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זה בנושא .ברוקדייל מכון של נוספים פרסומים

 בדיור קליטתם אחר מעקב לשעבר: המועצות מברית מבוגרים עולים נאון. ודניז שטרוסברג נורית
.98-281דמ־ .1995-1992 בשנים נוספים ובתחומים

 הדיירים של וצרכים מאפיינים הציבורי-ממשלתי: המוגן הדיור שטרקשל. ומרים קינג ירון
.97-279דמ- ורצויים. קיימים ותפעוליים ארגוניים ומאפיינים

li■המוגן הדיור ותוכניות ממושך לטיפול המוסדות דיירי של ארצי מיפקד פקטור. וחיים באר שמואל - 
.93-89ת-.199ס

לאשל. שהוגש עבודה מסמך .1998 לעולים. דיור תוכניות על סקר קינג. ירון

לצאת( )עומד שונות. תפקוד ברמות לקשישים דיור סוגי סקירת קינג. ירון

 ,91130 ירושלים ,13087 ת.ד. ברוקדייל, לג׳וינט־מכון לפנות ניתן אלה פרסומים להזמנת
.02-5612391:פקס ,02-6557400 טל׳



תקציר
רקע

 בכל לבתיהם מצוקה מוקד שירותי לקשישים המספקת חדשנית, תוכנית היא תומכת" "קהילה תוכנית
 שיוכלו כדי חברתיות, פעילויות מגוון להם ומציעה בתיקונים( וסיוע רפואיים )שירותים היממה שעות

 למסגרות המעבר את האפשר, במידת מהם, למנוע וכדי קהילה, ומחיי אישי מביטחון ליהנות להמשיך
 - אשל בידי בירושלים, משה קריית בשכונת 1989ב- הוקמה הראשונה התוכנית לקשישים. מיוחדות דיור

 יושמה והיא שלה השירותים סל הורחב ומאז - בישראל הזקן למען שירותים ולפיתוח לתכנון האגודה
 בהן האב בתי ומספר תוכניות, 39 הארץ ברחבי אשל הפעילה 1999 יוני לחודש עד בארץ. רבים ביישובים

חברים(. 4,170) 3,380 ל־ הגיע

 המחלקה הזקן, למען )עמותה מקומיים גורמים והרווחה, העבודה ומשרד אשל בידי מופעלת התוכנית
 משתתף מסחרי שגורם הראשונה הפעם )זו מסחריים וגורמים המקומית( ברשות חברתיים לשירותים

 השיגה האם לבדוק וכדי התוכנית של התפתחותה כיווני את לבחון כדי העמותה(. עם התוכנית בהפעלת
 Formative) התוכנית של מלווה הערכה לבצע בבקשה ברוקדייל לג׳וינט-מכון אשל פנה מטרותיה, את

Evaluation.) הנוספים ולגורמים לאשל ניתנו ובמהלכה ,1998 מחצית עד 1997 מסוף בוצעה ההערכה 
 המודל לפיתוח כיוונים הותוו וכן מטרותיה, את התוכנית השיגה שבה המידה על ומידע שוטפים דיווחים
בעתיד.

 מקומית, מועצה )עיר, פועלות הן שבו היישוב בסוג מזו זו הנבדלות תוכניות, בארבע התמקד המחקר ♦
 חלוקה פי על מסחרית(. חברה או הזקן למען ועמותה העירייה )נציגי המפעיל ובגורם אזורית( מועצה

:בדוח מכונות הן זו
מסחרית. חברה ובסיוע שכונתי קהילתי ארגון העירייה, בידי בעיר, מופעלת המשולבת. התוכנית ♦
 מסחרית חברה באמצעות הזקן למען העמותה בידי מנוהלת בעיר, מופעלת המסחרית. התוכנית ♦

והעירייה.
המקומית. והמועצה הזקן למען העמותה בידי מופעלת המקומית. במועצה התוכנית ♦
האזורית. והמועצה הזקן למען העמותה בידי אזורית, במועצה מופעלת הכפרית. התוכנית ♦

 ובתוכנית מסחרית, חברה בידי מופעלים המצוקה מוקד שירותי המסחרית ובתוכנית המשולבת בתוכנית
שרה". "יד בידי מופעלים הם הכפרית ובתוכנית המקומית במועצה

 הזקן, למען העמותה והרווחה, העבודה משרד אשל, נציגי חברים ובה היגוי, ועדת פועלת התוכניות בכל
 ובמועצה בערים התוכניות המסחרית. והחברה שכונתי קהילתי ארגון חברתיים, לשירותים המחלקה
 22 מתוך יישובים 14ב- פועלת האזורית במועצה והתוכנית ביותר, או שכונות בשתי פועלות המקומית
 בארבע ההיגוי בוועדות השותפים הארגונים נציגי כל את כללה המחקר אוכלוסיית שבמועצה. היישובים
 מארבע חברים( 161) אב בתי 121 הכול ובסך תוכנית, בכל החברים אב בתי וכשלושים התוכניות,

 במספר למשל, שינויים, בה וחלים דינמית התוכנית כי לציין חשוב החברים(. כלל מקרב 21%) תוכניות
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 של העיקריים ממצאיו את מציג זה דוח במסגרתה. הניתנים והשירותים האדם כוח בהיקף החברים,
ההערכה. מחקר

כלליים אפיונים
שירותים סל
 להתקשר ניתן מהבית ביממה. שעות 24 הפועל מצוקה, מוקד א. אלו: מרכיבים כולל השירותים סל

 באמצעות היד. על שעונדים מכשיר ובאמצעות הקיר על המותקן מצוקה מכשיר באמצעות למוקד
 הערב, בשעות רופא ביקור :רפואיים שירותים ב. ;לו מחוצה וגם מהבית להתקשר יכול החבר הטלפון

 ותיקונים השכונה, אב בידי נעשים קלים תיקונים :בדירה תיקונים שירות ג. ;אמבולנס ובחגים, בשבתות
 בפתרון השכונה אב של וסיוע תמיכה ד. ;השכונה אב בפיקוח מקצוע, איש בידי נעשים יותר מסובכים

 חברתיות. פעילויות ה. ;מחלה בעת קניות בעריכת לחברים, תרופות בהבאת למשל, יום־יומיות, בעיות
 תיקונים שירות גם ניתנים מסחריות חברות משתתפות שבהפעלתן בתוכניות אלה, לשירותים בנוסף

 במקרי שיניים טיפולי ושירות ועוד( בצנרת סתימה חשמלי, קצר - והלילה הערב )בשעות חירום במקרי
שנפל. אדם להרמת וחובש חירום

 המתאימים המקצוע לאנשי פנייתם את מעביר והוא המצוקה למוקד פונים לסיוע הזקוקים החברים
 השירותים מרבית השכונה. אב אל ישירות פונים מסוימות בתוכניות השכונה(. אב חובש, רופא, )כגון:

 ש״ח, 25-20) סמלי תשלום תמורת ניתנים וחלקם בהמשך״ שיפורטו החודשיים החברות בדמי נכללים
 תמורת נוספו, ביישוב, תחבורה קשיי ובשל החברים צורכי בשל מהתוכניות, בחלק (.1997 לדצמבר נכון

 הפריסה בשל ובחלקן, לקניות, הסעה שירותי היממה, שעות בכל רופא של בית ביקור שירות תשלום,
.ליישוב. מחוץ רפואיים לטיפולים ליווי שירותי נגרעו הגיאוגרפית,

אדם כוח
 היא התוכנית מנהלת לרוב חברתית. מפעילה גם ובחלקן שכונה, ואב מנהלת פועלים התוכניות בכל

 היא כן, כמו החברתית. והמפעילה השכונה אב של הדרכתם על אחראית והיא סוציאלית עובדת
 לסייע עליו בתוכנית. המפתח דמות הוא השכונה אב המצוקה. מוקד עם הקשר דפוסי על אחראית
 עם שוטף בקשר לעמוד עליו כן, וכמו בבית, קלים תיקונים למשל: היום־יום, בעיות בפתרון לחברים
 גיוס על חברתית, פעילות ארגון על אחראית החברתית המפעילה החברתית. למפעילה ולסייע החברים

 קשר ביצירת המשרד, בעבודות מסייעים בתוכנית, חברים שחלקם המתנדבים, הפעלתם. ועל מתנדבים
 :בשיווקה משתתפים התוכנית בהפעלת המעורבים הגורמים כל החברתית. ובפעילות החברים עם טלפוני

 זו נבדלות התוכניות השיווקית. הפעילות על אחראית החברה מסחרית, חברה מעורבת שבהן בתוכניות
:האדם כוח בהרכב מזו

 בשתי שנעזרו משרה, בחצי שכונה אבות 2 משרה(, 60%) מנהלת פעלו המקומית במועצה בתוכנית ♦
 הוזמנו והחברים חברתית, מפעילה בתוכנית הייתה לא התוכנית. ומזכירת זקנים(, )מטפלות מט״זיות
 4 מתנדבים, 25 השתתפו בתוכנית באזור. הקשישים לכלל המיועדת החברתית בפעילות להשתתף

בה. חברים היו מהם



 בתוכנית אין משרה. 60%ב- כפר ואב הזקן( למען העמותה )מנהל מנהל פעלו הכפרית בתוכנית ♦
 חברים היו כולם מתנדבים, 9 פעלו בתוכנית העמותה. של החברתית במפעילה ונעזרו חברתית מפעילה

בה.
 שכונה ואב משרה 50%ב- רכזת השכונתי(, הקהילתי הארגון )מנהלת מנהלת פעלו המשולבת בתוכנית ♦

 היה המסחרית החברה של העיקרי תפקידה הרכזת. בידי נוהלה החברתית הפעילות משרה. 50%ב-
בתוכנית. חברים היו כולם מתנדבים, 15 פעלו בתוכנית בשיווק.

 ואב המסחרית( בחברה הארצית הרכזת בסיוע הזקן למען העמותה מנהלת פעלו המסחרית בתוכנית ♦
 בתוכנית משרה. 20%ב- חברתית מפעילה על-ידי התבצעה החברתית הפעילות מלאה. במשרה שכונה

בתוכנית. חברים היו שלא מתנדבים 3 פעלו

 של מהשוואה רבה. שונות יש אחראי הוא שעליהם החברים ובמספר השכונה אב של המשרה בהיקף
 80 הבאה: התמונה מסתמנת משרה חצי בהיקף השכונה אב של לטיפולו נתונים שהיו החברים מספר

 המסחרית. בתוכנית 160ו- המשולבת בתוכנית 100 המקומית, במועצה בתוכנית 80 הכפרית, בתוכנית
בתפקודו. ולפגוע עליו העומס את להגביר עלול השכונה אב של בטיפולו חברים של מספהרב

בת מהשתתפות ועלות מתוכנית תקציב
 אשל של חלקו בתוכנית. והחברים המקומית הרשות הזקן, למען העמותה אשל, על-ידי ממומנת התוכנית

 מאחר זאת, ולעומת נפסק, שהוא עד התוכנית, להפעלת הראשונות השנים שלוש במהלך בהדרגה פוחת
 1997 לדצמבר נכון החודשיים, ההשתתפות דמי וגדל. הולך במימון חלקם גדל, בתוכנית החברים שמספר

 המקומית במועצה בתוכנית זוג(; או בודד )חבר אב לבית ש״ח 77 ־ והמסחרית המשולבת בתוכנית : היו
 משרד למדד. צמוד המחיר לזוג. ש״ח 115 עד 75ו־ ליחיד, ש״ח 75 עד ש״ח 50 - הכפרית ובתוכינית

 מנגנון המלא. מהמחיר 35% ב- נמוך לחבר המסובסד והמחיר יכולת, מעוטי מסבסד והרווחה העבקה
במלואו. פעל לא הסבסוד I
לכך ומסיבות מעזיבת מיקף לתוכנית, ממצטרפות מיקף
 150ו־ מסחרית( חברה שותפה שבהן )בתוכניות אב בתי 200 הוא מראש שנקבע המרבי החברים מספר

 מפעילי התקרבו הראשונה בשנה שנים. 3 במשך הזקן למען העמותה שותפה שבהן בתוכניות אב בתי
 בתי 142 ־ המשולבת בתוכנית ;חברים( 321) אב בתי 203 הצטרפו המסחרית בתוכנית זה. ליעד התוכצית

 אב בתי 71 ־ הכפרית ובתוכנית חברים( 165) אב בתי 137 המקומית במועצה בתוכנית ;חברים( 200) אב
 או שכונות בשתי פעילות מתקיימת )שבהן המקומית ובמועצה בעיר הפועלות בתוכניות חברים(. 95)

 כנראה, פחות. מבוססות משכונות מאשר כמבוססות המוגדרות משכונות חברים יותר הצטרפו יותר(.
לכך. ומשאבים "ביטוח" שירותי עבור לשלם יותר גבוהה נכונות יש זו שלאוכלוסיית משום

 לחצן באמצעות האישי, הביטחון הגברת :הן לתוכנית להצטרפות החברים שציינו העיקריות הסיבות
 (,21%) החברתית הפעילות ;ביטוח״ ״תעודת מעין בשבילם הוא זה שירות כי ציינו רבים (.78%) המצוקה
(.18%) ובסידורים בתיקונים סיוע משפחה"וקבלת בני על המוטל העומס הפחתת
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 העוזבים ציינו לעזיבה בסיבות אותה. עזבו (781 מתוך 36) בתוכנית מהחברים אחוזים כחמישה
 ומיחס חברתית( פעילות התיקונים, שירות רפואיים, )שירותים מהשירותים אכזבה שרואיינו:

 חברים או התוכנית לשירותי זקוקים שאינם עצמאיים )חברים לתוכנית התאמה חוסר המפעילים;
 ;אבות בבתי או משפחותיהם עם מגורים לשם העיר עזיבת ;יותר( רבים לשירותים הזקוקים מוגבלים,

אישיות. וסיבות כלכלית סיבה

החברים מאפייני
נשים. שלישים ♦שני

.75 הוא בתוכנית החברים של הממוצע הגיל ♦
מערבי. ממוצא 75% ♦

אקדמית. או על-תיכונית השכלה 37%ול־ תיכונית השכלה 43%ל- ♦
לבד. גרים 43% ♦

יישוב. באותו הגרים ילדים יש 73%ול- בארץ הגרים ילדים יש 91%ל- ♦
 הכנסה. השלמת מקבלים הם כי דיווחו 8%ו- טוב" - כ״טוב־מאוד הכלכלי מצבם את מעריכים 78% ♦

בתוכנית. חברותם עבור מסובסד מחיר שילמו 4%
 בשנה חולים בבית אושפזו 21% מאוד-טוב"; כ״טוב בריאותם מצב את מגדירים מהחברים 56% ♦

שחלפה.
 39%ו־ ברחצה(, או בהלבשה או בבית בהליכה אדם לעזרת )הזדקקות יומי יום בתפקוד מוגבלים 70/0 ♦

הדירה. בניקיון או אוכל בהכנת אדם לעזרת זקוקים
ובמקלחת. בשירותים אחיזה אבזרי אין מהחברים 57% של בבתיהם ♦

בתוכנית משירותים מערכת
 בשירותים מהם. רצון ושביעות בשירותים שימוש היקף ידע, רמת בחנו השירותים, רמת את להעריך כדי

 (80%) רופא של בית ביקור שירות מהחברים(, 89%) התיקונים שירות נכללים לחברים יותר המוכרים
 אחרים נדרשים שירותים מהחברים(. 58%) בתיקונים סיוע היה ביותר הנדרש השירות (.64%) ואמבולנס

(.15%) אמבולנס והזמנת (19%) מחלה בזמן קניות בעריכת סיוע (,27%) רופא של בית ביקור שירות היו

 שנזקקו מי מקרב אחוזים ושמונה שבעים מהתוכנית. לקבלם פנה אכן לשירותים שנזקק מי כל לא
 מכלל 39%) בתיקונים לסיוע שנזקקו ממי אחוזים שבעים למוקד. פנו החברים( מכלל 21%) רופא לביקור

 שנזקקו המקומית במועצה בתוכנית מהחברים אחוזים ושישה חמישים השכונה. לאב פנו החברים(
 שהזדקקו מהחברים 55% לקבלם; השכונה לאב פנו החברים( מכלל 24%) לקניות הסעה לשירותי

 מי ובקרב לטיפולים לליווי שנזקקו מי בקרב לסיוע. המצוקה למוקד פנו החברים( מכלל 8%) לאמבולנס
 על ידע חוסר היו פנייה לאי הסיבות יותר. נמוכים פנייה אחוזי נרשמו מחלה בעת בקניות לסיוע שנזקקו

עזרה. לבקש נוחות חוסר או מקצוע בעלי עם קודמת היכרות השירות, מתן

 אמבולנס להזמנת הפניות ורוב (94%) בתיקונים סיוע לקבלת הפניות רוב לקניות, להסעות הפניות כל
 במהלך קניות בעריכת לסיוע או רופא של בית לביקור מהפניות אחוזים ושבעה שבעים בחיוב. נענו (93%)

 המבוקש שהשירות או זמין, אינו השירות שבהן בשעות פנייה היו סיוע קבלת לאי הסיבות נענו. מחלה
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 בידי רוב פי על טופלו נענו שלא אמבולנס להזמנות פניות כך. על ידעו לא החברים אך כלל, ניתן אינו
החבר. לבית שהגיע רופא

 (73%) התיקונים משירות (;78%) מחלה בזמן הקניות משירות מרוצים היו מהחברים רבעים כשלושה
 החברים רוב (.64%) האמבולנס משירות מרוצים היו שלישים כשני (;72%) הרופא של הבית ומביקור
 (.83%) זו בתוכנית רק המופעל לקניות, ההסעות משירות מרוצים היו המקומית במועצה בתוכנית
מעבודתו. אכזבה או מקצוע לאיש ממושכת המתנה היו רצון שביעות לאי הסיבות

 מועדון. החברים לרשות עומד המקומית( במועצה התוכנית )למעט תוכניות בשלוש חברתית: פעילות
 מקצוע אנשי של באחריותם והיא ומסיבות, טיולים הרצאות, חוגים, נכללים החברתית בפעילות

 מהמועדון הרחק הגרים והחברים החברתית, לפעילות הסעה אין בתוכנית(: חברים )חלקם ומתנדבים
אליו. להגיע מתקשים

 היו ורובם חברתיות בפעילויות השתתפו מועדון היה שבהן התוכניות בשלוש החברים ממחצית יותר
 בפעילויות, עניין חוסר בעיקר ציינו מהחברים 43% מרוצים, אינם ממה לשאלה בתשובה מהן. מרוצים

 ציינו כן כמו (.15%) נוחים לא פעילות מועדי וכן (,21% טיולים )למשל, מהפעילויות בחלק להשתתף קושי
 הייתה לו כי החברים, מכלל 21% ציינו זה בעניין לפעילויות. הסעה שאין מאוכזבים הם כי החברים

 נוספות, פעילויות בפיתוח עניין הביעו החברים בתוכנית. יותר משתתפים היו הם לפעילות, מביתם הסעה
חוגים. ומגוון טיולים הרצאות, כגון,

 בקביעת לסייע וכך במסגרתה, להתנדב החברים את מעודדים התוכנית מפעילי בתוכנית: התנדבות
 עם הקשר בשמירת ובסיוע בתפקוד המתקשים לחברים עזרה במתן ובארגונה, החברתית .הפעילות תוכני

 בעבודתם. החברתית ולמפעילה השכונה לאב מסייעים גם הם כך פנים(. אל פנים או )בטלפון חברים
 לעומת אך ; 3% בתוכנית מתנדבים החברים מכלל ;מהתוכניות בחלק דיו מפותח אינו ההתנדבות נושא
 מתנדבים שאינם ממי אחוזים עשרה .7%כ- הוא המשולבת בתוכנית המתנדבים החברים שיעור זאת

להתנדב. נכונות מביעים

 הוא וכי השכונה, אב את מכירים הם כי ציינו בתוכנית החברים רוב השכונה: אב של תפקודו הערכת
 ציינו 44%ו- פעם, מדי אותו פוגשים הם כי ציינו אחוזים ושישה חמישים אחת. פעם לפחות בביתם ביקר

 השכונה שאב חשוב כי ציינו (61%) יותר גבוה אחוז בשלומם. לדרוש כדי אליהם, התקשר הוא לעתים כי
בשבועיים. פעם לפחות בשלומם לדרוש כדי החברים אל יתקשר

 קלות תפיסת היבטים: שלושה נבחנו השכונה, אב של מתפקודו החברים רצון שביעות על לעמוד כדי
 (16%-40%) החברים כל לא הכללי. מתפקודו הרצון ושביעות אליו בפנייה הנוחות תחושת אליו, הגישה

 חיוו שכן החברים מתשובות מספקת. הייתה לא עמו היכרותם שלדעתם, מאחר השאלות, על לענות יכלו
 נוח כי ציינו 75% קלה, אליו הגישה כי ציינו (92%) רובם כי עולה השכונה, אב של תפקודו על דעתם את

 במועצה בתוכנית כי לציין מעניין מתפקודו. כללי באופן רצון שבעי הם כי ציינו 79%ו- אליו, לפנות
 מתפקודו הרצון שביעות רמת (,80) חברים של יחסית נמוך במספר טיפל השכונה אב שבה המקומית,
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 אינו הוא אותו, להשיג קשה כי ציינו השכונה מאב מרוצים היו שלא החברים ביותר. הגבוהה הייתה
 מאב הרצון שביעות כי לציין חשוב כלשהו. בנושא טיפולו מדרך שהתאכזבו או מספיק אליהם מתקשר
בהמשך. ראה כך ועל מהתוכנית, הרצון שביעות לבחינת חשוב מדד היא השכונה

 ניחנו הם לדעתם, השונות: בתוכניות השכונה אבות של מתפקודם רצון שבעי היו התוכניות מפעילי
 כדי התפקיד. במילוי להם המסייעות טכניות במיומנויות וכן החברים עם טוב קשר ליצור ביכולת

 בנושאים השתלמו הם ובמסגרתו מיוחד, קורס אשל ארגן הזקנה בתחום ידיעותיהם את להרחיב
 יידונו השכונה אב של , תפקידו בפיתוח הסוגיות במילויו. ובקשיים בתפקיד בסוגיות ודנו תיאורטיים

בהמשך.

 המוקדניות ביממה. שעות 24 החברים לפניות הכתובת הוא המצוקה מוקד בתוכנית: המצוקה מוקד
 )למשל, מקצוע לאנשי פניותיהם את מעבירות הצורך ובמידת החברים, פניות על השכונה לאב מודיעות

 מקצוע לבעלי גם מפנים מסחרית חברה משתתפת שבהפעלתן בתוכניות אמבולנס(; צוות רופא,
 הטיפול ואופן החברים פניות נרשמות במוקד ;ועוד חשמלאי אינסטלטור, כגון החבר, בבית לתיקונים

בהן.

 יזדקקו כאשר בדירה, מקום מכל אותם לשמוע יכולה המוקדנית כי סבורים בתוכנית החברים האם בחנו
 אחוזים עשר שלושה אותם. לשמוע יכולים המצוקה שממוקד בטוחים היו (78%) החברים רוב לעזרה.

 את ניסו לא כי ציינו 9%ו- בביתם, שונים ממקומות אותם לשמוע יכולה אינה שהמוקדנית סבורים היו
 מדי למוקד מתקשרים מהחברים אחוזים ושישה עשרים השאלה. על לענות יודעים אינם ולכן המכשיר

תקין. המכשיר האם לבדוק כדי פעם,

 מרוצים היו שלא החברים המצוקה. מוקד משירות גבוהה רצון שביעות הביעו אחוזים ותשעה שמונים
בבעייתם. לטפל כיצד ידעה לא והיא מידע מספיק היה לא למוקדנית כי ציינו מהשירות,

מהתוכנית הרצון שביעות
 ימליצו כי ציינו (92%) החברים ורוב טובה, השירותים רמת כי ציינו מהחברים אחוזים ושישה שישים

 להם מקנה שהתוכנית הביטחון מתחושת בעיקר מרוצים הם כי ציינו החברים אליה. להצטרף לחבריהם
 מהשירותים וכן (23%) המוקדניות ושל השכונה אב של מיחסם (,27%) החברתית מהפעילות (,56%)

 שלושים מרוצים. אינם ממה ציינו החברים מכלל אחוזים ושלושה ארבעים (.17%) בתוכנית הרפואיים
 היו לא 20%ו- ותוכניה, החברתית הפעילות מארגון רצון שביעות חוסר הביעו מהם אחוזים ושלושה
 ושל השכונה אב של מיחסם מרוצים היו לא אחוזים תשעה־עשר הרפואיים. מהשירותים מרוצים

 קשר הסתמן מהממצאים התיקונים. משירות מרוצים היו לא 10%ו־ המצוקה, במוקד המוקדניות
 החברים של הכללית הרצון שביעות לבין השכונה מאב החברים של הרצון שביעות בין מובהק

 מהתוכנית המרוצים חברים של יותר גבוה אחוז יש השכונה, מאב המרוצים החברים בקרב מהתוכנית.
 כלל בקרב 78% ל- בהשוואה מהתוכנית, מרוצים הם כי ציינו השכונה מאב המרוצים מהחברים 87%)

החברים(.



תומכת קהילה תוכנית בפיתוח סוגיוןת
 החברים למספר התוכנית מפעילי התקרבו הראשונה ההפעלה בשנת השירותים. וסל היעד אוכלוסיות ♦

 עצמאיים חברים יותר וכן מבוססות משכונות חברים יותר הצטרפו לתוכנית זאת, עם המתוכנן.
 של האפקטיביות מידת את להעריך אפשר אי במלואו, הופעל לא הסבסוד שמנגנון מאחר בתפקודם.

 והתאמתם השירותים וסל הפעילויות בחינת זו. סוגיה לבחון ויש חלשות אוכלוסיות לצירוף הסבסוד
 נוסף( בתשלום היממה, שעות בכל רופא ביקור שירות או מטפלות שירות )למשל, החברים לצורכי
 את להגביר עשויות ועוד( ובמקלחות בשירותים אחיזה אבזרי )התקנת מונעת לפעילות צעדים ונקיטת

שונים. צרכים בעלות לאוכלוסיות מענה ולתת ההצטרפות היקף
 בלשכות הסוציאליים העובדים של מעורבותם את להגביר יש כי מורים המחקר ממצאי שיווק. ♦

 החברות בידי התוכנית של הוגן שיווק להבטיח יש כן, כמו לתוכנית. קשישים בהפניית הרווחה
 או חינם"( מצוקה בלחצן )"זכית המצטרפים לחברים שווא מהבטחות הימנעות למשל, המסחריות,

המכירות. סוכן עם בפגישה או בטלפון לתוכנית להצטרף מסיבי שכנוע
 לא ולכן בתוכנית ניתנים שירותים אילו ידעו לא מהחברים שחלק מאחר בשירותים. השימוש ♦

 עולה השירות, לקבלת לתוכנית, פנה לו ונזקק השירות על שידע מי כל לא שגם ומאחר בהם, השתמשו
 עידוד ב. ;החברות במהלך בתוכנית השירותים היצע על תזכורת מתן א. :דרכים במספר לפעול הצורך

 המקצוע אנשי של עבודתם על הפיקוח הגברת ג. התוכנית; מנציגי עזרה ולבקש לפנות החברים
שירותים. המספקים

 בכל דיים פותחו לא אלו תחומים כי מורים המחקר ממצאי וההתנדבות. החברתית הפעילות ♦
 :נושאים למספר הדעת את לתת יש האדם. וכוח ההתארגנות בדפוסי רבה שונות יש וכי התוכניות

 איש מינוי הפעילות; תקציב והגדלת לפעילות הסעה ארגון לתוכנית; המיועד חברתי מועדון הפעלת
וההתנדבותית. החברתית הפעילות לארגון מקצוע

 עליהם לתת שיש השכונה אב בפעילות היבטים שלושה על מצביעים המחקר ממצאי השכונה. אבות ♦
 לחברים והן תפקידם במילוי השכונה לאבות הן לסייע כדי התפקיד, את להבנות יש א. הדעת: את

 כיום שכן לטפל; השכונה אב על שבהם החברים מספר את להגדיר יש ב. ;ממנו הציפיות בהגדרת
 מרכיב היא ממנו הרצון ושביעות בתוכנית, מפתח דמות הוא השכונה אב ג. בנושא. רבה שונות קיימת
עבודתו. על ולפקח מקצועי ליווי לו לספק חשוב לכן מהתוכנית, הרצון שביעות של עיקרי

 כשליש זאת עם המשתמשים, בקרב גבוהה הייתה המוקד משירותי הרצון שביעות המצוקה. מוקד ♦
 המצוקה לחצן את לבדוק כדי זאת, לעשות לעודדם יש פעם, אף למוקד התקשרו לא מהחברים

 כאשר מדירתם, אותם לשמוע תוכל שהמוקדנית בטוחים היו לא אחוזים עשר שלושה שברשותם.
 פעם, מדי אליו להתקשר אותם לעודד יש המוקד, בשירותי ביטחונם את להגביר כדי לעזרה. יזדקקו

 עבודה נוהלי לקבוע יש השירות, ייעול לשם ביותר. הטוב הוא המכשיר של מיקומו האם לבדוק וכך
 שתחלופתו המוקדניות, לצוות שוטפת הכשרה לספק וכן השכונה, לאב המצוקה מוקד בין ברורים
גבוהה.

 כוח בהרכב המפעיל, בארגון - השונות בתוכניות ההפעלה בדפוסי רבה שונות יש ההפעלה. דפוסי ♦
 בהפעלה סטנדרטים קביעת על הדעת את לתת יש וכוי. המצוקה מוקד עם העבודה בדפוסי האדם,

 גם גדל ועמן וגדל הולך התוכניות שמספר כיוון במיוחד חשוב הנושא המפעילים. על פיקוח ומנגנוני
ומסחריים(. )ציבוריים המפעילים מספר



 כן כמו ממש. של צורך בה יש אכן כי עולה הראשונה, בשנתה כבר לתוכנית המצטרפים ממספר לסיכום,
 שונים. גופים של הנחלתם ותחת שונים ביישובים לפעול יכול הבסיסי המודל כי מורים המחקר ממצאי

 מהתכניות, אחת בכל שונים מהיבטים הרצון שביעות ברמת שונות יש אך מרוצים, החברים ככלל,
הפעלתן. דפוסי אחר מקרוב ולעקוב להתמקד יש לחברים, המרבית תרומתן הבטחת לשם ולפיכך,



תודה דברי
 טיין, שלום - הפרוייקט את שליוו ההיגוי ועדת לחברי זה: דוח להכנת ותרמו שסייעו מי לכל מודים אנו

 ברוקדייל; בג׳וינט־מכון הזקנה מחקר תוכנית מנהלת ברודסקי, ג׳ני באשל; הדיור תחום על האחראי
 חברתיים לשירותים המחלקות לנציגי והרווחה; העבודה משרד של ארצית מפקחת שפירא, איילה

 שרה ביד החירום מוקד לנציגי סקיוטק. ולחברת הזקן למען העמותות לנציגי השונות; בתוכניות
 השכונה לאבות התוכניות, למנהלי רפואיים; שירותים המספקת "ביקורופא" חברת לנציגי ובסקיוטק

במחקר. פעולה עמנו ששיתפו בתוכניות ולחברים

 באר, לשמואל שלו; המקצועי מהידע שתרם קינג, לירון ברוקדייל: ג׳וינט-מכון לעובדי מודים אנו כן, כמו
 על ברבריאן לענת נתונים, במתן עזרתו על - לקשישים שירותים של מידע מרכז - משא״ב על האחראי
 במהלך שסייעו המכון חברי ולכל בהדפסה העזרה על יוניוב ולענבל שיזגל לאילנה הלשונית, העריכה
ובהערות. בעצות העבודה



עניינים תוכן
1

ורקע הק!דמה .1

התוכנית של הארגוני המלנה .2
I

המחקר מכורות .3

המחקר מערך .4

עיקריים ממצאים .5
i

בתוכנית השיווקית המלילות .6

החברים מאפייני .7

השירותים העו־כת .8

החברתית המלילות .9

בתוכנית המנדבות .10

השכונה אב של תפקודו ה!לרכת .11

בתוכנית המצוקה מו־קד .12

החברים של הדיור תצאי .13

מהתוכנית רצון שביעות .14
I

פיתוח וכיווני סןיכום .15

i
ביבליוגרפיה

1

2

8

8

9

13

15

19

יען 22

27

28

32

35

37

40

44



לוחות רשימת

התוכנית של הארגוני המבנה : 1 לוח

1997 דצמבר ובמדגם, בתוכניות האב בתי ומספר החברים מספר התפלגות : 2 לוח

לתוכנית ההצטרפות : 3 לוח

1997 דצמבר אותה, שעזבו החברים ומספר לתוכנית שהצטרפו החברים מספר : 4 לוח

לתוכנית להצטרפות סיבות : 5 לוח

התוכנית לעזיבת סיבות : 6 לוח

התוכנית על החברים של המידע מקורות : 7 לוח

בתוכנית החברים מאפייני : 8 לוח

 בתוכנית החברים של הרצון ובשביעות בשימוש בצורך, הידע, בהיקף הבדלים : 9 לוח
השונים מהשירותים

החברתית בפעילות ארגוניים מאפיינים : 10 לוח

ממנה הרצון ושביעות החברתית בפעילות ההשתתפות היקף : 11 לוח

החברתית מהפעילות רצון שביעות לחוסר הגורמים פירוט : 12 לוח

החברתיות הפעילויות בכל השתתפות לאי סיבות : 13 לוח

בהן מעוניינים שהחברים חברתיות פעילויות : 14 לוח

להתנדב החברים ונכונות התנדבות : 15 לוח

להתנדב החברים נכונות לאי סיבות : 16 לוח

השכונה אב עם הקשר דפוסי : 17 לוח

אליהם השכונה אב של התקשרותו חשיבות על החברים תפיסת : 18 לוח

החברים כלל בידי השכונה אב הערכת : 19 לוח

תפקודו את להעריך שידעו החברים בידי השכונה אב הערכת : 20 לוח

החברים דיווחי לפי למוקד, פנייה אופני : 21 לוח

בדירה מקום מכל נקלטות למוקד שקריאותיהם המידה את החברים הערכת : 22 לוח

המצוקה מכשיר תקינות לבדיקת למוקד פעם( )מדי התקשרות : 23 לוח

7

9

10

11

12

13

15

17

20

23

25

25

25

26

28

28

29

30

31

31

34

34

34



למוקד אחרון התקשרות :!'מועד 24 לוח

שלהם הדיור תנאי את החברים הערכת : 25 לוח

התוכנית שירותי את החברים הערכת : 26 לוח

מהתוכנית רצונם שביעות לבין השכונה מאב החברים רצון שביעות בין :יקשר 27 לוח
ד

חבריהם בפני התוכנית על להמליץ החברים :!נכונות 28 לוח

החברים בעיני החודשי התשלום :!גובה 29 לוח

ממנה רצונם שביעות ולאי מהתוכנית החברים רצון לשביעות סיבות .> 30 לוח



ורקע הקדמה .1
 בהפעלתה בקהילה. הגרים לקשישים המיועדת בארץ, חדשנית תוכנית היא תומכת" "קהילה תוכנית

 והרווחה, העבודה משרד - בישראל הזקן למען שירותים ולפיתוח לתכנון האגודה ־ לאשל שותפים
 מוקד שירותי מספקת התוכנית מסחריות. וחברות מקומיות רשויות עיריות, הזקן, למען עמותות
 שירותים כוללים הם היממה. שעות בכל מסחרית, חברה ידי על או שרה יד ידי על המופעלים מצוקה,

 אלו כל חברתיות. פעילויות ומגוון בבית בתיקונים סיוע אמבולנס(, רופא, של בית )ביקור רפואיים
בביתם. לגור להמשיך להם ומאפשרים קהילה ומחיי אישי מביטחון ליהנות בתוכנית לחברים מסייעים

 בירושלים, משה קריית בשכונת 1989 בשנת אשל בידי הוקמה תומכת קהילה של הראשונה התוכנית
 אשל הפעיל 1999 ספטמבר עד פועלת. היא שבהם היישובים מספר וגדל שלה השירותים סל הורחב ומאז

 50 להקים היא אשל מטרת חברים(. 4,170) 3,380ל- הגיע בהן האב בתי ומספר תוכניות, 39 הארץ ברחבי■
. 1999 שנת סוף עד תוכניות

 Naturally Occurring Retirements) טבעית״ פרישה ל״קהילות בתפיסתה דומה תומכת קהילה תוכנית

Communities,) שבהן בשכונות, לקשישים שירותים והמספקות 1ובסינגפור הברית בארצות הפועלות 
 ומעבר דמוגרפיים תהליכים בעקבות נוצרו כלומר טבעיות, הן אלו קהילות ומעלה. 60 בני הם גבוה אחוז

 ומתנדבים. בקהילה גורמים בשיתוף מופעלות התוכניות לזקנים. במיוחד נוצרו ולא לסביבה זקנים של
 מסל ־ שלהן השירותים בסלי ושונות שלמה, בשכונה וכלה אחד בבניין החל ־ בגודלן שונות התוכניות
 ארוחות, שירות החברים, של בריאותם מצב אחר מעקב הכולל רחב, שירותים לסל בסיסי שירותים

פנאי. ופעילויות הסעות משפטי, ייעוץ בבית, טיפול שירותי וליווי, קניות שירותי סוציאלי, שירות

מועט. תומכת קהילה בנושא המידע כי נמצא המקצועית הספרות בבחינת1

.(Hunt et al., 1983; Marans, 1984; 1989 Franklin, 1988; Administration on Aging, 1995)

 גרים שמרביתם הקשישים לציבור השירותים רצף של האחד בקצה נמצאת בארץ תומכת קהילה תוכנית
 ומחלקות כרוניים לחולים חולים בתי אבות, )בתי ממושך לטיפול המוסדות נמצאים מנגד בקהילה.

 המוגן, הדיור מסגרות את למצוא ניתן הרצף ובאמצע בארץ, ומעלה 65 מבני 4.4% המשרתים סיעודיות(,
 בבסיס העומדת התפיסה פי על (.1998 ואחרים, )ברודסקי בארץ ומעלה 65 מבני אחוזים כשני המשרתות

 את ולשפר בביתם לגור להמשיך לקשישים לאפשר יש טבעית, פרישה וקהילת תומכת קהילה תוכניות
 זוהי כי עולה מהמחקרים מוסדית. למסגרת העברתם את שניתן, כמה עד למנוע, וכן חייהם, איכות

 יותר מהם מרוצים בבתיהם שירותים המקבלים קשישים (;Tinker, 1997) הקשישים רוב של העדפתם
 המקבלים קשישים בבד בד (.Judge, 1978) מוסדית במסגרת שירותים המקבלים הקשישים מאשר

 Woodruff and) עצמאי חיים אורח על לשמור רצונם את והביעו מכך מרוצים היו בביתם שירותים

1996 ,Applebaum.) עבור בבית הטיפול שעלות והוא כלכלי היבט גם יש הפסיכולוגי־חברתי ההיבט לצד 
 שהקשיש ככל זאת, עם (.McDonald, 1998) אבות בבית הטיפול מעלות משליש פחות היא האנשים רוב

בקהילה. לטיפול בבית טיפול בין הכספי הפער מצטמצם יותר, רב שירותים למספר זקוק

1



 הקשיש, בבית שירותים המספקות חדשות, תוכניות של פיתוחן מגמת עם אחד בקנה עולים אלו ממצאים
 קבועים, קריטריונים לפי ניתן הציבורי, המגזר בידי המופעל השירות, שבהן מוסדיות, במסגרות ולא

 דגש יש כיום הפורמלית. העזרה עם פורמלית הבלתי העזרה מקורות את משלבים אינם והשירותים
 גמישים קריטריונים לפי ומסחריים, ציבוריים גורמים בידי הקשיש, בבית שירות למתן מיוחד

 בקהילה, השירותים במארג משתלב הוא כן כמו בעלויות. מותנה השירות והיקף לצרכיו, המותאמים
 אחד, מצד השירותים, ספקי ריבוי הטיפול. מתהליך אינטגרלי חלק הם משפחותיהם ובני והקשישים

 שיתוף ואת עליהם הבקרה את להגביר מחייבים אחר, מצד הציבורי המגזר של אחריותו מידת והקטנת
(.Glikman et al., 1997 ;Baldock and Evers, 1991; Berry, 1991) ביניהם והתיאום הפעולה

 ג׳וינט־מכון של (Formative Evaluation) מעצבת בהערכה לוותה בארץ תומכת קהילה תוכנית הפעלת
 שבה המידה ועל בתוכנית הפעילויות על שוטף מידע באשל התוכנית למפתחי לספק כדי זאת ברוקדייל.

 במועצה אחת גדולות, בערים מהן שתיים :תוכניות בארבע נערך המחקר מטרותיהן. את משיגות הן
 ושתי הזקן למען המקומית העמותה בידי מופעלות תוכניות שתי אזורית. במועצה ואחת מקומית
 יסייע במחקר שנאסף המידע מסחרית. חברה בשילוב מופעלות והן חדש בדפוס תוכניות הן תוכניות

 כפרי( אזור או עירוני )אזור השונים היישובים בסוגי לקשישים מתאים הפעלה מודל לגבש למפתחים
 כן, כמו היישוב. לתנאי המתאימים ההפעלה ולדפוסי המתאימים השירותים לסלי לצורכיהם, בהתאם
 בדפוס התוכניות ובין מסחרית( חברה )על-ידי החדש בדפוס התוכניות בין ולהשוות לבחון יסייע המידע

 חשוב אלו. תוכניות מארבע ההערכה ממצאי את מציג זה דוח הזקן(. למען העמותה ידי )על "המסורתי"
ועוד. האדם כוח בהיקף החברים, במספר למשל, שינויים, בה וחלים דינמית התוכנית כי לציין

התוכניות של הארגוני המבנה .2
כללי ארגוני מבנה 2.1

 ורשויות עיריות והרווחה, העבודה משרד לאשל חברו תומכת קהילה תוכנית הקמת לשם כאמור,
 מקומית( אזורית )מועצה העירייה הןקן, למען העמותה מסחריים. וגופים הזקן למען עמותות מקומיות,

 שרה" "יד אחראיות המצוקה מוקד שירותי הפעלת ועל התוכנית, הפעלת על אחראיות מסחרית וחברה
 היגוי, ועדת במינוי מלווה השונים ביישובים התוכנית הקמת (.4 עמי תרשים, )ר׳ מסחרית חברה או

 היישום ההקמה, תהליך את מלווה והיא בתוכנית החברים ונציגי השונים מהגופים נציגים הכוללת
 )ועדת בתוכנית הישירים המפעילים את הכולל הוועדה, של יותר מצומצם פורום התוכנית. של וההפעלה
השוטפות. בסוגיות לדיון יותר תכופות לעתים מתכנס הפעלה(,

 למען העמותה ידי על המופעלות בתוכניות אב בתי 150 הוא בתוכנית שנקבע אב בתי של המרבי המספר
 בידי ממומן בתוכניות התקציב מסחריות. חברות בשיתוף המופעלות בתוכניות אב בתי 200ו- הזקן,
 בהדרגה פוחת אשל של חלקו בתוכנית. החברים והקשישים המקומית הרשות הזקן, למען העמותה אשל,

 שמספר מאחר זאת, ולעומת נפסק, שהוא עד התוכנית, להפעלת הראשונות השנים שלוש במהלך
וגדל. הולך במימון חלקם גדל, בתוכנית החברים

2



 להתקשר ניתן ביממה שעות 24 הפועל מצוקה מוקד הכולל: שירותים, סל לחברי□ מציעות התוכניות
 או היד על שעונדים מכשיר באמצעות הקיר, על חבר, כל בבית המותקן המצוקה, מכשיר באמצעות אליו

 המופעלות בתוכניות אמבולנס, רופא, )ביקור רפואיים שירותים לבית; מחוץ ג□ ־ הטלפון באמצעות
 שירותי שנפל(; אדם להרמת חובש חירום, במקרי שיניים טיפולי גם מוצעים מסחרית חברה בשיתוף
 אב בידי וסיוע תמיכה ;לתיקוני־חירום( שירות גם מוצע מסחרית חברה בשיתוף )בתוכנית תיקונים
לקניות. הסעות שירות מוצע התוכניות באחת חברתיות. פעילויות ;השכונה

 ש״ח 77 היו ,1997 לדצמבר נכון המסחרית, החברה מעורבת בהן בתוכניות החודשיים ההשתתפות דמי
 75 עד ש״ח 50מ- נע התשלום הזקן למען העמותה בידי המופעלות ובתוכניות זוג(, או בודד )חבר אב לבית
 של השתתפותם שנתי(. ובאחדות חודשי העדכון אחדות )בתוכניות לזוג ש״ח 115 עד 75ו- ליחיד, ש״ח

והרווחה. העבודה משרד ידי על מסובסדת בתוכנית יכולת מעוטי

 25-20) סמלי תשלום תמורת ניתנים חלקם אולם החודשיים, החברות בדמי נכללים השירותים מרבית
 אחיד השירותים סל כי ונדגיש לחברים, המוצעים השירותים את נציג (.1997 לדצמבר נכון לביקור, ש״ח
התוכניות. ברוב

 את נפרט ובהמשך הכללית ההפעלה מסגרת את נציג תחילה הפעלתן. בדפוסי מזו זו נבדלות התוכניות
 ובכמה שכונה, אב מנהל(, יש אחת )בתוכנית מנהלת פועלים תוכנית בכל מהן. אחת בכל הארגוני המבנה

 אב של עבודתם על פיקוח ועל מקצועי ליווי על הדרכה, על אחראית המנהלת חברתית. מפעילה - תוכניות
 והתוכנית. המצוקה מוקד בין הקשר דפוסי על אחראית היא כן, כמו החברתית. המפעילה ושל השכונה

 תיקונים למשל, היום־יום, בעיות בפתרון לחברים לסייע עליו ;בתוכנית המפתח דמות הוא השכונה אב
 זאת. שיעשה אחר מישהו אין כאשר דחופים, רפואיים לטיפולים ליווי או לקניות הסעות ;בבית, קלי□

 בבית פנים אל פנים או טלפוני )קשר בשלומם ולדרוש החברים עם שוטף בקשר לעמוד עליו כן, כמו
 של צורך )למשל, תפקידו מתחומי החורג טיפול, הדורשים במקרים נתקל השכונה אב כאשר החברים(.

 נושא השכונה אב המתאימים. לגורמים החבר את להפנות עליו סוציאלי(, עובד של בסיוע החברים אחד
 הם מסחרית חברה בשיתוף המופעלות בתוכניות החברים. לפניות ועונה היום במהלך נייד טלפון

 העמותה בהפעלת ובתוכניות השכונה, לאב הפניות את מעבירה והמוקדנית המצוקה, למוקד מתקשרים
 בכל פעולותיו את בו ומציין אירועים, יומן מנהל הוא השכונה. לאב ישירות פוני□ החברים הזקן למען
 זמין. להיות יכול אינו כאשר או בחופשה הוא כאשר מקומו, את הממלא מחליף, יש השכונה לאב יום;

 המתנדבים הפעלתם. ועל המתנדבים גיוס על החברתית, הפעילות ארגון על אחראית החברתית המפעילה
החברתית. ובפעילות החברים עם טלפוני קשר ביצירת המשרד, בעבודות מסייעי□ בתוכנית
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תומכת קהילה תוכנית של הארגוני המבנה תרשים:

 מסחרית חברה על-ידי רק ניתן השירות "
המקומית במועצה בתוכנית רק ניתן השירות **
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בתוכנית השירותים 2.2
 חברה בחפעלת )בתוכניות חולים לבית באמבולנס פינוי רופא, של בית ביקור רפואיים: שירותים
2חירום(: במקרי שיניים טיפולי חובש, ־ מסחרית

.1997 לדצמבר נכון ־ המחירים כל2
המסחרית. החברה שבהפעלת בתוכניות רק כאמור,3
עצמו. ביישוב במרפאות רק המקומית במועצה האזורית; במועצה פועל לא4

 7.00 עד 20.00 מהשעה והלילה, הערב בשעות חול בימי ניתן השירות רופא: של בית ביקור שירות ♦
 התוכניות באחת לביקור. ש״ח 20 תמורת מסחרית, חברה בידי ניתן השירות ובחגים. בשבתות בבוכןר,
לחודש. ש״ח 18 של נוסף תשלום תמורת היממה שעות לכל רופא ביקור שירות הורחב

 המספקת מהחברה הרופא באישור המוזמן חירום, לפינוי אמבולנס הזנקת שירות אמבולנס: שירות ♦
 )בשונה החולים בבית התאשפז לא החבר אם גם נוסף, תשלום ללא ניתן השירות רפואיים. שירותים

החולים(. קופות מנוו־זלי
 ניתן מסחרית חברה שבהפעלת בתוכניות 3חירום: במצב שיניים וטיפולי שנפל אדם להרמת חובש ♦

חירום. במצב שיניים טיפולי שירות ניתן וכן בביתו שנפל אדם להרמת חובש של שירות

 השכונה אב על־ידי נוסף, תשלום ללא מתבצעים החברים בבתי קלים תיקונים בדירה: תיקונים שירות
 אב מזמינים יותר, מורכבים לתיקונים וכד׳(. באמבטיה מעקים התקנת מדפים, תיקון נורות, )החלפת
 אב אלה במקרים חשמלאי(. שרברב, : )לדוגמה מלאכה בעל החבר לבית המצוקה מוקד או השכונה
מהחבר. שנגבה המחיר ועל העבודה ביצוע איכות על לפקח צריך השכונה

 :חירום במצבי נוספים שירותים מספק המצוקה מוקד מסחרית חברה משתתפת שבהפעלתן בתוכניות
לביקור. ש״ח 25 תמורת בצנרת, סתימה בבעיות ראשונה״ ו״עזרה חשמלי קצר תיקון פריצת,מנעולים,

וכו׳. המרקחת מבית תרופות בהבאת בקניות, חולים לחברים מסייע השכונה אב מחלח: בזמן סיוע

 בן אין כאשר ,4חולים לבתי או למרפאות להגיע לחברים מסייע השכונה אב רפואיים: לטיפולים ליווי
להם. שיסייע קרוב או משפחה

J

 תמורת בשבוע, פעם לקניות, הסעות שירות פותח המקומית במועצה בתוכנית רק לקניות: הסעות
 ציבורית תחבורה ובגלל הטופוגרפי המבנה בגלל בעיקר פותח השירות לחודש. ש״ח 30 של נוסף תשלום

הקשישים. ניידות על המקשים זמינה, לא
ז'

 שבהן תוכניות ויש לחברים, רק המיועדת חברתית פעילות מוצעת שבהן תוכניות יש חברתית: פעילות
 כוללת בתוכנית החברתית הפעילות באזור. הקשישים עבור החברתית לפעילות להצטרף מוזמנים הם

 בחלק ההשתתפות בתוכנית. לחברים מחולק הפעילות על מידע דף וטיולים. קונצרטים הרצאות, חוגים׳,
ומסובסדת. בתשלום היא טיולים, כגון מהפעילויות,

5



במחקר התוכניות ארבע של הארגוני המבנה 2.3
 למען העמותה של "המסורתי" ההפעלה מודל פי על המופעלות שתיים :תוכניות ארבע נכללו במחקר

 כפרית, ותוכנית המקומית במועצה תוכנית התוכניות: יכונו )להלן המקומית/אזורית והמועצה הזקן
 מנוהלת והאחרת העירייה עם בשילוב )האחת מסחרית חברה עם בשיתוף המופעלות ושתיים בהתאמה(,

 ותוכנית משולבת תוכנית :התוכניות יכונו להלן מסחרית(. חברה באמצעות הזקן למען העמותה בידי
 המשולבת, התוכניות, שלוש (.1 )לוח התוכניות ארבע של הארגוני המבנה את להלן נציג מסחרית(.
 המבנה על המצב ותמונת ,1997 שנת בתחילת לפעול החלו המקומית, במועצה והתוכנית המסחרית

 (,1997 )יולי יותר מאוחר נפתחה )הכפרית( הרביעית התוכנית .1997 דצמבר לחודש נכון מוצגת, הארגוני
.1998 אפריל לחודש מתייחסים והנתונים

 חברתיים לשירותים המחלקה שכונתי, קהילתי ארגון בידי מופעלת התוכנית המשולבת: התוכנית
 פועלת התוכנית מסחרית. חברה על-ידי ניתנים המצוקה מוקד שירותי המסחרית. והחברה בעירייה
 הארגון מנהלת כלל ההפעלה צוות .200ל־ הגיע בה החברים ומספר שכונות, בשתי 1997 מאפריל

 ועל הפרויקט ריכוז על האחראית משרה(, בחצי במקצועה, סוציאלית עובדת )רכזת השכונתי הקהילתי
 חברתית, פעילות מתקיימת התוכנית במסגרת משרה. בחצי הפועל שכונה ואב החברתית, הפעילות
בה. חברים היו כולם מתנדבים, 15 פעלו בתוכנית התוכנית. לחברי רק המיועדת

 שירותי מסחרית. חברה באמצעות הזקן למען העמותה בידי מופעלת התוכנית :המסחרית התוכנית
 זו המרוחקות שכונות בשתי 1997 ממאי פועלת התוכנית מסחרית. חברה ידי על ניתנים המצוקה מוקד

 הזקן, למען העמותה מנהלת היא התוכנית, מנהלת .321ל־ הגיע בה החברים ומספר ק״מ, 10כ- מזו
 שתי הארץ ברחבי המפעילה במקצועה, סוציאלית עובדת החברה, של הארצית ברכזת המסתייעת

 במסגרת משרה. בחמישית חברתית ומפעילה מלאה במשרה שכונה אב פועלים בתוכנית נוספות. תוכניות
 בשתי לחברים גם מיועדות מהפעילויות חלק לחברים. המיועדת חברתית פעילות מתנהלת התוכנית
 חברים היו שלא מתנדבים שלושה פעלו בתוכנית המסחרית. החברה על-ידי המופעלות נוספות תוכניות

בתוכנית.

 במועצה הרווחה ומחלקת הזקן למען העמותה בידי מופעלת התוכנית המקומית: במועצה התוכנית
 'בשלוש ,1997 מינואר פועלת התוכנית שרה״. ״יד על־ידי ניתנים המצוקה מוקד שירותי המקומית.

 דצמבר בחודש .165ל־ הגיע בתוכנית החברים מספר ק״מ. 2כ- מזו זו מרוחקות מהן ששתיים שכונות
 בחצי שכונה אבות שני בצוות משרה. 65% בהיקף סוציאלית, עובדת לתוכנית, מנהלת מונתה 1997

 במועצה חברתיים לשירותים במחלקה העובדות לזקנים מטפלות בשתי נעזרים השכונה אבות משרה.
 להצטרף מוזמנים והם לחברים, ייחודית חברתית פעילות בתוכנית אין התוכנית. ובמזכירת המקומית

 חברים היו 3 מהם מתנדבים, 25 היו בתוכנית המקומית. במועצה הקשישים לכלל המיועדת לפעילות
בתוכנית.

 האזורית. במועצה הרווחה ומחלקת הזקן למען העמותה על-ידי מופעלת התוכנית הכפרית: התוכנית
 היישובים 22 מתוך יישובים 14ב־ ,1997 מיולי פועלת התוכנית שרה״. ״יד על־ידי ניתנים המוקד שירותי
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 כל את המשרת מהמועדון, ק״מ 30-15 של ברדיוס נמצאים היישובים האזורית. למועצה השייכים
 יו״ר .95ל־ הגיע בתוכנית החברים מספר יותר. מרוחקים שניים למעט האזורית, במועצה הקשישים

 מתקיימת התוכנית במסגרת משרה. 60% בהיקף שעובד הכפר, אב על אחראי הזקן למען העמותה
 שהיו מתנדבים, תשעה פעלו בתוכנית באזור. אחרים קשישים גם בה להשתתף ורשאים חברתית, פעילות

בתוכנית. החברים

* התוכניות של הארגוני המבנה :1 לוח
תוכנית **כפרית׳ מקומית מועצה *מסחרית *משולבת

יולי ינואר מאי אפריל תחילת מועד
׳97ב־ התוכנית

71 137 203 142 אב בתי מס׳

95 165 321 200 חברים מס׳

(מעו״ר אשל, מעו״ר, אשל, מעו״ר, אשל, מעו״ר, אשל, שותפים גופים
הזקן, למען העמותה הזקן, למען העמותה . הזקן, למען העמותה הזקן, למען העמותה ובוועדת בהפעלה

אזורית מועצה עירייה חברה עירייה, ארגון עירייה, *** ההיגוי
מסחרית שכונתי, קהילתי

מסחרית חברה

הזקן, למען העמותה הזקן, למען העמותה הזקן למען העמותה ארגון עירייה, מפעיל גורם
אזורית מועצה מקומית מועצה חברה באמצעות שכונתי, קהילתי

מסחרית מסחרית חברה

שרה יד שרה יד מסחרית חברה מסחרית חברה המספקת חברה
מצוקה מוקד

עמותה יו״ר בשני התוכנית מנהלת ארצית רכזת התוכנית רכזת אב על ישיר אחראי
משרה שלישים מטעם התוכנית של )עו״ס( משרה בחצי השכונה

)עו״ס( המסחרית החברה
)עו״ס(

(60%) 1 (50%) 2 (1000/0)1 (50%) 1 השכונה, אבות מס׳
מט״זיות 2 וכוח משרה היקף

נוסף אדם
- - 20% 50% של משרה היקף

חברתית רכזת
9 25 3 15 מתנדבים מס׳

בתוכנית חברים חברים 3 מתוכם חברים אינם התוכנית חברי
בתוכנית בתוכנית

כן משתתפים לא, כן כן חברתית פעילות
המועצה בפעילויות לחברי מיוחדת

התוכנית

׳.97 לדצמבר נכונים הנתונים *
׳.98 לאפריל נכונים הנתונים **

והרווחה. העבודה משרד - מעו״ר ***
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המחקר מטרות .3
 לפתח למפעילים ולסייע מידה, ובאיזו מטרותיהן את משיגות התוכניות האם לבחון היו המחקר מטרות

את בדקנו במחקר להפעלה. המודלים את ולגבש התוכנית את
לעזיבתה. וסיבות לתוכנית להצטרפות סיבות בתוכנית, ההשתתפות היקף ♦
בתוכנית. השיווקית הפעילות ♦
ותפקודיים. בריאותיים סוציו-דמוגרפיים, מאפיינים בתוכנית: החברים מאפייני ♦
רמת בשירותים, הצורך מידת ועל בתוכנית השירותים על החברים של הידע היקף :בתוכנית השירותים ♦

מהם. החברים של הרצון שביעות ומידת התוכנית בשירותי השימוש
החברתית. הפעילות ♦
ההתנדבות. ♦
וגורמים החברים ידי על השכונה מאב החברים של הרצון ושביעות הקשר דפוסי בחינת השכונה: אב ♦

התוכנית. את המפעילים
החברים על-ידי הקשר דפוסי והערכת המצוקה מוקד עם החברים של הקשר דפוסי המצוקה: מוקד ♦

בהפעלה. השותפים והגורמים
החברים. של הדיור תנאי ♦
מהתוכנית. החברים של הרצון שביעות ♦

המחקר מערך .4
:מידע מקורות וממספר שיטות במגוון נאסף במחקר המידע

 בהפעלה. השותפים נוספים גורמים ועם השונות בתוכניות ההיגוי ועדת חברי כל עם עומק ראיונות .1
 בשלוש הראיונות ראיונות. כארבעים נערכו הכול ובסך מפתח, אנשי 14 עד 9 בין רואיינו תוכנית בכל

 בתוכנית ׳(.97 נובמבר - ספטמבר )בחודשים לפעול החלה שהתוכנית לאחר שנה חצי נערכו תוכניות
׳(.98 אפריל )בחודש הפעלה חודשי תשעת לאחר התקיימו הם הרביעית

:בתוכנית מרכיבים ארבעה על מידע של שוטף איסוף .2
 וכן שהצטרף, חבר כל על אישיים פרטים הכולל טופק למלא התבקש השכונה אב :החברות היקף ♦

 הועבר המידע אותה. שעזבו החברים מספר ועל לתוכנית שהצטרפו החברים מספר על דיווח
 מדגם נבחר התוכנית חברי על המידע מאגר מתוך במחשב. ורוכז לחודש אחת המחקר לצוות

בהמשך(. יופיע הדגימה )פירוט עומק בראיון רואיינו והם חברים,
 התבקשו רפואיים, שירותים המספקת החברה, נציגי :רפואיים שירותים לקבלת הפניות היקף ♦

ואמבולנס. רופא שירות לקבלת הפניות היקף על דיווח חודש, מדי המחקר, לצוות להעביר
 דיווח חודש מדי המחקר לצוות להעביר התבקשה התוכנית מנהלת :החברתיות הפעילויות היקף ♦

בפעילויות. ההשתתפות היקף ועל החברתית הפעילות על .
על דיווח חודש מדי המחקר לצוות להעביר התבקשה התוכנית מנהלת :השיווק פעילות היקף ♦

השיווק. פעילות
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 לפי נערכה הדגימה חברים. כשלושים רואיינו תוכנית בכל בתוכנית: החברים עם עומק ראיונות .3
 אב, בתי רואיינו שכונה בכל ;השונות מהשכונות חברים רואיינו עיר בכל :הבאים בפרמטרים שכבות
 לראיין ניסיון נעשה האזורית במועצה בודד. חבר שבהם אב בתי וכן בתוכנית, חברים זוג בני שבהם
 כל את לראיין ניסיון נעשה התוכניות בכל לתוכנית. חברים הצטרפו שמהם היישובים, מכל חברים

 שפרשו חברים 36 מתוך להתראיין. ומסוגלים באזור מתגוררים ועדיין התוכנית, את שעזבו החברים
 לצורך רק לתוכנית שנרשמו )עצמאים בתוכנית מעורבות חוסר :היו לסירוב הסיבות .29 רואיינו

 כן, כמו זמן. חוסר המגורים, ממקום מעבר בריאות, בעיות לענות, נכונות וחוסר ביטוח"( "תעודת
משוקללים. זה בדוח המוצגים הנתונים נפטרו. חברים ושני קשה נפשי במצב הייתה אחת חברה

 בתוכנית החברים ומספר (1997 לדצמבר )נכון המקומית ובמועצה בערים בתוכניות החברים מספר
 המשולבת בתוכנית חברים 200 (:2 מס׳ לוח ראה אב, בתי 553) 781 הוא (1998 לאפריל )נכון הכפרית

 בתי 137) המקומית במועצה בתוכנית חברים 165 אב(, בתי 203) המסחרית בתוכנית 321 אב(, בתי 142)
 121ב־ בתוכניות חברים 161 עם נערכו העומק ראיונות אב(. בתי 71) הכפרית בתוכנית חברים 95 אב(,
 בתי 29) חברים 39 רואיינו המשולבת בתוכנית .21%ל- הגיע שרואיינו החברים אחוז הכול בסך אב. בתי
 אב( בתי 31) חברים 38 המקומית במועצה בתוכנית אב(, בתי 29) חברים 42 המסחרית בתוכנית אב(,

 )התוכנית התוכניות שלוש חברי עם העומק ראיונות אב(. בתי 32) חברים 42 הכפרית ובתוכנית
 תחילת לאחר חודשים 10כ- נערכו המקומית( במועצה והתוכנית המסחרית התוכנית המשולבת,

 )שכאמור, הכפרית בתוכנית החברים עם העומק וראיונות (,1998 פברואר-מארס )בחודשים התוכנית
.1998 מאי-יוני בחודשים התוכנית, תחילת לאחר כשנה נערכו יותר( מאוחר לפעול החלה

1997 לדצמבר נכון ובמדגם, בתוכניות האג בתי ומספר המכריס מספר התפלגות :2 לוה
התוכנית

הכול סך
 אב ובתי חברים מס׳

*כפריתובמדגם בתוכנית
 במועצה
מקומית מסחרית משולבת

95 165 321 200 781 בתוכנית חברים
71 137 203 142 553 בתוכנית אב בתי
42 38 42 39 161 במדגם חברים
32 31 29 29 121 במדגם אב בתי

.1998 לאפריל נכונים הנתונים *

עיקריים ממצאים .5
בתוכנית ההשתתפות היקף 5.1

שעזבו מחברים ומספר חשונות בשכונות מחברים בתוכנית, מחברים 5.1.1
 ובתוכנית המשולבת בתוכנית הרצוי: החברים מספר את מראש לעצמם קבעו התוכנית מפעילי

 בתי 150ל- להגיע תוכנן הזקן למען העמותה שבהפעלת ובתוכניות אב בתי 200ל- להגיע תוכנן המסחרית
 לתוכנית הראשונה. ההפעלה בשנת זה ליעד התקרבו התוכניות מרבית השלישית. השנה בתום אב

 אב; בתי 203 ־ המסחרית לתוכנית אב; בתי 142 להפעלתה, שנה מלאה בטרם עוד הצטרפו, המשולבת
 האזורית במועצה כי לציין יש אב. בתי 71 - הכפרית לתוכנית אב; בתי 137 ־ המקומית במועצה לתוכנית
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 אינם העובדת", מ״ההתיישבות הם זה באזור שהקשישים משום הגבוה, ההצטרפות מאחוז הופתעו
 מהם חלק כן, כמו אלו. לשירותים שזקוקים כמי עצמם את תופסים ואינם רשמי, במועד לפנסיה פורשים

עזרה. מהם לקבל ומצפים משק, באותו לעתים לילדיהם, סמוך מתגוררים

לתוכנית מצטרפות 5.1.2
 מאשר כמבוססות המוגדרות מהשכונות חברים יותר הצטרפו המקומית ובמועצה בערים בתוכניות

 שלישים שני הצטרפו המקומית במועצה ובתוכנית המסחרית בתוכנית :פחות המבוססות מהשכונות
 המבוססת מהשכונה הצטרפו (96%) החברים רוב המשולבת ובתוכנית מבוססות, משכונות מהחברים

 ביטוח", "תעודת מעין בתוכנית רואים טוב הכלכלי שמצבם מי התוכנית, מפעילי להערכת (.3 )לוח יותר
 מוכנים אינם טוב פחות הכלכלי שמצבם מי זאת, ולעומת החבר, דמי את תמורתה לשלם מוכנים והם

 במועצה לכך. האמצעים להם יש תמיד ולא להם יזדקקו אם בטוחים כשאינם שירותים, עבור לשלם
 לכלול מתכננים והם במועצה, יותר המבוססים ליישובים פנו בתחילה כי התוכנית מפעילי ציינו האזורית

התוכנית. בפיתוח יותר מתקדם בשלב היישובים יתר את

לתוכנית* ההצטרפות :3 לוח
החברים אחוז החברים מספר

100 200 ** הכול סך המשולבת: התוכנית
96 193 א׳ שכונה
4 7 ב׳ שכונה

100 321 * הכול סך המסחרית: התוכנית
68 224 א׳ שכונה
32 97 ב׳ שכונה

100 165 הכול סך המקומית: במועצה התוכנית
68 112 א׳ שכונה
32 53 ב׳ שכונה

 בלוח. מופיעה אינה ולכן יישובים, 14ב־ פועלת הכפרית התוכנית *
ב׳. משכונה כלכלית מבחינה יותר מבוססת א׳ שכונה **

מתוכנית עזיבת 5.1.3
 ביותר הגבוה העזיבה אחוז (.4 )לוח התוכנית את עזבו חברים 781 מתוך (5%) חברים ושישה שלושים

 חברים(, 6) מהחברים 3% עזבו המשולבת בתוכנית חברים. 23 עזבו שבה המסחרית, בתוכנית נרשם (7%)
 3) 2% היה העזיבה אחוז המקומית במועצה ובתוכנית חברים( 4) מהחברים 4% עזבו הכפרית בתוכנית
 של השנייה והמחצית ופחות, חודשים שלושה לאחר התוכנית את עזבו מהחברים כמחצית חברים(.
ויותר. שנה כחצי לאחר התוכנית את עזבו החברים
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1997 לדצמבר גבון אותת, שעזבו החבריס ומספר לתוכנית שהצטרפו החבריס מספר :4 לוח
התוכנית

כפריתהכול סך
 במועצה
מקומית מסחרית משולבת

95 165 321 200 781 החברים מספר
לתוכנית שהצטרפו

4 3 23 6 36 שפרשו החברים מספר
4 2 7 3 5 שפרשו החברים אחוז

לתוכנית להצטרפות הסיבות 5.2
 נערכו שהראיונות העובדה כי להניח יש (.5 )לוח לתוכנית להצטרפותם החברים שציינו הסיבות להלן

תשובותיהם. על השפיעה בה, להשתתפותם שנה עד שנה כחצי של זמן פרק לאחר

 רצונם היא לתוכנית החברים (78%) מרבית של להצטרפותם העיקרית הסיבה :האישי הביטחון הגברת
 ביטוח" "תעודת למעין נחשבת החברות המצוקה. לחצן התקנת באמצעות האישי, ביטחונם את להגביר
 לתוכנית הצטרפו כי ציינו אחוזים עשר חמישה לעזרה. ויזדקקו כלשהי בבעיה ייתקלו שהחברים למקרה

 חשוב לעזרה. ונזקקו נפילה( לב, התקף שבץ, )לדוגמה: קשה רפואי אירוע עברו זוגם בני או שהם לאחר
 יהיה לא לעזרה יזדקקו שאם חוששים ולכן לבדם, גרים שהם מפני לתוכנית הצטרפו חלקם כי לציין
 גרים בתוכנית מהחברים 43% כי ונאמר נקדים אך בהמשך, יוצגו הדמוגרפיים הנתונים לפנות. למי להם
יישוב. באותו המתגוררים ילדים אין מהחברים 27%ול־ לבד,

 הייתה להצטרפותם הסיבות אחת כי ציינו מהחברים אחוזים ואחד עשרים החברתית: הפעילות
 בשכנות, הגרים חדשים אנשים להכיר חברים, לפגוש להם המאפשרת בתוכנית, החברתית הפעילות

ולטייל. הרצאות לשמוע

 כי ציינו מהחברים אחוזים עשר שמונה קניות: ובעריכת בתיקונים וסיוע המשפחה על הנטל הקלת
 להם לסייע צריכים שהיו ומחברים, המשפחה מבני הנטל את להוריד מקווים הם לתוכנית בהצטרפותם

 בביתם בתיקונים להם לסייע שיכול מי יש התוכנית שבמסגרת הדגישו אחוזים עשר שלושה כה. עד
 זו סיבה וסידורים. קניות בעריכת שבסיוע היתרון את ציינו 9% ;רגילים תיקונים לבצע או חירום במצבי
 ארבעה לקניות. הסעות שירות ניתן שם המקומית, במועצה בתוכנית (25%) יותר גבוה באחוז צוינה

מהילדים. עזרה די מקבלים שאינם כיוון לתוכנית להצטרף החליטו כי ציינו מהחברים אחוזים

 לאחר לתוכנית הצטרפו כי ציינו מהחברים אחוזים שבעה חיובית: דעת חוות קבלת לאחר הצטרפו
המסחרית. החברה של השיווק אנשי מדברי שהשתכנעו או מחברים, הזוג, מבן המלצות עליה שקיבלו

 לתוכנית ההצטרפות כי הדגישו מהחברים אחוזים שבעה שכונה: באותה ולגור להמשיך מעוניינים
לקשישים. מיוחדות למסגרות לעבור ולא שכונה ובאותה בית באותו להתגורר להמשיך להם מאפשרת
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 מצוקה ללחצני מחוברים היו מהחברים אחוזים שני מצוקה: לחצני המספקות אחרות מחברות אכזבה
מהן. מרוצים היו שלא כיוון זו, לתוכנית הצטרפו הם אחרות. חברות באמצעות

)באחוזים(* לתוכנית להצטרפות סיבות :5 לוח
78 המצוקה לחצן בגלל העצמי/ הביטחון את להגביר
21 החברתית הפעילות
18 משפחה חבריס/קרובי על להקל כדי
15 רפואי אירוע או רפואיות בעיות בגלל
13 בבית בתיקונים בטיפול עזרה
9 סידורים תרופות/ בקניות/בקבלת עזרה
7 השיווק אנשי או חברים זוג, בן של שכנוע בגלל
7 שכונה ובאותה בבית להתגורר להמשיך רצון
4 מהילדים עזרה מספיק מקבלים לא
2 אחר מצוקה ממוקד אכזבה

אחת. מתשובה יותר לענות שניתן כיוון ,100%מ־ ליותר מסתכמות התשובות *

התוכנית לעזיבת הסיבות 5.3
 טלפון שיחות ;שעזבו החברים עם ראיונות :מקורות משלושה הגיע התוכנית לעזיבת הסיבות על מידע

התוכנית. ממפעילי לנו שהועבר מידע ;לעזיבתם הרקע על סיפרו אך להתראיין הסכימו שלא חברים עם

 הם לעתים כי לציין יש חברים. 29 של דיווחם פי על התוכנית, לעזיבת הסיבות חמש מפורטות להלן
: (6 )לוח לעזיבה אחת מסיבה יותר על דיווחו

 שירותי חברים(, 6) הרפואיים השירותים בתוכנית: מהשירותים אכזבה הביעו חברים עשר שלושה ♦
 כי ציינו הם חברים(. 2) התוכנית מפעילי ויחס חברים( 2) החברתיות הפעילויות חברים(, 3) התיקונים

אותו. קיבלו לא כלשהו, לשירות כשנזקקו דווקא
(.8 פרק )ראה בתוכנית שניתנו השירותים את הבוחן בפרק יפורטו רצון שביעות לחוסר הסיבות

זקוקים אינם כי שציינו עצמאיים, חברים חמישה :לתוכנית מתאימים אינם כי ציינו חברים שמונה ♦
 מאלו יותר רבים לשירותים זקוקים הם כי שציינו מוגבלים חברים שלושה התוכנית. לשירותי
התוכנית. שמציעה

אבות. בבית או משפחתם עם להתגורר ועברו העיר את עזבו חברים ארבעה ♦
מסובסד מחיר שילמה היא כי לציין יש כלכליות. בעיות בשל התוכנית את עזבה כי ציינה אחת חברה ♦

בתוכנית. השתתפותה עבור
 רק אלא בהמחאות לשלם ניתן שלא משום כעסה אחת חברה אחרות: סיבות ציינו חברים ארבעה ♦

 מכשיר חינם קיבל אחר זוג ;השירות הפסקת על שליטה לה תהיה לא שכך חששה היא קבע. בהוראת
פרש. ולכן אחר ארגון דרך מצוקה
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_______________________________ מוחלטים( )במספרים חתופגית לעזיבת סיבות :6 לוח
(n=29) תבול סך

13 תכול סך - בתוכנית מתשירותים אכזבת
6 הרפואיים מהשירותים אכזבה
3 תיקונים משירות או הטכניים מהשירותים אכזבה
2 התוכנית מפעילי שהפגינו ההתעניינות מחוסר אכזבה
2 החברתית מהפעילות אכזבה

8 תכול סך - לתוכנית מתאימים לא
5 התוכנית לשירותי זקוקים ולא עצמאיים
3 נוספים לשירותים וזקוקים מוגבלים

4 אבות בבית משפחת/ בני עם לגור ועברו תעיר את עזבו

 1 כלכליות סיבות

אחרות סיבות

השיווקית הפעילות .6
כלל■ תיאור 6.1
 שיטות. במגוון התוכנית שווקה אליה, להצטרף שכנועם ולשם הקשישים לידיעת התוכנית הבאת לשם

 השיווקית, הפעילות על מופקדת הייתה היא בהפעלה, שותפה הייתה המסחרית החברה שבהן בתוכניות
 עם השיווקית. הפעילות על מופקדות היו הן והעירייה הזקן למען העמותה על־ידי המופעלות ובתוכניות

 האזורית במועצה למשל, כך, זו. בפעילות שותפים נוספים מקומיים נציגים וכן הארגונים, נציגי כל זאת,
 בעובדות נעזרו המקומית ובמועצה התוכנית, לשיווק יישובים ובמזכירי במרפאות באחיות נעזרו

 המסחרית החברה לרשות כי ולומר, להקדים חשוב המתאימה. לאוכלוסייה להגיע כדי הסוציאליות
 שיוצג כפי יותר, מצומצם בהיקף פועלים זאת, לעומת הציבוריים, והגופים רחב, שיווקי מנגנון עומד

בהמשך.

:דרכים בכמה לחברים הגיע המידע
 המתגוררים הקשישים לכל בדואר נשלח והוא מידע, עלון הוכן תוכנית לכל מידע: עלוני של ישיר דיוור

 מכתב גם לעלון צורף התוכניות באחת הרישום. אופן על ומידע התוכנית על פרטים הופיעו בעלון באזור.
העיר. ראש של המלצה

 לקשישים החברתי במועדון לרוב התקיימו הם פרסום. במפגשי בעיקר הופץ המידע פרסום: מפגשי
 משפחותיהם ובני הקשישים התוכנית. את המפעילים הגופים נציגי הסבירו אלו במפגשים בשכונה.

 בטלפון התקשרו המסחרית מהחברה טלפניות כן, כמו בדואר. שנשלחה בהזמנה אלה למפגשים הוזמנו
 החברה שבהן בתוכניות לתוכנית; להירשם אפשר היה המפגש בסוף המפגש. מועד את להם להזכיר כדי
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 ביישובים מפגשים נערכו הכפרית בתוכנית פרסום. מפגשי 9 עד 7 נערכו מסחרית, חברה היא המפעילה
 לקשישים. במועדון התוכנית על דווח המקומית במועצה *הפועלת בתוכנית לקשישים. במועדון וגם עצמם

 התקשרו החברה טלפניות הטלפון; באמצעות התוכנית את שיווקה המסחרית החברה טלמרקטינג:
 ולהירשם הפרסום במפגשי להשתתף אותם לשכנע התוכנית, על להם להסביר כדי הקשישים לבתי

 כפי שיטתי באופן לא אולם לחברים, בטלפון התקשרו הזקן למען העמותה שבהפעלת בתוכניות לתוכנית.
המסחרית. בחברה שנעשה

 לחבריהם, עליה והמליצו לתוכנית שהצטרפו חברים הם נוסף מידע מקור משפחה: ומבני מחברים מידע
התוכנית. על ושמעו להוריהם סיוע חיפשו אשר משפחה, בני או

 המפעילים ערכו מקומות בכמה הקשיש: בבית מכירות סוכני או התוכנית ממפעילי אחד של ביקור
 הקשישים, בבתי לבית", "מבית שיווק המסחרית( החברה בידי המופעלות )בתוכניות מכירות וסוכני

 להסביר צורך והיה הפרסום למפגשי הגיעו שלא קשישים בבתי שביקרו או נוסף, מידע ביקשו שהם מפני
ישיר. באופן להם

 מט״זיות( אחיות, סוציאליים, )עובדים המקומית הרווחה מלשכת מקצוע אנשי מקצוע: איש המלצת
 ליהנות העשויים קשישים לתוכנית להפנות יכולים הם ולכן באזור, הקשישים צורכי את מקרוב מכירים

 אל פנים בפגישה או בטלפון למועמדים, המקצוע אנשי פנו תוכניות במספר עליה. ולהמליץ משירותיה
התוכנית. על להם וסיפרו פנים,

מקומי. יש.עיתון שבהם ביישובים, הופיעו התוכנית על פרסומים מקומי: בעיתון כתבה

השיווק אמצעי הערכת 6.2
 על הקשישים של הידע מקורות בדיקת הוא השונים השיווק אמצעי של יעילותם לבחינת המדדים אחד

 של עלון קיבלו כי ציינו אחוזים ואחד עשרים התוכנית. על שמעו הם מקורות מאילו למשל, התוכנית,
 התוכנית על מידע קיבלו אחוזים עשר תשעה פרסום. במפגשי השתתפו זהה ואחוז בדואר, התוכנית

 רכזת( או שכונה )אב התוכנית נציג כי ציינו אחוזים עשר שלושה מחברים. עליה שמעו 18%ו- בטלפון
 התוכנית על קראו (7%) יותר נמוך אחוז משפחתם. מבני התוכנית על שמעו כי ציינו 12% בביתם, ביקר

 החברה של מכירות סוכן התוכנית. על מקצוע אנשי של המלצתם את קיבלו או הקהילתי, בעיתון
החברים. מבתי 4%ב- ביקר המסחרית
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)באחוזיס(* התוכנית על מחברים של המידע ,מקורות :7 לוח
21 בדואר עלון קבלת
21 פרסום במפגש השתתפות
19 טלמרקטינג
18 מחברים מידע
13 הקשיש בבית השכונה /אב רכזת ביקור
12 משפחה מבני מידע
7 בעיתון כתבה
7 סוציאלי( )עובד מקצוע איש של המלצה
4 מכירות סוכן של ביקור

אחת. מתשובה יותר לענות שניתן כיוון ,100%מ- ביותר מסתכמות התשובות *

 חברה השתתפות ללא האזורית, ובמועצה המקומית במועצה הזקן, למען העמותה בהפעלת בתוכניות
 באמצעות מידע )העברת לא-פורמליים פרסום באמצעי גם התוכנית על מידע התושבים קיבלו מסחרית,
 יישובים של גודלם בגלל באזור. הקשישים את המכירות הסוציאליות, העובדות של ובהמלצתן חברים(,

 הדוקים המקצוע ואנשי הקשישים ובין עצמם לבין הקשישים בין הקשר דפוסי כי להניח, סביר אלו,
 )לעומת מחברים התוכנית על שמעו כי דיווחו 36% המקומית, במועצה בתוכנית :פירוט וביתר יותר.
 מעובדות התוכנית על המלצה קיבלו כי דיווחו מהחברים 13% כן, כמו התוכניות(, בכל מהחברים 18%

 נציגים כי מהחברים 48% דיווחו הכפרית בתוכנית התוכניות(. בכל מהחברים 7% )לעומת סוציאליות
 הסוציאליות העובדות כי ציינו 21% וכן התוכניות(, בכל מהחברים 13% )לעומת בביתם ביקרו מהתוכנית

 מבחינה מובהקים אלו ממצאים התוכניות(. בכל מהחברים 7% )לעומת התוכנית על להם המליצו
סטטיסטית.

 סוכן ובביקורי בטלמרקטינג שימוש נעשה ושבהן בהפעלה, שותפה מסחרית חברה שבהן בתוכניות
 יותר המסחרית, בתוכנית למשל, גבוה. אלו לפעילויות שנחשפו הקשישים אחוז היה בבית, מכירות
 כל כן, כמו ;התוכניות( בכל מהחברים 19% לעומת 33%) הטלפון באמצעות התוכנית על שמעו חברים

המשולבת. ומהתוכנית המסחרית מהתוכנית הם מכירות סוכן ביקור על שדיווחו החברים

החברים מאפייני .7
 (8 )לוח התפקוד מאפייני ואת הבריאות מאפייני את הסוציו-דמוגרפיים, מאפייניהם את נציג זה בפרק

בתוכנית. החברים של

 מתחת החברים )שני 94 עד 45 גילים טווח ;נשים 66% ;75 :ממוצע גיל :סוציו-דמוגרפיים מאפיינים
 ;70מ- פחות בני הם מחברים 21% ;80-71 בני (60%) מרביתם ירוד(. תפקודי במצב הם הפרישה לגיל
 רובם (.17%) הארץ ילידי או (75%) מערבי ממוצא מרביתם :מוצא ויותר. 81 בני הם מהחברים 19%
 תארים יש )לחלקם אקדמית או על־תיכונית השכלה יש מהם 37%ול- בתיכון למדו 43% :השכלה רכשו

 באותו גרים 73% של וילדיהם בארץ, ילדים (91%) לרובם לבד. גרים אחוזים ושלושה ארבעים גבוהים(.
 בעלי 58%) ביותר הגבוה הוא המשכילים החברים אחוז המשולבת בתוכנית כי לציין מעניין יישוב.

במועצה בתוכנית לבד הגרים החברים אחוז החברים(; כלל בקרב 37%ל- בהשוואה גבוהה השכלה
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 אחוז גם וכן החברים(, מכלל 43%ל- בהשוואה לבד, גרים מהחברים 56%) ביותר הגבוה הוא המקומית
 החברים(. כלל בקרב 27% לעומת 58%) ביותר גבוה יישוב, באותו גר אינו מילדיהם שאחד החברים,

 תחושת על המדווחים חברים, של גבוה אחוז גם נמצא המקומית במועצה בתוכנית כי לציין מעניין
 מובהקים נמצאו ההבדלים החברים(. כלל בקרב 41% לעומת 69%) קרובות לעתים או לפעמים בדידות
סטטיסטית. מבחינה

 השלמת מקבלים 8% ;טוב-מאוד״ - ״טוב הכלכלי מצבם כי ציינו מהחברים אחוזים ושמונה שבעים
 גובה כי ציינו 26% לחודש, ש״ח 5,500 עד הכנסתם גובה כי דיווחו אחוזים וחמישה חמישים הכנסה.

 ארבעה לחודש. ש״ח 10,500 על עולה הכנסתם כי 19% דיווחו לעומתם לחודש. ש״ח 5,501 הכנסתם
 מנגנון כי לציין חשוב בתוכנית. חברותם עבור מסובסד מחיר משלמים הם כי ציינו מהחברים אחוזים

במלואו. פעל לא הסבסוד

 ציינו זהה ואחוז לפחות, בשבוע פעמים שלוש ילדיהם את פוגשים הם כי ציינו אחוזים וחמישה ארבעים
 את פוגשים הם כי ציינו אחוזים עשרה בחודש. פעמים לשלוש בשבוע פעם בין ילדיהם את פוגשים הם כי

 אף או לפעמים בדידות חשים הם כי ציינו מהחברים אחוזים ואחד ארבעים ופחות. בחודש פעם ילדיהם
קרובות. לעתים

 טוב-מאוד" - ״טוב הבריאותי מצבם כי ציינו אחוזים ושישה חמישים תפקודיים: בריאותיים מאפיינים
 21% כי מתברר הבריאות מצב של אובייקטיבית בבחינה טוב״. לא - טוב כל־כך ״לא הוא כי ציינו 44%ו־

 או אחת פעם נפלו, מהחברים 24%ו־ אחת, מיממה ליותר האחרונה בשנה חולים בבית אושפזו מהחברים
 בבית בהליכה לעזרה )זקוקים ADL<1 מוגבלים מהחברים אחוזים שבעה שחלפה. השנה במהלך פעמיים

 אחוז הדירה(. בניקיון או אוכל בהכנת לעזרה )זקוקים iadl^ מוגבלים 39%ו־ ברחצה( או בהלבשה או
 57%) החברים כלל בקרב מהאחוז יותר גבוה המקומית במועצה בתוכנית IADL^ המוגבלים החברים

החברים(. כלל בקרב 39% לעומת

 למשקפי הליכה, למקל זקוקים הם כי ציינו 2% להם: זקוקים שהם עזר אבזרי על דיווחו החברים
 החברים רוב כי לציין יש למדרסים. או מיוחד למזרן אורתופדיות, לנעליים שמיעה, למכשיר ראייה,

לפנות. להיכן יודעים שאינם משום בעיקר להם, הדרוש את לקבל כדי לרשויות פונים אינם

 הניחו היכן למשל, לזכור, מתקשים הם קרובות לעתים או לפעמים כי ציינו אחוזים ואחד ארבעים
 מבין ביותר הגבוה האחוז וזהו מהחברים, 65% זאת ציינו המקומית במועצה בתוכנית שונים. חפצים

 מתבלבלים, הם לעתים כי מדווחים אחוזים עשר שלושה סטטיסטית. מובהק נמצא ההבדל התוכניות.
נכונה. הלא האוטובוס בתחנת יורדים למשל,

 אתה דיברו או הסוציאלית העובדת עם נפגשו שחלפה בשנה כי ציינו מהחברים אחוזים עשר שישה
 36%ו־ 34%) יותר גבוה אחוז זאת ציינו הכפרית ובתוכנית המקומית במועצה בתוכנית בטלפון.

 בביתם כי ציינו מהחברים אחוזים שלושה סטטיסטית. מבחינה מובהקים נמצאו ההבדלים בהתאמה(.
מתנדב. ביקר
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)באחוזיס( בתוכנית החבריס מאפייני :8 לוח
i הכול סך קטגוריות מאפיין

100 הכול סך

34 זכר מיו
66 נקבה

21 70מ- פחות גיל
60 80־71
19 87-81

75 ממוצע גיל

17 ישראל מוצא ארץ
75 אירופה-אמריקה
8 אפריקה אסיה-

20 למד/יסודי לא השכלה
43 תיכוני
37 תיכוני/אקדמי על

43 לבד גר צורתמגורים
49 זוג בן עם גר
8 אחרים עם גר

78 מאוד/טוב טוב כלכלי מצב של עצמית הערכה
22 טוב/רע כ״כ לא

4 כן לתוכנית בתשלום סבסוד מקבל
96 לא

8 כו הכנסה השלמת מקבל
92 לא

.16 2,500 עד )בש״ח( חודשית הכנסה
39 5,500-2,501
26 10,500-5,501
19 10,501מ- יותר

חברתית רשת
91 כו בארץ ילדים יש
9 לא

73 כן של מגוריו ביישוב הגרים ילדים יש
27 לא החבר
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)באחוזים( המשן - בתוכנית החבריס מאפייני :8 לוח
הכול סך קטגוריות מאפיין

45 ויותר בשבוע פעמיים הילדים עם הפגישות תדירות
45 בחודש פעמים 3 - בשבוע פעם

מפעם פחות - בחודש פעם
10 בחודש

41 לפעמים קרובות/ לעתים בדידות תחושת
59 לא פעם אף רחוקות/ לעתים

בריאות מצב
56 מאוד טוב/טוב בריאות מצב של עצמית הערכה
44 טוב טוב/לא כל־כך לא

21 כו האחרונה בשנה אשפוזים
79 לא

24 כו האחרונה בשנה נפילות
76 לא

* תפקודי מצב
7 כו ADL-o מוגבל

93 לא

39 כן **IADL-n מוגבל
61 לא

תפקוד של עצמית תערכה
קוגניטיבי

בשנה דברים, לזכור מתקשה
41 קרובות/לפעמים לעתים האחרונה
59 לא פעם רחוקות/אף לעתים

יורד )למשל, מתבלבל לפעמים
13 קרובות/לפעמים לעתים נכונה( הלא האוטובוס בתחנת
87 לא פעם רחוקות/אף לעתים

16 כו סוציאלית עובדת עם מפגשים
84 לא

3 כו החבר בבית מתנדב ביקור
97 לא

 ברחצה. או בהלבשה או בבית בהליכה אדם לעזרת זקוק : ADL-2 מוגבל *
הדירה. בניקיון או אוכל בהכנת אדם לעזרת זקוק : IADL-n מוגבל **
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בתוכנית השירותים הערכת .8
 הצורך על השירותים, על בתוכנית החברים של הידע בחינת 8.1

 הרצון שביעות ומידת התוכנית, בשירותי והשימוש בשירותים
מהם

:הבאות הנקודות את נבחן זה בפרק
בתוכנית? ניתנים שירותים אילו יודעים חברים האם ♦
בתוכנית? חברותם במהלך לשירותים הזדקקו חברים כמה ♦
עזרה? לקבלת השכונה לאב או למוקד פנו לשירותים שהזדקקו מהחברים כמה ♦
נענו? השכונה, מאב או מהמוקד שירותים, לקבלת יפניות כמה ♦
להם? שניתנו מהשירותים החברים של הרצון שביעות רמת מהי ♦

 עריכת רפואיים, לטיפולים ליווי תיקונים, אמבולנס, רופא, של בית ביקור :הם שייבחנו השירוונים
 הבדלים להוציא התוכניות, ברוב אחיד השירותים סל כאמור, לקניות. והסעה חולה לחבר !קניות

 רק )ולא ביממה שעות 24ל- רופא של בית ביקור של השירות הורחב המקומית במועצה בתוכנית :מעטים
 ניתן כן כמו (.1997 לדצמבר )מעודכן לחודש ש״ח 18 תמורת ניתן השירות והלילה(, הערב בשעות

 בעקבות וכן המפעיל הצוות ביוזמת היתר, בין פותחו, אלה שירותים לקניות. הסעות שירות בתוכנית
 .בו שההליכה ההררי האזור של הטופוגרפי והמבנה בתוכנית הקשישים של והתפקודי החברתי מצבם
 חברים יותר המקומית במועצה בתוכנית הקטנים. לרחובות מגיעה אינה הציבורית ׳והתחבורה קשה,
 כן, כמו ביישוב. מתגוררים אינם חברים יותר של ילדיהם וכן, האחרות, התוכניות לעומת לבד, גרים
 קרובות, לעתים. דברים שוכחים הם. כי המדווחים החברים ואחוז ,IADL^ המוגבלים )זחברים אחוז
 סל הרחבת נושא במקום. המוגבלת האוכלוסייה לצורכי תואמת השירותים סל הרחבת לכן, יותר. גבוה

 כי להניח סביר אולם יותר, עצמאים חברים התקבלו שבהן אחרות, לתוכניות גם רלבנטי השירותים
בתפקודם. ירידה תחול כאשר יותר, רבים לשירותים יזדקקו בעתיד

 צמצום תופעת את נציין לעיל, בה שעסקנו המקומית במועצה בתוכנית השירותים הרחבת תופעת לעומת
 לבית רפואיים לטיפולים ליווי שירות ניתן לא שם האזורית(, )במועצה הכפרית בתוכנית ־ השירותים

 חברים מלווים לא המקומית במועצה בתוכנית גם רחוק. שהוא כיוון הקרובה, בעיר השוכן חולים
דומות. מסיבות לעיר, מחוץ החולים בבית הנערכים רפואיים לטיפולים

1
ז

 כי עולה אחר, מצד השירותים צמצום ושל אחד, מצד בתוכנית השירותים הרחבת של הדוגמאות, משתי
 )מבנה התוכנית של המיוחדים ולתנאים החברים לצורכי בתוכנית השירותים היצע את להתאים יש

וכד׳(. אדם כוח היצע טופוגרפי,

 ושביעות השונים בשירותים החברים של השימוש היקף בתוכנית, השירותים על הידע היקף עולה 9 מלוח
מהם. הרצון
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)באחוזים( השונים
מהשירותים החברים של הרצון ובשביעות בשימוש בצירך, הידע, בהיקף הבדלים :9 לוח

 הסעות
*לקניות

 בזמן קניות
מחלה

 ליווי
*לטיפולים תיקונים אמבולנס

 ביקור
*רופא

** ** 34 89 64 80 השירות על ידעו

42 19 28 58 15 27 לשירות הזדקקו

:שירות לקבל פנו
56 19 33 70 55 78 שהזדקקו אלו מתוך

24 3 9 39 8 21 החברים כלל מקרב

100 77 65 94 93 77 לפנייתם היענות

83 78 82 73 64 72 מהשירות מרוצים
:השונות בתוכניות השירותים בהיצע הבדלים קיימים *

 רק ניתן (,1997 לדצמבר )נכון לחודש ש״ח 18 של נוסף תשלום תמורת ביממה, שעות 24 רופא ביקור שירות ־
המקומית. במועצה בתוכנית

 מלווים לא המקומית במועצה בתוכנית ואילו הכפרית, בתוכנית ניתן אינו רפואיים לטיפולים ליווי שירות ־
המועצה. לשטח מחוץ הנמצא החולים לבית

 במועצה בתוכנית רק ניתן (,1997 לדצמבר )נכון לחודש ש״ח 30 של נוסף תשלום תמורת לקניות, הסעות שירות ־
המקומית. י

אלה. שירותים על מידע אין **

 ידעו אחוזים ותשעה שמונים התיקונים: שירות הוא לחברים ביותר המוכר השירות הידע: היקף
 הם כי ציינו 64% רופא; של הבית ביקור שירות את הכירו 80% התוכנית; במסגרת ניתן שהשירות

 לטיפולים ליווי הוא עליו( ידעו 34% )רק מוכר היה שלא והשירות האמבולנס, שירות את מכירים
רפואיים.

 הרופא ביקור שירות את יותר מכירים הכפרית בתוכנית שונות: יש התוכניות חברי של הידע ברמות
 באזור זה שירות של חשיבותו הוא לכך ההסברים אחד כי נראה החברים(. כלל מקרב 80% לעומת 92%)

 נמצא החולים ובית שבוע, ובסופי והלילה הערב בשעות יותר מצומצמים הבריאות שירותי שבו כפרי,
 הליווי שירות את הכירו חברים יותר המקומית במועצה בתוכנית נסיעה. שעה כחצי של במרחק

החברים(. כלל בקרב 34% לעומת 73%) לטיפולים

 בתיקונים לסיוע נזקקו 58% :בתיקונים סיוע היה ביותר הנדרש השירות לשירותים: חחזדקקות חיקף
 השירות )כאמור, לקניות הסעות לשירות נזקקו המקומית במועצה בתוכנית מהחברים 42% ;בביתם

 ושירות (28%) רפואיים לטיפולים ליווי שירות מופיעים אחריהם המקומית(; במועצה בתוכנית רק ניתן
 15%ו־ 19%ב־ מופיעים אמבולנס והזמנת מחלה בזמן קניות בעריכת סיוע (.27%) רופא של בית ביקור

בהתאמה.
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(

 מכלל 28% לעומת 64%) לטיפולים לליווי חברים יותר נזקקו המקומית במועצה בתוכנית כי לציין מעניין
 ניתן החברים(. מכלל 19% לעומת 37%) מחלה בזמן בקניות לסיוע נזקקו חברים יותר וכן החברים(,

 חברים יותר ;בודדים חברים יותר שם )גרים החברים מאפייני א. :זו לתופעה אחדים גורמים לציין
 ציבורית )התחבורה הסביבה של הטופוגרפי אופייה ב. היום־יומי(; ובתפקוד בית משק בניהול המוגבלים

 במועצה בתוכנית החברים בהמשך, שיוצג )כפי השכונה אב עם החברים של הקשר דפוס ג. נוחה(; אינה
 יש האחרות(. לתוכניות בהשוואה סיוע, ממנו ולבקש השכונה לאב לפנות יותר נוח מרגישים המקומית

 בגלל בעיקר לטיפולים, ליווי בשירות מעוניינים היו חברים של גבוה אחוז הכפרית בתוכנית גם כי לציין,
נוחים. לא תחבורה הסדרי

 שבעים :שירות לקבל פנו רופא לשירותי שנזקקו החברים רוב סיוע. לקבלת בתוכנית לגורמים הפניות
 (70%) החברים רוב כן, כמו החברים(. מכלל 21%) רופא ביקור שירות לקבלת למוקד פנו אחוזים ושמונה

 בתוכנית מהחברים אחוזים ושישה חמישים החברים(; מכלל 39%) השכונה לאב פנו לתיקונים שנזקקו
 מהתוכנית החברים מכלל 24%) להסעה בבקשה פנו לקניות להסעות זקוקים שהיו המקומית במועצה
 8%) אמבולנס להזמין בבקשה למוקד פנו לאמבולנס שהזדקקו מהחברים 55% ;המקומית( במועצה

 בבקשה פנו או רפואיים לטיפולים ליווי לשירותי שהזדקקו מאלה 33% זאת, ולעומת החברים(, מכלל
 שיסייע השכונה לאב פנו מחלה בזמן קניות לשירות שהזדקקו ממי 19%ו- החברים(, מכלל 9%) לקבלם

החברים(. מכלל 3%) בכך להם

 )כך, התוכנית במסגרת ניתן השירות כי ידעו לא מהחברים חלק כאמור, סיוע. לקבלת פנייה לאי סיבות
 באנשי או משפחה בבני נעזרו הם כן, כמו ;רופא( ביקור של שירות על ידעו לא מהחברים 20% למשל,
 נעזרו מהחברים 28% למשל, )כך, קודם שהכירו אינסטלטור( או חולים מקופת רופא )למשל, מקצוע
 מוקד מטעם בבעיות המטפלים האנשים של במקצועיותם ספק שהטילו חברים יש ;אחר( מקצוע באיש

 די אינו שולח שהמוקד הרופא כי ציינו מהמוקד, רופא לבקש פנו שלא מהחברים, 16% המצוקה:
 אב או המצוקה שמוקד חושבים הם כי ציינו בתיקונים, סיוע לבקש פנו שלא מהחברים, 12%ו- מקצועי,
 ש״לא היא לסיוע השכונה לאב פנו לא שהחברים לכך נוספת סיבה בבעייתם. לטפל יכולים אינם השכונה

 בבקשה פנו לא 14% ;חולים היו כאשר קניות בעריכת עזרה ביקשו לא מהחברים 35% :להם נעים״
 השכונה לאב בפנייה הנוחות מידת של הסוגיה בתיקונים. לסיוע בבקשה פנו לא 8%ו־ ;לטיפולים לליווי

בהמשך. תידון עמו הרצויים הקשר ודפוסי

 סיוע לקבלת הפניות רוב לקניות, להסעות הפניות כל מהתוכנית: סיוע קבלת לפניות ההיענות היקף
בחיוב. נענו (93%) אמבולנס להזמנת הפניות ורוב (94%) בתיקונים

 בעריכת סיוע או רופא של בית ביקור שירות ביקשו החברים שבהם מהמקרים אחוזים ושבעה בשבעים
 לכך הסיבות בקשתם. לפי לטיפולים, לוו (65%) יותר נמוך ואחוז בחיוב, נענו הם מחלה במהלך קניות

 שירות לקבלת פניה )למשל, זמין אינו השירות שבהן בשעות פנייה :הן טיפול קיבלו לא שפנו שהחברים
 לטיפולים חברים מלווה אינו השכונה אב )למשל, בתוכנית ניתן אינו השירות היום(, בשעות רופא
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 קיבל דבר של בסופו אולם )אמבולנס(, מסוים שירות לקבלת הייתה שהפנייה או לעיר, מחוץ רפואיים
רופא(. של בית )ביקור אחר שירות החבר

 היו המקומית במועצה בתוכנית (82%) החברים רוב שקיבלו: מהשירותים החברים של הרצון שביעות
 מרוצים מהחברים אחוזים ושמונה שבעים לקניות. ההסעות ומשירות לטיפולים הליווי משירות מרוצים
 כשני (;72%) הרופא אצלם שערך הבית ומביקור (73%) התיקונים משירות מחלה; בעת הקניות משירות
(.64%) האמבולנס משירות מרוצים שלישים

 20מ- יותר הרופא גבה שבו מקרה למשל, :התשלום עניין את בעיקר ציינו מרוצים היו שלא החברים
 ;השירות( שעות במסגרת לחברה הגיע )הרופא השירות שעות לאחר החברה בית את שעזב משום ש״ח,

 ספקי של מקצועיותם הייתה נוספת טענה בבית. תיקון עבור גבוה סכום דרש המקצוע איש שבו מקרה או
 בדירה בעיה לתקן שהוזמן מקצוע איש ;החבר בעיני מקצועי נראה לא בית לביקור שבא הרופא :השירות

 או בדירה בתיקונים המקצוע לאיש הממושך ההמתנה זמן צוין בנוסף, כהלכה. מלאכתו את ביצע לא
לרופא.

החברתית הפעילות .9
כללי תיאור 9.1
 גם לענות תומכת קהילה תוכנית נועדה חבריה, של והטכניים הרפואיים בצורכיהם ותמיכה עזרה מלבד

 בין היכרויות ליצור בשכנות, הגרים חברים בין הקשר את לחזק זה ובכלל החברתיים, צורכיהם על
 הפעילות כי דיווחו אחוזים ואחד עשרים משותפת. חברתית לפעילות הזדמנויות להם ולהציע החברים

 לעתים בדידות חשים הם כי דיווחו 41%ו־ לתוכנית, להצטרפותם הסיבות אחת הייתה החברתית
 בבקשה אליו לפנות יכולים החברים ואז השכונה, אב גם נוכח החברתיים במפגשים לפעמים. או קרובות

 מצד מהפעילות שנעדרים אלו של מצבם ועל הנוכחים של מצבם על לשמוע יכול והוא אחד, מצד לסיוע
אחר.

 מועדון פועל הכפרית( והתוכנית המסחרית התוכנית המשולבת, )התוכנית ארבע מתוך תוכניות בשלוש
 )בתוכנית אחת ובתוכנית מוזמנים(, ביישוב אחרים חברים גם שבהם מקרים, יש כי )אם לחברים המיועד
 במועדונים בפעילויות להשתתף מוזמנים והם לחברים, מיוחדת חברתית פעילות אין המקומית( במועצה

(.10 )לוח השתתפותם עבור בתשלום הנחה מקבלים אלה חברים ; באזור

 את בעיקר משרת והוא בתוכנית(, השכונות שתי )מתוך אחת בשכונה נמצא בערים בתוכניות המועדון
 כי ייתכן ;ביתם בקרבת השכונתי במועדון לבקר מעדיפים מהמועדון רב מרחק הגרים החברים תושביה.

 של למועדון מאורגנת הסעה אין כי לציין יש נוחות. משיקולי או שם, החברים עם קודמת היכרות בשל
למועדון. הסעה יש מהיישובים ומחלק היישובים, באחד נמצא הכפרית בתוכנית המועדון התוכנית.
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 הרכזת, הפעילות על אחראית המשולבת בתוכנית :שונים גורמים בידי מופקד החברתית הפעילות ארגון
 המקבלים מקצועיים, פחות עובדים מופקדים האחרות התוכניות בשתי משרה; בחצי סוציאלית עובדת

 מקבלת והיא משרה, בחמישית חברתית מפעילה עובדת המסחרית בתוכנית ׳מקצוע: אנשי מידי הדרכה
 ברכזת מסתייע השכונה אב הכפרית בתוכנית המסחרית; החברה של הארצית מהמנהלת :הדרכה

האזורית. במועצה המועדונים

 טיולים וכן הרצאות, ספרות(, מוזיקה, עם, ריקודי התעמלות, :)כגון חוגים כוללת החברתית הפעילות
 כך, בתוכנית. והחברים המפעילים שפיתחו ייחודיות פעילויות מתקיימות מהתוכניות בחלק וסיורים.

 שהחברים היות שבת, מדי החברים בבתי חברתיים מפגשים מתקיימים המשולבת בתוכנית למשל,
 חברים מציגים שבהן בתערוכות סיורים נערכו כן, כמו בשבת. בעיקר רבה בדידות מרגישים הם כי דיווחו

 חמים מים למרחצאות נסעו הכפרית בתוכנית החברים. של חיים סיפורי תיעוד פרויקט והחל בתוכנית,
באזור. מהמכללה מרצים עם הרצאות סדרת תכננו וכן, שבוע, מדי

 בין מתקיימות הן חברים. ובשיתוף ובהוננדבות, בשכר מקצוע, אנשי על-ידי בעיקר מועברות הפעילויות
 הפעילות על מידע דף מסובסד. במחיר מוצעות וחלקן חינם חלקן הבוקר, בשעות בשבוע לפעמיים פעם

 בשלוש לתוכנית: מתוכנית שונה חברתית לפעילות השנתי התקציב החברים. לבתי מופץ החודשית
 ש״ח 25,000 הוא התקציב )הכפרית( הרביעית ובתוכנית לשנה ש״ח 15,000 - 10,000 בין נע הוא תוכניות

(.1997 לדצמבר נכון - המחירים )כל הראשונה לשנה

החברתית בפעילות ארגוניים מאפיינים :10 לוח
התוכנית

כפרית המקומית במועצה מסחרית משולבת
;הזקן למען עמותה הזקן, למען עמותה הזקן, למען עמותה קהילתי ארגון עירייה, הפעלה אחריות
אזורית מועצה מקומית מועצה מסחרית חברה שכונתי

ורכזת הכפר אב איו חברתית מפעילה משרה בחצי רכזת מפעיל גורם
במועצה מועדונים משרה בחמישית שכונה אב בסיוע
האזורית ,המנהלת בסיוע ומתנדבים

החברה של הארצית
ואב המסחרית

שכונה
היום במרכז כן, איו באחת במועדון כן, באחת במועדון כן, חברתית פעילות

היישובים באחד בתוכנית השכונות בתוכנית השכונות ידי על המאורגנת
במועצה חברים ובבתי התוכנית

1 הפעלה תדירות
1 2 2 בשבוע

למרחצאות. נסיעות התעמלות, :חוגים סיורים הרצאות, פעילויות
ריקודיעם, חוגים: הרצאות, אנגלית, חוג בתערוכות,

התעמלות, טיולים ותיעוד לספרות
נא שבץ מפגשי ;חיים סיפורי

החברים. בבתי שבת
ובהתנדבות בשכר ובהתנדבות בשכר ובהתנדבות בשכר מרציט/מדריכים
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החברתית הפעילות הערכת 9.2
 החברתית, התוכנית את החברים הערכת ־ האחד :היבטים משני החברתית הפעילות את נבחן זה בפרק

 הערכת - השני ממנה. החברים רצון ושביעות החברתית, בפעילות ההשתתפות היקף בחינת באמצעות
 הסעה הפעילות, מקום המפעיל, הגורם :התוכנית בהפעלת הארגוניים המרכיבים את התוכנית מפעילי

ותקציב.

 חברתי במועדון ביקרו מהחברים 58% כי נציין בתוכנית, החברים של השתתפותם היקף את שנציג לפני
 שאינה וזו התוכנית ידי על )המאורגנת החברתית בפעילות שהשתתפו החברים אחוז (.11 )לוח בשכונתם
 הפעילות על תזכורת מקבלים הם כי ציינו (84%) ורובם ,55%ל־ הגיע התוכנית( על־ידי מאורגנת

החברתית.

 מהשכונה החברים רוב מבקרים לא המסחרית, בתוכנית השכונות שבאחת במועדון, כי לציין יש
 דפוס נושא השכונה. אב עם פחות הדוקים קשר דפוסי על דיווחו זו בשכונה החברים יותר. המרוחקת

בהמשך. בפירוט ייבחן השכונה אב עם הקשר

 הפעילות בעקבות כי ציינו 34%ו־ מהן, מרוצים היו החברתיות בפעילויות שהשתתפו החברים (81%) רוב
 עניין חוסר מהחברים כשליש ציינו מרוצים אינם ממה לשאלה בתשובה בשכונתם. חדשים חברים הכירו

 נוחות לא פעילות שעות (;21%) טיולים כגון, מהפעילויות, בחלק להשתתף קושי (;43%) בפעילויות
 עשר שנים (.10%) ברמה״ ״לא בפעילויות המשתתפים האנשים (;11%) נוחים לא פעילות וימי (,15%)

 לפעילויות, חברים די נרשמו שלא כיוון מעוניינים, היו שבהם חוגים במועדון נפתחו שלא ציינו אחוזים
 מקצת שמחיר טוענים אחוזים ארבעה במועדון. פעילות מספיק שאין כך על התלוננו חברים או

(.12 )לוח מדי גבוה הפעילויות

 לו כי ציינו מהחברים 21%ו- (,12 )לוח לפעילויות הסעה שאין מכך התאכזבו מהחברים אחוזים עשרה
בתוכנית. יותר משתתפים היו הם לפעילות, מביתם הסעה הייתה

 (,35%) זוגם בן של או שלהם בריאות, בבעיות בעיקר זאת נימקו בפעילויות השתתפו שלא החברים
 ציינו יותר קטן אחוז (.11%) נוחות לא פעילות ובשעות (32%) עניין בחוסר (,35%) אחרים בעיסוקים

 )לוח אוויר ומזג נוחים לא פעילות ימי הפעילות, על אי-ידיעה לפעילות, להגיע קושי :כגון נוספות, סיבות
13.)

 הפנסיונרים, זכויות )בריאות, שונים בנושאים הרצאות לשמוע מעוניינים היו אחוזים ותשעה חמישים
 ציור, יד, )מלאכת שונים בחוגים 35% בטיולים, מעוניינים היו 42% פנאי(, ופעילויות הזיכרון פיתוח

 מעוניינים היו מהחברים 12% עד 10% בין קונצרטים. לשמוע מעוניינים היו 26% וכד׳(, מחשבים
 יותר נמוך אחוז תרבות. למופעי מאורגנות נסיעות או ובהצגות שולחן במשחקי החברים, בין בפגישות

(.14 לוח ;4%) בסרטים ובצפייה החברים בבתי במפגשים מעוניינים (8%)

24



)באחוזים( ממגה הרצון ושביעות החברתית בפעילות ההשתתפות היקף:;11 לוח
100 הכול סך

58 חברתי במועדון מבקרים
42 כן

לא
החברתית בפעילות משתתפים

55 כן
45 לא

חברתית פעילות על תזכורת מקבלים
84 כן
16 לא

החברתית מהפעילות רצון שבעי
81 י כן
19 לא

חדשים חברים הכירו
34 כן
66 לא

*)באחוזים( החברתית מהפעילות חיצון שביעות לחוסר הגורמים פירוט :12 לוח
43 בפעילויות העניין חוסר
21 הפעילויות. בכל להשתתף קושי
15 הפעילות שעות נוחות
12 משתתפים מחוסר חוגים נפתחו לא
11 הפעילות ימי נוחות
10 ברמה לא אנשים
10 הסעה אין
4 גבוה מהפעילויות חלק מחיר

אחת. מתשובה יותר לענות שניתן כיוון ,100%מ- ליותר מסתכמות התשובות *

)באחוזים(* החברתיות הפעילויות בבל השתתפות לאי סיבות :13 לוח
35 הזוג בן החבר/של של בריאותי מצב
35 אחרות במסגרות פנאי/עסוק/פעיל אין
32 הזוג בן אותי/את מעניינות לא פעילויות
11 נוחות לא פעילות שעות

. 9 החברתית לפעילות להגיע קשה
5 כזו פעילות שיש ידעתי לא
7 נוחים לא הפעילות ימי
3 )חורף( האוויר מזג בגלל
2 גבוה מהפעילויות חלק מחיר
2 נוח מרגיש לא ולכן האנשים את מכיר לא

אחת. מתשובה יותר לענות שניתן כיוון ׳0/100°מ־ ליותר מסתכמות התשובות *
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*)באחוזיס( בהן מעוניינים שהחברים חברתיות פעילויות :14 לוח

אחת. מתשובה יותר לענות שניתן כיוון 100%מ- ליותר מסתכמות התשובות *

:הארגוניים במרכיבים התמקדה החברתית הפעילות על התוכנית מפעילי הערכת

 מקצועי, אדם על־ידי החברתית הפעילות בארגון החשיבות על הצביעו התוכנית מפעילי מקצועי: מפעיל
 הפעילות, על אחראי היה השכונה אב שבה הכפרי, באזור המופעלת בתוכנית וניסיון. מיומנויות בעל

 מפעילי כן, כמו מקצוע. אנשי באמצעות לו לסייע וחשוב לבדו, זה תפקיד למלא יכול אינו הוא כי התברר
 את להגביר כדי הפעילות, בתכנון ולסייע להשתתף החברים את לעודד חשוב כי מציינים התוכנית

בתוכנית. מעורבותם

 המאורגנות לפעילויות התוכנית חברי פגישת לשם מועדון בתוכנית שיהיה חשוב לתוכנית: מיוחד מועדון
 לחברים נמצא הפרטית( והתוכנית המשולבת )התוכנית תוכניות בשתי קפה". כוס על "לשבת כדי וגם

 ;ונוח זמין יהיה שהמקום חשוב כי הדגישו המפעילים מכך. רצונם שביעות את הביעו והם קבוע מועדון
 את מרתיעה הכפרית( בתוכנית שמתבצעת )כפי היום במרכז המתקיימת חברתית פעילות להערכתם,
המקום. של השלילית הסטיגמה בגלל הקשישים,

 הריחוק היא האזורית במועצה חברתית פעילות בארגון הבעיות אחת אזורית: במועצה חברתית פעילות
 ולא גבוהה, מאורגנת" "הסעה עלות היישובים(. באחד )הנמצא הפעילות למוקד היישובים בין הגאוגרפי

 כדי במיוחד, אטרקטיבית להיות צריכה עצמה שהפעילות כיוון לבעיה, פתרון בכך יש אכן אם ברור
 היקף את להגדיל כדי כך, עקב בו. החברתית בפעילות יסתפקו ולא מיישובם, לבוא יטרחו שחברים

 מהמכללה מרצים עם הרצאות כגון, ייחודיות, פעילויות לארגן התוכנית מפעילי ניסו ההשתתפות,
טיולים. או קונצרטים האזורית,

 החברתית, לפעילות מאורגנת הסעה אין אחת(, )למעט התוכניות ברוב החברתית: לפעילות הסעה
 משתתפים היו כי דיווחו מהחברים אחוזים ואחד עשרים התוכנית. ביישובי או השכונות באחת הנערכת
 את לבחון ניתן החברים של הביקוש בשל אולם יקר, ההסעה ארגון מאורגנת. הסעה הייתה לו בתוכנית
מסובסד. בתשלום הפעלתו

59 שונים בנושאים הרצאות
42 טיולים
35 שונים בנושאים חוגים
26 קונצרטים
12 החברים בין פגישות
11 שולחן משחקי
10 הצגות
8 החברים בבתי מפגשים
4 סרטים
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)באחוזים( ממנה הרצון ושביעות החברתית בפעילות ההשתתפות היקף :11 לוח
100 הכול סך

58 חברתי במוערון מבקרים
42 כן

לא
החברתית בפעילות משתתפים

55 כן
45 לא

חברתית פעילות על תזכורת מקבלים
84 כן
16 לא

החברתית מהפעילות רצון שבעי
81 כן
19 לא

חרשים חברים הכירו
34 כן
66 לא

*)באחוזים( החברתית מהפעילות הרצון שביעות להוסר הגורמים פירוט :12 לוה

אחת. מתשובה יותר לענות שניתן כיוון ,100%מ- ליותר מסתכמות התשובות *

43 בפעילויות העניין חוסר
21 הפעילויות בכל להשתתף קושי
15 הפעילות שעות נוחות
12 משתתפים מחוסר חוגים נפתחו לא
11 הפעילות ימי נוחות
10 ברמה לא אנשים
10 הסעה אין
4 גבוה מהפעילויות חלק מחיר

)באחוזים(* החברתיות הפעילויות בבל השתתפות לאי סיבות :13 לוח
35 הזוג בן החבר/של של בריאותי מצב
35 אחרות במסגרות פנאי/עסוק/פעיל אין
32 הזוג בן אותי/את מעניינות לא פעילויות
11 נוחות לא פעילות שעות
9 החברתית לפעילות להגיע קשה
5 כזו פעילות שיש ידעתי לא
7 נוחים לא הפעילות ימי
3 )חורף( האוויר מזג בגלל
2 גבוה מהפעילויות חלק מחיר
2 נוח מרגיש לא ולכן האנשים את מכיר לא

אחת. מתשובה יותר לענות שניתן כיוון ,100%מ־ ליותר מסתכמות התשובות *
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*)באחחיס( בהן מעונייניס שהחבריס חברתיות פעילויות :14 לוח

אחת. מתשובה יותר לענות שניתן כיוון 100%מ- ליותר מסתכמות התשובות *

 :הארגוניים במרכיבים התמקדה החברתית הפעילות על התוכנית מפעילי הערכת

 מקצועי, אדם על-ידי החברתית הפעילות בארגון החשיבות על הצביעו התוכנית מפעילי מקצועי: מפעיל
 הפעילות, על אחראי היה השכונה אב שבה הכפרי, באזור המופעלת בתוכנית וניסיון. מיומנויות בעל

 מפעילי כן, כמו מקצוע; אנשי באמצעות לו וחשוב'לסייע לבדו, זה תפקיד למלא יכול אינו הוא כי התברר
 את להגביר כדי הפעילות, בתכנון ולסייע להשתתף החברים את לעודד חשוב כי מציינים התוכנית

בתוכנית. מעורבותם

 המאורגנות לפעילויות התוכנית חברי פגישת לשם מועדון בתוכנית שיהיה חשוב לתוכנית: מיוחד מועדון
 לחברים נמצא הפרטית( והתוכנית המשולבת )התוכנית תוכניות בשתי קפה". כוס על "לשבת כדי וגם

 ;ונוח זמין יהיה שהמקום חשוב כי הדגישו המפעילים מכך. רצונם שביעות את: הביעו והם קבוע מועדון
 את מרתיעה הכפרית( בתוכנית שמתבצעת )כפי היום במרכז המתקיימת חברתית פעילות להערכתם,
המקום. של השלילית הסטיגמה בגלל הקשישים,

 הריחוק היא האזורית במועצה חברתית פעילות בארגון הבעיות אחת אזורית: במועצה חברתית פעילות
 ולא גבוהה, מאורגנת" "הסעה עלות היישובים(. באחד )הנמצא הפעילות למוקד היישובים בין הגאוגרפי

 כדי במיוחד, אטרקטיבית להיות צריכה .עצמה שהפעילות כיוון לבעיה, פתרון בכך יש אכן אם ברור
 היקף את להגדיל כדי כך, עקב בו. החברתית בפעילות יסתפקו ולא מיישובם, לבוא יטרחו שחברים

 מהמכללה מרצים עם הרצאות כגון, ייחודיות, פעילויות לארגן התוכנית מפעילי ניסו ההשתתפות,
טיולים. או קונצרטים האזורית,

 החברתית, לפעילות מאורגנת הסעה אין אחת(, )למעט התוכניות ברוב החברתית: לפעילות הסעה
 משתתפים היו כי דיווחו מהחברים אחוזים ואחד עשרים התוכנית. ביישובי או השכונות באחת הנערכת
 את לבחון ניתן החברים של הביקוש בשל אולם יקר, ההסעה ארגון מאורגנת. הסעה הייתה לו בתוכנית
מסובסד. בתשלום הפעלתו

59 שונים בנושאים הרצאות
42 טיולים
35 שונים בנושאים חוגים
26 קונצרטים
12 החברים בין פגישות
11 שולחן משחקי
10 הצגות
8 החברים בבתי מפגשים
4 סרטים
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 לדצמבר )נכון לחודש שקל 1,000 - שנקבע התקציב המפעילים, להערכת החברתית: לפעילות תקציב
 המידע דפי את שוטף, באופן לחברים, לשלוח ואף הסעות מקצועיות, פעילויות לארגן הספיק לא (,1997

הפעילויות. על

.בתוכנית התנדבות .10
בתוכנית ההתנדבותית הפעילות תיאור 10.1

 באמצעות החברים בין הדדית ועזרה תמיכה לעודד היא תומכת קהילה תוכנית של ממטרותיה אחת
 בינם הקשר להידוק ותורמת החברים של השתייכותם תחושת את מחזקת ההתנדבות התנדבות. פעולות

 האזורית, במועצה כי לציין יש שכונה. אב ועל החברתית המפעילה על מקלים הם כן וכמו עצמם, לבין
 עליו מקשה היישובים בין המרחק שכן יותר, רבה במידה אף השכונה לאב מסייעת המתנדבים פעולת
יישוב. בכל שלו הקשר אנשי הם והמתנדבים החברים, כל עם תכוף בקשר להיות

 המשרדית בעבודה מסייעים ;בבתיהם ומבקרים חברים עם רצוף טלפוני קשר מקיימים המתנדבים
 הפעילות בארגון מסייעים וכן החברים( על מידע ריכוז לחברים; בדואר מכתבים שליחת )למשל:

 הפעילות ובתכנון בייזום מסייעים גם המתנדבים המשולבת בתוכנית כספים(. איסוף )למשל, החברתית
 התוכנית מפעילי נפגשו הכפרית בתוכנית כי לציין יש חולים. חברים אצל ביקורים ומארגנים יוזמים וגם

 תוכנן כי לציין יש תפקידיהם. את עמם יחד והגדירו ציפיותיהם על למדו המתנדבים, עם פעמים שלוש
 אולם לקניות, או לטיפולים ליווי כגון: נוספים, לתפקידים גם שכונה" כ״נאמני מתנדבים להכשיר
אלה. תפקידים למלא החברים של הקושי בשל לפועל, יצאה לא התוכנית

 בתוכנית.במועצה הרכזת, בידי - המשולבת בתוכנית שונים: גורמים בידי והופעלו גויסו המתנדבים
 השכונה אב הכפרית בתוכנית במועצה(, מתנדבים )רכזת המקומית מהמועצה בנציגים נעזרים המקומית

 בין האחריות חולקה המסחרית ובתוכנית במועצה, המועדונים רכזת עם יחד המתנדבים להפעלת אחראי
ההפעלה(. על )האחראית המסחרית החברה לבין מתנדבים( לגיוס )האחראית העירייה

ההתנדבותית הפעילות הערכת 10.2
 עשרה לאחר רק המתנדבים גויסו הכפרית( ובתוכנית המסחרית )בתוכנית התוכניות ארבע מתוך בשתיים

 ובתוכנית בתוכנית(, חברים היו לא )הם מתנדבים שלושה פעלו המסחרית בתוכנית פעילות. חודשי
 שנת כחצי לאחר המתנדבים גויסו המשולבת בתוכנית התוכנית(. חברי היו )כולם תשעה פעלו הכפרית
 היו מהם ארבעה רק אולם מתנדבים, 25 גויסו המקומית במועצה ובתוכנית ,15ל־ הגיע ומספרם פעילות,
בתוכנית. חברים

 מתנדבים )רובם בתוכנית מתנדבים 10% מתוכם ,30% היה שונות במסגרות המתנדבים החברים אחוז
 רצון שביעות הביעו בתוכנית המתנדבים כל כי לציין יש אחרות(. בתוכניות וגם התוכנית במסגרת גם

מפעילותם.
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 היו לא החברים שבגללן הסיבות (.15 )לוח כן לעשות 10% רצו בתוכנית, התנדבו שלא החברים מקרב
 ;בשכר( עבדו בתוכנית מהחברים 8% כי לציין יש ,46%) אחרים עיסוקים היו בתוכנית להתנדב מעוניינים

 להם אין כי ציינו 16% ;להתנדב להם מאפשר אינו זוגם( בני של מצבם )או הרפואי מצבם כי ציינו 38%
 תוצאות שאין תחושה להם יש כי ציינו 2%ו- אחרות, במסגרות להתנדב העדיפו 6% להתנדב; עניין

(.16 )לוח להתנדבותם

)באחוזים( להתנדב החברים ונכונות התנדבות :15 לוח
100 חכול סך

שונות במסגרות מתנדבים
30 כן
70 לא

שונות( במסגרות חמתנדבים )בקרב בתוכנית מתנדבים
10 כן
90 לא

לחתנדב מעוניינים
10 כן
90 לא

)באחוזים( *להתנדב החברים נכונות לאי סיבות :16 לוח
46 אחרים עיסוקים

38 ירוד בריאות מצב
16 להתנדב עניין אין

6 אחרות במסגרות להתנדב מעדיפים
2 להתנדבות תוצאות שאין תחושה

אחת. מתשובה יותר לענות שניתן כיוון 100%מ- ליותר מסתכמות התשובות *

 בתחילה ראשית, אליה. המתנדבים גיוס ולמועד בתוכנית ההתנדבות להיקף הסברים מספר להעלות ניתן
 השכונה אב שבה בתוכנית שנית, מתנדבים. בגיוס ופחות וב״הרצתה", התוכנית בשיווק עסוק הצוות היה

 ורק לכך, המתאימים הכישורים לו היו שלא כיוון יפה, עלתה לא הפעילות המתנדבים, גיוס על אחראי
 גיוס המסחרית, בתוכנית בגיוס. שיפור חל המקומית, הסוציאלית מהעובדת סיוע שקיבל לאחר

מסחרית. לחברה מתנדבים לגייס התקשו בעירייה המפעילים כי נראה אטי. היה המתנדבים

השכונה אב של תפקודו הערכת .11
 יכולים והם החברים, עם יום־יומי בקשר נמצא הוא בתוכנית. מפתח דמות הוא שצוין, כפי השכונה, אב

 השכונה אב עם החברים של הקשר בדפוסי נדון זה, בפרק הצורך. בעת עזרה לקבלת אליו לפנות
 יש כאמור, השכונה. אבות של פעולתם על המפעילים הערכת תיבחן כן, כמו מתפקודו. הרצון ובשביעות

משרתם. ובהיקף השונות בתוכניות השכונה אב תפקיד את הממלאים האנשים במספר הבדלים
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 אבות כל :שלהם הסוציו־דמוגרפי הפרופיל את נשרטט השכונה אבות של תפקודם את שנבחן לפני אולם,
 בעלי תיכונית, השכלה בעלי רובם מוקדמת, לפנסיה פרשו כולם ,61-51 בני גברים, הם בתוכנית השכונה;
קשישים. עם בעבודה ניסיון חסרי וכן זקנה בנושאי ידע וחסרי טכניים כשרים

 הרצון ושביעות השכונה אב עם החברים של הקשר דפוסי 11.1
מתפקודו שלהם

 ביקר. הוא (89%) רובם ובבית השכונה, אב את מכירים (94%) בתוכנית החברים רוב כי עלה מהממצאים
 או חברתיים במפגשים בבתיהם, )למשל, פעם מדי אותו פוגשים הם כי ציינו אחוזים ושישה חמישים
 מקרב כלל. אותו פוגשים אינם או בקביעות, אותו פוגשים אינם כי ציינו 44%ו- התוכנית(, במשרדי
 בשבוע, פעמים מספר עד בשבועיים פעם עמו נפגשים כמחציתם כי מתברר, אותו הפוגשים החברים

בחודש(. פעם עד שבועות שלושה )כל יותר רחוקות לעתים אותו פוגשים וכמחציתם

 השכונה אב כי ציינו (44%) ממחצית פחות יותר: מצומצם לחברים השכונה אב בין הטלפוני הקשר היקף
 השכונה שאב שחשוב ציינו (61%) יותר גבוה אחוז בשלומם. לדרוש כדי פעם, מדי אליהם, התקשר
 פעם (,38%) בשבוע פעם בין של בתדירות (:17 )לוח בשלומם לדרוש כדי פעם מדי לחברים יתקשר

(.35%) בחודש ופעם (24%) בשבועיים

)באחוזים( משבתה אב עס הקשר דפוסי :17 לוח
לא כן מכול סן :הבאות השאלות על החברים תשובת

6 94 100 השכונה אב את מכירים הם האם

‘11 89 100 אחת פעם לפחות החבר בבית ביקר השכונה אב האם

44 56 100 בקביעות החבר עם נפגש השכונה אב האם

56 44 100 לחבר השכונה אב בין טלפוני קשר יש האם
בכלל. אותו פוגש לא או בקביעות השכונה אב את פוגש לא :הכוונה ־ ״לא״ *

 או אוכל בהכנת לעזרה )זקוקים IADL^ המוגבלים החברים עם יותר תכוף בקשר נמצא השכונה אב
 פוגשים הם כי ציינו IADL^ המוגבלים מהחברים 39% :העצמאיים לחברים בהשוואה הדירה( בניקיון

 מהחברים 74% כן, כמו החברים. כלל בקרב 27% לעומת בשבועיים פעם - בשבוע פעמים כמה אותו
 מכלל 61%ל־ בהשוואה לשלומם, לשאול אליהם יתקשר השכונה שאב חשוב כי ציינו IADL^ המוגבלים
החברים.

 בתוכנית החברים אחוז כי העלתה החברים עם השכונה אב של השונים הקשר דפוסי בין ההשוואה
 יותר גבוה בקביעות השכונה אב את פוגשים הם כי המדווחים הכפרית ובתוכנית המקומית במועצה

 יש החברים(. כלל בקרב 56%ל- בהשוואה המקומית, במועצה בתוכנית 71%ו- הכפרית, בתוכנית 75%)
 בשתי מסתייעים והם משרה, בחצי שכונה אבות שני פועלים המקומית במועצה בתוכנית כי לציין
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 שבהם החברים, ממספר נמוך זה ומספר ,80 הוא שכונה אב כל מטפל שבהם החברים מספר מט״זיות.
 160 עד 100מ- נע המספר ־ משרה( )חצי דומה משרה בהיקף האחרות, בתוכניות השכונה אבות מטפלים
הבא. בסעיף תידון לטפל צריך השכונה אב שבהם האופטימלי החברים מספר סוגיית חברים.

)באחוזים( אליהם השבתה אב של התקשרותו חשיבות על החברים תפיסת :18 לוח
100 חבול סך

61 חשוב כן
39 חשוב לא

בחודש חרצויח ההתקשרות תדירות
38 פעמים ארבע
24 פעמים 2
35 אחת פעם
3 אינדיבידואלי

 רצונם שביעות את לבחון כדי שאלות שלוש החברים את שאלנו השכונה: אב מתפקוד רצון שביעות
:השכונה אב של מתפקודו

 הזקן, למען העמותה בידי המופעלות בתוכניות כאמור, השכונה!" אב את להשיג לן קל "האם ♦
 חברה על־ידי המופעלות בתוכניות זאת, לעומת ישירות. השכונה לאב להתקשר יכולים החברים

 ההערכה ולכן השכונה; לאב פניותיהם את מעביר והוא המצוקה, למוקד פונים החברים מסחרית,
 עם המוקד של הקשר סוגיית המוקד. של בזמינותו גם אלא השכונה, אב של בזמינותו רק לא תלויה

בהמשך. תיבחן השכונה אב

 יחסים מערכת ליצור היכולת השכונה!" אב של עזרתו את ולבקש לפנות נוח מרגיש אתח "חאם ♦
 הצלחתו למידת מדד היא עת ובכל בעיה בכל השכונה לאב לפנות נרתעים אינם החברים שבה פתוחה,

 כי ציינו חברים מספר בשירותים, השימוש דפוסי על בפרק שצוין כפי תפקידו. במילוי השכונה אב של
נעים". להם היה ש״לא כיוון מהתוכנית, שירותים לבקש פנו לא

 את החברים את שאלנו כאשר השכונה!" אב של הכללי מתפקודו כללי באופן מרוצה אתה "האם ♦
 השאלה, על להשיב ידעו שלא חברים יש כי התברר מתפקודו, רצונם שביעות את ובחנו השאלות שלוש
 על להשיב יכולים אינם ולכן אותו להשיג ניסו לא כי ציינו 40% :עמו קשר להם היה שלא כיוון

 אינם כי ציינו 31%ו- אליו, לפנות הנוחות תחושת על דעה לחוות יכולים אינם כי ציינו 16% השאלה,
 אחד רק אשר זוג, בני יש אלו חברים שבקרב ייתכן, כי לציין, יש (.19 )לוח תפקודו את להעריך יודעים

 היו והם השכונה אב את להשיג קל היה (55%) מהחברים כמחצית לדעת השכונה. אב לסיוע פנה מהם
 החברים של רצונם שביעות מידת בבחינת אליו. לפנות נוח היה 65%ול- הכללי, מתפקודו מרוצים
 (92%) רובם יותר: חיובית מגמה הסתמנה השאלות על להשיב וידעו השכונה אב את היטב שהכירו

 הם כי ציינו 79%ו־ לעזרה בבקשה אליו לפנות נוח כי ציינו 75% השכונה, אב את להשיג קל כי ציינו
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 מיד מגיע סבלני, התעניינות, כלפיהם מפגין שהוא מכך מרוצים היו הם (.20 )לוח מתפקודו מרוצים
 התקשו כי ציינו השכונה, מאב מרוצים היו שלא מי האפשר. במידת להם ומסייע אליו כשבונים
 טיפולו מדרך שהתאכזבו או בשלומם, להתעניין הרבה לא ;מקצועי די היה לא הוא כי ;אותו״ ״להשיג
כלשהו. בנושא

)באחוזים( החברים כלל בידי חשבונה אב הערכת :19 לוח
יודע לא חיובית שלילית הכול סך הערכה מדד

40 55 5 100 אותו להשיג קל
קל קל/קשה כ״כ לא

16 65 19 100 אליו לפנות נוח
נוח נוח לא נוח/ כ״כ לא לעזרה בבקשה

31 55 . 14 100 כללית רצון שביעות
מרוצה לא מרוצה/ כ״כ לא

מרוצה

)באחוזים( תפקודו את להעריך שידעו החברים בידי השכונה אב הערכת :20 לוח
חיובית שלילית . הכל סך הערכה מדד

92 8 100 אותו להשיג קל
קל קשה קל/ כ״כ לא

75 25 100 אליו לפנות נוח
נוח נוח לא נוח/ כ״כ לא

79 21 100 כללי תפקוד
מרוצה לא מרוצה/ כ״כ לא

מרוצה

 כך, השכונה. מאב הרצון שביעות לבין הנוחות, ותחושת הגישה קלות בין מובהק קשר יש כי לציין מעניין
 (,89%) אותו להשיג להם קל כי שציינו לחברים ייצוג-יתר יש ממנו המרוצים החברים לקרב למשל,
 החברים בקרב דומה, באופן אותו. להשיג מתקשים הם כי שציינו (42%) יותר נמוך אחוז לעומת

 אחוז לעומת (,84%) אליו לפנות נוח מרגישים הם כי שדיווחו לאלה ייצוג-יתר יש השכונה מאב המרוצים
 תדירות בין מובהק קשר נמצא כן, כמו אליו. לפנות נוח מרגישים שאינם מי של (65%) יותר נמוך

 נוח כי שציינו החברים בקרב :אליו לפנות הנוחות תחושת לבין השכונה, אב עם החברים של פגישותיהם
 בשבוע(; פעמים )מס׳ גבוהה בתדירות עמו שנפגשו לחברים (92%) יתר ייצוג יש השכונה לאב לפנות להם
בחודש(. )כפעם נמוכה בתדירות עמו שנפגשו חברים של (70%) יותר נמוך אחוז לעומת זאת

 החברים בקרב השונות, בתוכניות השכונה אבות של הכללי מתפקודם הרצון. שביעות רמת מהשוואת
 90%) ביותר הגבוהה היא הרצון שביעות המקומית במועצה בתוכנית כי התברר כך, על דעה שהביעו
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 אב של בטיפולו החברים מספר זו בתוכנית החברים(. כלל בקרב 79%ל־ בהשוואה השכונה מאב מרוצים
קטן. היה השכונה

 השכונות משתי אחת בכל הכללי מתפקודו הרצון שביעות מהשוואת השכונה: לאב הגישה קלות
 שבה השכונה א׳, בשכונה החברים עם יותר הדוק בקשר נמצא השכונה אב כי נמצא המסחרית, בתוכנית

 48% לעומת בה, מהחברים 72% עם קבוע באופן נפגש הוא התוכנית: מועדון פועל ובה מתגורר הוא
 מרוצים השכונה אב של מגוריו שכונת תושבי מהחברים 91% כן, כמו השנייה(. מהשכונה מהחברים

 היא לכך הסיבה כי ייתכן בהחלט יותר. המרוחקת השכונה מתושבי (52%) יותר נמוך אחוז לעומת ממנו,
 יותר גבוהה בתדירות השכונתי במועדון המבקרים אלו ואת בשכונתו החברים את פוגש השכונה שאב

 צריך כי הצביעו התוכנית מפעילי המרוחקת. בשכונה הגרים החברים עם פגישותיו תדירות לעומת
 החברים כל עם שוטף בקשר נמצאים שהם ולוודא השכונה, אבות פעילות על הפיקוח את להגביר

בתוכנית.

השכונה אבות של תפקודם על המפעילים הערכת 11.2
 יכולת ־ לבחירתם שהופעלו הקריטריונים השכונה. אבות של מתפקודם רצון שבעי היו התוכניות מפעילי
 זאת, עם לתפקיד. מתאימים אנשים בבחירת סייעו - טוב טכני וכושר טובים אנושיים קשרים ליצור
 עם בעבודה ניסיון חסרי והיו מוגדרים, בתפקידים טכניים, בתחומים בעבר עסקו שנבחרו השכונה אבות

 של ולהדרכה לסיוע נזקקו הם ;לקשישים המוצעים והשירותים הזקנה בתחום ידע חסרי או קשישים,
 להם ולסייע בנושא ידיעותיהם את להרחיב כדי שכונה, לאבות מיוחד קורס ארגן אשל מקצוע. אנשי

 הצורך על הצביעו השכונה ואבות התוכנית מפעילי התפקיד. במסגרת ובהתמוז־דויות תפקידיהם בהגדרת
 סיכום ,15 בפרק להלן נידונות החשובות הסוגיות יותר. ברורה בצורה השכונה אב תפקידי את להבנות
פיתוח. וכיווני

 קיים כי מורים הממצאים ואמנם, בתוכנית. השכונה אבות של מרכזיותם על הצביעו התוכנית מפעילי
 מאב מרוצים שהיו מי חיובי. הוא מהתוכנית הרצון שביעות לבין השכונה מאב הרצון שביעות בין מתאם

.14 בפרק מפורט דיון ראה כך ועל מהתוכנית, גם מרוצים היו השכונה

בתוכנית המצוקה מוקד .12
 והערכתם התוכנית מפעיל■ עם המצוקה מוקד של הקשר דפוס■ 12.1

 פניות של שוטף רישום מתנהל במוקד ביממה. שעות 24 החברים לפניות הכתובת הוא המצוקה מוקד
 הטיפול את קיבל שהחבר לוודא המוקדנית של תפקידה בהן. הטיפול אופן ושל אירועים ביומן החברים,

המתאים.

 חירום פניות רק מקבל שרה" "יד מוקד : בתוכנית המצוקה מוקדי שני של הפעלתם בדפוס הבדל קיים
החברה של החירום במוקד ישירות. מקבל השכונה אב הפניות יתר ואת אמבולנס(, ברופא, )צורך
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_____________________________________ )באחוזים( *החברים דיווח לפי למוקד, פגייח אופני : 21 לוח
88 המצוקה לחצן באמצעות

59 היד שעון על לחיצה באמצעות

___________36______________________________________________________________ הטלפון באמצעות
אחת. מתשובה יותר לענות שניתן כיוון ,100%מ־ ליותר מסתכמות התשובות *

 החברים המצוקה: במוקד תישמע קריאתם בדירתם מקום מכל כי החברים, של הביטחון מידת ב.
 המצוקה מוקד בזכות האם בחנו אנו האישי. ביטחונם את להגביר כדי בעיקר לתוכנית הצטרפו כי ציינו

 כי התברר בדירתם. מקום מכל אותם לשמוע תוכל המוקדנית המוקד, אל יפנו שכאשר בטוחים אכן הם
 אותם לשמוע יכולה אינה שהמוקדנית סבורים מהחברים 13% אולם בכך, בטוחים (78%) החברים רוב

 את לתרגל למפעילים הציע המחקר צוות (.22 )לוח וכד׳(; מרפסת מטבח, :)כגון בדירתם שונים ממקומות
 לבחון יש בדירתו, מקום מכל החבר את שומעים אין אם ההתקנה. בעת החברים, עם המכשיר הפעלת
המכשיר. של מיקומו את מחדש

)באחוזים( בדירה, מקום מכל נקלטות למוקד מם שקריאותי המידה את החברים הערכת :22 לוח
100 מכול סך

78 כן
13 לא
9 ניסה יודע/לא לא

 מהם 26% כי התברר, החברים מדיווחי לפנייה: והסיבות המוקד עם החברים של הקשר תדירות ג.
 למוקד מתקשרים אינם שלישים כשני תקין, המצוקה שמכשיר לבדוק כדי פעם, מדי למוקד מתקשרים

 מהתוכניות, בחלק כי לציין יש קבוע. באופן זאת עושים אינם כי ציינו 8%ו־ תקין, שהמכשיר לבדוק כדי
 לוודא כדי בחודש, פעם המצוקה מכשיר את להפעיל מונחים החברים כי המוקד על האחראים ציינו

(.23 )לוח תקין שהמכשיר

 פעם אף התקשרו לא (,36%) כשליש כלשהי; מסיבה למוקד, לאחרונה התקשרו מתי נשאלו החברים
 התקשרו רבע לשנה; האחרונים החודשים שלושת בין התקשרו 11% כן; שעשו זוכרים אינם או למוקד,

האחרון. בחודש התקשרו 29% ;חודשים שלושה עד מחודש למעלה לפני

)באחוזים( ממצוקת מכשיר תקינות לבדיקת למוקד פעם(, )מדי מתקשרות :23 לוח
100 מכול סך

26 כן
66 לא
8 לפעמים
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 )באחוזיס( למוקד אקרע התקשרות מועד :24 ארו
100הכול סן

29 האחרון בחודש
25 חודשים שלושה ־ מחודש למעלה
11 שנה עד חודשים משלושה למעלה

36 זוכר פעם/לא אף

 בעיה הייתה מהפונים 41%ל־ :תחומים במספר לסיוע בבקשה האחרונה בפעם למוקד פנו החברים
 בנושאים לסיוע פנו 7%ו- בדירה, בעיה הייתה 15%ל־ פועל; המכשיר האם לבדוק רצו 37% רפואית;
לחו״ל(. נסיעה על למוקד הודעה ;מינוי הפסקת ;תשלומים בנושא )בעיות מנהליים

 ואחד שמונים המוקדניות. משירות מרוצים היו (89%) החברים רוב המוקד: עם מהקשר רצון שביעות ד.
 ידידותית. והייתה לקריאה מיד ענתה - ביעילות בפנייתם טיפלה המוקדנית כי ציינו מהם אחוזים
 מאוחר התקשרה המוקדנית :)למשל והמסור המהיר והטיפול הטוב היחס את החברים ציינו במיוחד

 לטענתם, מהשירות; מרוצים היו לא כי ציינו אחוזים עשר אחד טופלה(. שהבעיה לוודא כדי יותר
 והנהג אמבולנס שלחה היא )למשל, בבעייתם לטפל כיצד ידעה לא והיא מידע מספיק היה לא למוקדנית

רופא(. לשלוח במקום משפחה לבן התקשרה או תשלום, דרש

החברי□ של הדיור תנאי .13
 ידי על ביותר הנדרש השירות שכן למפעילים, חשובה סוגיה היא בתוכנית החברים של הדיור תנאי

 זה בפרק בתוכנית. חברותם במהלך זה בתחום לסיוע זקוקים היו כי ציינו 58% ;תיקונים הוא החברים
 ידיות להם יש האם בעיות, אילו כן, ואם בדירה, בעיות להם יש האם :החברים של הדיור תנאי את נבחן

 עינית פלדלת, ביטחון, )שרשרת ובטיחות הגנה באבזרי מצויד ביתם האם ובאמבטיה, בשירותים אחיזה
 על תמונה לספק יכול זה מידע נוחה. לדירה הגישה האם וכן אוטומטי(, חשמלי מפסק הדירה, בדלת
בתחום. החברים צורכי ועל המפגעים היקף

 (94%) החברים ורוב מתגוררים, הם שבהן הדירות של הבעלים הם (87%) בתוכנית החברים מרבית
: (25 )לוח בדירותיהם בעיות מספר על דיווחו החברים מהן. מרוצים

דולפים. או רטובים התקרה או הקירות כי ציינו 20% ♦
בביוב. או בצנרת בעיות להם יש כי ציינו 14% ♦
בקירות. סדקים להם יש כי ציינו 13% ♦
חמים. מים באספקת בעיות להם יש כי ציינו 11% ♦

 ידיות אין 57%ל- כי התברר במקלחת, או באמבטיה בשירותים, אחיזה ידיות יש לחברים האם כשבחנו
 לידיות זקוקים הם כי ציינו מהחברים אחוזים עשר שמונה מהמקומות. בחלק רק יש 24%ל- כלל, אחיזה
באמבטיה. או בשירותים אחיזה
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:כי התברר החברים, בדירות בטיחות אבזרי של הימצאותם בבדיקת
ראשי. אוטומטי מפסק יש 93%ל- ♦
הדירה. בדלת עינית יש 75%ל־ ♦
לדלת. ביטחון שרשרת יש 63%ל- ♦
............... . . ישפלדלת.57%ל-♦
סורגים. מותקנים ראשונה ובקומה קרקע בקומת מהמתגוררים 52% של בבתיהם ♦

 מאחר חמים(,! מים צנרת, )סדקים, בעיות יש מהחברים בחמישית של בדירותיהם כי עולה, מהנתונים
 לאמבטיה בסיסיים עזר אבזרי אין בביתם אשר חברים יש כן;־ כמו ישנות" בבתיהם השונות שהמערכות

ד . ־ : ־ לבית. בטיחות אבזרי או מעקים(, )כגון,

)באחוזים( תגאיהדיורשלהם את החברים הערכת : 25 לוח
: . ר; מאפיינים

100 הכול סך

הדירה על בעלות
87 ק .. בעלות־החבר
7................. ׳בךה׳זויג׳ או על-שםיהרובר׳ מפתח בדמי
2 משפחה ובני החבר של משותפת בבעלות
3 פרטי/יישוב בית מבעל חודשית ;שכירות
1 דירה שכר משלם ולא החבר בבעלות לא

מהדירה רצון שביעות
94 מרוצה
6

ך׳ודלף•־; .?‘'י׳. מרוצה ככה/לא ככה

דולפים או רטובים תקרה או קירות
20 י כן
80

/'׳־. (1 ־ע: 7 ! . ■
לא

בביוב או בצנרת בעיות
14 כן
86 ״:W C־,>. .־:■לא ־
התקשרו ׳־?;ע •: בקירות גדולים סדקים
13 . ■■ , . כו
87 לא

..... 11
 _ חמים מים באספקת בעיה

’ כן
89 לא

 מקלחת או באמבטיה בשירותים, לאחיזה ידיות או מעקות הימצאות
19'לוגבכולם

24 בחלק רק כן,
57 לא
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מאפיינים
תמשך - )באחוזים( שלהם מדיור תנאי את החברים הערכת :25 לוח

18
82

 ידיות או למעקים זקוק תאם בחלק, רק יש אם או בכלל, אין אם
מקלחת או באמבטיה בשירותים, אחיזה

כן
לא

ראשונה( ובקומה קרקע בקומת הגרים )לחברים החלונות בכל סורגים
52 כן
48 לא

לדלת ביטחון שרשרת
63 כן
37 לא

פלדלת
57 כן
43 לא

הדירה בדלת עינית
75 כן
25 לא

אוטומטי חשמל מפסק
93 כן
7 לא

מהתוכנית הרצון שביעות .14
 להצטרף לחבריהם ימליצו כי דיווחו החברים ורוב גבוהה, הייתה מהתוכנית הרצון שביעות כללי, באופן
 שהשירותים חשבו 8% בינוניים; שהם - 15% טובים; בתוכנית שהשירותים סבורים היו 66% אליה:
בשירותיה. נעזרו לא שעדיין היות דעה, לחוות התקשו 11%ו־ טובים אינם

 דעתם את שחיוו מי בקרב מהתוכנית הרצון ושביעות השכונה מאב הרצון שביעות בין הקשר בבחינת
 מרוצים של יותר גבוה אחוז נמצא השכונה מאב המרוצים החברים בקרב :חיובי מתאם הסתמן בנושא,

 78% לעומת מהתוכנית, מרוצים הם כי ציינו השכונה מאב המרוצים מהחברים 87%) מהתוכנית גם
 מאב הרצון לשביעות מהתוכנית הרצון שביעות בין בקשר גם הסתמנה דומה מגמה החברים(. כלל בקרב

 רצון שביעות חוסר על דיווח לא חבר אף המקומית, במועצה בתוכנית כי לציין מעניין השכונה.
 בתוכנית זאת ולעומת השכונה. מאב במיוחד גבוהה רצון שביעות גם הייתה שם ואכן מהתוכנית,
 15%) האחרות בתוכניות מאשר יותר גבוה היה מהתוכנית מרוצים היו שלא החברים אחוז המסחרית

 השכונה מאב הרצון שביעות חוסר כי התברר זה במקום ואכן, החברים(, כלל בקרב 8% לעונת
 תפקודו הערכת ,11 פרק )ראה החברתית הפעילות ממוקד המרוחקת בשכונה בעיקר בולט ומהתוכנית

השכונה(. אב של
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 או בטוחים, אינם כי שציינו 4% לעומת לתוכנית, להצטרף לחבריהם ימליצו כי ציינו (92%) החברים רוב
 שהם שהמחיר ציינו .אחוזים וחמישה שבעים (.28 )לוח לחבריהם כך על ימליצו שלא שציינו 4%

 שקיבלו חברים (.29 )לוח מדי גבוה הוא כי ציינו 11%ו- גבוה; קצת הוא כי ציינו 14% סביר, משלמים
 מובהק נמצא ההבדל סביר. אינו לתוכנית החודשי התשלום כי להעריך (19%) יותר נטו הכנסה השלמת
סטטיסטית. מבחינה

)באחוזים( התוכנית שירותי את החברים כלל הערכת :26 לוח
100 הכול סך

66 טובים
15 בינוניים
8 טובים לא
11 יודע לא

)באחוזים(** מהתוכנית* רצונם שביעות לבין השכונה מאב החברים רצע שביעות בין קשר :27 לוח
השכונה אב מתפקוד הרצון שביעות

בתוכנית השירותים את החברים הערכת
 מרוצים/ כ׳׳כ לא

מרוצים לא
 / מאוד מרוצים

מרוצים הכול סך
22 78 הכול סך

13 87 100 טובים
28 71 100 בינוניים
66 34 100 טובים לא

P < 0;05 *
השאלות. שתי על להשיב יודעים אינם כי שציינו לחברים מתייחסים אינם הנתונים “

)באחוזים( חבריהם בפגי התוכנית על להמליץ החברים נכונות :28 לוח
100 הכול סך

92 מלאה נכונות
4 חלקית נכונות

4 • י. . נכונות אין

)באחוזים( החברים בעיני החודשי התשלום גובה :29 לוח
100 הכול סך

75 ; סביר
14 גבוה סביר/קצת כל-כך לא
11 ' מדי סביר/גבוה לא
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: (30 )לוח בתוכנית מרוצים אינם וממה מרוצים הם ממה החברים את שאלנו פתוחה בשאלה

 (;56%) להם מקנה שהתוכנית הביטחון מתחושת בעיקר מרוצים החברים בתוכנית! מרוצים ממת ♦
 וכן (23% במוקד, מוקדניות רכזת, שכונה, )אב המפעילים מיחס (,27%) החברתית מהפעילות
 ובתוכנית המשולבת בתוכנית כי לציין מעניין (.17%) רפואיים שירותים מספקת שהתוכנית מהעובדה

 מכלל 27% לעומת בהתאמה, 47%ו- 37%) החברתית הפעילות את ציינו חברים יותר הכפרית
 לעומת 42%) המפעילים יחס את לטובה חברים יותר ציינו המקומית במועצה בתוכנית החברים(.

 הצטרפו כי ציינו המקומית במועצה בתוכנית מהחברים גבוה אחוז כן, כמו החברים(, מכלל 23%
 ביחס זאת ציינו 18%) דחופים במקרים תרופות בהבאת בהסעות, בקניות, סיוע לקבל כדי לתוכנית

החברים(. מכלל 7%ל-
 שלושים מהם מרוצים. אינם ממה ציינו מהחברים אחוזים ושלושה ארבעים מרוצים! אין ממת ♦

 ציינו חלק ומתוכניה: החברתית הפעילות מארגון רצון שביעות חוסר הביעו אחוזים ושלושה
 די אינן הפעילויות ;בתוכנית הפעילות על כתוב מידע מקבלים אינם שהם ;מביתם רחוק שהמועדון
 עשרים ברמה". "אינם לפעילות, המגיעים החברים, כי צוין וכן נוחים; אינם הפעילות ימי מגוונות;
 בית ביקור של שהשירות רצוי לדעתם, ;הרפואי מהשירות מרוצים אינם כי ציינו מהחברים אחוזים

 עשר תשעה אמבולנס. עבור לשלם נדרשו שבהם מקרים על דווח כן, כמו ;שעות 24ל־ יורחב רופא של
 עסוק השכונה אב כי ציינו הם ;המוקדמות ומשירות השכונה אב מיחס מרוצים אינם כי ציינו אחוזים

 כמו כלפיהם. אכפתיות מביע ואינו להם הרצויה בתכיפות מתקשר אינו הוא כי וכן מתפנה, ואינו מדי
 אחוזים עשר ארבעה אליהן. שהופנתה לבעיה הולם פתרון נתנו לא המוקדמות כי שציינו מי יש כן,

 התיקונים. משירות מרוצים היו לא כי דיווחו אחוזים ועשרה התוכנית ממחיר מרוצים אינם
 המקצוע בעל את למצוא הצליח לא שהמוקד או מקצוע, לבעל מדי גבוה מחיר שילמו לדבריהם,

הדרוש.

)באחוזים( ממנה רצתם שביעות ולאי מהתוכנית החברים רצון לשביעות סיבות :30 לוח
בתוכנית מרוצים לא ממה

*(n=340)
בתוכנית מרוצים ממה

(n=651)
56 ביטחון תחושת

33 27 חברתית פעילות
19 23 שכונה( אב )מוקד, התוכנית מפעילי יחס
20 17 רפואיים שירותים

7 הסעות סידורים, תרופות, בקניות, סיוע
10 5 תיקונים שירות
14 2 לתוכנית התשלום גובה

2 הסעות
אחת מתשובה יותר לענות שניתן כיוון ,100%מ־ ליותר מסתכמות התשובות *
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פיתוח וכיווני סיכום .15
 לבתיהם מקבלים הם כך לשם בבטחה. בביתם לגור להמשיך לקשישים מאפשרת תומכת קהילה תוכנית
 התוכנית חברתיות. פעילויות מגוון להם ומוצע בתיקונים( וסיוע רפואיים )שירותים חירום מוקד שירותי

 מחקר הארץ. ברחבי ביישובים ומסחריים מקומיים וגורמים והרווחה העבודה משרד אשל, בידי מופעלת
 על שוטף מידע למפעילים לספק נועד אשל בהזמנת ברוקדייל ג׳וינט־מכון שערך המלווה ההערכה

 המופעלת תוכנית :תוכניות ארבע נבחנו במחקר מטרותיהן. את משיגות הן האם ולבחון הפעילויות
 במועצה הזקן למען העמותה על־ידי המופעלת תוכנית מקומית, במועצה הזקן למען העמותה על-ידי

 והתוכנית בעיר מסחרית חברה באמצעות הזקן למען העמותה על־ידי המופעלת תוכנית האזורית,
 כדי לתוכנית הצטרפו החברים רוב כי נמצא ומסחריים. עירוניים גורמים בשיתוף בעיר מופעלת הרביעית

 כי ציינו החברים רוב התוכנית. משירותי מרוצים אכן מהם שלישים וכשני ביטחונם תחושת את להגביר
אליה. להצטרף לחבריהם ימליצו

 ופיתוח תכנון לצורך הדעת, את לתת חשוב שעליהן וסוגיות מהמחקר עיקריים ממצאים להלן נציג
השירות:

השיווק ושיטות בתוכנית החברי□ גיוס 15.1
 אב בתי 203 ־ 142 :הראשונה הפעילות בשנת כבר החברים בגיוס הצלחה על הצביעו המחקר ממצאי

 על-ידי המופעלות בתוכניות אב בתי 137 - 71 ובין המסחרית החברה בשיתוף המופעלות בתוכניות
 מפגשי (,21%) מידע עלוני של ישיר דיוור שיטות: במגוון נעזרו החברים לגיוס הזקן. למען העמותה

 (.12%) משפחה מבני ומידע (13%) החבר בבית השכונה אב ביקור (,18%) טלמרקטינג (,21%) פרסום
 על מדי מסיבי שכנוע הפעלת למניעת ופיקוח, לב שימת מחייבת רבים תקשורת לערוצי החשיפה

 שפורטו מהשיטות יותר נמוך באחוז נעשתה מקצוע אנשי על-ידי לתוכנית קשישים הפניית הקשישים.
(.7%) לעיל

 לתוכנית להפנות יכולים שהם כיוון בשטח, המקצוע אנשי עם הפעולה שיתוף להגברת חשיבות קיימת ♦
 התוכנית מפעילי כן, כמו התוכנית. בשירותי להיעזר שיכולים בקהילה, להם המוכרים קשישים,

בקהילה. קשישים של מסופקים לא צרכים על מידע להם להעביר יכולים

היעד ואוכלוסיות בתוכנית החברים אוכלוסיית 15.2
 את מגדירים (56%) רובם. עצמאית. לאוכלוסייה בעיקר כיום, פונה, התוכנית שירותי היצע תפקודי: מצב

.ADL-o מוגבלים מהחברים 7%ו- ״טוב-מאוד/טוב״ הבריאותי מצבם
 לצורכיה. שיתאימו כך האדם, וכוח השירותים סל הרחבת תחייב יותר מוגבלות לאוכלוסיות פנייה ♦

חברותם. במהלך בתפקודם היורדים בתוכנית, לחברים אף לסייע יכולה השירותים התאמת
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 מערבי ממוצא מרביתם (,60%) 80-71 בני קשישים בעיקר הם התוכנית משתתפי כלכלי־חברתי: מצב
 מצבם כי ומדווחים על-תיכונית/אקדמית השכלה בעלי 43%ו- בתיכון( למדו 43%) משכילים (,75%)

המבוססות. מהשכונות חברים יותר הצטרפו לתוכנית כי מתברר (.78%) ״טוב-מאוד/טוב״ הכלכלי
 את להגביר עשויות לצורכיהן הפעילות והתאמת חלשות אוכלוסיות למשיכת הדרכים בחינת ♦

בתוכנית. השתתפותן

בתוכנות הביתנים השירותים הערכת 15.3
 (78%) העיקרית הסיבה הם חירום בשעת והסיוע המצוקה ללחצן ההתחברות :הרפואיים השירותים
 על יודעים 80%) בה ניתנים רפואיים שירותים אילו יודעים החברים מרבית ואמנם לתוכנית. להצטרפות

 78%) רפואיים לשירותים הנזקקים רוב אמבולנס(, שירות על יודעים 64% רופא, של בית ביקור שירות
 72% ־ מרוצים ורובם לקבלם פנו אמבולנס לשירותי שנזקקו ממי 55%ו- רופא, לשירותי מהזקוקים

האמבולנס(. משירות מרוצים 64%ו־ הרופא מביקור מרוצים
 להשתמש ולעודדם לקבל, זכאים הם רפואיים שירותים אילו יודעים אכן החברים כי לוודא חיוני ♦

 את להגביר התוכנית מפעילי על הרפואיים, מהשירותים הרצון שביעות העלאת לשם אלה. בשירותים
אלה. שירותים ספקי על הפיקוח

 שעות בכל רופא של בית ביקור של שירות הרחבת למשל, הרפואיים, השירותים היצע הגדלת בחינת ♦
 צורכיהם על לענות יכולה התוכניות, באחת כבר שנעשה כפי והלילה(, הערב בשעות רק )ולא היממה

 יורד שתפקודם בתוכנית, חברים צורכי ועל לתוכנית, להצטרף המעוניינים יותר, מוגבלים חברים של
הזמן. במשך

 באב נעזרו לו שנזקקו החברים (70%) ומרבית (,89%) ביותר המוכר הוא זה שירות :התיקונים שירות
שקיבלו. מהשירות מרוצים היו (73%) ורובם השכונה

 רמת העלאת ולשם השכונה, אב בידי הניתן התיקונים משירות הרצון שביעות רמת העלאת לשם ♦
 שלבי בכל פיקוחם את להגביר השכונה אבות על המקצוע, בעלי של עבודתם מאיכות הרצון שביעות
 שהתבצעה העבודה הערכת לצורך, בהתאם המקצוע איש הזמנת התקלה, מהות הגדרת :העבודה
ומחירה.

 במקלחת אחיזה אבזרי התקנת למשל הקשישים, לצורכי הדירה להתאמת הדעת את לתת יש ♦
ובשירותים.

 בזמן קניות שירות הם בשימוש, פחות והנמצאים לחברים פחות הידועים השירותים :אחרים שירותים
 ואחוז לטיפולים, הסעות שירות על ידעו מהחברים כשליש למשל, כך, לטיפולים. ההסעות ושירות מחלה
 בשירותים השימוש היקף את תגביר בתוכנית השירותים על הפרסום הגברת לסיוע. בבקשה פנו דומה
בה. החברים של רצונם לשביעות התוכניות, באחת בתשלום ניתן לקניות הסעות שירות כי לציין יש אלו.

 מקום ויש השונות, בתוכניות לחברים משותפת לקניות ההסעות בעיית כי מורים המחקר ממצאי ♦
 ייעוץ, שירותי של הכללתם את לבחון יש כן, כמו אחרות. לתוכניות השירות של הרחבתו את לבחון
נוסף. בתשלום בתוכנית, הבסיסי לסל בנוסף אחרים שירותים או טיפול( )ניהול ותיאום מידע
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בתוכנית החברתית הפעילות 15.4
 פעילות ואמנם לתוכנית. להצטרפותם הסיבות כאחת החברתית הפעילות את ציינו מהחברים כרבע

 בידי ומופעלת טיולים הרצאות, כוללת והיא התוכניות, 4 מתוך 3ב- מתקיימת לתוכנית מיוחדת חברתית
 אולם ממנה, מרוצים והיו החברתית בפעילות השתתפו מהחברים כמחצית ומתנדבים. מקצוע אנשי

אליו. להגיע מתקשים מהמועדון, הרחק גרים אשר החברים
 מפעיל מינוי :היבטים מספר לבחון יש לחברים הדרושה החברתית התמיכה את תספק שהתוכנית כדי ♦

 לעתים כי לציין )יש שכונה בכל לתוכנית מיוחד מועדון ייסוד הפעילות; לארגון ומיומן מקצועי
 החברתית בפעילות חברים של השתתפותם את מונעים גאוגרפיים רק ולא תרבותיים הבדלים
זה. לנושא התקציב והגדלת לפעילות מאורגנת הסעה ;סמוכה( בשכונה במועדון

התנדבות 15.5
 פעולות באמצעות החברים בין ההדדית העזרה ואת התמיכה את לעודד היא התוכנית ממטרות אחת

 החברתיים הקשרים את מחזקת בתוכנית, החברים של מעורבותם את מגבירה ההתנדבות התנדבות.
 ההתנדבות ארגון הערכת וכד׳(. טלפונים משרדית, בעבודה )בסיוע השכונה אבות פעילות על מקלה ואף

 עד 3מ- נע המתנדבים )מספר וחלקית הפעלה( חודשי 10 )לאחר איטית ההתארגנות כי מצביעה בתוכנית
בתוכנית(. חברים אינם המתנדבים בחלקן אולם ,25

 על זה תפקיד להטיל לשקול יש הפעלתם. ולהמשך להדרכתם המתנדבים, לגיוס אחראי למנות חיוני ♦
החברתית. הפעילות על האחראי

תפקידיו והגדרת השכונה אב של תפקודו הערכת 15.6
 הרצון לשביעות קשורה ממנו הרצון שביעות כי ונמצא בתוכנית, מפתח דמות הוא השכונה אב

 מכיר הוא כי עולה מהממצאים ולהפך. מהתוכנית גם מרוצים השכונה מאב המרוצים חברים מהתוכנית.
 אליהם( התקשר כי דיווחו 44%) פחות תכופים הטלפוני הקשר דפוסי אולם בבתיהם, ביקר ואף רובם את

 וחמישה חמישים בשלומם(. לדרוש יותר תכופות לעתים אליהם שיתקשר מעוניינים אף יותר גבוה ואחוז
 אליו לפנות להם נוח כי דיווחו שלישים וכשני מתפקודו, מרוצים הם וכי אותו להשיג קל כי ציינו אחוזים
:השכונה אב של תפקודו בבחינת סוגיות מספר להלן לסיוע. בבקשה

 מה את לבצע עליו האם לו ברור לא שבהם מצבים, ויוצרת רחבה השכונה אב של תפקידו הגדרת ♦
 את ולהגדיר השכונה אב תפקידי את להבנות חשוב בבעיות. בטיפול הקדימויות סדר ומה שהתבקש
והחברים(. השכונה )אב הצדדים משני רצון שביעות חוסר למניעת הגבולות

 עד )מאחד התפקיד ממלאי מספר :השכונה אב בתפקיד מאפיינים במספר שונות נתגלתה המחקר בעת
 80)מ־ אחראים הם שעליהם החברים ומספר משרה( חצי עד מלאה )ממשרה משרתם היקף שלוש(,
משרה(. לחצי חברים 160ל־ עד משרה לחצי חברים

 כוח הקצאת את מחדש לבחון כדאי חבריהן, במספר וגידול תומכת קהילה של התוכניות הרחבת עם ♦
:האפשרויות בין יותר. אחידים סטנדרטים ולקבוע בתוכניות האדם
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 סיוע לקבל הביקוש על לענות וכדי העבודה עומס את לחלק כדי אנשים מספר בין המשרה חלוקת ♦
הצהריים. עד הבוקר בשעות

 בבקשת לגבר לפנות המתקשים החברים לצורכי לענות כדי חיונית, נשים על-ידי גם התפקיד איוש ♦
עזרה.

בהם. לטפל צריך השכונה שאב החברים מספר הגבלת ♦
 החברים מספר שבהן בתוכניות שכונה, מאב יותר גבוהה רצון שביעות על מצביעים המחקר ממצאי ♦

משרה(. לחצי חברים 80) יותר קטן היה אחראי הוא שעליהם
 בכתב דיווח שוטפים, מפגשים באמצעות שכונה אבות של עבודתם על המקצועי הליווי את להבנות יש ♦

ועוד. עבודה( )טופסי

בהפעלה ארגוני■□ מאפיינים 15.7
 ביטוי לידי בא הדבר נפרדות. כישויות יותר(, )או שכונות בשתי התוכניות פעלו העירוניים ביישובים

 התמקדה החברתית הפעילות המבוססות(. מהשכונות יותר )כאמור, לתוכנית שונים הצטרפות באחוזי
 יותר. גבוהים היו בשכנות הגרים החברים של ההשתתפות ואחוזי יותר( )המבוססת השכונות באחת
השכונה. אב עם החברים של הקשר בדפוסי הבדלים אף היו כי נמצא התוכניות באחת

 מזו, זו המרוחקות שכונות מספר לאחד מקום יש האם מחדש לבחון יש כי מורים המחקר ממצאי ♦
אחת. תוכנית במסגרת ותרבותית, גאוגרפית

 כיוון במיוחד ניהולה, אופן על ולפקח התוכנית מרכיבי את להבנות כלומר פיקוח, מנגנוני ליצור יש ♦
וגדל. הולך בה המסחריות החברות ומספר גדלה שהתוכנית
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♦ Utilization of Services - In light of the fact that there are members who do not utilize the 
program’s services because they are either unaware of their existence or are rmcomfortable 
requesting them, there is a need to consider a number of steps: a) members can be reminded of 
the services that are available; b) members can be encouraged to seek assistance from program 
representatives; and c) supervision of the professionals who provide the services can be 
increased.

♦ Social and Volunteer Activities - The study findings show that these areas have not been 
adequately developed in all of the programs, and that there is a high level of variation in patterns 
of organization and staffing. A number of subjects must be addressed: the establishment of a 
social club specifically designated for program use; the organization of transportation to 
activities; an increase in the activities budget; and the appointment of a professional to organize 
social and volunteer activities.

♦ Neighborhood Facilitators - The findings indicate three aspects concerning the neighborhood 
facilitator that need to be addressed: a) his role must be structured in a way that not only assists 
him in carrying out his responsibilities, but also allows members to define their expectations of 
him; b) the number of program members he is responsible for (which presently varies greatly) 
must be defined; and c) owing to the fact that he is a key figure in the program and member 
satisfaction with him is a primary component of member satisfaction with the program in 
general, the neighborhood facilitator must be provided with more professional guidance and 
supervision.

♦ Emergency Call Service - Member satisfaction with the emergency call service is high. 
Nevertheless, about a third of the members have never contacted the service; they should be 
encouraged to call it to check the system. Thirteen percent of the members were unsure whether 
the service’s operators would be able to hear them when using the emergency call button in their 
apartment. To increase their sense of confidence in the service, members should be encouraged 
to call occasionally in order to verify that the device has been installed in the best location. To 
ensure service efficiency, clear work procedures should be established between the operators 
and the neighborhood facilitator, and routine training should be provided for operators, whose 
turnover rate is high.

♦ Variations in Program Operation - There is a high degree of variation across programs, in the 
operating organizations, in staffing, in work patterns with the emergency switchboards, etc. The 
setting of operational standards and the establishment of mechanisms for the supervision of 
program managers are especially important due to the growing number of programs and, the 
growing number of program operators (both public and commercial).

In summary, there seems to be a genuine need for the program as reflected in the success in 
achieving target enrollments. The study’s findings also show that the basic model can work in 
various types of localities and with various organizational auspices. In general, the members are 
satisfied, but there is variation in the level of satisfaction with different aspects of each of the 
programs. Therefore, in order to ensure that the members receive the maximum benefit, it is 
important to closely monitor the programs’ operating patterns.
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(e.g., plumber, electrician, etc.). The calls and the way they are handled are recorded by the call 
service operators in writing.

Members were asked if they felt the call service operators would be able to hear them from 
anywhere in their home should they require assistance. Most of the respondents (78%) were sure 
they would be heard. Thirteen percent believed they would not be heard. Nine percent said they 
had not tried the device and thus were incapable of answering the question. Twenty-six percent had 
contacted the call Service on a regular basis to verify whether the device was in working order.

Eighty-nine percent of the respondents expressed a high level of satisfaction with the call service. 
Those who were dissatisfied said the operators lacked information and were unable to assist them.

Satisfaction with the Program
Sixty-six percent of the members said that the level Of services was high and most of the members 
(92%) said they would recommend the program to their friends. Members said they were satisfied 
primarily with the feeling of security that the program provided (56%), with the social activities 
(27%), with the attitudes of the neighborhood facilitator and switchboard operators (23%), and with 
the program’s medical services (17%). Forty-three percent of the members noted the aspects with 
which they were dissatisfied; of these, 33% were dissatisfied with the organization and content of 
the activities, 20% with the medical services, 19% with the attitudes of the neighborhood facilitator 
and switchboard operators, and 10% with the repair service.

The findings show a significant correlation between satisfaction with the neighborhood facilitator 
and general satisfaction with the program: among members satisfied with the neighborhood 
facilitator, 87% were satisfied with the program compared to 78% of all members.

Issues in the Development of the Supportive Community Program

♦ Target Populations and Service Package - During the program’s first year, program operators 
approached the planned number of members. However, more persons joined the program who 
were from affluent neighborhoods and who were functionally independent. Since the subsidy 
mechanism was not consistently applied, it is not possible to evaluate the subsidy’s effectiveness 
in attracting weaker population. This issue should be examined. In addition, an examination of 
the activities and the basket of services and their suitability to members’ needs (e.g., a caregiver 
service or round-the-clock physician house call service, for an additional fee) and the offering of 
preventive services (installation of handrails in bathrooms and showers, etc.) could increase 
membership and provide solutions to populations with special needs.

♦ Marketing - The study findings show a need for increasing the level of involvement of 
municipal social workers in referring elderly clients to the program. In addition, care must be 
taken to avoid unfair marketing practices by the commercial firms, such as misleading promises 
made to new members (“you’ve won a free emergency call button”) or undue pressure to join 
during phone conversations or meetings with a sales agent.



to activities. Concerning this matter, 21% of all the respondents reported they would participate in 
more activities if there were transportation from their homes. The respondents expressed interest in 
the development of further activities, such as group cultural outings and gatherings in members’ 
homes.

Volunteering in the Program: The program operators encouraged members to volunteer within the 
program framework and in this way help organize and determine the content of social activities, 
provide assistance to members with functional disabilities, and maintain telephone or face-to-face 
contact with members. By volunteering, members also assisted the neighborhood facilitators and 
social activities coordinators. Volunteerism was not adequately developed with one notable 
exception in the integrated program. In this program, 7% of the members were volunteers compared 
to 3% of all members. Of those who were not volunteers, 10% expressed a willingness to 
volunteer.

Evaluation of the Neighborhood Facilitator’s Performance: Most program members reported that 
they knew who their neighborhood facilitator was, and that he had visited them in their home at 
least once. Fifty-six percent said they met with him regularly, and 44% said he occasionally called 
them in order to see how they were. A higher proportion (61%) deemed it important that he call at 
least once every two weeks.

In order to determine member satisfaction with the neighborhood facilitator’s performance, we 
asked three questions concerning a) his accessibility, b) how the members felt about turning to him 
for assistance, and c) how they viewed his general performance. Due to lack of familiarity with the 
neighborhood facilitator, not every member (16-40%) felt qualified to respond to the question. Of 
those who did, 92% said he was easily accessible, 75% said they felt comfortable turning to him for 
assistance, and 79% said they were satisfied with his general performance. It is interesting to note 
that in the small town program, where the neighborhood facilitator had a relatively small number of 
members (80) to take care of, the level of satisfaction with his performance was highest. Members 
who were dissatisfied with the neighborhood facilitator said it was difficult to make contact with 
him, that he did not call them often enough, or that they were disappointed with the way he handled 
a certain matter. It is important to note that satisfaction with the neighborhood facilitator was an 
important indicator for satisfaction with the program (see below).

The program operators were satisfied with the performance of the neighborhood facilitators in the 
local programs: In their opinion, the facilitators were capable of developing close ties with 
members, and possessed the technical skills required to perform their job. In order to enhance the 
neighborhood facilitators’ awareness of issues concerning the elderly, ESHEL organized a special 
course in which they studied theoretical issues and discussed problems they encountered on the job. 
Issues in the development of their roles will be discussed below.

Emergency Call Service: The emergency call service is the round-the-clock address for members in 
need. The call service operators inform the neighborhood facilitator of calls from members and, if 
necessary, forward member requests to professionals (e.g., physician or ambulance service). The 
programs in which a commercial firm is involved also forward requests to home repair professionals



Evaluation of the Program’s Services
In order to evaluate the level of services, the members’ knowledge of, use of and satisfaction with 
the services were examined. Among the services that were better known to the members were the 
repair service (89% of the members were aware of its existence), the physician house call service 
(80%) and the ambulance call service (64%). The most popular service was the repair service (used 
by 58% of the members). Other popular services were the physician house call service (27%), 
assistance with shopping provided during times of illness (19%), and the ambulance call service 
(15%).

Not everyone who was in need of services contacted the program for assistance: 78% of those who 
required a physician house call (21% of all members) sought help from the emergency call service. 
Of those who required assistance with repairs (39% of all members), 70% turned to the 
neighborhood facilitator. Of those belonging to the small town program who required assistance 
with transportation in order to go shopping (24% of the members), 56% turned to the program. 
Fifty-five percent of those who required an ambulance (8% of all members) contacted the 
emergency call service for assistance. Among those requiring someone to accompany them for 
medical care and those requiring assistance with shopping during times of illness, there were lower 
rates of members turning to the program.

All of the requests for transportation for shopping, most of the requests for assistance with repairs 
(94%), and most of the requests to call an ambulance (93%) were answered. Seventy-seven percent 
of the requests for a physician house call or assistance with shopping during times of illness were 
answered. The requests for assistance that were not met Were made during hours when the service 
was unavailable, or were made for a service that did not exist. Concerning the unfulfilled requests 
for an ambulance, physician house calls were deemed to be more appropriate at the time.

Among those who had utilized the respective services, about three-quarters were satisfied with the 
shopping assistance provided during times of illness (78%), the repair service (73%) or the 
physician house call service (72%). About two-thirds (64%) were satisfied with the ambulance 
service. Most of the members of the small town program (83%) were satisfied with the 
transportation service for shopping, which was provided in that program only. Reasons cited for 
dissatisfaction were what the member perceived to be lengthy waiting times for the arrival of a 
professional, or inadequate service.

Social Activities: Members of the integrated, commercial and rural programs had the use of a club. 
Social activities included activity groups, lectures, field trips and tours, and were the responsibility 
of professionals and volunteers (some of the latter being program members). Transportation to the 
social activities was not provided, which was problematic for members residing in distant 
neighborhoods.

More than half of the members in the three aforementioned programs participated in social 
activities, and most were satisfied. In answer to a question concerning dissatisfaction, 43% of those 
who responded, reported that it was mostly due to lack of interest in the activities; 21% cited 
difficulty participating in some of the activities (the tours, for example), and 15% mentioned 
inconvenient scheduling. In addition, they expressed disappointment over the lack of transportation



The Number of Elderly Joining the Program, the Number of Elderly Leaving the 
Program, and the Reasons
A maximum number of members was stipulated in advance: 200 households in programs involving 
a commercial film and 150 households in programs involving the Association for the Elderly, over a 
period of three years.

During the first year of Supportive Community, the number of people who joined the program 
approached the membership goal: 203 households (321 individuals) joined the commercial 
program, 142 households (200 individuals) joined the integrated program, 137 households (165 
individuals) joined the small town program, and 71 households (95 individuals) joined the rural 
program. Concerning the programs operating in the cities and the small town (and whose activities 
took place in two or more neighborhoods), more members came from neighborhoods described as 
affluent than from neighborhoods described as less affluent. Apparently, this population is more 
willing to pay for “insurance” services and has the resources for this.

According to the members, the primary reasons for joining were: increased personal security 
afforded by the emergency call button (78%), this service being described by many as a type of 
“insurance policy”; social activities (21%); and the reduction in the burden on families and the 
assistance provided with repairs and errands (18%).

About 5% of the members (36 out of 781) left the program. Among the reasons cited by those 
interviewed were: disappointment with the program’s services (medical services, repair services and 
social activities) and with the attitudes of the program operators; lack of suitability to the program 
(independent elderly who did not require the program’s services, or elderly with disabilities who 
required more services than the program offered); leaving the area, or going to live with a family 
member or in an old age home; financial reasons; and personal reasons.

Characteristics of the Members
♦ Two-thirds were women.
♦ The average age was 75.
♦ Seventy-five percent were of Western origin.
♦ Forty-three percent had a high school education and 37% had completed post-high school or 

university studies.
♦ Forty-three percent were living alone.
♦ Ninety-one percent had children living in Israel and 73% had children living locally.
♦ Seventy-eight percent assessed their financial situation as “good to very good,” and 8% said they 

were receiving National Insurance Institute income supplements; 4% paid a subsidized fee for 
membership in the program.

♦ Fifty-six percent defined their health as “good to very good”; 21% had been hospitalized during 
the past year.

♦ Seven percent were suffering from an ADL disability (requiring assistance to move around the 
house, dress or bathe), and 39% were in need of assistance to prepare meals or clean.

♦ Fifty-seven percent lived in homes that did not have safety rails in the bathroom or shower.
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Everyone involved in the local program’s operation also takes an active role in marketing; in those 
programs involving commercial firms, the firms are responsible for marketing.

The various programs differ in the composition of their staff:
♦ The integrated program had a director (the director of the local community organization), a 

part-time (50%) coordinator and a part-time (50%) neighborhood facilitator. The coordinator 
directed the social activities. The commercial firm’s primary input concerned marketing. There 
were 15 volunteers, all of them program members.

♦ The commercial program had a director (the director of the local Association for the Elderly, 
who was assisted by the national coordinator of the commercial firm) and a full-time 
neighborhood facilitator. The social activities were conducted by a part-time (20%) social 
activities coordinator. There were three volunteers, none of whom were program members.

♦ The small town program employed a part-time (60%) director, two part-time (50%) 
neighborhood facilitators who were assisted by two care givers for the elderly, and a secretary. 
There was no social activities coordinator, and members were invited to participate in social 
activities offered to all of the area’s elderly. There were 25 volunteers, four of them program 
members.

♦ The rural program had a director (the director of the local Association for the Elderly) and a 
part-time (60%) local facilitator. There was no social activities coordinator; instead, the 
program received assistance from the social activities coordinator of the local Association for 
the Elderly. There were nine volunteers, all of them program members.

A comparison of the adjusted number of members cared for by a part-time (50%) neighborhood 
facilitator shows a high level of variation: 80 in the rural program, 80 in the small town program, 
100 in the integrated program, and 160 in the commercial program. Having a large number of 
members to care for can increase the burden on the neighborhood facilitator and affect his 
performance.

Program Budget and Cost of Participation
The Supportive Community program is funded by ESHEL, the Association for the Elderly, the local 
authority and program members. (ESHEL’s portion is gradually being phased out as the number of 
members and their own portion of funding grows.) In December, 1997, the monthly membership 
fees were NIS 77 per household (individual or couple) in the integrated and commercial programs, 
and, in the small town and rural programs, NIS 50-75 for individuals and NIS 75-115 for couples. 
Fees are linked to the Consumer Price Index. A subsidy from the Ministry of Labor and Social 
Affairs allows the provision of discounts to those who are unable to afford membership; subsidized 
fees are 35% lower than the full fees. The subsidy mechanism was not consistently applied.



(161 individual participants, representing 21% of the total number of participants in the four 
programs). It should be noted that the Supportive Community program is dynamic in nature, with 
constant changes taking place in such parameters as membership and staffing. This report presents 
the primary findings of the evaluation study.

General Characteristics
Basket of Services
The basket of services in the Supportive Community program includes the following components:
a. A 24-hour emergency call service. The service can be accessed through a wall-mounted or 

wrist-worn emergency call button. Members can also phone the switchboard from home or 
outside the home.

b. Medical services: after-hours (evening, Sabbath and holiday) house calls by a physician, and an 
ambulance service.

c. Home repairs: simple repairs, which are carried out by the neighborhood facilitator, and more 
complicated repairs, which are carried out by professionals under the neighborhood facilitator’s 
supervision.

d. Support and assistance from the neighborhood facilitator, for example, picking up prescriptions 
or providing transportation for errands during an illness.

e. Social activities.

In addition to these services, the programs operated in conjunction with the commercial firms offer 
repair services during the evening and the night for such problems as electrical and plumbing 
emergencies. They also offer emergency dental services and a paramedic for the purpose of helping 
members who have fallen at home.

Members who require assistance contact the emergency call service, which relays their requests to 
the relevant professional (e.g., physician, medic or neighborhood facilitator). Members in some 
local programs turn directly to the neighborhood facilitator. Most services are included in a 
monthly membership fee (see below), while others are provided in return for a nominal fee (NIS 
20-25, as of December, 1997). Because of members’ needs and transportation difficulties, some 
programs have added, for a fee, a 24-hour physician house call service, as well as a transportation 
service for errands; due to geographic dispersion, others no longer provide an escort to medical care.

Staffing
Each local program has a director and neighborhood facilitator; some have a social activities 
coordinator. Most program directors are social workers. They are responsible for supervising the 
neighborhood facilitator and the social activities coordinator. They are also responsible for the 
patterns of communication with the emergency switchboard. The neighborhood facilitator is the 
program’s key figure: He assists members with such daily matters as minor home repairs, and 
maintains regular contact with members. He also assists the social activities coordinator. The 
social activities coordinator is responsible for organizing social activities, and for recruiting and 
managing volunteers. The volunteers - many of whom are program members - provide assistance 
with office work and social activities, and help maintain telephone contact with members.



Abstract

Background
“Supportive Community” is an innovative program for elderly in Israel who are living at home. It 
provides members with 24־hour access to a call service in case of medical or household 
emergencies, and also offers a variety of social activities. It gives the elderly a sense of personal 
security and living in a community, and obviates the need, to the extent that is possible, to move to a 
special housing framework for the elderly. The program was first established by ESHEL (The 
Association for the Planning and Development of Services for the Aged in Israel) in 1989 in the 
Jerusalem neighborhood of Kiryat Moshe. Since then, its basket of services has been expanded and 
the program has been introduced nationwide; as of June, 1999, ESHEL was operating 39 local 
programs, with 3,380 households (4,170 individual members) participating. Supportive Community 
is presently operated by ESHEL, the Ministry of Labor and Social Affairs, local agencies (The 
Association for the Elderly and municipal social service departments) and commercial firms which 
are participating in the operation of the program alongside the Association for the first time.

In order to examine the program’s development and determine whether it has achieved its goals, 
ESHEL asked the JDC-Brookdale Institute to conduct a formative evaluation. The evaluation was 
conducted between the end of 1997 and mid-1998, during which ESHEL and additional agencies 
were regularly provided with reports and information on the extent to which the Supportive 
Community program had achieved its goals. In addition, directions for future development were 
outlined during this period.

The study focused on four programs which differed as to the type of location (city, small town or 
rural area) and the agency operating the program alongside ESHEL - the municipality, and the 
Association for the Elderly and/or a commercial firm. Accordingly, the four types of programs 
covered in this report are:

♦ The integrated program, which is operated in a city by the municipality and a neighborhood 
association, with assistance from a commercial firm.

♦ The commercial program, which is operated in a city by the Association for the Elderly through 
a commercial firm, and the municipality.

♦ The small town (non-commercial) program, which is operated in a town by the Association for 
the Elderly and the local council.

♦ The rural (non-commercial) program, which is operated in a rural region by the regional 
council and the Association for the Elderly.

The emergency switchboard service in the integrated and commercial programs is operated by a 
commercial firm; in the small town and rural programs, it is operated by “Yad Sarah.”

Each local program that was studied had a steering committee with representatives from ESHEL, 
the Ministry of Labor and Social Affairs, the local social services agency and, where they were 
involved, the Association for the Elderly, a community organization and the commercial firm. The 
two city programs and the small town program each operated in two or more neighborhoods; the 
rural program operated in 14 of the 22 localities associated with the regional council. The study 
population included the members of the steering committees, as well as members of 121 households

V



Related JDC-Brookdale Institute Publications

Strosberg, N.; Naon, D. 1998. Older Immigrants from the Former Soviet Union: Follow-up of 
Absorption in Housing and Other Areas for the Years 1992-1995. RR-281-98 (Hebrew)

King, Y.; Shtarkshall, M. 1997. Public-Governmental Sheltered Housing Projects: Residential 
Characteristics and Needs, and Organizational and Operational Characteristics. 
RR-279-97 (Hebrew)

Be’er, S; Factor, H. 1993. A Census of Residents in Long-term Care Institutions and Sheltered 
Housing Projects, 1990. R-89-93 (Hebrew)

King, Y. 1998. A Survey of Housing Projects for New Immigrants. Working paper presented to 
ESHEL

King, Y. A Review of Housing Types for the Elderly at Various Levels of Functioning. 
Forthcoming (Hebrew)

To order these publications, please contact the JDC-Brookdale Institute, P.O.B. 13087, Jerusalem, 
91130; Tel: (02) 655-7400; Fax: (02)561-2391; Web site: www.jdc.org.il/brookdale.

http://www.jdc.org.il/brookdale


JDC-Brookdale Institute of Gerontology 
and Human Development
P.O.B. 13087
Jerusalem 91130 Israel

Tel: (02)655-7400
Fax: (02) 561-2391

Web Site: www.jdc.org.il/brookdale

ISSN 0334-9012

http://www.jdc.org.il/brookdale


“Supportive Community” Program
An Evaluation Study

Ilana Mizrahi Yael Himelblau

This study was initiated by ESHEL and funded with its assistance.

August 1999 Jerusalem



WHAT IS THE JDC-BROOKDALE INSTITUTE?

A national center for research on aging, human development, 
and social welfare in Israel, established in 1974.

An independent not-for-profit organization, operating in 
partnership with the American Jewish Joint Distribution 
Committee (AJJDC) and the Government of Israel.

A team of professionals dedicated to applied research on high- 
priority social issues relevant to the national agenda.

A knowledge resource committed to assisting policymakers 
and service providers in the planning and implementation of 
effective social services.

A center for professional exchanges, collaborative research 
and special forums in the international arena.

The Institute's research involves an interdisciplinary approach. 
The Institute has five major divisions:

♦Aging
♦ Health Policy
♦ Immigrant Absorption
♦ Disability
♦ Center for Children and Youth
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