. סלהוות ח ותלעתים לירידה תפקודית טבעית עלולשמתלוות 

בקרב  מועדוניםלשיש  בעיניהם המוטעית גם לתדמית אחרת או זו בצורה התייחסו םמבקרי המועדוני

 במועדון הביקורהחיוביים שחוסר היכרות עם הצדדים תדמית זו מבוססת על , לדעתםים. חלק מהזקנ

                                                   
על אחוז  דווח (2032)רזניצקי ואחרים,  מרכזי היוםדוח זו: בבהשוואה בין שתי מדידות שונות זו מ מדובר 14

זקנים  כךואחוז מועדונים שמבקרים בהם כך חקר זה הנתונים מתייחסים למבקרים; לעומת זאת במ
  .המסגרות שתי בין כלשהי השוואה כאן לערוך לנכון מצאנועל פי כן  אףמשכילים. 
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ליקויים  (;20%-כפנייה למועדונים הן קושי כלכלי )-ינו לאייצהרכזים סיבות נוספות ש .טומן בחובו

 (. 34%-התאמה של החברה או הפעילויות )כ-( ואי34%-במבנה המועדון )כ

ציבור הזקנים. למשווקות בו פעילויות המועדון שייתכן ששיעורי הפנייה למועדונים קשורים גם לאופן 

צים מידע על פעילויות המועדון. ילו דרכים הם מפילבחון סוגיה זו נשאלו רכזי המועדונים באכדי 

תיבות ל מידע עלוני חלוקתקומונים או מתברר כי אמצעי ההפצה השכיחים ביותר הם פרסום במ

דיווחו על  60%-וכ ,מהרכזים דיווחו כי המידע עובר מפה לאוזן 50%מהמועדונים(.  80%-הדואר )כ

 פרסום באינטרנט.

 פי רכזי המועדונים*-על ,פנייה של זקנים למועדונים-: סיבות לאי5תרשים 

  

 .אחת מתשובה יותר לענות היה ניתן*

. בפרק זה נבחן את שהוא מציעפי סל הפעילויות והשירותים -אופיו של המועדון נקבע במידה רבה על

פי ארבעה מודלים של -נאפיין את המועדונים על ראשיתהפעילויות והשירותים במועדונים.  היצע סל

שירותי, פעילות לימודית והעשרה, או מרכז תעסוקה. בחלק -פעילות: פעילות פנאי חברתית, מרכז רב

 פעילויות המוצעים במועדונים ונתאר את המבוקשים ביותרחוגים והשני נציג את שכיחותם של מגוון 

כגון ניצולי  ,אודות פעילויות ייעודיות לקבוצות אוכלוסייה ספציפיותעל ממצאים  נביאכמו כן . בהם

. בחלק האחרון של פרק זה נתאר את סוגי השירותים ועצות לשעברהמת שואה או עולים מברי

 רמליים במועדונים.הפו

61% 

36% 
32% 

19% 
15% 15% 14% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

העדר תחבורה   חוסר עניין
 ציבורית נוחה

ליקויים במבנה   קושי כלכלי מגבלה פיזית
 המועדון

החברה או  
 הפעילויות

 שעות הפעילות
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 הפעילות העיקרית  מודל לפי המועדונים פיוןא   12.1

דיר מהי הפעילות העיקרית המאפיינת את המועדון שבניהולם. מהממצאים הרכזים התבקשו להג

פעילות פנאי חברתית. היא הרכזים הפעילות העיקרית  פי הגדרת-, על(80%עולה כי ברוב המועדונים )

, וכל ביבאל פועלים בעיר תחלקם , "שירותיים-רבבקטגוריה "מרכזים סווגו מהמועדונים  30%-כ

 (.3( )תרשים 6%) "תעסוקה"מרכזי ( או 3%) "לימוד והעשרה"מרכזי  ,רכזיםה לפי הגדרת ם,ההיתר 

 )באחוזים(: התפלגות המועדונים לפי הפעילות העיקרית 6תרשים 

 

  הפעילויות סל 12.2

 יםמוצע םמהלו יוהיה עליהם לסמן א ,פעילויות וחוגים 60-הוצגה רשימה מפורטת של כלרכזים  

הרכזים היו פעילויות או חוגים שלא הופיעו ברשימה, אם השבועית.  םתדירותמה במועדון שבניהולם ו

: פעילות פנאי כך הפעילויות רכי השוואה לסקר משנות התשעים סווגוו. לצאותםם ן גהתבקשו לציי

קבועה )כגון משחקי שולחן או ברידג'(; פעילות גופנית; חוגי השכלה )כגון פרשת השבוע או חוג 

 וחוגי אמנות.מחשבים(; פעילות העשרה 

 – מהמועדונים 80%-בכ)מהממצאים עולה כי הפעילות הנפוצה ביותר במועדונים היא חוגי התעמלות 

פעילות המבוקשת ביותר מצד מבקרי בתור ההתעמלות גם סיווגו הרכזים . (שבועבלפחות פעם 

במגוון הרצאות  הן ,לפחות במחצית מהמועדוניםות מוצעההמועדונים. פעילויות נפוצות אחרות, 

-כב)מהמועדונים(, פעילות בנושא דת ומסורת  90%-אקטואליה וכלה בטיפוח הגוף )בכבנושאים החל 

 ;מהמועדונים( ומשחקי שולחן )כגון שח, דמקה או קלפים( 30%-מהמועדונים(, חוגי אמנות )בכ 90%

 .36פעילויות נוספות מוצגות בלוח  .(מהמועדונים 40%-כב)

להרחיב את היקף הפעילויות שנועדו צורך מבקרי המועדונים  וטאימיקוד בראוי לציין כי בקבוצות ה

 פסיכולוגי בייעוץ הצורך את ציינו אחדים בישול(. מבקריםו לפתח כישורים ולמידה )למשל תפירה

 .התאלמנות בעקבות

פעילות פנאי  
80%, חברתית  

,  שירותי-מרכז רב
22% 

פעילות לימודית או  
6%, העשרה  

3%, מרכז תעסוקה  
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 )באחוזים(* ותדירותן הפעילויות לפי: המועדונים 03לוח 
המועדונים  % 

בהם ש
 יםמתקיימ
ו א הפעילות

 חוגה

 הפעילות/חוג תדירותהמועדונים לפי  %
 (מתקיימת בהם הפעילותכי )מקרב המועדונים שציינו 

 
 

 פעילות/חוג:**

 
 

 "כסה

פחות 
מפעם 
 בשבוע

 
פעם 

 בשבוע

 
פעמיים 
 בשבוע

יותר 
מפעמיים 

 בשבוע
       קבועה פנאי פעילות

 47 32 35 34 022 45 משחקי שולחן
 4 7 37 39 022 27 בינגו

 23 26 62 25 022 29 ברידג'

       גופנית פעילות

 67 67 39 4 022 83 כללית התעמלות
 25 26 62 22 022 50 התעמלות מיוחדת

       השכלה חוגי

 30 33 36 33 022 90 פעילות בנושא דת ומסורת
 33 27 68 38 022 69 לימודי עברית

 23 24 64 37 022 64 מחשבים
 32 28 53 35 022 28 אנגלית

 33 33 63 63 022 37 לימוד שפות אחרות

       קבועה לא פנאי פעילות

 5 8 29 33 022 55 סרטים המוקרנים במועדון
 0 3 3 76 022 52 יציאה לבילוי משותף

       אמנות וחוגי העשרה פעילות

 7 36 53 62 022 94 הרצאות בנושא אקטואליה
 8 8 64 57 022 96 הרצאות בנושאים כלליים

הרצאות בנושא קידום בריאות 
 וטיפוח הגוף
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60 
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 23 25 53 7 022 35 אמנות
 7 32 46 29 022 54 תנועה וריקוד

 7 8 55 50 022 64 פעילויות לשיפור החשיבה והזיכרון
 0 6 62 33 022 66 שירה בציבור

 4 30 33 25 022 29 חבורת זמר או מקהלה
 6 32 65 43 022 23 מוזיקה

 6 6 56 40 022 24 אפייה ובישול
 3 2 25 37 022 25 פעילות בנושא טבע או בעלי חיים

 3 8 24 33 022 23 מדיטציה או רפלקסולוגיה או שיאצו
 0 9 58 53 022 20 דרמה ותאטרון

, סריגה, צילום, גינון(, כדורת) פטאנק, הספר מועדון או ספרות כדוגמת נוספות פעילויות ציינו 4%-מ פחות*
 .ובוררות פישור סדנת וכן בעולם מסעות על הרצאות, פרחים שזירת

 .םמיתחואחד מה בכלחותן במועדונים, ישל שכ יורד בסדר מופיעות הפעילויות**
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הבדל בסל הפעילויות בין העיריות למועצות המקומיות והאזוריות  ישבשלב הבא ביקשנו לבחון אם 

 ניתוח מופיעות הפעילויות הנפוצות ביותר. לצורך 34-ו 35ים. בלוחות ובין מועדונים גדולים לקטנ

אין , ולהכך המועדונים. בס ממחצית בלמעלה אודותיהעל  דווח אם נפוצהנחשבת  פעילות הנתונים

עילות פ , אךבתחומי המועצות ועדוניםלבין ממועדונים בעיריות הבדל משמעותי בסל הפעילויות בין 

יחה מעט יותר במועצות המקומיות. כמו כן, לא נמצא הבדל משמעותי בנושאי דת ומסורת שכ

פי גודל המועדון, אם כי הרצאות בנושאים כלליים שכיחות מעט יותר -על בשכיחותן של רוב הפעילויות

 במועדונים בינוניים עד גדולים.

 )באחוזים(לפי מעמד מוניציפלי  ,: התפלגות החוגים/פעילויות השכיחים ביותר04לוח 
 אזוריות מועצות מועצות מקומיות עיריות סה"כ הפעילות/החוג

 98 38 84 80 התעמלות

 90 93 99 75 הרצאות בנושא אקטואליה

 96 87 90 73 הרצאות בנושאים כלליים

 40 83 96 72 *פעילות בנושא דת ומסורת

 46 82 33 65 הרצאות בנושא קידום בריאות וטיפוח הגוף

 48 38 34 64 אמנות

 58 35 46 54 חקי שולחןמש

 64 50 53 42 התעמלות מיוחדת
*p<0.05 

 )באחוזים(לפי גודל המועדון  ,: התפלגות החוגים/פעילויות השכיחים ביותר05לוח 
 גדול מועדון בינוני מועדון קטן מועדון סה"כ הפעילות/החוג

 87 83 98 80 התעמלות

 80 99 93 75 הרצאות בנושא אקטואליה

 82 85 36 73 *אים כללייםהרצאות בנוש

 80 93 36 72 פעילות בנושא דת ומסורת

 97 36 90 65 הרצאות בנושא קידום בריאות וטיפוח הגוף

 93 35 48 64 אמנות

 43 43 43 54 משחקי שולחן
*p<0.05 

נהוג לשלב גם יציאה לנופש, טיולים או ימי כיף. נהוגות גם  והפנאי במועדונים הפעילות החברבמסגרת 

בהתאם לצביונו  ,סדנאות עם בני משפחהו דוריות-מסיבות חג, ימי הולדת, פעילויות בין גוןפעילויות כ

נושא בו את שכיחותן של הפעילויות הללו. מדיווח הרכזים במסגרת המחקר בחּנ .האישי של כל מועדון

ע במרוצת פעמים בממוצ שלושמהמועדונים התקיימו טיולים וימי כיף  םרבעי הזה עולה כי בשלוש

 33(. בכמחצית המועדונים יצאו החברים לנופש לפחות פעמיים בממוצע. מלוחות 2030החולפת )השנה 

נפוצות  – טיולים, ימי כיף ונופש – הללו הפעילויות היו האמורה הזמן בנקודתללמוד כי  אפשר 39-ו

תקיימו באותה שנה המי כיף יותר במועדונים הפועלים בעיריות או במועצות מקומיות )טיולים או י

 כמחצית המועדונים במועצות האזוריות(עומת למועצות המקומיות במהמועדונים בעיריות ו 80%-בכ

  .ובמועדונים בינוניים עד גדולים
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( נהוגות מסיבות חג, 70%-קרו עולה שברוב המועדונים )כסביחס לשכיחותן של פעילויות נוספות שנ

מוצעות  30%-ונהוג לחוג ימי הולדת ואירועים אישיים, ובכת ודורי-בכרבע מתקיימות פעילויות בין

)לא  חירוםפעילויות כדוגמת סדנאות בנושאי בריאות ותזונה נכונה או הדרכות לגבי התמודדות במצבי 

 15.(בלוחות

 )באחוזים(בהם התקיימו פעילויות מחוץ למועדון, לפי מעמד מוניציפלי ש: שיעור המועדונים 06לוח 
 מועצות אזוריות מועצות מקומיות עיריות "כסה סוג הפעילות

 82  80 76 *טיולים או ימי כיף
 46 

 43 50 *נופש
 33 66 

 
*p<0.05 

 )באחוזים(בהם התקיימו פעילויות מחוץ למועדון, לפי גודל המועדון ש: שיעור המועדונים 07לוח 
 גדול מועדון בינוני מועדון קטן מועדון סה"כ סוג הפעילות
 83  33 76 *ימי כיףטיולים או 

 84 
 

 37  34  53 50 *נופש
 

*p<0.05 

 ספציפיות אוכלוסייה לקבוצות פעילות 12.1

-כפי שראינו, סל הפעילויות במועדונים מגוון. בחלק זה תוצג שכיחותן של פעילויות ייעודיות לתת

עיוורים או  משלל ,ניצולי שואה או זקנים בעלי צרכים מיוחדים ,עולים כדוגמת ,קבוצות אוכלוסייה

נשאלו אם במועדון שבניהולם מתקיימת פעילות לקבוצת זקנים בעלי מאפיינים הרכזים רשים. יח

ת פעילויות מיוחדות לעולים מברי ישמהמועדונים  20%-כבניתן ללמוד כי  9משותפים. מתרשים 

-)כ עצותוהמת מועדונים שרוב המבקרים בהם הם עולים מבריה יעורזה גבוה מש שיעור ;המועצות

 שבחלק מכך נובע שהפער ייתכן ;(ותפקודייםדמוגרפיים -סוציו פיוניםִא  ,30.3פרק -תת לעיל 'ר, 30%

 לקבוצת ייעודיות פעילויות קיימותמת, העולים לקבוצת תבלעדי פונים שאינם, מהמועדונים

ת ייעודית קיימת פעילומתמהמועדונים  24%-ב .נפרדות בשעות אך, גג קורת אותה תחת זו אוכלוסייה

 לניצולי שואה.

פי דיווח הרכזים, קרוב לחמישית מהמועדונים מקיימים פעילויות המיועדות לזקנים בעלי צרכים -על

להעמיק את ההבנה לגבי אופי הפעילויות הללו, פילחנו את הנתונים לפי מאפייני הרקע כדי מיוחדים. 

לא נמצאו  16.ניציפלי וגודל המועדון(של המבקרים במועדונים ולפי משתנים ברמת המועדון )מעמד מו

הבדלים בשכיחות הפעילויות לבעלי צרכים מיוחדים לפי משתנים אלו. כצפוי, שכיחות הפעילויות 

 תאו במועדונים הפונים בלעדי פיזית מוגבלות בעליבהם מבקרים זקנים שהללו עולה במועדונים 

 (.אחרות מוגבלויות פיזיותורים או בעלי רשים, עיוילאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )מועדונים לח

  

                                                   
רועי יום הזקן, פעילות יהכנת ספר זיכרונות, פעילות לציון אמהרכזים ציינו פעילויות כדוגמת  4%-פחות מ 15

 עם חיילים או עם תלמידי בתי ספר וכיו"ב.
כך נדרשת מהקורא עקב דלי המדגם לאחר הפילוח ההבדלים לא הגיעו לכדי מובהקות סטטיסטית. ובשל ג 16

 מידה של זהירות בפרשנות הממצאים.
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, פעילויות ייעודיות לקבוצות אוכלוסייה ספציפיותבהם  שמתקיימות המועדונים שיעור: 7תרשים 
 )באחוזים(* הרכזים דיווח לפי

 
 .כל רכז היה יכול למנות יותר מקבוצת אוכלוסייה אחת *
  

 סל השירותים 12.4

תכליתי -הוא מרכז רב צות הבריתהשכיח של מועדונים בארכפי שתואר בסקירת הספרות, המודל 

פעילויות פנאי ובילוי, גם שירותי הזנה, בריאות וייעוץ. בשונה מפעילויות הפנאי,  לעשמספק נוסף 

  ועדים לענות על צרכים ספציפיים של המבקרים בנושאי רווחה, בריאות, מידע וייעוץ.ימאלו שירותים 

רכזי המועדונים להוצגה  זהל השירותים הללו במועדונים. לצורך ביקשנו לבחון את שכיחותם ש

ללמוד  אפשר 8ניתנים במועדון שבניהולם. מתרשים  מהםלו יוהיה עליהם לציין א ,רשימת שירותים

מבוצעות בדיקות ראייה ושמיעה  24%-בל עובד סוציאלי, ששירות יש מהמועדונים  50%-שבכ

-לחץ דם. באחוז קטן מהמועדונים )פחות מקה תקופתית של יש בדימהמועדונים  20%-ובתקופתיות 

 אליהשפדיקור. בפילוח לפי הרשות וכלה בייעוץ משפטי החל באחרים, ( מסופקים שירותים 20%

סוציאלי נפוץ יותר העובד המועצות המקומיות שירות מועדוני המשתייך נראה כי ב המועדון

עו לכדי מובהקות סטטיסטית. פרט לכך, לא אך ההבדלים לא הגימבמועדוני הרשויות האחרות, 

 .(בלוחות)לא  נמצאו הבדלים משמעותיים בשכיחות השירותים לפי מעמד מוניציפלי או גודל המועדון

ו הרכזים לפרט את סוגי הארוחות לבחון באיזו מידה נפוצות ארוחות מלאות במועדונים התבקשכדי 

. נמצא כי רוב המועדונים מהן ר החברים הנהניםמספאת תדירותן ואת המוגשות במועדון שבניהולם, 

מהמועדונים  20%-בכ. בממוצע ימים בשבוע חמישהארוחה קלה או כיבוד קל  גישים( מ90%-)כ

חברים ארוחת צהריים. ממצאים אלו מציעים למהמועדונים  30%-ורק ב ,ארוחת בוקר מגישים

ועדונים: מרכזי היום פועלים בין מצביעים על אחד ההבדלים המרכזיים בין מרכזי היום לבין המ

צרכים חברתיים. הארוחות הקלות או ו פנאי עלהוא דגש הלעומתם, במועדונים  ;שאר כמרכזי הזנהה

25% 

22% 

16% 

12% 
11% 

8% 

4% 

בעלי צרכים   מ"עולים מבריה ניצולי שואה
 מיוחדים

עולים מארצות  
 אחרות

עוסקים בפעילות  
תעסוקתית  

 בתשלום

 חרדים עולים מאתיופיה
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רכי הזנה כלשהם. עם זאת, באחת ולענות על צלא נועדו בדרך כלל במועדונים  יםמוגשההכיבוד 

עדון כמקור לאספקת ארוחות מקבוצות המיקוד בקרב מבקרי מועדונים הודגשה חשיבותו של המו

; מצבה ם. באותה קבוצת מיקוד סופר על קשישה שהתאלמנהמלזקנים בודדים שמתקשים לבשל לעצ

את  והביאוזיהו את מצוקתה והם חברי המועדון הם שכניה, כמה מתזונה. -הגיעה לתתהיא ו התדרדר,

להתאושש ולחזור לתפקוד במועדון סייעו לה ביומו למועדון. הארוחות שמוגשות מדי יום  הקשישה

 מלא.

 )באחוזים(*סל השירותים הניתן במועדונים : 8תרשים 

 
 שבניהולו במועדון הניתן אחד פורמלי משירות יותר למנות יכול היה רכז כל*

במרכזי היום  יםהפעילויות והשירותים והשוואה לסל ישינויים לאורך זמן בסל 12.5

 לזקן
 )כורזיםסקר משנות התשעים ה ממצאיויות והשירותים הושוו לממצאי הסקר הנוכחי בדבר סל הפעיל

 ה ביןמהשווא. (2032, ואחרים רזניצקיולסל הפעילויות והשירותים במרכזי היום ) (3774, ואחרים

וכן  ,היום כמו ,תשעיםבמועדונים בשנות ה נפוצה תהיהי הסקר הנוכחי לקודם מתברר כי התעמלות

, גם הם ממשיכים להיות שולחן משחקי של בשכיחותם חלהש ירידה על אף .ותנועה שירה, אמנות חוגי

מגוון ב הרצאות כוללהוא ו ,ההעשרה פעילויות סל מאוד גדל כיוםמן הממצאים עולה כי  .נפוצים

 גידול חל ,כן כמו. הקודם באותה מידה בסקר יםנפוצ היו שלא מרחיבי דעת ואופקים נושאים

. מחשבים חוגיבו ך("תנ ולימודי השבוע פרשת למשלורת )ומס דת בנושא פעילויות של בשכיחותן

  .אוכלוסייהה בצורכי שינוי של תהליך לשקף יכולים הללו השינויים

אודות מרכזי על מספקים סל שירותים מובנה שאיננו נהוג כמעט במועדונים. מהמחקר  מרכזי היום

מרכזים מספקים את ה, רוב מתברר כי לצד פעילויות פנאי וחברה (2032)רזניצקי ואחרים,  היום

38% 

25% 

20% 19% 
17% 

10% 

6% 

בדיקות   ס"עו
שמיעה או  

 ראייה

בדיקות לחץ  
 דם

ארוחת   ייעוץ משפטי פדיקור
 צהריים

 ריפוי בעיסוק
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מהמרכזים(, שירותי הסעה, רחצה, טיפוח  70%-: ארוחת בוקר וארוחת צהריים )כאלהההשירותים 

תכליתי השכיח כל כך -דמיון בין מרכזי היום לבין מודל המועדון הרב יש אישי וכביסה. מבחינה זו

מרכזי היום מבחינת סוג ן לבידמיון בין המועדונים  יש . בתחום פעילויות הפנאיריתהבצות באר

הפעילויות המוצעות בשכיחות גבוהה )התעמלות, אקטואליה, מלאכת יד, משחקי שולחן ופרשת 

ולכן  ,השבוע(. במרכזי היום סל הפעילויות מותאם למצבם הבריאותי והתפקודי של המבקרים

 פעילויות הכרוכות במוביליות וביציאה מהמרכז אינן שכיחות כמו במועדונים.

והרכב כוח האדם המעורב בהפעלתם  , הגורמים המפעילים אותםמקורות המימון של המועדונים

חשובים להבנת צביונו של שירות זה. תפעול המועדון כמערכת ארגונית נבחן בסקר מכמה היבטים: 

הם של שכר ומאפייניהאדם ב המימון, קשיים כלכליים, הרכב כוחמקורות  או/ו הגורמים המפעילים

 מנהלי המועדונים.

 ניםמקורות מימון וקשיים כלכליים בהפעלת המועדו 11.1

 הפעלה של המועדון.גם באו  פי הגופים המעורבים במימון-הוצג פילוח המועדונים על 4.2 פרקה-תתב

 עלעבור חוגים או פעילויות ובבמועדונים  מהמבקרים ביקשנו ללמוד גם על גובה התשלום הנגבה

מהמועדונים נגבים דמי חבר חודשיים.  80%-קשיים כלכליים בהפעלת המועדון. על פי הסקר, בכ

)טווח התשלום  , נכון לתקופת המחקרלחודש₪  30ממוצע דמי החבר הנגבים במועדונים עומד על 

בכמחצית המועדונים שנגבים בהם דמי חבר, הזקנים משלמים גם ₪(.  300עד ₪  4-החודשי נע מ

 ,דמי חבר חודשיים איןביתר המועדונים  17.פעילויות או חוגים מעבר לדמי התשלום החודשילבתמורה 

 פעילות. לפיוהתשלום הוא 

על  ערימו קשייםשה ותכלכלי בעיותבנתקלו  שקדמו לסקרכמחצית המועדונים דיווחו כי בשנתיים 

התבקשו לפרט  ועדוןכאלה במ בבעיות נתקלו אם שאלהה לעבחיוב הפעלת המועדון. הרכזים שהשיבו 

כלל  מקרב של רכזים אלו התפלגות תשובותיהם מוצגת 38. בלוח הבעיותפתוחה את במתכונת 

דיווחו על  כרבעוהרכזים. מתברר שכשליש מהמועדונים סובלים ממחסור בתקציב למימון מרצים 

ושיעור  ,קושי כלכלי בהפעלת חוגים. כחמישית מהמועדונים מתקשים לממן חומרים ואביזרי יצירה

 דומה של מועדונים מתקשים במימון טיולים וימי כיף.

  

                                                   
על  נוסףם סיבות או בילויים במענה לשאלה אם על הזקנים לשללכלול טיולים, מ לאאף שהרכזים התבקשו ש 17

, חלקם עשו כן. לכן ניתן להניח שאחוז ספציפיים חוגים או פעילויות בעבור גםדמי החבר הקבועים 
 בתמורההחברים משלמים בהם של אחוז המועדונים שיתר -אומדןל גרםהמשיבים בחיוב על השאלה 

 ודשיים.החבר הח לדמיפעילויות שהן מעבר ל
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 )באחוזים(  , לפי דיווח הרכזים: קשיים כלכליים בהפעלת המועדונים08לוח 
 *% תחום קושי

 63 מחסור בתקציב למרצים
 29 מחסור בתקציב לחוגים

 39 מחסור בחומרים ואביזרים
 39 מחסור בתקציב לפעילויות שונות אחרות

 35 סור בתקציב לטיולים או ימי כיףמח
 30 אין אישור מצד הרשות להנחה בדמי החבר

 4 מחסור בתקציב להסעות
 4 המועדון ה שלמחסור בתקציב לשיפוץ או תחזוק

 .אחד קושי מתחום יותרבתשובתם  לציין יכלוו פתוחה שאלההרכזים נשאלו *

 הרכב כוח האדם בשכר 11.2

מהמועדונים מועסקים  90%-בכ .במועדון המועסק האדם כוח בהרכ את הרכזים התבקשו לתאר

שעות שבועיות בממוצע. ביתר המועדונים, ובעיקר במועדונים קטנים, רכזי  26-רכזים בהיקף של כ

 המועדונים מפעילים את המועדון בהתנדבות. 

וקה מהמועדונים מעסיקים רכז תעס 34%-מהמועדונים מועסקים מדריכי חוגים בשכר. כ 30%-בכ

שעות שבועיות בממוצע. בשיעור דומה של מועדונים מועסקים  20-בשכר. רכזי התעסוקה מועסקים כ

 (.37עובדי ניקיון ואם או אב בית )לוח 

 (* באחוזים) הרכזים דיווחי לפי, : כוח אדם בשכר09לוח 
 המועדונים  % תפקיד**

 92 רכז בשכר
 43 מדריכי חוגים בשכר
 34 רכז תעסוקה בשכר

 34 קיוןינ
 33 אם או אב בית

 9 סמך מקצועי בשכר
 3 מזכירה

 כושר חדר מדריך, אחות/אח, טבחית, להתעמלות מורים: 4%-מ נמוכים בשיעורים שצוינו תפקידים בעלי*
 ב"וכיו

 .אחד תפקידבעל מ יותר לדווח על היה ניתן**

 המועדונים רכזי מאפייני 11.1

אודות המאפיינים על נאספו נתונים  ,יהוליים של המועדוןההיבטים הנ עללהשלים את התמונה כדי 

ללמוד כי רוב  אפשר 20ם בניהול מועדון. מלוח נוניסיו שלהם דמוגרפיים של הרכזים, הוותק-הסוציו

 90%-+ ובעלות השכלה תיכונית ומעלה. כ43( בנות 30%-רובם של מפעילי המועדונים הן נשים, רובן )כ

מנהלים את  50%-אודותיו נשאלו, וכשעל שנים בניהול המועדון  הם בעלי ותק של למעלה מחמש

 שנים. 30-המועדון למעלה מ
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דיווחו כי מהם קנה. כרבע בתחום הזִ השתלמויות בכמחצית הרכזים ציינו כי השתלמו בקורסים או 

שירותים למען הזקן )אש"ל(, שיעור דומה של עברו השתלמות מטעם האגודה לתכנון ולפיתוח 

 עשיריתשית ציינו כי עברו קורס בנושא ריכוז מועדונים וכיקנה. כחמזִ על ורסים כלליים השתלמו בק

 .(לוחותב)לא  דיווחו כי השתלמו בניהול בתי אבות

 )באחוזים( שלהם דיווח לפי, : מאפייני רכזי המועדונים02לוח 
 הרכזים מכלל % מאפיין
 84 נשים

  גיל
 69 44עד  28
 53 34עד  43
 3 37עד  34
90+ 33 

  השכלה
 35 תיכונית ללא תעודת בגרות
 38 תיכונית עם תעודת בגרות

 23 לימודי תעודה
 29 תואר ראשון

 38 תואר שני או שלישי
 5 אחר

  ותק בניהול המועדון הנוכחי
 60 שנים 4שנה עד 

 29 שנים 30עד  3
33+ 56 
 

 מבנהמשכנו של כושרם של המועדונים לספק את הפעילויות והשירותים מושפע במידה רבה ממקום 

היבטים פיזיים של  כמהמידת התאמתו לקהל היעד. הסקר הנוכחי בחן ממצבו הפיזי ומ, המועדון

 .ושלקה וחזתהלאוכלוסייה המבקרת ורמת  ומקום המבנה, נגישות :המועדונים

 23רכי המבקרים. בלוח ומידת התאמתו הפיזית לצעל של המועדון וכנו ם משמקו עלהרכזים נשאלו 

  ההיבטים הפיזיים של המועדונים. עלמרוכזים ממצאים 

 במבנים – והיתר ,סים"מתנ במבני פועלים 34%-במבנה ייעודי למועדון, כשוכנים המועדונים מ 40%-כ

)לא  אחרים ציבוריים לצרכים גם שמשמשים ומבנים מוגן דיור של קומפלקס, יום מרכזי כדוגמת

ישנן מדרגות שמובילות עד פתח  50%-( ממוקמים בקומת קרקע, בכ70%-רוב המועדונים )כ .(בלוחות

 המבנה.

רכי המשתמשים. בשאלה פתוחה הם וכרבע מהרכזים חושבים כי מבנה המועדון איננו מתאים לצ

 כחמישית, המועדון צפיפות על הצביעו מחציתם .(בלוחות)לא  ךכמדוע הם חושבים התבקשו לפרט 

  .צרה כניסה או מדרגות הם העיקריים המכשולים כי דיווחו
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 הרכזים לפי, : מיקום המועדון, מצבו הפיזי של המבנה ומידת התאמתו לאוכלוסייה המבקרת00לוח 
 )באחוזים(

 % פיזיההיבט ה
  מיקום המבנה והתאמתו לקהל היעד

 70 ההמועדון ממוקם בקומת קרקע של המבנ
 40 המועדון פועל בתוך מבנה ייעודי

 50 מדרגות שמובילות לפתח המבנהיש 
 24 רכי המשתמשיםוהמבנה הפיזי של המועדון אינו מתאים לצ

  המבנהשל תחזוקה ושיפוץ 

 34 של המועדון לקויההתחזוקה רמת 
 65 השנים האחרונות שלושרחב בואו ה שופץהמועדון 

 40 יש צורך בשיפוץ המועדון
 32 כעת המועדון בתהליך שיפוץ

 

 40%-כון וקת המועדוחזתמהרכזים דיווחו על ליקויים ב 34%-מצבו הפיזי של המועדון, כעניין ב

  .לעיל( 23 )לוח שלו בשיפוץ צורך יש כי דיווחו מהרכזים

וש או דיווחו על צורך בחיד 30%-דון )צביעה וסיוד(, כמהרכזים טענו שיש לחדש את חזות המוע 20%-כ

ר דומה דיווחו על שיעו .וחשמל אינסטלציה בבעיות בטיפול הצורך על 30%-הריהוט וכ ה שלהחלפ

  .(22ובעיקר הצביעו על הצורך בהרחבת המועדון )לוח  ,צורך בשינויים בפנים המבנה

 )באחוזים(* הרכזים , לפירכי שיפוץ המועדוןו: צ00לוח 
 *% -המועדון זקוק ל

 37 סיוד וצבע
 32 ים בפנים המבנה )חיבור חדרים, הוספת מחסן וכו'(שינוי

 32 הרחבת מבנה המועדון
 30 החלפת הריהוט או חידוש הריהוט

 30 שיפוץ השירותים ו/או החלפת כלים סניטריים
 7 טיפול בבעיות אינסטלציה וחשמל

 3 שיפוץ כללי
 9 שיפוץ המטבח

 4 תיקונהמעלית או התקנת 
 .של המועדון אחד צורךמ יותר לציין יכלו םהמשיבי – פתוחה שאלה*

 

נושא שזוכה בשנים האחרונות לתשומת לב מצד שירותי הרווחה הוא היקף מעורבותם של הזקנים 

 כמקור נתפסים םהמועדונייתר הבין  כי עולהעם אנשי המקצוע  מהראיונות. בה הם חייםשבקהילה 

 מעורבים בירושלים למשל .הקהילה עם שלהם הקשרשל  חיזוקלו לשמירהכן ו הזקנים להעצמתחשוב 

 את שקובעות היגוי בוועדות משתתפים הם ברחבי העיר. החברתיים מרכזיםבהפעלת ה זקנים 600-כ

 תפיסהמ חלק הוא ובתכנונן הפעילויות יתבהגי הלקוחות שיתוף. במרכזים והעשייה התכנים
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 זקניםה את ריהכששנועד ל תהליך מובילים מוסמכים רכזים. סים"למתנ החברה של אסטרטגית

 של ותרומתםבמסגרת הסקר ניסינו לקבל תמונה על היקף מעורבותם  .ההחלטות בקבלת שתפםלו

  .צה לווגם על מעורבותם בפעילות התנדבותית מחו של המועדון פעילותו השוטפתל המבקרים

 ניםחברים לפעילות השוטפת של המועדוסיוע ה 15.1

( ישנם חברים פעילים המסייעים להתנהלות השוטפת. 94%-פי דיווח הרכזים, ברוב המועדונים )כ-על

(. מתברר כי 26במועדון )לוח  יםמעורבלו תחומים הזקנים יהרכזים שדיווחו על כך התבקשו לפרט בא

 מחצית( וארגון מסיבות )כחמישית(.התחומים הבולטים הם הגשת ארוחות או הכנת כיבוד )כ

 )באחוזים( הרכזים* דיווח , לפיבתוך המועדון ,החבריםהתנדבותיים של : תחומי מעורבות 03לוח 
 **%  סיועהתחום 

 53 הכנת ארוחות או הגשת כיבוד
 20 ארגון מסיבות

 32 אמנות
 32 גזברות

 32 הוראת שפות
 30 סידור ציוד או ריהוט

 3 במשרד עבודה במחשב או
 .שבניהולם במועדון החברים של מעורבותם על שדיווחו הרכזים מקרב הם יםאחוזה* 
 .אחד מעורבות מתחום יותר לציין יכלו המשיבים – פתוחה שאלה**

 בקהילה ניםהתנדבות של חברי המועדו 15.2

התבקשו  מתנדבים מחוץ לכותלי המועדון. הרכזים שדיווחו על כךשחברים יש מהמועדונים  30%-בכ

ביטוח לאומי הם המוסד ל השכיחים התנדבותה מקומותהם תחומי ההתנדבות. מתברר כי ה לפרט מ

 (.25בסיסים צבאיים או בתי חולים )כחמישית( )לוח כן )כרבע( ו

 *הרכזים דיווח לפי, התנדבות של חברי המועדון מחוץ לכותלי המועדוןם ומקומות : תחומי04לוח 
 )באחוזים(

 **% סיועהתנדבות/ההתחום מקום/
 24 ביטוח לאומימוסד לה

 23 בסיסים צבאיים
 37 בתי חולים
 33 גני ילדים

 32 ביקורי בית של חברים חולים
 7 "יד שרה"

 4 ותספרי
 .לו ץמחו שמתנדבים זקנים מבקרים במועדון כי שדיווחו הרכזים מקרב הם השיעורים* 
 .אחד התנדבות תחום/קוםממ יותר לציין יכלו המשיבים – פתוחה שאלה**
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במסגרת הסקר ביקשנו לעמוד על שביעות רצונם של הרכזים מהתנהלותו הכללית של המועדון. 

ללמוד כי רכזי המועדונים שבעי רצון  אפשר 24לו תחומים הם שבעי רצון. מלוח יהרכזים נשאלו מא

שהמועדון תופס בחיי רוב המקום החשוב מן הם חשים סיפוק בעיקר מהפן החברתי בעבודתם. כמו כ

ממצאים אלו עולים בקנה  .מציע מועדוןהש והפעילויות החוגים מעושר מרוצים המבקרים. כחמישית

, מבקרי המועדונים להלן 39בפרק אפשר לראות שמועדון. כפי בכל הקשור באחד עם עמדות המבקרים 

חלק חשוב בחייהם הבוגרים. מנקודת מבטם של  י גילםמפגש עם בנבביקור במועדון ובים רוא

 ירה נעימה ומשוחררת ומסייע בהפגת הבדידות.והמבקרים, המועדון מאפשר מפגש חברתי באו

כאמור בפרקים הקודמים, הקשיים בניהול המועדון נובעים בעיקר ממחסור בתקציבים למימון 

 . (23)לוח  גישותקשיי נמהרצאות וחומרי גלם, מליקויים במבנה המועדון ו

 )באחוזים(הרכזים מהמועדון  : שביעות רצון של05לוח 
 *% תחומי שביעות הרצון

 66 אוכלוסיית המועדון והיחסים הטובים בין החברים
 66 '(דחשיבות המועדון בעיני הזקנים )מצאו בית חם, נהנים מהפעילויות וכ

 23 שיתוף הפעולה וההיענות של החברים
 23 פעילויותעושר החוגים וה

 39 הגופים האחראיים(עם התנהלות המועדון )כולל הקשר עם הרשות או 
 33 מערכת היחסים בין הזקנים לצוות

 8 וחזותו מבנה המועדון
 4 רמת התחזוקה של המועדון

 4 חדשיםהמצטרפים המספר המבקרים ו
 .אחד מתחום יותר לציין יכלו המשיבים – פתוחה שאלה*

 )באחוזים( לדעת הרכזים ,הטעונים שיפורמועדון ב עניינים: 06לוח 
 *% רצוןתחומי חוסר שביעות ה

 60 כספיתהתמיכה התקציב או ה
 29 וחזותו מבנה המועדון

 22 השתתפות בפעילות השוטפתהמספר המבקרים או היקף 
 32 אחראיים(הגופים הקשר עם הרשות או )כולל ה התנהלות המועדון

 7 ןרמת התחזוקה של המועדו
 7 חוגים ופעילויות

 8 מקום המועדון )למשל, בתוך מבנה של מרכז יום(
 8 ציוד ואביזרים

 9 תחבורה למועדון
 4 ארוחות וכיבוד

 4 פעילותהשעות מספר 
 .אחד מתחום יותר לציין יכלו המשיבים – פתוחה שאלה*
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, זאת עם. םהפעלת ודפוסי בהם שניתן השירות מאפייני תיאורוב המועדונים במיפוי התרכז המחקר

בחייהם.  ממלאהתפקיד שהמועדון  בענייןשל המבקרים  תפיסותיהם מה הן גם ללמוד לנו היה חשוב

 :מהדיון בקבוצות המיקוד עם מבקרי המועדונים תהתמות המרכזיות שעולו יוצגו זה בפרק

 נבחרים ציטוטים להלן. החברתי לצורך מענהתור ב המועדון של תפקידו בדבר דעים תמימות יש .א

 : המשתתפים מפי

[ לי] שגורמים סביבך אחרים אנשים פוגש. אתגר, בבוקר לקום סיבה שנותנת מסגרת ישנה
 …לבד לא שאני להרגיש

 :פרהסי אחרת משתתפת

 עבורי מהווה המועדון כי פשוט אלא …בבית לי שחסר מה מתוך לא למועדון באה אני
 …כאן לי ונעים לי טוב, המשיכ מקום

 : סיפרה למועדון לאחרונה שהצטרפה המשתתפות אחת

 מבלי יאלי חייך מכירה לא שאני שמישהו זה, נפלא והיה לכאן כשבאתי הראשון הדבר
  …אני מי לדעת

 בקבוצת מדובר, משתתפיה לדברי. אחת הקבוצות שרואיינו נותנת מענה ייחודי לצורך החברתי

 לא קבוצתי למפגש לשבוע אחת מתכנסיםהם , המרכז בפעילויות להשתתפותם שפרט קבועים מבקרים

 ,בקבוצה מאוד פעיל, (בדוי שם) יצחק. הקבוצה חברי של בראשותם כיום שמתנהל ואינטימי פורמלי

 : המשתתפים בעבור הקבוצה של המיוחדת החברתית המשמעות על סיפר

 מפגשים היו, לשני אחד התרגלו, רב זמן הכירו כאן החברים, אחרים שאמרו כפי לוכ קודם
 סיפורים אף העלה מאתנו וחלק ,חייו על, עצמו על סיפורים העלה מאתנו אחד כל במהלכם

 בין אינטימית קרבה יצר זה. הקבוצה בפני לבו את ופתח חברים להרבה סיפר שלא
 המנחה יותר או פחות הייתי שאני בתקופה …השני את אחד אוהבים אנחנו .האנשים

 הדברים את להעלות ניסיתי. שחלף בשבוע לנו היה מה – לאקטואליה מהזמן חלק שתיהקד
 מאתנו אחד שכל מה וזה ...אישיות התייחסויות עם גם אלא בעיתונות שמופיעים כפי לא

[ הקבוצה] אנחנו, הרשמיות חוסר ובעיקר, מעניין היה וזה, לומר משהו לו יש כאשר מספר
  ...ולשמוע להקשיב קשובה אוזן

 : הקבוצה חברי עם המפגש של המוסף הערך את תיארה זו בקבוצה המשתתפות אחת

 אני. מאוד עוזר זה, פנים-אל-פנים עמם לדבר ויכולים האנשים את שרואים במעגל הישיבה
 אבל …טוב וזה חשוב זה ...נוספים במקומות גם והרצאות קורסים להרבה הולכת

 …בהרצאה שיבההי מאשר אחרת אווירה נותנת הזאת המסגרת

, לבדם שמתגוררים( ומעלה 90 םבגילי) מבוגרים זקנים של בדידותם להפגת במיוחד חשוב המועדון .ב

 : אחת המשתתפות ובלשון. לאחרונה שהתאלמנו אלו של ובפרט
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 . חלל נותר...הלך הזוג שבן אחרי לנו משעמם. אלמנים או אלמנות כאן רובם

 : סיפר אחר משתתף

 משוחרר אני כאן ...מהבית יצאתי לא, דיכאון של לתקופה כנסתינ לעבוד שהפסקתי אחרי
 . שמחים אנשים במחיצת ונמצא שירה, אנגלית לומד, ממתחים

 : סיפר משתתףועוד 

 שוכחים[, בהסכמה מהנהנת הקבוצה] המחלות את שוכחים אנחנו ,לכאן באים כשאנחנו
  …ממתחים משוחררים, האישיות הבעיות את קצר לזמן

 העשרה פעילויות באמצעות השיעמום הפגת הוא ממלאים המועדוניםש נוסף זימרכ תפקיד .ג

-פרה גוןכ לנושאים נחשפה מועדוןה בזכות כי סיפרה המשתתפות אחת. אופקים והרחבת

 אחרת משתתפת. לנושאים אלו נחשפת תהיהי לא המועדון לולא ;וספרות ך"תנ, היסטוריה

  :סיפרה

, לתה לנו דואגת הרכזת …רמיקוב, דומינו, שולחן ימשחק לנו יש כאן, משעמם מאוד בבית
  ...הולדת ולימי בחגים מוסיקה, עוגיות, קפה

של  הגדול חלקם .הרשויות לבין המבקרים ביןלשמש מתווכים  עשויים יםהרכז במועדונים לעולים .ד

 . עברית דובר אינוהמבקרים 

. כלכלית ממצוקה וסובלים חולים שניהם, עולים זוג על סיפרה באשדוד המועדון רכזת, למשל

 לידיעת ומביאה לאומי ביטוחהמוסד למ מקבליםהם ש המכתבים את בעבורם מתרגמת הרכזת

 .מצוקתם את הרשויות

 שמתקשים והבודדים מאוד המבוגרים ובעיקר, מהזקנים חלק לגבי לפחות כי עולה מהראיונות .ה

 : וןהמועד רכזת בלשון. חיוני הזנה מקור משמש המועדון, בעצמם לבשל

 ,אוכל לוקחים, בבוקר למועדון באים הם …וזקנים חולים, זקנים מאוד הם, במועדון פה
 . בטלוויזיה וצופים קפה, תה שותים, לכאן באים כן גם, בחורף. ומשוחחים נפגשים ובערב

 ת התאמתו שלמידעל וני המועדונים לזקנים ואפי עלה תוכנן במטרה לספק תמונה עכשווית זמחקר 

 תפקיד מרכזי מועדוניםלממצאי המחקר מעידים כי . ואפיוניה רכי האוכלוסייה המבקרתוהשירות לצ

 בראש לענות נועדו המועדונים המבקרים רוב בעיני בחיי הזקנים המבקרים. ולעתים אף קיומי

. אופקים הרחבתלו העשרהל, בדידותה להפגת מסגרת מספקיםהם ו ,החברתי הצורך על ובראשונה

שנועדו  חברתיים שירותים של מרצף חלק מהווים המועדונים ,מנקודת המבט של מערכת הרווחה

 חשוב מניעתי תפקידגם  ממלאים המועדונים, בכך. גילם בניב ולפגוש םהימבת לצאת לזקניםלאפשר 

של  נוסף על תפקידו המניעתי. בוגרהמ בגיל הפרט של החיים איכות ובשיפור הנפשית הבריאות וםתחב

 זקנים למשל ,בסיכון זקנים לאיתורגורמי הרווחה  מבחינתמשמש גם משאב חיוני הוא המועדון 
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 אפשר היה לא ,למועדון באים היו לולאזקנים אלו,  .לרופא להגיע מתקשים או תזונה-מתת הסובלים

  קנה.בגיל הזִ  זכויות מיצויל משאבמשמש גם  המועדוןלא אחת  ,כפי שהתברר במחקר. לאתרם

 מהמחקר עולה כי המועדונים לזקנים הם שירות הטרוגני מבחינת היקף הפעילות, אופייה וקהל היעד

 או בהעשרה שמעוניין חסית,י ועצמאי צעיר יעד לקהל מציעים השכלה והמכללות סים"המתנ. שלה

 מבוגרות אוכלוסיות רתיםמשהמקומיות  הרשויות בהפעלת המועדוניםואילו , השכלהה ה שלהרחב

 (. ומעלה 94 בני כלל בדרך) יותר

 וחיבור רגשית תמיכה, בדידות הפגת לצורכי זקנים בין מפגש מקום יםשמשמהמועדונים  כלל בדרך

 סביבה המקנ כזו שמסגרת היאועדונים ורכזי המ המקצוע אנשי בקרב הרווחת התפיסה. לקהילה

 אופיינית אחרת סיבה כל או הזוג בן של תפקודית ירידה ,התאלמנותעקב ש לזקנים חם ובית תומכת

 לאוכלוסיות מפגש מקוםבתור  המועדונים ממלאים מיוחד תפקיד ., חשים פתאום בדידותמבוגר לגיל

 סממנים כי הדעה רווחת המקצוע אנשי בקרב(. העמים מחבר עולים, למשל) דומה תרבותי רקע בעלות

 תחושת את חזקיםמ ,הללו במועדוניםפשר למצאם שא ,משותפים ומאכליםותפת מש שפה כמו

 . ניםהזק לש והביתיות השייכות

 של מכריע במספר מאופיינת במועדונים המבקרת האוכלוסייה , כמו בארצות הברית,גם בישראל

 גם לשירות פונים+(, 94 בני) מבוגרים הם המבקרים למחצית שקרוב אף. בגפן חיותהגדול , חלקן נשים

  עירים.צ זקנים מעט לא

. ועשיר מגוון פעילויות סל מציעים כיום הפועלים המועדונים כי נראה התשעים לשנות בהשוואה

. לסל שולחן ומשחקי חוגים לצד ,ביותר המבוקשות הפעילויות אחת ותילה ממשיכה התעמלות

ת לקהל פונוהן ו ,הפעילויות העכשווי נוספו הרצאות במגוון נושאים שלא היו נפוצות לפני כעשרים שנה

 . גבוהה השכלה רמת בעלי לזקנים גם אטרקטיביות מהפעילויות חלק יעד מגוון.

תכליתי שמספק -הוא מרכז רבצות הברית פי סקירת הספרות, המודל הטיפוסי של מועדונים באר-על

מהמועדונים  50%-שירותי הזנה לצד פעילויות פנאי חברתיות. בישראל מודל זה אינו שכיח. אמנם, כ

מספקים מהמועדונים אך רק אחוז מצומצם  ,שירות עובד סוציאלי לצורך מיצוי זכויותמספקים 

ומיעוטם מספקים לבאי המועדון ארוחות  ,וייעוץ משפטי רפואיות תקופתיותבדיקות  גוןכשירותים 

-רב מרכז הוא שםהשכיח  המודל .בבוקר או צהריים. יוצאי דופן בעניין זה הם המועדונים בתל אבי

דומים הם  ולכן ,מספקים ארוחות לצד שירותים ייעודיים נוספיםהאלה ם מהמרכזי חלק .שירותי

  .ינהאמריקבמאפייניהם למודל המועדונים 

, המועדון של הגאוגרפי למקומו היתר בין קשורים במועדונים והשימוש ההיצע ,המחקרפי -על

 אופילו ביישוב הקשישה לוסייההאוכ מאפייניל, פורמליות ובלתי פורמליות חלופות פנאישל  זמינותןל

 לבקר השירות מיתרונות הנותיל יכולים שהיו מזקנים שמונעים והחברתיים הפיזיים החסמים

 .במועדון

 הפועלים מועדונים בין הבדליםנובע מ המועדונים בפעילות מהשונות חלקמראים ש הסקר ממצאי

 אפיוני בין ההשוואה ממצאית א מרכז 29 לוח. העירוני במגזר הפועלים אלו לבין הכפרי במגזר



 

19 

 במונחי יותר גדולים לרוב הם העירוני במגזר הפועלים מועדונים. מהמגזרים אחד בכל המועדונים

 הם גם. הכפרי במגזר הפועלים לאלו בהשוואה יותר רבה תפוסה בהם ומורגשת המבקרים מספר

 ימים וכחמישה ביום שעות 5-מ למעלה כלל בדרך פתוחים) יותר רחב פעילות בהיקף מאופיינים

מהזקנים מתגוררים  75%אוכלוסייה גדולה יותר ) בערים נועדו גם לשרתהמועדונים (. בשבוע

 משקף זאת אודות היחס בין מספר המועדונים לבין היקף האוכלוסייהעל נתון ; והביישובים עירוניים(

ף זקנים במגזר הכפרי(. מועדונים לאל 4מועדונים לאלף זקנים לעומת  3.3)במגזר העירוני פועלים 

ששיעור המבקרים במועדונים במגזר העירוני נמוך יותר  מראהביחס להיקף השימוש בשירות, המחקר 

 היחסי הפופולריותחוסר כי ביישובים עירוניים(. ייתכן מתגוררים ה)פחות מחמישית מקרב הזקנים 

יותר של אפשרויות  יםוון רחבמגמשל המועדונים בקרב האוכלוסייה העירונית נובע בחלקו מזמינות ו

-על אותןמעדיפים  והזקנים ;כדוגמת תאטראות, בתי קולנוע ובתי קפה ,פנאי לאוכלוסייה הקשישה

 היאש לשער אפשר, ויותר משכילה המועדונים מבקרי אוכלוסיית הכפרי במגזר דון.פני ביקור במוע

 היחידה החלופה כמעט הם וניםהמועד, אחר היצע בהעדר. במיוחד עשירה תרבות בפעילותמעוניינת 

  .הבעבור

 האזוריות אין מדובר בשירות הומוגני: המועצותמעלה שבחינת מאפייני המועדונים במגזר הכפרי 

 מציעים הללו המועדונים. המועצה יישובי מקרב מגוון לקהל המיועדים אזוריים מועדונים מפעילות

. יישוביים מועדונים גם פועלים המועצות ובימייש בחלק. מוגדרות פתיחה ושעות מובנה פעילויות סל

 תושבי בין האישית ובהיכרות היעד לאוכלוסיית בנגישותם, האזוריים למועדונים בהשוואה ,יתרונם

 באופן רוב-פי-על פועלים יישוביים מועדונים, המקצוע אנשי עם בראיונות שעלה כפי, ואולם. היישוב

 המועדונים מידה באיזו לבחון מאתנו נבצר המחקר רתבמסג. המועצה לפיקוח נתונים ואינם עצמאי

 האזוריים למועדונים פרט. ואופייה הפעילות היקף חינתמב התושבים רכיוצממלאים את  הללו

 גדולים אזוריים ולימוד העשרה מרכזי כמה גם פועלים הכפרי במגזר, היישוביים והמועדונים

 בותיהוסבי המועצה לתושבי מזמנים ללוה המרכזים. שבוע בכל זקנים מאות כמה בהם שמבקרים

 מסגרות – גיליות-רב פנאי במסגרות למחסור אלטרנטיבה מעין ומשמשים והעשרה לימוד פעילויות

 .אך חסרות במגזר הכפרי העירוני המגזר את המאפיינות

אחת הסוגיות המרכזיות שעלתה במחקר הנוכחי היא ההסעות למועדונים האזוריים במגזר הכפרי. 

חסם  הואמחויב המציאות. העדר הסעה למועדון הוא כי מדובר בשירות שעלותו גבוהה אך  מתברר

 משמעותי בפני האוכלוסייה הכפרית לביקור במסגרת פנאי חברתית.
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 הכפרי במגזר מועדונים לבין העירוני במגזר מועדונים בין מסכמת השוואה: 07לוח 
 מגזר 

 כפרי עירוני נושא

 75 שראלבי +65-ה מכלל בני %
 נפש 40,000 מעל ביישובים 39
 נפש 40,000-ל מתחת ביישובים 29

3 

   השימוש והיקף המועדונים שכיחות
 39 86 המועדונים בארץ כלל מתוך המועדונים %

 4 3.3 זקנים לאלף המועדונים מספר
+ 34 בני מקרב במועדונים המבקרים אומדן שיעור
 )%( באוכלוסייה

 
39-35 

 
56-24 

   )%( פעילותה היקף
 53 35 פתוחים עד יומיים בשבוע

 38 29 שעות ביום 5פתוחים עד 

   )%( תפוסה
 43 95 פועלים בתפוסה מלאה או כמעט מלאה

   )%( המבקרים אפיוני
 93 99 הן נשים בהם רוב המבקריםששכיחות המועדונים 
 48 55 +94בהם גיל רוב המבקרים ששכיחות המועדונים 

 רוב המבקרים לבהם שדונים שכיחות המוע
 השכלה תיכונית ומעלה

 
23 

 
46 

   )%( למועדון המבקרים הגעת אמצעי
 בהם רוב המבקרים ששכיחות המועדונים 

 ציבורית או מאורגנת ים בהסעהמגיע
 
35 

 
68 

 בהם רוב המבקרים ששכיחות המועדונים 
 מגיעים ברגל

 
32 

 
68 

    השכיחים ביותר פעילויותהו חוגיםה
 93 86 )%( התעמלות

 90 93 )%( אקטואליה יהרצאות בנושא
 53 94 )%( פעילות בנושא דת ומסורת

 43 38 )%( הרצאות בנושא קידום בריאות וטיפוח הגוף
 7.5 30.9 למועדון פעילויותה/החוגים מספר ממוצע

 

ם שמציעי בשירותים יסתפק לא החדש המזדקנים דור כי הדעה רווחת המקצוע אנשי בקרב

 בשנות עוד שהחל התהליך במסגרת. הרווחהשירותי ו המקומיות הרשויות מטעם המועדונים

 העשרה פעילויות של גדול מגוון ידרוש הזקנים של החדש הדור כי צופים המקצוע אנשי, תשעיםה

 המועדוניםהיא ש רווחתההדעה , זאת עם. המסורתיות החברתיות הפעילויות לצד השכלה והרחבת

 הירידה עם+(, 94) יותר המבוגרים בגילים מרכזי תפקיד למלא ימשיכו המקומיות תהרשויו מטעם

 .מציעים האחרות והמסגרות סים"המתנש לפעילויות להגיע והקושי בתפקוד
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 השירות בפיתוח המדיניות לקובעי לסייע ויכולות מחקרב שעלו המרכזיות הסוגיות את נציג להלן

 :בקצרה בהן ונדון ומיצויו

 בהם שימוש ודפוסי המועדונים היצעא. 

 גם במחקר+. 34-ה בני אוכלוסיית בקרב המשכילים הזקנים באחוז גידול בעשור האחרון חל 

 בדפוסי גם ניכרים אלו שינויים. מבעבר משכילה המועדונים מבקרי אוכלוסיית כי נמצא הנוכחי

 עולה, המשתנים יםהצרכ נוכחל. העשרהפעילויות  על יותר רב דגש שמים המועדונים :פעילותה

 פעילויות של יהיוהג בתכנון הזקנים שיתוף. לאוכלוסייה הפעילויות סל התאמת את לבחון צורךה

 . מבעבר יותר היום נחוץ המועדונים

 הכפרי במגזר. היעד לקהל נגישותו מידת הוא במועדון לביקור המרכזיים החסמים אחד 

 הצורך הודגש, ולכן הקשישה וכלוסייהאל עיקרית פנאי מסגרת מהווים האזוריים מועדוניםה

, מועדונים של יותר רחב מגוון קיים אמנם העירוני במגזר. מועדוניםל ההסעות אתבהם  לתגבר

 האוכלוסייה של הפיזורו המספר את בהכרח יםתואמ םאינ הגאוגרפית תםש  פרימספרם ו אולם

 ואחרים המועדון עד רב מרחק תעצמאי לנסוע שנאלצים זקנים ישנם כךעקב  .בערים הקשישה

 .ריחוקו בשל עליו מוותרים השירות מיתרונות הנותיל יכולים שהיו

 לכלל שמיועדים במועדונים מבקרים פיזיות מוגבלויות עם זקניםהמ קטן אחוז רקמכיוון ש 

 זקניםל הכוונה במיוחד .אלו במועדונים לשלבם פתרונות לבחון צורך עולה, הזקנים אוכלוסיית

 לזקנים שיסייעו מתנדבים לשלב למשל אפשר .בעבורם חברתית אופציה נםאי היום שמרכזי

 .וןהמועד אל להגיע בניידות לעזרה שנזקקים

 שיעורי נוכחל +.34-ה בני באוכלוסיית לשיעורם ביחס ייצוג-בתת במועדוניםמיוצגים  גברים 

 של ילותהפע בדפוס התאמות נחוצות אם לבחון כדאי למועדונים גברים של הנמוכים הפנייה

 (. לגברים יותר אטרקטיביים חוגים הוספת למשל כמו) המועדונים

  מביקור הימנעותל הסיבות אחתבתור  המועדונים תדמיתם שלאחוז מסוים מהזקנים ציינו את 

 ושעש כפי) לשם אטרקטיבי ועכשווי יותר המועדון שם הסבת כדוגמת פעולותכי  ייתכן. הםב

 בעיני של השירות תדמיתו את לקדם לסייע יכולות( סים"מתנל החברה או ירושלים עיריית למשל

 .היעד קהל

 סופיחגים וב גם במועדונים לבקר ותואלמנ אלמנים זקנים שביטאו צורךה לע הדעת את לתת יש 

 שבוע.

 קטנים ביישובים מדובר. מועדונים פועלים לא( 60-כ) מקומיות רשויות של מצומצם במספר 

 זקניםל הפנאי חלופות מגוון כי לשער ואפשר, שמס דל'ומג בתיה מזכרת, נתיבות כדוגמת

 אלו תומקומב האוכלוסייה של הצרכים הםה מ לבחון אפוא כדאי. מצומצם הללו ביישובים

 .החסר את למלא יכול מועדון מידה ובאיזו

 המועדונים בהפעלת כלכליים צרכיםב.  

 גדול חלקש המקומיות ברשויות מפתח ואנשי המועדונים רכזי מצד הטענה ועלתה חזרה 

 .גלם חומרי ובמימון (הרצאות למשל) מבוקשות פעילויות במימון מתקשים מהמועדונים
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 נגישות – הקשישה לאוכלוסייה פנאי פעילותב חשוביםשני היבטים לא תמיד ניתן מענה מספק ל 

הם  ךא יותר נגישים כלל בדרך קטנים מועדונים :הפעילויות סלשל  ועושר וגיוון הפנאי מסגרת

 נגישים תמיד לא תקציב ועתירי גדולים מועדונים, לעומתם ;הפעילויות סל בתקציב מוגבלים

 מימי בחלק ,פנאי במרכז של הזקן ביקור בין לשלב הוא הפתרונות אחד. המקומית לאוכלוסייה

 זה באופן. "חמים בתים" כדוגמת ,חברתיים קשרים רתיליצ אחרות אלטרנטיבות לבין ,השבוע

 .עשירים חברתיים מחיים והן ופנאי העשרה פעילויות ממגוון הן הנותיל קניםהז יוכלו

 היעד לקהל והתאמתם המועדונים מבני תחזוקתג. 

  סיוד זה ובכלל ,המבנה שיפוץ דרוש( כמחצית) מהמועדונים גדול בחלקמהמחקר עולה כי 

 המועדון חזות יפורש כי לציין ראוי. וחשמל אינסטלציה בבעיות טיפול, הריהוט חידוש, הקירות

 .במועדונים מבקרים שאינם זקנים בעיני המועדונים תדמית על גםלטובה  להשפיע יכול

 מבני של והתאמתם נגישותם מידת של בחינה לערוך כדאיוחזותו  השירות שיפור במסגרת 

 .המבקרים לקהל המועדונים

 ההקהיל לבין ביניהם הקשר חיזוקלו הזקנים להעצמת סוכן – המועדוןד. 

 לזיהוי הרווחה מערכת בעבור חיוני משאב הוא המועדון, ופנאי החבר רכיוצ על למענה מעבר 

 מכירים הםש היות ,זה בתחום מכריע תפקיד המועדונים לרכזי כי נראה. סיכון במצבי זקנים

 הקשיש בין ובתיווך התייחסות המחייבים מצבים בזיהוי לסייע ויכולים המבקרים את תאישי

להקנות לרכזי המועדונים ידע וכלים לאיתור  כדאי שכך כיוון. מגוריו באזור רווחהה מערכת לבין

 ,אחרים באמצעים ובין ממוקדות השתלמויות באמצעות בין ,ונזקקות סיכון במצבי זקנים

 על שיקל ארגוני כלי ולהטמיע לפתח מוצע כן כמו. וחוברות הסברה מידע עלוני הפקת כדוגמת

 .בסיכון זקנים על עליהם ממוניםל לדווח המועדונים רכזי

 בסיסים, ילדים גני כדוגמת במסגרות גם תעצמאי מתנדבים במועדונים שמבקרים מהזקנים חלק 

יכול  הקהילה עםחיזוק הקשר שלהם לו זקניםלהעצמת ה אמצעי. לאומי ביטוחוהמוסד ל צבאיים

יש  מהמועדונים לקבח, כן כמו. התנדבות פעילויותלהיות מדיניות מועדון המעודדת שילוב ב

 תפקיד ממלאים הםש תםולהרגש הזקנים להעצמת לתרום יכולות הן גםו, דוריות-פעילויות בין

 .זקנתםב חיוני

 שבמשרד והכשרה תכנון, למחקר בכיר ובאגף לזקן בשירות הבכיר לצוות הוצגו המחקר ממצאי

 המדיניות לקובעיסייעו . הממצאים יבכיר במחלקות הרווחההולצוות  החברתיים והשירותים הרווחה

 .ובמיצויו השירות בפיתוח
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