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תקציר
בביטחון  חיים,  באיכות  בביתם  לגור  להמשיך  לזקנים  לסייע  במטרה  שנה  וחמש  כעשרים  לפני  פותחה  תומכת’  ‘קהילה  תוכנית 

‘אב קהילה’, לחצן מצוקה, שירותים רפואיים  ובעצמאות. התוכנית מספקת לחברים בקהילה סל קבוע הכולל ארבעה שירותים: 

לאוכלוסיות  אטרקטיבית  התוכנית  את  להפוך  הצורך  ובשל  המשתנים  וצורכיהם  החברים  הזדקנות  בעקבות  חברתית.  ופעילות 

הניסיונית  התוכנית  לבחינת  מסכמת  והערכה  מעצבת  הערכה  כלל  הנוכחי  המחקר  התוכנית.  את  לשנות  הצורך  עלה  נוספות, 

להרחבה ולהגמשה של סל השירותים הזה – ‘קהילה תומכת משודרגת’. התוכנית פעלה בשנים 2018-2016 במתכונת פיילוט בתשע 

רשויות מקומיות, ואפשרה לחברים בקהילות התומכות המשודרגות להמיר את השירותים הקיימים )למעט שירות אב הקהילה( 

או  פרה-רפואיים(,  וטיפולים  הסעה  שירותי  טיפוח,  שירותי  )כגון  להם  שהוצע  הסל  במסגרת  שסופק  יותר  רחב  שירותים  במגוון 

לרכוש שירותים נוספים בתשלום, באופן גמיש ודינמי ועל פי בחירתם בהתאם לתפיסה של מתן אוטונומיה לאוכלוסייה המבוגרת. 

הפיילוט חייב שינוי של תהליכי העבודה של צוות התוכנית והגדיל בעיקר את התשומות הנדרשות לניהולה ולתקצובה. הפיילוט 

נערך בשיתוף של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ג’וינט ישראל-אשל, רשויות מקומיות ועמותות. 

מטרת המחקר 
לסייע למפתחי  כדי  על התנהלותה  ולתת משוב  הפיילוט משיגה את מטרותיה  תוכנית  מידה  באיזו  לבחון  נערך במטרה  המחקר 

התוכנית ולמקבלי החלטות בהמשך פיתוח התוכנית לקראת הטמעתה בקהילות נוספות. 

שיטת המחקר
חברי  עם  שנערכו  טלפוניים  ראיונות  על  המשודרגות,  התומכות  הקהילות  מן  שהתקבלו  מנהליים  נתונים  על  התבסס  המחקר 

הקהילות בשני סבבים )הראשון נערך בחודשים יוני-יולי 2017 והשני בחודשים פברואר-מארס 2018( ועל ראיונות שנערכו עם בעלי 

תפקידים בשלבים שונים של הפעלת התוכנית.

ממצאים
88% מן החברים בקהילות התומכות המשודרגות דיווחו על שביעות רצון כללית גבוהה במידה רבה או במידה רבה מאוד, זאת  ■

לעומת 77% מן החברים שדיווחו כך במחקר שנערך בשנת 2010 בקרב מדגם מייצג של חברי הקהילות התומכות. 

שביעות הרצון הכללית של חברים המתקשים בניידות הייתה דומה לשביעות הרצון הכללית של חברים המתניידים בכוחות  ■

עצמם. זאת לעומת שביעות הרצון הנמוכה שהביעו המתקשים בניידות בסקרים קודמים.

בניידות  ■ המתקשים  לחברים  הפעילות  להנגשת  ניתנה  מיוחדת  לב  תשומת  חברתית.  בפעילות  השתתפו  החברים  מן  כ-61% 

מחוץ לבית. נוסף לכך, הרחבת סל השירותים אפשרה לחברים צעירים יותר וניידים להצטרף לתוכנית ולהשתתף בקורסים, 

בחוגים ובהרצאות שניתנו במסגרתה והיו אטרקטיביים לקבוצה זו.
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השירותים  ■ הוספת  לאחר  גם  לחברים  חשובים  נשארו   – החברתית  והפעילות  הקהילה  אב  המצוקה,  לחצן   – הבסיס  שירותי 

החדשים בסל המשודרג )מעל 90% מהם לא מוכנים לוותר על שירותים אלה(. 

שני השירותים המבוקשים ביותר בסל המשודרג הם פעילות חברתית משודרגת ושירותי טיפוח ויופי. ■

תרומתה הרבה ביותר של התוכנית היא לביטחונם האישי של חבריה. ■

30% מן החברים היו מודעים לאפשרות לשנות את הרכב הסל במהלך הפיילוט. מרביתם היו מרוצים מן האפשרות לבחור את  ■

השירותים וממגוון השירותים המסופקים בתוכנית, וייחסו חשיבות רבה לאפשרות לבחור בעצמם את השירותים שיצרכו. 

מסקנות
בהשוואה לתוכנית כפי שפעלה מאז הקמתה, שבה סופק סל שירותים קבוע, התוכנית הניסיונית משפרת את המענים הניתנים 

לחברים בקהילה התומכת המשודרגת. השיפור בולט בקרב המתקשים בניידות. מתן אפשרות הבחירה הוא חלק מן השינוי בגישה 

הפטרנליסטית שהייתה נהוגה בעבר בפיתוח שירותים לזקנים בכלל ובתוכנית קהילה תומכת, בפרט.

השינויים הללו מאפשרים להתאים את התוכנית לאוכלוסיות יעד נוספות ומגבירים את יכולתה להתחרות עם נותני שירות אחרים. 

עם זאת, חשוב להפיק לקחים מן הפיילוט בכל הנוגע לשינוי תפקידו של אב הקהילה ולהכשרת הצוותים בנושאים של בניית סל 

השירותים, תקצובו וניהול השירותים.

הרבה  תרומתו  ולאור  הקודמים,  ובמחקרים  הזה  במחקר  שעלה  כפי  הקהילה,  לאב  החברים  שמייחסים  הרבה  החשיבות  לאור 

לשמירת הביטחון האישי של החברים, אנו סבורים שהשירות של אב קהילה )או בעל תפקיד אחר( צריך להיות שירות חובה – רכיב 

המחזק את הרכיב הקהילתי המחבר את החברים לתוכנית ואינו ניתן ל המרה. 

וצרכים בקרב החברים, שיאפשר התאמה שוטפת של השירותים לחברי  לביצוע סקר תקופתי של העדפות  להיערך  יש  כן,  כמו 

הקהילה ומעקב פרטני אחר השימוש בהם.

מן המחקר עולה גם שיש מקום לקדם דרכים להנגשת השירותים ולהתאמתם לאוכלוסיות מיוחדות כמו עולים, מרותקי בית וזקנים 

‘צעירים’, למשל על ידי מתנדבים ומתורגמנים.

המשודרגות  התוכניות  את  להרחיב  יש  המשודרגות,  לתוכניות  הוותיקות  התוכניות  בין  תחרות  תיווצר  שלא  שכדי  סבורים  אנו 

ולהימנע ממצב שבו באותה עיר, לחלק מן הקהילות התומכות יש אפשרות לצרוך סל משודרג ולחלק לא.

לבסוף, הכרחי לאמץ מערכת מידע יעילה שתסייע לאב הקהילה ולמפעילי התוכנית לנהל את אספקת השירותים בסל המשודרג. 
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תמצית מנהלים  
המוכרת  בסביבה  בביתם,  ולהתגורר  להמשיך  לזקנים  לסייע  במטרה  שנה  וחמש  כעשרים  לפני  פותחה  תומכת’  ‘קהילה  תוכנית 

והשירותים החברתיים,  הרווחה  העבודה,  ידי משרד  על  מופעלת  התוכנית  האישי.  ביטחונם  ואת  חייהם  איכות  את  ולשפר  להם, 

ביותר  חברים  כ-70,000  כיום  משרתת  התוכנית  מסחריות.  וחברות  הזקן  למען  עמותות  מקומיות,  רשויות  ישראל-אשל,  ג’וינט 

מ-270 קהילות בכל רחבי הארץ, ומספקת לחבריה סל קבוע הכולל ארבעה שירותים: ‘אב קהילה’, לחצן מצוקה, שירותים רפואיים 

ופעילות חברתית. סל זה נשאר קבוע במשך כל שנות הפעלת התוכנית למרות שינויים רבים של אוכלוסיית היעד, כגון הזדקנות 

החברים, אשר בעקבותיה עלה הצורך לתת מענים המותאמים לחברים המרותקים לביתם. בד בבד, עלה מן השטח הצורך לרענן 

את התוכנית, לגוון את השירותים ולסייע לקהילות תומכות שמתקשות לגייס חברים חדשים.

ולהגמשה  2018-2016 להרחבה  ניסיונית שהופעלה בשנים  המחקר הנוכחי כלל הערכה מעצבת והערכה מסכמת לבחינת תוכנית 

של סל השירותים המסופק לזקנים בגישה ממוקדת לקוח – ‘קהילה תומכת משודרגת’. התוכנית נערכה במתכונת פיילוט בתשע 

יותר  רחב  שירותים  במגוון  הקהילה(  אב  שירות  )למעט  הקיימים  השירותים  את  להמיר  בה  לחברים  ואפשרה  מקומיות,  רשויות 

שסופק במסגרת הסל שהוצע להם, או לרכוש שירותים נוספים בתשלום, באופן גמיש ודינמי ועל פי בחירת החברים. 

מטרת המחקר 
המחקר נערך במטרה לבחון באיזו מידה התוכנית משיגה את מטרותיה, ולתת משוב על התנהלותה כדי לסייע למפתחי התוכנית 

ולמקבלי החלטות בהמשך פיתוח התוכנית לקראת הטמעתה בקהילות נוספות. 

שיטת המחקר
המחקר התבסס על מקורות המידע שלהלן: 

נתונים מנהליים על כלל חברי הקהילות בנוגע לשירותים שנצרכו במסגרת הקהילה התומכת ונתונים על עזיבת התוכנית ועל א. 

הצטרפותם של חברים חדשים לתוכנית. 

כדי לקבל מידע על השיקולים בבחירת השירותים, על שביעות ב.  336 חברי קהילה שנערכו  ראיונות טלפוניים עם מדגם של 

הרצון שלהם מן השירותים ומן האפשרות לבחור, ועל צרכים שעדיין אין להם מענה מתאים. הראיונות נערכו בשני סבבים, 

האחד נערך בחודשים יוני-יולי 2017 והתמקד בשימוש בשירותים המוצעים ובצורך בשירותים נוספים, והשני נערך בחודשים 

פברואר-מארס 2018 והתמקד בשביעות הרצון ובהערכת התוכנית ורכיביה.

ראיונות עם 15 בעלי תפקידים בתוכנית )עובדות סוציאליות, רכזות חברתיות, אבות קהילה( בנוגע לסוגיות בהפעלת התוכנית, ג. 

בשלבי יישום שונים.
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ממצאים
ותרבותיות  ■ במסגרת התוכנית הניסיונית הציעו הקהילות מגוון רחב של שירותים הכולל שירותי טיפוח, פעילויות חברתיות 

מתוגברות, שירותי הסעה, טיפולים פרה-רפואיים ועזרה באחזקת הבית. חלק מן השירותים סופקו על ידי המרה של שירותים 

הניתנים במסגרת סל השירותים הבסיסי וחלק בתוספת תשלום, על פי בחירת החבר. 

מאפייני החברים בתוכנית דומים למאפייני בני +75 באוכלוסייה הכללית. ■

88% מן החברים בקהילות התומכות המשודרגות דיווחו על שביעות רצון כללית גבוהה במידה רבה או במידה רבה מאוד, זאת  ■

לעומת 77% מן החברים שדיווחו כך במחקר שנערך בשנת 2010 בקרב מדגם מייצג של חברי הקהילות התומכות. זאת ועוד, 

שביעות הרצון הכללית של חברים המתקשים בניידות הייתה דומה לשביעות הרצון הכללית של חברים המתניידים בכוחות 

עצמם. זאת לעומת שביעות הרצון הנמוכה שהביעו המתקשים בניידות בסקרים קודמים.

שיעור המשתתפים בפעילות חברתית הגיע לכ-61%. שיעור זה גבוה משיעור ההשתתפות בפעילות חברתית במחקר הקודם  ■

)30%(. חלק מן השיפור בשיעור זה נובע מתשומת הלב המיוחדת שניתנה להנגשת פעילות לחברים המתקשים בניידות מחוץ 

לבית. נוסף לכך, הרחבת סל השירותים אפשרה גם לחברים צעירים יותר וניידים שעד כה נמנעו מלהצטרף לתוכנית, להשתתף 

בקורסים, בחוגים ובהרצאות שניתנו במסגרת התוכנית.

מבין השירותים הניתנים במסגרת הסל הבסיסי, ייחסו חברי התוכנית את החשיבות הרבה ביותר ללחצן המצוקה, שכן רק 2%  ■

מהם היו מוכנים לוותר עליו. 5% מן החברים היו מוכנים לוותר על שירותיו של אב הקהילה ואילו 8% היו מוכנים לוותר על 

הפעילות החברתית. עם זאת, מצאנו ששיעור החברים המתקשים בניידות שאינם מוכנים לוותר על שירותי אב הקהילה נמוך 

משיעור זה בקרב החברים הניידים. נתון זה מעניין על רקע הממצא ששיעור ביקורי הבית שעורך אב הקהילה אצל חברים 

ייתכן שממצא זה מרמז על כך שלמרות השיפור  ניידים.  המתקשים בניידות דומה לשיעור הביקורים הנערכים אצל חברים 

במענים הניתנים לחברים המתקשים בניידות, יש לחלקם עדיין צרכים שלא מקבלים מענה.

שני השירותים המבוקשים ביותר בסל המשודרג הם פעילות חברתית משודרגת ושירותי טיפוח ויופי. ■

תרומתה הרבה ביותר של התוכנית היא לביטחונם האישי של חבריה בשל האפשרות לקבל עזרה בשעת הצורך )לחצן מצוקה,  ■

בבית  לחיות  להמשיך  אפשרות  למתן  חברתית,  בפעילות  להשתתפות  הייתה  פחותה  תרומה  חברתית(.  רכזת  או  קהילה  אב 

ולהקלה על בני המשפחה.

קרוב לשליש מן החברים היו מודעים לאפשרות לשנות את הרכב סל השירותים במהלך השנה. כ-72% ייחסו חשיבות רבה  ■

לאפשרות לבחור בעצמם את השירותים שיצרכו בתוכנית. 

מסקנות והמלצות
ממצאי המחקר מצביעים על כך שהתוכנית אכן משפרת את המענים הניתנים לזקנים בקהילה התומכת המשודרגת. תורמים לכך 

הגיוון הרב והיכולת להתאים את השירותים לצורכי החברים ולהעדפותיהם, וכן אפשרות הבחירה לחברים אשר מביאה להתאמה 
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טובה יותר להעדפותיהם ומכבדת את רצונם, כחלק מן השינוי בגישה הפטרנליסטית שהייתה נהוגה בעבר בפיתוח שירותים לזקנים. 

האפשרות לבחור את השירותים ואף להחליפם מעת לעת מבטאת את השינוי המשמעותי בתוכנית קהילה תומכת המופעלת יותר 

מעשרים וחמש שנה.

השינויים הללו מאפשרים להתאים את התוכנית לאוכלוסיות יעד נוספות ומגבירים את יכולתה להתחרות בנותני שירות אחרים. 

עם זאת, חשוב להפיק לקחים מן הפיילוט בכל הנוגע להכשרת הצוותים בנושאים הקשורים לתפקידו המשתנה של אב הקהילה, 

אשר אמור להקדיש משאבים רבים יותר לניהול אספקת השירותים לחברי התוכנית; לבניית סל השירותים המשודרג ולתקצובו; 

וצרכים בקרב החברים, כדי לאפשר התאמה שוטפת של השירותים לחברי התוכנית ומעקב  ולביצוע סקר תקופתי של העדפות 

פרטני אחר השימוש בהם. כמו כן יש מקום לפתח דרכים לגיוס חברים, להנגשת השירותים והתאמתם לאוכלוסיות מיוחדות כמו 

‘צעירים’, וחשוב להסיק מסקנות כיצד להסב את הקהילות הוותיקות לקהילות משודרגות, כך שלא  וזקנים  עולים, מרותקי בית 

ממוחשבת  מערכת  של  ואימוץ  בפיתוח  צורך  עולה  המשודרגת  בקהילה  השירותים  ניהול  מורכבות  עקב  ביניהן.  תחרות  תיווצר 

לניהול הקהילה. 

ובמחקרים  הזה  במחקר  שעלה  כפי  התוכנית,  שמקנה  האישי  לביטחון  החברים  שמייחסים  הרבה  החשיבות  לאור  לכך,  נוסף 

הביטחון  על  לשמור  להמרה, שמתפקידו  ניתן  חובה שאינו  שירות  בסל השירותים המשודרג  לכלול  סבורים שיש  אנו  הקודמים, 

האישי של החברים והקהילתיות כגון אב קהילה, רכזת חברתית או כל גורם אחר. 
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דברי תודה
זו.  ומאתגרת  חדשנית  תוכנית  ללוות  הזכות  את  בידינו  שנתנו  ועל  ובהתלבטויות  במידע  השיתוף  על  לשותפינו  להודות  ברצוננו 

 – ובג’וינט ישראל-אשל  ותיקים  – לטלי ברנע, מפקחת ארצית בשירות לאזרחים  במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

ליהודית עופר, מנהלת תוכניות קהילות תומכות, לאירית פישר רייף, מנהלת תחום רצף שירותים בקהילה ולרונית ניסנבוים, לשעבר 

ראש תחום שירותים קהילתיים.

אנו מודים גם לבעלי התפקידים ברשויות המקומיות ובעמותות למען הזקן שהביאו אותנו בסוד העניינים של הפעלת התוכנית, 

לרבות קשיים והתלבטויות שעלו בשטח.

תודה מיוחדת לחברי הקהילות שהקדישו לנו מזמנם כדי להתראיין ולהשמיע את קולם במסגרת המחקר.

תודה לחן צוק-תמיר ולצוות רכזי עבודת השדה ממכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל על הדרכת המראיינים ועל ליווי שלב הראיונות, 

וכן לצוות המראיינים המקצועי והמחויב.

תודה לעמיתותינו במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, ד”ר שירלי רזניצקי, ראש צוות זיקנה בחטיבת המשפחה וד”ר לייה מורן גלעד, 

ראש חטיבת המשפחה, על הערותיהן המלמדות, ולג’ני ברודסקי, שבעבר עמדה בראש תחום הזיקנה במכון וליוותה את התוכנית 

‘קהילה תומכת’ משנותיה הראשונות ואת המחקר הזה בתחילתו.
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