
 

 

ז ה כ ר ה מ נ ק י ז ה ר  ק ח  ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קהילה צומחת: מחקר הערכה
 

  איתי מנהיים    יצחק שנּור
 

 

 

 

 אשל וקרן אברהם וסוניה רוכלין-המחקר מומן בסיוע ג'וינט

 

 

 

 

 

 17-740-דמ



 

 

 

 

 

 

 

 

 קהילה צומחת: מחקר הערכה
 

 איתי מנהיים           יצחק שנּור

 

 

 

 

 

 

 

 אשל וקרן אברהם וסוניה רוכלין-המחקר מומן בסיוע ג'וינט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 ינואר    ירושלים     זתשע" טבת

  



 

 

 

 

 

 

 

 נון-עריכת לשון: רונית בן

 הפקה והבאה לדפוס: לסלי קליינמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברוקדייל-ג'וינט-מאיירסמכון 

 המרכז לחקר הזיקנה 

 3886ת"ד 

 9103702ירושלים 

 

 02-6557400טלפון: 

  02-5612391פקס: 

 

 http://brookdaleheb.jdc.org.ilכתובת האינטרנט: 

 

http://brookdaleheb.jdc.org.il/


 

 

 

 

 

 של המכון בנושאים קשוריםפרסומים נוספים 

, שימוש דפוסי – לזקן היום מרכזי מאפייני. 2012רזניצקי, ש.; באר, ש.; ניר, ש.; כורזים, מ.; ברודסקי, ג'. 

 12-606-דמ .לעתיד וכיוונים תרומות

    10-569-. דמהערכה מחקר – תומכת קהילה. 2010ורמן, א.; ברודסקי, ג'.; גזית, ז. -ברג

 

  http://brookdaleheb.jdc.org.il הפרסומים באתר המכוןניתן למצוא את 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://brookdaleheb.jdc.org.il/


 

i 

 מציתת

 רקע

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .(שבועי עד יומי) גבוהה בתדירות היום(

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

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

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

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

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

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

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

 שיטה

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

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

 . התכנית מופעלת שבהן למסגרות מיפוי שאלוןהועבר ו יום

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

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

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

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

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

 .מופעלת אינההתכנית  שבהן
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 ממצאים עיקריים

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

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

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

 )שיש להם כתובת לפנות אליה )בעיקר בבתי אבות 

 בעיקר במרכזי יום( לקבוצהת שייכות שהם חשים תחוש( 

 ( אבות בבתי בעיקר) קולם את להשמיע יכולת להם שיש 

 (יום במרכזי בעיקר) ביתיות תחושת חשים שהם 

 כרות טובה יותר עם אנשי הצוותיקשרים טובים וה 

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

 בארוחות תפריטהשפעה על שיש להם ה.  

 תכנית עולה כי:בנוגע למשאלות ישירות שנשאלו המשתתפים 

 83%  עוזרת להם לבטא את רצונותיהם  יאהשחשים 

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

 80% תורמת לתחושת הביתיותהיא חשים ש 

 85% ולחברה תורמת לתחושת השייכות שלהם לקהילההתכנית חשים ש. 

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

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

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

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

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

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

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

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

  .זקניםל מסגרות של חברתית

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

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

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

 יום-היום חיי הליםמתנ בהש בדרך, אחרות פעילויות מתנהלותבה שיש שינוי בדרך  ,יםלדברי המרואיינ
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 .ביקורתו בעיות, חדשים רעיונות מועלים בהש בדרך כןו מבקריםוה הדיירים מול הצוות של בעבודה

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

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

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

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

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

  .הפוטנציאלית תרומתה
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 תודות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .לדפוס והבאתו הפקתו על מןנקליי וללסלי הדוח של הלשון עריכת



 

 

 תוכן העניינים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 רשימת לוחות 

 : ממצאים4פרק 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 דיירים עם קשריהם את לשפר להם מסייעת היא כי חשים התכנית משתתפי שבה המידה: 20 לוח
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 ומטרות המחקר רקע. 1

 הופיעו אלה. תרבותי שינוי של ניצנים בישראל אבות בבתי להופיעהחלו  21-בעשור הראשון של המאה ה

 של המייסדים האבות ןמ, ברקן ריאב של ביקור בעקבות, 2010 בשנת. שונים מודלים ולפי עצמאי באופן

ומפתח  (Live Oak) בארצות הברית" חיים אלון" עמותתמייסד  ,הבריתצות התרבותי באר השינוי תנועת

רוכלין, אברהם וסוניה בסיוע המוסד לביטוח לאומי וקרן  ,אשל-החל ג'וינט ,Regenerative Communityמודל 

 ",קהילה צומחתזו, שנקראה בישראל "תכנית . תרבותיהשינוי העקרונות את  המאמצתתכנית לפתח 

רוכלין  "שבבית האבות עבישראל הופעלה לראשונה  , והיאאותה הגה ופיתח בארי ברקןשמבוססת על שיטה 

. לאחר טיין ובהנחייתה של גב' תמר דשבסקישגוט-ית מנחם בירושלים, ביוזמתה של גב' תמרה אדליבקר

מרכזי יום ללבתי אבות ו תכניתהתרחבה ה עמותת "אלון חיים",של  וברשות אשל-בשיתוף ג'וינט ,מכן

 הפעלת במסגרת ה של גב' תמר דשבסקי.תהדרכבה ותהנחייבוקהילות נוספות הוקמו , נוספים בארץ

 המשמש, יום ומרכזי אבות בבתי המקצוע ולאנשי הקהילה למנהלי שנתי כנס אשל-וינט'ג מקיים התכנית

 .משותפת וללמידה באתגרים לשיתוף

ובני להביא לשינוי במערכת היחסים ובדפוסי התקשורת בין הדיירים היא העיקרית של התכנית מטרתה 

עיקרה של התכנית . מוסדי רפואי שירות פני על בית של צביוןתת למסגרות ל כדי ,משפחותיהם לבין הצוות

 ומורכב( שבועי עד יומי) גבוהה בתדירות מתקיים המפגש .הוא מפגש קהילתי מובנה עם הדיירים והמבקרים

 ידי על הנבחר שיר של משותפת שירה, משתתף לכל אישית ופנייה פנים קבלת הכולל מובנה פעולות מסדר

מפתחת קהילה, מעבירה את המפגש  .קבוצתי בדיון המשתתפים כלל של ושיתוף התעמלות, הקבוצה

שתפקידה להנחות ולפתח את הקבוצה ולרכז את מפגשיה. מפתחת הקהילה היא אחת מנשות המקצוע 

חיית הקבוצה, . לצורך הנתרבות תרכז או סוציאלית עובדת, הקבועות במסגרת, בדרך כלל רכזת תעסוקה

אשל, הניתנת בהדרכה אישית על ידי רכזת התכנית או בקורס -מפתחת הקהילה עוברת הכשרה מטעם ג'וינט

 הדרכה המתקיים מעת לעת. 

-, ולפי ג'וינטהמשיכה התכנית להתרחבמאז ביצוע המחקר הורחבה התכנית גם למרכזי יום.  2013 בשנת

 .מחלקות 100-כ של בהיקףיום,  מרכזי 20-וכ אבות בתי 30 ןמה, מסגרות 50-כיום בכ מופעלתאשל היא 

ברוקדייל בבקשה -ג'וינט-מאיירסמכון אל ה פנאשל -ג'וינט אנשים הנוטלים חלק בפעילות. 2,000-וקרוב ל

  .על החיים במסגרות משפיעההיא את האופן שבו ו למשתתפים בה להעריך את תרומתה של התכנית

 מטרות המחקר

שום תכנית קהילה צומחת בבתי אבות ובמרכזי יום יהמחקר הנוכחי נועד להציג תמונה מקיפה של י

. סגרתולהתנהלות המ , למערכות היחסים ביניהםלזקנים, לאנשי הצוות הבישראל, ולבחון את תרומת

 מטרות המחקר הספציפיות הן:

  במרכזי היוםואבות הבבתי היקף היישום של התכנית היישום ואת לתעד את דפוסי 

  לבדוק:בתוך כך ו ,והמבקרים לאיכות החיים של הדייריםלבחון את התרומה הנתפסת של התכנית 

האם יש הבדל בתפיסת איכות החיים )כפי שהיא באה לידי ביטוי במאפיינים שונים( בין דיירים  -

 מופעלת.היא בהן שבאותן מסגרות בה,  לבין אלה שאינם משתתפיםתכנית ומבקרים המשתתפים ב
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שבהן בין דיירים ומבקרים במסגרות )על מאפייניה השונים( האם יש הבדל בתפיסת איכות החיים  -

 מופעלת.שבהן היא אינה  דומות לבין דיירים ומבקרים במסגרות מופעלת התכנית

 של מפתחת הקהילה ושל מופעלת,  התכנית ןשבה סגרותהממנהלי של  עמדותלבחון את התפיסות וה

חסרונותיה  ,ולאתר את יתרונותיה ,כלפי התכנית תפקידים מרכזיים )עו"ס, אחות, מטפלת(בעלות 

 .מדבריהם, כפי שהם עולים ואתגריה

 המחקר מערך. 2

 כללי

הועבר בנתונים מנהליים,  ואיכותניות. לצד שימושהמחקר כלל שימוש משולב בשיטות כמותיות  מערך

ומפתחות הקהילה אשר מפעילות את  התכנית מופעלתשבהן מסגרות למילוי על ידי מנהלי השאלון מיפוי 

 רכונעכן ו ;מבקרים במרכזי יוםעם דיירים בבתי אבות ו עםראיונות פנים אל פנים  נערכו ;תוהתכנית במסגר

  .נות עם אנשי מקצוע שהתנסו בשיטה ובהפעלתהראיו

 נתונים מנהליים

 של העצמאות ומידתמספר המשתתפים בה  ,התכנית מופעלתבתי האבות ומרכזי היום שבהם על נתונים 

התקבלו מרכזת  (לחלוטין עצמאית פועלים או תמיכה או להדרכה עדיין זקוקים האם) בהפעלתה המסגרת

הופעלה ומתפתחת, מעת עריכת המחקר ועד פרסום הדוח  כיוון שהתכנית דינמיתמאשל. -התכנית בג'וינט

 .2015 ספטמברחודש ל מתייחסיםדוח זה טים בהנתונים המפור .ותנוספבמסגרות התכנית 

 מיפוי

 התעניינות בהן שיש אוהופעלה בעבר, , התכנית מופעלת שבהן מסגרות 401-ל בדואר נשלחו המיפוי שאלוני

 24-מהתקבלו שאלונים מלאים  .קהילהה ומפתחות מסגרות מנהלי נועד למילוי על ידי השאלון. אליה בנוגע

 השאלון מטרת. מסגרות שהתוכנית מופעלת בהן בזמן מילוי השאלון 16מתוכן , לשאלון שהשיבו מסגרות

 הקהילה ומפתחות המסגרות מנהלי של התרשמותם על מידע לקבל וכן התכנית פעילות את למפות הייתה

 .עתידיים אתגרים בדבר מחשבותיהם את לברר וכן ומהשפעותיה התכנית מן

 במסגרת הקהילה מפתחות תפקידי, בתכנית המשתתפים מספר כגון, כלליות שאלות כלל המיפוי שאלון

 תרבותי שינוי של סממנים לאתר שנועדו שאלות נכללו לכך נוסף. התכנית מופעלת שבהן והמחלקות

 מתקיימות האם או הולדת ימי נחגגים האם, והלינה הארוחות בזמני גמישות יש האם למשל, במסגרת

 על, התכנית התפתחות על שאלות נכללו כן כמו. ונוער ילדים ושל מבחוץ הקהילה של בשיתוף פעילויות

 .מפעיליה בעיני נתפסים שהם כפי, העתידיים אתגריה ועל הדיירים על השפעותיה

                                                   
)או פועלת כיום התכנית אשל -על פי ג'וינט .בזמן ביצוע המחקר אשל-וינט'מג שקיבלנו מנהליים נתונים לפי 1

 מסגרות. 56-והדרכה( בשנמצאת בשלבי התעניינות 
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 דיירים בבתי אבות ומבקרים במרכזי יוםבקרב  סקר

 שבהן. במסגרות מופעלתאינה היא  שבהןהתכנית וכן במסגרות  מופעלת שבהןסקר נערך במסגרות ה

וכן דיירים  ,האשר משתתפים ב (במרכזי יום)ומבקרים  (בבתי אבות)איינו דיירים ור מופעלתהתכנית 

התכנית  תרומתולבחון את  להשוות בין אנשים מאותה מסגרת כדי, הומבקרים שאינם משתתפים ב

לעמוד על תרומת התכנית , במטרה מופעלתבהן התכנית אינה שבמסגרות אף נערך סקר . המשתתפיםל

 . מופעלתאינה  יאבהן השלמסגרות דומות בהשוואה מופעלת היא בהן שמסגרות ל

כל הראיונות נערכו פנים אל פנים על ידי מראיינים שהוכשרו ראיונות.  255 לוהכ-בסך נערכובמסגרת הסקר 

 .2015אוקטובר -חודשים אוגוסטמהלך הבלכך, 

  מופעלתהתכנית  ןבהש במסגרות ומבקרים דיירים בקרב סקר

 עם ראיונות 60 התקיימו. התכנית מופעלת שבהם יום מרכזי ובשלושה אבות בתי בארבעה נערךזה  סקר

 במסגרות ראיונות 133 הכול-סך) יום מרכזי בשלושה מבקרים עם ראיונות 73-ו אבות בתי בארבעה דיירים

 בבתי 45) תכניתב המשתתפים ומבקרים דיירים עם התקיימו הראיונות מן 93(.  התכנית מופעלת שבהן

 25-ו אבות בבתי 15) תכניתב משתתפים שאינם ומבקרים דיירים עם ראיונות 40-ו(, יום במרכזי 48-ו אבות

 (.יום במרכזי

 בתמיכה צורך ללא דהיינו, עצמאי באופן התכנית מופעלת שבהן המסגרות רשימת מתוך נבחרו המסגרות

 לבחירת נוספים קריטריונים. התכנית מנהלי של הדעת חוות פי על, טובה וברמה זמן לאורך, בהדרכה או

 סוג( 2) ;הדרום ומן הצפון מן, הארץ ממרכז, מירושלים מסגרות נבחרו – גאוגרפי פיזור( 1): היו המסגרות

( נפש ותשושי סיעודיים, עצמאיים) המחלקות סוגי בכל מופעלת שהתכנית פי על אף – האבות בבית הדיירים

, נפש תשושי דיירים על גם השפעה יש לפעילות כי עולה שנערכו מקצוע אנשי עם הראיונות שמן ולמרות

 בעיות יש נפש תשושי לדיירים המקרים שבמרבית מכיוון, סיעודיים או עצמאים דיירים לראיין העדפנו

 .עמם ריאיון קיום על המקשות זיכרון

 וכןה ב משתתפים אשר ומבקרים דיירים עם נערכו התכנית מופעלת שבהן במסגרות שהתקיימו הראיונות

 לבין התכנית משתתפי בין להשוות מאפשרים אלו ראיונות. חלק בה נוטלים שאינם ומבקרים דיירים עם

 שמקורם מהבדלים הנובעים חיצוניים גורמים  לנטרל ובכך, מסגרת אותה בתוך, בה משתתפים שאינם אלה

 ליצור אפשרות מחוסר הנובעות מגבלות זו להשוואה, זאת עם(. המסגרת ניהול סגנון, למשל) עצמה במסגרת

 מצב כגון, המרואיינים של האישיים מאפייניהם בחשבון הובאו לא בהשוואה: רנדומלית השוואה קבוצת

 להשתתף האם הבחירה עצם על וכן שנבדקו המדדים על להשפיע עשויים אשר אחרים משתנים או, בריאותם

 .ההשוואה לתוצאות בזהירות להתייחס יש זו מסיבה(. סלקציה השפעת) לא או תכניתב

 באותן משתתפים-הלא קבוצת לבין המשתתפים קבוצת בין בסיסיים משתנים כמה הושוו, כן פי על אף

 יש) לילדים בנוגע וכן המשפחתי המצב, המגדר, הגיל בהתפלגות הקבוצות בין הבדלים נמצאו לא. מסגרות

 משתתפים שאינם ומבקרים דיירים; במסגרת הוותק במידת הקבוצות בין הבדל נמצא(. ילדים אין או

(. בממוצע שנים 3.8) בה משתתפיםהומבקרים  דיירים לעומת( בממוצע שנים 5.8)הם ותיקים יותר  בתכנית

 באמצעות נבדק זה דבר. תכניתב השתתפותב ביטוי לידי ובא התוצאות על משפיע במסגרת שהוותק ייתכן

 .משתני-רב ניתוח
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 של ההיכרות מידת נבדקו היתר בין ;הפעילות מן המושפעים לנושאים והתייחס שאלות 39 כלל השאלון

 של מדדים וכן ה שיש כתובת לפנות אליהתחושה, אחרים דיירים ועם הצוות אנשי עם והמבקרים הדיירים

 ליכולת בנוגע תחושה, ביתיות תחושת כגון, במסגרת תרבותי שינוי של היבטים עוד נבדקו .עצמית הערכה

שאלות נוספות עסקו ישירות בתחושות הדיירים . שינה בשעות וגמישות במסגרת המתרחש על להשפיע

 כלפי התכנית.ובעמדותיהם 

  מופעלת התכנית אינה ןבהש מסגרותב ומבקרים דיירים בקרב סקר

 ראיונות 53 התקיימו .מופעלת אינההתכנית  בהםש יום מרכזי ובשלושה אבות בתי בשלושה נערך זה סקר

 ראיונות 122 בוצעו הכול-סך) יום מרכזי בשלושה מבקרים עם ראיונות 69-ו אבות בתי בשלושה דיירים עם

 יום ומרכזי אבות בתי של כללית רשימה מתוך נבחרו המסגרות .(מופעלת אינה התכנית שבהן במסגרות

 ושהרכב, הראיונות נערכו ושבהן תכנית מופעלת שבהן למסגרות הגאוגרפית קרבתן בשל נבחרו, והן בישראל

 .האפשר במידת דומה בהן הדיירים

 מקובלת זו ניסויית-קוואזי שיטה. התכנית תרומת לבחינת השוואה קבוצת ליצור במטרה נערך קרסה

 קבוצת מהווה אינה זו השוואה קבוצת. רנדומלי באופן ביקורת קבוצת ליצור ניתן לא שבהן תכניות בהערכת

 בין הבדלים) שנבחנו המדדים על השפעה להם אשר רבים במשתנים לשלוט היה ניתן לא שכן ביקורת

 על להשפיע עשוייםה, תפקידם את הצוות אנשי של בתפיסות או המסגרת ניהול בסגנון למשל, המסגרות

 עצם) הסלקציה השפעת את לנטרל מאפשרת היא אולם(, למדוד ניסינו שאותם תרבותי שינוי של מדדים

 לא הקבוצות בין מהשוואה המתקבלות התוצאות את, כן על(. בתכנית להשתתף לא או להשתתף הבחירה

 דיירים בין שנעשתה ההשוואה מן בשונה) זו בהשוואה .להעדרה או התכנית לקיום ודאי באופן לייחס ניתן

 לבחון ניסינו, (מופעלת היא שבהן במסגרות, בה משתתפים שאינם אלה לבין בתכנית המשתתפים ומבקרים

 מאפייני ועל והמבקרים הדיירים תחושות על, המסגרת התנהלות על התכנית של יותר הרחבה ההשפעה את

 . התרבותי השינוי

מפעולות של שינוי  מושפעים הם כי העלו והראיונות המחקר שספרות בנושאים שאלות 26 נשאלו המשיבים

 של ההיכרות מידת נבחנו עוד. במסגרת המתרחש על להשפיע והיכולת ביתיות תחושת כגון ,תרבותי

 זהות אלה שאלות .עצמית הערכה של ומדדים אחרים דיירים ועם צוות אנשי עם והמבקרים הדיירים

  .התכנית מופעלת בהןש במסגרותהועבר שהמקביל  בשאלוןשהופיעו  לשאלות למעשה

 ראיונות עם אנשי מקצוע

 עםהתכנית, וכן מופעלת  ןשבהמסגרות המובנים נערכו פנים אל פנים עם מנהלות  ראיונות חציארבעה עשר 

ועדו נהראיונות  ., בשש מסגרותהפעלתה, עובדות סוציאליות ואנשי צוות המעורבים בקהילה מפתחות

 .הכרוכים בהפעלתה יתרונותיה וכן על בעיות וקשיים, על ולעמוד על ייחודה התכנית, של  אופייה תאר אתל

 .2014ודצמבר  בחודשים אוגוסטהראיונות נערכו 

 . סקירת ספרות3

 של איבוד בחובו טומן למגורים בבית אבות והמשפחתית העצמאית, הביתית בסביבה ממגורים המעבר

 רבות ובמסגרות אבות בבתי לאחרונה עד הרווח המודל. יומו וסדר סביבתו על הזקן של ועצמאות שליטה

 שיש הטיפוליות ובמשימות המטופל באבחון, במחלה מתמקד אשר הרפואי המודל הוא בזקנים המטפלות
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 מחזיק הצוות בוש רפואי מוסד אלכ הדיור מסגרת אל או האבות בית אל הרפואי מתייחס מודלה. לבצע

 של תחושה ומזין הדיירים עבור החלטות מחליט, מסוייגת מקצועית בשפה ומשתמש ררכיותיהי בסמכויות

 למוסד מביתו שעובר זקן אדם, למעשה כך(. Thomas, 2003) הזקן אצל אונים וחוסר עמוםיש, בדידות, בידוד

 ואיך למתי הנוגעות יומיות-םיו החלטותבקבלת ו יומו שגרת בבחירת עצמאותו את רבות פעמים מאבד

 תחושתל, הרפואי במצב להתדרדרות רבות פעמים גורם זה מטלטל מעבר. חייו יתנהלוכיצד ו בו יטפלו

 לעומת(. 2015, ופרילוצקי דשבסקי, גוטשטיין-אדל) ישע חוסר תחושתלו הומניזציה-דהל, ובדידות כאוןיד

 מערכותבו צרכיוב, האדם של ובכבודו באוטונומיה מתמקד אשר, החברתי המודל עומד הרפואי המודל

 קשריולפיו , הסביבהן ומ החברהן מ נפרד כבלתי האדם את רואה החברתי המודל. הסביבה עם שלו היחסים

 בוש כמקום יםנתפס הדיור מסגרת או האבות ובית, בו הטיפולן מ חלק הם לסביבתו האדם בין הגומלין

 של תחושה נוצרת וכך, בהחלטות הדיירים את משתף הצוות. אחת מקהילה חלק הם והדיירים הצוות

 (.2014, פריש-גוטמן) וייעוד השתייכות, חיבור

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

 אותםש ובשירותים אבות בבתי הקיים הרפואי המודל בשינוי הצורך מתוך נולדו, הצומחת הקהילה

 מהווהה(, regenerative community) צומחת קהילה של המודל. חברתי למודל ומעבר, בחברה זקנים מקבלים

צות באר 70-ה שנות בסוף ברקן בארי ידי על פותח, תרבותי לשינוי התנועה של הדרך מסימני אחדאת 

 נוסדה, צומחת קהילה של המודל היווצרותלצד (. Live Oak) החיים אלון עמותת את הקים עת, הברית

 תאוצה קיבלה בשינוי ובצורך בתנועה ההכרה. תרבותיה השינוי תנועת צות הבריתבאר 80-ה שנות בתחילת

 במדינה המוסדותן מ 85%-כ ועד, בקיומה מכירים הברית בארצות המסגרות ברוב וכיום, 90-ה בשנות

 בהתאם(. Miller et al., 2014) אחרת או כזו במידה תרבותי שינוי של עקרונות מיישמים הםכי  מדווחים

 ברקן בארי מתאר, בחברה הזקן תפיסת ושינוי, חברתי למודל רפואי ממודל מעבר, תרבותי שינוי של לרעיון

 :הזקן האדם תפיסת את

 חייו ואשר פוטנציאל בו להתקיים שממשיך, ללמוד ממשיך, לגדול ממשיך אשר אדם כל הוא זקן"
 וזכותו ועונג שמחה, אושר לבקש ממשיך הזקן. אליו וקשר לעתיד הבטחה בתוכם לצפון ממשיכים
 ושתפקידו, והערכה לכבוד שזכאי אדם הוא הזקן מזאת יתרה. פוחתת אינה אלה לכל הטבעית

  (.Barkan, 1977" )הבאים לדורות כמורשת אותה ולנסח הממושך מניסיונו חיים חכמת להפיק

 ?תרבותי שינוי ומה

 עלבמקום  ולדבר ,לזיקנה קשרב משתמשים אנו בהש השפה את לשנות מנסה התרבותי השינוי גישת

 משירותים, מקרים מנהליכעל מתווכי שירותים ולא כ סוציאליים עובדים על, צרכניםעל  – מטופלים

 היכולת הדגשת תוך זאת כל. שירותים של למגוון טיפולי ומרצף ,קהילה מבוססישירותים ל מוסד מבוססי

 ,משמעותיים חיים לחיות שכדי כךב מושם רב דגש(. Redfoot, 2003) בו הטיפול אופןאת  לבחור הפרט של

 ,התרבותי השינוי גישת לפי(. Fagan, 2003) עצמית והגדרה לבחירה זכות, עצמי כבוד להיות צריכים לזקנים

 שירותים המציעים( person centered) אדם ממוקדי כבתים אלא רפואיים כמוסדות נתפסיםאינם  מוסדות

 מוכוון( 1: )אלהה בקריטריונים עומדה זהכ הוא אידאלי שמוסדעל כך  מסוימת הסכמה קיימת. טווח ארוכי

 ופחות ביתית אווירה( 2) ;עליהם ומשפיעותלהם  הנוגעות פעילויות על הדיירים להחלטת משקל יש – דיירים

( 5) ;המטפל הצוות של העצמה( 4) ;קהילההו משפחותה, צוותה, דייריםה בין קרובים יחסים( 3) ;מוסדית
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 הכולל ,מתמשך כתהליך איכות שיפור( 6) ;המטפל צוותקרב הב יררכיתיה ופחות משותפת החלטות קבלת

 (. Koren, 2010) מתמיד ושיפור הערכה

 ארבעה והציעו התרבותי השינוי בתחום רבים מחקרים סקרו (White-Chu et al., 2009ועמיתיו )צ'ו -וייט

  :תרבותי שינוי של ליישום עקרונות

, הצוות בתוך רבים מתחים היוצרים(, top-down) היררכיים  ארגוניים ממבנים הצוותים מבנה שינוי  .1

(. self-directed work teams) משימה ומכווני עצמאיים עבודה צוותי של ויצירה ,היררכיים פחות למבנים

 טיפולעל הו העבודה חלוקת על ביניהם ומחליטים קבועה מחלקה או אזור מקבלים אלה צוותים

 נמצאה זו גישה. יעשוי הםכיצד  לצוות להכתיב אמוראך אינו  תהליכים יוזםהוא ש צוות מנהל. בדיירים

 תחלופהעם ושלהם  יותר גבוהה יעילותעם , אנשי הצוותשל  יותר גבוהה עצמית הערכה עם מקושרת

 איכותלשפר את ו הדיירים עם כרותיוהה הקשרלהעמיק את  מסייע. שינוי זה אף הצוות אנשי של פחותה

 .בהם הטיפול

 לעודד עשוי . טיפול כזה(resident centered) וברצונותיהם בדיירים המתמקד אינדיבידואלי טיפול  .2

לא ו ורחצה אכילה, שינה זמני על להחליט לדיירים לתת ,לדוגמה)יותר ומוסדית פחות  ביתית אווירה

 הונמצא ,לדיירים הצוות בין יותר משמעותיים אישיים-בין סיםליח מובילה זו גישה(. עבורם להחליט

 .הדיירים של היגיינהאת הו חיצוניתה הופעהאת ה תכמשפר גם

 הנמצאאף ו המזדקן האדם עבור חשוב ערך אהי אוטונומיה. דיירים של בחירה וחופש אוטונומיה  .3

 השתתפותבנוגע לו תפריטבנוגע ל ואוטונומיה בחירה אפשרות מתן ,לדוגמה כך. בריאותו על הכמשפיע

 פעילה ולהשתתפות יותר טובה לתזונה הובילה, דיירים של העצמי הערך תחושת את הגבירה בפעילות

 אסיפותהן בין היתר קיום  הדיירים של והשפעה בחירה ויכולת אוטונומיה ליצירת דרכים. יותר

 . הדיירים ממשפחות פידבקקבלת  וכן למידה מעגלי, דיירים

 התייעצות תוך פחות רפואית בשפה שימוש. הטיפול איכות על שמירה תוך הרפואי המודלן מ התרחקות  .4

 אופן על הדיירים של שליטה ותחושת תרבותי שינוי לקדם עשויה דייריםלו משפחה לבני בחירה ומתן

 מתןהנובע מ בדיירים לקוי לטיפול החשש בשל באיזון וצורך מובנה מתח קיים, זאת עם. בהם הטיפול

  .הטיפול אופןבנוגע ל מדי בהרבחירה 

 ההצלחה. תרבותי שינוי ליישום ברורה אחת דרך אין כי מדגישים( White-Chu et al., 2009ועמיתיו ) צ'ו-וייט

 וחינוך למידה של למסע לצאת וביכולתם מנהלים של המנהיגות ביכולת רבה במידה תלויה תרבותי שינוי של

 מצב אינו תרבותי שינוישל  יישום, כלומר. סופית תחנה בהכרח לו שאין מסע, והדיירים הצוותים עם

אינם  שכלל ארגונים בין מתמשך רצף אלא, יש שלאו תרבותי שינוי מיישמיםה ארגוניםשבו יש  דיכוטומי

 שינוי מיישמים שכבר לארגונים ועד שינוי לעשות מתחילים שרק לארגונים, שינוי לעשות בצורך מכירים

( 2015) ופרילוצקי דשבסקי, גוטשטין-אדל. וללמוד להתפתח משיכיםועם זאת מ מלא באופן תרבותי

 הכוללות תומכות תקנות חקיקת( 1: )תרבותי ינוישל ש ליישום נוספים חיוניים גורמיםארבעה  מדגישים

 אנשי לכל הכשרה של רחב בסיס( 3) ;האבות בתי מנהלי של מעורערת בלתי תמיכה( 2) ;כלכליים תמריצים

 . מערכתי כלל שינוי להניע כדי העניין בעלי כל של קואליציה היווצרות( 4) ;הצוות
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 ?משפיעכיצד הוא ו תרבותי שינוי עושה מי

 ובערכים בעקרונות הדוגלות שונות גישותמומגוונים  מארגונים מורכבת תרבותי שינויל התנועה, כאמור

של  ליישום נוספות גישות קיימות ,נתמקד בהש הצומחת הקהילה גישתנוסף ל. תרבותי שינוי של דומים

 :תרבותי שינוי

 עדן" אלטרנטיבת "(Eden Alternative) :סביבת לשינוי עקרונות עשרה מציעו 1991שנת ב שפותח מודל 

 בסביבת וילדים גינות, חיים בעלי שילוב ידי על היתר בין, משמעות ובעלת חיים לשופעת האבות בתי

 ורא להרחבה) משמעות בהן שיש פעילויות קיום ועל הקהילה של מרכזיותה על דגש שימת, הבתים

Thomas, 2003 .) 

 Wellspring Innovative Solutions :מוסדות בין פעולה שיתוף המדגישה 1994שנת ב שהחלה יוזמה 

 צוות אנשי והצמדת והמקצועי הסיעודי הצוות והכשרת העצמה, הטיפול איכות לשיפור לדרכים בנוגע

 (.Kehoe & Van Heesch, 2003 ורא להרחבה) תרבותי שינוי להנחלת כדרך לדיירים קבועים

 The Green House Project :במודל הוא  העיקרי הדגש. 2003שנת ב החל זה מודל של ראשון יישום

 עובד ויש הבית חלקי לכל מלאה גישה ישם לדיירי. דיירים 10-8 של ומשפחתיים קטנים בתים יצירת

 (.Rabig et al., 2006 ורא להרחבה) בית כל על שאחראי אחד

 Golden Gate National Senior Care :ממוקד טיפול ידי על הטיפול איכות שיפור הוא בו שהדגש מודל 

 (.resident-centered) דיירים

 (Holistic Approach to Transformational Change) HATCh: תחומים שישה המדגישה הוליסטית גישה 

 פרקטיקות םה הדייר על ביותר המשפיעים התחומים. עליו המשפיעים ,הדייר סביב מעגלים או
 וסביבת טיפוליות פרקטיקות(, הדיירים על משפיעים הצוות של ופעולות נהלים בהש המידה) העבודה

 (. לבית הפיכתו על דגשב) המוסד

ובהם , השינוין מ המושפעים עיקריים מדדים כמה מדגישים תרבותי שינוי של השפעהב שעסקו מחקרים

 יותר טובה תזונהב, גבוהה יותר סיפוקתחושת ב ביטוי לידי שבא כפי, הדיירים של החיים איכות שיפור

 ושימור יותר נמוכה עובדים תחלופת כגון ,לצוות הקשורים במדדים וכן, טובים יותר בריאותיים מדדיםבו

 לעומת( The Green House Project ,לדוגמה) ומשפחתיים קטנים בתים של מודלים שבדקו מחקרים. עובדים

ושל תחושת  רגשית רווחה של מדדים ידי על היתר בין שנמדדה החיים שאיכות מצאו, מסורתיים מוסדות

 יותר הקטנים בבתים יותר גבוהה הייתה הטיפול איכותלו בריאותל בנוגע עצמיה דיווחכמו כן, ה .סיפוק

 ,.Harris et al)  ועמיתיו האריס של סקירהלפי (. Kane et al., 2007) תרבותי שינוי של עקרונות המיישמים

( ורחצה אכילה הרגלי, שינה בזמני בחירה מתן למשל) תרבותי שינוי של יומיות-םיו פרקטיקות יישום, (2006

 שליטה של הגברה, כאב, דיכאון, לחץ פצעי של הפחתה כגון שונות רפואיות השלכות על משפיעות נמצאו

 עקרונות יישום, כן כמו. תרופות במתן הבטיחות והגברת נמרץ לטיפול ההעברה שיעור הפחתת, סוגריםב

 הקשרים את ומחזק, במוסד הצוות אנשי של ושחיקה תחלופת עובדיםמביא להפחתה של  תרבותי שינוי של

 לשינוי המודל אימוץ קצב כי מדגישיםה חוקרים יש, זאת עם(. Koren, 2010) לדיירים שלהם והמחוייבות

 והטיפול החיים לאיכות ותרומתו יתרונותיו על להעיד שיכול האמפירי המחקרן מ יותר רימה בשטח תרבותי

 (.Rahman & Schnelle, 2008) אבות בבתי בדיירים
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 צומחת וקהילה תרבותי שינוי

 מודע באופן מתפתחת אשר חיה מערכת אלא מובנה מודל אינו צומחת קהילה של המודל(, 2003) ברקן לפי

 במוסדות, כלומר. בזקנים הטווח ארוך הטיפול ובסביבת בחברה הזדקנות של בריאה תרבות ליצור כדי

 בקהילה. זהים עקרונות לפי פועלות אשר, ומגוונות שונות קהילות להתפתח ותעשוי שונות ובסביבות שונים

 בשמחה וכן, השלילי ובדימוי בבעיות ולא הזדקנות של החיוביים בצדדים מיקודב רב דגש מושם צומחת

 :הם הצומחת הקהילהמודל  של הליבה רכיבי. בחיים משמעות מציאתבו

 ומהוויםזה בזה אינהרנטית  קשורים אלה ערכים. הקהילה של הצמיחה כיוון את המגדירים ערכים  .1

 נמנים אלה ערכיםעם . חבריה רווחת ואת התרבות התפתחות את מקדמת שקבלתן האמונות סך את

 גדול שהוא כמשהו לקבוצה והתייחסות בקהילה השתתפות, ושמחה אהבה כגון אוניברסליים ערכים

 רוצים היינוכפי ש לאחרים והתייחסות הקהילה בתוך השונות עידוד, מרפא ערך ובעל היחידן מ

 .אלינו שיתייחסו

 חברי של עצמית והגשמה לצמיחה הקשרוה הקרקע את מספקות אשר קהילה לפיתוח מתודולוגיות  .2

 – POYC) פרטנית לעבודה המיועדת תכניתו( friendship circle) הקהילתי המפגשובהם , הקהילה

Pleasure of Your Company). 

 הקהילה  מפתח. הקהילה ערכי לקידום פעילה אחריות עצמם על המקבלים לאנשים תפקידים יצירת  .3

בוחר התפקיד שאותו . ותלמיד סנגור, משתתף, מנהיג, מורה בהםו שונים תפקידים ועצמ עללקבל  יכול

 . על עצמםמקבלים המשתתפים ש שוניםה תפקידיםעשוי להשפיע על הלמלא  הקהילה מפתח

 ,מקוםבו זמןב תלוי רבה במידה הוא צומחת קהילה של הרעיון יישום כי להבין ניתן אלו עקרונות מתוך

 כלי ,זאת עם. השונות בקהילות בולטים ולערכים לתרבויות בהתאם שונה באופן ביטוי לידי לבוא ועשוי

 המפגש(. friendship circle גם שנקרא" )הקהילתי המפגש" הוא הצומחת הקהילה מודל בפיתוח מרכזי

 יהיופנ פנים קבלת הכולל מובנה פעולות מסדר ומורכב( שבועי עד יומי) גבוהה בתדירות מתקיים הקהילתי

 המשתתפים כלל של ושיתוף התעמלות, הקבוצה ידי על הנבחר שיר של משותפת שירה, משתתף לכל אישית

מעלים  הקהילה ומפתחת המשתתפיםש תכניםעל פי ה לה הייחודי לכיוון מתפתחת הקהילה. קבוצתי בדיון

 .בסביבה נוספים גורמיםעם ו הקהילה מפתחת עם האינטראקציהוכן על פי , במפגש

 הקהילתי במפגש הקבוצה של וכוחה מרכזיותה

 של השינוי בתפיסת מרכזית היא ,למידה מעגליב או ידידות במעגלי ,קהילתייםה במפגשים בקבוצה השימוש

 של לדעות לאפשר היא המעגל של המרכזית המטרה. הל ייחודית עבודה שיטתהיא אינה  אך, צומחת קהילה

. כלל בדרך מושמעים שאינם לקולות גם מתן ביטויברב שמה דגש  צומחת קהילה ,ואכן .שמעילה כולם

 אדם של קול להגביר כדי במיקרופון שימושובהן , שונות טכניקותב נעשית משתתף כל של הקול השמעת

 שפה שדובר משתתף של דבריו תרגום או משתתף דברי על הקהילה מפתחת של רם בקול חזרה, חלש קולוש

, עובדים, דיירים יכלולשיעודד למידה  מעגלקבוצה או אידאלי של  הרכב. הקבוצהחברי  רובזו של מ אחרת

 לפי. לקונפליקט הרלונטיים הצדדים אתיכלול  קונפליקטים פתרון שמטרתו מעגל .'וכד קהילה בני, משפחה

 עלול אונים חוסר של סיעודי מצב. בהם המשתתפים על והשפעה כוח יש למעגלים, (Norton, 2003) נורטון

 ההערכה בחיזוק לסייע עשוי בכבוד לנאמר מתייחסים בוש מעגל. עצמית בהערכה ירידהלו לבידוד להוביל

 שיח מעודדים ובכך ביניהם עין קשר מאפשרים, המשתתפים בין שוויון של תחושה יוצרים מעגלים. העצמית

 גם שיכול) במנחה צורך יש אפקטיבי יהיה שהמעגל כדי. נשמעים תמיד שלא" שקטים" קולות אותם של גם
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. בקבוצה והתהליכים הקולות את וישקף הדיבור זכות את יווסת, השאלות את שיכוון( בקבוצה להשתתף

 ;תראפויטיות סגולות גם יש בקבוצות לעבודה. כזו ציפייה יש אך ,ידברו הקבוצה חברי שכל הכרח אין אמנם

 לשפרו דיכאון עםסייע בהתמודדות ל, חיים איכות של תחושה לשפר עשוי( השונות בצורותיו) קבוצתי טיפול

 תחושת יוצר, הבידוד תחושת על מקלאף  הקבוצתי המבנה. (Okumiya et al., 2005) קוגניטיביותה יכולותה את

 (.Molinari, 2003) במוסד למגורים הסתגלותאת ה המלוות השונות התחושות של עיבוד ומאפשר שייכות

 ?ולהעריך אותו תרבותי שינוי למדוד אפשר כיצד

 צורה איזו מגלים בו שמתחילים לאחר שרק מסע אם כי פעמי-חד אירוע אינו תרבותי שינוי, שנאמר פיכ

 לפרשנויות נתונה, מורכבת היא תרבותי שינוי של ההגדרה עצם. בדרך מזדמנים אתגרים ואיזה לובש הוא

 להבדיל לנסות צורך עולה, זאת עם. זה מסוג שינוי ולהעריך למדוד קושי עולה מכאן. משמעית-חד ואינה

 נמצאיםארגונים ה, למעשה הלכה תרבותי שינוי מיישמים אשר ארגוניםשלושה סוגים של ארגונים:  בין

 Harris) ועמיתיו האריס .תרבותי שינוי ליישם( מעוניינים לא או) מצליחים שאינם ארגונים,  ודרכם בתחילת

et al., 2006) ,ועדת של דעות עם בספרות הממצאים של הצלבה ידי ועל, תרבותי שינוי למדידת כלים סקרו 

 :תרבותי שינוילמדידת  עיקריים ממדים שהיש מצאו, מומחים

 הפעילויות וכל טיפולה –( resident-directed care and activities) דיירים מוכוונות ופעילויות טיפול .1

 .ורצונותיהם הדיירים ידי על מוכוונים לדיירים הנוגעות

 .מוסד מאשר בית להיות יותר ונתשמכּו מגורים סביבת –( home environment) ביתית סביבה .2

 relationships) קהילהעם הו אחרים דייריםעם , משפחההעם , הצוות עם אישיים-בין קשרים של קיומם .3

with staff, family, resident, and community). 

 ולהיות להגיב אותו ומעודדת הצוות את מעצימה העבודה סביבת –( staff empowerment) צוותה העצמת .4

 .הדיירים של רצונותלו לצרכים קשוב

של ו זוטרה צוותשל ה שיתוף –( collaborative and decentralized management) ומבוזר משותף ניהול .5

 .החלטות בקבלת דייריםה

 measurement-based continuous quality improvement) מדידההמבוסס על  מתמשך איכות שיפור .6

processes )– להערכה ניתניםה, ברוריםשיפור  תהליכי קיום. 

 שיישום לכך עדויות בספרות מצאולכך  ונוסף ,אלה קטגוריות מתוך הנגזרות פרקטיקות 25 מצאו החוקרים

 והפחתה כאב, דיכאון, לחץ פצעי הפחתת כגון רפואיים בהיבטים שינויים עם מקושר( 25 מתוך 20) רובן של

 . נמרץ לטיפול מעבר של

 מידע לאיסוף מגוונות בדרכים להשתמש החוקרים ממליצים, תרבותי שינוי ולהעריך למדוד הקושי בשל

 של בהערכות ותלויים יותר סובייקטיביים מדדים יש(. ותצפיות ראיונות, סקרים, בשאלונים שימוש)

 Kansas Culture Change Instrument -ה או Culture Change Indicators Survey-ה שאלוני למשל כך, הנסקרים

(Forbas et al., 2005) ,ארגוניים תהליכים, סביבה של בתחומים הצוות אנשי של בהערכות המשתמשים ,

(. מלאה בצורה מיושם – 5-ל ,כלל מיושם לא – 1נעות בין בהם התשובות ) צוות והעצמת דיירים מעורבות

 מציע זה כלי. Artifacts of Culture change  (Schoeneman & Bowman, 2006)-ה שאלון ואה אחר בולט כלי

 בחירה מתן) טיפול פרקטיקות( 1) , כגון:צפות בהםל שניתן ומוחשיים גלויים וסממנים היבטים רק לבדוק
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 ;(הדייר לרצון שינה והרגלי שעות התאמת ,בבית חיים בעלי של נוכחות, מקרריםלו לחטיפים גישה, במזון

 מרחב) וקהילתיים משפחתייםהיבטים ( 3) ;(פרטיים חדרים, ביתית אווירה הדגשת) סביבתייםסממנים ( 2)

 החלטות בקבלת דיירים שיתוף) מנהיגותייםהיבטים ( 4) ;(קהילתיים למפגשים חות זמניםלו, לביקורים

 להגברת דיירים עם קבועה לעבודה ספציפיים צוות אנשי הצמדת) העבודה מקום של פרקטיקות( 5) ;(במוסד

  '(.וכד להשתלמויות צוות שליחת, צוות ושימור טיפוח, כרותיהה

 ממצאים. 4

יוצגו ו ,במסגרות השונותישראל, בשל תכנית קהילה צומחת היקף הפעילות של הפרק יוצג הראשון  וחלקב

מסקר הדיירים והמבקרים. חלק זה שעלו הממצאים יוצגו חלק השני במשאלון המיפוי. שעלו הממצאים 

חלק ב .מופעלתהיא  שבהןמסגרות בה, בין משתתפים בתכנית לבין אלה שאינם משתתפים בכולל השוואה 

השוואה בין , וכן תוצג למעשה השפעת התכנית על המשתתפים בה )בהתחשב במגבלות המדידה(תוצג זה 

עד כמה באים  תיבחן השאלהבחלק זה  .מופעלתשבהן היא אינה התכנית למסגרות  מופעלתשבהן מסגרות 

ן הממצאים שעלו משל הפרק יוצגו חלק השלישי ב בתחושות הדיירים.לידי ביטוי סימנים של שינוי תרבותי 

  .במסגרות התכנית מפעילי עם פנים הראיונות שנערכו פנים אל

  יפוימ שאלוןו מנהליים נתונים 4.1

 היקף היישום

 10-ו אבות בתי 28) מסגרות 38-ב התכניתהופעלה בזמן ביצוע המחקר אשל, -לפי נתונים שהתקבלו מג'וינט

 בשלבים נמצאו 9-, ו(יום מרכזי 8-ו אבות בתי 21) לגמרי עצמאי באופןהפעילו אותה  הןמ 29 ;(יום מרכזי

 בתכנית התעניינות בשלבי נמצאו נוספות מסגרות 5(. יום מרכז 2-ו אבות בתי 7) תכניתה יישום של שונים

 43-ב, בשלבים שונים של יישום והתעניינות הנמצאאו  ,התכניתהופעלה  לוהכ-בסך .יישוםהשלב  לפני או

 מונה ביותר הקטנה המשתתפים קבוצת. בפעילות משתתפיםה דיירים 1,560-וכ מחלקות 90-כבהן  ,מסגרות

קבוצה . מפגש בכל פעיל באופן משתתפים הםמ 40-כ משתתפים, 60-כ – ביותר והגדולה משתתפים 10-כ

 .מפגשים 3-לאחד  בין מפגש נעמשתתפים ומספר המפגשים השבועי  24ממוצעת מונה 

 הפעילות וסביבת הפעילות אופי

 הכניסה או לובי כגון ,פתוח הפעילות מתקיימת בחלל ציבורי שאלוןל שהשיבו המסגרות ןמ 72%-ב 

 ה, העברת הפעילות בחלל פתוח נועדהתכניתפעולה של לפי עקרונות ה .פתוחה דלת עם פעילות חדר

 משפחה בני של, במקום העוברים צוות אנשי שללאפשר השתתפות )גם אם לרגע( של דיירים נוספים, 

הרעיון של יצירת קשרים חזקים  ןמ כחלק זאת. למקום מזדמניםה הקהילה ןמ נוספים אנשים של כןו

 משפחה וחברי הקהילה.הצוות, בני , היותר בין הדיירים

 נים שבהם מתקיימת פעילות מתקיימות פעילויות אחרות בזמשהשיבו לשאלון  המסגרותן מ 50%-ב

 מצריכה בחירה בה על פני השתתפות בפעילויות אחרות. תכניתההשתתפות ב. במסגרות אלו התכנית

עבור רירת המחדל היא בההשתתפות בתכנית לפיכך יות מקבילות וובמסגרות אחרות אין פעיל

  הדיירים או המבקרים.
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 קרובות לעתים או קביעותבפעילות ל משפחה בני מצטרפים, שהשיבו לשאלון המסגרות ןמ 33%-ב ,

 בני המסגרות ןמ 28%-וב, רחוקות לעתים רק םאליה מצטרפים משפחה בני המסגרות ןמ 39%-ב

 .למפגשים כלל מצטרפים אינםמשפחה 

 44%-ב. בפעילות קביעותב או כלל בדרך משתתפיםאנשי צוות שהשיבו לשאלון  המסגרות ןמ 33%-ב 

 משתתפים אינם צוות אנשי הןמ 22%-וב פעם מדי רק בפעילות משתתפים צוות אנשי המסגרות ןמ

 .פעם אף כמעט או כלל הב

  ,76%מספר המפגשים השבועי אינו אחיד )בדרך כלל נע בין מפגש אחד לשלושה בשבוע(, עם זאת 

 המפגשים מספר כלומר, בשבוע םמפגשיאין צורך להוסיף עוד  ןכי לדעתציינו  קהילהה מפתחותמ

  .לקהילה, ןלדעת, מתאים השבועי

 קהילה מפתחות

 ותרכז, ותסוציאלי  ותעובד, מסגרות ותמנהל ממלאות הקהילה תומפתח תפקיד אתמן השאלונים עולה כי 

 רכזות התפקיד את ממלאות המקרים במרבית. ראשיות ומטפלות בעיסוק מרפאות, תעסוקה רכזות, תרבות

 ותעובד לרוב הן קהילה ותמפתח, המקצועית בהכשרתן .תרבות ותרכז או סוציאליות עובדות, תעסוקה

  .אשל-ג'וינט של מקצועיים קורסים בוגרות ןחלקו בגרונטולוגיה תארים לחלקן, ותסוציאלי

 המשתתפים על הפעילות השפעת את הצוות תפיסת

 מנהלינשאלו , תכניתב המשתתפים על הפעילות השפעת את תופסים במסגרות הצוותים כיצד לבחון כדי

 קולם את להשמיעשל הדיירים  יכולתםתורמת ל התכנית להערכתם מידה באיזו הקהילה מפתחותוהמסגרות 

 את מגבירה התכנית בהש המידהנשאלו גם על הם  .ועם אנשי הצוות אחרים דיירים עם קשריהםאת חזק לו

משאלות . (1)לוח  המשתתפי של את ההערכה העצמיתחזקת ומ הבדידות תחושת את מפיגה ,השייכות תחושת

, כפי שהוא נתפס בעיני הצוותים במסגרות ,אצל הדייריםשחל אלו יצרנו מדד כולל המציג את מידת השינוי 

 במידה או לא בכלל – 1-מ נע התשובות סולם .(α= 0.928 של מהימנות חושבה למדד) בנפרד שאלה כל בחנו וכן

  .מאוד רבה במידה – 4 ועד ,מאוד מעטה

 מנהלי ל ידיע תפסתכפי שהיא נ ,בה המשתתפים על התכנית הממוצעת של ההשפעה : מידת1 לוח
 (n=16) הקהילהמפתחות ו מסגרות

 ממוצע פריט
 2.71 כולל(מדד הדיירים ) אצל הנתפס השינוי מידת
 3.10 ?קולם את להשמיע הדיירים יכולת את חיזקה התכנית להערכתך מידה ובאיז
 2.67 ?הדיירים של העצמית ההערכה את העלתההתכנית  להערכתך מידה ובאיז
 2.80 ?עצמם לבין הדיירים בין הקשר את חיזקההתכנית  להערכתך מידה ובאיז
 2.36 ?לצוות הדיירים בין הקשר את חיזקההתכנית  להערכתך מידה ובאיז
 2.77 את תחושת השייכות של הדיירים לחברה? חיזקההתכנית מידה להערכתך  ובאיז
 2.57 להפיג את תחושת הבדידות של הדיירים? סייעההתכנית מידה להערכתך  ובאיז

 
 הקהילהמפתחות ו המנהליםמצביעים על כך שלדעת  בנפרד פריט כל הןוהכולל המדד עולה כי הן  1לוח מ

 יכולת את מחזקתהתכנית בראש ובראשונה  לדעתם,. , בכל הפריטים שנבדקוהמשתתפי על השפיעה תכניתה

 דיירים עםקשריהם  אתמחזקת , שלהם העצמית ההערכה אתמעלה . כמו כן היא קולם את להשמיע הדיירים

  .םבדידות את להפיגומסייעת  לחברה שלהם השייכות תחושת אתמחזקת , הצוותאנשי  ועם אחרים
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 לדיירים צומחת קהילהתרומת 

 ?משתתפיםל תורמת התכנית נוספים תחומים באילו

. ניתוח למשתתפים תורמת התכנית בהםש נוספים תחומים על הקהילה מפתחות נשאלו פתוחה בשאלה

. קיבצנו את התשובות לפי קטגוריות אלו ובדקנו את שכיחותן. עיקריותעלה כמה קטגוריות ההתשובות 

אחת ולכן האחוזים אינם מציינים התפלגות  מקטגוריההתאימו ליותר  ותהמשיבשל חלק מן  ןתשובותיה

 ( אלא את אחוז המשיבים שציינו תשובה מסוימת.  100%-)מסתכמים ליותר מ

 להקשיב, קולם את להשמיע דייריםליכולתם של ה תורמת התכנית כי ציינו הקהילה מפתחותמ 75%

 קיים" ,"עניינים לקדם ורצון לשמוע נכונות, שיתוף הרגשת" :סגרתבמ נעשהלאחרים בנוגע  לשתףו לאחרים
 כן כמו. הקהילה מחברי אחד בכל האישית ההתעניינות עצם. ויכוחים נוצרים ולפעמים עירני מפרה שיח

התכנית ש אמרוהקהילה  מפתחותמ 50%. "ואות ומבינים בו מתעניינים אנשים חולה או נעדר כשמישהו

 הרגשת, השייכות תחושת" :ולחברה לקבוצה שייכות של תחושה ומגבירה חברתי צורך למילוי תורמת
 השתייכות מסגרת למבקרים מאפשר המפגש" ,"ונורמלי בסדר זה ומרגיש חווה שאני מה –הנורמליזציה 

 אמרומפתחות הקהילה מ 33%. "ושכלי רגשי לבילוי הזדמנות, רגיל חוג לעומת. מאוחדת קבוצתית

 אקטיביות. מהרגיל שונה אינטראקציה" :יותר ופעילים לאקטיביים הדיירים להפיכת תורמת התכניתש
 ".הפעילויות בשאר לפסיביות בניגוד

 לפעילות  במסגרת אנשי הצוותשל יחס ה

 דיווחו הקהילה ממפתחות 67%. יחס מעורב כלפי הפעילותכי אנשי הצוות מגלים מניתוח השאלונים עולה 

 מעודדים, בפעילויות משתתפיםאף  הצוות מאנשי חלקוש חיובי הוא הפעילות כלפי הצוות יחסש כך על

 או קושי להם שיש דיירים זיהויל או לדיירים מסרים להעברת הזדמנות גם ןבה ורואים ןבקיומ ותומכים

 ממש שותפים הם לעתים. הצומחת הקהילה של הפעילות את ומעריכים אוהבים מאוד הצוות אנשי" :בעיה
 הזמן לאורך שינוי יש לדעתי'. וכו טוב בוקר, שלום להגיד כדי המפגש את ומנצלים עוברים ולעתים כקבוצה
 באופן רק מעורב או מעורב מספיק לא שהצוות הדגישו הקהילה מפתחותמ 40% ,זאת עם. "לטובה רק והוא

 ומסכימים מעודדים חלק" ..."בנושא ידע או/ו ןיעני מגלה האבות בבית ותומהצ קטן חלק רק" :חלקי
 ."להשתתף זמן להם שאין אומרים וחלק להשתתף

 ייחודה של הפעילות

 ?אחרות פעילויות לעומתהתכנית  של הפעילות את מייחד לדעתך מה

 ביטוי נותנתה, יוצרת שהיא המיוחדת במסגרת אוה ייחודה של התכנית ציינו כי הקהילה מפתחותמ 64%

 העצמית להערכה גם שתורם דבר, הצוותשל ו הדיירים של ביטוי ודרכי רגשות, נושאים ולמגוון דייר לכל

 והביטחון השייכות תחושתציינו את  הקהילה מפתחותמ 64% ,כן כמו. במסגרת הרווחה תחושתלו

 של השתתפות יותר שיש הוא המיוחד" ,"מיוחדת צומחת בקהילה הגישה" :לדיירים מעניקה שהקבוצה
 של הביטחון להרגשת שתורמת והמשכיות מסגרת נותנת הפעילות" ..."המדריכה של ופחות הדיירים
 ."עצמית והערכה רווחה תחושת, ביטוי יכולת לדיירים מאפשרת" ..."הדיירים
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 על המסגרת התכניתהשפעת 

 ?סגרתהמ בהפעלת שינויים חלו הפעילות בעקבות האם

היות שהתכנית עשויה לקדם שינוי תרבותי במסגרת, רצינו לבדוק האם יש לה השפעה גם על דרך ההתנהלות 

ממפתחות הקהילה השיבו כי  57%של המסגרת עצמה, באופן המבטא אולי שינוי תרבותי רחב יותר. 

ש מעורבות סיפרו שבעקבות הפעילות י 29%הפעילות לא גרמה לשינויים באופן הפעלת המסגרת. עם זאת, 

"הערך המוסף של הקהילה הצומחת הוא גבוהה יותר של אנשי הצוות בפיתוח היחסים בין הצוות לדיירים: 
יותר שיתוף אנשי הצוות בעבודה עם הדיירים"... "היחסים בין הדיירים והצוות השתפרו לטובה, הצוות 

ילות השפיעה על התייחסות ממפתחות הקהילה ציינו שהפע 14%. מחובר לדיירים ויותר קשור לצרכיהם"

מכיוון שחלק מן התשובות  100%-הצוות לרצונות ולצרכים של הדיירים והמבקרים )אחוז המשיבים גבוה מ

 שניתנו התאימו ליותר מקטגוריה אחת(.

 סימנים של שינוי תרבותי – במסגרות סדר היום

 לסדר הנוגעיםהיבטים על מופעלת התכנית נשאלו  בהןש במסגרותמנהלי המסגרות ומפתחות הקהילה 

 הקשיים אחד .(2)לוח  שלהם האוטונומיה מידתעל ו והמבקרים הדיירים של והעדפות רצונותעל , היום

 בהתנהלות מעצמאות המעברן מ נובע יום במרכז להשתתפות או במוסד למגורים בקהילה ממגורים במעבר

 תמהווו שאלות אל .היום סדר בקביעת ממסדי בגורם ותלות עצמאות איבוד של למצב יומית-היום

למודל הופך דומה יותר  בהסגנון ההתנהלות מידה שבה לו אינדיקציה למידה של שינוי תרבותי במסגרת

 .המודל הרפואי החברתי לעומת
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 התכנית מופעלת בהןשבמסגרות  ,יום-מבקרים על חיי היוםוה דייריםהפעה של השה: יכולת 2 לוח
 (אחוזיםב)

אפשרות יש האם לדיירים 
להשפיע על התפריט 

 שלהם?
n=16 

-סך
 כלל לא הכול

רק במקרים 
מיוחדים או לקראת 
אירועים מיוחדים 

 כמו חגים

ברוב המקרים משנים 
את התפריט בהתאם 

 לבקשות הדיירים

כל בקשות 
הדיירים בנוגע 

לתפריט נשקלות 
 ורובן מתקבלות

 100 0.0 12.5 31.2 56.3 
      

האם יש גמישות בזמני 
 הארוחה?

n=10 
-סך

 הכול

לא, זמני 
 םהארוחה ה

 יםקבוע
ן יש גמישות בחלק מ

 המקרים
יש גמישות ברוב 

 המקרים
יש גמישות בכל 

 המקרים

 100 10.0 60.0 30.0 0.0 
      

מידה יש לדיירים  ובאיז
גמישות בבחירת שעת 

 הרחצה?

n=15 
-סך

 הכול
שעות הרחצה 

 הן קבועות
ניתן לבחור בין 
 מוגדרותמספר שעות 

 יש גמישות רבה
בבחירת שעות 

  הרחצה

 100 26.7 40.0 33.3  
      

 יכולים דיירים האם
 לישון לשכב מתי להחליט

 להתעורר בבוקר? ומתי

n=10 
-סך

 תמיד הפעמיםרוב ב הפעמיםן בחלק מ לא הכול

 100 10.0 40.0 40.0 10.0 
      

במידה ויש דיירים הגרים 
עם שותפים, האם הם 

 יכולים לבחור עם מי לגור?

n=10 
-סך

 הכול
אין אפשרות 
 בחירה כלל

המקרים, ן בחלק מ
 אם זה מסתדר

משתדלים ברוב 
המקרים לאפשר 

 תמיד בחירה

 100 0.0 60.0 40.0 0.0 
      

 מסוימים צוות אנשי האם
 מספר עם לעבוד ותיםמצּו

 ?קבועים דיירים

n=16 
-סך

 תמיד הפעמיםרוב ב הפעמיםן בחלק מ לא הכול

 100 37.5 32.2 25.0 6.2 
      

דייר מבקש שאיש  אם
יטפל בו או לא  מסויםצוות 

יטפל בו, האם מתחשבים 
 בבקשתו?

n=16 
-סך

 תמיד ברוב הפעמים במקרים מיוחדים לא הכול
 100 0.0 31.2 56.2 12.5 
 

 לבחור ליכולת נוגעת עצמאות של המאפיינים ןמ אחד. הארוחות בזמני וגמישות התפריט על השפעה 

 הדיירים בקשות כלהמנהלים ומפתחות הקהילה כי  ענו המסגרות ןמ 56%-ב. ומתי איך, לאכול מה

 משתנה התפריט המקרים שברוב ענו המסגרות ןמ 31%-ב .מתקבלות ורובן, נשקלות תפריטל בנוגע

 הדיירים שרוב נמצא (4.2ראו להלן פרק ) והמבקרים הדיירים בשאלון. הדיירים לבקשות בהתאם

ין ב הבדל על מצביעים הנתונים .כלל התפריט על להשפיע ביכולתם שאין מרגישים( 63%) והמבקרים
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 שסקר מכך לנבוע יכול זה הבדל. מסגרותאנשי המקצוע ב תפיסתל בקריםוהמ הדיירים תפיסת

 פער קיים שאכן יתכןי זאת עם. הפעילות מתקיימת בהןש המסגרות מתוך במדגם התקיים הדיירים

  .ובין הצוותים במסגרות הדיירים בין הנושא תבתפיס

. רבה גמישות יש מהן 30%-וב ,(60%) הארוחות בזמני מסוימת גמישות יש המסגרות ברוב כי נמצא עוד

 הרפואי להמוד את יותר מאפיינים קבועים ארוחות זמני. קבועים הארוחות זמני המסגרות מן 10%-ב

 .הרפואי המודל לפי מאשר יותר החברתי המודל לפי ניהול מציגות המסגרות זה בנושא כי לראות וניתן

 מאפיין בולט של המודל הרפואי הוא קביעת  .גמישות בבחירת שעת הרחצה ושעות הלינה וההשכמה

המודל החברתי המתאפיין יום של הצוות המטפל, לעומת הסדר על פי זמני רחצה, לינה והשכמה 

 33%-. בולישון בזמנים שנוחים לו, כפי שנוהגים אנשים בביתםגמישות וכיבוד רצון האדם להתרחץ ב

 40%-, ובדיירעל נטייה להתחשב יותר ברצון הלמדת מ, היש גמישות רבה בזמני הרחצהמן המסגרות 

הצורך מעין פשרה בין דפוס המבטא , של זמני רחצה קבועיםכמה חלופות ניתן לבחור בין מן המסגרות 

 50%-בכי רכי הצוות. אשר לשעות הלינה וההשכמה, ניתן לראות ולצורך להתחשב בצדייר להתחשב ב

לישון או  שוכביםבהם הם שהדיירים יכולים על פי רוב או תמיד לבחור את הזמנים ן המסגרות מ

הם מ 72% (;4.2 פרקוהמבקרים )ראו להלן  הדייריםיהם של תשובותל תואם גם זה . ממצאקמים

  .משכימים או לישון שוכביםבהן הם ש השעות את לבחור כלל בדרך או תמיד יכולים הםהשיבו כי 

 תיבמבמעבר למוסד יש מידה רבה של פגיעה בפרטיות של האדם. בחלק  .בחירת שותפים למגורים 

בנוגע לבחירת רצון בטא דיירים יחד בחדר. מתן אפשרות לבחור או לכמה אבות אף מתגוררים 

מאפשרים  סגרותהמן מ 40%-ב .של הדייר לצמצם את מידת הפגיעה בפרטיותו עשויהשותפים לחדר 

יצוין אפשר. ה תבמיד ,המקריםן בחלק מ מאפשרים זאת סגרותהממן  60%-בחירה ברוב המקרים, וב

 נאמר שאין אפשרות בחירה כלל. סגרותהממן אחת בכי אף לא 

 כרות יסיון ליצור קשרים והישל המודל החברתי הוא הנ מאפיין נוסף .יםהתאמת הצוות המטפל לדייר

עם אנשי צוות קבועים של הדיירים יומית -םיוכרות י. הדייריםלמעמיקה יותר בין הצוות המטפל 

אותם להכיר הצרכים וההעדפות של הדיירים וכן לדעת טוב יותר מהם מאפשרת הם שמטפלים ב

לדיירים מסוימים יש ציוות של אנשי צוות סגרות הממן  57%-האישית. במעמיקה יותר ברמה היכרות 

יש התחשבות בהעדפות  סגרותהממן  69%-בעוד עולה כי  ם.או ברובמן המקרים , בחלק מסוימים

    ולם. או בכהמקרים מי יטפל או לא יטפל בהם, ברוב בנוגע להחלטה הדיירים 

  ל המסגרת ע מבקריםוה הדיירים והשפעת סביבתיים מאפיינים סימנים של שינוי תרבותי במסגרת:

במראה ובהתנהלות.  – מיון לבתי חוליםימאפיין בולט של המודל הרפואי בניהול מסגרות לזקנים הוא הד

מאפיינים נבדקו המודל החברתי שואף להפוך את המסגרות לדומות עד כמה שניתן לבית. במסגרת המיפוי 

 .(3)לוח  תוהמסגרשל  התנהלותבבנראות וכלליים 
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 מופעלת בהןשהמסגרת, במסגרות  על והמבקרים דייריםהוהשפעת סביבתיים : מאפיינים 3 לוח
 (אחוזיםב) התכנית

היכן ממוקמת תחנת 
 האחיות במחלקה?

n=16 
-סך

 הכול

בדלפק במרחב 
הציבורי או 
 במרחב הציבורי ללא דלפק במסדרון

בחדרים המיועדים 
 אחר לכך

 100.0 62.5 31.2 0.0 6.2 
      

 אפשרות לדיירים האם
 עיצוב את לשנות

 ?החדר וקישוט

n=11 
-סך

 הכול

אין אפשרות 
לשנות את פני 

 החדר

ניתן לעשות שינויים קלים 
בלבד כגון הזזת רהיטים 
או הוספה של מנורות, 

 כסאות וכד'

לדיירים ניתנת 
אפשרות לעצב 

 אחר כרצונם

 100.0 0.0 27.3 54.5 18.2 
      

האם יש חדר מחשבים 
לרווחתם ולשימושם של 

 הדיירים?

n=16 
-סך

  אחר כן לא הכול

 100.0 0.0 87.5 12.5  
      

האם יש גישה ציבורית 
לאינטרנט אלחוטי 

(WIFI?) 

n=15 
-סך

  אחר כן לא הכול

 100.0 6.7 86.7 6.7  
      

 פרויקטים יש האם
 הכוללים ואירועים
ילדים  עם מפגשים

 ?נוערו

n=16 
-סך

 באופן קבוע לעתים קרובות לעתים רחוקות לא הכול

 100.0 0.0 6.2 50.0 43.8 
      

 והסביבה הקהילה האם
 בפעילות מעורבים
 ?במקום ובנעשה

n=16 
-סך

 באופן קבוע לעתים קרובות לעתים רחוקות לא הכול

 100.0 18.8 43.7 25.0 12.5 
      

 הולדת ימי נחגגים האם
 ?לדיירים

n=16 
-סך

 הכול
לא חוגגים ימי 
 הולדת במקום

לעתים רחוקות חוגגים, 
בעיקר אם הדייר או 

 משפחתו יוזמים

חוגגים במרוכז 
דיירים אחת כמה ל

 לתקופה
חוגגים לכל 
 דייר בנפרד

 100.0 0.0 6.2 75.0 18.8 
      

 דייריםקורה ש האם
 פעילויות מארגנים

 ?ספונטני באופן

n=16 
-סך

 באופן קבוע לעתים קרובות רחוקותלעתים  לא הכול

 100.0 18.8 50.0 25 6.2 
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 תחנת האחיות במיקום מרכזי )למשל בכניסה הצבת הספרות עולה כי ן מ .מיקום תחנת האחיות

המקום  חזותסממן של המודל הרפואי בהפעלת מסגרת, המדמה את היא למחלקה( או מאחורי דלפק, 

תחנת האחיות נמצאת בדלפק במרחב  סגרותהממן  63%-עולה כי ב 3למחלקה בבית חולים. מלוח 

במרחב ממוקמת תחנת האחיות אמנם ן המסגרות מ 31%-. ב, זאת בדומה למודל הרפואיהציבורי

הציבורי אך ללא דלפק, דבר שלפי הספרות מטשטש מחסום מסוים בין הצוות המטפל לדיירים, ובכך 

 מיון לבית חולים.ימפחית את הד

 האפשרות לשנות את פני החדר, להוסיף חפצים אישיים, מדף  .אפשרות לשנות ולעצב את החדר

לשוות מסגרת ולספרים, תמונות וכד' מאפשרת לאדם שעזב את ביתו בקהילה "להרגיש יותר בבית" ב

יתר בם את החדר. מאפשרים לדיירים לעצב כרצונסגרות הממן  55%-ב. יותרמראה ביתי  הל

נמצא דייר סוג המחלקה שהעל פי שינויים עריכת שינויים קלים בלבד או עריכת מאפשרים  סגרותהמ

 לעשות שינויים כלל.כי אין אפשרות נאמר אחד מוסד לא באף כי בה. יצוין 

 ( חדרי מחשבים ושימוש באינטרנט אלחוטיWIFI). השימוש במחשב  ,הטכנולוגיה חותתעם התפ

יומית, התעדכנות באקטואליה וביצוע פעולות שונות הוא צורך -םובאינטרנט לצורך תקשורת יו

מהם  76%-משתמשים במחשב ובאינטרנט ו 65מבני + 42% ,על פני נתוני הסקר החברתיבסיסי. 

 (.2014חושבים שאינטרנט מאפשר שמירה על קשר עם חברים )קשישים בישראל, שנתון סטטיסטי 

יותר, אין בהכרח  ותגדול סגרותמב, אם כי לשימוש הדיירים יש מחשבים סגרותהמבכל נמצא כי 

 להשתמש אפשרבהם שמחשבים בכל מחלקה אלא באזור מרכזי, או לחלופין יש זמנים מוגדרים 

יש אינטרנט אלחוטי  סגרותהמן מ 90%-)למשל, בזמן פעילות של רכזת תעסוקה(. בכ במחשבים

 ובאי המקום. םדייריהלרווחת 

 אחד הקשיים במעבר האדם הזקן למוסד הוא  .קיום פרויקטים משותפים לקהילה, ילדים ונוער

המודל החברתי ואילו . המודל הרפואי יוצר גבולות ברורים בין הזקן לקהילה הקהילהן ההפרדה מ

 המסגרותן מ 94%-בנמצא כי . הלרואה באדם הזקן אדם בעל מעמד שיש לו עוד רבות לתרום 

 הקהילה בשיתוף נוספות פעילויות. קרובות לעתיםאו קביעות מתקיימות פעילויות עם ילדים ונוער ב

 הקהילה בשיתוף פעילויות המסגרות ןמ 38%-ב .פחות תדיר באופן מתקיימות( טיולים כגון)

 קרובות. לעתים או קביעותב מתקיימות

 ןמ 75%-ב. בחייו באדם ובאירועים משמעותייםדרך להכרה חגיגת ימי הולדת היא  .ציון ימי הולדת 

, לכל אדם תחוגגים אישי המסגרותן מ 19%-ב ולמבקרים. לדיירים במרוכז הולדת ימי חוגגים המסגרות

 .זאת יוזמים המשפחה בני או, המבקר ,הדייר אם בעיקר, רחוקות לעתים חוגגים המסגרות ןמ 6%-בו

 הםלהעיד על מידת המעורבות של עשויות אלה .מבקריםוה הדיירים מטעם הבאות ויוזמה התארגנות 

נמצא כי לעומת מצב של פסיביות וקבלה של סדר יום מוכתב.  היום ובהשפעה עליובהתנהלות סדר 

שעושים זאת כלל או  ותאינם מארגנים פעילויות ספונטניומבקרים  ( דיירים69%) המסגרותבמרבית 

הרואים בעידוד אקטיביות  התכניתמפעילי  דעתם שלהדבר עולה בקנה אחד עם רחוקות.  לעתיםרק 

המסגרות הדיירים ן מ 25%-באחד האתגרים העיקריים מבחינתם. רבה יותר מצד המשתתפים את 

 .קביעותהמסגרות הדבר מתרחש בן מ 6%-קרובות וב לעתיםמבקרים מארגנים פעילויות וה
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 התכנית בהפעלת אתגרים

  ?התכנית בהפעלת האתגרים ךיבעיני םמה

 כמה לשתף ,אקטיבית להיות לקהילה לגרום הוא ,הקהילה מפתחותמ 58% ציינו אותוש ,המרכזי האתגר

 הוא העיקרי האתגר" לה: מחוצההן ו הצומחת בקהילה הן למעורבותם בפעילות ולגרום דיירים שיותר
 הדיירים של יכולת שיפור" ,"הדיירים את להפעיל להמשיך, ונטיוורל משמעותי, אטרקטיבי להיות להמשיך
ממפתחות  33%. ("כה עד הסתייע שלא דברים ועוד רחצה, ארוחות זמני) שונים חיים תחומי על להשפיע

 האתגר את ציינו 33%-ו ,המטפל הצוות של והמעורבות הפעולה שיתוף הגברת של האתגרהקהילה ציינו את 

  .הקבוצתיות לשיחות נושאים במציאתהטמון 

 הדרכהובצורך בתמיכה 

 במפגש או ברענון צורך הביעו 31%. הדרכה באופן כלליבו בליווי צורך הביעו (83%) הקהילה מפתחות מרבית

 אחרתו , חודשי בסיס על בליווי צורך הביעה אחת קהילה מפתחת; אשל-וינט'גמ תכניתה מנחת עם אישי

. שנה בחצי או ברבעון פעם שוטפת בהדרכה צורך הביעו הקהילה ממפתחות 31%. שנתי במפגש צורך הביעה

שאחת  ,יום מרכזיבו אבות בבתי המקצוע ולאנשי הקהילהמפתחי ל שנתי אשל מקיים כנס-יש לציין כי ג'וינט

 .המקצועיות יהםמתן במה למפתחי קהילות לשתף ברגשותיהם ובתובנות היאקריות יממטרותיו הע

 סקר דיירים ומבקרים 4.2

 שאינםדיירים ומבקרים  לבין בתכנית המשתתפים ומבקרים דיירים בין השוואה 4.2.1

  מופעלת היא שבהן במסגרות, בה משתתפים

ן מופעלת מסגרות שבהב ומבקרים דיירים בקרבשנערך זה מציגים את תוצאות הסקר  בפרקהנתונים 

לבין אלה התכנית  ובהשוואה בין משתתפי ,בנפרד עבור בתי אבות ומרכזי יום . הנתונים מוצגיםהתכנית

 הדיירים של הםמדברי לקוחיםבפרק זה שיובאו הציטוטים  באותה מסגרת.ה, ב משתתפיםשאינם 

 .במסגרות והמבקרים

 נתונים כלליים

המרואיינים נשאלו על גילם, על מצבם המשפחתי ועל שנות הוותק שלהם במסגרת. תשובותיהם מוצגות 

 להלן. 6-4בלוחות 

שתתפות הוה לפי סוג המסגרת ,התכנית מופעלת בהןשבמסגרות )בשנים( : גיל המרואיינים 4 לוח
 בפעילות 

 

 
הכול -סך
(n=131) 

 (n=71מרכזי יום ) (n=60בתי אבות )

הכול -סך
(n=60) 

משתתפים 
 בתכנית

(n=45) 

לא משתתפים 
 בתכנית

(n=15) 
הכול -סך
(n=71) 

משתתפים 
 בתכנית

(n=46) 

לא משתתפים 
 בתכנית

(n=25) 

 80.12 79.37 79.63 85.33 83.4 83.88 81.58 גיל ממוצע
 82 81 82 88 84 85.5 83 גיל חציוני
 65 53 53 64 68 64 53 גיל מינימלי
 92 94 94 93 95 95 95 גיל מקסימלי
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לפי סוג המסגרת , התכנית מופעלתבמסגרות שבהן  מרואייניםשל המשפחתי המצב ה: 5 לוח
 )באחוזים( וההשתתפות בפעילות

 
הכול -סך
(n=131) 

 (n=71) מרכזי יום (n=60אבות )בתי 

הכול -סך
(n=60) 

משתתפים 
בתכנית 

(n=45) 

לא משתתפים 
בתכנית 

(n=15) 
הכול -סך
(n=71) 

משתתפים 
 בתכנית

(n=47) 

לא משתתפים 
 בתכנית

(n=24) 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 הכול-סך

 54.1 66.0 62.0 53.3 62.2 60.0 61.0 אלמן

 16.7 12.8 14.1 13.3 11.1 11.7 13.0 גרוש

 29.2 19.1 22.5 20.0 24.4 23.3 22.9 נשוי

 0.0 2.1 1.4 13.3 2.2 5.0 3.1 רווק
 

התכנית, לפי סוג המסגרת  מופעלת, במסגרות שבהן המרואייניםשל  : ותק במסגרת )בשנים(6 לוח
  וההשתתפות בפעילות

 
הכול -סך
(n=130) 

 (n=72יום )מרכזי  (n=58בתי אבות )

הכול -סך
(n=58) 

משתתפים 
 בתכנית

(n=44) 

לא משתתפים 
 בתכנית

(n=14) 

-סך
הכול 

(n=72) 

משתתפים 
 בתכנית

(n=47) 

לא משתתפים 
 בתכנית

(n=25) 
 5.00 4.34 4.57 7.24 3.27 4.23 4.42 ותק ממוצע

 2 4 3 6.5 2.5 3 3 ותק חציוני

פחות  ותק מינימלי
 משנה

פחות 
 משנה

פחות 
 פחות משנה משנה

פחות 
 משנה

פחות 
 פחות משנה משנה

 30 13 30 16 12.5 16 30 ותק מקסימלי
 

 84יום )הבמרכזי  גיל המבקריםאבות גבוה יותר מהבבתי של הדיירים  הממוצעהגיל עולה כי  6-4מלוחות 

אלו גילם הממוצע של במעט מנמוך  תכניתהמשתתפים בגילם הממוצע של נראה כי כמו כן ו, (80לעומת 

במרכזי . (80.12לעומת  79.37ן במרכזי יום )הו (85.33לעומת  83.4בבתי אבות )הן  תכניתב משתתפיםאינם ש

וניתן לראות שיש יותר אלמנים בקרב  ,יותר נשואים ופחות אלמנים לעומת הדיירים בבתי אבותיש יום ה

 לעומת 5% הוא אבות בבתי הרווקים של חלקם. בה לעומת אלו שאינם משתתפים תכניתהמשתתפים ב

של המבקרים  נמוך מעט מזהותק הממוצע במסגרת של הדיירים בבתי אבות ו. היום במרכזי כאחוז אחד

  .התק של אלו שאינם משתתפים בוהון נמוך יותר מ תכנית, והוותק של המשתתפים בבמרכזי יום

 תחושת השייכות והיכולת לשנות דברים

תחושת , לחברה מתגברות תחושות השייכות סגרותמבתרבותי  כי במהלכים של שינויהספרות עולה ן מ

יש להם יכולת להשפיע ולשנות דברים במסגרת. כדי לנסות לעמוד כי הדיירים תחושת האווירה הביתית ו

 ,תשובותיהם מוצגות 11-7לוחות מה שאלות. בהמרואיינים כנשאלו  תחושות אלותרומת התכנית לעל 

  .לבין אלה שאינם משתתפים בהמשתתפים בתכנית הבין  בחנהבה
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 "האם אתה מרגיש שיש לך כתובת לפנות אליה כשרע לך או כשאתה צריך משהו?"

לפי סוג המסגרת וההשתתפות יש להם כתובת לפנות אליה, דיירים והמבקרים כי תחושת ה: 7 לוח
  אחוזים(ב) בפעילות

 הכול-סך 
 בכלל לא או 
 מאודבמידה מעטה 

במידה 
 רבהבמידה  מעטה

 במידה 
 ממוצע מאודרבה 

 3.26 51.2 32.6 7.8 8.5 100.0 הכול-סך

 3.37 58.9 25.6 8.9 6.7 100.0 משתתפים
 3.03 33.3 48.7 5.1 12.8 100.0 לא משתתפים

P<0.05       P<0.05 

 3.24 46.6 39.7 5.2 8.5 100.0 בתי אבות
 3.40 55.8 32.6 7.0 4.7 100.0 משתתפים

 2.80 20.0 60.0 0.0 20.0 100.0 לא משתתפים
P<0.05       P<0.05 

 3.28 54.9 26.8 9.9 8.5 100.0 מרכזי יום
 3.34 61.7 19.1 10.6 8.5 100.0 משתתפים

 3.17 41.7 41.7 8.3 8.3 100.0 לא משתתפים

 

דיירים מיש להם כתובת לפנות אליה יותר דיירים ומבקרים המשתתפים בתכנית חשים כי עולה כי  7 מלוח

ההבדלים נמצאו מובהקים סטטיסטית בבתי אבות, אך לא במרכזי יום.  בה.משתתפים ומבקרים שאינם 

אלה שאינם  לעומתבתכנית  המשתתפיםכלל  בקרב מובהק באופן גבוה זו לשאלה הממוצע הציוןככלל, 

 .בה שתתפיםמ

 מרגיש חלק מקבוצה?"אתה "באיזו מידה 

  אחוזים(ב) לפי סוג המסגרת וההשתתפות בפעילות: דיירים ומבקרים החשים חלק מקבוצה, 8 לוח

 הכול-סך 
 בכלל לא או 
 במידה רבה במידה מעטה מאוד במידה מעטה

 במידה 
 ממוצע מאודרבה 

 3.05 39.4 37.1 12.9 10.6 100.0 הכול-סך
 3.21 47.8 33.7 9.8 8.7 100.0 משתתפים

 2.70 20.0 45.0 20.0 15.0 100.0 לא משתתפים
P<0.05       P<0.01  

 2.73 22.0 47.5 11.9 18.6 100.0 בתי אבות
 2.89 27.3 47.7 11.4 13.6 100.0 משתתפים

 2.27 6.7 46.7 13.3 33.3 100.0 לא משתתפים

      P<0.05  

 3.31 53.4 28.8 13.7 4.1 100.0 מרכזי יום
 3.50 66.7 20.8 8.3 4.2 100.0 משתתפים

 2.96 28.0 44.0 24.0 4.0 100.0 לא משתתפים
P<0.05       P<0.01  
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חלק מקבוצה, הן בבתי אבות והן כי הם יותר  מידה רבהחשים בבתכנית המשתתפים עולה כי  8מלוח 

 יום ההבדל מובהק סטטיסטית(.הבמרכזי יום )במרכזי 

)למשל להשפיע על תכניות ופעילויות או על  במסגרת?לשנות דברים  "האם אתה מרגיש שיש לך כוח
 שינויים בתפריט הארוחות וכד'(?"

לפי סוג המסגרת , דברים במסגרת שנותליכולת : דיירים ומבקרים החשים שיש להם 9 לוח
 אחוזים(ב) וההשתתפות בפעילות

 הכול-סך 
 בכלל לא או 

 במידה רבה במידה מעטה במידה מעטה מאוד
 במידה 

 ממוצע רבה מאוד
 2.01 18.2 7.4 11.6 52.9 100.0 הכול-סך

 2.11 20.0 18.8 14.1 47.1 100.0 משתתפים
 1.75 13.9 13.9 5.6 66.7 100.0 לא משתתפים

       

 1.74 7.8 15.7 19.6 56.9 100.0 בתי אבות
 1.87 10.5 15.8 23.7 50.0 100.0 משתתפים

 1.38 0.0 15.4 7.7 76.9 100.0 לא משתתפים
       

 2.20 25.7 18.6 5.7 50.0 100.0 מרכזי יום
 2.31 27.7 21.3 6.4 44.7 100.0 משתתפים

 1.95 21.7 13.0 4.3 60.9 100.0 לא משתתפים

 

יותר דברים במסגרת לשנות  כי יש להם יכולתתכנית חשים ב םמשתתפידיירים ומבקרים העולה כי  9לוח מ

 20% ,. למשלסטטיסטיתההבדלים אינם מובהקים בה, אך  שאינם משתתפים דיירים ומבקריםמאשר 

החשים  14%לעומת  מאודבמידה רבה במסגרת  דבריםלשנות  המשתתפים מרגישים שיש להם יכולתקרב מ

להשפיע  יכולים המשתתפים חשים שאינםקרב מ 47%כמו כן, . בתכנית שאינם משתתפיםמקרב אלה כך 

מדוע אתה "בתשובה לשאלה . בה אלה שאינם משתתפיםהחשים כך מקרב  67%לעומת על הנעשה במסגרת 

"בשביל לבטא את עצמי, לבקש שינויים ושיפורים, להתלונן אם  :המשתתפיםהשיבו  ?"תכניתמשתתף ב
 צריך", "כל אחד יכול לבטא את עצמו ואת רצונו ויכול לשנות".

 המשתתפים בקרב גם, כללי באופן נמוכה והמבקרים הדיירים שחשים ההשפעה יכולת כימעניין לראות 

 אבות בבתי) 47% על עומד המשתתפים כלל מקרב להשפיע יכולת להם שאין חשיםה אלו של חלקם .בתכנית

 שחשים והמבקרים הדיירים של חלקם, בתכנית משתתפים שאינם אלו מקרב(. 45% – יום מרכזיוב 50% –

 .יום במרכזי 61%-ול אבות בבתי 77%-ל מגיעו, יותר גדול להשפיע יכולת להם שאין
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 רצונותיך?"את מרגיש שיש לך אפשרות להשמיע את קולך ואתה "באיזו מידה 

לפי , להם לבטא את רצונותיהםהדיירים והמבקרים חשים כי התכנית מסייעת בה שהמידה : 10 לוח
  אחוזים(ב) סוג המסגרת וההשתתפות בפעילות

 
-סך

 הכול
 בכלל לא או 

 במידה רבה במידה מעטה מעטה מאודבמידה 
 במידה 

 ממוצע רבה מאוד
 2.98 40.5 30.2 15.9 13.5 100.0 הכול-סך

 3.16 48.3 29.9 11.5 10.3 100.0 משתתפים
 2.56 23.1 30.8 25.6 20.5 100.0 לא משתתפים

P<0.05       P<0.01  

 2.84 35.1 31.6 15.8 17.5 100.0 בתי אבות
 3.09 45.2 31.0 11.9 11.9 100.0 משתתפים

 2.13 6.7 33.3 26.7 33.3 100.0 לא משתתפים
P<0.05       P<0.01  

 3.09 44.9 29.0 15.9 10.1 100.0 מרכזי יום
 3.22 51.1 28.9 11.1 8.9 100.0 משתתפים

 2.83 33.3 29.2 25.0 12.5 100.0 לא משתתפים

 
את שיש להם אפשרות להשמיע את קולם ו חשים בתכניתהמשתתפים דיירים ומבקרים  עולה כי 10מלוח 

. ההבדלים קיימים גם בבתי אבות וגם בה שאינם משתתפים דיירים ומבקריםרצונותיהם יותר מאשר 

הוא חיזוק תכנית השל בולטים ה המאפיינימבבתי אבות. אחד  תוהם מובהקים סטטיסטי ,במרכזי יום

חזרה בקול רם על באמצעות קול או -ידי שימוש במגבר באמצעים טכניים )על הןקולם של המשתתפים, 

מאפיין במפגש. אחת את קולו לפחות פעם להשמיע הקפדה שכל אחד יוכל להתבטא והן תודות לדבריהם( ו

"בתכנית הזאת נותנים להביע דעה. שם אני משמיע את של המרואיינים:  יהםבא לידי ביטוי בתחושותזה 
 י ומה אני".עצמי", "להשמיע את עצמי, מי אנ

 מרגיש שיש אווירה ביתית במסגרת?"אתה "באיזו מידה 

 לפי סוג המסגרת וההשתתפות בפעילות: דיירים ומבקרים החשים שיש אווירה ביתית במסגרת, 11 לוח
  אחוזים(ב)

 הכול-סך 
 בכלל לא או 

 במידה מעטה מאוד
במידה 
 במידה רבה מעטה

 במידה 
 ממוצע מאודרבה 

 3.29 53.4 27.1 15.0 4.5 100.0 הכול-סך
 3.26 54.8 22.6 16.1 6.5 100.0 משתתפים

 3.37 50.0 37.5 12.5 0.0 100.0 לא משתתפים
       

 3.15 45.0 31.7 16.7 6.7 100.0 בתי אבות
 3.07 42.2 31.1 17.8 8.9 100.0 משתתפים

 3.40 53.3 33.3 13.3 0.0 100.0 לא משתתפים
       

 3.41 60.3 23.3 13.7 2.7 100.0 מרכזי יום
 3.48 66.7 14.6 14.6 4.2 100.0 משתתפים

 3.36 48.0 40.0 12.0 0.0 100.0 לא משתתפים
P<0.05        
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ן מ 45% ;קיים הבדל בין בתי אבות לבין מרכזי יום באשר לתחושת האווירה הביתיתעולה כי  11מלוח 

 המבקרים מקרב 60%לעומת  מאודבמידה רבה אווירה ביתית במסגרת יש כי  חשיםהדיירים בבתי אבות 

 . כך החשים יוםה במרכזי

 ,מאוד רבה במידה תביתי אווירה מרגישים הם כי דיווחו תכניתב משתתפים שאינם דיירים, אבות בבתי

 מובהק אינו בתוצאות ההבדל כי אם(, בהתאמה, 42% לעומת 53%) בה המשתתפים אלה מאשר יותר

וירה ביתית כי הם מרגישים אודיווחו  בתכניתהמשתתפים קרב המבקרים מ 67% ,במרכזי יום .סטטיסטית

זה הבדל  בה וציינו כי הם חשים כך. מאלה שאינם משתתפים 48%לעומת  מאודבמסגרת במידה רבה 

 . מובהק סטטיסטית

 תחושת הבדידות

 42% ,החיים בקהילה 75בני + תחושת הבדידות. מתוךהמאפיינים של גיל הזיקנה הוא עלייה בן אחד מ

 תחושת בחינת(. 2013קרובות )למ"ס, הסקר החברתי  לעתיםמדווחים כי הם חשים בדידות מדי פעם או 

 יכל   יש על בדידות.ישירות מדווחים אינם , שכן אנשים רבים )בעיקר גברים( מורכב דבר היא בדידותה

באופן עקיף, אך במחקר זה לא  הבדידות סוג אתו הבדידות מידת את לבחון המאפשרים מורכבים מדידה

המרואיינים נשאלו במחקר זה  .נעשה בהם שימוש בשל העובדה שנושא הבדידות לא עמד במוקד המחקר

שבו משתמשים בסקר החברתי של הלמ"ס , באמצעות פריט בודד וישיר שלהםתחושת הבדידות על 

 .12 מוצגות בלוחשל המרואיינים תשובותיהם ובסקרים נוספים. 

 ?"בדידות מרגיש אתה בהםש מצבים יש האם"

  אחוזים(ב) לפי סוג המסגרת וההשתתפות בפעילותדיירים ומבקרים החשים בדידות,  :12 לוח

 אף פעם לא הכול-סך 
לעתים 
 רחוקות

 לפעמים, 
 מדי פעם

לעתים 
 ממוצע קרובות

 2.34 22.1 26.0 15.3 36.6 100.0 הכול-סך

 2.31 21.7 26.1 14.1 38.0 100.0 משתתפים
 2.38 23.1 25.6 17.9 33.3 100.0 לא משתתפים

       

 2.33 23.3 23.3 16.7 36.7 100.0 בתי אבות
 2.27 22.2 22.2 15.6 40.0 100.0 משתתפים

 2.53 26.7 26.7 20.0 26.7 100.0 לא משתתפים
       

 2.34 21.1 28.2 14.1 36.6 100.0 מרכזי יום
 2.36 21.3 29.8 12.8 36.2 100.0 משתתפים

 2.29 20.8 25.0 16.7 37.5 100.0 לא משתתפים

 

חשים  44.4%) מדווחים פחות על תחושת בדידותהמשתתפים בתכנית בבתי אבות  דייריםעולה כי  12מלוח 

, אם כי (53.4%) שהשיבו כך דיירים שאינם משתתפים בה לעומת קרובות( לעתיםבדידות מדי פעם או 

אלה לבין בתכנית המשתתפים מבקרים במרכזי יום לא נמצא הבדל בין ההבדל אינו מובהק סטטיסטית. 

 לפיגברים )מאחר שנשים חשות בדידות יותר מאשר  תחושת הבדידות.ה, בכל הקשור לשתתפים בשאינם מ

 קיימים האם בדקנו ,(שונות שנים, קשישים בישראל, שנתון סטטיסטי , בתוךס"הלמ של החברתי הסקר

אכן נשים  הבדיקה איששו כי תוצאות. מגדר לפי ,משתתפים ללא משתתפים בין הבדידות בתחושת הבדלים
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לא נמצאו הבדלים מובהקים בתחושת הבדידות של . עם זאת, מגברים יותרלחוש בדידות נוטות 

 .גם בהתחשב במגדר ,המשתתפים בתכנית לעומת אלה שאינם משתתפים בה

 עצמיתהערכה 

( על Norton, 2003נורטון ) קהילה צומחת מהווה מסגרת של קבוצה, ובהתאם לממצאים שלשל פעילות ה

לבדוק האם יש קשר בין השתתפות של חבריהן, ביקשנו החשיבות של קבוצות בהגברת ההערכה העצמית 

ריטים מתוך השתמשנו בשלושה פה מדידה. לצורך של הדיירים והמבקרים עצמיתההערכה הבין ו בתכנית

 הנדין, רובינס של הסולם מתוך נוסף ובפריט (Rosenberg, 1965) רוזנברג של העצמית סולם ההערכה

שנמצא כמודד הערכה עצמית בפני עצמו וכן במתאם , (Robins, Hendin, & Trzesniewski, 2001) טרזסנייבסקיו

)הערכה  1-מ, חמש דרגותובו צמית נבנה מדד להערכה ע האלה פריטים מארבערוזנברג.  גבוה גם עם הסולם של

 .(13)לוח  α = 0.723. למדד נמצאה מהימנות גבוהה של )הערכה עצמית גבוהה( 5 עדועצמית נמוכה( 

  לפי סוג המסגרת וההשתתפות בפעילות, המרואייניםשל  הערכה עצמית :ציון ממוצע למדד :13 לוח

 ציון ממוצע 
 4.07 הכול-סך

 4.00 משתתפים

 4.10 לא משתתפים
  

 3.90 בתי אבות
 3.74 משתתפים

 3.95 לא משתתפים
  

 4.21 מרכזי יום
 4.15 משתתפים

 4.24 לא משתתפים

 
אלה בין דיירים ומבקרים המשתתפים בתכנית ועולה כי אין הבדלים במדד ההערכה העצמית בין  13מלוח 

ההערכה העצמית של מבקרים במרכזי יום נמצא כי  ,בפעילותללא קשר להשתתפות . בה משתתפיםשאינם 

  .(p<0.05באופן מובהק ) גבוהה מזו של דיירים בבתי אבות

 קשרים עם הצוות המטפל

 Harris et) הספרות מתוך וכן התכנית מופעלת שבהן המסגרות ומנהלי קהילהה פתחותמ עם שיחות מתוך

al., 2006; Koren, 2010) היא תכניות לשינוי תרבותי  שלקהילה צומחת ו תכניתההשפעות של  אחת כי עולה

לדיירים  מבקריםההדיירים ובין  וכן ,יירים והמבקרים לבין הצוות המטפלכרות בין הדיחיזוק הקשרים והה

 המטפל הצוות עם ביחסים עוסק הראשון המדד. מדדים שני נבנו זו השפעה אחרים. לצורך מדידתומבקרים 

 העוסקות בקשרים בין הדיירים והמבקרים לבין אנשי הצוות. השאלות הן: באיזו שאלות משלוש ומורכב

 אנשיו העובדים עם טובים קשרים לך יש הפרטיים; האם בשמותיהם הצוות אנשי את מכיר אתה מידה

-ל( כרותיה חוסר) 1 שבין בטווח הנעותאישי. למדד זה ארבע דרגות  באופן אותך מכיר הצוות הצוות; האם

 (. 14 לוח) α = .634 של מהימנות נמצאה למדד(. טובה כרותיה) 4
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  לפי סוג המסגרת וההשתתפות בפעילותכרות עם אנשי הצוות, יה :: ציון ממוצע למדד14 לוח

 ציון ממוצע 
 3.36 הכול-סך

 3.49 משתתפים
 3.06 לא משתתפים

P<0.05  

 3.40 בתי אבות
 3.49 משתתפים

 3.13 לא משתתפים
P<0.05  

 3.32 מרכזי יום
 3.48 משתתפים

 3.01 לא משתתפים
P<0.05  

 

כרות טובה יותר ויחסים ייש התכנית משתתפים בדיירים ומבקרים הבין אנשי הצוות ובין  עולה כי 14מלוח 

שנמצאו ההבדלים תכנית. אינם משתתפים בדיירים ומבקרים שטובים יותר מאשר בין אנשי הצוות ובין 

  הקבוצות מובהקים סטטיסטית.בין 

   עצמם ביןל והמבקרים הדיירים בין קשרים

מורכב . המדד אחריםומבקרים דיירים  ובין מבקריםהו הקשר בין הדיירים בדיקתהמדד השני נבנה לצורך 

במחלקה שלך  או האבותהאחרים בבית  מבקרים() הדיירים אתשאלות: באיזו מידה אתה מכיר  מחמש

באיזו מידה יוצא  ;( אחרים במקוםמבקרים) דיירים עםבאיזו מידה יש לך קשרים טובים  )במרכז היום(;

האם אתה שם לב כשדיירים )מבקרים( אחרים  ;לך לקיים שיחות משמעותיות עם דיירים )מבקרים( אחרים

האם דיירים )מבקרים( אחרים ישימו לב אם אתה  ;יוצאים לחופשה לכמה ימים או חס וחלילה לאשפוז

 למדד(. טובה כרותיה) 4-ל( כרותיה חוסר) 1 בין הנעותבע דרגות למדד זה ארימים. כמה עדר למשך ית

 .(15 לוח) α = 680 של מהימנות נמצאה

  לפי סוג המסגרת וההשתתפות בפעילות, והמבקרים כרות בין הדייריםיה :: ציון ממוצע למדד15 לוח

 ציון ממוצע 
 2.77 הכול-סך

 2.87 משתתפים
 2.55 משתתפיםלא 

P<0.05  

 2.69 בתי אבות
 2.71 משתתפים

 2.65 לא משתתפים
  

 2.83 מרכזי יום
 3.02 משתתפים

 2.48 לא משתתפים
P<0.05  



 

26 

, מבקרים אחריםובינם לבין דיירים  ותרקשרים טובים ימדווחים על התכנית עולה כי משתתפי  15מלוח 

הפער בציון בולט וההבדל  ;הדבר בולט במיוחד במרכזי יום .בה משתתפים שאינםדיירים ומבקרים לעומת 

עם דיירים  יותרעל קשרים טובים דיירים המשתתפים בתכנית מובהק סטטיסטית. בבתי אבות העידו ה

 לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין תשובותיהם לתשובותיהם של דיירים שאינםאולם  ,אחרים

אנשים שלא ידעתי עליהם כלום ובעצם ]הפעילות[ מקרב... "יש  מדברי המשתתפים:בתכנית. משתתפים 
 את הבודדים...", "קהילה צומחת נותנת לאנשים להכיר אחד את השני".

 הצוות מאנשי יחס

 הצוות ןמ שהיחס מרגישים הם בהש המידה על נשאלו והמבקרים הדיירים, כרותיהה מידת על נוסף

 מרגיש אתה מידה ובאיז: "לדוגמה) שאלות משלוש נבנה המדד .יהםרצונותב מתחשבו אותם מכבד במסגרת

 במידה) 4ועד ( מאוד מעטה במידה או לא בכלל) 1-מ עותהנ דרגות ארבע לוו ?"(כאדם אותך מכבד שהצוות

דיירים  בקרב 3.6מניתוח התשובות עולה כי הממוצע נע בין  .α = .827 של מהימנות נמצאהלמדד (. מאוד רבה

. הבדלים אלה אינם מובהקים אלה המשתתפים בהבקרב  3.7לבין תכנית משתתפים בשאינם  ומבקרים

נם מביעים איהתכנית וכי משתתפי  ,לוהכ-סךהוא טוב בעל כך שהיחס מאנשי הצוות  ומעידים סטטיסטית

 תחושה שונה באשר לכך.

הדיירים והמבקרים כי יש  תחושתלו צוותה אנשי עם קשרל בנוגע הממצאים את לדעתנו מחזק זה ממצא

 יותר טובים קשרים להם שיש חשים התכנית משתתפיכי  נמצא לוא בנושאים. במסגרת שפיעלהלהם יכולת 

 מיחס נובעות אינן אלו תחושותש נראה אולם. בה משתתפים שאינם אלו מאשר יותר רבה השפעה ויכולת

 .םמשתתפיה של האישיות יהםמתחושות אלא, למשתתפים כביכול שניתן צוות אנשי של מועדף

 שינההשעות תפריט ועל הדיירים על השפעת ה

המושפעים ממהלך של שינוי תרבותי והפיכה של מסגרת ממסגרת בעלת אופי מוסדי  ההיבטיםן אחד מ

דיירים מידה רבה יותר של השפעה על סוג המזון שהם ללמסגרת עם אופי ביתי יותר הוא בכך שניתנת 

יה בהנהלת המוסד בה ניתן להשפיע תלושהמידה בהן הם שוכבים לישון או קמים. שעל השעות כן אוכלים ו

ביקשנו אם לאו. תכנית וומן הסתם הכללים חלים על כל הדיירים, אם הם משתתפים ב ,לענייןובגישתו 

 יותר לעניין השינוי התרבותי.חיובית גישה הצוותים מגלים מופעלת התכנית  ןשבה סגרותמבאם הלבדוק 

את  לבחורמידת החופש כן על והתפריט להשפיע על שלהם מידת היכולת הדיירים והמבקרים נשאלו על 

 .17-16תשובותיהם מוצגות בלוחות  .(שינה נשאלה בבתי אבות בלבדבנוגע לשעות השאלה ה) שעות השינה
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 "האם יש לך או לדיירים אחרים אפשרות לבחור ולהשפיע על המזון שאתם אוכלים?"

התפריט, לפי סוג המסגרת וההשתתפות השפעה על כי יש להם מבקרים הדיירים והתחושת : 16 לוח
  אחוזים(ב) בפעילות

 ממוצע מאודבמידה רבה  במידה מסוימת בכלל לא  הכול-סך 
 1.52 15.6 21.3 63.1 100.0 הכול-סך

 1.67 20.2 26.2 53.6 100.0 משתתפים
 1.21 5.3 10.5 84.2 100.0 לא משתתפים

P<0.01      P<0.01 

 1.50 10.7 28.6 60.7 100.0 בתי אבות
 1.63 14.6 34.1 51.2 100.0 משתתפים

 1.13 0.0 13.3 86.7 100.0 לא משתתפים
P<0.05      P<0.05 

 1.54 19.7 15.2 65.2 100.0 מרכזי יום
 1.70 25.6 18.6 55.8 100.0 משתתפים

 1.30 8.7 8.7 82.6 100.0 לא משתתפים
     P<0.05  

 

יכולים להשפיע על ן הם איחשים כי הדיירים והמבקרים רוב כי מסתמן  16וח ן הנתונים המוצגים בלמ

 בתכנית המשתתפים אבותה בתיב הדיירים ,זאת עם(. 1.52 ממוצע, 65%-ל 61% בין) צורהבשום תפריט ה

 מובהק הבדל) בה משתתפים שאינם דיירים לעומת תפריטה על להשפיע יכולים כן הם כי חשים

יש להם יכולת להשפיע על כי תכנית חשים ב משתתפיםההמבקרים ן מ 26% ,יוםה במרכזי .(סטטיסטית

)ההבדל אינו בתכנית וחשים כך שאינם משתתפים ן המבקרים מ 9%לעומת  מאודבמידה רבה תפריט ה

  מובהק סטטיסטית(.

בהן אתה מתעורר ששוכב לישון או את השעות אתה בהן ש"האם אתה יכול לבחור לעצמך את השעות 
 בבוקר?"

לפי סוג המסגרת וההשתתפות  שלהם, בחור את שעות השינהלכולים הם יהדיירים כי תחושת  :17 לוח
  אחוזים(ב) בפעילות

 ממוצע תמיד בדרך כלל כן לפעמים לא הכול-סך 
 3.32 71.7 6.7 3.3 18.3 100.0 בתי אבות

 3.22 66.7 8.9 4.4 20.0 100.0 משתתפים
 3.60 86.7 0.0 0.0 13.3 100.0 לא משתתפים

 

הם יכולים תמיד לבחור בעצמם את שעות חשים כי ( 72%רוב הדיירים בבתי האבות )מראה כי  17לוח 

מקרב  67%עומת לדיווחו שהם מרגישים כך תכנית דיירים שאינם משתתפים במקרב ה 87%השינה שלהם. 

 אינם מובהקים סטטיסטית.אלה הבדלים תכנית שציינו כי הם חשים כך. עם זאת, משתתפים בהדיירים ה
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 הצוות ידי על ומבקרים דיירים של פטירתם ציון

ציון פטירתם של חברים אחרים על ידי הצוות נשאלו על החשיבות שהם מייחסים להדיירים והמבקרים 

תם של חברים ורואים בכך התייחסות ציון פטירלחשיבות מייחסים יש המן התשובות עולה כי מסגרת. ב

תכיפותם בשל הסבורים שיים במסגרת מוסדית. לעומתם יש חברתית הדומה יותר לחיים בקהילה מאשר לח

 מעונייניםשהם יש שציינו , ושלא לציין זאת בפומבי עדיףהשפעתם על מצב הרוח עקב אירועים אלו ו של

 ושאנשים לא "יעלמו" בלי הסבר. ,לשמוע על כך במסגרת עדכונים

מידה חשוב בעיניך שהצוות והדיירים האחרים יציינו את פטירתו של אחד הדיירים  ו"באיז
 )המבקרים(?"

לפי , תם של דיירים ומבקריםפטירשל ציון מידת החשיבות בנוגע ל דיירים והמבקריםעמדות ה: 18 לוח
 אחוזים(ב) סוג המסגרת וההשתתפות בפעילות

 הכול-סך 
 לא חשוב 
 כלל בעיני

לא כל כך 
 חשוב בעיני

די חשוב 
 בעיני

מאוד חשוב 
 ממוצע בעיני

 2.44 29.8 21.8 11.3 37.1 100.0 הכול-סך

 2.57 35.2 22.7 5.7 36.4 100.0 משתתפים
 2.14 16.7 19.4 25.0 38.9 100.0 לא משתתפים

P<0.01        

 2.38 26.8 23.2 8.9 41.1 100.0 בתי אבות
 2.51 30.2 27.9 4.7 37.2 100.0 משתתפים

 1.85 15.4 7.7 23.1 53.8 100.0 לא משתתפים
P<0.05        

 2.51 32.4 20.6 13.2 33.8 100.0 מרכזי יום
 2.62 40.0 17.8 6.7 35.6 100.0 משתתפים

 2.30 17.4 26.1 26.1 30.4 100.0 לא משתתפים
P<0.05       

 

סבורים כי  מבקריםוה הדיירים ןמ. כשליש זהעניין בדעות שונות המרואיינים מחזיקים בעולה כי  18 לוחמ

. סבורים כי חשוב מאוד לעשות זאת והמבקרים הדייריםקרב מ אחר שליש ואילו כלל לא חשוב לציין זאת

בתכנית  המשתתפים קרבמ יותר רבים בה; תפיםמשת שאינם האל ביןהתכנית ו משתתפי בין ההבדל בולט

 ,הדבר בולט יותר במרכזי יום .הב משתתפים אינםש האל לעומת בעיניהם חשוב פטירות ציוןכי  השיבו

תכן שההבדל נובע יאבות וגם במרכזי יום. י אולם ההבדלים בין הקבוצות מובהקים סטטיסטית גם בבתי

ם דיירים עהטובה יותר  םכרותיומה התכנית קרב משתתפיבשייכות לקבוצה של  ה חזקה יותרמתחוש

 ומבקרים אחרים.

 מן הפעילותרצון של המשתתפים ה שביעות

 הרצון שביעות על שאלות שש נשאלו, יוםה יבמרכז מבקריםהו אבותה בבתי הדיירים –משתתפי התכנית 

 אמורההתכנית שעליהם  בהיבטים עסקו השאלות. מנהמ מפיקים שהם התועלת עלו הפעילות מן שלהם

 ועם הצוות אחרים מבקריםו דיירים עם קשרים חיזוק, שייכות תחושת, עצמי ביטוי כגון יכולת, יעשפלה

 .(מאוד רבה במידה) 4-ל( מאוד מעטה במידה או לא בכלל) 1 בין נע יהםתשובות דירוג .ביתיות ותחושת
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וצגות מ 25-19לוחות ב .α = .864 של מהימנות נמצאה למדד. רצון שביעות מדד יצרנו הפריטים מששת

 . לכל אחת משש השאלות תכניתה משתתפי יהם שלת תשובותיוהתפלגו

  להם לבטא את רצונותיהם )באחוזים(מסייעת  יאחשים כי ה תכניתבה משתתפי הש: המידה 19לוח 

 הכול-סך 
 בכלל לא או 

 במידה רבה במידה מעטה במידה מעטה מאוד
 במידה 

 ממוצע רבה מאוד
 3.25 50.0 33.0 9.0 8.0 100.0 הכול-סך

 2.91 33.3 38.1 14.3 14.3 100.0 בתי אבות
 3.57 65.2 28.3 4.3 2.2 100.0 מרכזי יום

 

עוזרת להם לבטא את רצונותיהם במידה התכנית חשים כי  םמשתתפיהקרב מ 83%-ש ניתן לראות 19מלוח 

המשתתפים בבתי , לעומת יוםהבמרכזי מקרב משתתפי התכנית אחוז גבוה יותר רבה או רבה מאוד. 

 גבוהה זו תחושהו ,(33.3%לעומת  65.2%במידה רבה מאוד )להם בכך התכנית מסייעת חשים כי  האבות,

  .(p < 0.001, מובהק הממוצעים ביןיום )ההבדל ה במרכזי כללי באופן יותר

עם דיירים  הםקשרימסייעת להם לשפר את  יאחשים כי ה תכניתבה משתתפי הש: המידה 20לוח 
  )באחוזים( אחריםמבקרים ו

 הכול-סך 
 בכלל לא או 

 במידה רבה במידה מעטה במידה מעטה מאוד
 במידה 

 ממוצע רבה מאוד
 3.11 49.4 25.8 11.2 13.5 100.0 הכול-סך

 2.83 35.7 28.6 19.0 16.7 100.0 בתי אבות
 3.36 61.7 23.4 4.3 10.6 100.0 מרכזי יום

 

או קשריהם עם דיירים מסייעת להם לשפר את התכנית חשים כי ן המשתתפים מ 75%-כעולה כי  20מלוח 

, לעומת המשתתפים במרכזי יוםשל משתתפים רבה או רבה מאוד. אחוז גבוה יותר  אחרים במידהמבקרים 

תחושה זו , ו(35.7%לעומת  61.7%במידה רבה מאוד )ים כי התכנית מסייעת להם בכך מרגיש בבתי האבות,

 (. p < 0.05יום )ההבדל בין הממוצעים מובהק, הגבוהה יותר באופן כללי במרכזי 

במסגרת  הםתורמת לתחושת הביתיות של היאכי  חשים תכניתבה משתתפי הש: המידה  21לוח 
  )באחוזים(

 
-ךס

 הכול
 בכלל לא או 

 במידה רבה במידה מעטה במידה מעטה מאוד
 במידה 

 ממוצע רבה מאוד
 3.29 58.2 22.0 9.9 9.9 100.0 הכול-ךס

 3.00 43.2 29.5 11.4 15.9 100.0 בתי אבות
 3.55 72.3 14.9 8.5 4.3 100.0 מרכזי יום

 

, במידה במסגרתתורמת לתחושת הביתיות שלהם תכנית הכי חשים  םמשתתפין המ 80%עולה כי  21מלוח 

ים מרגיש, לעומת המשתתפים בבתי האבות, יוםבמרכזי של משתתפים מאוד. אחוז גבוה יותר  רבה או רבה

ותחושה זו גבוהה יותר באופן כללי , (43.2%לעומת  72.3%במידה רבה מאוד )להם בכך  תורמתכי התכנית 

 (. p < 0.01יום )ההבדל בין הממוצעים מובהק, הבמרכזי 
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  )באחוזים( עם הצוות המטפל הםשיפרה את יחסיכי היא חשים  תכניתבה משתתפי הש: המידה  22לוח 

 הכול-סך 
 בכלל לא או 

 במידה רבה במידה מעטה במידה מעטה מאוד
 במידה 

 ממוצע רבה מאוד
 3.13 53.4 22.7 6.8 17.0 100.0 הכול-סך

 2.79 40.5 23.8 9.5 26.2 100.0 בתי אבות
 3.44 65.2 21.7 4.3 8.7 100.0 מרכזי יום

 

שיפרה את יחסיהם עם הצוות המטפל בבית כי התכנית חשים  םמשתתפין המ 76%-כ עולה כי 22מלוח 

, לעומת במרכזי יוםשל משתתפים יום, במידה רבה או רבה מאוד. אחוז גבוה יותר ה מרכזבאבות או 

 ,(40.5%לעומת  65.2%מידה רבה מאוד )המשתתפים בבתי האבות, חשים כי התכנית הצליחה בכך ב

 (. p < 0.01יום )ההבדל בין הממוצעים מובהק, הכללי במרכזי ותחושה זו גבוהה יותר באופן 

לקהילה  הםהשייכות שלתחושת תורמת לכי היא  חשים תכניתבה משתתפי הש: המידה  23לוח 
  )באחוזים( ולחברה

 הכול-סך 
 בכלל לא או 

 במידה רבה במידה מעטה במידה מעטה מאוד
 במידה 

 ממוצע רבה מאוד
 3.22 45.5 39.8 5.7 9.1 100.0 הכול-סך

 2.95 28.6 50.0 9.5 11.9 100.0 בתי אבות
 3.46 60.9 30.4 2.2 6.5 100.0 מרכזי יום

 

תורמת לתחושת השייכות שלהם לקהילה התכנית חשים כי  םמשתתפין המ 85%-כ עולה כי 23מלוח 

, לעומת המשתתפים בבתי מרכזי יוםשל משתתפים בולחברה, במידה רבה או רבה מאוד. אחוז גבוה יותר 

תחושה זו גבוהה יותר , ו(28.6%לעומת  60.9%במידה רבה מאוד )לכך תורמת ים כי התכנית מרגיש האבות,

  (.p < 0.01, מובהק יום )ההבדל בין הממוצעיםהבאופן כללי במרכזי 

 )באחוזים(הפעילות ן רצון מ ותעישבחשים  תכניתבה משתתפי הש: המידה  24לוח 

 הכול-סך 
 בכלל לא או 

 במידה רבה במידה מעטה במידה מעטה מאוד
 במידה 

 ממוצע רבה מאוד
 3.48 61.4 28.4 6.8 3.4 100.0 הכול-סך

 3.37 53.5 32.6 11.6 2.3 100.0 בתי אבות
 3.58 68.9 24.4 2.2 4.4 100.0 מרכזי יום

 

קרב המשתתפים, מ 90% ;מאודגבוהה היא תכנית בהפעילות ן הרצון משביעות כי ניתן לראות  24מלוח 

הבדלים מובהקים לא נמצאו במידה רבה או רבה מאוד.  ביעות רצוןשבבתי האבות ובמרכזי היום, חשים 

  שתי הקבוצות. בין 

 (4-1הפעילות, לפי סוג המסגרת )טווח ן מ התכנית: ציון ממוצע של סולם שביעות רצון של משתתפי 25 לוח

 ציון ממוצע 
 3.23  הכול-סך

 2.96  אבות בתי
 3.49  יום מרכזי
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מן הלוח עולה עוד (. 3.2באופן כללי ) התכנית גבוהן שביעות הרצון מסולם ממוצע כי ניתן לראות  25מלוח 

אבות הבבתי ל המשתתפים יום גבוהה מזו שהבמרכזי של משתתפי התכנית כי שביעות הרצון הממוצעת 

 (. p<0.001, ת)ההבדל מובהק סטטיסטי

 ןכפי שה ,ממנהשהם מפיקים והתועלת של משתתפי התכנית הרצון שביעות כי ניתן אם כן לסכם ולומר 

תחושה זו חזקה קצת יותר בקרב משתתפי הלוחות מצביעים על כך שמאוד. רוב  ותגבוההן על ידם, ת ונתפס

 אינהרנטייםההבדלים ן ההבדל זה נובע משיתכן יאבות. הבבתי לעומת המשתתפים מרכזי היום ב תכניתה

 .יותר מן הדיירים בבתי האבות יום עצמאייםהמרכזי בשמבקרים שני סוגי המסגרות, ומן העובדה בין 

  סיבות להשתתפות בתכנית

 של הייחודיות על, להשתתפות הסיבות על בתכנית המשתתפים והמבקרים הדיירים נשאלו פתוחה בשאלה

 ואלה, של סיבות להשתתפות עיקריות קטגוריות כמה הניב התשובות ניתוח. להם תרומתה ועל תכניתה

יינו שתי צ המשיבים ןמ 77% .שכיחותן נבדקהו האל קטגוריות לפי קובצו התשובות. 26 בלוח מפורטות

)מסתכמים ליותר  התפלגות מציינים אינם האחוזים כן על. יותר או סיבותלוש ש ציינו 50%-סיבות או יותר ו

 .מסוימת תשובה ואחוז המשיבים שציינ את אלא( 100%-מ

ציינו  42%. בתכנית ההשתתפות שיוצרים והסיפוק ההנאה, העניין את ציינו משיבים של (68%) גבוה אחוז

 גם אנשים. הלכידות תחושתחיזוק וב הבדידות בהפגת, הקשרים בחיזוק, החברתי בצורך עסקהכי התכנית 

 לכן קודם אותם הכירו שלא אנשים עם יוצרת שהיא הקשר את, התכנית ייחודיות את בתשובותיהם ציינו

 . קשבת אוזן שיש התחושה ואת

 משהו אין כי באים שהם, עמוםיש מפיגה שהתכנית הסבירו( זה מסוג תשובות ציינו 40%) הדיירים מן חלק

 ואין מחדל ברירת היא התכנית כי הרושם עולה אלה מתשובות. לבוא מהם מבקש הצוות כי אולעשות  אחר

 .ייחודיות בה

 על להשפיע האפשרות את ציינו 9%-ו עצמם את לבטא להם מאפשרת שהתכנית אמרו המשיביםן מ 33%

 .מעצמם לתרום וגם במסגרת הנעשה

(. 32%) הפעילותן משל המשתתפים  הרצון בשביעות חשוב כרכיב הואאף  צוין הקהילה מפתחת עם הקשר

 מועבר שבה, הלב מרחיבתו המכבדת ולצורה לאכפתיות, מקבלים שהם האישי ליחס נגעו רבות תגובות

 .הפעילות הצלחת על רבה השפעה המפתחת של ולאישיותה לדמותה כי עולה מכאן. המפגש

 בעניין ייחודיות לתכנית וכי משמעות ולמתן ללמידה, אישית להתפתחות מקום מהווה שהתכנית אמרו 21%

 אוהבת מאוד אני... הבחינות מכל אותי שיקם שזה מרגישה אני": אחרות פעילויות לעומת ההתפתחות
 אחרת פעילות כמו לא. חשוב וזה אותי פתחתמ צומחת קהילה", "רגועה מרגישה אני ופה וללמוד לשמוע
 ".התפתחות ואין הדבר אותו נשארות שהם
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 באחוזים ובמספרים( )סוג המסגרת לפי , להשתתפות בתכניתעיקריות : סיבות 26 לוח

 קטגוריה

התפלגות 
תשובות 

דיירים ה
אבות הבבתי 

(n=45) 

התפלגות 
תשובות 

מבקרים ה
יום הבמרכזי 

(n=47) 

התפלגות 
כללית 

(n=92) דוגמאות וציטוטים 
, מעניינת הפעילות

 ומספקת מהנה
)דייר  מאוד" אותי ממלא זה! ממנה נהנה אני "כי (63) 68% (36) 77% (27) 60%

 השבוע" כל לזה מחכה אני, "מצוין ;בבית אבות(
 ומספרת משוויצה תמיד "אני ;)דיירת בבית אבות(

 צומחת" קהילה של בפעילות ומעניין כיף איך
 מאוד נושאים "מעלים ;)מבקרת במרכז יום(

 ולקחת בהם להיות אוהב ואני לשיחות מעניינים
ושמחה",  נעימה "אווירה ;)דייר בבית אבות( חלק"
 "מקבל ;יום( )מבקרת במרכז "!בלב חום "הרבה
 .)מבקר במרכז יום( מהפעילות" סיפוק

: חברתי צורך
 אנשים עם להיות

(, בדידות הפגת)
 ,קשרים חיזוק
תחושת חיזוק 
קבוצתית  לכידות

 וקהילתית

 טוב לי עושה. אנשים להכיר, אנשים בין "להיות (39) 42% (13) 28% (26) 58%
)דיירת בבית  מבדידות" ולהמנע הלב את לפתוח
 ובעצם כלום עליהם ידעתי שלא אנשים "יש ;אבות(
 הבודדים את או הרצונות את לקרב מנסה או מקרב
)דייר בבית  הפרק" על יום באותו הדיון למרכז
 אחד להכיר לאנשים נותנת צומחת "קהילה ;אבות(
 ;)דייר בבית אבות( ומעריכים" לדבר ונותן השני את

 שלהם הסיפורים את לשמוע וגם חברים לי "מוסיף
 לפגוש "הזדמנות ;)דייר בבית אבות( אותי" מעניין זה

 ;)דיירת בבית אבות( כלל" בדרך פוגשים שלא אנשים
)דיירת  אנשים" בין להיות. בודדה להיות לא "כדי

 מתאימים חברים, קשבת אוזן "יש ;בבית אבות(
 מרגיש אני. מקבל וגם נותן גם אתה, לאווירה
 נהנה מאוד אני. יחס מקבל הייתי לא אחר שבמקום

)מבקר  מעצמי" גם לתרום יכול ואני מהפעילויות
)מבקרת במרכז  זה" בלי בודדה "הייתי ;במרכז יום(

 .יום(

 :עמוםיש הפגת
 שאין תחושה
, לעשות אחר משהו

 או הצטרפות 
בעקבות הזמנה של 

 הצוות

"אמרו לבוא   ;)מבקר במרכז יום( "אין משהו אחר" (37) 40% (22) 47% (15) 33%
"משאיר אותי ערני ולא  ;)דייר בבית אבות( אז באתי"
 אני. סיבה שום "אין ;)דייר בבית אבות משועמם"

)דיירת  יושבת" שאני לאיפה באים והם פה יושבת
 הזמן כל אהיה אני, אבוא לא אני "אם ;בבית אבות(

 סתם – "כשמשעמם ;)דיירת בבית אבות( בחדר"
)מבקרת במרכז  מכלום" טוב יותר זה, ושומעת יושבת
 .יום(

הפעילות 
 ביטוימאפשרת 

 האפשרות: עצמי
 ולשמוע להשמיע
 אחרים

 אני משמיע שם. דעה להביע נותנים הזאת תכנית"ב (30) 33% (14) 30% (16) 36%
 לספר לי "נותנים ;)מבקר במרכז יום( עצמי" את

 עם ביחד של "תחושה ;)דייר בבית אבות( ולדבר"
)דייר בבית  עצמם" את ומבטאים שמדברים אנשים
 רצונו ואת עצמו את לבטא יכול אחד "כל ;אבות(
 רוצה "אני ;)דיירת בבית אבות( לשנות" ויכול

 דברים לשמוע גם. המצב את לשפר ולנסות להתבטא
 מי, עצמי את "להשמיע ;)דיירת בבית אבות( חדשים"

 משהו לי יש "אם ;)דייר בבית אבות( אני" ומה אני
 .)מבקר במרכז יום( קשבת" אוזן ויש מספר אני לספר
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 קטגוריה

התפלגות 
תשובות 

דיירים ה
אבות הבבתי 

(n=45) 

התפלגות 
תשובות 

מבקרים ה
יום הבמרכזי 

(n=47) 

התפלגות 
כללית 

(n=92) דוגמאות וציטוטים 
 למפתחת הערכה

 וחיבור הקהילה
 אליה

 ;)דייר בבית אבות( "תרבות עם חכמה אישה כאן יש" (29) 32% (21) 45% (8) 18%
 את שמעבירה סוציאלית העובדת את מעריצה"

 מכניסות הן" ;)דיירת בבית אבות( "הפעילויות
 "ללב ומדברת חמה מאוד המפעילה" ;"טובה אווירה

 "אחד לכל אישי יחס ,נהדרת; ")דיירת בבית אבות(
 את פותחת, נהדרת אישה" ;)מבקר במרכז יום(

)מבקרת במרכז  "הלב את פותחת, בשירה הפגישה
 שואלת, לי דואגת, ביטחון לי תרמה הרכזת" ;יום(

 .)מבקרת במרכז יום( "לשלומי

אפשרות 
 התפתחותל

, למידה: אישית
, משמעות מתן

 תחושתחיזוק 
 ושיפור מסוגלותה
 עצמיה טחוןיבה

 אני הבחינות... מכל אותי שיקם שזה מרגישה "אני (19) 21% (13) 28% (6) 13%
 רגועה" מרגישה אני ופה וללמוד לשמוע אוהבת מאוד

 למדתי לא אני כי. "נותן לי ידע ;)מבקרת במרכז יום(
 שמחת לי נותן. ולהשיב לענות לדעת גאווה. ספר בבית
 לי עוזר שזה יודעת "ואני ;)מבקר במרכז יום( חיים"
 את מקרב "זה ;)מבקרת במרכז יום( "!אותי ומעשיר
 להתפתח" במה נותן גם. ביחד שמשתתפים האנשים

 אותי מפתחת צומחת "קהילה ;)דיירת בבית אבות(
 אותו נשארות שהם אחרת פעילות כמו לא. חשוב וזה

 "אני ;)דיירת בבית אבות( התפתחות" ואין הדבר
 ;)מבקר במרכז יום( עצמי" בתוך עצמי את מחפש
 שלא מה. הבריאות ואת המוח את לפתח רוצה "אני
 .)מבקר במרכז יום( החיים" כל ראיתי

 אפשרות להשפיע
על הנעשה במוסד 

או ועל הדיירים 
המבקרים 

 אחריםה

 מה את ולתקן להגיד לאחרים שיש מה את "לשמוע (8) 9% (2) 4% (6) 13%
 את לבטא "בשביל ;)דייר בבית אבות( לתקן" שאפשר
 צריך" אם להתלונן, ושיפורים שינויים לבקש, עצמי

 חברים, קשבת אוזן "יש ;)דייר בבית אבות(
 אני. מקבל וגם נותן גם אתה, לאווירה מתאימים

 מאוד אני. יחס מקבל הייתי לא אחר שבמקום מרגיש
 מעצמי" גם לתרום יכול ואני מהפעילויות נהנה

 .)מבקר במרכז יום(

 

  השתתפות בתכנית-סיבות לאי

 יהםניתוח תשובותהשתתפותם. -אילבתכנית נשאלו על הסיבות המבקרים והדיירים שאינם משתתפים 

אלה לפי קטגוריות קובצו התשובות . 27בלוח  ותמפורט, ואלה של תשובות עיקריותקטגוריות הניב כמה 

אחוז  אלא את( 100%-)מסתכמים ליותר מאחוזים מציינים התפלגות במקרה זה אין הגם . שכיחותןנבדקה ו

  ו תשובה מסוימת.המשיבים שציינ
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  (באחוזים ובמספרים)השתתפות בתכנית -לאיעיקריות : סיבות 27 לוח

 קטגוריה

התפלגות 
תשובות 

דיירים ה
אבות הבבתי 

(n=14) 

התפלגות 
תשובות 

מבקרים ה
יום הבמרכזי 

(n=22) 

התפלגות 
כללית 

(n=36) דוגמאות וציטוטים 
חוסר כוח,  חוסר

חשק, או מצב בריאות 
 שאינו מאפשר

 השתתפות בתכנית

 ;)דיירת בבית אבות( לפעילויות" כבר כוח לי "אין (10) 28% (4) 18% (6) 43%
 יש כי שירים לשמוע מסוגלת לא. רוח מצב לי "אין

 ;)מבקרת במרכז יום( לי" טוב ולא לי עצוב, שירים
)דייר  חשק" לי אין לזה, הגוף עם בעיות די לי "יש

 וכשכמה שמיעה בעיות לי "יש ;בבית אבות(
 ;)דייר בבית אבות( כלום" מבין לא אני יחד מדברים

 .)דייר בבית אבות( ללכת" חשק לי "אין

בשיחות או  חוסר עניין
 בסוג כזה של פעילות

 מעניינים דברים, ריקודים כמו פעילויות רוצה "אני (9) 25% (5) 23% (4) 29%
 "הדיונים ;)מבקרת במרכז יום( לדבר" רק ולא

 ;)דייר בבית אבות( אותי" מעניינות לא הן והשיחות
)דייר בבית  מקשיב" ואני מדברים שרק מעניין "לא

 והם מדברים כולם כי אותי מעניין "לא ;אבות(
 .)מבקרת במרכז יום( באמצע" מפריעים

עסוקים במספיק 
פעילויות או נמצאים 

בפעילות אחרת באותו 
 זמן

 חוגים בהרבה משתתפת אני. בזה צורך לי "אין (9) 25% (7) 32% (2) 14%
)דיירת בבית  לי" מספיק וזה לעצמי שבחרתי
 לי גינון יש, לעשות דברים המון לי "יש ;אבות(
 זמן" מספיק לי אין. בהתעמלות המוח והפעלת

 באותו אחרות פעילויות יש "כי ;)מבקר במרכז יום(
)מבקר  התעמלות", כמו לעשות מעדיף שאני זמן

 .במרכז יום(

 הפעילותחוסר ידע על 
לא ניסו להשתתף או  –

שלא הציעו להם 
 להשתתף

)דיירת בבית  זה" על שמעתי ולא הכרתי "לא (9) 25% (8) 36% (1) 7%
 להשתתף" אותי שאלו ולא אלי פנו "לא ;אבות(

)מבקרת במרכז  ניסיתי" "לא ;)מבקר במרכז יום(
 .יום(

של  חוסר התאמה
שביעות -איהתכנים או 

 היחס רצון מן 
 בפעילות

, מטופש לי נראה היה וזה הראשון במפגש "הייתי (4) 11% (0) 0% (4) 29%
)דיירת  מדברים" אנשים לשמוע סבלנות לי אין

 של ההתייחסות צורת את אוהבת "לא ;בבית אבות(
)דיירת בבית  המשתתפים" והאנשים המנחות
 יותר ונכנסים ילדותי שזה חושבת אני "כי ;אבות(
)דייר  עצמי" על לאנשים לפרסם חייב ולא לנשמה

 .בבית אבות(

 

בהקשר . השתתפותם בתכנית-לאי כסיבה כוחהעדר  או חשק חוסר, בריאות בעיות יינון המשיבים צמ 28%

תכן כי יש יי ,הגברת קולם של המשתתפיםבדגש מיוחד מושם בפעילות אף ש .שמיעההוזכרה בעיית זה 

הם לא ציינו שמן המשיבים  25% בהם עדיין קשה למשתתפים לשמוע את הדברים הנאמרים.ש מקרים

שאותה . סיבה נוספת ומעדיפים הפעלות מסוג אחר דיבוריםבבסוג כזה של פעילות, בשיחות ומתעניינים 

הן נוגעת לקיומן של פעילויות אחרות שממלאות את הצורך בפעילות או שמן המשיבים  25%ציינו 

את סוג הפעילות או את אופן אינם אוהבים ציינו כי  11%התכנית. פעילות שבו מתקיימת מתקיימות בזמן 

בתכנים. סיבה נוספת יש משהו ילדותי בסגנון הפעילות וסבורים כי ההעברה )למשל השיר בתחילת המפגש( ו

 להם להשתתף בה. וצע שלא הוהעובדה על הפעילות חוסר ידע שלהם היא ן המשיבים מ 25%שאותה ציינו 
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 דיירים לבין מופעלת התכנית בהןש במסגרות ומבקרים דיירים בין השוואה 4.2.2

 מופעלת אינה יאה בהןש במסגרות ומבקרים

 התכנית מופעלת ןשבה מסגרות בין להשוות במטרה שנערך הסקר תוצאות את מציגים זה בפרק הנתונים

  .יום ומרכזי אבות בתי עבור בנפרד מוצגים הנתונים. מופעלת אינה היא ןשבה גרותלמס

 נתונים כלליים

מוצגות  תשובותיהםנשאלו על גילם, על מצבם המשפחתי ועל שנות הוותק שלהם במסגרת.  המרואיינים

 . 30-28בלוחות 

 שלקיומה לפי בהן נערך הסקר, לפי סוג המסגרת וש: גיל המרואיינים )בשנים( במסגרות 28לוח 
  התכנית

 

לפי קיומה ולפי סוג המסגרת בהן נערך הסקר, שבמסגרות  המרואייניםשל משפחתי המצב ה: 29לוח 
 )באחוזים( התכניתשל 

 

לפי לפי סוג המסגרת ובהן נערך הסקר, שבמסגרות מרואיינים השל : ותק במסגרת )בשנים( 30לוח 
  התכניתקיומה של 

 
 הכול-סך
(n=251) 

 (n=138מרכזי יום ) (n=113בתי אבות )

 הכול-סך
(n=113) 

התכנית 
 מופעלת

(n=60) 

התכנית אינה 
 מופעלת

(n=53) 
 הכול-סך
(n=138) 

התכנית 
 מופעלת

(n=71) 

התכנית אינה 
 מופעלת

(n=67) 
 82.85 79.63 81.20 84.09 83.88 83.98 82.45 גיל ממוצע
 83 82 82 85 85.5 85 83 גיל חציוני
 66 53 53 61 64 61 53 גיל מינימלי
 96 94 96 95 95 95 96 גיל מקסימלי

 
 הכול-סך
(n=253) 

 (n=140) מרכזי יום (n=113בתי אבות )

 הכול-סך
(n=113) 

התכנית 
 מופעלת

(n=60) 

 התכנית 
 אינה מופעלת

(n=53) 
 הכול-סך
(n=140) 

התכנית 
 מופעלת

(n=71) 

התכנית אינה 
 מופעלת

(n=69) 
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 הכול-סך

 50.7 62.0 56.4 75.5 60.0 67.3 61.2 אלמן
 8.7 14.1 11.4 11.3 11.7 11.5 11.5 גרוש
 40.6 22.5 31.4 11.3 23.3 17.7 25.3 נשוי
 0.0 1.4 0.7 1.9 5.0 3.5 2.0 רווק

 
 הכול-סך
(n=251) 

 (n=140מרכזי יום ) (n=111בתי אבות )

 הכול-סך
(n=111) 

התכנית 
 מופעלת

(n=58) 

התכנית אינה 
 מופעלת

(n=53) 
 הכול-סך
(n=140) 

התכנית 
 מופעלת

(n=72) 

התכנית אינה 
 מופעלת

(n=68) 
 2.52 4.57 3.57 3.96 4.23 4.10 3.81 ותק ממוצע

        

 1.5 3 3 3 3 3 2.5 ותק חציוני
        

פחות  ותק מינימלי
 משנה

פחות 
 משנה

 פחות 
 משנה

 פחות 
 משנה

פחות 
 משנה

 פחות 
 משנה

 פחות 
 משנה

        

 21 30 30 15 16 16 30 ותק מקסימלי
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בבתי אבות הגיל  ;82בהן נערך הסקר הוא שבמסגרות של המרואיינים הגיל הממוצע עולה כי  30-28מלוחות 

ואילו במרכזי  67%המרואיינים הם אלמנים. בבתי אבות אחוז האלמנים הוא ן מ 61%. 84הממוצע הוא 

 שנים.  3.8. הוותק הממוצע במסגרת הוא 56% – יום

 במסגרות מרואיינים לביןשבהן מופעלת התכנית  במסגרות מרואיינים בין הבדלים קיימים האם בדקנו

 המצב, המגדר בהתפלגות הבדלים נמצאו לא. עיקריים דמוגרפיים במשתניםהיא אינה מופעלת,  בהןש

מופעלת התכנית בהם שבמרכזים  המבקרים שגיל נמצא ,יום במרכזי (.ילדים אין או יש) ילדיםו המשפחתי

בבתי  (., בהתאמה82.85 לעומת 79.63 )ממוצע היא אינה מופעלתבהם ש מרכזיםבנמוך מגיל המבקרים 

מופעלת התכנית בהם שהמבקרים במרכזי יום של וותק האבות לא נמצא הבדל בהתפלגות הגיל. עוד נמצא ש

  (., בהתאמה2.52לעומת  4.57)ממוצע  היא אינה מופעלתבהם שוותק של המבקרים במרכזים מן הגבוה 

 תחושת השייכות והיכולת לשנות דברים

יש להם כתובת לפנות כי תחושה על ההיותם חלק מקבוצה, יהם בנוגע לעל תחושותהמרואיינים נשאלו 

, בהבחנה בין מוצגות תשובותיהם 34-31. בלוחות במסגרת לשנות דבריםכי ביכולתם תחושה על האליה ו

 .היא אינה מופעלתבהן סגרות שמופעלת התכנית למבהן שמסגרות 

 משהו?""האם אתה מרגיש שיש לך כתובת לפנות אליה כשרע לך או כשאתה צריך 

להם כתובת לפנות אליה, לפי סוג המסגרת ולפי קיומה כי יש דיירים והמבקרים התחושה של ה: 31 לוח
 אחוזים(ב) התכניתשל 

 הכול-סך 
 בכלל לא או 

 במידה מעטה מאוד
במידה 
 מעטה

במידה 
 רבה

במידה 
 ממוצע רבה מאוד

 3.20 46.6 35.7 8.8 8.8 100.0 הכול-סך
 3.26 51.2 32.6 7.8 8.5 100.0 התכנית מופעלת

 3.15 41.7 39.2 10.0 9.2 100.0 התכנית אינה מופעלת
       

 3.27 45.9 40.5 8.1 5.4 100.0 בתי אבות
 3.24 46.6 39.7 5.2 8.6 100.0 התכנית מופעלת

 3.30 45.3 41.5 11.3 1.9 100.0 התכנית אינה מופעלת
       

 3.14 47.1 31.9 9.4 11.6 100.0 מרכזי יום
 3.28 54.9 26.8 9.9 8.5 100.0 התכנית מופעלת

 3.00 38.8 37.3 9.0 14.9 100.0 התכנית אינה מופעלת

 

כתובת לפנות יש להם התכנית, המרואיינים חשים כי מופעלת שבהן  סגרותבאופן כללי במעולה כי  31לוח מ

מובהקים סטטיסטית, אך בולטים  . ההבדלים אינםמופעלתמסגרות שבהן היא אינה יותר מאשר באליה 

שיש להם למי לפנות ן המבקרים מ 82%שבהם התכנית מופעלת חשים במרכזים  ;במיוחד במרכזי היום

 .היא אינה מופעלתבהם יום ש במרכזימן המבקרים  76%לעומת  מאודבמידה רבה או במידה רבה 
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 מרגיש חלק מקבוצה?"אתה "באיזו מידה 

 אחוזים(ב)התכנית : דיירים ומבקרים החשים חלק מקבוצה, לפי סוג המסגרת ולפי קיומה של 32 לוח

 הכול-סך 
 בכלל לא או 

 במידה מעטה מאוד
במידה 
 מעטה

במידה 
 רבה

במידה 
 ממוצע רבה מאוד

 3.09 41.3 35.7 14.3 8.7 100.0 הכול-סך
 3.05 39.4 37.1 12.9 10.6 100.0 התכנית מופעלת

 3.14 43.3 34.2 15.8 6.7 100.0 אינה מופעלתהתכנית 
       

 2.87 29.5 42.0 14.3 14.3 100.0 בתי אבות
 2.73 22.0 47.5 11.9 18.6 100.0 התכנית מופעלת

 3.02 37.7 35.8 17.0 9.4 100.0 התכנית אינה מופעלת
       

 3.28 50.7 30.7 14.3 4.3 100.0 מרכזי יום
 3.31 53.4 28.8 13.7 4.1 100.0 התכנית מופעלת

 3.24 47.8 32.8 14.9 4.5 100.0 התכנית אינה מופעלת

 

 ,היותם חלק מקבוצהבנוגע למבקרים והבתחושת הדיירים מובהקים  הבדלים על צביעמ אינו 8לוח 

בבתי אבות ין כי ילצמעניין היא אינה מופעלת. בהן שלמסגרות שבהן מופעלת התכנית בהשוואה בין מסגרות 

חלק מקבוצה  מאודבמידה רבה או רבה כי הם חשים יותר  דיירים רביםציינו בהם התכנית אינה מופעלת ש

 80%(. במרכזי יום התמונה הפוכה ), בהתאמה70%לעומת  74%) בתי אבות שבהם התכנית מופעלתלעומת 

 אולם ההבדלים אינם מובהקים סטטיסטית.  ,בהתאמה( ,82%לעומת 

חלק מקבוצה יותר המבקרים חשים כי במרכזי יום מראה , ניתוח הנתונים הפעלת התכניתללא קשר ל

 (.p < 0.001מאשר בבתי אבות )

)למשל להשפיע על תכניות ופעילויות או על  מסגרת?ב "האם אתה מרגיש שיש לך כוח לשנות דברים
 שינויים בתפריט הארוחות וכד'("

התכנית : דיירים ומבקרים החשים שיש להם כוח להשפיע, לפי סוג המסגרת ולפי קיומה של 33 לוח
 אחוזים(ב)

 הכול-סך 
 בכלל לא או 

 במידה מעטה מאוד
במידה 
 מעטה

במידה 
 רבה

 במידה 
 ממוצע רבה מאוד

 1.97 17.6 14.2 15.9 52.4 100.0 הכול-סך
 2.01 18.2 17.4 11.6 52.9 100.0 התכנית מופעלת

 1.93 17.0 10.7 20.5 51.8 100.0 התכנית אינה מופעלת
       

 1.91 11.0 17.0 24.0 48.0 100.0 בתי אבות
 1.74 7.8 15.7 19.6 56.9 100.0 התכנית מופעלת

 2.08 14.3 18.4 28.6 38.8 100.0 התכנית אינה מופעלת
       

 2.01 22.6 12.0 9.8 55.6 100.0 מרכזי יום
 2.20 25.7 18.6 5.7 50.0 100.0 מופעלתהתכנית 

 1.81 19.0 4.8 14.3 61.9 100.0 התכנית אינה מופעלת
P<0.05        
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התכנית מופעלת למסגרות שבהן היא אינה בהן שעולה כי באופן כללי אין הבדל בין מסגרות  33מלוח 

הבדל . עם זאת, נמצא העל המתרחש בם להשפיע יכולתהדיירים והמבקרים על באשר לתחושת מופעלת, 

חשים התכנית  מופעלתבהם בבתי אבות שנמצא כי דיירים בין בתי אבות למרכזי יום בהקשר זה. מובהק 

כשלעצמו זה . הבדל מופעלתאינה  היאבהם בתי אבות שדיירים בבאופן כללי פחות יכולת להשפיע לעומת 

  קשור במסגרות עצמן.אינו מובהק וכנראה אינו נובע מעצם הפעילות אלא מגורם אחר ה

למרכזים מופעלת התכנית בהם שכי קיים הבדל מובהק בין מרכזים עולה  33מלוח יום, המרכזי אשר ל

במרכזים שבהם התכנית מופעלת חשים כי יש להם יותר כוח להשפיע הדיירים  ;היא אינה מופעלתבהם ש

 ההבדל נובעמבדיקות שערכנו עולה כי בהם היא אינה מופעלת. שמרכזים לעומת דיירים בעל המסגרת 

 מסגרות.בהמבקרים של  םבגילהבדל מכנראה 

 ?"רצונותיך אתאפשרות להשמיע את קולך ו לך שיש מרגיש אתהבאיזו מידה "

 , להם לבטא את רצונותיהםהדיירים והמבקרים חשים כי התכנית מסייעת בה שהמידה : 34 לוח
  (אחוזיםב) התכניתלפי סוג המסגרת ולפי קיומה של               

 הכול-סך 
 בכלל לא או 

 במידה מעטה מאוד
במידה 
 מעטה

במידה 
 רבה

 במידה 
 ממוצע רבה מאוד

 2.93 37.7 32.0 15.6 14.8 100.0 הכול-סך
 2.98 40.5 30.2 15.9 13.5 100.0 התכנית מופעלת

 2.87 34.7 33.9 15.3 16.1 100.0 התכנית אינה מופעלת
        

 2.93 38.2 32.7 12.7 16.4 100.0 בתי אבות
 2.84 35.1 31.6 15.8 17.5 100.0 התכנית מופעלת

 3.02 41.5 34.0 9.4 15.1 100.0 התכנית אינה מופעלת
       

 2.92 37.3 31.3 17.9 13.4 100.0 מרכזי יום
 3.09 44.9 29.0 15.9 10.1 100.0 התכנית מופעלת

 2.75 29.2 33.8 20.0 16.9 100.0 התכנית אינה מופעלת

 

היא אינה בהן שלבין מסגרות בהן מופעלת התכנית אין הבדלים בין מסגרות שככלל, עולה כי  34מלוח 

. קולם את להשמיעו רצונותיהם את לבטא יכולים הם כיוהמבקרים הדיירים מופעלת, בתחושתם של 

 נובעים( סטטיסטית מובהקים שאינם אף) יוםה במרכזי שנמצאו ההבדלים כי נמצא שעשינו מבדיקות

  .המסגרות בין המבקרים בגיל מהבדלים כנראה
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 מרגיש שיש אווירה ביתית במסגרת?"אתה "באיזו מידה 

: דיירים ומבקרים החשים שיש אווירה ביתית במסגרת, לפי סוג המסגרת ולפי קיומה של 35 לוח
 אחוזים(בהתכנית )

 הכול-סך 
 בכלל לא או 

 במידה מעטה מאוד
במידה 
 במידה רבה מעטה

 במידה 
 ממוצע רבה מאוד

 3.23 49.8 28.9 15.8 5.5 100.0 הכול-סך
 3.29 53.4 27.1 15.0 4.5 100.0 התכנית מופעלת

 3.16 45.8 30.8 16.7 6.7 100.0 התכנית אינה מופעלת
       

 3.18 45.0 29.7 17.1 8.1 100.0 בתי אבות
 3.15 45.0 31.7 16.7 6.7 100.0 התכנית מופעלת

 3.10 45.1 27.5 17.6 9.8 100.0 התכנית אינה מופעלת
       

 3.32 53.5 28.2 14.8 3.5 100.0 מרכזי יום
 3.41 60.3 23.3 13.7 2.7 100.0 התכנית מופעלת

 3.22 46.4 33.3 15.9 4.3 100.0 התכנית אינה מופעלת

 

שבהן בין מסגרות  ,ומבקרים דיירים של הביתיות תחושתבקלים  ההבדליםקיימים עולה כי  35 לוחמ

, (יום במרכזי בעיקר) התכנית מופעלת בהןש במסגרות. מופעלת אינה היא שבהן למסגרות התכניתמופעלת 

 . סטטיסטית מובהקים אינם אך הבדלים אלה יותר גבוהה והמבקרים הדיירים בקרב הביתיות תחושת

מרגישות תחושה  נשים: הביתיות תחושת על השפעה ישלמגדר ולוותק במסגרת  כי עולה שערכנו מבדיקות

 עוד. בה ותיקים שאינם מאלה יותר ביתית תחושה מרגישים במסגרת ותיקים וכן, מגברים יותר ביתית

  .סטטיסטית מובהקת אינה התוצאה כי אם, הביתיות תחושתל תורמת פעילותה של קיומה עצם כי עולה

 תחושת הבדידות

 בהם אתה מרגיש בדידות?"ש"האם יש מצבים 

  אחוזים(ב)התכנית של : דיירים ומבקרים החשים בדידות, לפי סוג המסגרת ולפי קיומה 36 לוח

 אף פעם לא הכול-סך 
לעתים 
 רחוקות

לפעמים, 
 מדי פעם

לעתים 
 ממוצע קרובות

 2.26 20.6 26.1 12.3 41.1 100.0 הכול-סך
 2.37 22.1 26.0 15.3 36.6 100.0 מופעלתהתכנית 

 2.18 18.9 26.2 9.0 45.9 100.0 התכנית אינה מופעלת
       

 2.23 17.7 26.5 16.8 38.9 100.0 בתי אבות
 2.33 23.3 23.3 16.7 36.7 100.0 התכנית מופעלת

 2.11 11.3 30.2 17.0 41.5 100.0 התכנית אינה מופעלת
       

 2.29 22.9 25.7 8.6 42.9 100.0 מרכזי יום
 2.34 21.1 28.2 14.1 36.6 100.0 התכנית מופעלת

 2.23 24.6 23.2 2.9 49.3 100.0 התכנית אינה מופעלת
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של בתחושת הבדידות מובהקים הבדלים  בשאלה הישירה על תחושת בדידות לא נמצאומראה כי  36לוח 

  .מופעלת אינה היא שבהן מסגרותל התכניתשבהן מופעלת בין מסגרות דיירים ומבקרים 

 הערכה עצמית

של מבקרים ודיירים, לפי סוג המסגרת ולפי קיומה של  הערכה עצמית :: ציון ממוצע למדד37 לוח
  התכנית

 ציון ממוצע 
 4.04 הכול-סך

 4.07 התכנית מופעלת
 4.00 התכנית אינה מופעלת

  

 3.95 בתי אבות
 3.90 התכנית מופעלת

 4.00 התכנית אינה מופעלת
  

 4.11 מרכזי יום
 4.21 התכנית מופעלת

 4.00 התכנית אינה מופעלת

 
, מופעלתשבהן היא אינה מסגרות התכנית ובין  מופעלת ןשבה מסגרות בין הבדלים עולה כי אין 37מלוח 

 . והמבקרים מידת ההערכה העצמית של הדייריםבכל הנוגע ל

 קשרים עם הצוות המטפל

 התכנית כרות עם אנשי הצוות, לפי סוג המסגרת ולפי קיומה של יה :: ציון ממוצע למדד38 לוח

 ציון ממוצע 
 3.38 הכול-סך

 3.36 התכנית מופעלת
 3.41 התכנית אינה מופעלת

  

 3.49 בתי אבות
 3.40 התכנית מופעלת

 3.60 התכנית אינה מופעלת
  

 3.30 מרכזי יום
 3.32 התכנית מופעלת

 3.27 התכנית אינה מופעלת

 

מסגרות התכנית ובין  מופעלת ןמסגרות שבהבין בציון הממוצע במדד זה  יםהבדלעולה כי אין  38מלוח 

   .למידת ההיכרות של הדיירים עם אנשי הצוות, בכל הנוגע מופעלתשבהן היא אינה 

  



 

41 

 קשרים בין הדיירים

 התכנית כרות בין הדיירים, לפי סוג המסגרת ולפי קיומה של יה :: ציון ממוצע למדד39 לוח

 ציון ממוצע 
 2.73 הכול-סך

 2.77 התכנית מופעלת
 2.69 התכנית אינה מופעלת

  

 2.75 בתי אבות
 2.69 התכנית מופעלת

 2.82 התכנית אינה מופעלת
  

 2.72 מרכזי יום
 2.83 התכנית מופעלת

 2.59 התכנית אינה מופעלת
 P < 0.05 

 

הציון הממוצע שבהם מופעלת התכנית מראה כי במרכזי יום  39המוצג בלוח מדד הקשרים בין הדיירים 

שערכנו  ומניתוחים נוספים ,כךתוך מהתכנית אינה מופעלת. בהם שגבוה באופן מובהק מאשר במרכזי יום 

. בבתי מבקריםה בין הקשרים טיבתורמת ל היום במרכז הפעילות של קיומה עצם כי עולה ,זאתלבדוק כדי 

 אבות לא נמצא הבדל בין המסגרות. 

 יחס מאנשי הצוות

  התכניתיחס מאנשי הצוות, לפי סוג המסגרת ולפי קיומה של  :: ציון ממוצע למדד40 לוח

 ציון ממוצע 
 3.63 הכול-סך

 3.67 התכנית מופעלת
 3.59 התכנית אינה מופעלת

  

 3.60 בתי אבות
 3.66 התכנית מופעלת

 3.54 התכנית אינה מופעלת
  

 3.66 מרכזי יום
 3.67 התכנית מופעלת

 3.59 התכנית אינה מופעלת

 

מסגרות התכנית ובין  מופעלת ןבין מסגרות שבהבציון הממוצע במדד זה  יםהבדלעולה כי אין  38מלוח 

אנשי הצוות צד שהיחס מעל כך . הציון הכללי הניתן בשאלה זו הוא גבוה ומעיד מופעלתשבהן היא אינה 

 להפעלת התכנית.  ליחסםשניתן אין הבדלים בהיבט זה ל וכי והכ-בסךהוא טוב 
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 השפעת דיירים על מזון ושעות שינה

 "האם יש לך או לדיירים אחרים אפשרות לבחור ולהשפיע על המזון שאתם אוכלים?"

קיומה של תחושת הדיירים והמבקרים כי יש להם השפעה על התפריט, לפי סוג המסגרת ולפי  :41 לוח
  אחוזים(ב)התכנית 

 במידה רבה מאוד במידה מסוימת בכלל לא  הכול-סך 
 13.0 30.3 56.7 100.0 הכול-סך

 15.6 21.3 63.1 100.0 התכנית מופעלת
 10.3 39.7 50.0 100.0 התכנית אינה מופעלת

P < 0.01     

 8.3 38.9 52.8 100.0 בתי אבות
 10.7 28.6 60.7 100.0 התכנית מופעלת

 5.8 50.0 44.2 100.0 התכנית אינה מופעלת
     

 16.9 23.1 60.0 100.0 מרכזי יום
 19.7 15.2 65.2 100.0 התכנית מופעלת

 14.1 31.2 54.7 100.0 התכנית אינה מופעלת

 

אפשרות רבה יותר להשפיע תחושה של יש לדיירים  שבהן התכנית אינה מופעלתעולה כי במסגרות  41מלוח 

 אבות ובמרכזי יום אינם מובהקים סטטיסטית.  ההבדלים בבתיעם זאת, על המזון שהם אוכלים. 

"האם אתה יכול לבחור לעצמך את השעות שבהן אתה שוכב לישון או את השעות שבהן אתה מתעורר 
 בבוקר?"

 אחוזים(ב)התכנית לפי קיומה של  ,יכולים לבחור את שעות השינההם החשים ש: דיירים 42 לוח

 ממוצע תמיד בדרך כלל כן לפעמים לא הכול-סך 
 3.41 68.1 15.9 4.4 11.5 100.0 בתי אבות

 3.32 71.7 6.7 3.3 18.3 100.0 התכנית מופעלת
 3.51 64.2 26.4 5.7 3.8 100.0 התכנית אינה מופעלת

P < 0.01       

 

בתי מופעלת התכנית לבין בתי אבות שבהם  במובהקעולה כי התפלגות התשובות לשאלה זו שונה  42לוח מ

 על סוג המסגרות שלדייריהן  בבירורעם זאת, הנתונים אינם מצביעים  היא אינה מופעלת.אבות שבהם 

ן מ 72%מופעלת התכנית השיבו בהן שאת שעות השינה. במסגרות  תחושה חזקה יותר שהם יכולים לבחור

מקרב המרואיינים שהשיבו כך  64%הם תמיד יכולים לבחור את שעות השינה לעומת כי המרואיינים 

שבהן מופעלת התכנית ציינו כי המרואיינים במסגרות ן מ 18%עם זאת,  היא אינה מופעלת.בהן שבמסגרות 

מופעלת  האינשבהן היא במסגרות ינים מקרב המרואי 4%אינם יכולים לבחור את שעות השינה לעומת 

יותר דיירים חושבים שיש שבהן התכנית אינה מופעלת, באופן כללי במסגרות אפוא כי נראה שהשיבו כך. 

שבהן במסגרות הסבורים כך להם יכולת לבחור את שעות השינה )בדרך כלל או תמיד( לעומת דיירים 

  (., בהתאמה78%לעומת  91%)התכנית מופעלת 
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 פטירתם של דיירים ומבקרים על ידי הצוותציון 

שינוי  אחד הסממנים שלהוא ציון פטירתם של דיירים בבתי אבות )או מבקרים במרכזי יום( כאמור, 

ן אי הרפואיתבתי אבות המנוהלים על פי התפיסה בלתפיסה חברתית.  רפואיתתרבותי, במעבר מתפיסה 

המקום, כפי שאין נהוג לעשות זאת בבתי חולים, לדוגמה. את מותו של דייר מדיירי הצוותים נוהגים לציין 

ג יותר לציין והמתגוררים במקום ולכן נדיירים הופלים אלא הדיירים אינם מט ,לפי התפיסה החברתית

 ולהודיע על מותו של מי מהם.

 "האם מתקיימות אזכרות או אירועים המציינים את פטירתם של דיירים אחרים )מבקרים(?"

   באחוזים(התכנית ), לפי סוג המסגרת ולפי קיומה של ן פטירות של דיירים ומבקרים: ציו43 לוח

 ממוצע בקביעות לעתים קרובות לעתים רחוקות לא הכול-סך 
 1.69 15.6 4.8 13.0 66.7 100.0 הכול-סך

 1.91 22.2 4.3 15.4 58.1 100.0 התכנית מופעלת
 1.47 8.8 5.3 10.5 75.4 100.0 התכנית אינה מופעלת

P<0.05       p < 0.01 

 1.61 14.4 1.0 16.3 68.3 100.0 בתי אבות
 1.81 21.2 0.0 17.3 61.5 100.0 התכנית מופעלת

 1.42 7.7 1.9 15.4 75.0 100.0 התכנית אינה מופעלת
       

 1.76 16.5 7.9 10.2 65.4 100.0 מרכזי יום
 2.00 23.1 7.7 13.8 55.4 100.0 התכנית מופעלת

 1.51 9.7 8.1 6.5 75.8 100.0 התכנית אינה מופעלת

      p < 0.05 

 

נוהגים יותר לציין את פטירתם של דיירים ומבקרים, מסגרות שבהן התכנית מופעלת עולה כי ב 43מלוח 

 מובהקים סטטיסטית. שנמצאו הם . ההבדלים מופעלתשבהן היא אינה מסגרות לעומת 
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שהצוות והדיירים האחרים יציינו את פטירתו של אחד הדיירים "באיזה מידה חשוב בעיניך 
 )המבקרים(?"

, לפי סוג עמדות המרואיינים בנוגע למידת החשיבות של ציון פטירתם של דיירים ומבקרים: 44 לוח
  אחוזים(ב) התכניתהמסגרת ולפי קיומה של 

 הכול-סך 
לא חשוב 
 כלל בעיני

לא כל כך 
 חשוב בעיני

די חשוב 
 בעיני

מאוד חשוב 
 ממוצע בעיני

 2.50 32.6 21.2 10.6 35.6 100.0 הכול-סך

 2.44 29.8 21.8 11.3 37.1 100.0 התכנית מופעלת
 2.57 35.7 20.5 9.8 33.9 100.0 התכנית אינה מופעלת

       

 2.44 27.9 23.1 13.5 35.6 100.0 בתי אבות
 2.36 26.8 23.2 8.9 41.1 100.0 התכנית מופעלת

 2.52 29.2 22.9 18.8 29.2 100.0 התכנית אינה מופעלת
       

 2.57 36.4 19.7 8.3 35.6 100.0 מרכזי יום
 2.52 32.4 20.6 13.2 33.8 100.0 התכנית מופעלת

 2.63 40.6 18.8 3.1 37.5 100.0 התכנית אינה מופעלת

 

מעט יותר ממחצית המרואיינים רואים חשיבות )בינונית או רבה( בציון פטירתם של כי עולה  44מלוח 

שבהן התכנית מופעלת בין מסגרות בהיבט זה  לא נמצאו הבדלים בתחושות הדייריםדיירים או מבקרים. 

עולה כי אין הבדל ברצונותיהם של המרואיינים בעניין  44-ו 43מלוחות  .היא אינה מופעלת בהןשמסגרות ל

הבדל . עם זאת, בפועל נמצא אינה מופעלת היאבהן שבהן מופעלת התכנית למסגרות שזה בין מסגרות 

שבהן מופעלת התכנית למסגרות שבהן היא אינה מופעלת; במסגרות שבהן מופעלת בין מסגרות בעניין זה 

  תרבותי באותן מסגרות.התכנית נוטים יותר לציין פטירות של דיירים. הבדל זה מצביע על קיומו של שינוי 

  ראיונות עם אנשי מקצוע 4.3

, צומחתהקהילה המתוך ראיונות שנערכו עם אנשי מקצוע בתחום  פרק זה מציג ממצאים ותובנות שעלו

 . שוטף באופן בהפעלתה ומתנסים זו בפעילות העוסקים

 יהויתרונותהתכנית  ייחודיות

בין פעילויות אחרות, וקהילה צומחת הנעשית במסגרת תכנית  פעילותהניסינו לעמוד על ההבדל בין זה  בפרק

יש השפעה ייחודית שאינה קיימת תכנית עולה כי לנתונים שנאספו  הן חוגים, מפגשים והרצאות. מ

ובאים לידי ביטוי גם מעבר לשעת שזורים זה בזה, רבדים התרומתה ניכרת בכמה בפעילויות אחרות. 

 שיפור; הצוות אנשי לבין ביניהם הקשר ושיפור המשתתפים של העצמי ערך תחושת שיפורהפעילות עצמה. 

 שיפור; (רצון ושביעות הדיירים עם קשר, בעבודה משמעות: למשל) בעבודתם הצוות אנשי תותחוש

השפעות . המסגרת של וניהול בהפעלה לשיפור המוביל המסגרת הנהלת לבין המשתתפים בין התקשורת

 ה. הפעלתבוהמסגרת ינוי תרבותי בניהול גם ש יוצרות ,אל המסגרת הפרט, הנעות מן של התכנית אלה
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 בהיבטים האלה: ויתרונותיה באים לידי ביטויהתכנית הייחודיות של 

 המפגש הבניית גמישות. הם מאפשרים  ,למפגשי קהילה צומחת יש מבנה קבועאף ש .מובנה מפגש

הם יודעים למה לצפות ועדיין יש רכיב של עניין חדש בכל  ;יוצרת דינמיקה משלה בקרב המשתתפים

 .החשובה להצלחתכולתכנית ציינו נקודה זו כייחודית ן המרואיינים פגישה. רבים מ

 חוגים שלא כמו  לקחת בהם חלק.לאנשים מאפשרת  םמפגשיההדרך שבה מתנהלים  .השתתפות

קהילה מעודדים הינו מדבר, במפגשי מדבר, ומי שביישן או סגור א –בהם מי שרוצה לדבר שאחרים 

 הןלהשתתף ו םעידודעצם בהן השמעת קולם של כל המשתתפים, מושם באת כולם להשתתף. דגש רב 

שמיעתם לקויה. ישמע לכולם, לטובת אלו שקולם חלש ואלו שיבהקפדה על כך שמי שמדבר קולו 

 ההקפדה הזו עוזרת לחבר את כולם לתוך הקבוצה. 

 במפגשים . מתוך כך שמעודדים אנשים לדבר בין המשתתפים כרותיהל תורמיםמפגשי הקהילה  .כרותיה

 ראשונה פעם שדיבר ומי ממנו אכפת יותר לאנשים, שמדבר מי"הם מכירים יותר אחד את השני. 
יוצרת מפגשים )מנהלת מרכז יום(. ההשתתפות ב ."אחרים בחוגים גם כך אחר ידבר, בקהילה

 למפגש עצמו, אל כלל החיים במסגרת., וההיכרות נמשכת אף מעבר המשתתפיםין וקשר באינטראקציה 

 לרוב משימתיים )חוגי תעסוקה( או פסיביים  , שהםחוגים אחרים שלא כמו .אישית זהות יצירת

יש מי שמקשיב חשים כי . אנשים תומתפתחהם דינמיקה חיה צומחת הקהילה מפגשי ה ,)הרצאות(

הם יכולים ליצור לעצמם זהות. המפגשים מאפשרים להם להציג את עצמם שוב כאנשים עם ו להם

המשתתפים האחרים  םוכך לומדים להכיר ,למסגרתטרם הגעתם חיים שלמים ועשירים שהיו להם 

 . שיש לו עבר והוא ממשיך להתפתח לא כדמות שטוחה אלא כאדם שלם ;ואנשי הצוות

 מצוקותו קשיםת תכנים אעללה מקום נוחים יוצרהמפגשים  .יותובע קשיים העלאת, לביטוי מקום 

)מנהלת בית אבות(.  "אחרים בחוגים לדיון יעלה לא מוות" באים לידי ביטוי במסגרות אחרות:אינם ש

קונפליקטים הקשורים לחייהם של המשתתפים ופעמים רבות הקהילה מעלה לדיון נושאים מורכבים 

נוספים במפגשים או רבות תכנים ולקשיים שהם נתקלים בהם. בעקבות הפעילות עולים פעמים 

לעתים גם להבין טוב יותר ועשוי צוות . כך הבשיחות פרטיות עם מפתחת הקהילה או עם אנשי הצוות

מאפשרים לחברי הקבוצה אף בוצה קשיים שעולים במסגרת הקהלהגיב בהתאם ולהציע פתרונות. 

 של המשתתפים האחרים. יהםם ומצוקותהלקבל ביתר הבנה את קשיי

 דאגה הדדית וערבות ולפתח הקהילה מאפשרת ליצור זהות חברתית בין חבריה  .חברתית זהות יצירת

תחושה של  של חשיבותהלומדים את חשיבות המגע הפיזי ואת זה לזה, הדדית. המשתתפים דואגים 

 אחד כלפי השני.  אמפתיה

 המעבר הוא קשה אבותה לבית במעברקל יותר הסתגלות תהליך לדייר הקהילה מאפשרת  .הסתגלות .

, מול דיירים אחריםרגשות והתחושות והקהילה מאפשרת חשיפה של ה ,טראומטיעתים אף ול

 מגלים אמפתיה וקבלה.ה

 השפעות. אנשי הצוות לומדים להכיר טוב יותר  כמהלשיתוף אנשי הצוות בפעילות  .צוות אנשי שיתוף

חיים שלמים. גם המשתתפים " ולהכיר בו כבעל האדם שמאחורי הדייר"את הדיירים, לראות את 

מסתתר אדם עם חיים ובעיות משל עצמו.  "מאחורי המדים"לדעת שולומדים להכיר את אנשי הצוות, 

התעניינות נוצרים חיבור ושי הצוות והדיירים והשיתוף יוצר קרבה ונינוחות רבה יותר בעבודה בין אנ
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מאפשר אף )מפתחת קהילה(. המפגש  "העבודה של המכנית האטימות מתוך נפתח הצוות"הדדית. 

 .)מפתחת קהילה( "רמה באותה כולם את שם"ולדיירים ולצוות לטשטש את הבדלי התפקידים ביניהם, 

 פריעים החיבור מאפשר דיאלוג פתוח יותר עם הצוות על דברים שמ .לדיירים הצוות בין דיאלוג

)מפתחת קהילה(. הצוות קשוב יותר  "אתם בצמיחה אני גם"רוצים לשנות. לדיירים ושאותם הם 

 גישות, גם לאחר הפעילות. ומגלה יותר רלמצוקות הדיירים, 

 תפיסת הצוות משתנה הדיירים עם והחיבור תכניתב שתתפותהבעקבות ה .הצוותה של בתפיס שינוי ,

מייצגת , ה"דייר מועסק אינו מעסיק"של גישה את הגם על התנהלות של פעילויות אחרות.  המשפיעוזו 

תפיסה של מחליפה למנוע עומס בעבודת הצוות, כדי לפיה יש להעסיק את הדיירים ותפיסה מוסדית 

פעילות מיטיבה למען ל הצוות אלא עומס עהפחתת הדייר כאדם שמכירים אותו. המטרה כבר אינה רק 

 מתפתחתמתוך התעניינות ואכפתיות. במקום ההפרדה המקצועית של אנשי מקצוע טיפוליים  ,הדייר

הפעילות היא  תאחריות בכיוונים שהם מעבר לתפקיד המקצועי. כך, השפעהמבטאת , תהוליסטיראייה 

 )מפתחת קהילה(.  "הפעילות אחרי גם משהו מזה נשאר"ייחודה. , ובכך מעבר לפעילות עצמה

 תנהגות הדיירים. בהדרך הפעולה של העובדים ושינוי במאפשרת תכנית ה .המסגרת בהתנהלות שינוי

שינויים בהן נערכו מסגרות שבעקבות התכנית  צרכים עולים ומובעים בצורה קלה וטבעית יותר. יש

דברים עולים לא  ,ינוחההקהילה הופכת למקום שבו נוח להעלות ולפתור בעיות בצורה נ ;רבים

 כביקורת אלא כשיתוף, ויש מקום ביטוי לכולם. 

 מבנה הפעילות 

ועם זאת יש בהם מקום לגמישות, למקוריות ולהשפעה של מפתחת  מאודמפגשי קהילה צומחת הם מובנים 

אלה  במפגש שלדעתן חשובים ליצירת מפגש טוב ומשפיע.היבטים על נשאלו הקהילה  מפתחותהקהילה. 

 הדברים שעלו מתשובותיהן.

 בראשית כל מפגש יש סבב שבו לוחצים יד ויש גם מגע )מעין חיבוק קל( עם  .הפיזי והמגע היד לחיצת

היא מעוררת תשומת  ;לפעולה זו משמעות רבהמפתחות הקהילה סבורות כי המשתתפים. ן כל אחד מ

ל אחד ויוצרת מעגל של קרבה תשומת לב אישית לכל אחד, מעבירה חום ומגע לכמעניקה לב וריכוז, 

 בין המשתתפים.

 קולם של המתקשים בדיבור ועוזר מסייע להשמעת שימוש במיקרופון במפגש  .במיקרופון שימוש

חוזרת בקול רם על אף מפתחת הקהילה מסגרות שבהן  למתקשים בשמיעה לשמוע את דברי כולם. יש

 מועצם ומקבל מקום. ,מודגש ,קולם אינו נבלע אלא להפך ;המשתתפיםאת  מעצימההדברים. פעולה זו 

 כדאי סבורות כי לבחירת הנושאים יש חשיבות להצלחת הפעילות. מפתחות הקהילה  .נושאים בחירת

נושא שיש בו "פלפל" מעורר , שכן לבחור נושא שיוצר קונפליקט ומעורר דיון ודיאלוג בין המשתתפים

גם כדאי לדעתן משמעות. עניין ושצריך לתכנן אותן כדי ליצור  אנשים להגיב. בדיון יש נקודות שיא

 לעלות ולצוף על פני השטח, וכך אנשים יכולים להתחבר ולהשתתף.אישיים לתכנים לאפשר 

 במסגרתציינו את חשיבות הקשר עם הקהילה בחוץ.  מפתחות הקהילהחלק מ .בחוץ לקהילה חיבור 

להיות בני משפחה,  יכולים אלה. המפגשים בתוך למסגרת מחוץ אנשים לשלב ניסיון נעשה התכנית

על השתתפותם של בני נוער מושם הקהילה המקומית ובני נוער. דגש מיוחד ן אנשים מוכרים מ

הקהילה )תנועות נוער, מתנדבים, סטודנטים(. תוך מבני נוער במפגשים, בין אם הם בני משפחה או 
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 מעורר אתשילובם של צעירים בפעילות ש עלה( עצמם המשתתפים עם משיחות וגם) שערכנו בראיונות

 2)מפתחת קהילה(. "לחיים מתעוררים, צעירים כשיש אחרת מתנהגים הזקנים" :משתתפיםה

 רבות מן המסגרות . ביםקיימת התלבטות היכן לערוך את המפגש .המפגשים של הפיזי המיקום

מבחוץ, חלל פתוח ליד המחלקה או בלובי במיקום מרכזי, הפתוח למעבר של אנשים כים נער יםהמפגש

 ,של מרכז היום. קיום המפגש בחלל פתוח מאפשר חיבור לאנשים מבחוץ, למשל אנשי צוות שעוברים

רשמית במפגש. קיום המפגש בלובי מאפשר גם לאנשים שאינם משתתפים לזמן קצר וכך ניתן לשלבם 

קיום המפגש בחלל פתוח חושף נגד, מ. רחשלראות, להיות נוכחים ולפעמים אפילו להגיב למתבתכנית, 

אותו לרעשים מבחוץ. הדבר יוצר קושי במיוחד כשיש רצון להשמיע את קולם של המשתתפים. קיום 

 עין יפה. מסגרות עניין זה מתקבל בסביבה, ולא בכל האף מרעיש להמפגש בחלל פתוח 

 בעיות, צרכים והמשך פיתוח

הפעלת  , במסגרתהמעורבים בפעילותהאנשים תחות הקהילה ומפנתקלו שבהן בעיות יתוארו הבחלק זה 

 .וכן מחשבות על המשך פיתוח התכנית מדבריהם צרכים ובקשות שעלוהתכנית, 

 תקבלת בשמחה מרבית המסגרות התכנית מבמן הראיונות עלה כי  .הצוות אנשי ידי על התכנית קבלת

מוכנים לשתף פעולה עם לרוב ו מנההם יוצאים נשכרים מ, אשר חשים כי הצוותאנשי על ידי 

מפתחות הקהילה נתקלות אחרות, מסגרות ב חלק.בה מפתחות הקהילה לקחת של  יהןבקשות

התנגדות כי האנשי צוות למדנו מן הראיונות עם  .במסגרת אחרים צוות אנשי מצד התנגדותבקשיים וב

 ימה, הצומחת הקהילה מהי על רהסב על התכנית, וכןשלצוות חסרה הדרכה מכך  ת בחלקהנובע

שקיימים גם מתחים על רקע  יתכןימנה. יכולים להיות חלק מכיצד חברי הצוות הפעילות וודיות יחי

   המקצועי.-המטפל הצוות ביןוהקהילה  תומקצועית בין מפתח הייררכייה

 ה והבנה של ימופעלת התכנית לא תמיד יש ראימסגרות שבהן ב .ההנהלה ידי על התכנית קבלת

מוכנות ההדיירים ואנשי הצוות או משמעותה מבחינת רווחת לחשיבות הפעילות ובנוגע לההנהלה 

נתקלות במקרים  ,שגרתיתה לעבודתן מתווסף זה ןתפקיד רובלש, הקהילה מפתחותלשינוי תרבותי. 

 יש תחושה של "לבד". על כן ה מספק מצד ההנהלה ואלה בחוסר תמיכ

 העבודה מעמיסה עליהן מבחינה נפשית. הפעילות כי קהילה ציינו המפתחות חלק מ .נפשי עומס

אשר , את כאבם עם מפתחות הקהילהחולקים והם  ,מעוררת אצל המשתתפים נקודות קשות וכואבות

  ולשוחח עליהם.  להציף את הדברים צורךאף הן ב חשות

 בתקציב את רצונן רבות ציינו קהילה מפתחות  ,מאחר שהפעילות הפכה למסגרת חברתית .תקציב

 לפעילות מיוחדת, כגון יציאה לקהילה או ציון ימי הולדת.

 מפתחת קהילה עולה כי  המסגרות מנהלותהקהילה ועם מפתחות ן הראיונות עם מ .הגישה לתפקיד

גם עליה פתוחה וקשובה, המאפשרת לאנשים להתבטא.  ,משימתית-גישה לאנקוט טובה צריכה ל

  המשתתפים.דברי העולים מתכנים ת הכלה והתמודדות עם הלהיות בעלת יכול

                                                   
 עם פעילויות מתקיימות, הפעילות מתקיימת שבהן המסגרות מן %94-מניתוח נתוני סקר המיפוי אכן עולה כי ב 2

 .קרובות או לעתיםקביעות ילדים ונוער ב
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 מפתחת  – בצוות מסוים באדםתלויה התכנית פעילות מן המסגרות נמצא כי בחלק  .המשכיות

 תה המשכיות. ילא היפסקה ו, הפעילות העזבבמקרים שבהם מפתחת הקהילה  הקהילה.

 מחשבות לעתיד. 5

שינוי תרבותי הוא תהליך מתמשך ולא אירוע חד פעמי,  .תרבותי שינויא אמצעי ליה צומחת קהילה תכנית

תמיד ניתנים למדידה ברורה או להבחנה מידית אלא הם תהליכים  אינםועל כן השינויים הנגזרים ממנו 

 באים לידי ביטוי בשינוי בתחושות הדיירים והמבקרים ובדרך התנהלותה של המסגרת. אלה מתמשכים

מודעות לרעיון של שינוי תרבותי  ביצירתבישראל שנים ספורות ומהווה אבן דרך פועלת התכנית  .לאורך זמן

 במסגרות לטיפול ארוך טווח בישראל. 

 ,איכות חייהם של הדיירים והמבקריםלשיפור בהיבטים מסוימים תורמת תכנית המחקר עולה כי ן המ

ית, ופעולות נוספות שנעשות כדאי לשוב ולבחון בעתיד את תרומת התכנשתכן יליצירת שינוי תרבותי. יו

 השפעות ארוכות טווח.על שינויים ולמוד על בתחום השינוי התרבותי, כדי ל
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