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 תמצית המחקר

  תכניתאור הית

 .םמתאי סיוע העדר עקב בכך מתקשים בקהילה עצמאי בדיור להתגורר השואפים מוגבלויות עם אנשים

 לישרא-וינטג' ,ישראל ממשלת)שותפות בין  ג'וינט ישראל מסד נכויותידי  פותחה על"דיור נתמך"  תכניתה

של ואגף השיקום והשירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה של ( בשיתוף וקרן משפחת רודרמן

 2הנמכה קוגניטיביתאנשים עם נכות פיזית, עם  אנשיםל לסייעמטרת התכנית  .1מקומיות רשויות כמה

מוסדית  ממסגרת או הוריהם מעוניינים לעבור מביתה ,3על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוהעם לקות ואנשים 

ור שעברו לדינשים אתמוך בלמיועדת  תכניתה כןאך מתקשים לעשות זאת בכוחות עצמם. כמו עצמאי  ורלדי

מציאת ובהם  במגוון רחב של תחומים ניתן סיועהתכנית במסגרת בשלבי הסתגלות. אך מצויים עדיין עצמאי 

למסגרות  חיבורו כספים, תעסוקה, חברה ופנאיהבית וניהול השותפים, הנגשת הדירה, ניהול משק הדירה וה

רשויות בכמה פעלה היא , 0030עד דצמבר ו 0030, מאפריל תכניתפיילוט של ה-פרהב הבשל .בקהילה

, "שלו"וא.ד.נ.מ בע"מ , "כיוונים" – הבכל אזור נבחר זכיין אחר להפעיל .בצפון, במרכז ובדרום מקומיות

איש מקצוע מתחום  – טיפול מתאם כללאשר , התכנית צוות אחראי לניהול. כל ארגון מינה בהתאמה

, האישית של כל משתתף תכניתוללקשר עם גורמים נוספים בקהילה בכללותה,  תכניתאחראי להטיפול ה

עם המשתתפים בביתם פגש ישתפקידם לה , רובם סטודנטים,חיים עצמאייםקידום מדריכים לכמה כן ו

ומתאמי טיפול ליוו את מדריכים לחיים עצמאיים נדרשות. המיומנויות את הלהם לרכוש לסייע ו

-במהלך תקופת הפרה. בשבוע תשעו 3-0 המשתתפים באמצעות מפגשים אישיים ושיחות טלפון בהיקף של

 אנשים עם מוגבלויות.  93 תכניתהשתתפו בפיילוט 

 

 מחקר ההערכה

 ,פיילוט-פרהבשלב ה תכניתקטן יחסית של משתתפים בההיקף הבשל  , הןהמחקר נעשה בשיטה איכותנית

. הנוגעות להפעלת התכנית עיקריות סוגיות המשתתפים ולזהות יהם שלעל מנת לבחון לעומק את חוויותהן ו

נציגי הארגונים עם , תכניתבמסגרת המחקר נערכו ראיונות מובנים למחצה עם השותפים להקמת ה

הוריהם. לשם התרשמות בלתי אמצעית מתנאי עם ו תכניתמשתתפים בעם אנשי צוות, עם המפעילים, 

 . בטלפוןרואיינו  יתרההמשתתפים בבתיהם. רואיינו המגורים, 

 

 ממצאים עיקריים 

  משתתפים גיוס

  מחלקות רווחה, עמותות וארגונים של אנשים ובהם  גורמים שוניםעל ידי  תכניתלגויסו המשתתפים

ביתיות, וכן דרך תכניות -ואיל"ן(, מרכזים לחיים עצמאיים ומסגרות חוץ עם מוגבלויות )כגון אפ"י

 אחרות של הארגונים המפעילים. 

                                                   
 בשלבי ההערכה השתתפו הרשויות האלה: נהריה, קריית ים, חיפה, רעננה, רמת השרון, רמת גן ואשדוד. 1
אנשים עם לקויות בלמידה, בתפקוד ובהסתגלות, עם הנמכה קוגניטיבית המתיחסת לתפקוד שכלי גבולי ל הכוונה 2

 "(.0030 החברתיים השירותים"סקירת . )משרד הרווחה והשירותים החברתיים, (80-ל 90 בין משכל)מנת 
 . DSM-5-ב 0036שנת במשימוש  הוצא אשר ,"תסמונת אספרגר"המונח  את מחליףזה  מונח 3
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 יםהמפעילארגונים ה ונציגי השונות המקומיות הרשויותנציגי , ישראל 'וינטגנכויות  מסד נציגי 

סייעו רבות ים אזורה בשלושת הרשויות. הדדי אמון עלו שותפות יחסי על העידו יםאזורה בשלושת

 התגלעוהדרום  אזורמרכז, באזור הלצפון ואזור ה. בהשוואה לתכניתגיוס המשתתפים לבבאיתור ו

, ובהם העובדה םהסברים אפשרייכמה לכך . תכניתגיוס המועמדים לבו באיתור יםמשמעותיקשיים 

 .הופעלה רק ברשות מקומית אחת )אשדוד( תכניתה הדרום אזורבכי 

  תכניתה צוות

 ים עברו הכשרה מקצועית של כמה ימים מרוכזים בנושאים אזורוהמדריכים בשלושת ה המתאמים

 (תסמונת אספרגררצף האוטיסטי בתפקוד גבוה )בעבר על האנשים עם לקות , כגון תכניתהרלוונטיים ל

הורים, ההנמכה קוגניטיבית, גיבוש תכניות אישיות, עבודה עם משפחות ויציאה מבית אנשים עם ו

רצף האוטיסטי עם לקות על אנשים בנושאים הנוגעים ל ,לכך לה ושיקום תעסוקתי. נוסףשילוב בקהי

. זכויות של אנשים עם מוגבלות בנוגע תכניתמטעם ה פסיכולוגל ידי ייעוץ מקצועי עם הוענק לה

 לא נכללו בין נושאי ההכשרה. דירההלשירותים שונים והיבטים הקשורים להנגשת 

  אישי וארוך קשר עמוקקשר עם המתאם כההם תיארו את משתתפים. לצוות חשוב מאוד ההקשר עם ,

שאפיינה  ,מדריכיםת תחלופעבורם. מסיבה זו תואר כחשוב מאוד  ךקשר עם המדריהטווח. גם 

, םממשתתפים שהספיקו לפתח יחסי אמון עעבור בעייתית מאוד  היא ,הדרום אזוראת  מיוחדב

 להביא לנסיגה בתהליך.אף ויכולה 

 והיקפו הסיוע תחומי

 מטרות לטווח ארוך, בהן  עוסקת. התכנית , יחד עם איש צוותמשתתףנקבעת על ידי ה אישית תכנית

 . השמה לעבודה יה לגורםיאו פנ דירה חיפושיעדים לטווח הקצר, כמו במעבר דירה, והן  מוכ

 חלק. משתתףההאישיים של  ולצרכימרבית  ובהתאמה סיועתחומי מגוון בהאישית מתאפיינת  התכנית 

לדיור עצמאי לא היה  המעבר, תכניתבמסגרת ההניתן המשתתפים והוריהם הדגישו כי ללא הסיוע ן מ

מעבר או שהיא את ה תכנית אפשרה להם לבצעהמשתתפים שעברו לדיור עצמאי העידו ש: מתאפשר

שהם מסוגלים . גם משתתפים אשר עדיין לא עברו העידו כי התכנית עזרה להם להאמין מאודעליו הקלה 

 מצוות שקיבלו הצמודה ההדרכה עלרבים סיפרו  משתתפים לעבור וכן סייעה להם להתכונן למעבר.

 הדירה הנגשת, שונים ארגוניםהזכויות מול  במיצוילרבות סיוע ובתהליך המעבר,  דירה בחיפוש תכניתה

 להדרכה נזקקו המשתתפיםן מ רביםההסתגלות הראשוניים שלאחר המעבר,  בשלביהחוזה.  וחתימת

ובהן משימות של ניהול משק בית בותם א הדריכו מדריכיםה. והתקציב הבית משק ניהולנושא ב מקיפה

 בהתאם החודשי התקציב את לתכנן אותם לימדו וכןקיון וסידור בית, בישול והפעלת מכונת כביסה, ני

 מקומות עבודהבאיתור  המשתתפים את וליווההנחה  תכניתה צוות ,. בתחום התעסוקהלהכנסות

מעסיקים  עם ומתן משא ניהולב, עבודה ראיונות לקראת הכנהב, החייםכתיבת קורות בפוטנציאליים, 

 עבודה. מקום האישיות ב-ןפתרון בעיות ביבו

  ,שעות שבועיות( הספיק 3-0ניתן במסגרת התכנית )שהיקף הסיוע לדברי מרבית המשתתפים. 
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 משפחהה בני

 בני  בהםש. במקרים המשפחבני ה על גם אלא עצמם המשתתפים על רק לא רבה השפעה תכניתל

ובין המשתתפים  נםמתווך בי תכניתה צוות, או חוששים ממנו עצמאי לדיור מעברל יםמתנגד המשפחה

 ומנסה לגייס את תמיכתם. 

  ,להם  ומסייע, יהםהעומס המוטל עלן מוריד מ תכניתצוות הת של הורי המשתתפים, יולפי עדויתרה מזו

 עצמאי.  המעבר לדיור לקראת ההיפרדות תהליך את להשלים עצמם למשתתפיםו

 וכי רצון משביעי הם תכניתב םומעורבותעמם פעולה השיתוף ציינו כי  תכניתהמשתתפים ב הורי ,

 .תכניתמהשתתפות בנם או בתם במרוצים  םה כללי באופן

 הסיוע תקופת ומשך תכניתה סיום שאלת

, הסיוע תקופת את מראש להגביל אין כי סבורים ארגונים, משתתפים והוריהם, נציגי – המרואיינים מרבית

זאת, היקף הסיוע  עם. חייהםלכל אף  אויצטרכו ליווי למשך תקופה ממושכת  המשתתפים ןמ חלקשכן 

 תכניתב השתתפותם את סייםל צפויים המשתתפים ןמ חלק, מזו יתרה .הזמן עם להצטמצם צפוי הנדרש

, תכניתה מתחילת וחצי שנתיים במהלךעדות לכך היא העובדה כי צונם עם השלמת תהליך המעבר. מר

 עצמאי.  לדיור שעברולאחר את השתתפותם בתכנית  מרצונםסיימו משתתפים  חמישה

 

 תכניתה הצלחת

 חשובה  תכניתכי מדובר בחשים ם, יהתוכל המרואיינים, נציגי הארגונים וכן המשתתפים ובני משפח

 וחלוצה בתחומה אשר מעניקה מענה שלא היה קיים לפני כן. 

  ,בתכניתנטלו חלק פעיל עדיין המשתתפים  93מתוך  09בזמן עריכת המחקר: 

 תכניתביתי לדיור עצמאי במסגרת ה-דיור חוץמהורים או המשתתפים עברו מבית  39 -

  תכניתהחליפו דיור עצמאי במסגרת המשתתפים נוספים  6 -

  למעבר הכנה של משתתפים אחרים מצויים בתהליך 35 -

תמיכה להשלמת קיבלו הם  הבמסגרת, ותכניתגרו בדירה עצמאית בעת ההצטרפות ל הנותרים 30 -

 . התהליך

 סיימו את השתתפותם בתכנית:משתתפים  00משתתפים פעילים,  09-נוסף ל 

 יווי וסיועסיימו את תהליך המעבר ופרשו מן התכנית כי לא חשו צורך בהמשך ל 5 -

 התכנית לפני השלמת תהליך המעבר. ן הנוספים נשרו מ 37 -

  מדד על , עצמו . נוסף למעברה, מוצע ליצור מדד כולל להגדרת הצלחתבעתיד תכניתהעם התרחבות

ביסוס להילה ולהיותו פעיל בקבתחומי החיים השונים, של המשתתף תייחס להגברת העצמאות להזה 

 . שלו תחושת השייכות
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  וכיווני פעולהדיון 

 נוגעת לשאלה האם ובאיזה היקף אמורה  תכניתאת יזמי ה ותאחת הסוגיות שמעסיק .פנאי וחברה

 רתיתלהציע למשתתפים פעילות חברתית משותפת. מרבית המרואיינים סבורים שפעילות חב תכניתה

 כמו קונקרטיות מטרותהשגת  צורךל והןהתמיכה הרגשית  לצורכי הןמשותפת חשובה וחיונית, 

מציאת שותף לדירה. יחד עם זאת, חשוב להגמיש ולהתאים את אופי הפעילות החברתית לצורכיהם 

את משתתפים לבחור ולאפשר להייחודיים והמשתנים של המשתתפים. מומלץ להציע מגוון פעילויות 

אפיקים אפשריים לפיתוח קשרים בין  כמהניתן להשתמש ב . כמו כןאלה המתאימות להם

קשורת לת חלופה לשמש יכולים אלה .טלפוני קשר קיוםו ברשתות חברתיות שימוש כמוהמשתתפים, 

 אמצעיים. -ממפגשים חברתיים בלתינרתעים האישית עבור משתתפים -בין

 כדי על תחושת בדידות אחרי המעבר.  דיווחוורים ההמשתתפים והן חלק מ .בקהילה שילוב

 שירותיםבו תמסגרולהשתלב ב האפשר, חשוב לסייע להם ככל פחות שהמשתתפים ירגישו בודדים

נוך. כפי שכבר צוין, וחי תעסוקה, פנאי, בריאותובהם  השונים החיים בתחומי בקהילה המוצעים

 . מעבר מוצלחמדד הכרחי להוא שילוב בקהילה 

  כולל עידוד . תפקיד זה לדיור עצמאישל המשתתף למשפחה תפקיד חשוב במעבר  .המשפחהבני

 תמוךלכן חשוב  תמיכה רגשית, פיזית וכלכלית בתקופת המעבר ולאחריה. עלו ותמיכה ברעיון המעבר

 .תכניתעבודת הצוות עם המשפחה הקרובה ואולי אף לבנות מודולה לעבודה עם הורים במסגרת הב

 תכניתלאנשי הצוות התייחסו למידת הבשלות למעבר. מחלק מנציגי הארגונים ו .בשלות למעבר 

לא תמיד ניתן , אולם כךומרגישים שהם מסוגלים ל עבור לדיור עצמאיהמעוניינים למתקבלים אנשים 

ולא היו  המעברמן חששו לסמוך על הצהרות המועמדים בדבר מוכנותם. רבים מן המשתתפים 

חשוב ללמוד כיצד ניתן לזהות את האנשים שיהיו לכן  אף כל הסיוע שניתן להם.-מסוגלים לבצעו, על

לחשוב יש נוסף לכך וגלים, עם סיוע מתאים, לעבור לדיור עצמאי, ואת אלה שלא יהיו מוכנים. מס

כאשר  תכניתשתתפים שהתקבלו למלתת למשתתף "להבשיל" למעבר, וכיצד לסייע ליש כמה זמן 

  .מתברר שאינם מוכנים למעבר

 הצלחתהוא רכיב חשוב ב הרלוונטייםצוות קבוע, בעל ניסיון, ידע ורגישות בנושאים  .הצוות קביעות 

בין ו, והדבר חיזק את הקשר בינם התחלפו לאשלושת המתאמים תקופת ההערכה  במהלך. תכניתה

וזו פגעה  תחלופה של המדריכים הייתהים אזור. עם זאת, בשלושת השצברו ניסיוןל ותרם פיםהמשתת

זמנית זו עבודה עבודה הרואים ב פיינית לסטודנטיםאו וכז תחלופה. התפקיד של מיטבי מילויב

עבודה מחפשים ה ,מדריכים בוגרים יותרלחשוב על דרכים לגיוס והזדמנות לרכוש ניסיון מקצועי. יש 

 קבועה ואינם נוטים להחליף את מקום עבודתם בקלות. 

 סבורים כי מן  ,הוריהםנציגי ארגונים, משתתפים ו – כמעט כל המרואיינים .בתכנית סיועה משך

תוך כדי הפחתה , בהם צורך ישבמשך זמן ממושך, כל עוד למשתתפים  יינתנו והליוויהראוי שהסיוע 

-3) למשתתפים כיום המוצע הסיוע שעות היקףל אשר. הסיועשל  האינטנסיביותמידת  הדרגתית של

 או לעזרה יזדקקו לא שבעתיד סבוריםה יש. מספיק הואסבורים כי  םמרבית, שעות שבועיות( 0

משתתפים שכבר  יש לראיה,וזה יקרה.  מתי מראש להגדיר יכולים אינם ךא, פחות הרבה להשיזדקקו 

 . סיועצורך בהמשך  עודכי אינם מרגישים  תכניתב סיימו את השתתפותםעברו לדיור עצמאי ו
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  המחקר הציף שאלות הנוגעות לאוכלוסיית היעד של התכנית.  .תכניתהאוכלוסיית היעד של הרחבת

כן חשוב  עלומציעה שירות חדש שלא היה קיים עד כה עבור מרבית האנשים עם מוגבלויות,  תכניתה

של  ם נוספיםים נוספים, אלא גם לאנשים עם סוגיאזורהיעד לא רק ל אוכלוסייתהגדרת  את רחיבלה

גם הגדלה של היצע המשתתפים בכל אזור . דיור עצמאיעבר למערך תמיכה במהזקוקים ל מוגבלויות

 עשוי לתרום למשתתפים, הן בהיבט החברתי והן בהיבט המעשי, ובעיקר במציאת שותף לדירה.

 תכניתבראיונות עלה הצורך להרחיב את ה .אוכלוסייה ערבית ולאוכלוסייה חרדיתל תכניתהתאמת ה 

, הןלצורכית התכנית להתאים א כדאייש לשקול בזהירות כיצד כדי להצליח בכך  .אלהלאוכלוסיות 

הן בקרב ערבים והן בקרב חרדים לא יש להביא בחשבון את העובדה כי לתרבותן ולערכיהן. למשל, 

נישואין והקמת  ךמקובל שבן/בת צעירים ייצאו מבית המשפחה אלא אם כן היציאה נעשית לצור

 .משפחה

 'רכי המשתתפים, ובהתחשב בשונות הגבוהה בין צהן ראיונות והעולה בן מהן  .גמישות 'סל הסיוע

מגוון רחב של בסיוע יות גמיש במיוחד ולהציע משיך להצריך לה תכניתה'סל' הניתן במסגרת ה

זקוקים בעיקר  תכניתל הצטרפותם לפני הרבה דיור עצמאיל ומשתתפים שעבר ,. לדוגמהתחומים

 במסגרת עצמאי לדיור לראשונה העוברים אלהם, לעומת. חברתיות בעיות בפתרון הדרכהלולייעוץ 

 ניהול משק הבית.בזקוקים לסיוע בניהול חשבון ו כניתתה

 מימוש הזכות לדיור עצמאי מעניק למשתתפים את  .אוטונומיה אישית וזכות לבחירה חופשית

לראשונה  עתיםהאפשרות לממש גם חופש בחירה בתחומי חיים אחרים. המשתתפים מקבלים, ל

החלטות בתחומי חיים שונים, החל מבחירת המזון שיצרכו בעצמם בחייהם, את האפשרות לקבל 

וכלה בבחירת בן או בת זוג. עם זאת, הבחירה יכולה להוביל לניצול או לאימוץ התנהגויות מסכנות 

היות ל תכניתצוות העל אם ובאיזו מידה הצריכת אלכוהול או סמים(. בהקשר זה יש לשקול כמו )

שמשתתף מקבל החלטה שגויה ואף מסוכנת עבורו. נראה כי במצבים אלה  רושםכאשר נוצר מעורב 

לבצע את בחירתם, תוך כדי הדרכה, ייעוץ והצבעה על הסיכונים  לתת למשתתפים אלאאין מנוס 

 הטמונים בה.  האפשריים 
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  הנוכחי לא היה מתאפשר.
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