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  תמצית מחקר
  

  רקע
. מחקרים מצביעים על הקשר החיובי שבין קיומן של רשתות חברתיות לבין רווחתם של הקשישים

ודווקא בעיתות אלה , זקוק יותר לתמיכהו, חשיבותן של הרשתות החברתיות עולה ככל שהקשיש מזדקן

, קבוצה פגיעה בקרב אוכלוסיית הקשישים היא זו של העולים. מקורות התמיכה עלולים להידלדל

המועצות לשעבר מאז תחילת - אלף קשישים עלו מברית150-כ. שהרשתות החברתיות שלהם דלילות

  .90-שנות ה

  

לקשישים על מנת לחזק את הקשרים החברתיים על רקע גלי העלייה הגדולים פותחו מספר תכניות 

האחת היא שימוש במערך הארצי הקיים של מועדוני הקשישים , לשם כך נשקלו מספר חלופות. שלהם

אשר נטו להעדיף מסגרות , פיתוח תכניות ייחודיות לאוכלוסיית העולים, והשנייה. ומרכזי יום

בית "אחת התכניות היא . תרבות מארץ המוצאשיעזרו להם גם בשימור ה, אינטימיות והומוגניות יותר

. ידי אשל למען קשישים שלא השתלבו במסגרות המסורתיות כמו מועדונים ומרכזי יום-שפותחה על" חם

ידי -בעקבות דגם שיושם בהצלחה על, התכנית פותחה בישראל במיוחד כדי לסייע לקשישים העולים

   .המועצות לשעבר-וינט בברית'המחלקה הרוסית של הג

  

מטרתה של התכנית היא לספק תמיכה חברתית לקשישים אשר מסיבות שונות אינם מגיעים או אינם 

היא מיועדת , במתכונתה הנוכחית). כמו מועדונים ומרכזי יום(משתלבים במסגרות קהילתיות אחרות 

הסתגלות (לסייע בעיקר לקשישים החיים בקהילה ומתמודדים עם בעיות הקשורות להיותם מהגרים 

והיא מחזקת את , )ביורוקרטיה ועוד, שינוי במעמדם במשפחה ובחברה, קשיי שפה, לאורח החיים בארץ

התכנית מייחסת חשיבות רבה . הרשת החברתית והתמיכתית ומשמשת בעבורם מעין קבוצת תמיכה

  . הידי התנדבות חברי התכנית בקהיל-ועל, ידי שילוב מתנדבים בפעילויות-על, לחיזוק הקשר עם הקהילה

  

המארחים בביתם קשישים ) שאינם עולים חדשים(בית חם מורכבת מזוג או בודדים קשישים , במהותה

התכנים . המפגשים של הקבוצה מתקיימים פעם או פעמיים בשבוע וללא תשלום דמי חבר. אחרים

לי נקבעים בהסכמה פנימית של חברי הקבוצה שכמה מהם מסייעים בארגון הפעילויות שאופיין לא פורמ

ובשותפות עם מסגרות , מתן הדרכה מקצועית, תפעול התכנית נעשה תוך בניית קשר מתפתח. ואינטימי

  . קיימות

  

, פועלים כיום במימון וביוזמת אשל,  משתתפים בכל התכניות2,200- בתים חמים בארץ ובהם כ100מעל 

ברובה במגזר של עולי התכנית מופעלת . עמותות לזקן ורשויות מקומיות, ובשיתוף עם משרד הרווחה

כמו עולי , הניסיון הנלמד תרם להרחבתה גם לקשישים במגזרים אחרים. המועצות לשעבר-ברית

, המשמעות היא התאמת המודל בצורה גמישה ורגישה לכל מגזר. דרום אמריקה וקווקז, אתיופיה

ם במסגרת קהילה לאחרונה ישנם ניסיונות לשלב בתים חמי. לתרבות ולמאפייני האוכלוסייה הספציפית

  .תומכת
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  מטרות המחקר 
, בנוסף. שישיםעונה על הצרכים החברתיים של הק" בית חם"המחקר נועד לבחון באיזו מידה התכנית 

יחסי (מופעל ואת אופי ההשתלבות של התכנית עם גורמים אחרים בקהילה  איך השירותהמחקר בוחן 

 רצון של המשתתפים ותרומתהשביעות ואת , )וניםמרכזי יום ומועד, גומלין עם גורמי הרווחה המקומיים

  . להםהתכנית

  

  שיטת המחקר
: נעשה בשתי רמותניתוח ה .2003 בסוף שנת קיימותשהיו " בית חם"תכניות  46התבצעה בקרב  ההערכה

בכל הבתים , הפעילויותושל כל , חברים 564ם של מאפייניה שלם י נתונים מינהליברמה הכללית נותחו

על מנת להבין , הפועלות מעל חצי שנהבית חם  תכניות 15-ב ברמה השנייה התמקדנו .2003החמים בסוף 

בשילוב , נעשה שימוש במספר מקורות מידעלשם כך . לעומק מספר סוגיות הקשורות בהפעלת התכנית

 אנשי מפתח ועובדים 20 ראיונות חצי פתוחים נערכו עם - של מידע בעל אופי איכותני ומידע כמותי

 בשאלונים רואיינו טלפונית 2004 בתחילת .2003בסוף שנת  ליים שעומדים בקשר עם התכניתסוציא

   .  מארחים17וכן רואיינו ,  הבתים החמים בהם התמקדנו15- שנדגמו אקראית ב חברים86סגורים 

  

  ממצאים
  מאפייני החברים

). 89% (1989ועלו לאחר , )86%(מרביתם נולדו במדינות מזרח אירופה , )83%(מרבית החברים הן נשים 

  .  גרים לבד30%- וכ72הגיל הממוצע הוא 

  

  צרכים חברתיים
. מהממצאים עולה כי לחלק לא מבוטל מהמשתתפים בתכנית יש רשתות תמיכה בלתי פורמליות דלילות

 מהחברים שיש להם ילדים נפגשים איתם 12%-כ.  מהחברים אין ילדים בארץ23%-ל, למשל, כך

 מהחברים שיש להם ילדים מדברים 23%; מפעם בחודש או שלא נפגשים איתם בכללבתדירות של פחות  

 10%-ל.  מהחברים אין קרובי משפחה בארץ27%-ל. איתם פעם בשבוע או בתדירות נמוכה יותר

איתם ,  מהחברים בתכנית אין חברים שלא מהתכנית17%-ל. מהחברים אין לא ילדים ולא קרובי משפחה

  . מהחברים יש קשיים לדבר בעברית71%-ל, יתרה מכך. לדבר בטלפוןהם נוהגים להיפגש או 

  

  ). 24%(או לפעמים , )28%(כמחצית החברים חשים תחושת בדידות לעתים קרובות 

  

ואכן ממצאי המחקר מראים כי למארחים , המארחים שנבחרים לתפקיד צריכים להיות מוכרים בקהילה

  . בהשוואה לחברים בתכנית, ורים בחיי הקהילהוהם יותר מע, יש יותר רשתות תמיכה חברתיות

  

  הצטרפות לתכנית
להכיר אנשים חדשים , הרגשת השתייכות: הסיבות העיקריות להצטרפות החברים לתכנית היו חברתיות

  . ולתמיכה חברתית
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וחלק קטן , )5%(או בני משפחה , )34%(חברים , )40%(מרבית החברים הופנו לתכנית דרך המארח 

  ). 7%(ידי עובדים סוציאליים -פנו עלמהחברים הו

  

  מאפייני התכנית
; )9%(או גרים באותו בניין , )81%(מרבית המשתתפים בתכנית מגיעים לפעילות בבית חם ברגל : נגישות

 84%-ל. או שמישהו מסיע אותם, והיתר בעזרת ליווי, )6%(היתר משתמשים בתחבורה ציבורית 

 מהחברים ציינו שקשה להם מאוד להגיע 2%-ש קצת קושי ו י14%-ל, מהמשתתפים אין קושי להגיע

  .לפעילות

  

פעמיים -עולה כי המפגשים נערכים פעם, 2003 מארחים שמולאו בסוף 41מתוך יומניהם של : הפעילויות

וישנן , הפגישות נמשכו כשעתיים וחצי בממוצע. הצהריים-מרבית הפעילויות מתבצעות אחר. בשבוע

  .  חברים12מספר המשתתפים בממוצע למפגש הוא . ן ארוכות יותרפעילויות כמו טיולים שה

  

)  מוסיקה ועוד, ספרות, סרטים(בעיקר בנושאי תרבות כללית ) 40%(הפעילות השכיחה היא הרצאות 

 מהמפגשים מוקדשים לשיחות בנושאים כלליים או לסיפורים 14%; ) כל אחד15%(ומסורת יהודית 

, מסיבות, ) כל אחד9%(חגים וימי הולדת : פעילויות נוספות. יותאישיים של החברים ולשיחות חופש

חלק מהבתים הפסיקו עם הפעילות הזו כי ) (4%(לימוד עברית , ) מהפעילויות8%(שירה וריקודים 

כמובן שהכיבוד הוא חלק ).  כל אחד3%(יציאות משותפות ומשחקי חברה , )החברים לא רצו להמשיך

  . בלתי נפרד מהפעילות

  

  ת רצון ותרומת התכניתשביעו
 התרומה העיקרית של התכנית .מהתכנית)  נוספים17% ( או מרוצים)96% (היו מרוצים מאודהחברים 

, ) במידה רבה מאוד או במידה רבה96%(להכיר אנשים חדשים להם לחברים היא בכך שהיא מאפשרת 

המחקר גם הראה . )90%( ועוזרת להתגבר על הבדידות ,)93%(נותנת הרגשת השתייכות לקהילה 

גם מעבר לשעות הפעילות והם גם ) 28%(או לשוחח זה עם זה בטלפון ) 63%(שהחברים נוהגים להיפגש 

  ). 18%(נעזרים האחד בשני להתמודד עם קשיים אישיים 

  

תרומת התכנית להגברת הביטחון , נמצאו עדויות לכך שבקרב חברים עם רשתות תמיכה דלילות יותר

, לתחושת השתייכות לקהילה ולהתגברות על הבדידות, ת להכיר אנשים חדשיםלמתן אפשרו, העצמי

אנשים שאין להם , לדוגמה. בהשוואה לחברים עם רשתות תמיכה אינטנסיביות יותר, הייתה גבוהה יותר

נטו יותר לדווח שהתכנית , ילדים בארץ או כאלה שנפגשים עם ילדיהם בתדירות של פעם בשבוע או פחות

בהשוואה לחברים שנפגשים , )בהתאמה, 68%- ו72%(מידה רבה מאוד מבחינה חברתית תורמת להם ב

נטייה דומה נמצאה גם בהקשר לתרומת התכנית להגברת ). 60%(עם ילדיהם לפחות פעמיים בשבוע 

מרגישים נוח לפנות ) 90%(הרוב המכריע של החברים ). בהתאמה, 36%- ו45%, 46%(העצמי הביטחון 

  . ולבקש עזרהלמארח או לחברים
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מחזקת ו, התכנית גם תורמת למארחים בכך שהיא נותנת להם תחושת עשייה ואפשרות לתרום לקהילה

   .את תחושת הערך העצמי ונותנת להם משמעות חדשה לחייםגם אצלם 

ארגון , מתן הרצאות, הקראת שירים( מהחברים השיבו שהם לוקחים חלק פעיל בארגון הפגישות 29%-כ

 היו מעוניינים להשתתף בארגון הפעילות 14%, מבין אלה שלא לוקחים חלק בארגון). 'פעילויות וכד

  ).בעיקר בארגון פגישות וסיורים(

  

 כגון עובדים סוציאלים שירותים אחרים בקהילהנותני שירותים ומבחינת השתלבותה של התכנית עם 

 .הצדדים נתרמים ומרוציםבדרך כלל שני ,  במקומות בהם קיים שיתוף פעולהמתברר כי, סים"ומתנ

העובדים הסוציאליים . כמחצית המארחים זוכים לשיתוף פעולה עם העובדים הסוציאליים בקהילה

ואילו , מכוונים ומייעצים למארחים ומסייעים בהבאת מרצים ומתנדבים לפעילות הבית החם, מדריכים

  .חברי התכנית מתנדבים במסגרות שונות בקהילה

  

העלו המלצות לשיפור ברמת המדיניות )  אנשי המקצוע והן בקרב הקשישים עצמםהן בקרב(המרואיינים 

  :וברמה התפעולית

 הפעלת התכניתניהול ו
חיזוק הקשר בין העמותות . ולעשותו יותר צמוד, לשפר את הקשר עם העמותה לזקן או עם אשל 

ידי הקמת מערך -הוצע לעשות זאת על. והמארחים נחוץ במיוחד במקום שבעמותות אין דוברי רוסית

 . של אחראים אזוריים שיתרמו לחיזוק הקשר בין המארחים לבין העמותות ושירותי הרווחה
  . חודשים3-לפחות אחת ל, לעתים יותר קרובות) אזוריים(לערוך סמינרים  

 .ס שתכשיר אותם לשמש רכזי הפרויקט"לתת הדרכה לעו 
ולמקם את מערכת העיתון באחד , יכתוובתמ, וינט'להקים עיתון לכל הבתים החמים בהשתתפות הג 

  .הבתים החמים

הוא " בית חם"הסרט הקיים על . ידי הפקת סרטון חדש על התכנית-לשפר את דרכי שיווק התכנית על 

, ידי הכנת חוברת הסבר על הפרויקט-ועל; ארוך מדי ואינו משקף את מגוון התכניות הקיימות כיום

  .למתעניינים בפרויקט

  .'עולי צרפת וכו, ם לקבוצות אוכלוסיה מיוחדות כמו יוצאי שואהלקדם תכניות בית ח 

  

   ותקצובהפעילויותתוכני 

, הסעות למופעים, לארגן טיולים. להרחיב ולרענן את התכנים של המפגשים עקב השחיקה המתמשכת 

 מבתים יונותער לגרום לאימוץ ;לארגן יציאות להצגה או קונצרט. סיורים בעיר ומחוצה לה, לים

הוצע לרכז רשימה שמית של כל דוברי . מוסיקאים:  להזמין יותר מומחים ובאופן ספציפי;םאחרי

, עזרה בנושאי קליטה, ביטוח לאומי: כמו(רוסית בעיר ושיכולים לתת הרצאה בנושאים מסוימים 

או קריוקי / להביא לבית חם וידיאו ו;כדי להרחיב את מעגל המתנדבים בתכנית, )'ביורוקרטיה וכו

 לקבל עיתונים ;להזמין בדיקות ראייה ושמיעה; לשלב במפגשים ילדים; העשיר את הפעילותכדי ל

 .שיעורי מחשב,  לתת שיעורי עברית;ברוסית
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כדאי לשקול את האפשרות לתקצב פעילויות מיוחדת עם השתתפות כספית , כדי להעשיר את הפעילות 

 . של החברים
 להקצות ;נר ליומיים שיהיה משולב בו טיוללדוגמה סמי, לתגמל את המארחים בדרכים נוספות 

 ). או לפיקניק למשל, יציאה למוזיאון(תקציב מיוחד ליציאה משותפת 
 .ואת ההוצאות שאינן מכוסות, ידי התכנית-להגדיר בצורה ברורה את ההוצאות המכוסות על 

  

  כיוונים להמשך
היא מספקת בעיקר . יית היעדממצאי המחקר מראים כי התכנית נותנת מענה טוב מאוד לצורכי אוכלוס

ובכך מחזקת את רשתות , שברובה מורכבת מעולים חדשים, תמיכה חברתית לאוכלוסייה הקשישה

לצורך המשך פיתוח התכנית מצאנו מספר נושאים . התמיכה שלהם ומקילה על קשיי השתלבותם בארץ

  :שחשוב לדון עליהם

חברי התכנית בתום תקופת המימון של  יש לתת את הדעת כיצד לתת מענים ל-המשכיות לתכנית  

האם לראות את התכנית כזמנית ולכן לעודד את ).  השנים הראשונות להפעלה3לאחר (אשל 

לסייע להם בהמשך קיום המסגרת , או; כמו מועדונים, הקשישים להשתלב במסגרות אחרות בקהילה

 15%- שמהמחקר עולה. כלומר בהתאם להעדפות הקשישים, האינטימית של הבית החם

 ממצא המחזק את המחשבה -מהמשתתפים בבית חם ביקרו לעתים קרובות גם במועדונים חברתיים 

חלק ניכר מהקשישים היו , אולם. לחפש דרכים לעודד את חברי התכנית להשתלב במועדוני קשישים

בתים  "15-יש לציין שכיום ישנם כ, בהקשר זה. מעוניינים בהמשך המסגרת האינטימית בבית החם

אותם מממנות הרשויות המקומיות וללא השתתפות של , המופעלים למעלה משלוש שנים" חמים

 .אשל
עידוד והדרכה של ,  יש למצוא דרכים לקידום התנדבות ומעורבות הקשישים בקהילה-התנדבות  

ביחוד לאור העובדה שאחת ממטרותיה המוצהרות , המארחים איך להפעיל מתנדבים יכול לסייע בכך

חשוב גם להבהיר נקודה זו . ת היא עזרה ועידוד הקשישים להתערות בחיי הקהילהשל התכני

דבר , הדגש כיום הוא על נושא האינטימיות". בית חם"למארחים על מנת שינהגו ברוח זו בהפעלת ה

  .שיקשה על החברים להתערות בחיי הקהילה

 שקשה להם להגיע  מהחברים16%- מהמחקר עולה שישנם כ-התאמת התכנית להזדקנות החברים  

 .וחשוב להתייחס אליה, עם הזדקנות החברים, בעיה זו יכולה להחמיר בעתיד. לפעילות
 ואין בהן בתים חמיםשיש בהן מספר יש ערים . לתת את הדעת על גיבוש כללים לפתיחת בית חם 

יומם יש צורך להתחשב בק, עם זאת. ם בתים חמיואין בהן ם ערים עם עוליולעומתן יש, עולים רבים

 .של שירותים חלופיים באזור ובצורכי האוכלוסייה המקומית
  

וינט ואשל וכן בפני הוועדה לשירותים קהילתיים של אשל לצורך 'הממצאים הוצגו בפני הנהלות הג

  הממצאים הוצגו בכנס של הקהילות היהודיות שהתקיים בירושלים . הפקת לקחים ותכנון לעתיד

  . של ניו יורקובפני הפדרציה היהודית, 2004-ב

  

  . האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן-המחקר מומן בסיוע אשל 
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  רקערקע. . 11
  

רווחתם לבין מחקרים רבים בעולם ובארץ מצביעים על הקשר החיובי שבין קיומן של רשתות חברתיות 

בריאותם ). Auslander & Litwin, 1991; Bowling, Farquhar & Browne, 1991; Litwin, 1998(של הקשישים 

הם משתמשים בצורה טובה יותר בשירותי , בה יותרקשישים בעלי תמיכה חברתית גבוהה טושל 

היא כיום הנטייה ). Gottlieb, 1998; Hanson, 1994(ומתמודדים טוב יותר עם תהליך ההזדקנות , הרווחה

, להסתמך יותר ויותר על כוחן ויכולתן של רשתות חברתיות בלתי פורמליות שיש לקשישים ולמוגבלים

, עם זאת). Baldwin, 1993 ;1989, קטן(דרוש לאורך זמן כדי לספק את התמיכה ואת הטיפול ה

אישיות של הקשישים מצביעות על ירידה צפויה -ההתפתחויות הדמוגרפיות והחברתיות בסביבות הבין

 ,Kam-shing & Sung-on ;2004, ליטווין( ובכוחן ,בהיקף הרשתות התומכות הפורמליות והבלתי פורמליות
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי קשישים שמצב בריאותם ידי-לע שנערך 60+מסקר בני ). 2002

, כלומר. השתמשו פחות בשירותי הבריאות והם נמצאו גם ברשתות חברתיות דלילות, הוא הירוד ביותר

   . וגם התמיכה הבלתי פורמלית העומדת לרשותם היא מוגבלת,הם נעזרים פחות בתמיכה הפורמלית

  

נויים המתרחשים י ברווחת המהגרים בגלל הקושי להתמודד עם ריבוי השמעבר גיאוגרפי יכול לפגוע

צורך לבנות , שינויים חברתיים, ערכים, שפה, תרבות, תזונה,  שינוי מקום המגורים-בפרק זמן קצר 

-בריתבקרב עולי . הדבר יכול להתבטא בפגיעה בבריאות הפיזית והנפשית.  ועוד,מערכת חברתית חדשה

, למשל,  נוספים אשר יכולים להקשות על תהליכי הקליטה בארץגורמיםאו  לשעבר נמצהמועצות

תחושת האשמה בגלל שחלקם השאירו את ילדיהם בארצות , השתלבות עם תפיסת השוק החופשי

). Litwin, 1995(כנס לשוק העבודה וכתוצאה מכך פגיעה בתחושת הערך העצמי יקשיים לה, המוצא

התברר שרבים מהעולים מצאו , 1989- שעלו מהמועצות-בריתלי  בקרב עו1993-במחקר חלוץ שנערך ב

המעבר העיקרי הוא . ברשתות מסוג שונה מזה שהיה להם בארץ מוצאם, לאחר עלייתם ארצה, את עצמם

היא מוגבלת ונקבעת , אם קיימת, מרשתות המשקפות מידה של בחירה לכאלה בהן יכולת הבחירה

-בריתנראה כי לעולי , לקשישים ותיקים ממוצא אירופיבהשוואה . במקרים רבים מכורח המציאות

אישי כפי -בקביעת עולמם הביןמוגבלת  ישנן רשתות חברתיות דלילות יותר ויש להם עצמאות המועצות

  ).2004, ליטווין(שהוא משתקף בסוגי הרשתות החברתיות שבהן נמצאו 

  

ים על מנת לחזק את הקשרים  לקשישתכניותעל רקע המגמות החברתיות והדמוגרפיות פותחו מספר 

מטרה לספק תמיכה חברתית לזקנים אשר ב אשל ידי-עלשפותחה " בית חם"אחת מהן היא . החברתיים

כמו (תפיסה המסורתית לפי ההפועלות מסגרות קהילתיות אחרות למסיבות שונות אינם מגיעים 

יועדת לסייע בעיקר לזקנים היא מ, במתכונתה הנוכחית. משתלבים בהןאו אינם  ,)מועדונים ומרכזי יום

, קשיי שפה, הסתגלות לאורח החיים בארץ(בקהילה המתמודדים עם בעיות הקשורות להיותם מהגרים 

. עבורם מעין קבוצת תמיכהב והיא משמשת ,) ועוד,ביורוקרטיה, שינוי במעמדם במשפחה ובחברה

, נדבים בהעברת המפגשים שילוב מתידי-על, התכנית מייחסת חשיבות רבה לחיזוק הקשר עם הקהילה

  . ועוד, התנדבות של חברי התכנית בקהילהידי-על

  



 2

 המועצות-בריתוינט ב'הגהמחלקה הרוסית של  ידי-עלהתכנית פועלת בעקבות דגם שנוסה בהצלחה 

מהווה מעין , "חסד"הנקרא , מודל זה. וינט העולמי'ידי הג- ופותח בתום העידן הקומוניסטי עללשעבר

שעיקרה , הניתנת הן כמענה לצורכיה של האוכלוסייה היהודית המקומית, כליתיתת-רשת שירותים רב

והן כדי לאפשר את פיתוחן של קהילות יהודיות , קשישים הסובלים מבעיות בריאות וכלכלה חמורות

, כלומר. קהילתיות והתנדבות, ערכים יהודיים: המודל נשען על שלושה עקרונות מרכזיים. מקומיות

או טלפונים /ביקורי בית ו', שמיכות וכו, רווחה וסיוע חומרי הכולל סיוע בביגודהספקת שירותי 

חברתיות לחיזוק -מתארגנות פעילויות תרבותיות" חסד" במסגרת ,כן-כמו. ממתנדבים וייעוץ רפואי

 מרכזים 170- קשישים ב250,000-המודל משרת כיום יותר מ. הזהות היהודית וההשתייכות הקהילתית

ביוזמת אשל ובשיתוף , כיום פועליםבארץ  ).Zalcberg et al., forthcoming(המועצות לשעבר -ברחבי ברית

הכוונה .  משתתפים בכל התכניות2,200- בתים חמים בהם כ100מעל , עמותות לזקן ורשויות מקומיות

 ואולי גם לפתח מודל המתאים ,שוב בו קיימים ריכוזי עוליםיהיא להרחיב את התכניות לכל י

  .כלוסיות נוספותלאו

  

עולי (התכנית מבוססת על משפחה מארחת מקרב העולים או מקרב תושבים ותיקים או ותיקים למחצה 

המכנה המשותף לקבוצה הינו מרכיב חשוב בהצלחת . שמארחים בביתם קבוצת אנשים) 70-שנות ה

כמו ( עניין משותף יוצאי אותה עיר או בעלי, החברים הם בעלי רקע דומה,  ולכן בנוסף לשפה,פרויקטה

וללא ) הקביעות חשובה מאוד לאוכלוסיית הזקנים(המפגש מתקיים במקום קבוע ). ספרות, מוזיקה

 מפגשים שבועיים או מפגש שנימבוסס על ) פרויקט מארגני הידי-על(האירוח היזום . תשלום דמי חבר

הסכמה פנימית של חברי התכנים נקבעים ב). מפגשים נוספים נקבעים רק ביוזמת הקבוצה(אחד שבועי 

לכן גם ישנה , השיחות בקבוצה נעשות בצורה לא פורמלית והאינטימיות חשובה להם מאוד, הקבוצה

 ובשותפות עם ,הדרכה מקצועית, תפעול התכנית נעשה תוך בניית קשר מתפתח. מגבלה על גודל הקבוצה

הכיבוד המוגש הינו , בפועל. ותתה ועוגי, הכיבוד הבסיסי הינו קפה. מסגרות קיימות כגון מרכזי יום

  . עשיר יותר

  

נבחרת במעין מכרז בו מראיינים מועמדים , בתכניתמאוד שהיא גורם מרכזי וקריטי , המשפחה המארחת

. עם כושר מנהיגות ורצון לארח ולתרום לקהילה, מתוך כוונה למצוא אנשים ברמה מעט גבוהה יחסית

ברוסיה כדי שיציגו את מועמדותם " חסדים" פעילים בבמקרים רבים נציגי אשל פונים לאנשים שהיו

, טייפ,  כגון מאווררים,בפריטים נדרשים, בהתאם לצורך, העמותה מציידת את המשפחה. לתפקיד

המארחים מתוגמלים במפגשי למידה והכשרה . קלטות בשפה הרלוונטית, ספרים, מחשבים, אויויד

.  צוות הנחיה בסיוע מרצים וגורמים שוניםידי-עלבסיורים ובמפגשים ארציים הנערכים , רבעוניים

  .ם גם קבוצת התייחסות ותמיכה נוספתבשבילמפגשים אלה מהווים 

  

הם . בודדים או מנותקים מסביבתם, החברים בקבוצה נבחרים לפי קריטריונים של היותם קשישים

  .  לפני קבלתם לקבוצהעובדים סוציאליים המשפחה המארחת וידי-עלמרואיינים 

  

מתוך כוונה לעודד את החברים בתום שלוש , כנית פועלת באמצעות עמותות מקומיות למען הזקןהת

. להשתלב במועדונים ובמרכזי היום הקהילתיים ולהתערות יותר בקהילה, שנים להפעלת הבית החם

שאר המימון מגיע מהרשויות ,  מעלות התכנית למשך שנתיים75%-אשל מלווה את התכנית ומשתתפת ב
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סכום המורכב מהוצאות לכיבוד , לחודש ₪ 800עד לסך (המארחים מקבלים החזר הוצאות . יותהמקומ

  . 2,200₪פעמי לציוד בסיסי הנדרש לאירוח בסכום של עד - וכן תשלום חד,)והוצאות שונות

  

מהניסיון הנלמד היא הורחבה גם , המועצות לשעבר-בריתהתכנית מופעלת ברובה במגזר של עולי 

כתוצאה מכך יש צורך לנקוט . וקזודרום אמריקה וק, כמו עולי אתיופיה, רים אחרים במגזקשישיםל

.  ולמאפייני האוכלוסייה הספציפית,תרבות, רגישות בהתאמת המודל המתאים לכל מגזרבגמישות וב

, בנוסף. בגלל אילוצים תרבותיים, העברת מקום ההתכנסות והמפגשים למקומות ציבוריים, דוגמהל

  . תומכתקהילהת לשלב בתים חמים במסגרת ישנם ניסיונו

  

  מטרות המחקר מטרות המחקר . . 22
  

באיזו מידה , כלומר, משיגה את מטרותיה" בית חם"באופן כללי המחקר נועד לבחון באיזו מידה תכנית 

 המחקר בוחן מי היא האוכלוסייה, בנוסף. קשישיםהתכנית עונה על הצרכים החברתיים של ה

 איך ;מרכזי יוםבוכלוסיית הקשישים המבקרים במועדונים או  בתכנית ובמה היא נבדלת מאתהמשתתפ

יחסי גומלין עם גורמי ( ואופי ההשתלבות של התכנית עם הגורמים האחרים בקהילה ;מופעל השירות

ההשוואה לאוכלוסייה המבקרת במועדונים שלמרות ). מרכזי יום ומועדונים, הרווחה המקומיים

 ,אנו מתמקדים במחקר הנוכחי בתכנית עצמה, חשובה מאוד הםובמרכזי יום וכן לשירותים הניתנים ב

הה את נקודות החוזק ואת הבעיות המתעוררות ביישום יהמחקר ז. שכן השוואה כזו היא בעייתית

  . התכנית כדי לסייע בקבלת החלטות וקביעת מדיניות לגבי המשך הרחבתה למקומות נוספים

  

  שיטת המחקרשיטת המחקר. . 33
  

 במסגרת 1. הפועלות מעל חצי שנהתכניות 15-תוך התמקדות ב, יימותהמחקר העריך את התכניות הק

  :ינבשילוב של מידע בעל אופי איכותני ומידע כמות, המחקר נעשה שימוש במספר מקורות מידע

 הכל-סךב.  לזקןהעמותה המקומית, משרד הרווחה, אשל: ראיונות עם אנשי מפתח בהפעלת התכנית .1

 /הראיונות עם נציגי העמותות. 2002ציגי אשל נערכו בסוף שנת הראיונות עם נ.  ראיונות20נערכו 

 .2003אוקטובר - נערכו בחודשים ספטמברסוציאלייםהעובדים ה
 את פירטש, 2003דצמבר -ידי המארחים במשך שלושת החודשים אוקטובר-יומן פעילויות שמולא על .2

 53מתוך ,  פעילות הבית טפסים על41מולאו , הכל-בסך. היקף וסוגי הפעילויות המתבצעות אצלם

 15 (2003 בתים חמים שפעלו בספטמבר 68ברשימה המקורית היו . בתים חמים שפעלו מעל חצי שנה

 המארחת לא : בתים היו בעיות בתקשורת6 עם ; בתים אינם פעילים6 ;בתים פעלו פחות מחצי שנה

  ).בעיות בכתובת/לא רוצה לענות/עסוקה/מרגישה טוב

שנדגמו אקראית מרשימות החברים בתכנית ,  בתכניתקשישים שהשתתפו 86ראיונות טלפוניים עם  .3

 ישראלים 6, המועצות לשעבר-מברית חברים בבתים 74רואיינו ).  תכניות14 חברים מתוך 7-כ(

                                                 
, מעלות, כרמיאל, ירושלים, חולון, באר שבע, אשקלון, אילת, אור עקיבא:  היישובים שנכללו במחקר העומק 1

  .פתח תקווה וקריית ביאליק, עפולה, נהריה
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למידת ההשתתפות , השאלון כלל שאלות הקשורות לסיבות להצטרפות.  מארגנטינה6ותיקים ועוד 

ותרומתה ,  מהתכניתקשישיםשביעות רצון ה,  קהילתיים אחריםשימוש בשירותים, בשירותי התכנית

 .2004אפריל -הראיונות הטלפוניים עם החברים בתכנית נערכו בחודשים ינואר. קשישיםל
, השאלון התייחס לחלקם בהפעלת התכנית.  בתים חמים15-ראיונות מובנים למחצה עם מארחים מ .4

 עם גורמים אחרים עולהפוף תיש, ר הדרכהזקוקים ליותהם האם , דרכי שיווקה, תרומתה להם

הראיונות עם המארחים נעשו חלקם .  בתים חמים15- מארחים ב17 רואיינו הכל-בסך. 'בקהילה וכד

 . 2003נובמבר -בחודשים אוקטובר, פנים וחלקם בטלפון-אל-פנים
 מסרו המארחים. דמוגרפיים ותפקודיים של כל החברים-נתונים מהמארחים לגבי מאפיינים סוציו .5

 ).  חברים564 הכל-סךב( בתים חמים 40-נתוני רקע לגבי חברים ב
  

שכן ,  לשעברהמועצות-בריתדומים לממוצעי הבתים של עולי בפירוט הממצאים הממוצעים המוצגים 

 ואילו מספר המרואיינים מבתים של ישראלים ותיקים או ,המועצות-בריתמרבית המרואיינים הם עולי 

בין  לשעבר להמועצות-בריתרק בנושאים בהם קיים שוני גדול בין עולי . א נמוךארגנטינה הו עולישל 

  .הדבר מצוין בגוף הדוח, אחריםהבתים ה

  

  ממצאיםממצאים. . 44
  

  המשתתפים בתכנית  4.1
  מאפייני החברים. א

 ארבעים". בית חם"במסגרת המחקר התבקשו המארחים למלא פרטים דמוגרפיים על החברים ב

 המועצות-בריתשל עולי בתים  35מהם (אודות המשתתפים אצלם על ה מארחים מילאו פרטים אל

 564 ניתן דיווח על מאפייניהם של הכל-בסך). קזו של ישראלים ותיקים ובית אחד של עולי קו4, לשעבר

 והיתר ,)82%(מרביתם ממדינות מזרח אירופה  ;)83%(הרוב הגדול של המשתתפים הן נשים . חברים

 מהמשתתפים עלו לארץ עד עשר אחוזים-אחד. אחרותמדינות וערב  מדינות ,ארגנטינה, ילידי ישראל

 הם 63%-כ. 2000עלו אחרי שנת ) 11%( והיתר 1999-1995 בשנים 34%, 1994-1990 עלו בשנים 44%, 1989

  . 95 שנים והחבר המבוגר ביותר הוא בן 72הגיל הממוצע הוא . 79 מעל גיל 15%- ו75-בגילים מתחת ל

  ).בנספח' ראה לוח א(בעלי השכלה אקדמאית ) 53%(כמחציתם . לבד  גרים30%-כ

  

 69%, מראיונות אלה עולה כי מבחינת מוגבלות.  תכניות15- חברים שנדגמו ב86רואיינו , בנוסף

 יכולים ללכת רק בעזרת מכשיר 4%,  קשה ללכת22%-ל, מהחברים יכולים ללכת מחוץ לבית ללא קושי

  . יש קשיים להתקלח8%-ל. יוצאים מהבית כמעט כל יום) 93%(החברים מרבית ). 5%(או בעזרת אדם 

  

  .מרביתם בחודש האחרון. בשנה האחרונה, כשליש מהחברים נפגשו עם עובדת סוציאלית לשיחה

  

 מרביתם שוחחו עם עובד של משרד הקליטה או ;כרבע מהחברים התעניינו בדיור מוגן או בבית אבות

  . או בבית האבותשהלכו לברר פרטים בדיור מוגן
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   הצטרפות לתכנית.ב

הסיבות . במטרה ללמוד על ציפיות החברים וצורכיהם, המחקר בדק את הסיבות להצטרפות לתכנית

). 1 לוח(להכיר אנשים חדשים ותמיכה חברתית , הרגשת השתייכות: העיקריות להצטרפות היו חברתיות

, המועצות לשעבר- בריתעוליסיבות של  ל בדומה,הסיבות העיקריות היו, תיקיםובקרב הישראלים הו

 היו אצלם , או מניעים ציוניים,"להכיר אנשים חדשים"המניע של . הרגשת השתייכות ותמיכה חברתית

  .בעלי חשיבות פחותה להצטרפות לתכנית

  

  )באחוזים (סיבות להצטרפות לתכנית: 1לוח 
 בכלל לא מעטה רבה רבה מאוד 

 4 1 19 76 הרגשת השתייכות
 2 5 20 73 יר אנשים חדשיםלהכ

 5 6 20 69  תמיכה חברתית
 37 19 19 26 *עזרה בהתמודדות עם הקליטה בארץ

 53 22 16 9 מניעים ציוניים
  ."לא רלוונטי" שהשיבו 24%ללא * 
  

  אוכלוסיית היעד ושירותים קהילתיים אחרים. ג

מהראיונות . המבקרת במועדוניםנבדלת מזו " בית חם"ניסינו ללמוד באיזו מידה אוכלוסיית היעד של 

במציאות ישנה חפיפה מסוימת בין שתי שמתברר , החברים והמארחים, עם העובדים הסוציאליים

העובדים הסוציאליים שנמצאים בקשר עם התכנית סבורים שישנם מספר מאפיינים . האוכלוסיות

זוהי  לדעתם.  במועדוניםמבקריםאלה של ה בהשוואה ל,האופייניים יותר לאוכלוסיית היעד של התכנית

שלא הצליחה להשתלב במסגרות אחרות , ללא תמיכה חברתית, אוכלוסייה שמרגישה ערירית ומנותקת

לדבר עם אנשים / או שזקוקים לקשר,ם יש גם זוגות שאין להם חבריםקרבב. בעיקר בגלל קשיי השפה

שים מסוגרים שלא  אנ;אנשים שרוצים קשר עם אנשים באותה רמה ועם אותה מנטליות ;אחרים

 וחלק הם אנשים ,חלק מהם מוגבלים שקשה להם להגיע למועדון. יוצאים מהבית או שלא רוצים לצאת

  . שאוהבים לחיות ולעשות חיים ולשם כך הם הולכים לבית חם במקום למועדון

  

 40%-ל( מהחברים יש קשיים לדבר בעברית 72%-מתברר של,  משתתפים86מראיונות טלפוניים עם 

 מהחברים יכולים לדבר בעברית בחופשיות או 28%-כ, ) אינם מדברים כלל עברית32%ים רבים ועוד קשי

הם אינם גרים ,  מהחברים שיש ילדים בארץ46%- ול, מהחברים אין ילדים בארץ23%-ל. עם מעט קשיים

, תםולעומ ; או יותר מהחברים שיש להם ילדים נפגשים עם ילדיהם פעם בשבוע66%-כ. שוביבאותו י

 מהחברים 77% ; או שלא נפגשים איתם בכלל נפגשים עם הילדים בתדירות של פחות מפעם בחודש12%

יש ) 73%(למרבית החברים . שיש להם ילדים מדברים איתם פעמיים בשבוע או בתדירות גבוהה יותר

ות  פח41%- ו, מהם נפגשים עם קרוביהם בתדירות של פעם בשבוע או יותר35%, קרובי משפחה בארץ

 מהחברים בתכנית יש חברים 83%-ל.  מהחברים אין לא ילדים ולא קרובי משפחה10%-ל. מפעם בחודש

  .איתם הם נוהגים להיפגש או לדבר בטלפון, שלא מהתכנית
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 רחוקות עתיםל,  היתר;)24%(או לפעמים ) 28%( קרובות עתיםכמחצית החברים חשים תחושת בדידות ל

מהדרך שבה הם ) 28%(או מרוצים מאוד ) 52%( מרוצים יםם אחוזשמוני). 29%(או אף פעם ) 19%(

  ).בנספח' לוח ב(כך מרוצים או לא מרוצים -לא כל) 20%( היתר ;מעבירים את זמנם

  

ציינו שיש ) 62%(מרביתם ,  מהמשתתפים בתכנית מכירים מועדונים חברתייםיםשבעים וארבעה אחוז

 26%- קרובות ועתיםחברים מבקרים במועדון לעשר אחוזים מה-חמישה. בקרבת מגוריהם מועדון

תכן שחלק מהחברים המבקרים במועדון הכירו אותו בעקבות הצטרפותם לבית יי. מבקרים לפעמים

מבין המשיבים שאינם מכירים . יתכן שחלקם נהגו לבקר במועדון עוד לפני הצטרפותם לתכניתי ו,החם

אלה שלא רוצים להכיר נימקו . יר מועדון חברתימחצית השיבו שהיו רוצים להכ, מרכז יום או מועדון

או ) 45%(בכך שאין להם מספיק זמן , )33%(מציע להם " בית חם"זאת בכך שהם מסתפקים בשירותים ש

מרביתם , מבין המשיבים שציינו שאין בקרבת מקום מגוריהם מועדון). 22%(שקשה להם להגיע למועדון 

 מבקרים במועדון 41%-הכל כ-בסך, כלומר. יה כזה בקרבתםהיו מעוניינים לבקר במועדון לו ה) 68%(

 מהמשתתפים היו מעוניינים לבקר אם היו יודעים איפה יש מועדון או אם היה כזה 36%-חברתי ועוד כ

  ). בנספח' לוח ב( מהמשתתפים בתכנית יש חברים המבקרים במועדון 64%-לכ. בקרבת מגוריהם

  

המועצות לשעבר -בריתבבתים של עולי  )54%( המרואיינים כמחצית, ישנם הבדלים בין סוגי הבתים

הישראלים  כלואילו העולים מארגנטינה בקרב שלישים -כשני, מכירים מועדון חברתי או מרכז יום

  . מועדון חברתי או מרכז יוםהותיקים הכירו

  

   המארחים4.2
 הם תופסים את איך, כיצד הם גויסו לתפקיד, במחקר נבדק חלקם של המארחים בהפעלת התכנית

  . בתים חמים15- מארחים ב17רואיינו , לשם כך. תפקידם ומהי תרומתה העיקרית של התכנית בעבורם

  

   מאפייני המארחים.א

והיתר ילידי ) 88%(מרביתם נולדו במדינות מזרח אירופה . של המארחים הן נשים )94%(רובם הגדול 

 23%, 1994-1990 עלו לארץ בשנים 41%, 1989  מהמארחים עלו עדעשר אחוזים-שמונה. ארגנטינה ופרס

 ויותר 65  הם בגילים71%-כ, 67הגיל הממוצע הוא . 1999עלו אחרי שנת ) 18%( והיתר ,1999-1995בשנים 

). בנספח' ג ראה לוח(בעלי השכלה אקדמאית ) 87%(הרוב הגדול .  גרים לבד6%-כ. 74י הוא רבוהגיל המ

 בין החברים לבין  קיים דמיון;בקרב המארחים אחוז גבוה יותר של נשיםבהשוואה לחברים יש 

  .ומשכילים יותרמהחברים  המארחים הם צעירים יותר . בארצות המוצאהמארחים

  

מהממצאים שיפורטו להלן עולה כי למארחים יש יותר רשתות תמיכה חברתיות והם יותר מעורים בחיי 

ת המארחים יכולים לדבר בעברית בחופשיות או עם מעט כמחצי. בהשוואה לחברים בתכנית, הקהילה

). 12%( עברית ים מדברםאו שבכלל אינ) 41%( עברית עם קשיים רבים יםה מדבריהמחצית השני, קשיים

כמחצית המארחים . שובייש ילדים הגרים באותו י) 54%( מהמארחים יש ילדים ולמחציתם 82%-ל

  עם הילדים בתדירות של פחותיםו פחות ממחצית נפגש ואיל,נפגשים עם ילדיהם יותר מפעם בשבוע

 מהמארחים שיש להם ילדים מדברים איתם פעמיים בשבוע או בתדירות שמונים אחוזים .מפעם בחודש
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נפגשים עמם )  מהם64%(מרביתם , יש קרובי משפחה בארץ) 88%(למרבית המארחים . גבוהה יותר

איתם הם נוהגים להיפגש או לדבר ,  יש חברים מהמארחים88%-ל. בתדירות של פחות מפעם בחודש

  .בטלפון

  

 עתיםל, היתר.  רחוקות או אף פעםעתים מהמארחים חשים תחושת בדידות רק ליםשמונים ושבעה אחוז

מהדרך ) 25%(או מרוצים מאוד ) 56%( מרוצים יםשמונים ואחד אחוז). 7%(או לפעמים ) 7%(קרובות 

  .כך מרוצים-לא כל) 19%(היתר . שבה הם מעבירים את זמנם

  

 69%- ו; מהם יש מועדון בקרבת המגורים88%-ל, כל המארחים ציינו שהם מכירים מועדונים חברתיים

 לפעמים 20%,  קרובותעתים ממשיכים לבקר ל40%: מהם, פעם במועדון חברתי-מהמארחים ביקרו אי

המארחים ציינו שיש משבעים וחמישה אחוזים .  לא ממשיכים לבקר לאחר הצטרפותם לתכנית40%-ו

 ). בנספח' לוח ב(חברים המבקרים במועדון חברתי " בית חם"אצלם ב
   

   תהליך גיוסם של המארחים.ב
,  פנו למארחים ועניינו אותם בתפקידבדים הסוציאליים ברשויות המקומיות ובעמותותנציגי אשל או העו

  :ונים הבאיםבחירת המארחים נעשתה על פי הקריטרי. איון והתקבלויהם זומנו לר

או כאלה שלפני העלייה היו בעלי תפקידים בקהילה או / ו,אנשים שידועים בקהילה ושיש להם קשרים 

 .שעבדו עם אנשים
 ; דוברי השפה הרלוונטית;מגורים בבית מספיק גדול שיכול להתאים לאירוח ועדיף לא בקומה גבוהה 

 .תויכולים לארגן פעילויות ולהעביר תכנים בצורה יפה ומעניינ
 אנשים עם יוזמה ;משכילים, אינטליגנטים, שרון בתחומי אמנות ואחריםיכ, בעלי אישיות נעימה 

ליצור  יםושיודע ;חמה, מתלהבת,  בעלי אישיות אנרגטית;ומוטיבציה גבוהה לתפקיד ולשליחות

  .  לאחריםלהעניק מעצמםירה נעימה בבית וואו

  

  הדרכת המארחים. ג
למשל בסיוע ,  אשל וניתנת להם גם הדרכה פרטניתידי-עלורגנים המארחים משתתפים בסמינרים המא

  .ן בהפעלת הפרויקטבהעוץ כיצד להתמודד עם סוגיות שהם נתקלים יוי

  

גם הסמינרים ודפי המידע שמחלקים , בידואליתינדיגם הא, מרבית המארחים ציינו שההדרכה מספקת

אמרו , אלה שציינו שההדרכה לא מספקת. היחס מאשל הוא טוב ויש נכונות רבה לעזור). על החגים(

, כמו תרבות,  להתמקד בנושאים יותר ספציפיים;שהסמינרים צריכים להיות ברמה קצת יותר גבוהה

ימי /היו שחשבו שצריך יותר סמינרים. חלקם ציינו שקשה להם להגיע להדרכות .חגים ומסורת יהודית

  . אילת במקומות רחוקים כמוגם, עיון למארחים

  

  רת תפקיד המארח הגד.ד
מספר .  ועל מה הם שמים דגש,ם תופסים את תפקיד המארחיםבמסגרת המחקר ניסינו ללמוד כיצד

מרבית המארחים רואים את . רוחםיאלרואים את תפקידם כמשמשים אכסניה למפגשים ומארחים 

 אם יש : וישנם מארחים שהמחישו את תפקידם גם מעבר לכך,תפקידם בתכנון וארגון הפעילות ותכניה

 לשמש מען להתייעצויות שונות ומתן ;לנסות לפתור את הבעיה, עליהם להתקשר ולשוחח -למישהו בעיה 
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 לחוש ; ליצור קשר בין אנשים; לתמוך בחברים ולתת להם תקווה;)'פוליטיים וכד(מידע בנושאים שונים 

, ר ולהתבטא במפגשים לתת לכל אחד לדב; לתת תמיכה נפשית לנזקקים;פגעו ויסתגרויאותם כדי שלא י

 להרגיע את הרוחות כאשר ישנה התלהטות בפגישה ומבלי לפגוע ;כדי שיוציאו מה שיושב להם על הלב

  ".להוציא את האנשים מהבית"ו" שירגישו בנוח", "לאהוב אותם: "מילות המפתח היו. באף אחד

 ,תר ולקחת יוזמהישנם מארחים שחושבים שעדיף לנקוט בגישה אקטיבית יו, לצורך מילוי התפקיד

  .וישנם המעדיפים לתת לאנשים להתארגן לפי רצונותיהם ולהתערב רק אם יש בעיות

  

, יםחמאופיים השונה של המאר, ככל הנראה, ההבדלים בין המארחים בתפיסת התפקיד נובעים

  . אופי הפעילותמהאוכלוסייה המשתתפת ומ, הדינמיקה ומערכות היחסים שהתפתחו בבתים החמיםמ

  

  : שהזכירו המארחים, אויות נוספות בהקשר לתפקידהתבט

  .ליצור פתיחות לחברה מסביב ובינם לבין עצמם ולבנות את הדינמיקה בקבוצה 

  .הדבק של התכנית, הכוח המניע, המארח הוא לב התכנית 

  .לשמר את הקשר בין החברים 

ובדים ע לאתר מצוקות ולהפנות את תשומת לב ה;להיות במעקב אחרי חברים שלא מגיעים 

 לדעת להשתמש בשירותים הקיימים בקהילה ולהפנות ; לספק מידע שימושי לחברים;סוציאלייםה

  ). 'בדיקות סינון וכד, וליםח-תקופ(את החברים לשם 

  

   הקשר של החברים עם המארח.ה

רצינו לקבל משוב מהחברים לגבי תפקודו . המארח הוא הדמות המרכזית בהצלחת התכנית, כאמור

אדם חם ( מהחברים מרוצים מתפקודו הכללי של המארח ים אחוזשבעהתשעים ו. אליהםוהתייחסותו 

בקרב הישראלים ). בעיקר בגלל אכזבה בעבר(כך מרוצים - לא כל2%, )טוב בארגון ובעל ידע רחב, ונחמד

  . וכולם מרוצים מתפקודו הכללי,כולם מרגישים נוח לפנות למארח,  והעולים מארגנטינהתיקיםוהו

  

  מות של המארחיםתשו. ו

בשני בתים ציינו המארחים שהיה .  שעות בשבוע11-8הם מקדישים בדרך כלל , על פי הערכות המארחים

, אורכןמאחר שהם עוסקים בפעילויות שקשה להעריך את , קשה לאמוד את ההשקעה שלהם בתכנית

  .'עירייה וכד, מרפאות, כמו ליווי למוסדות

  

  התכנית4.3
 בממוצע 11, מבין הרשומים. 13השכיח הוא ,  בממוצע לתכנית18הינו מספר החברים הרשומים 

מגיעים  שאינםבתים חמים של ארגנטינאים וקווקזים יש יותר חברים ב. משתתפים בפעילות באופן קבוע

אם בגלל , מרבית המרואיינים ציינו שמספר המשתתפים הקיים אצלם הוא אופטימלי. באופן קבוע

  . בבית אחד נרשמה תחלופה גדולה של החברים. לל גודל הדירהאו בג, הרצון לאינטימיות

  

 ובחלק מהבתים דווח על רשימת ,מרבית המארחים מדווחים שכיום אין בעיה בגיוס חברים חדשים

או אנשים שהמארחים פגשו ברחוב והזמינו /מכרים או חברים ו: הדרכים העיקריות לגיוס היו. המתנה
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בשני . במקום אחד תלו מודעה ואנשים באו בעקבותיה. ר הביא חבר חב- ולאחר הפעלת התכנית ,אותם

נושא ב.  שלחה מספר אנשים או שנתנה למארח מספרי טלפון להתקשרותתסוציאליה תעובדמקומות ה

  .בקשרים עם אנשי המפתח הנכוניםציינו את חשיבות ההיעזרות  סוציאלייםהעובדים ה של גיוס חברים

  

 שמעו 40%-כעוד ,  המארחידי-על דיווחו שהם הוזמנו באופן אישי  מהחברים40%-כ, באשר לחברים

 או ששמעו על התכנית בדרכים ,)5%(שמעו מבני משפחה , )7%( איש מקצוע ידי-עלהיתר הופנו . מחברים

  ). 8%(אחרות 

  

, )9%(ין יהיתר גרים באותו בנ, )81%(מרבית המשתתפים בתכנית מגיעים לפעילות בבית חם ברגל 

 84%-ל). 3%( או שמישהו מסיע אותם ,מגיעים בעזרת ליווי, )6%(בתחבורה ציבורית משתמשים 

 מהחברים ציינו שקשה להם מאוד להגיע 2%- יש קצת קושי ו14%-ל, מהמשתתפים אין קושי להגיע

  .לפעילות

  

  התכנית ידי-על השירותים המסופקים .א
 עולה כי המפגשים נערכים ,ושה חודשיםבמהלך של, 2003שמולאו בסוף ,  מארחים40מתוך יומניהם של 

 מבין כלל הפעילויות 79%-כ (הרייםהצ-ראחבשעות מרבית הפעילויות מתבצעות . פעמיים בשבוע-פעם

בבתים של ישראלים ). 6%(ובערב ) 13:00 עד לשעה 15%-כ(ישנן גם פעילויות בבוקר , )18:30- ל15:00בין 

גישות הן כשעתיים וחצי בממוצע וישנן פעילויות כמו משך הפ. ותיקים הפעילות מתרכזת בעיקר בבוקר

  . טיולים שהן ארוכות יותר

  

 )מוסיקה ועוד, ספרות, סרטים( בעיקר בנושאי תרבות כללית ,)40%(הפעילות השכיחה היא הרצאות 

". ישיתא-ןתקשורת בי"סדרת הרצאות בנושא , למשל, בבית אחד נערכה). חדאל כ 15%(ומסורת יהודית 

או לסיפורים ) כמו אקטואליה( מהמפגשים מוקדשים לשיחות בנושאים כלליים ר אחוזיםעש-ארבעה

שירה , מסיבות, ) כל אחד9%(חגים וימי הולדת : פעילויות נוספות. אישיים של החברים ושיחות חופשיות

 חלק מהבתים הפסיקו עם הפעילות הזו כי החברים לא) (4%(לימוד עברית , ) מהפעילויות8%(וריקודים 

' דלוח  ()2%(ותרגומים של מסמכים , ) כל אחד3%(יציאות משותפות ומשחקי חברה , )רצו להמשיך

ספריית , החלפת מתכונים מעניינים, ערבי בדיחות: פעילויות נוספות שהוזכרו בשכיחות נמוכה). בנספח

כמובן  . ובישול ביחד,עיסוי, העברת מידע שימושי, היהחלפת בגדים משומשים מיד שני, "קח תן"

  .שהכיבוד הוא חלק בלתי נפרד מהפעילות

  

 39% לשעבר המועצות-בריתבבתים של עולי . ישנם הבדלים בתכנים של המפגשים בין הבתים

השכיחות אצלם גם  בולטת ;תיקיםו אצל הישראלים הו56%לעומת ,  להרצאותיםמהפעילויות מוקדש

 לשעבר ישנם מפגשים המועצות-בריתי אצל עול). 35%(הגבוהה של ההרצאות בנושאי תרבות ומסורת 

  .ותיקיםו אצל הושלא הוזכר,  תרגום מסמכים ולימוד עברית;המוקדשים למשחקי חברה

  

 ישנם חברים .) מהפעילויות56%-ב(מארח שיעביר את הפעילות העל , בדרך כלל ,במפגשים מסתמכים

 וא ;)8%( שותפים בארגונה  או פעילות שכולם יחד;) מהפעילויות15%-ב(מהקבוצה שמעבירים פעילות 

פסיכולוג , רב, זמר עם גיטרה, נציגי חברות קוסמטיקה, ל"מתנדבים מחי, למשל ,)9%(מתנדב חיצוני 
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ישנם גם אנשי מקצוע מתנדבים שמעבירים מפגשים בתחומי ההוליסטיקה . והיסטוריון שנתן הרצאות

עזרות במרצה מקצועי בשכר יווח על הבבית אחד ד). טיפולים בשילובהרצאות (וריפוי באמצעות מגנטים 

,  שכן,תיקים שונהואצל הישראלים הואופן העברת הפעילות . 'ארמיטאזה הרצאות על 5 ה בתשנתן סדר

 והם מסתמכים פחות על ,אצלם חלקה של הפעילות שכולם יחד שותפים בארגונה הוא גדול יותר

  .מתנדבים שמעבירים את הפעילות

  

אנשים שאינם ( מתנדבים מחוץ לתכנית 3-2ה של  נוצרה קבוצ,יקרהוותיקים בע, בחלק מהבתים

הם יותר . ועוברים מבית חם אחד לאחר, נותנים הרצאות ומנגניםוהם  ,נהיו חלק מהפרויקטש ,)קשישים

  . ומעשירים את התכנית,יוצרים קשרים יפים, צעירים ובריאים

  

, הפעילויות מתקיימות במרכז לקשישיתר , )94%(הרוב הגדול של הפעילויות נערכות בבית המארח 

מיני "חמת גדר ו, מצדה, בפארק או באתרים אחרים כמו ים המלח, )4%(ס "במרכז תרבות או במתנ

 לעומת , מהפעילויות בבית המארח97%נערכו  לשעבר המועצות-בריתבבתים של עולי . )2% ("ישראל

  .  אצל ישראלים ותיקים90%

  

-בריתבבתים של עולי ).  חברים30- ל5הטווח הוא בין (ילות פעבבממוצע משתתפים  חברים 12-כ

 14 -קווקזים ,  חברים13 -ישראלים ותיקים ,  חברים בממוצע משתתפים בפעילות11 - לשעבר המועצות

  .חברים בממוצע

  

  הוצאות. ב

הקשורות , איוןי החודשים שקדמו לר3-המשתתפים בתכנית נתבקשו לדווח על הוצאות שהיו להם ב

  : היו)  חודשים3-ב(ההוצאות שדווחו . "בית חם"ות בלפעיל

  .כחמישית מהחברים הוציאו שקלים בודדים: כיבוד 

  .₪ מהחברים הוציאו כמה עשרות 5%-כ: אירועים תרבותיים 

  .₪ מהחברים הוציאו כמה עשרות 6%-כ: נסיעה לבית חם 

  . ₪חבר אחד הוציא כמה עשרות: קניית עיתונים להכנת הרצאה בנושא אקטואליה 

  

אצל עולי (החברים נדרשו להשתתף כספית בהוצאות ,  מהפעילויות3%-מדיווחי המארחים מתברר כי ב

  ). 1% - ואצל ישראלים ותיקים ,3% - לשעבר המועצות-ברית

  

כל המארחים ציינו שיש להם הוצאות על . חםההמארחים נשאלו לגבי הוצאות שיש להם בהפעלת הבית 

חלק . שקלים על מתנות לימי הולדת פרומס ,וחומרי ניקוי)  מים,חשמל(תחזוקת הבית , כיבוד

 וכולם ציינו שהם משתמשים בכל הסכום המוקצב להם ,מהמארחים ציינו שהכסף מספיק רק לכיבוד

  .חםהלהפעלת הבית 

  

פעמית לרכישת -הוצאה חד ₪ 2,200 :הכרוכות בהפעלת התכנית כוללותלזקן ההוצאות של העמותה 

בעבור כיבוד  ₪ 800מקבל מדי חודש בחודשו כל מארח , בנוסף .לת הבית החםציוד בסיסי להפע
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תשלום , למשל. במקומות ספורים ההסדר הכספי בין המארח לעמותה הוא שונה ).ללא קבלות(למפגשים 

  .למארח כמשכורת ולא כהחזר הוצאות

  

  ייחודה של התכנית והשתלבותה עם שירותים אחרים בקהילה. ג

ם בעיקר קשישיבמטרה לספק ל, באה לענות על צרכים שיש לאוכלוסייה הקשישה, כאמור, התכנית

ישנו שוני , אולם. התכנית משתלבת עם מערך שירותים מגוון הניתן לקשישים בקהילה. תמיכה חברתית

מתשובות המרואיינים אנו למדים שייחודה . בהשוואה למסגרות אחרות, "בית חם"בדגשים הניתנים ב

  :  בשלושה מישוריםשל התכנית מתבטא

היא מיועדת .  והשתייכות לקהילה אינטימיות,משפחתיות, התכנית נותנת תחושה של בית. חברתי 

 או שהם לא ,מעוניינים להגיע למסגרות פורמליות כמו מועדון חברתימשתלבים או  ינםלאנשים שא

 ומגובשת כך הומוגנית, אכפתית,  החברים מהווים קבוצה קטנה. שמסגרות כאלה קיימותיודעים

 הקבוצה גם תומכת במצבי .עונים על צורכיהםחם עם כוס קפה ועוגה המפגשים במסגרת הבית ש

דגש יש שבו  הוא על פעילות חברתית בניגוד למועדון "בית חם" הדגש ב.חולי ובקשיי הקליטה בארץ

  .והתעמלותצות ירח,  ארוחותשירותים פיזיים כמועל 

צפייה בסרטים עם ,  למשל;ילויות בו שונות מאשר במרכז יוםזהו מועדון חברתי שהפע. תרבותי 

 התכנית גמישה עם רגישות לצורכי החברים. ם בטבעי ובילויהעשרה, יציאה לטיולים, הנחיה

היא מתאימה את עצמה לרצונות ולהרגלים ; הצהריים-ומאפשרת למלא את שעות הפנאי אחר

 ובכך נותנת מענה טוב יותר לצורכי ,המוצא עוזרת לשמר את התרבות מארץ ,התרבותיים של חבריה

 . בהשוואה למסגרות אחרות, החברים
 , יכולים להגיע למסגרות אחרות בגלל מוגבלות פיזיתינםהתכנית נגישה יותר לקשישים שא. נגישות 

  .ידי ארוחות חמות-על, למשל,  ולעתים ניתנת עזרה כלכליתהיא גם בעלות נמוכה

  

  עורבים בהפעלהשיתוף פעולה בין הגורמים המ
מחצית המארחים השיבו שיש להם קשר עם . לבין שירותי הרווחההתכנית ישנו שיתוף פעולה בין 

בדים ובנוסף העו, וציאלייםסבדים השיתוף הפעולה כלל בעיקר דיווח לעו. וציאלייםסבדים ההעו

 והבאת ;וץעי תמיכה וי, הדרכה;גיוס חברים חדשים:  סייעו בשלושה תחומים עיקרייםוציאלייםסה

 שמתעניינים בנעשה ואף יוצרים קשרים עם החברים ובאים וציאלייםסבדים ישנם עו. מתנדבים

ועזרה , ציוד, חם מתנות לחגה חילקו לחברי הבית סוציאלייםהעובדים במקום אחד צוין שה. למפגשים

  . מסמכיםבצילומי

  

במקומות שלא היה . רווחההמארחים הביעו שביעות רצון משיתוף הפעולה בין התכנית לשירותי ה

מעוניינים להיענות לבקשות  לא היו וציאלייםסבדים השהעו מכך ונבע בחלק דברה, שיתוף פעולה

  .ס"מתנהכמו ,  עזרה מגופים אחריםובלי ק"בית חם" ובחלק משום שהמארחים ב,המארחים

  

לו מאוד בחלק אפי(שיתוף הפעולה הוא בדרך כלל מוצלח , וציאלייםסבדים המנקודת ראותם של העו

.  ובחלק בתדירות נמוכה יותר,שיתוף הפעולה בחלק מהמקומות מבוסס על קשר יומיומי). מהמקרים

בדים העו. אישיים-ן על בעיות לגבי תכנים או יחסים בי,הדרכה או התייעצות, הקשר הוא לצורך עדכונים

יש מקומות בהם . אויקלטות וידומסייעים בהבאת מרצים ,  מכוונים את המארחיםוציאלייםסה
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 םיסוציאליהעובדים המארחים מעבירים ל. ארוחות חמותב מסייעים במזון או וציאלייםסבדים ההעו

החברים מתנדבים במרכז יום וכך הם בחלק מהמקומות . דיווחים וטפסים לגבי הפעילויות וההוצאות

רים סיפורים על  מספ-שהחברים מתנדבים במועדון לקשיש  במקום אחר צוין .מעורבים בחיי הקהילה

  .מסורת יהודית ושרים שירים

  

כלומר המארחים עשו זאת ,  לא היו מעורבים בגיוס החבריםעובדים הסוציאלייםבכמחצית הבתים ה

  .כמה חברים פנווִה ציינו שהיו מעורבים עובדים הסוציאליים ובמחצית הבתים ה;בכוחות עצמם

  

 ,בגיוס חברים או בייעוץ, אם בבחירת המארחים, במספר מקומות צוין שהייתה מעורבות יותר בהתחלה

 -יותר ברמת -הקשר פחות אינטנסיבי , באופן טבעי, במשך הזמן. והקשר עם החברים היה הדוק יותר

  .פיקוח ובקרה על התכנים ואמינות הדיווחים,  בדיווחכלומר, העל

  
להביא את  וליחהצלא ציינו שבמקרים מסוימים  סוציאלייםהעובדים ה: בעיות בשיתוף הפעולה

  . להכיר בסמכותם עליההמארחת

  

 מתבטא בתחומים עובדים סוציאלייםהקשר בין אשל ל : לאשלסוציאליים העובדים בין השיתוף פעולה

 הם עובדים הסוציאלייםה . תקציבישיתוף פעולה ; הכנסת תכנים לפעילות;בהנחיית המארח: הבאים

 ,רכישת ציוד וכיסוי הוצאות, )דיווח, משכורות(כות עם הלששל המארחים קשר ההצינור הניהולי לצורך 

 ציינו ששיתוף הפעולה הוא מוצלח ויש נכונות גבוהה מצד אשל סוציאלייםהעובדים מרבית ה. ועוד

יש . ולהתעניינות) בכל שעה( זוכים תמיד למענה הפוניםאפשר לפנות אליהם עם כל בעיה ו ":לעזור

  ". תחושה שאכפת לאשל מהפרויקט

  

התקציב מספיק רק לכיבוד קל ולא מאפשר להרחיב את ":  גם ביקורת על הקשר עם אשלהייתה

  ."או מתעניינים/טלפונים ו לע אשלב לא תמיד עונים, הפעילות

  

  מהתכנית ותרומתה   שביעות רצון4.4
את , המארחים והעובדים הסוציאליים הקשורים לתכנית נתבקשו להעריך את התכנית, החברים

, בנוסף. הערכה של מרכיביההן הערכה כללית וולתת הן  ;ים והפחות מוצלחים שלההצדדים המוצלח

  . נשאלו לגבי תרומתה של התכנית למשתתפים בה

  

  שביעות רצון. א

 4%- ו, מרוצים10%עוד , מרוצים מאוד מהפעילויות הקשורות לתכנית) 86%(מרבית החברים בתכנית 

 וכן בגלל , מכך שהתכנית מאפשרת ללמוד דברים חדשיםיתהישביעות רצון גבוהה ה. כך מרוצים-לא כל

כולם הביעו , תיקיםובקרב הישראלים הו). בנספח ' הלוח ו1תרשים (שהפעילויות הן מעניינות ומגוונות 

 תה נמוכה יחסיתיציוניים הי/שביעות הרצון מהנושאים הדתיים .שביעות רצון גבוהה מאוד מהפעילויות

  .) מרוצים במידה רבה22%- ו מרוצים במידה רבה מאוד29%(
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  n=86)) (דומא רבה/במידה רבה(שביעות רצון החברים : 1 תרשים
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 הן לא 1%-כך נוחות ול- הן לא כל2%- ל,ציינו ששעות הפעילות נוחות להם) 97%(מרבית המשתתפים 

  . חם מהמשתתפים היו מעוניינים להוסיף עוד יום פעילות במסגרת בית12%-כ. נוחות

  

ארגון , מתן הרצאות, הקראת שירים (שותי הפג מהחברים השיבו שהם לוקחים חלק פעיל בארגון29%-כ

 היו מעוניינים להשתתף בארגון הפעילות 14%, מבין אלה שלא לוקחים חלק בארגון. )'פעילויות וכד

  ).בעיקר בארגון פגישות וסיורים(

  

 שבעקבות התכנית הם הכירו אנשים חדשים עמם  מהמשתתפים בתכנית ציינויםשמונים ושלושה אחוז

 קרובות ועוד עתים ל62%(מרבית המשתתפים נוהגים להיפגש או לשוחח בטלפון . הם נפגשים מדי פעם

 מהחברים נעזרים בחברים שלושים ושבעה אחוזים. עם חברים גם מעבר לשעות הפעילות)  לפעמים28%

, מחלה/עזרה במקרה של אשפוז, קשבת ותמיכה רגשיתאוזן , למשל(מהתכנית בבעיות איתן הם נתקלים 

  ).עוץ או עזרה בעבריתימתן י, עזרה הדדית

  

-  מרגישים לא כל2%, נוח לפנות למארח או לחברים ולבקש עזרהב מהחברים מרגישים יםתשעים אחוז

נות השיבו שאין להם צורך לפ) 7%(והיתר , אחוז אחד לא מרגישים נוח, ")לא נעים להטריח("כך בנוח 

. או שלא מוצאים חן בעיניהם תלתכני מהמשיבים ענו שיש בתכנית אנשים שלא מתאימים 16%-כ. אליו

  . כךיםאו שניים סבוראחד במרבית הבתים חבר 

  

המארחים נוהגים להיפגש עם . ציינו שהכירו חברים חדשים במסגרת התכנית) 75%(מרבית המארחים 

לא ) 7%(היתר ). 36%(לפעמים , )57%( קרובות עתיםה לחברים מהתכנית מחוץ לשעות הפעילות הרגיל

  ). מהמארחים דיווחו על כך69%(הם גם נוהגים להיעזר בחברים מהתכנית . נפגשים עמם

78

13

76

18

74

18

68

26

29

22 80

17

86

10

אפשרות
ללמוד דברים

חדשים

פעילויות
נות מעניי

פעילויות
נות מגוו

תדירות
המפגשים

שאים נו
ניים דתיים/ציו

כללית מהפעילות

  במידה רבה

  במידה רבה מאוד
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 מהם ציינו שהם מרוצים 80%, כאשר המשתתפים לקחו בחשבון את כל השירותים הניתנים בתכנית

,  ועולי ארגנטינהתיקיםומבין הישראלים הו. )1תרשים  (כך מרוצים- לא כל3% ועוד , מרוצים17%, מאוד

המשתתפים ציינו שהם מרוצים מכך שהתכנית מאפשרת להם להיפגש עם . כולם היו מרוצים מאוד

ביקורת על הביעו המשתתפים , עם זאת. נותנת להם מקום חם ונעים ופעילויות מעניינות, אנשים

  :הנושאים הבאים

 ואין מספיק היכרות עם נושאים ,ים תרבותיים מענייניםאין מספיק יציאות מחוץ לעיר ואירוע 

  . חדשים

דירת , אין חימום במקום המפגש:  משתתפים בודדיםידי-עלנושאים נוספים שהובעה עליהם ביקורת  

  . וחסר להם עיתון ברוסית,אין שיעורי היכרות עם מחשב, אין שיעורי עברית, המפגש קטנה מדי

  

  .יו ממליצים לחבר להצטרף לתכניתה, 2%למעט , כמעט כל המשתתפים

  

. כמעט כולם הביעו שביעות רצון מהתכנית. המארחים התבקשו להעריך את הפעילות המתבצעת אצלם

חגיגת ימי הולדת ושיחות בין , ריקודים,  שירה:מוצלחות ביותרכמבין הפעילויות שהוזכרו על ידם 

פעילויות מוצלחות נוספות ). לשתף אחריםכך שכל אחד יכול להתבטא ו, דיונים וחילופי דעות(אנשים 

  .היסטוריה יהודיתוספרות , יקהזערבי מו,  עיסוי עםהתעמלות:  מארחים בודדיםידי-עלשצוינו 

  

. כך מרוצים- לא היו כל20%- מהעובדים הסוציאליים הביעו שביעות רצון מהתכנית ויםשמונים אחוז

הפידבקים מהאוכלוסייה  ";"ת מענה בזולזו תכנית יפה שנותנ: "סיבות לשביעות רצון מהתכנית

כשהם לא מרגישים  גם, ממשיכים לבואמאוד ו מרוציםאנשים  ";"מצוינים וזה הופך להם לבית שני

  ".טוב

  

קשה להשיג מרצים שמדברים רוסית : "כך מרוצים- שלא היו כלעובדים סוציאלייםסיבות שהזכירו 

אבל בסופו  'בעיות ילדות'לבי הקמת בית חם יש בש", "הפעילות היא לא מספיק ברמה", "מספיק טוב

  ".עוזב -ומי שלא משתלב ) לטוב ולרע(של דבר הקבוצה נהיית הומוגנית 

  

החברים : "סוציאלייםהעובדים ה מקרבהובעה גם דעה ביקורתית , בצד המצדדים הרבים בתכנית

אולי .  האוכלוסייהאין להם שום קשר עם הקהילה ועם שאר, מסתגרים בבית חם ולא יוצאים החוצה

  ".שלושה זה טוב אבל התכנית גורמת להם להסתגר בבית חם ולדעתי לא צריך אותה-לחודשיים

  

  : מספר עובדים סוציאליים ומארחים הזכירו את הבעיות הבאות

  .במספר בתים ישנה בעיה של מחסור בגברים 

  .ענון הפעילותשחיקה של המארחים והצורך בִר 

, למשל. במיוחד בהתחלה אך גם בהמשך הפעלתו של הבית החם, כספיקושי בכל הקשור לניהול ה 

  .להגדיר אילו הוצאות התכנית מכסה ואילו היא אינה מכסה

  . מספיק לכיבודינותקציב שא 
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  תרומת התכנית לחברים. ב

תמיכה החברתית שהיא ההיא  בעבורםהתרומה העיקרית של התכנית , חברי התכניתתפיסת על פי 

האפשרות להכיר אנשים חדשים והרגשת השתייכות , גבר על תחושת הבדידותעזרה להת: מספקת

התמודדות עם קשיי השפה ל ;התכנית תורמת במידה פחותה יותר להגברת הביטחון האישי. לקהילה

 ולעולים היא מסייעת להיקלט בארץ ; מאפשרת להם להמשיך לגור בבית; עזרה מול הממסד;)לעולים(

המועצות -בריתעולי זה של רוג דומה ליהתקבל ד תיקיםואצל הישראלים הו. )בנספח' ולוח  ו2תרשים (

- בריתרוג עולי ארגנטינה שונה מזה של עולי יד. פרט לתרומה הנמוכה של עזרה מול הממסד, לשעבר

 ובמקום ,בכך שהם מייחסים תרומה גדולה יותר לעזרה בהתמודדות עם קשיי השפההמועצות לשעבר 

  . על הבדידותהתגברותהעזרה מול הממסד ושל ומה תרהנמוך יחסית דורגה 

  

כלומר שהם נפגשים עם , נמצאו עדויות לכך שבקרב חברים עם רשתות תמיכה דלילות יותר, באופן כללי

,  קרובות או לפעמיםעתים וכן אנשים החשים בדידות ל, רחוקות יותרעתיםילדיהם או עם חבריהם ל

 על הבדידות התגברותהשתייכות לקהילה ו, בחינה חברתיתמ, טחון העצמייתרומת התכנית להגברת הב

 שאין להם אנשים, דוגמהל.  רשתות אינטנסיביות יותרשיש להםבהשוואה לחברים , יתה גבוהה יותריה

 נטו יותר לדווח , שנפגשים עם ילדיהם בתדירות של פעם בשבוע או פחותאו כאלה, ילדים בארץ

 בהשוואה לחברים ,)בהתאמה, 68%- ו72%(חינה חברתית שהתכנית תורמת להם במידה רבה מאוד מב

 נטייה דומה נמצאה גם בהקשר לתרומת התכנית .)60%(שנפגשים עם ילדיהם לפחות פעמיים בשבוע 

פגש עם חבריהם בתדירות יאנשים שנוהגים לה). בהתאמה, 36%- ו45%, 46%(טחון העצמי ילהגברת הב

נית תורמת להם במידה רבה מאוד לתחושת השתייכות של פחות מפעם בשבוע נטו יותר לדווח שהתכ

בגלל מיעוט הנבדקים ). 50%( לעומת הנוהגים להיפגש עם חבריהם לפחות פעם בשבוע ,)70%(לקהילה 

  .קשה לבדוק הבדלים משמעותיים ומובהקים בין האוכלוסיות

  

  )n=86) (רבה מאד/במידה רבה(תרומת התכנית לחברים : 2 תרשים
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

71

19

67

29

60

33

42

39

24

18

22

24

20

18

18

13

10

19

להתגבר על

הבדידות

מבחינה

חברתית

(להכיר

אנשים

חדשים)

הרגשת

השתייכות

לקהילה

הגברת

הביטחון

האישי

עזרה מול

הממסד

עזרה להיקלט

בארץ

עזרה

בהתמודדות

עם קשיי שפה

מאפשר

להמשיך לגור

בבית

מקל על

הילדים

  במידה רבה

  במידה רבה מאוד



 16

   תרומת התכנית למארחים.ג

, במה תורמת להם התכניתנשאלו כאשר המארחים . לתכנית יש ערך מוסף רב בעבור המארחים

  :תשובותיהם היו

הנאה וסיפוק מהעזרה , עונה על צורך של נתינה והתנדבות בקהילהחמישה מהמארחים ענו שהתכנית  

 .שהם מושיטים
  .נשיםלהיפגש עם אחמישה ענו שהתכנית מסייעת להם  

  .התנתקות מבעיות היומיוםושל , תעסוקהארבעה אמרו שהתכנית פותרת בעיות של  

  .תפקיד מאתגרשניים אמרו שה 

  .מימוש עצמיוערך עצמי ושניים אמרו שהתכנית נתנה להם תחושה של  

  

   המלצות לשיפור התכנית4.5
  :המרואיינים העלו המלצות לשיפור ברמת המדיניות וברמה התפעולית

  

 הפעלת התכניתניהול ו
חיזוק הקשר בין העמותות . ולעשותו יותר צמוד, לשפר את הקשר עם העמותה לזקן או עם אשל 

ידי הקמת מערך -הוצע לעשות זאת על. והמארחים נחוץ במיוחד במקום שבעמותות אין דוברי רוסית

  .של אחראים אזוריים שיתרמו לחיזוק הקשר בין המארחים לבין העמותות ושירותי הרווחה
 ולאפשר יותר ללמוד  חודשים3-לפחות אחת ל, לעתים יותר קרובות) אזוריים(לערוך סמינרים  

  .ממארחים אחרים

 . ובנושאי הקליטהס שתכשיר אותם לשמש רכזי הפרויקט"לתת הדרכה לעו 
ולמקם את מערכת העיתון באחד , ובתמיכתו, וינט'להקים עיתון לכל הבתים החמים בהשתתפות הג 

  .הבתים החמים

הוא " בית חם"הסרט הקיים על .  סרטון חדש על התכניתידי הפקת-לשפר את דרכי שיווק התכנית על 

, חוברת הסבר על הפרויקטידי הכנת -ועל; ארוך מדי ואינו משקף את מגוון התכניות הקיימות כיום

  .למתעניינים בפרויקט

  .'לי צרפת וכועו, לקדם תכניות בית חם לקבוצות אוכלוסיה מיוחדות כמו יוצאי שואה 

ולגבי מאפייני , כרוןיבעיות ז, פעילות גופנית, להפיץ חוברת הדרכה לגיל השלישי בנושאים של תזונה 

  .הרקע של האוכלוסייה המקומית

  

  תוכני הפעילויות ותקצוב

. סיורים בעיר ומחוצה לה, לים, הסעות למופעים, לארגן טיולים. להרחיב את התכנים של המפגשים 

 להזמין יותר מומחים ; לגרום לאימוץ רעיונות מבתים אחרים;להצגה או קונצרטלארגן יציאות 

הוצע לרכז רשימה שמית של כל דוברי רוסית בעיר ושיכולים לתת . מוסיקאים: ובאופן ספציפי

כדי להרחיב , )'ביורוקרטיה וכו, עזרה בנושאי קליטה, ביטוח לאומי: כמו(הרצאה בנושאים מסוימים 

לשלב ; או קריוקי כדי להעשיר את הפעילות/ להביא לבית חם וידיאו ו;ם בתכניתאת מעגל המתנדבי



 17

שיעורי ,  לתת שיעורי עברית; לקבל עיתונים ברוסית;להזמין בדיקות ראייה ושמיעה; במפגשים ילדים

 .מחשב
כדאי לשקול את האפשרות לתקצב פעילויות מיוחדת עם השתתפות כספית , כדי להעשיר את הפעילות 

 . ריםשל החב
 להקצות ;לדוגמה סמינר ליומיים שיהיה משולב בו טיול, לתגמל את המארחים בדרכים נוספות 

 ). או לפיקניק למשל, יציאה למוזיאון(תקציב מיוחד ליציאה משותפת 
 .ואת ההוצאות שאינן מכוסות, ידי התכנית-להגדיר בצורה ברורה את ההוצאות המכוסות על 
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   לוחות לוחותנספחנספח
  

 בתים של ישראלים 4, המועצות-ברית בתים של עולי 35(לפי סוג בית , מאפייני החברים: 'לוח א
  )באחוזים( )ותיקים ובית אחד של קווקזים

 חבריםהכל -סך 
 83 נשים

  
  הישנת עלי

 11 1989עד  
 1994-1990 44 
 1999-1995 34 
 +2000 11 

  
  65+ :גיל
 63 74עד 

79-75 23 
84-80 12 

+85 2 
  72  גיל ממוצע

    
 30 לבדגר  

  
 53 ) אקדמאים ( שנות לימוד13+
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 ) בתים חמים15-ב,  חברים86- מארחים ו17(מאפיינים חברתיים של המארחים והחברים : 'לוח ב
  )באחוזים(

 חברים  מארחים  
   משוחחים בעברית

  15 41 בחופשיות
  13 6 עם מעט קשיים
  40 41 עם הרבה קשיים

  32 12 לא יכול כלל

  77 82  ילדים בארץיש
  54 54 שוביבאותו י: מהם
  66 50 נפגש עם ילדים פעם בשבוע או יותר           
  12 40 נפגש עם ילדים פחות מפעם בחודש           
  77 80 ם בשבוע או יותרמיי  מדבר בטלפון עם ילדים פע         

  73 88 יש קרובי משפחה בארץ
  35 29  בשבוע או יותרנפגש עם קרובי משפחה פעם: מהם

  41 64            נפגש עם קרובי משפחה פחות מפעם בחודש
  38 71            מדבר עם קרובי משפחה בטלפון פעמיים בשבוע או יותר

  83 88 יש חברים בארץ
  54 71 נפגש עם חברים פעם בשבוע או יותר: מהם

  27 14            נפגש עם חברים פחות מפעם בחודש
  41 71           מדבר עם חברים בטלפון פעמיים בשבוע או יותר 

   הרגשת בדידות
  28  7   קרובותעתיםל

  24 7 לפעמים
  19 27  רחוקותעתיםל

  29 60 אף פעם

   מפגשים וטלפונים עם חברים מהתכנית
  62 57  קרובותעתיםל

  28 36 לפעמים
  10 7 לא

  83 75 הכיר חברים חדשים מהתכנית

  74 100  מועדונים חברתייםמכיר
  62 88 יש מועדון חברתי בסביבת המגורים: מהם

  70 69            ביקרו במועדון חברתי בעבר
   ממשיך לבקר במועדון חברתי:            מהם

  25 40  קרובותעתים                      ל
  42 20                       לפעמים

  33 40 לא                      

  64 75 יש חברים שמבקרים במועדון חברתי

  37 69 נעזר בחברים מהתכנית

   מרוצה מהדרך בה מעביר את הזמן
  28 25   מרוצה מאוד

  52 56   מרוצה
  15  19  כך מרוצה-  לא כל

  5  --  לא מרוצה  
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 חברים 86-ים ו מארח17(בריאותיים של המארחים והחברים -כלכליים-מאפיינים דמוגרפיים: 'לוח  ג
  )באחוזים () בתים חמים15-ב

  *חברים  מארחים  
  79 94 נשים

   הישנת עלי
  13 18 89  עד 

  1994-1990 41 29  
  1999-1995 23 37  
 +2000  18 21  

  90 71  ויותר65 בני
  72  67  גיל ממוצע

  30 6 גר לבד

   מצב משפחתי
  36 65 נשוי
  48 12 אלמן
  11 18 גרוש
 5 -- רווק

  79 87 )אקדמאים( שנות לימוד 13+

   מצב בריאות
  2 13 טובה מאוד

  36 44 טובה
  52 38 הכך טוב-לא כל

  9 6 לא טובה

   מצב כלכלי
  28 50   טוב 
  59 38 כך טוב-  לא כל

  13 13   רע
  . בתים חמים40- חברים מ564בנספח נכללו ' לוח אב בתים חמים ואילו 15-  חברים מ86טור זה כולל : הערה *
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  ) בתים חמים40(תוכן הפעילויות בבית חם : 'לוח ד
 הכל-סך 

 40  הכל-סך -הרצאות
  : מזה

 תרבות ומסורת  יהודית   
  

15 
 7 בריאות ותזונה   
 15  תרבות כללית ואחרות  

 14 סיפורים אישיים, שיחות כלליות
 9 ימי הולדת 

 9  חגים
 8 ריקודים ומסיבות, שירה
  7   על אקטואליהשיחות

 4 לימוד עברית
 4 שיעורי התעמלות
 3 יציאות משותפות

 3 משחקי חברה
 2 תרגומים של מסמכים

 1 )מפגשים עם נציגי ציבור ועוד(אחר 
  

  )באחוזים ()n=86(שביעות רצון מגורמים שונים בפעילות : 'לוח ה
 בכלל לא מעטה רבה רבה מאוד 

 2 8 12 78 אפשרות ללמוד דברים חדשים
 -- 7 19 74 פעילויות מעניינות
 1 7 17 74 פעילויות מגוונות
 1 4 26 69 תדירות המפגשים

 19 30 22 29 *ציוניים/היכרות עם נושאים דתיים
  ."לא רלוונטי" שהשיבו 15%ללא   * 
  

  )באחוזים ()n=86(תרומת התכנית לחברים : 'לוח ו
 בכלל לא מעטה רבה רבה מאוד 

 6 5 19 70 ותלהתגבר על הבדיד
 1 2 28 68 )להכיר אנשים חדשים(מבחינה חברתית 

 2 4 31 63 הרגשת השתייכות לקהילה
 6 12 37 46 להגברת הביטחון האישי

  29  25  20  25  *עזרה מול הממסד
 38 15 21 26 **עזרה להיקלט בארץ

  29  29  16  26  ***עזרה בהתמודדות עם קשיי השפה
  35  30  12  23  ****מאפשר להמשיך לגור בבית

  27  44  19  10  *****מקל על הילדים
        ."לא רלוונטי" שהשיבו 31%לא כולל       * 

  ."לא רלוונטי" שהשיבו 38%לא כולל       ** 
   ." לא רלוונטי" שהשיבו 28%לא כולל     *** 

  ."לא רלוונטי" שהשיבו 30%לא כולל   **** 
  ."לא רלוונטי" שהשיבו 44%לא כולל ***** 
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