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תקציר

שכלי, בפיגור הלוקים מבוגרים למען חדש מגורים דפוס בישראל התפתח האחרונים העשורים בשני
או הטבעית למשפחה חלופי חוץביתי סידור מהווה הקהילתי הדיור קהילתי". "דיור המכונה
הרחבה. הקהילה בשירותי משתמשים ודייריו נפרדת, מגורים כיחידת בקהילה ממוקם הוא למוסד.

ארצי מחקר סקר לבצע 1990 בשנת הוחלט ישראל "אלמוג"ג'וינט אגודת של ובמימונה ביוזמתה
העבודה מן כחלק זאת בישראל. שכלי בפיגור הלוקים למבוגרים הקהילתי הדיור אודות ראשוני
התפתחותיות נכויות עם לאנשים קהילתי דיור בפיתוח משקיע ישראל שג'וינט המשמעותית

בו. ובתמיכה בישראל

היתה מטרתו .1990 דצמבר בחודש שנערך תיאורי מחקר על מתבסס זה דו"ח של הראשון חלקו
וההקמה התכנון תהליך את לסקור מודלים, עלפי לסווגן הקיימות, השונות המסגרות את למפות
פרופיל את ולהציג לתאר היתה נוספת מטרה הארגוניים. מאפייניהן את לתאר וכן המסגרות של
באותה הקהילתי הדיור דיירי כל המחקר באוכלוסיית נכללו זה בשלב הקהילתי. בדיור הדיירים
דיור של שונים מודלים חמישה ותוארו מופו במחקר דיור. מסגרות ב52 שהתגוררו דיירים) 506) עת
משמשים אלה מודלים עצמאית. ודירה מוגנת דירה הכשרה, דירת קבוצתי, בית הוסטל, קהילתי:
ועצמאות. נורמליזציה הגבלה, של שונות דרגות המאפשרות שונות שיקומיות אלטרנטיבות בעצם
הרצף של האחד בקצהו שירותים. של רצף גבי על הדיור מסגרות מגוון את לתאר ניתן זו מבחינה
העצמאית הדירה נמצאת השני ובקצהו ביותר, המגבילה המגורים מסגרת שהוא ההוסטל נמצא
הדיור ממסגרות אחוזים וחמישה שבעים מגבילה. פחות הכי המגורים מסגרת את המייצגת
המוסדות בתחום לנעשה בניגוד פרטיים. גורמים עלידי ר2570 ציבוריים, גורמים עלידי מתופעלות
בין הבדלים נמצאו קהילתי. דיור מסגרות מפעילה אינה ישראל ממשלת שכלי, פיגור עם לאנשים
ובכוחאדם. הדיור בצפיפות המסגרת, בגודל ופרטיים ציבוריים גורמים עלידי המופעלות מסגרות

ציבוריות ומעמותות הורים מארגוני באה בישראל קהילתי דיור מסגרות של לפיתוחן היוזמה
ודירות מבנים לרכישת חשוב מימון מקור מהווים פרטיים תורמים מקומי. בסיס על שהתארגנו
של העדרה יציבות. מבטיחה ארוך לטווח שכירתם או המבנים רכישת הקהילתי. הדיור במערך
הדיור שמערך (1) לכך הסיבה היא תכנוניים ויעדים עדיפויות סדרי המגדירה ממלכתית מדיניות

. לכך (3) אחידים; ונהלים סטנדרטים נמצאו שלא לכך (2) רציונלי; תכנון של תוצר אינו הקהילתי
הורים; לחצי או זמינות שיקולי על לעתים מושתתת כלשהי במסגרת הדיור השמת על שההחלטה
מסגרות אל יותר מגבילות דיור ממסגרות דיירים ניעות של ברורה מגמה נמצאה שלא לכך ו(4)
חלופי, דיור פתרון נתנו בישראל הקהילתי הדיור מסגרות ההכשרה. מדירת למעט פחות, מגבילות
הדיור מאוכלוסיית $60, מהווים אלה הוריהם. עם אז עד שחיו בוגרים ובנות לבנים בעיקר
צעירים בוגרים הם הקהילתי בדיור הדיירים מרבית ממוסדות. *25שהגיעו לעומת הקהילתי,



מבית לדיור והגיעו בניידות, ממגבלות סובלים אינם בינוני, עד קל בפיגור הלוקים 4020 בגילים
ההורים.

מסגרות דיירי של והכללתם שילובם אופן את ולהעריך לתאר היתה השני בשלב המחקר מטרת
הקהילתי, הדיור אוכלוסיית מכלל דיירים 120 נכללו זה בשלב הקהילתיים. בחיים הקהילתי הדיור
של השנייה במחצית נעשה זה בשלב המידע איסוף שכבתי. אקראי דגימה בתהליך למחקר שנבחרו
השילוב תחומים: בחמישה נמדד בקהילה הדיירים שילובהכללת של התיאורטי המושג .1991 שנת
הכלכליים. ובחיים בעבודה והשתלבות החברתיים היחסים מארג הפנאי, שעות משקהבית, הפיסי,
ממוקמות המסגרות כל טוב. העירוני המארג בתוך הפיסי השילוב כי עולה, המחקר מממצאי
משקהבית עבודות בתחום בקהילה. להשתלבות פיסיים מחסומים ואין לשירותים, סבירה בקרבה
אותן, יבצעו שהם מהם ומצפים משקבית, עבודות לביצוע אפשרויות לדיירים יש כי מצאנו,
רבה, היא הרחבה הקהילה בשירותי הדיירים השתתפות גבוהה. אלה מטלות של הביצוע ושכיחות
חלק נורמטיביים. בתנאים הקהילה תושבי עם למפגשים הזדמנויות יש שירותים. של במגוון ונעשית
חלקם במסגרתקבוצתית, חלקם עצמאי, באופן פנאי שעות לבילוי בשירותים משתמשים מהדיירים

.'■■■ יי"י
בקהילה, גילם לבני דומה מסוג פעילויות מבצעים הם כלל. ליווי ללא וחלקם צוות איש בהשגחת
עם יחד למוגבלים), ופעילויות בחוגים (להשתתף שונים להיות הזכות להם מוענקת דומה. ובקצב
הקשרים מארג בהערכת ובדיור. בקהילה פנאי שעות לבילוי רגילות בפעילויות להשתתף האפשרות
קשרים להיות ממשיכים לדיירים כי מצאנו וחברים. שכנים משפחה, בני בין הבחנו החברתיים
משמעותיים קשרים לדיירים יש כן נוסף. משפחה בן עם לפחות קשר יש ולרובם הוריהם עם הדוקים
את מכירים הדיירים רוב התפתחותיות. נכויות עם אנשים בדרךכלל שהם אישיים, חברים עם גם
הבעייתית היא בתעסוקה ההשתלבות משמעותית. במידה הדדיים ביקורים שאין למרות השכנים,
בעקבותיה הגוררת מוגנת, בתעסוקה מועסקים רובם שנסקרו. ההשתלבות תחומי כל מבין ביותר

נמוך. שכר

סוגיהן על הדירות דיירי הדיור. של השונים המודלים עלפי הדיירים של השילוב רמת את השווינו
בעת עצמאות יותר גילו משקהבית, עבודות בתחום ההוסטל מדיירי יותר משולבים נמצאו השונים
הזמינו שכניהם, עם יותר טובים יחסים על דיווחו בקהילה, פנאי שעות בפעילויות השתתפותם
מובהקת. בצורה יותר גבוה היה מעבודה החודשי ושכרם יותר, קרובות לעתים לדירה אליהם חברים

הנכויות בתחום ביותר החשוב האתגר הוא שכלי בפיגור הלוקים מבוגרים של ההכללה תהליך
בהשתתפות ביטוי לידי הבא הכללה, תהליך של תחילתו על מעידים ממצאינו ההתפתחותיות.
מסגרות של התכנון בתהליך אישיים. בין יחסים ויצירת בשירותים, שימוש בקהילה, בפעילויות
גם רצוי החברתי. השילוב על להקל שעשויים הקהילה אפיוני את בחשבון לקחת חשוב חדשות
שכלי פיגור עם אדם אל ההתייחסות כשנקודת וקשרים, יחסים יצירת על שיקלו תכניות להפעיל
מסים). משלם אזרח או קנייה, כוח בעל שכן, שירות, של (צרכן מוערך חברתי תפקיד בעל כאל היא
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עלפי אמבטיה וחדר שימוש לבית ממוצע (דיירים) משתמשים מספר :18 לוח
21 המפעיל והגורם המגורים מודל

24 המגורים ומודל התפקיד סוג עלפי הקהילתי בדיור הצוות אנשי שכיחות :19 לוח

26 ולהיכן שעזבו המגורים מודל עלפי הדיירים ניעות התפלגות :20 לוח

27 המגורים ומודל מין עלפי הקהילתי הדיור אוכלוסיית התפלגות :21 לוח



(המשך) לוחות: רשימת

27 הדיירים" "מין במשתנה ההומוגניות מידת עלפי הדיור מסגרות התפלגות :22 לוח

28 המגורים ומודל גיל עלפי הקהילתי הדיור אוכלוסיית התפלגות :23 לוח

29 פיגור ורמת המגורים מודל עלפי הקהילתי הדיור אוכלוסיית התפלגות :24 לוח

הדיירים ומספר שכלי לפיגור הנלוות ביותר השכיחות הבריאות בעיות :25 לוח
30 המגורים מודל עלפי בהן, הלוקים

ומודל קודם מגורים מקום עלפי הקהילתי הדיור אוכלוסיית התפלגות :26 לוח
31 הנוכחי המגורים

לדיירי ההוסטל דיירי בין והשוואה משקהבית, עבודות ביצוע שכיחות :27 לוח
41 בביצוען העצמאות מידת לגבי הדירות

בקהילה, פנאי שעות לבילוי בפעילויות ההשתתפות שכיחות :28 לוח
42 הדירות לדיירי ההוסטל דיירי בין ההשתתפות תדירות והשוואת

43 והדירות ההוסטל דיירי בקרב בקהילה פנאי שעות בבילוי עצמאות :29 לוח

45 משפחתו לבני הדייר בין הקשרים :30 לוח

התעסוקה סוג עלפי הקהילתי הדיור אוכלוסיית התפלגות :31 לוח
47 ן ממנה ושביעותהרצון



מבוא

למבוגרים חוץביתי דיור של דפוסים שני בישראל היו ה60 שנות לסוף ועד המדינה קום מאז
.(1987 (חובב אומנת ומשפחה פנימייה) מעון גם מכונה שהוא כפי (או מוסד שכלי: בפיגור הלוקים
קהילתי דיור קהילתי". "דיור המכונה נוסף מגורים דפוס בישראל התפתח האחרונים העשורים בשני
הנמצאת מגורים מסגרת הם: שמאפייניו למוסד, או הטבעית למשפחה חלופי חוץביתי סידור הוא
ודייריו אומנת), ממשפחה כחלק ולא מוסד, של כשלוחה (לא נפרדת מגורים כיחידת בקהילה
במגמות קשור שכלי בפיגור הלוקים אנשים של קהילתי לדיור המעבר הקהילה. משתמשיםבשירותי
בשנים ה60. שנות בשלהי ובארצותהברית בסקנדינביה שהתרחשו ערכיותאידיאולוגיות חברתיות,
ועל הטוטאלי המוסד על תיגר שקראה ((deinstitutionalization) אימיסוד של המגמה התחזקה אלו
מנהיגים של בהתבטאויות לחיזוק זו מגמה זכתה במקביל .(Hill et ai. 1989) בו החיים תנאי
וולפנסברגר וולף ,(Nirje 1992) בסקנדינביה נירג'ה ובנט בנקמיקלסון דוגמת אידיאולוגיים
האדם "m (normalization) הנורמליזציה של חשיבותה אודות בארצותהברית (Wolfensberger 1983)

.(least restirctive environment) מגבילה פחות הכי בסביבה לגור וזכותו התפתחותית, מבחינה הנכה

הבדלים קיימים כאוניברסלית, זו לאוכלוסייה הקהילתי הדיור התפתחות את לאפיין שניתן אף
בארצותהברית ובעיקר שבמערב בעוד המערב. לארצות ישראל בין הקהילתי הדיור של בנייתו בדרך
לעיל, שהוזכרה האידיאולוגית המנהיגות עלידי הקהילתי הדיור של העיקרית הקונספציה נבנתה
חברתית ורפורמה פדראלית חקיקה באמצעות הרעיונות למימוש נחרץ באופן יותר מאוחר ושפעלה
המעדיפה וחקיקה אידיאולוגיה חסרה בישראל ,(Baker, Seltzer 8l Seltzer 1977) ופוליטית
מתקציבו הארי חלק את משקיע עדיין והרווחה העבודה משרד לפיכך, מיסוד. על נורמליזציה
למסגרות ההועדות ממספר יותר גבוה עדיין פנימייה למוסדות ההועדות ומספר במוסדות, בהשמה
המסודרים שכלי בפיגור הלוקים מהמבוגרים 10?£ רק היום שוהים הקהילתי בדיור הקהילתי. הדיור
בניגוד זאת חוץביתי. דיור של העיקרית המסגרת את מהווה עודנו והמוסד חוץביתי, בסידור
בדיור שוהים שכלי בפיגור הלוקים 60מהמבוגרים 9S שבה למשל, בארצותהברית, למתרחש

.(Lakin, Hill &L Bruininks 1988) בקהילה

וניתן האחרונות, השנים עשרה בארבע התרחשה בישראל הקהילתי הדיור של התפתחותו עיקר
הפיכתו למרות קהילתי. בדיור המשולבים שכלי פיגור בעלי המבוגרים במספר הדרגתי גידול לראות
בפיגור הלוקים המבוגרים לאוכלוסיית השירותים ממכלול נפרד בלתי לחלק הקהילתי הדיור של
מאפייני על ידוע מאוד מעט בישראל. ובמחקר בהגות בלבד מועטה לב לתשומת זכה הוא שכלי,
של ובמימונה ביוזמתה בקהילה. חייהם אורח על או דייריו, מאפייני על הקהילתי, הדיור מסגרות
הדיור אודות ראשוני ארצי מחקר סקר לבצע 1990 בשנת הוחלט ישראל "אלמוג"ג'וינט אגודת
דיור בפיתוח משקיע ישראל שג'וינט המשמעותית העבודה מן כחלק זאת בישראל. הקהילתי
בשני נעשה הארצי המחקר סקר בו. ובתמיכה בישראל התפתחותיות נכויות עם לאנשים קהילתי

1



אז קיימות שהיו הקהילתי הדיור מסגרות כל נסקרו ,1990 בדצמבר שנערך הראשון, בשלב שלבים.
לסקור למודלים, לסווגן למפותן, עלמנת ומעלה), 18 בני דיירים 506 גרו בהן מסגרות 52) בישראל

דייריהן. מאפייני ואת הארגוניים מאפייניהן את לתאר והקמתן, תכנונן תהליך את

גם לבחון יש אלא בקהילה, גרים שכלי פיגור עם שמבוגרים העובדה בעצם להסתפק שאין מכיוון
לתאר היתה שמטרתו במחקר שני שלב נערך הקהילה, בחיי והשתתפותם השתלבותם מידת את
בשלב הקהילתיים. בחיים הקהילתי הדיור מסגרות דיירי של שילובםהכללתם אופן את ולהעריך
בתהליך למחקר שנבחרו הקהילתי הדיור מסגרות דיירי אוכלוסיית מכלל דיירים 120 נכללו זה
המושג .1991 שנת של השנייה במחצית נעשה זה בשלב המידע איסוף תהליך שכבתי. אקראי דגימה
משקהבית, הפיסי, השילוב תחומים: בחמישה נמדד בקהילה הדיירים שילובהכללת של התיאורטי

הכלכליים. ובחיים בעבודה והשתלבות החברתיים היחסים מארג הפנאי, שעות

אודות בישראל ראשוני מידע בסיס לבנות לנסות במטרה נעשה שלביו, שני על זה, ארצי מחקר סקר
בכוונת היה האמפיריים, ממצאיו על בהתבסס שכלי. בפיגור הלוקים למבוגרים הקהילתי הדיור
הנמצא הקהילתי הדיור של וההפעלה התכנון מדיניות של היבטים לבחון ועורכיו הסקר יוזמי
כלים תוקפו המחקר, עריכת לשם העתיד. לקראת ולהיערך העבר מניסיון ללמוד פיתוח, של בתהליך
לחזור יהיה שניתן זה, במחקר שפותחו המחקר כלי של יתרונם הישראלית. למציאות והותאמו
כך. על שיוחלט במידה והערכה, מעקב מחקר במסגרת בעתיד, שונות בתקופות בהם ולהשתמש

אנשי ושאר הסוציאלים העובדים הרכזים, המסגרות, מנהלי מצד זכינו לה הפעולה ושיתוף ההיענות
להועיל עשויים המחקר ממצאי כי היתה הערכתם לציון. ראויה השונות הדיור במסגרות הצוות

התחום. פיתוח לקידום

שלב כל להציג בחרנו ולכן המחקר, שלבי בשני שונים היו נתונים לאיסוף והשיטות המחקר מערכי
למבוגרים הקהילתי הדיור מאפייני ראשון: חלק חלקים: לשני כן על מתחלק המחקר דו"ח בנפרד.

הקהילה. בחיי הקהילתישילובם הדיור דיירי שני: חלק שכלי; פיגור בעלי

הקהילתי הדיור התפתחות נושאים: לשמונה מתייחסים הראשון בחלק המובאים הממצאים
היבטים מודלים, עלפי הקהילתי הדיור במערך הכלולות המסגרות סיווג תכנונו, תהליך בישראל,
ומאפייני ונהלים מדיניות כוחאדם, פנים, תכנון הקהילתי, הדיור מערך בתכנון וסביבתיים פיסיים
בסיסיות הן כי שאף והמלצות מסקנות מובאות הראשון החלק של בסופו הדיירים. אוכלוסיית

הקהילתי. הדיור מערך ובתכנון עתידית חשיבה בגיבוש לסייע עשויות הן ביותר,

הדיור דיירי של ההכללהההשתלבות מידת את מתארים השני בחלק המובאים הממצאים
היחסים מארג הפנאי, שעות משקהבית, הפיסי, השילוב התחומים: מחמשת אחד בכל הקהילתי
בהתייחס גם מוצגת הדיירים של השילוב רמת הכלכליים. ובחיים בעבודה והשתלבות החברתיים
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ו

בהצגת העוסק פרק מובא זה חלק של בסופו גם הדיור. של השונים המודלים בין להשוואה
והמלצות. מסקנות

בהקמה או בהפעלה מתעניין או שעוסק מי לכל וסיוע עניין משום בו שיהיה כך נכתב המחקר דו"ח
התפתחותיות. נכויות עם לאוכלוסיות קהילתי דיור של
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שכלי פיגור בעלי למבוגרים הקהילתי הדיור מאפייני ראשון: חלק

המחקר מסרות .1

שנערך הארצי המחקר סקר של הראשון בשלב נאסף הדו"ח של הראשון בחלקו המובא המידע י

השונות המסגרות את למפות היא העיקרית מטרתו תיאורי, הוא שהמחקר מכיוון .1990 בדצמבר
מאפייניהן את לתאר וכן והקמתן תכנונן תהליך את לסקור למודלים, אותן לסווג הקיימות, ]

כדי זאת, כל הקהילתי. בדיור הדיירים פרופיל את ולהציג לתאר היא נוספת מטרה הארגוניים. /

בתכנון מדיניות, בקביעת לסייע עשוי המידע בסיס כה. עד חסר שהיה ראשוני מידע בסיס ליצור
זה מידע בסיס של שבעזרתו היא התקווה פיתוח. בתהליך הנמצא הקהילתי הדיור של ובהפעלה

העתיד. לקראת ולהיערך העבר מניסיון ללמוד יהיה ניתן

אי) (שלב המחקר מערך .2

המחקר אוכלוסיית 2.1
ב52 שהתגוררו ומעלה, 18 בגיל שכלי בפיגור הלוקים מבוגרים 506 כללה המחקר אוכלוסיית
הדיור במסגרות עת באותה שגרה האוכלוסייה כל את הקיף המחקר סקר קהילתי. דיור מסגרות
בכל מפוזרות היו הדיור מסגרות והרווחה. העבודה משרד בפיקוח ושנמצאו בישראל, הקהילתי

הערבי. ובמגזר היהודי במגזר בצפון, שמונה קרית ועד בדרום מדימונה הארץ,

והשיסה המחקר כלי 2.2
לאחר נבנה השאלון ודייריה. הדיור מסגרת מאפייני על מידע לאסוף שנועד מקיף שאלון פותח
למציאות שהותאם השאלון, בארצותהברית. דומים מחקרים לצורך השתמשו בהם כלים בדיקת
Conroy &1 (1989) Hill et ai. ,(1977) Baker et al. עלידי שפותחו הכלים על התבסס הישראלית,

.(1988) Feinstein

ממוקמת בה השכונה נהלים, העובדים, צוות המתפעל, הגורם כגון: בתחומים מידע אסף השאלון
התכנון תהליך המסגרת, של הביתי" "אופייה הערכת המסגרת, של הפיסי המבנה המסגרת,
בכל 1990 דצמבר בחודש הועבר המחקר שאלון הדיירים. ואוכלוסיית מימון מקורות והביצוע,
השאלון על מתאימה. הדרכה שעברו מנוסים מראיינים באמצעות בארץ, הקהילתי הדיור מסגרות
המימון התכנון, בתהליך שעסקו הסעיפים לגבי הסוציאלי. והעובד רכזה, או המסגרת מנהל השיבו
בהערכת שעסק תתהשאלון על לענות כדי המתפעל. הגורם נציג שהיה מוסמך אדם ענה והביצוע
המראיינים התבקשו כמוכן המראיינים. עלידי הסתכלות בוצעה הדיור מסגרת של הביתי אופייה
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לשיתוף המראיינים זכו ככלל, מידע. השגת או אימות לשם הצורך, עלפי ובתיקים במסמכים לעיין
בברכה קיבל ה"שדה" כי דיווחו המראיינים בהן. הצוות ואנשי המסגרות מתפעלי מצד מלא פעולה
הפיתוח. ובהמשך השירות בשיפור יסייעו שממצאיו הציפיה בשל מסוגו, הראשון הסקר עריכת את

.(Norusis 1989) SPSS* תכנית באמצעות נעשה הנתונים עיבוד

בישראל הקהילתי הדיור n1nn9nn .3

בראש נועד, הקהילתי הדיור כי מלמדת בארץ הקהילתי הדיור התפתחות של היסטורית סקירה
ההורים. בבית לכן קודם שגרו שכלי, פיגור עם למבוגרים ביתי חוץ מגורים פתרון להוות ובראשונה,
ביתי. חוץ "סידור" במסגרת כבר ששהו כיוון משנית, יעד אוכלוסית היוו הפנימייה מעונות דיירי

בוגרים, מפגרים ולבנות לבנים הורים קבוצות עלידי נעשו ופתיחתן הראשונות הדיור מסגרות תכנון
ההורים ארגוני כשליוזמת בהמשך, גם הבוגרים. לבניהם למשפחה מחוץ מגורים פתרון שביקשו
עדיפות לתת המגמה נמשכה מקומיות, ברשויות שהתארגנו ציבוריות עמותות של יוזמה נוספה
הקהילה תושבי עלפני למשפחתם, סמוך בקהילה ביתי חוץ דיור לפתרון הנזקקים הקהילה לתושבי
את שהגישה בריק ועדת מסקנות בעקבות האחרונות, בשנים רק פנימייה. במעונות הנמצאים
להוצאת תכנית והרווחה העבודה במשרד במפגר לטיפול האגף יזם ,1988 במארס המלצותיה

י עם מבוגרים של מצומצם ומספר קהילתי, לדיור והעברתם פנימייה ממעונות שכלי פיגור עם אנשים
.(1991 גניגר ;Rimmerman 1991) קהילתי לדיור הועברו שכלי פיגור

הורים קבוצת עלידי 1969 בשנת בירושלים הוקמה יוליה", "בית הראשונה, הקהילתי הדיור מסגרת
מודל להיות הפך יוליה" "בית "הוסטל". בשם זה מגורים מודל שכינו שכלי, פיגור עם לילדים
עלייה חלה הראשון ההוסטל הקמת מאז בקהילה. למפגרים הוסטלים להקמת ראשון התייחסות
את מתארים 4,3,2,1 לוחות קהילתי. דיור של נוספים מודלים פותחו וכן ההוסטלים של במספרם
והשינויים הפותחים הגורמים השונים, המודלים פתיחת מועדי הקהילתי, הדיור התפתחות תהליך

ביותר. השכיח המגורים מודל שהוא ההוסטל במודל שחלו

(באחוזים) המגורים ומודל פתיחה שנת עלפי הדיור מסגרות התפלגות :1 לוח
דירה דירה דירת בית סה"כ

עצמאית מוגנת הכשרה קבוצתי הוסטל מסגרות פתיחה שנת
/a7z vxpf* 1oo*x> 1cm> 1000/,, wqpa< באחוזים 0היכ

11 14 4 2 21 52 cm90Dn
22 10 19791969

27 40 25  46 40 19851980
63 60 75 100 32 50 19901986

5



(N=52) (באחוזים) המפעיל והגורם הפתיחה שנת עלפי הקהילתי הדיור מסגרות התפלגות :2 לוח
מפעיל גורם

פרטי גוף ציבורית עמותה אקי"ם פתיחה שנת
10 19791969

11 2 27 19851980

13 14 23 19901986

(N=21) (באחוזים) הפתיחה ושנת דיירים) (מספר גודלם עלפי ההוסטלים התפלגות :3 לוח
דיירים מספר

3422 2119 1814 1311 פתיחה שנת
10   10 19791969
 15 20 15 19851980
: : 15 15 19901986

(באחוזים) דייריהן של הפיגור רמת עלפי 1990 1980 בשנים שנפתחו הדיור מסגרות התפלגות :4 לוח
פיגור רמת

נמוכה בינונית בינונית  קלה פתיחה שנת
30 70 (N=20) 19851980
11 89 (N=27) 19901986

הראשונה, בתקופה הקהילתי. הדיור התפתחות של בהיסטוריה שונות תקופות ב3 להבחין ניתן
את שיזם והגוף ההוסטל היה היחידי הדיור מודל שנפתחו. הדיור ממסגרות 1096 הוקמו ,19791969
מספר מבחינת גדולים זו בתקופה שנפתחו ההוסטלים אקי"ם. היה והפעילם ההוסטלים פתיחת

.(3422) הדיירים

חדש דיור מודל מתפתח זו בתקופה הדיור. 40ממסגרות £9 נפתחו ,19851980 השנייה, בתקופה
ההשגחה במידת מאלה אלה שונים שהיו דירות של שונים מודלים נפתחו "דירה".  להוסטל בנוסף
המודלים (תיאור עצמאית ודירה מוגנת דירה הכשרה, דירת לדיירים: מעניקים שהם והפיקוח
ועמותות פרטיים גופים מפעיל כגורם לאקי"ם מצטרפים זו בתקופה השלישי). בפרק מובא השונים
שנפתחים ההוסטלים בגודל שינוי חל כמוכן מקומי. בסיס על נעשית שהתארגנותן ציבוריות

דיירים. ל2116 ומיועדים יותר קטנים והם זו בתקופה
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1

>

אחוזים חמישים המסגרות. בפתיחת הגידול מגמת נמשכת ,19901986 השלישית, בתקופה
ממשיך אקי"ם דירות. של יותר רב ומספר הוסטלים פתיחת נמשכת אלה. בשנים נפתחו מהמסגרות
גופים מצטרפים וכן מפעיל כגורם הציבוריות העמותות של חלקן גדל אך עיקרי, מפעיל גורם להוות

.(1511) דיירים, של יותר קטן למספר שוב, מיועדים, שנפתחים ההוסטלים נוספים. פרטיים

השנים עשור הוא שכלי פיגור עם למבוגרים הקהילתי הדיור של הזהב" "תור כי לומר ניתן כללית
תחילת דהיינו המחקר, עריכת בעת בישראל קיימות שהיו מהמסגרות £909 נפתחו בו 19901980

.1991

התנופה שנות שהן ,19901980 השנים במהלך בקהילה שולבו דיירים אלו בדק המחקר סקר
על גם פסחה לא קהילתי בדיור מפגרים בשילוב הגדולה התנופה הקהילתי. הדיור פיתוח בתהליך
שנפתחו מהמסגרות אחוזים שלושים נמוכה". כ"בינונית מוגדרת שלהם הפיגור שרמת המפגרים
עבור מסגרות בפתיחת ירידה חלה 19901986 בשנים זו. אוכלוסייה קלטו 19851980 בשנים
נמוכה. בינונית פיגור רמת עם דיירים קלטו אלו בשנים שנפתחו מהמסגרות 11 6ל ורק זו אוכלוסייה
קלה פיגור רמת בעלי לדיירים נועדו ציינו, שכבר כפי אלו, בשנים שנפתחו המסגרות של הגדול הרוב

בינונית. עד

קהילתי לדיור המסגרות של התכנון תהליך .4

ואת הקהילתי הדיור מסגרות של התכנון תהליך את ולהבין לשחזר כדי מידע נאסף המחקר בסקר
הדו"ח ציון: נקודות בשתי לראות ניתן בישראל הקהילתי הדיור למדיניות היוזמה ניצני את הקמתן.
למפגרים. פנימייתיים מוסדות אודות ב1977 בארץ ביקורו בעקבות בנקמיקלסון1 שהגיש
את שרואים יש .(1987 (חובב והרווחה העבודה משרד במדיניות שינוי חל ,1978 מאז בעקבותיו,
ציבוריות, עמותות של או אק"ים של ומפוזרות מקומיות יוזמות כפרי הקהילתי הדיור מערך תכנון
קווים חסרו הראשונות הדיור מסגרות בכל אדהוק. פתרונות אחר וחיפוש גישוש מתוך שנעשו
התלבטה שהוקמה מסגרת כל נתונה. לאוכלוסייה והתאמתו ולאופיו, המקום למהות מנחים
הביאו השנים במהלך שהצטברו והניסיון המידע מסוגה. ראשונה היתה כאילו סוגיות, באותן
ניסה זה תכנון בעבר. שנתקבלו לאלה מתוספות החלטות בקבלת המתבטא אינקרמנטלי, לתכנון
נעשה בישראל הקהילתי הדיור מערך כוללני. תכנון להציג היומרות ללא מקומיות בעיות לפתור
מעקרונות מסוימת, במידה והושפע, חדשות, תכניות למימוש נטייה עם קיימות תכניות של בסיס על
הקמת שגרסו אלה, אידיאולוגיות תפיסות .(1987 (חובב החברתית והאינטגרציה הנורמליזציה

ה"נורמליזציה''. עיקרון יישום של והמייסד החלוץ בדנמרק, שכלי פיגור עם לאנשים השירותים מנהל 1
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באשר אמפירי במבחן עדיין עמדו לא עימה, מגע יצירת תוך הקהילה, של בטבורה דיור מסגרות
הדיירים. אוכלוסיות על שלהן האפקטיביות למידת

מסגרות לפתיחת היוזמה 4.1
כגוף בחשיבותו, הראשון הגורם היה אקי"ם מגורים. מסגרת כל של לפתיחתה היוזמים היו מי נבדק
לפתיחתן ראשון כגורם צוינה פרטי אדם של יוזמה מהמסגרות. משליש למעלה של לפתיחה יוזם
הורים קבוצת המקומית, הרשות והרווחה, העבודה משרד ציבוריות, עמותות מהמסגרות. רבע של
המסגרות רוב לגבי קהילתי. דיור מסגרות פתיחת שיזמו חשובים כגורמים הם גם הוזכרו והג'וינט

פתיחתן. את ויזמו שעודדו גורמים מספר זוהו

מודל עלפי תכנון 4.2
המחצית לגבי כלשהו. קיים מודל עלפי תוכננו לא מהמסגרות שמחצית מתברר הממצאים עלפי
ומספר בישראל, קיימות היו שכבר קהילתי דיור מסגרות על בהסתמך תוכננו שרובן נמצא השנייה,
של האפקטיביות על בישראל אמפירי מחקר העדר בחו"ל. קיים מודל לפי תוכננו מסגרות של בודד

אינטואיטיבית. בחשיבה לשימוש הביא השונים, המודלים

התכנון בתהלין המקצוע אנשי 4.3
מסגרות של וההקמה התכנון בעול שנשאו העיקריים הגופים שלושת שבידינו, הממצאים עלפי
גופים המקומיים. אקי"ם וסניפי והרווחה העבודה משרד המקומית, הרשות הם: הקהילתי הדיור
פרטיים, גופים הם: יותר, מצומצמת במידה אך התכנון, בתהליך מעורבים היו שנציגיהם נוספים,
ברשויות העובדים סוציאליים ועובדים פרטיים אנשים המקומיים, אקי"ם סניפי נציגי מרכז. ואקי"ם

ומתאמים. התכנון צוותי ראש יושבי שימשו המקומיות

והביצוע התכנון משן 4.4
שנה חצי בין נע המסגרת לפתיחת עד והאכלוס השיפוץ), (או הבנייה התכנון, תהליך של הזמן משך

שנה. עד הנ"ל התהליך נמשך המסגרות ממחצית יותר קצת לגבי שנים. מ3 ליותר

מימון מקורות 4.5
מסגרות לפתיחת השתמשו בהם המימון מקורות לגבי היתה המחקר בסקר שנבדקה נוספת סוגיה
ההחלטות עלפי אלה בסוגיות שונות נמצאה אלה. במקורות שנעשה השימוש ולגבי הדיור,
את או המבנה את לרכוש נהוג האם היתה שנבחנה הראשונה השאלה המפעיל. והגוף התכנוניות
ובאילו המשכיר מי נבדק המבנה, שכירת על הוחלט אם בקהילה. הדיירים למגורי שישמשו הדירה
כונתה בשוק, המקובל עלפי הם השכירות ודמי פרטי בית בעל הוא המשכיר כאשר שכירות. תנאי
ודמי עירונית ציבורית שיכון חברת היא כשהמשכירה רגילה". "שכירות במחקרנו זו אופציה
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הדירה או שהמבנה במידה מסובסדת". "שכירות זו אופציה כונתה עלידה, מסובסדים השכירות
.(5 לוח (ראה "מתנה" זאת כינינו תמורה ללא הדיור מסגרת לרשות הועמדו

(באחוזים) רכישתן ודרך המגורים מודל עלפי הדיור מסגרות התפלגות :5 לוח
שכירות שכירות מודל

מתנה רגילה מסובסדת רכישה מגורים
17 21 21 41 (N=52) הדיור כלל
29 29  42 (N=21) הוסטל

100  (N=2) קבוצתי בית
25 75 (N=4) הכשרה דירת

14 14 43 29 (N=14) מוגנת דירה
9 18 27 46 )N=11);rrw^vpith

את שנרכשו למסגרות נצרף אם ביותר. השכיחה היא הרכישה אופציית ,5 בלוח לראות שניתן כפי
נתייחס אם שנרכשו. במבנים שוכנות מהמסגרות שכ^60 לומר אפשר כמתנה, שהועברו המסגרות
הרי נשכרו, שהן שבמידה נראה בקהילה, הדירות מרבית שהן העצמאיות, ולדירות המוגנות לדירות
פרט משמעותה, ציבורית שיכון חברת עלידי מסובסדת שכירות מסובסדת. היאשכירות שהשכירות
לשם חיונית המסגרת יציבות יציבות. המבטיחה ארוך, לטווח שכירות גם מסובסדים, שכירות לדמי
שנשכרו, מהמסגרות מ^70 למעלה שבידינו, הממצאים לפי בקהילה. וקליטה השתלבות השגת

ויותר). שנים 5) רב לזמן נשכרו

רכישת לצורך השתמשו בהם המימון מקורות כל על לדווח התבקשו המסגרות מנהלי
בלוח מובא תשובותיהם סיכום הביתי. והציוד הריהוט ורכישת בנייתם, או שיפוצם המבנים/הדירות,

.6

(N=52) (באחוזים) מטרות עלפי מימון במקורות השימוש שכיחות :6 לוח
ציוד רכישת וריהוטרכישת שיפוץ/בנייה המבנה/דירה מימון מקורות

15 18 8 פרטי אדם
14 13 14 והרווחה העבודה משרד
4 9 8 מקומית רשות
24 23 27 אקי"ם
12 14 2 ג'וינט
17 10 41 וחו"ל) (בארץ פרטיים תורמים
4 4  לאומי ביטוח
4 9  המקומי השלטון מרכז
4 הדיירים הורי
2   עבודתם) (משכר דיירים
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דיור פתיחת להוצאות הקשור בכל ביותר חשוב מימון מקור מהווה אקי"ם כי מראה, 6 בלוח עיון
המקור והן והדירות, המבנים לרכישת בעיקר משמשות ובחו"ל בארץ שגויסו תרומות קהילתי.
דיור פתיחת מממנת והרווחה, העבודה משרד באמצעות הממשלה, זה. לצורך מימון להשגת העיקרי
הפותחים פרטיים אנשים חשיבותו. סדר מבחינת משני מימון מקור מהווה היא אך קהילתי
את רוכשים מהם ומעטים וריהוט, ציוד וברכישת בשיפוץ כספם את משקיעים קהילתי דיור מסגרות

הדירה. או המבנה

עלפי בישראל הקהילתי הדיור במערך הכלולות המסגרות סיווג .5
מודלים

במידת בגודלן, מזו זו השונות מסגרות, של מגוון כאמור, כולל, בישראל הקהילתי הדיור מערך
להבחין כדי רבות ודרכים גישות קיימות בספרות הפעלתן. על האחראי ובגורם בהן הנהוגה הפיקוח
.(Baker et al. 1977; Heal et al. 1980; Scheerenberger 1987) בקהילה הפועלים השונים הדיור סוגי בין

קריטריונים: בארבעה להשתמש זה במאמר בחרנו מודלים עלפי הדיור מסגרות סיווג לצורך
את המפעיל הגורם (2) אותה; המפעיל הגורם עלידי המסגרת של הרשמית הגדרתה (1)

המסגרת. שמעניקה הפיקוח מידת (4) המסגרת; גודל (3) המסגרתהבעלות;

המפעיל הגורם עלידי המסגרת של הרשמית הגדרתה 5.1
משרד "מדיניות הנקרא במסמך ,31.1.89 מיום והרווחה העבודה משרד של הכללי המנהל בחוזר
דיור של מודלים שלושה של והגדרה התייחסות יש במפגרים", הטיפול בתחום והרווחה העבודה

קהילתי:

תפקוד ובעלי 18 גיל מעל דיירים 16 עד המונה לאוכלוסייה קהילתי דיור מסגרת  הוסטל (1)

יחסית. גבוהים ועצמאות
צעיר בגיל או יותר נמוך תפקוד בעלי דיירים 16 עד המונה קהילתית דיור מסגרת  קבוצתי בית (2)

לטיפול. או רבה להשגחה הזקוקים יותר,
רבה. עצמאות בעלי 18 גיל מעל דיירים 6 עד ל2 קהילתי דיור מסגרת  מגורים דירת (3)

הדיור מסגרות מנהלי התבקשו למעשה, הלכה בישראל היום פועלים מודלים אלו לבדוק כדי
התאמת בבדיקת שבאחריותם. המסגרת אתסוג להגדיר הארצי, המחקר בסקר שרואיינו הקהילתי,
מגוון שיש שבידינו, הנתונים עלפי נמצא, הכללי" המנהל ב"חוזר המאוזכרים למודלים הגדרותיהם

המאוזכרים. מאלו מודלים של יותר גדול
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הגורם עלידי להגדרותיהן בהתאם הקהילתי הדיור מסגרות את לסווג ניתן 1990 לסוף נכון
להכין המיועדת הכשרה דירת (3) קבוצתי; בית (2) הוסטל; (1) עיקריות: מסגרות לחמש המפעיל,
להוסטל בסמוך או בצמוד הממוקמת הכשרה דירת (כולל בקהילה עצמאיים למגורים הדיירים את
בהיותה ארגונית מבחינה לו קשורה אך להוסטל, פיסית סמוכה או צמודה שאינה הכשרה ודירת
אחת מגורים ביחידת הגרים דיירים של קטן מספר  מוגנת דירה (4) דיור); מערך מאותו חלק
הגרים דיירים של קטן מספר  עצמאית דירה (5) שעות; 24 במשך צוות איש של להשגחה והזקוקים

הצורך. עלפי צוות אנשי של ובפיקוח בהשגחה אחת, מגורים ביחידת

ניתן 8 בלוח בקהילה. ביותר השכיחה הדיור מסגרת הוא ההוסטל ,7 בלוח לראות שניתן כפי
מסה"כ $56. מהוות השונים סוגיהן על הדירות מהאוכלוסייה. £719 גרים שבהוסטל לראות
הדירות, מבין ביותר השכיח המודל היא המוגנת הדירה הדיירים. מכלל 2770 בהן וגרים המסגרות,
שכלי מפיגור הסובלים למבוגרים דיור כמסגרת הקבוצתי הבית העצמאית. הדירה נמצאת ואחריה

שולית. מסגרת הוא

לפתיחת בסיס משמשים האחרונות, בשנים המוקמים אלו וגם שנפתחו הראשונים ההוסטלים
דיור שירותי מגוון הכולל דיור מערך יוצרים בקהילה הדירות עם יחד ההוסטל, בקהילה. דירות

שמונה. קרית או אביב, תל חדרה, כירושלים, יישוב במקומות

(N=52) (באחוזים) המגורים מודל עלפי הקהילתי הדיור התפלגות :7 לוח
אחוזים דיור סוג

40 הוסטל
4 קבוצתי בית
8 הכשרה דירת

27 מוגנת דירה
21 עצמאית דירה

(N=506) (באחוזים) המגורים מודל עלפי הדיירים אוכלוסיית התפלגות :8 לוח
אחוזים דיור סוג

71 הוסטל
2 קבוצתי בית
6 הכשרה דירת
14 מוגנת דירה
7 עצמאית דירה

11
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(הבעלות) הדיור מסגרות את המפעיל man 5.2
שייכות הדיור ממסגרות £759 :9 בלוח מובא אותן המתפעל הגורם לפי הדיור מסגרות של סיווגן
2590 מפעילים פרטיים שגופים בעוד אחרות, ציבוריות עמותות או אקי"ם  ציבוריים לגורמים
נפתחו זו בשנה קהילתי. לדיור מסגרות שהפעיל היחידי הגוף אקי"ם היה 1983 עד מהמסגרות.
דיור מסגרות להפעלת נוספות ציבוריות עמותות הצטרפו וב1986 פרטית, בבעלות דיור מסגרות
התארגנו הן זאת. למטרה במיוחד הוקמו קהילתי דיור המפעילות הציבוריות העמותות בקהילה. ;

הרשות של חברתיים לשירותים המחלקה כגון גופים מיוצגים עמותה בכל מקומי. בסיס על
ישראל ממשלת ועוד. הג'וינט והרווחה, העבודה משרד של המחוזית הפיקוח לשכת המקומית, ;

למפגרים. המוסדות בתחום לנעשה בניגוד קהילתי, לדיור מסגרות בעצמה מפעילה אינה

(N=52) (באחוזים) המפעיל הגורם עלפי הדיור מסגרות התפלגות :9 לוח
אחוזים המפעיל הגורם

60 אקי"ם
15 אחרות ציבוריות עמותות
25 פרטי גוף

הגורמים לבין הדיור) (מודל המסגרות סוגי בין הקיים לקשר באשר נתונים מובאים 10 בלוח
הקהילתי. הדיור מערך בהפעלת המעורבים המפעילים

היום הקיימים המודלים מגוון כל את הכוללות בקהילה, הדיור ממסגרות $60. מפעיל אק"ים
המקומיים, סניפיו באמצעות בקהילה. עצמאיות דירות המפעיל היחיד הגורם הוא אקי"ם בישראל.
בתחום וניסיוניים חדשניים מודלים לפתח היא ממטרותיו שאחת גוף השנים כל אק"ים עצמו ראה

.(1991 (גניגר בישראל למפגרים הדיור שירותי

הכשרה, ודירת מוגנות דירות מפעיל אחד פרטי גורם רק הוסטלים. בעיקר מפעילים פרטיים גורמים
במגזר המצויים ההוסטלים שלושת למפגרים. מוסד הכולל דיור ממערך חלק מהוות אלה אך
הפרטיים, הגופים מבין שלושה משפחתי. כעסק ומנוהלים פרטית, בבעלות הינם בישראל הערבי
דירות המפעיל היחיד הפרטי הגוף כמוכן אחד. מהוסטל יותר מפעילים הוסטלים, המפעילים

מוגנות. ודירות הוסטלים מפעילות הציבוריות העמותות דירות. שלוש מפעיל בקהילה מוגנות

(N=52) (באחוזים) המגורים ומודל המפעיל הגורם עלפי הדיור מסגרות התפלגות :10 לוח
דירה דירה דירת עצמאיתבית מוגנת הכשרה קבוצתי הוסטל מפעיל גורם

36 22 10 3 29 (N=31) אקי"ם
43  14 43 (N=8) אחרות ציבוריות עמותות

 16 7 ; 77 (N=13) פרטי גוף
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י ■ * הקהילתי הדיור מסגרות של גודלן 5.3
צוות מסגרת. בכל הגרים הדיירים מספר עלפי או גודלן, עלפי הדיור מסגרות בין שונות קיימת
השונים הדיור שירותי בין להבחנה מרכזי גורם משמש המסגרת גודל כי גורס, ממיניסוטה חוקרים
משתנה הוא המסגרת של גודלה .(Lakin et al. 1990) שכלי בפיגור הלוקים לאנשים המיועדים
עם מגורים מסגרות המגורים. סביבת של ה"נורמליזציה" מידת את להעריך צורך כשיש משמעותי
או יותר, "נורמלית" מגורים סביבת כמספקות יותר גבוהה בשכיחות הוגדרו קטן, דיריים מספר
ללא בלבד, המסגרת" "גודל משתנה זאת, עם .(Rotegard et al. 1985) יותר ביתי" "אופי כנושאות
הדיור במסגרת הטיפול איכות על אינדיקציה לתת יכול אינו נוספים, משתנים של השפעתם מדידת

, ... .(Landesman 1987)

עולה מהלוח המגורים. מודל ולפי גודלן לפי הדיור מסגרות התפלגות על נתונים מובאים 11 בלוח
ב>£ל63 ל34. 11 בין נע והוא ביותר הגדול הוא הדיירים מספר בו המגורים מודל הוא ההוסטל כי
דיירים). ל16 זו מסגרת נועדה הכללי" המנהל "חוזר הגדרת (עלפי דיירים 1611 גרים מההוסטלים

(N=52) (באחוזים) המגורים ומודל גודל עלפי הדיור מסגרות התפלגות :11 לוח
דירה גודל

עצמאית מוגנת דירה הכשרה דירת קבוצתי בית הוסטל דיירים) (מסי
100 100 100 100 100 באחוזים 0הכ
11 ■"■ 14 4 ■■ $ 21 במספרים

45 ■  :nr" .   u  ■י4ג.'''■'■■י ■ ■

46 64 :.;':;r m' '' ■ ■ _ _^ __ ■"' 54 ■

9  ' 36 !>" ' . 100 : * 86
' m  10#

 29 1311 .:

  " v ■ ■' 34 1614

"  ' "  :  9  1917
' / .    19 2220 y

'  9 3423

ביותר, הגדולים ההוסטלים שני המוגדר. לתקן מעל הרבה דיירים, 3417 גרים מההוסטלים %37a
דיירים. 6 גרים הקבוצתיים הבתים בשני ביותר. הוותיקים ההוסטלים הם דיירים, ו28 34 גרים בהם
הפיסי. בתכנון הקיים השוני בשל הדיירים, במספר שונות קיימת הכשרה דירות המכונה במודל
להוסטל, פיסית צמודות שאינן בדירות בדירה; דיירים 32 גרים להוסטל פיסית הצמודות בדירות
מספר דיירים. 32 גרים מהן אחת כשבכל דירות של קומפלקס ויש דיירים, 9 גרים בה דירה יש
דיירים. 64 גרים המוגנות מהדירות כשב^87 ,83 הוא המוגנת הדירה מודל את המאפיין הדיירים



נפשות. 51  בקהילה אופיינית בדירה הדיירים למספר דומה העצמאיות בדירות הדיירים מספר
והבית השונות הדירות שינוי: מסתמן האחרון בעשור דיירים. 6 מצאנו אחת עצמאית בדירה רק
שהתפתח בהוסטל גם דיירים. של קטן למספר מגורים מסגרות בהיותם מתאפיינים הקבוצתי
השוני את מציג 12 לוח מגורים. כמסגרת בגודלו שינוי האחרונות בשנים חל ראשון, מגורים כמודל

השנים. במהלך שנפתחו הדיירים), (מספר ההוסטלים בגודל שחל

פתיחה ושנת הדיירים מספר עלפי ההוסטלים התפלגות :12 לוח ;

3422 2120 19^17 16^14 13^_1 פתיחה שנת 1

2 4 2 7 6 (21) Dn9oarDno j

1     19701969

1   2  19751971

1 19801976
4 1 1 1 19851981

: : 1 3 5 19901986

עד מתגוררים אלה בהוסטלים קטן. למוסד גודלם, מבחינת דמו, שהוקמו הראשונים ההוסטלים
דיירים, ל2117 שנפתחו מההוסטלים %70q למעלה יועדו 19851981 בשנים דיירים. ו28 34 היום
השאלה נשאלה דיירים. 1611 עבור שנפתחו מההוסטלים %90d תוכננו 19901986 בשנים ואילו
המסגרת? של גודלה לבין פרטית) בעלות מול ציבורית (בעלות המתפעל הגורם בין קשר יש האם
היותו בשל וכן ביותר השכיח המגורים מודל זהו שכן ההוסטל, מודל באמצעות זאת לבחון בחרנו
שהוקמו הוותיקים ההוסטלים שני את כללנו לא בהשוואה פרטיים. גורמים עלידי מופעל

בגודלם. המיוחדת החריגות בגלל בירושלים,

של למגורים משמשים ציבורית שבבעלות מההוסטלים 90??< כי לראות אפשר 13 בלוח מהממצאים
בהוסטלים נמצאה הפוכה מגמה פרטית. שבבעלות מההוסטלים 5O9& רק לעומת דיירים, 16 עד
תנאי שהיא הכלכלית לכדאיות קשור זה שממצא ייתכן דיירים. 2117 של למגורים המשמשים

פרטי. גורם עלידי הוסטל להפעלת

(N=19) (באחוזים) המפעיל והגורם גודל עלפי ההוסטלים התפלגות :13 לוח
ציבורי גורם פרטי גורם דיירים) (מסי גודל

90 50 1611

10 50 2117
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המסגרת שמעניקה הפיקוח מידת 5.4
מדדים: שני בעזרת מוצגת הדיור, מסגרות בין מבחין כמשתנה המסגרת, שמעניקה הפיקוח מידת

הדיור. במסגרת לדייר ממוצע עובדים מספר (2) במסגרת; צוות איש לינת (1)

במסגרת צוות איש לינת
כלל בדרך נמצא המסגרות בשאר הלילה. בשעות צוות איש של נוכחות אין מהמסגרות, בכ£509
יותר יידרשו יותר נמוכה ברמה המתפקדת לאוכלוסייה המיועדות שבמסגרות שיערנו אחד. אדם
ההוסטלים בכל בחלקה: רק אומתה ההשערה בלילה. שם ילון צוות שאיש וכן והשגחה, פיקוח
גם הקיימים. השניים מתוך אחד קבוצתי בבית וכן צוות, איש של לילה לינת מתקיימת אמנם
צוות אנשי אין כצפוי, צוות. איש של לילה לינת מתקיימת להוסטל צמודות שאינן ההכשרה בדירות
כ"מוגנות", המוגדרות מהדירות שב>£ל50 הוא המפתיע הממצא העצמאיות. בדירות בלילה הלנים

צוות. איש של לילה לינת אין

הדיור במסגרת לדייר ממוצע עובדים מספר
הדיירים. למספר יחסית הצוות אנשי למספר בהקשר הקהילתי הדיור במסגרות שונות נמצאה
(איש אחד צוות מאיש פחות בין נע חול ביום השונות הדיור במסגרות העובדים הצוות אנשי מספר
העובדים מספר איש. לשמונה בלבד) בשבוע פעמים מספר העצמאיות הדירות אל המגיע צוות
והגורם המגורים מודל עלפי המסגרות בין השוואה לשם המסגרות, בכל חושב לדייר הממוצע

המפעיל.

של השונים המודלים בין מבחין אינו לדייר הממוצע העובדים מספר ,14 בלוח להבחין שניתן כפי
המוגנת הדירה לבין ההוסטל בין לדייר הממוצע העובדים במספר שוני אין  הקהילתי הדיור
עלידי המופעלות מסגרות בין שונה לדייר הממוצע העובדים מספר זאת, עם העצמאית. והדירה
גורמים עלידי המופעלות במסגרות ציבוריים. גורמים עלידי המופעלות אלה לבין פרטיים גורמים
גורמים עלידי המופעלות במסגרות המצוי מזה לדייר הממוצע העובדים מספר נמוך פרטיים
פרטי. גורם עלידי הדיור מסגרות הפעלת של הכלכלית לכדאיות קשור זה שממצא ייתכן ציבוריים.
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המפעיל והגורם המגורים מודל עלפי לדייר ממוצע עובדים מספר :14 לוח
לדייר ממוצע עובדים מספר

הסגורים סודל
0.28 הוסטל
0.41 קבוצתי בית
0.17 הכשרה דירת
0.28 מוגנת דירה
0.28 עצמאית דירה

מפעיל גורם
0.33 אקי"ם
0.30 אחרת ציבורית עמותה
027 פרטי

בישראל קהילתי לדיור מודלים סיכום: 5.5
להלן מודלים. לחמישה כאמור, לסיווג, ניתנות בישראל היום הקיימות הקהילתי הדיור מסגרות

מהמודלים. אחד כל של המאפיינים סיכום

הוסטל
והוא בישראל, שכלי בפיגור הלוקים לאנשים שהוקם הראשון הקהילתי הדיור מודל הוא ההוסטל
מכלל אחוזים ארבעים היחיד. הקהילתי המגורים מודל ההוסטל היה 1983 עד ביותר. השכיח גם
הלוקים המבוגרים אוכלוסיית מכלל 7070 בהם וגרים הוסטלים, הם הקהילתיות הדיור מסגרות
גורמים עלידי הן מופעלים הוסטלים בארץ. קהילתיות במסגרות המתגוררים שכלי, בפיגור
הוסטלים. בעיקר המתפעלים פרטיות וחברות אנשים  פרטיים גורמים עלידי והן ציבוריים
דיירים. ו28 34 היום עד בהם ומתגוררים למינימוסד, גודלם מבחינת דמו הראשונים ההוסטלים
כאידיאולוגיה ה"נורמליזציה" אימוץ בעקבות חל השנים במהלך בהוסטל הדיירים מספר צמצום
מההוסטלים בשליש אך ,1611 הוא כיום בהוסטל השכיח הדיירים מספר .(1986 (רמות טיפולית
ההוסטל פרטיים. גורמים עלידי מתופעלים אלה הוסטלים דיירים. יותר או 17 מתגוררים עדיין
גבוה אינו לדייר בממוצע העובדים מספר אך ביממה, שעות 24 צוות איש של השגחה לדייריו מעניק
לדייר הממוצע העובדים מספר בקהילה. הדירות של מהמודלים חלק המאפיין מהמספר
כנראה ציבורית, שבבעלות שבהוסטלים מזה נמוך פרטיים גורמים עלידי המתופעלים בהוסטלים

רווחי. בסיס על פועלים שהפרטיים משום
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בקהילה דירות
מסה"כ 569S מהוות הן היום .1983 משנת החל להתפתח התחילו קהילתי דיור כמודל הדירות
דירות דירות: של מודלים בשלושה להבחין ניתן הדיירים. מכלל £279. בהן וגרים הקיימות, המסגרות

עצמאיות. ודירות מוגנות דירות הכשרה,

הכשרה דירת (א)
משנה: מודלים בשני בהן להבחין אפשר הקהילתי. הדיור מסגרות מכלל £89. מהוות ההכשרה דירות
דירות קבוצת או בודדת, הכשרה ודירת להוסטל, בסמוך או בצמוד הממוקמת בודדת הכשרה דירת
לו שייכות אלא להוסטל, פיסית סמוכות או צמודות שאינן אחד מגורים בקומפלקס הבנויות
גורמים עלידי בעיקר מתופעלות ההכשרה דירות דיור. מערך מאותו חלק בהיותן ארגונית, מבחינה
דיירים. 9 גרים בה הכשרה דירת גם ישנה אך ,32 בין נע ההכשרה בדירת הדיירים מספר ציבוריים.
הממוצע העובדים מספר בקהילה. עצמאיים למגורים דייריה את להכשיר מיועדת ההכשרה דירת
צמודה אליו ההוסטל שעובדי משום בעיקר המודלים, לשאר בהשוואה ביותר הנמוך הוא בה לדייר

הצורך. עלפי זו מסגרת כעובדי גם משמשים ההכשרה דירת

. מוגנת דירה (ב)
24 צוות איש של להשגחה הזקוקים לדיירים המוגנת הדירה מיועדת הרשמית, להגדרה בהתאם
צוות, איש של לילה לינת קיימת המוגנות מהדירות ב>$()5 רק הסקר, ממצאי עלפי ביממה. שעות
סוג מכל יותר גדול המוגנות הדירות מספר היממה. שעות כל במשך השגחה אין למעשה כלומר,
פיגור עם מבוגרים לאנשים הקהילתי הדיור מסגרות 27מכלל 9S מהוות והן בקהילה דירות של אחר
המוגנת בדירה השכיח הדיירים מספר ציבוריים. גורמים עלידי בעיקר מופעלות מוגנות דירות שכלי.

העצמאית. ובדירה בהוסטל המצוי לזה דומה לדייר הממוצע העובדים מספר .64 הוא

עצמאית דירה (ג)

העצמאיות הדירות .52  בה המתגוררים הדיירים מספר מבחינת ביותר הקטנה הדיור יחידת זוהי
הדירה אק"ים. עלידי מתופעלות העצמאיות הדירות כל בקהילה. המסגרות מכלל 219S מהוות
עם צוות. איש של לינה אין זה דיור במודל אחרת. מסגרת מכל השגחה פחות מעניקה העצמאית

המוגנת. ובדירה בהוסטל המצוי מזה נמוך אינו לדייר הממוצע העובדים מספר זאת,

קםצתי ב'ת
שני כשולי. זה דיור למודל להתייחס ניתן ולכן בלבד, קבוצתיים בתים שני היום פועלים בישראל
לן מהבתים באחד רק דיירים. 6 גרים קבוצתי בית בכל ציבוריים. גורמים עלידי מתופעלים הבתים
לשאר בהשוואה ביותר הגבוה הוא זה מגורים במודל לדייר הממוצע העובדים מספר אך צוות, איש
לראות אפשר המוגנת. הדירה עם ההוסטל את לשלב המנסה מודל הוא הקבוצתי הבית המודלים.
פיקוח. של של רבה מידה המעניקה מוגנת דירה או דיירים, של מאוד קטן מספר עם הוסטל בו
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הקהילתי הדיור מערך בתכנון וסביבתיים פיסיים היבסים .6

גיאוגרפי מיקום 6.1
הארץ במרכז בצפון. שמונה קרית ועד בדרום מדימונה בארץ מפוזרות בקהילה הדיור מסגרות
,35tf שמונה) קרית עד (מחדרה הארץ בצפון מהמסגרות, £369 ממוקמות נתניה) ועד (מרחובות

.£109 דימונה) עד (מרחובות ובדרום £ל19, בירושלים

£359. גדולות, בערים נמצאות 4470 עירוניים: באזורים ממוקמות בקהילה המגורים מסגרות כל
גדולים. ערביים ביישובים 6701 מקומיות במועצות $4 קטנות, בערים 1196 בינוניות, בערים

הדיור מסגרות ממוקמות בהן המגורים שכונות 6.2
ושמונה חמישים למגורים. כשכונות מועדפותן עלפי סווגו הקהילתי הדיור ממוקם בהן השכונות
£299 למגורים; מאוד הרצויות מאוד, טובות מגורים בשכונות ממוקמות מהמסגרות אחוזים
המוגדרות בשכונות נמצאות מהמסגרות 1396 טובות; עד בינוניות בשכונות ממוקמות מהמסגרות
כלל רצויה כ"אינה המוגדרת בשכונה הממוקמת דיור מסגרת מצאנו לא רצויות". לא "כמעט

מגורים". כשכונת

המגורים למסגרות הקרובה המיידית הסביבה 6.3
בנייני טיפוסיים, מגורים לבתי בסמוך מגורים שכונות בתוככי ממוקמות הקהילתי הדיור מסגרות

דומשפחתיים. או חד בתים או דירות

ל1596 בסמוך וחנויות. מסחר שירותי המכילים מבנים נמצאים מהמסגרות כשליש בקרבת
שטחים משתרעים מהמסגרות ל1096 בסמוך ציבור; ומבני משרדים בנייני נמצאים מהמסגרות

.(15 לוח (ראה תעשייה מבני נמצאים מהמסגרות ל396 בסמוך בנויים. בלתי

(N=52) (באחוזים) המיידית בסביבה הבניינים אופי עלפי הדיור מסגרות התפלגות :15 לוח

אחוזים בסביבה בניינים סוג
60 דירות בתי
37 דומשפחתיים או חד פרטיים בתים
3 תעשייה מבני

מסגרות או מוגן דיור מסגרות ישנן שנסקרו הדיור ממסגרות ל.?299 שבסמוך לציין מעניין כמוכן
נוספות. טיפוליות
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הדיור מסגרת נמצאת בו המגורים בנ"ן של החיצוני המראה 6.4
של ממראם שונה אינו קהילתי דיור מסגרות נמצאות שבהם מהבניינים £789 של החיצוני המראה
שבעה "מוגנת". מגורים מסגרת בהם שממוקמת לכך היכר סימן כל ואין בשכונה, הבניינים שאר
במיוחד. בולט לא אחר, היכר סימן או צנוע שלט יש במקצת. אך שונים מהמבנים אחוזים עשר
בשכונה. הבניינים משאר בחיצוניותם רבה במידה שונים הדיור ממסגרות בלבד אחוזים חמישה
£909 של המגורים בנייני מיוחד". "בית היותן על המעידים אחרים בולטים וסימנים שילוט יש

לקויה. אחזקה או הזנחה סימני בהן ניכרים ולא מטופחות, בחצרות מוקפים מהמסגרות

הדיור מסגרת ממוקמת בו הבניין סוג 6.5
מסגרות שישמשו עלמנת במיוחד נבנו לא הדיור מסגרות נמצאות בהם המבנים של הגדול הרוב
מהמסגרות אחוזים ושישה שישים כך. לשם במיוחד נבנו כ$4/ רק מיוחדת". "לאוכלוסייה דיור
אחוזים עשרים משפחה. למגורי ששימשו פרטיים ובבתים מגורים בבניין מגורים בדירות שוכנות
.(16 לוח (ראה אחר ציבורי בית או מוסד, בעבר ששימשו ממבנים זו למטרה הוסבו מהמסגרות

(N=52) (באחוזים) ממוקמות הן בו הבניין סוג עלפי הדיור מסגרות התפלגות :16 לוח
אחוזים בניין סוג

46 קומות 4 עד דירות בית
13 קומות 4 מעל דירות בית
31 דומשפחתי) או (חד פרטי בית

י 10 מגורים) מבית (שונה מיוחד בניין

הקרובה בסביבה ובידור מסחר תחבורה, שירותי 6.6
התחבורה קווי ציבורית. תחבורה שירותי בקרבת ממוקמות לאחת, פרט הדיור, מסגרות כל

ק"מ. 2 עד של במרחק או סמוכים ברחובות עוברים הציבורית

מסגרות לכל מאד קרוב הליכה במרחק נמצאים ירקות) חנות (מכולת, בסיסיים מסחר שירותי
ב8570 הליכה במרחק נמצאים וכר מרקחת בית הלבשה, חנויות כגון נוספים מסחר שירותי הדיור.

מהמסגרות.

מהמסגרות. מכ>£829 הליכה במרחק נמצאים ודואר בנק סניף

מהמסגרות. %92n רגלי להגיע ניתן שכונתית למרפאה
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מ^70 הליכה במרחק נמצא מתנ"ס כן. גם שכיחה פנאי שעות לבילוי לשירותים הקירבה
מ^48 ברגל להגיע אפשר שחייה ולבריכת מהן מ£ל38 הליכה במרחק ממוקם קולנוע מהמסגרות,

מהן.

פנים תכנון .7

לכיסא רתוקים ושאינם בניידות עצמאיים לדיירים מותאם הדיור מסגרות של הפנימי התכנון
גלגלים, בכיסא להיכנס ניתן לא מהמסגרות £ל75 אל מדרגות, יש מהמסגרות בכמחצית גלגלים.
חלקי בכל עמו לנוע אפשרות יש מהן ב£109 רק גלגלים, כיסא עם אליהן להיכנס שניתן ובמסגרות

הבית.

שינה חדרי 7.1
נע אחד בחדר הישנים הדיירים מספר ל18. 1 בין נע הקהילתי הדיור במסגרות השינה חדרי מספר
דיירים ל2 אחד שינה חדר דיירים. 4 ישנים בהם שינה חדרי נמצאו בלבד אחת במסגרת ל3. 1 בין
הצפיפות דיירים. שלושה ישנים בו מחדר יותר שכיח אחד דייר עם שינה חדר ביותר. השכיח הוא
המודלים בין השוואה ערכנו לחדר. דיירים 1.90 היא הדיור מסגרות בכלל שינה לחדר הממוצעת
אחד. שינה לחדר ממוצעת לצפיפות בהקשר שונים גורמים עלידי והמופעלים הדיור של השונים

.17 בלוח מובאים כך על הנתונים

המפעיל והגורם המגורים מודל עלפי שינה) לחדר דיירים (מספר ממוצעת צפיפות :17 לוח
ממוצעת צפיפות

הממרים ס1דל
2.19 הוסטל
1.72 קבוצתי בית
1.94 הכשרה דירת
1.76 מוגנת דירה
1.76 עצמאית דירה

המפעיל הגורם
1.70 אקי"ם
2.01 ציבורית עמותה
2^7 פרטי גוף

פרטיים גורמים עלידי המופעלות ובמסגרות שבהוסטל לראות ניתן 17 בלוח המובא מהמידע
ביותר. הגבוהה היא לחדר הממוצעת הצפיפות
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שבהם הקישוט באבזרי בצבע, בריהוט, מזה זה שונים השינה חדרי נמצאו מהמסגרות ב$62
לגבי בעצמם להחליט מותר שלדיירים מכך נובע השוני לדיירים. שיש האישיים הציוד ובפריטי
השינה חדרי נמצאים מהמסגרות 94 ב96 שלהם. השינה חדר קישוט לגבי ובעיקר העיצוב הריהוט,
במסגרות שביקרו המראיינים פרטיות. מאפשרים ובכך הפנאי, שעות לבילוי מהפינות בנפרד

מהמסגרות. ב£ל84 ביתי" אופי כ"נושאי השינה חדרי את דירגו המידע, איסוף לשם המגורים

ואמבסיה שירותים חדרי 7.2
בתי האמבטיה. וחדרי השימוש בתי של ואופיים מיקומם אודות מידע נאסף הדיור מסגרות בכל
בחדר שממוקם שימוש בית שכיח כמוכן ביותר. הנפוצים הם נפרדים בחדרים הממוקמים שימוש
למצוא עדיין ניתן מסגרות במעט רק שינה. לחדר שצמוד שימוש בית הוא פחות נפוץ האמבטיה.
הוא השכיח התכנוני הסטנדרט ציבוריים. בשירותים כמו בשורה, אסלות מספר יש בהם שימוש בתי

דיירים. ל3 אחד שימוש בית

הדיור. במסגרות ביותר הנפוץ הוא אחת) מקלחת אחת, אמבטיה אחד, (כיור יחיד אמבטיה חדר
! וכוי), אמבטיות מספר כיורים, (מספר מרובים אמבטיה חדרי למצוא ניתן יותר נמוכה בשכיחות

ל4 אחד אמבטיה חדר הוא השכיח התכנוני הסטנדרט השינה. לחדרי הצמודים אמבטיה וחדרי
ביתי". אופי כ"נושאי האמבטיה מחדרי $80, דירגו הדיור במסגרות שביקרו המראיינים דיירים.

את השווינו והשירותים. האמבטיה חדרי של התכנון בסטנדרט הבדלים קיימים האם בדקנו
הממוצע הדיירים למספר בהתייחס המפעיל, והגורם השונים המודלים עלפי הדיור מסגרות

.18 בלוח מובאים הנתונים אחד. אמבטיה ובחדר שימוש) (בית שירותים בחדר המשתמשים

והגורם המגורים מודל עלפי אמבטיה וחדר שימוש לבית ממוצע (דיירים) משתמשים מספר :18 לוח
■ המפעיל

ממוצע משתמשים מס' ממוצע משתמשים אמבטיהמס' לחדר שימוש לבית
המגורים סודל

5.36 3.55 הוסטל
4.50 4.50 קבוצתי בית
4.19 2.71 הכשרה דירת
4.23 3.43 מוגנת דירה
2.82 2.63 עצמאית דירה

המפעיל הגורם
3.29 2.70 אקי"ם
4.60 3.65 ציבורית עמותה
7^2 4.55 פרטי גוף
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הדירות. מאשר לדייריו נוח פחות דיור כמודל ההוסטל (1) בולטים. ממצאים כמה עולים 18 בלוח
מאשר גבוה בהוסטל אחד אמבטיה ובחדר אחד שירותים בחדר להתחלק הצריכים הדיירים מספר
לדייריה ביותר הנוחים המחייה תנאי את מאפשרת העצמאית הדירה (2) בדירות; המקבל המספר
פרטית. שבבעלות דיור ממסגרות יותר נוחות ציבורית בבעלות הנמצאות מסגרות (3) זו. מבחינה

האוכל ופינת המטבח 7.3
פינות שתי יש מהמסגרות ב^8 האוכל. מפינת נפרד המטבח לשתיים) (פרט הדיור מסגרות בכל
המקובל לנוהג בדומה דיירים, 8 עד אחד אוכל שולחן סביב אוכלים מהמסגרות ב^90 אוכל.
דיירים. 12 עד 9 אוכלים אחד שולחן שסביב מצאנו המסגרות בשאר בקהילה. משפחה בבית
המטבחים ביתי". אופי כ"נושאות האוכל 73מפינות £9 דירגו הדיור במסגרות שביקרו המראיינים
בכל נמצאו גז וכיריים חשמלי מקרר חשמליים. במכשירים היטב מצוידים היו המסגרות בכל
ומקפיא כביסה מייבש מהמסגרות, בכ^90  ומיקסר כביסה, מכונת אפייה, תנור המסגרות,

ב^6. ומיקרוגל ב^8 כלים לשטיפת מכונה מהמסגרות, בכ^15 נמצאים

פרסיות 7.4
לצפות ניתן "האם היה הראשון המדד מדדים. מספר בעזרת נבדקה הדיירים של לפרטיות האפשרות
בכ>£809 כי נמצא אחר?" ציבורי משטח או מהסלון, האוכל, מפינת מהמטבח, השינה בחדר בנעשה
מהשטחים השינה בחדר בנעשה לצפות מאפשר שאינו כזה הוא הפנימי התכנון מהמסגרות
שלמרותשבמרבית מצאנו, כמוכן בחדרו. היותו בעת פרטיות לדייר מובטחת ובכך בדיור הציבוריים
בכך המעוניין לדייר המאפשרים שונים והסכמים הסדרים קיימים דיירים, כמה גרים השינה חדרי
לאפשר וכך מבפנים השינה חדר את לנעול ניתן (בכ^40) הדיור ממסגרות בחלק לבד. להיות

פרטיות.

מהמסגרות בכ£ל95 פרטיות. שיבטיח באופן בטלפון שיחה לנהל יכולים הדיירים האם גם בדקנו
בפרוזדור. או האוכל בפינת המגורים, בחדר נמצא היחידי המכשיר השינה. בחדרי טלפון מכשיר אין

נוספים. מאזינים ללא ביחידות, בטלפון לשוחח קשה לכן,

הקהילתי הדיור במסגרות כוחאדם .8

הצוות גודל 8.1
שהן הפיקוח ובמידת בהן העובדים הצוות אנשי במספר מאלו אלו שונות הקהילתי הדיור מסגרות
הצוות אנשי מספר ולאופיה. המסגרת לגודל קשורה הצוות אנשי במספר השונות לדיירים. מעניקות
שהדיירים העובדה בשל ל8. אחד צוות מאיש פחות בין נע חול ביום הדיור במסגרות העובדים
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ביותר. מצומצם הבוקר בשעות הצוות אנשי מספר הבוקר, בשעות עובדים הקהילתי הדיור במסגרות
עובד רק נמצא מהמסגרות וב^30 הצהריים לשעות עד צוות איש אף עובד לא מהמסגרות 5A701

אחרהצהריים בשעות הטבע, בדרך נעשית, הצוות אנשי של ביותר האינטנסיבית העבודה אחד.
אין מהמסגרות בכ£509 הלילה. בשעות שוב יורד העובדים מספר .(19.0014.00) המוקדמות והערב
שיערנו אחד. אדם כלל בדרך נמצא המסגרות ובשאר הלילה, בשעות צוות איש של נוכחות
של קבועה לילה לינת תהיה והשגחה, פיקוח יותר כמספקות יותר, כמוגנות המוגדרות שבמסגרות
וכן צוות, איש של לילה לינת קיימת אכן ההוסטלים בכל בחלקה. רק אומתה ההשערה צוות. איש
לינת יש להוסטל, צמודות שאינן ההכשרה בדירות גם הקיימים. השניים מתוך אחד קבוצתי בבית
איש לן כ"מוגנות" המוגדרות מהדירות ב£309 שרק הוא המפתיע הממצא צוות. איש של לילה

העצמאיות. בדירות צוות איש של לינה אין כצפוי, צוות.

בהן. העובדים הצוות אנשי למספר בקשר הדיור של השונים המודלים בין השוני מוצג 14 בלוח
פרט הדיור, של השונים המודלים בין מבדיל נמצא לא לדייר הממוצע העובדים מספר כאמור,
במסגרות והדיירים העובדים מספר בין היחס ציבוריים. גופים עלידי המופעלות למסגרות

יותר. גבוה הציבוריות

הקהילתי בדיור העובדים צוות הרכב 8.2
וממדריכים. בית מאם המסגרת, ממנהל/רכז כלל בדרך בנוי הקהילתי בדיור העובדים צוות

ותחזוקה. ניקיון איש או טבח חינוך, רכז כגון נוספים תפקידים בעלי ישנם כמוכן

השונות את מסביר תפקידם ולתיאור בדיור העובדים צוות להרכב בהקשר סטנדרטים של חסרונם
עצמו. מודל אותו בתוך אף אלא השונים, המודלים בין רק לא קיימת זו שונות .19 בלוח המוצגת
גם משמשת היא מהמסגרות בחלק הבית". "אם לתפקיד בהקשר הבהירות אי במיוחד בולטת
יותר גדולה הדיור שמסגרת ככל חינוך. כרכזת גם משמשת היא אחרות במסגרות ובמנהלת, כרכזת

תפקידים. בעלי של יותר רחב מגוון נמצא כן יותר, מוגן אופי ונושאת
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(באחוזים) המגורים ומודל התפקיד סוג עלפי הקהילתי בדיור הצוות אנשי שכיחות :19 לוח
עצמאית דירה מוגנת דירה הכשרה דירת קבוצתי בית הוסטל

n=11 n=14 n=4 n=2 n=21 תפקיד
45 29 25 100 71 מנהל/רכז
18 79 50 50 86 בית אם
 14  33 חינוך רכז

מדריכים
73 79 100 50 95 אחד

36 50 50 71 שניים
    71 שלושה
    48 ארבעה
 . . 29 טבח

36 : 25 ; 43 ותחזוקה ניקיון

עובדים תחלופת 8.3
מצאנו לא לעזיבה והסיבות האחרונה בשנה הדיור מסגרות את שעזבו העובדים מספר בבדיקת
וב^33 האחרונה, בשנה עובד אף עזב לא מהמסגרות ב^58 העובדים. בקרב גבוהה תחלופה
קושי להם שאין טענו המסגרות ממנהלי אחוזים שבעים שניים. או אחד עובד עזבו מהמסגרות

חדשים. עובדים בגיוס

מתנדבים 8.4
הגדול השיעור למסגרת. מתנדבים 21 הוא השכיח הדפוס מהמסגרות. ב^50 מסייעים מתנדבים
השנייה הקבוצה אישית". מחויבות "פרויקט במסגרת המתנדבים נוער בני הם מתנדבים של ביותר
באים נוספים מתנדבים עצמאי. באופן הפועלים פרטיים אנשים של היא המתנדבים בקרב בגודלה
היא המתנדבים של ביותר השכיחה הפעילות מחו"ל. או בארץ, פורמליים מתנדבים ארגוני ביוזמת
שכיחות פעילויות המגורים. מסגרת בתוך בודדים, דיירים עם או חברתיותקבוצתיות פעילויות קיום
הצוות לאנשי ממשית עזרה ומתן בקהילה, בפעילויות משתתפים שהם בעת דיירים ליווי הן נוספות
גבוהה בתדירות מגיעים הם מתנדבים, פועלים בהן מהמסגרות ב6070 המגורים. ותפעול בניהול

בשבוע. פעמים 32 מאד,
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I

ונהלים מדיניות .9
ו

לגבי המסגרות מנהלי את ריאיינו ניהול, מדיניות לגבי כתובים סטנדרטים קיימים שלא מכיוון
אלה. נושאים

במסגרת המגורים זמן משן 9.1
מעניין בהן. הדיירים של המגורים משך לגבי פורמלית זמן הגבלת נהוגה אין מהמסגרות ב>$96

מרבי. שהייה זמן משך נהוג לא מעבר כמסגרת המוגדרת ההכשרה בדירת שגם לציין

בקהילה למגורים כמגבלה גיל 9.2
הכניסה גיל מקסימלי. גיל הגבלת נהוגה וב6070 מינימלי, גיל הגבלת נהוגה מהמסגרות ב^90

ל45. 39 בין נע המקסימלי הכניסה וגיל ל21, 18 בין נע המינימלי

דיירים להעדפת קריסריונים 9.3
ביותר השכיח הקריטריון חדשים. דיירים להעדפת מוצהרים קריטריונים קיימים מהמסגרות בכ>$80
תושב דייר העדפת גם הפתוח. בשוק לעבוד היכולת ואחריו יומיומי בתפקוד עצמאות הוא להעדפה
לפי יותר. נמוכה בשכיחות אך דיירים, להעדפת מוצהרים קריטריונים הם הסידור ודחיפות הקהילה
שהם כפי הקהילתי, בדיור הממוצע הדייר של מאפייניו על להסיק ניתן אלה, קבלה קריטריוני

הטבעית. המשפחה מבית הדיור למסגרת ומגיע גבוהה ברמה מתפקד צעיר,  מהסקר עולים

הקהילתי הדיור במערך הדיירים ניעות 9.4
מסגרת מפגר אדם לכל ולהתאים לתכנן יש לפיה הסטטית הגישה את שינה ה"נורמליזציה" עיקרון
מתקיימת בהן מגורים, מסגרות של רצף העדיפה האלטרנטיבית הגישה חייו. לכל אחת מגורים
הדיור במסגרות הניעות אחר לעקוב כדי תפקודו. עלפי לשנייה אחת ממסגרת הדייר של ניעות
המסגרות את שעזבו הדיירים מספרי על לדווח המסגרות מנהלי התבקשו בישראל, הקהילתי
לוח (ראה מאוד נמוכים בערכים אך עזיבה, שיעורי על המנהלים דיווחו מהמסגרות ב>£809 ולהיכן.
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(באחוזים) ולהיכן שעזבו המגורים מודל עלפי הדיירים ניעות התפלגות :20 לוח
שעזבו המגורים מודל

דירה דירה דירת בית כלל
עצמאית מוגנת הכשרה קבוצתי הוסטל האוכלוסייה עזבו להיכן

N=34 N=71 N=31 N=12 N=358 N=506

6    5 6 מוסד ;

3 6 8 5 5 משפחה I

קהילתי דיור י

6 3 23 811 10 יותר עצמאי
קהילתי דיור

9 1 3   2 פתוח עצמאי

עצמאית פחות ולמסגרת פנימייה למעון המעבר או ההורים בית אל שהשיבה היתה ההנחה
יותר המעניק קהילתי דיור אל שמעבר בעוד דיירים, של שלילית" "ניעות על להעיד יכולים בקהילה
כי להסיק, ניתן ,26 בלוח ומעיון זו, הנחה על בהסתמך חיובית". "ניעות על להעיד יכול עצמאות
של בכיוון דיירים ניעות של מגמה הדיור של המודלים בשאר קיימת לא ההכשרה, לדירת פרט
היה זה "לו השאלה על שאספנו. נוספים נתונים בעזרת זה ממצא להסביר ניתן חיובית". "ניעות
המסגרות ממנהלי £609< השיבו אחרות?" דיור למסגרות מדייריך מישהו מעביר היית האם אפשרי,
רובם סטטיות. כמסגרות מנהלים שהם המסגרות את רואים המסגרות מנהלי רוב כלומר בשלילה.
ניתן 26 מלוח מסוים. שנים למספר במסגרתם הדיירים של השהייה הגבלת את שללו אף הגדול
למוסדות עברו שהם משום בקהילה, שלהם המגורים בניסיון ש"נכשלו" דיירים גם שיש להסיק
של מאוד נמוך אחוז שלילית". "ניידות זו היתה לגביהם בקהילה. עצמאיות פחות דיור ולמסגרות
של קטן מספר נמצא .(8^396) ההורים לבית חזרו הקהילתי בדיור במגוריהם ש"נכשלו" דיירים
אחריהם מעקב מתנהל דיירים עזבו מהן מהמסגרות 45 ב£9 דיירים). 8) נישואין בשל שעזבו דיירים

כשנה. במשך

הקהילתי בדיור הדיירים אוכלוסיית מאפייני .10

מין 10.1
הקהילתיות המסגרות בכלל השוהים הגברים מספר .21 בלוח מוצגת מין עלפי הדיירים התפלגות
גבוהה שכיחות נשים. על גברים £169 של יתרון קיים ובהוסטלים הנשים, מספר על ב£149 עולה
ממספר שניים פי כמעט הוא הגברים מספר שם העצמאיות, בדירות במיוחד בולטת גברים של יותר
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ובצורה ההכשרה דירות דיירי בקרב הגברים משכיחות גבוהה הנשים שכיחות זאת לעומת הנשים.
של תוצאה אינו דיירות על דיירים של הכללי המספרי היתרון המוגנות. בדירות ביותר הבולטת
ובדירות בכלל, הקהילתי, בדיור גברים של יחסית הגבוה המספר כי להניח יש פורמלית. מדיניות
הדיירים, על מועטה פיקוח רמת קיימת אלה שבמסגרות לעובדה קשור בפרט, העצמאיות,
בחברה יותר רבה להגנה זוכות עדיין שכלי פיגור עם נשים לפגיעות. לחשיפה יותר גבוהה והסתברות

המסגרות. ומפעילי ההורים מצד

עלכך מצביעה בארצותהברית הקהילתי הדיור התפתחות בתיאור העוסקת המחקרית הספרות
אך לנשים, מאשר לגברים יותר גבוה ייצוג היה הקהילתי הדיור להתפתחות הראשונות שבשנים
.(McCarver <ef Craig 1974) לנשים יתר ייצוג ומוצאים התהפכה התמונה ה80 שנות בתחילת
אוכלוסיית בקרב מנשים גברים יותר /$0 יש והיום התמונה, השתנתה שוב ה90 שנות בתחילת

.(Bruininks et al. 1981) הקהילתי הדיור

(באחוזים) המגורים ומודל מין עלפי הקהילתי הדיור אוכלוסיית התפלגות :21 לוח
דירה דירה דירת בית כלל

עצמאית מוגנת הכשרה קבוצתי הוסטל האוכלוסיה מין
100 100 100 100 100 100 באחוזים 0תכ
34 71 31 12 358 506 במספרים
65 38 45  58 57 גברים
35 62 55 100 42 43 נשים

פנימייה מסגרות "קיום הוא: במפגר לטיפול האגף של למדיניות בהצעה שנוסחו העקרונות אחד
יחסי ופיתוח חברתיים למגעים אפשרות מתן תוך המינים, לשני מעורבות ומוסדיות) (קהילתיות
בדיור בפועל זה עיקרון של יישומו דרך על ממצאים מובאים 22 בלוח .(1987 (חובב קבועים" חברות

הדיור. של השונים למודלים בהקשר זו מדיניות ביישום השוני ועל הקהילתי,

(באחוזים) הדיירים" "מין במשתנה ההומוגניות מידת עלפי הדיור מסגרות התפלגות :22 לוח
* דירות הוסטל הדיור כלל מסגרת סוג

31 24 27 גברים  הומוגנית מסגרת
41 5 29 נשים  הומוגנית מסגרת
8 71 44 וגברים נשים הטרוגנית: מסגרת
הלוח. בניית לשם "דירות" אחת לקבוצה אוחדו הדירות של השונים המודלים שלושת *

המשותפים המגורים בנושא לדירות ההוסטל בין שוני קיים שאמנם להבחין ניתן 22 בלוח מעיון
מסגרות הם ההוסטלים שרוב בעוד חדמיניות, דיור מסגרות הן (7296) הדירות רוב וגברים. נשים של
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חדמיניות) מסגרות (שהם הערבי שבמגזר אלה את ההוסטלים מכלל נוציא אם מעורבות. דיור
יחד. וגברים נשים גרים בו מעורב מגורים דגם אכן הוא היהודי במגזר הנפוץ ההוסטל הרי

גיל 10.2
קהילתי בדיור השמה על ההחלטה לקבלת החשובים הקריטריונים כאחד בספרות מוזכר הדייר גיל
כמשתנה הדייר גיל על להצביע מתקשים מהחוקרים רבים זאת, עם .(McCarver 8c Craig 1974)

האם נבדק המחקר בסקר .(Sigelman et al. 1980) קהילתי בדיור כישלון או הצלחה לנבא העשוי
בישראל כי נמצא קהילתי. בדיור להשמה באשר להחלטה קריטריון מהווה הדייר גיל בארץ גם
מינימלי גיל הגבלת נהוגה (90^ הקהילתי הדיור מסגרות בכל וכמעט בגיל, התחשבות אמנם ישנה
הוא בארץ המינימלי הכניסה גיל מקסימלי. גיל הגבלת נהוגה (>?ל60) ממחציתן ובלמעלה לכניסה,
להשמה קריטריון מהווה שגיל מכיוון .4539 הוא קהילתי לדיור לקבלה המקסימלי והגיל ,2118
בגילים לדיירים מיועדים הקהילתי הדיור של השונים המודלים האם השאלה נבדקה קהילתי, בדיור

שונים.

המקובל הקבלה קריטריון על עונים הקהילתי הדיור אוכלוסיית 84מכלל 9S כי מגלה, 23 בלוח עיון
דומה בשכיחות 5041 בני יותר, מבוגרים דיירים למצוא ניתן .4018 הדיירים גיל דהיינו: בישראל,
בהוסטלים ורק אך נמצא 50 גיל מעל דיירים עצמאיות. ובדירות מוגנות בדירות בהוסטלים,
היה שהוקם הראשון הדיור מודל כאמור, היסטורית: היא לכך והסיבה מאוד, קטן ומספרם
הוא 23 בלוח הבולטים הממצאים אחד זה. במודל מרוכזים יותר המבוגרים הדיירים ולכן ההוסטל,
דירות מדיירי אחוזים ואחד תשעים ההכשרה. בדירות צעירים דיירים של הגבוהה שכיחותם
גילו בראיונות, אותה שהביעו כפי בארץ, הקהילתי הדיור מנהלי לדעת .3021 בגילאי הם ההכשרה
התנהגות), הפרעות של קיומן אי או קלה, פיגור (רמת נוספים קריטריונים עם יחד הדייר, של הצעיר
הדיור, מסגרות מנהלי של זו עמדתם למרות בקהילה. לחיים אופטימלית הסתגלות מידת מנבאים
הדירות מדיירי יותר מבוגרים העצמאיות הדירות דיירי כי המעידה מנוגדת מגמה בסקר נמצאה

.(23 לוח (ראה המוגנות

(באחוזים) המגורים ומודל גיל עלפי הקהילתי הדיור אוכלוסיית התפלגות :23 לוח
דירה דירה דירת בית כלל

עצמאית מוגנת הכשרה קבוצתי הוסטל האוכלוסייה גיל
100 100 100 100 100 100 באחוזים 0הכ
34 71 31 12 358 506 במספרים
3 1 25 3 2 20 עד
27 40 91 75 37 34 3021
51 45 936 48 4031
19 14   17 12 5041

4 3 6051
: : : : 3 1 6561
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פיגור רמת 10.3
שיש בכך הדוגלת ה"נורמליזציה" אידיאולוגיית אימוץ בזכות התפתח בישראל הקהילתי הדיור
או תרבות באותה הנהוגים לאלה האפשר במידת הקרובים ותנאים דפוסים המפגר לאדם לאפשר
הקימומי הפוטנציאל למימוש מפגר אדם כל זכאי זאת, מבחינה .(1987 (חובב חי הוא בה חברה
לרמת .(O'Brien 1980) קהילתי בדיור קרי מוסדית, פחות או מגבילה הפחות המגורים בסביבת שלו
דרישות בין התאמה להבטיח הצורך בשל קהילתי, בדיור השמה על השלכות יש הדייר של הפיגור
הדיירים בקרב השכלי הפיגור רמת התפלגות מובאות 24 בלוח הדייר. יכולות לבין הסביבה

בישראל. הקהילתי הדיור של השונים במודלים

(באחוזים) פיגור ורמת המגורים מודל עלפי הקהילתי הדיור אוכלוסיית התפלגות :24 לוח
דירה דירה דירת בית כלל

עצמאית מוגנת הכשרה קבוצתי הוסטל האוכלוסייה פיגור רמת
100 100 100 100 100 100 באחוזים סהכ
34 71 31 12 358 506 במספרים
56 48 65  29 34 קלה
44 46 35 92 55 53 בינונית

6  8 16 13 נמוכה בינונית

מבוגרים בעיקר משרת בישראל הקהילתי הדיור כי לראות אפשר בלוח המוצגים בניתונים מעיון
יומיומי בתפקוד לעצמאות הדרישה כי לעובדה מתקשר זה נתון .(8770) בינוני עד קל בפיגור הלוקים
דיירים להעדפת ביותר החשובים המוצהרים הקריטריונים שני היו הפתוח, בשוק לעבוד וליכולת

הקהילתיות. במסגרות למגורים חדשים

משום אחר, מגורים מודל מכל יותר ההכשרה דירות אוכלוסיית את מאפיינת קלה פיגור רמת
העדפה כנראה קיימת בקהילה. לדירות עוברים שממנה זמנית מגורים מסגרת מהווה זו שדירה
שם העצמאיות בדירות אף קיימת דומה נטייה קלה. פיגור ברמת דיירים זה מגורים למודל לקבל
נמוכה בינונית פיגור ברמת הלוקים דיירים קל. בפיגור כלוקים מוגדרים הדיירים ממחצית למעלה
מאופיינות הנ"ל המסגרות שלוש מוגנת. ודירה קבוצתי בית הוסטל, של במודלים בעיקר נמצאו

השגחה. של גבוהה במידה

בינונית פיגור רמת בעלי דיירים של יחסית הגבוה מספרם הוא לעיון, הראויים הממצאים אחד
פרטית, שבבעלות מההוסטלים בכ£ל50 פרטיים. גורמים עלידי המתופעלים בהוסטלים נמוכה
ההסברים אחד ומטה. בינונית פיגור ברמת דיירים מתגוררים ה80, שנות באמצע ברובם שנפתחו
שימשו הפרטיים מההוסטלים חלק בארץ. הקהילתי הדיור התפתחות בתהליך נעוץ זה לממצא
נוסף הסבר להוסטל. הפיכתם לפני ומטה בינונית פיגור ברמת מפגרים למספר אומנת משפחה
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רמת בעלי דייירים של גדול מספר עם הוסטל בהפעלת הכרוכה הכלכלית לכדאיות כנראה, קשור,
ומטה. בינונית פיגור

פיגור רמת בעלי דיירים לאכלס מגמה של קיומה על מצביעים אינם המחקר בסקר הממצאים
עם דיירים בריכוז הדיור, ממסגרות בלבד ב2970 נמצאה כזאת מגמה דיור. מסגרת באותה דומה

העצמאית. הדירה במסגרת ובעיקר קל, פיגור

רפואיות ומגבלות בעיות 10.4
ובעיות בחושים הקשורות מגבלות פיסיות, במוגבלויות קרובות לעתים מלווה שכלי פיגור
קהילתי בדיור להשמה מחסום להוות עלול אלה ומוגבלויות בעיות של קיומן אחרות. בריאותיות
בעיות יש בארץ הקהילתי הדיור מאוכלוסיית למחצית המחקר, סקר עלפי .(Bruininks et ai. 1987)

.(25 לוח (ראה השכלי לפיגור הנלוות בריאותיות ומגבלות

עלפי בהן, הלוקים הדיירים ומספר שכלי לפיגור הנלוות ביותר השכיחות הבריאות בעיות :25 לוח
(באחוזים) המגורים מודל

דירה דירה דירת בית כלל
עצמאית מוגנת הכשרה קבוצתי הוסטל האוכלוסייה בריאות בעיית

מגבלות
20 1  8 7 7 פיסיות/אורתופדיות

בחושים מגבלות
18 27 16 8 9 15 ראייה) (שמיעה,

אחרות מגבלות
6 20 10 41 14 15 אפילפסיה) (התקפי

34 71 31 12 358 506 במספרים סה"כ

מגבלות ראייה), (שמיעה, בחושים הקשורות מגבלות הן: השכיחות הרפואיות והמגבלות הבעיות
בעיות של גבוהה שכיחות אפילפטיים. והתקפים וברגליים), בידיים בשימוש (קשיים אורתופדיות
המאופיינות מסגרות ,(57^ הקבוצתיים והבתים (4896) המוגנות הדירות דיירי אצל נמצאה אלה
נמצא העצמאיות, בדירות יותר, עצמאיות במסגרות שאף לציין, יש זאת עם יחד גבוהה. בהשגחה
דיירים שגם כך על מעידה זו עובדה רפואיות. וממגבלות מבעיות הסובלים דיירים של ניכר אחוז
הקריטריונים שאחד למרות יתרה. והשגחה פיקוח ללא להתגורר מסוגלים בריאותיות בעיות עם
£189 כי נמצא והתנהגותיות, נפשיות בעיות של העדרן הוא הקהילתי לדיור לקבלה המקובלים
הרגעה, תרופות קבוע באופן מקבלים השונות הדיור במסגרות הקהילתי הדיור מאוכלוסיית

אלה. בעיות של שכיחותן להפחתת
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בקהילה הנוכחית הדיור למסגרת קודם מגורים מקום 10.5
או הטבעית למשפחה חלופית מגורים מסגרת לשמש נועד הגדרתו, עלפי בישראל, הקהילתי הדיור
האם הקהילתי: לדיור המועדפת האוכלוסייה מהי היא לכך בהקשר העולה השאלה פנימייה. למעון
נוספת שאלה פנימייה? במעונות שהתגוררו כאלה או משפחתם, עם בעבר שגרו מבוגרים להעדיף יש
חשיבות אלה לשאלות מאלה. אלה שונים הקהילתי הדיור של השונים המודלים דיירי האם היא
חדשה מגורים למסגרת מעבר של המשברי התהליך את ולהבין השמה מדיניות לקבוע באים כאשר

.(Heller 1988) חדשה בסביבה במיוחד המתקשה אוכלוסייה לגבי

וכרבע הטבעיות, ממשפחותיהם אליו הגיעו הקהילתי בדיור היום הגרים הדיירים מכלל %60d
דיור במסגרות התגוררו נוספים אחוזים חמישהעשר (מוסדות). פנימייה ממעונות הגיעו מהדיירים

הנוכחית. למסגרת הגיעם לפני אומנה) משפחות (כולל בקהילה אחרות

הנוכחי המגורים ומודל קודם מגורים מקום עלפי הקהילתי הדיור אוכלוסיית התפלגות :26 לוח
(באחוזים)

קודם מגורים מקום
דירה דירת משפחה

עצמאית הכשרה הוסטל אומנת מוסד משפחה נוכחי מגורים מודל

1 14 27 67 (N=358) הוסטל
17  8 17 S8 (N=12)<ru1:1p TPl

50 19 31 (N=31) mvLoriTrin

11 6 33 3 11 36 (N=71) rmicf mn
9 23 21 6 23 18 (N=34) עצמאית דירה
339424 57 (N=506) האוכלוסייה כלל

ההוסטל בישראל. הקהילתי הדיור במערך האופייני ההשמה מסלול על ללמוד ניתן 26 בלוח מעיון
חוץ דיור מסגרת משמשים היממה, שעות כל במשך והשגחה פיקוח המספקים הקבוצתי, והבית
יגיעו שדיירים גם אפשר זאת, עם ההורים. מבית הבאים לדיירים בעיקר בקהילה, ראשונה ביתית
המוגנת הדירה אל מביתם הגיעו דיירים יותר כי לציין יש בקהילה. דירות אל הישר ההורים מבית
ייחודי קהילתי דיור מודל על להצביע קשה העצמאית. הדירה אל מאשר ההכשרה דירת ואל
ממעון עוברים הם כלל בדרך בקהילה. לגור העוברים הפנימייה מעונות דיירי לקליטת המיועד
התפתחות מסקירת העצמאית. הדירה אל ישירות עוברים הם לעתים אך ההוסטל, אל הפנימייה
בעבור העצמאית הדירה משמשת 1980 שמאז מתברר הקהילתי הדיור של השונים המודלים

ההוסטל. לצד נוספת חלופית דיור כמסגרת פנימייה, ממעונות המגיעה אוכלוסייה
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אי שלב  והמלצות מסקנות .11

לגדילה מוקדם תנאי היא לשיקומו, הדרושות ובמגבלות האדם צורכי עלפי בחירה בחופש התנסות
פחות הכי בסביבה לגור דייר של זכותו השיקומית, התפיסה עלפי .(O'Biren 1980) ולהתפתחות
Taylor) השיקום יעדי השגת מאפשרת שהיא משום ,(LRE) least restirctive environment מגבילה
ההתפתחותיים. הנכים המוענקים1לאוכלוסיית השיקום משירותי אחד המגובנםהיא מסגרת .(1988
שונות, שיקומיות חלופות בעצם משמשים שנסקרו בישראל הקהילתי הדיור של השונים המודלים
מגוון את לתאר ניתן זו מבחינה ועצמאות. נורמליזציה הגבלה, של שונות דרגות המאפשרות
מסגרת שהוא ההוסטל נמצא הרצף של האחד בקצהו שירותים. רצף גבי על בישראל הדיור מסגרות
השני בקצהו אחר. מגורים מודל מכל יותר צמודה השגחה מעניק והוא ביותר", "המגבילה המגורים
היא אין מגבילה": פחות "הכי המגורים מסגרת את המייצגת העצמאית הדירה נמצאת הרצף של
למקם ניתן רצף אותו על ביותר. הקטן הוא בה הדיירים ומספר ביממה שעות 24 השגחה מעניקה
פיסית סמוכה גם מהמקרים (שבחלק ההכשרה דירת ואת הקבוצתי הבית את להוסטל בסמוך

העצמאית. לדירה קרוב המוגנת הדירה את ולמקם להוסטל),

תיארנו כה עד הקהילה. בחיי הדיירים של החברתי שילובם הוא הנורמליזציה עיקרון של יוצא פועל
מגוון של קיומם בהמשך צורך יש האם השאלה נשאלת בקהילה. למגורים אופציות של מגוון

המיוחל? החברתי השילוב את להשיג עלמנת שתוארו המודלים

בארצות גם הקיימת זו, מגמה קטנות. דיור מסגרות של להקמתן מגמה מסתמנת בארץ כאמור,
.(maximum feasible integration) מקסימלי לשילוב השאיפה משתלבתעם ,(Lakin et al. 1990) הברית
יותר רבה נגישות מבטיחות יותר קטנות דיור מסגרות כי הדעה, את מחזק המחקרית בספרות עיון
עצמאות מוגבלים, שאינם אנשים עם יותר צפופים חברתיים קשרים יצירת בקהילה, השירותים אל
Hill et al. 1984; Rotegard et) בקהילה עצמאיים לחיים מיומנויות יותר ורכישת לדיירים, יותר רבה
פיקוח, פחות המעניקות יותר, קטנות דיור מסגרות בישראל גם האם לבדוק מקום יש .(al. 1985

זה. דו"ח של השני בחלקו נדון זו בסוגייה חברתי. שילוב להשגת יותר אפקטיביות

למבוגרים קהילתי דיור להפעלת פרטיים גורמים של כניסתם היא בדו"ח, שהוצגה אחרת מגמה
המסגרות בין שנמצאו ההבדלים את כנראה, מסבירה, כלכלי רווח הבטחת שכלי. פיגור בעלי
העובד ובכוחהאדם הדיור בצפיפות המסגרת, בגודל ופרטיים ציבוריים גורמים עלידי המופעלות
ושגורמים הקהילתי, הדיור הפעלת לתחום תיכנס לא שהממשלה תימשך, זו שמגמה בהנחה בהן.
בהשוואה הפרטיים הדיור שירותי את ולבחון להמשיך יש למערך, יצטרפו נוספים פרטיים
כגון: השיקומיים בהיבטים והשוני הדמיון את גם הארגוניים להיבטים בנוסף לבחון יש לציבוריים.
להשיג כדי משתמשים בהם האמצעים בקהילה, לחיים כישורים בפיתוח הצלחה הטיפולית, הכוונה

טיפוליות. מטרות
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כדי בישראל נפתחו שכלי בפיגור הלוקים למבוגרים הראשונות הקהילתי הדיור מסגרות כאמור,
זו מטרה כי נראה הוריהם. עם אז עד שחיו בוגרים ובנות לבנים ביתי, חוץ חלופי, דיור פתרון לתת
שאדם ברגע כלומר, ההורים. לבית הדיור ממסגרות חזרו מהדיירים 596 רק למעשה: הלכה מומשה
שהבאים משום חשוב זה ממצא בו. להיקלט סיכוייו רבים קהילתי, לדיור ועבר משפחתו את עזב
הפיתוח תנופת בהמשך הקהילתי. הדיור מאוכלוסיית מ^60 למעלה היום מהווים ההורים מבית
ממעונות הבאים היוו 1990 שנת בסוף פנימייה. ממעונות דיירים גם אליו הגיעו הקהילתי הדיור של
של מסיבית הוצאה של תהליך התרחש לא בישראל הקהילתי. הדיור מאוכלוסיית 25^. פנימייה
היוזמה בארצותהברית). (כמו תחיקה או המשפט בית של צו בעקבות לקהילה מוסדות דיירי
יותר, מאוחר או, (אקי"ם), הורים מארגוני כאמור, באה, בישראל קהילתי דיור מסגרות לפתיחת
כוללת היתה לא הגורמים שני של המבט נקודת מקומי. בסיס על שהתארגנו ציבוריות מעמותות גם
הדיירים שאפיוני נמצא המחקר בסקר ואמנם בישראל. המפגרים אוכלוסיית לכלל התייחסה ולא
הגיעו שמרביתם בינוני, עד קל פיגור ברמות הנמצאים ,(4020) צעירים בוגרים הם הקהילתי בדיור

ההורים. מבית

מהותי באופן שונים אינם הקהילתי בדיור דיירים להעדפת הקריטריונים שבידינו, הנתונים עלפי
בשוק ועובדים תפקודית מבחינה עצמאיים שהם דיירים מעדיפים בכולם למשנהו. אחד דיור ממודל
של שיקול על והתבססה שרירותית אחת לא היתה דייר יושם מסגרת באיזו ההחלטה הפתוח.

בדיירים. לאכלסו צורך שהיה תקופה, באותה נפתח מגורים מודל איזה קרי, זמינות,

המנהל בחוזר המופיע במפגרים", הטיפול בתחום והרווחה העבודה משרד "מדיניות הקרוי במסמך
בסיס משמש ההתפתחותי "המודל כי מוצהר ,31.1.89 מיום והרווחה העבודה משרד של הכללי
דיור מסגרות של במגוון להבחין ניתן כי אף בשכלו". המפגר האדם עבור והשיקום הטיפול לתכנון
של התפיסה עלפי בנוי בישראל הקהילתי הדיור אין פיקוח, של שונה מידה המעניקות בקהילה,
מתקדם, בקהילה, לחיים נוספים כישורים מפתח אשר דייר לפיו ,(Hitzing 1987) התפתחותי" "רצף
ואוטונומיה. בחירה חופש יותר המעניקה מגבילה, פחות דיור מסגרת לעבר רצף, אותו גבי על
נמצאה לא הקהילתי, הדיור של השונים במודלים הסביבה הגבלת במידת הקיימת השונות למרות
פחות מגבילים מודלים אל קבוצתי) בית (הוסטל, יותר מגבילים ממודלים דיירים ניעות של מגמה
לשאר ההתייחסות מעבר, כמסגרת הנתפשת ההכשרה, דירת למעט עצמאית). דירה מוגנת, (דירה
התפתחותי", "רצף במקום בהם. שהייה זמן הגבלת ללא בקהילה, קבע דיור של היא המודלים
"טווח (1985) לנדסמן עלגידי המכונה מודל בישראל קיים בתוכו, דיירים של חיובית" "ניעות המחייב
שהן הפיקוח במידת מזו זו שונות דיור מסגרות בתוכו כולל אכן הזה השירותים טווח שירותים". של
סטטית. תפיסה הינה התפיסה אך זה, למשתנה בהתייחס רצף גבי על למקמן וניתן מעניקות,

הדיירים של ולביטחונם לשלומם האחריות בין מתלבטים הקהילתי בדיור דיירים בהשמת העוסקים
קיימת בישראל כי עולה, המחקר סקר מנתוני .(Perske 1972) להסתכן" "הזכות עיקרון אימוץ מול
אתגרים בפני דיירים להעמיד ולא להסתכן, שלא המעדיפה ומגוננת, פטרנליסטית גישה עדיין
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מגברים נשים של יותר נמוך שיעור למשל, נמצא, כך גבוה. סיכון מרכיב בעלי להיות העשויים
להיות יכול להסתכן שהחשש אפשר חדמיני. מגורים מודל היא שהדירה או העצמאיות, בדירות
המאפשר כמודל המאופיין בהוסטל, קלה פיגור ברמת דיירים של הימצאם ההסבריםלעובדת אחד
את ההורים בהעדפת חיזוק מקבלת זו שמגמה לשער, יש ואוטונומיה. בחירה של נמוכה מידה
נמצא כשמרניות, הוצגו הדיור שמסגרות למרות .(Baker <ef Biacher 1988) יותר המגוננות המסגרות
שבהן עצמאיות, בדירות החיים לפיגור, הנלוות רפואיות ומגבלות בעיות בעלי דיירים של גדול מספר
ופיקוח השגחה מעניקות הגדרתן שעלפי מוגנות, דירות נמצאו כמוכן צמודים. והשגחה פיקוח אין
פיגור בעלי שחלקם הדיירים, מנהלים זאת ולמרות במקום, שלן צוות איש אין שבהן מקסימליים,
מגמות קיימות להסתכן הנכונות שבנושא מוכיחות אלה עובדות שתי תקין. חיים אורח בינוני,

בארץ. הקהילתי בדיור שונות

סובלת ואינה (40 גיל (עד צעירה עדיין הקהילתי הדיור אוכלוסיית של הגדול שרובה העובדה בשל 1

מוגבלים או קשישים לדיירים מותאם אינו הדיור מסגרות של הפנימי התכנון בניידות, ממגבלות /
גלגלים). בכיסא להיכנס ניתן לא מהמסגרות £759 (אל פיסית ן

£109 רק הקהילתי בדיור שוהים עדיין האחרון, בעשור הקהילתי הדיור של המואץ הפיתוח למרות
את מהווה עודנו הפנימייה ומעון ביתי, חוץ בסידור המסודרים שכלי בפיגור הלוקים מהמבוגרים
£609 שבה למשל, בארצותהברית, למתרחש בניגוד זאת העיקרית. ביתית החוץ דיור מסגרת

.(Lakin, Hill <ef Bruininks 1988) בקהילה בדיור שוהים שכלי בפיגור הלוקים מהמבוגרים

הדיור שמערך לכך הביא תכנוניים ויעדים עדיפויות סדרי המגדירה ממלכתית מדיניות של העדרה
תוכננו לא השונים והמודלים רציונלי, תכנון של תוצר אינו שבו, השונים המודלים על הקיים,
דיירים למצוא שניתן הסיבה זו ספציפיות. יעד לקבוצות והתאמתם צרכים הערכת על בהתבסס
סטנדרטים הקהילתי בדיור מצאנו לא גם זו סיבה בגלל שונים. דיור בסוגי דומים מאפיינים בעלי
ניסיון יש שבו ,31.1.89 מיום והרווחה" העבודה משרד "מדיניות הקרוי במסמך גם אחידים. ונהלים
מצאנו לא כך ומשום דיין, ברורות אינן ההגדרות ומאפייניהן, הקהילתי הדיור מסגרות את להגדיר

במציאות. השונים במודלים הדיירים מאפייני לבין בינן התאמה

להקמת ושתפעל מוסדות של לקיומם שתתנגד חזקה שדולה של העדרה על מצביע (1987) חובב
של התפתחותו את שמנעו הגורמים אחד את זו שדולה של בהעדרה ורואה קהילתי, דיור מסגרות
אקדמיה, ואנשי מקצוע אנשי של חוותדעת בעקבות שונה. המציאות לעכשיו נכון הקהילתי. הדיור
הדרישה מתחזקת במוסד. לסידור חלופה שישמשו בקהילה מגורים לבנות לחץ מפעילים הורים
פיגור רמת בעלי כולל התפקוד, רמות בכל דיירים וכן מוסדות דיירי יותר הקהילתי בדיור לשלב

.(1992 ינואר הכנסת, של והרווחה העבודה לוועדת ירושלים אק"ים (תזכיר יותר קשה
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עליהם לתת שיש נושאים מספר ישנם הקרובות, בשנים ויתרחב יתפתח הקהילתי שהדיור בהנחה
צריך האם הקהילתי. הדיור שירותי לבניית הולמת תיאורטית תפיסה לגיבוש חשיבות יש הדעת. את
הדיור שירותי בניית לתפיסת מתנגדים ישנם היום גם ההתפתחות"? "רצף שיטת את לדוגמה, לאמץ,
לגיטימציה נותנת היא (א) הרצף: תפיסת נגד טענות שתי מעלה (1988) טיילור רצף. גבי על הקהילתי
ביותר המתאימה המסגרת בהכרח אינם מגבילה במסגרת מגורים (ב) מגבילים, שירותים לבניית
המעודדת גישה היום קיימת כאלה נימוקים בגלל יותר. עצמאית במסגרת לחיים דיירים להכנת
בקהילה. למגורים ואחרונה ראשונה תחנה שתשמשנה בקהילה) (דירות קטנות דיור מסגרות פתיחת
לאחר התקדמותו. קצב ועלפי צרכיו עלפי והשגחה תמיכה שירותי לדייר יינתנו אלה בדירות
אלא יותר, עצמאית חדשה למסגרת לעבור ייאלץ לא הוא נוספים כישורים ויפתח יתקדם שהדייר

.(Klein 1991) בעבר להם נזקק שהוא שירותים ממנו יילקחו

זיקנה בעיות הדיירים. הזדקנות של הטבעי התהליך הוא הדעת את עליו לתת שיש נוסף עניין
אחד הרגילה. באוכלוסייה מאשר מוקדם יותר הרבה שכלי בפיגור הלוקים אנשים אצל מתעוררות
מוסדית למסגרת בקהילה שהזדקנו דיירים להעביר צורך שיהיה הוא בספרות המובעים החששות
של לצורכיהם שיתאימו מודלים של לפיתוחם הקרוב בעשור להיערך אפוא חייבים .(Rowitz 1988)

מהמפגרים £2091570 בקהילה לשלב (1988) בריק ועדת המלצת בקהילה. החיים קשישים מפגרים
הורים קבוצות של הלחצים מצטרפים שאליה קשה, פיגור ברמות מפגרים וכן במוסדות השוהים
לקראת להיערך הקהילתי הדיור של ומפעיליו מתכנניו את מחייבים מקצוע, אנשי של דעת וחוות
אלה. אוכלוסייה קבוצות שתי של קליטתן לאור הקהילתי הדיור באוכלוסיית הצפויים השינויים
למסגרות להעבירם אפשר אם לבדוק כדי הנוכחי הקהילתי הדיור דיירי של מחודש באבחון צורך יש
בדיקה המחייבת ,1969 במפגר טיפול  הסעד חוק בהוראת להשתמש ניתן כך (לשם פחות מגבילות

שנים). ב3 פעם ואבחון

בגיוס נוספות. קהילתיות דיור מסגרות בפיתוח שיעסקו לגורמים הצפויים הקשיים הוא נוסף עניין
במציאת בקשיים נתקלו שלא דיווחו שרואיינו המסגרות מנהלי רוב קשיים. צפויים לא כוחאדם
הדיור מצוקת בשל הקהילתי. הדיור במערך עובדים של גדולה תחלופה נמצאה לא כמוכן עובדים.
סביר. במחיר למגורים מתאימים ומבנים דירות במציאת קשיים צפויים בישראל, היום הקיימת
לרכישת חשוב מימון מקור מהווים פרטיים תורמים  המחקר מממצאי לאחד לב לשים כדאי
יש כמוכן אלה. בימים זה במשאב שימוש על לחשוב מומלץ הקהילתי. הדיור עבור ודירות מבנים
חדשות. דיור מסגרות לרכישת משכנתאות לקבלת הדיירים זכאות את לנצל ניתן כיצד לבדוק
פתיחת העדפת מעודדת אף ואולי המועדפים, המודלים בנושא מחודשת חשיבה מחייבת זו המלצה

הוסטלים. פני על דירות

דיור מסגרות של מגוון והמכילה הארץ, בכל הפזורה הקיימת, הקהילתי הדיור מערך תשתית
יישום ועל הקהילתי הדיור פיתוח המשך על תקל והשגחה, פיקוח של שונות רמות המעניקות
פיגור, של שונות ברמות למבוגרים אפשרות במתן רק להסתפק שאין ברור המובאות. ההמלצות
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בשילובם תיבחן הקהילתי הדיור של הצלחתו בקהילה. לגור ממוסדות, או מהבית הבאים
הדיור של פיתוחו בקהילה. ובשירותים בחיים למעשה הלכה דיירים אותם של ובהשתתפותם
יעילותן. את שיבחן מעקב ובמחקר לכך, מתאימות בתכניות מלווה להיות כן על חייב הקהילתי
נמצאים בישראל הקהילתי הדיור בתחום המדעית והחשיבה האמפירי המחקר צוין, שכבר כפי
כי ספק אין שהצטבר. הידע על בהסתמך השאלות כל על להשיב עדיין קשה כן ועל בראשיתם
שכלי. בפיגור הלוקים מבוגרים לאנשים קהילתי דיור מסגרות של פיתוח תנופת מתקיימת בישראל
אלה דיור מסגרות של וההפעלה התכנון כי בעובדה בהתחשב האחרון. בעשור הואצה זו מגמה
השינויים אחר שיתחקה מעקב מחקר ולעריכת נתונים מסד ליצירת מקום יש יותר, רציונליים נעשים

בישראל. הדיירים ובמאפייני במודלים החלים

הן כן ועל אמפירי, מחקר על מתבססות ביותר, בסיסיות היותן אף על זה בדו"ח שהועלו הסוגיות
הקהילתי. הדיור מערך ובתכנון עתידית חשיבה בגיבוש לסייע יכולות
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הקהילה בחיי שילוב הקהילתי: הדיור דיירי שני: חלק

של הפיסית נוכחותם האם דהיינו, הקהילתיים, בחיים הדיירים של שילובם את נבחן זה בפרק
בחיי הכללתם את גם מבטיחה קהילתי) כדיור המוגדרות במסגרות (מגורים בקהילה הדיירים
ובארצותהברית ונירג'ה) מיקלסון בנק (עלידי בסקנדינביה שנוסח הנורמליזציה עקרון הקהילה.
האידיאולוגי הבסיס את האימיסוד תנועת עם יחד שבנו ה60, שנות בשלהי וולפנסברגר) (עלידי
יסוד הנחת על מבוסס היה אז, עד חלקם מנת היה הטוטלי שהמוסד אנשים עבור קהילתי לדיור
החברה ששאר לתנאים דומים בתנאים נורמליים, חיים לחיות הליקויים ובעל הנכה של זכותו לפיה
הקהילה ולחיות. לגור אנשים על שבו המקום היא הקהילה  הודגשה הקהילה מחויבות בה. חיה
על להתגבר התפקיד מוטל המקצוע אנשי על בית. לו לבנות הזכות יש אחד לכל שבו המקום היא

בה. ולהשתתף בקהילה נוכח להיות היחיד על המקשים המחסומים

הדיור דיירי של הכללתם או שילובם מידת נמדדה שבעזרתו המודל בבניית המנחה הגישה
ובהתייחס האדם צורכי מכלול את הרואה ההוליסטית, השיקומית הגישה היא בקהילה, הקהילתי
מיומנויות הקניית התערבות: אסטרטגיות שתי על מבוסס השיקום הסביבה. לדרישות להתאמתם
האדם את להביא כדי זאת כל מאידך. תומכות, סביבות של ובנייה מחד, קיימים, כישורים וחיזוק
וחינוך. פנאי שעות בילוי חברתיים, יחסים תעסוקה, דיור, החיים: תחומי בכל עצמאיים לחיים הנכה

בי) (שלב המחקר מערך .12

המחקר אוכלוסיית 12.1
המחקר של הראשון בשלב שנסקרו הקהילתי הדיור אוכלוסיית מתוך דיירים 120 נדגמו זה בשלב
של השונים המודלים את שייצגה מקרית שכבתית דגימה באמצעות נדגמו הדיירים דיירים). 506)

הארץ. רחבי בכל פריסתם ואת הקהילתי, הדיור

במדגם הדיירים מאפייני
בשלב שהוצגה כפי הכללית, באוכלוסייה להתפלגותם דומה במדגם הדיירים מאפייני התפלגות

.(10 פרק (ראה המחקר של הראשון

הצעיר הדייר .31 השכיח הגיל .34 הממוצע הגיל .4020 בגילאים הם במדגם מהדיירים £759 גיל:
.60 בין והמבוגר ,20 בן הוא ביותר

נשים. ו^48 גברים, הם המדגם מדיירי 5170 סין:
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.1396  ומטה נמוך בינוני ובפיגור בינוני, 43בפיגור * קל, בפיגור לוקים 4470 פיטר: רמת

ל1596 אורתופדיות, פיסיות מוגבלויות המדגם מדיירי ל1996 השכל': לפיגור הנלוות רפואיות מוגבלויות
ר^18 והתנהגותיות, נפשיות במוגבלויות לוקים 2996 דיבור), ראייה (שמיעה, חושיות מגבלות

סוכרת. כגון כרוניות ממחלות סובלים

וארבעה עשרים שנה. לפחות הקהילתי בדיור הגרים דיירים כלל המדגם הד'ור: במסגרת השהייה משן
זה בדיור מתגוררים 4370 שנים, 53 גרים $35< שנתיים, עד הקהילתי בדיור גרים מהדיירים אחוזים
הממוצע השהייה זמן שנים. 23 בדיור נמצא ביותר הוותיק הדייר שנים. 10 מעל £229 ועוד שנים 96

שנים. 6.2 הוא

1696 משפחתם, מבית הנוכחי לדיור הגיעו המדגם מדיירי $58. הנוכחית: הדיור מסגרת לפני סגורים
אומנה. ממשפחות 8 ו96 אחרות, קהילתי דיור ממסגרות 1896 פנימייה, ממעונות הגיעו

הכשרה בדירות מהמרואיינים), 5796) דיירים 68 מתגוררים בהוסטלים בקהילה: נוכרי מגורים מודל
.(2896) דיירים 34 עצמאיות ובדירות ,(896) דיירים 10 מוגנות בדירות ,(756) דיירים 8

והשיסה המחקר כלי 12.2
באמצעות שהוגדר רבממדי, כמושג הוצג בקהילה בחיים שילובהכללה של התיאורטי המושג

יי השילוב תחום (א) תחומים: בחמישה נמדדה ההכללהההשתלבות מידת אופרטיביים. מדדים
תחום (ג) משקבית; עבודות ביצוע משקהבית: תחום (ב) השכונה; אפיוני המגורים, אזור הפיסי:
עם קשר החברתיים: היחסים מארג (ד) בקהילה; לו ומחוצה בדיור הפנאי שעות בילוי הפנאי: שעות
סוג הכלכליים: העבודה/בחיים בעולם השתלבות (ה) שכנות; ויחסי חברות יחסי המשפחה,

מהתחומים. אחד בכל נמדדה הדיירים של השילוב רמת שכר. התעסוקה,

שימוש בהם שנעשה בודדות, ושאלות שאלונים על בהתבסס פותחו הנתונים לאיסוף הכלים
Hill et al. 1989; Conroy <cf Feinstein) הישראלית למציאות והותאמו ושהוסבו קודמים, במחקרים

.(1988; Horner et al. 1988

מסוים. תחום אודות מידע אוסף אחד כשכל תתשאלונים ממספר נבנה השאלון
ומיקום. גודל, המפעיל, הגורם המגורים, מודל המסגרת: מאפייני

משך השכלי, לפיגור נלוות רפואיות מגבלות פיגור, רמת מין, גיל, הדייר: של דמוגרפיים מאפיינים
קודמת. מגורים ומסגרת במסגרת, השהייה

(מטלות), פריטים מ11 נבנה זה תתשאלון סשקהבית. בעבודות הדייר של והעצמאות המעורבות מידת
בביצועה. הדייר של עצמאותו ומידת שוטפת בצורה המטלה מתבצעת בה המידה נבדקו מטלה בכל
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5="מבצע ועד לבצע" הדייר של ליכולתו מ1="מעבר ונעו ליקרט מסוג סולם גבי על ניתנו התשובות
לגמרי". עצמאית בצורה

פעילויות 21 נכללו בלןה'לה. פנאי שעות לבילוי בפעילויות הד"ר של והעצמאות הההשתפזת ס'דת
תכיפות נבדקה אחרים. בחברת או לבד לעשות ניתן שאותן פנאי, שעות לבילוי ואקטיביות פסיביות
התלווה מי  שלו העצמאות ומידת האחרון, בחודש פעילויות מאותן אחת בכל הדייר השתתפות
כשהתשובות דרגות שלוש בן בסולם שימוש נעשה העצמאות למדידת בהן. השתתפותו בעת אליו
כלל". מבצע "אינו ועד מבוגר" של ליווי ללא חברים בחברת או לבד "מבצע בין נעות האפשריות
ושכנים. חברים משפחה, מישורים: בשלושה נבחן זה תחום הדייר. של החברתיים ה'רוסים מארג
דיור ההורים ביקורי תכיפות מדדים: שלושה באמצעות הוערכו משפחתו ובני הדייר בין הקשרים
משפחה ובני תקופה, באותה הוריו בבית הדייר ביקורי תכיפות האחרונים, החודשים בשלושת
האישיים" ה"חברים מספר באמצעות הוערכו חברות יחסי קבועים. קשרים לדייר יש עימם נוספים
צוות), איש או משפחה בן ושאינו מרצונו בקהילה קבוע באופן נפגש הוא עימו (חבר לדייר שיש
לשכניו הדייר בין שנוצרו השכנות יחסי ואופי נכים, שאינם חברים השני, מהמין חברים הימצאות

בקהילה.
בעבורה. שכרו ואפיוני הדייר, מועסק בה התעסוקה סוג

בדיקות ונעשו נוסה שנבדק, (לאחר הסופי המחקר שאלון הועבר 1991 שנת של השנייה במחצית
עצמאית, בצורה השאלון על להשיב התקשו מהדיירים שחלק מאחר פנימית). ומהימנות תוקף
ודפוסי הדייר את היטב המכיר צוות איש השאלון על ישיב המהימנות הבטחת שלשם הוחלט
SPSS' תכנית באמצעות נעשה הממצאים עיבוד המחקר. מצוות מראיין של בנוכחותו פעילותו,

.(Norusis 1989)

ממצאים .13

המדגם אוכלוסיית לכלל בהתייחס תוצג התחומים מחמשת אחד בכל ההכללהההשתלבות מידת
דירות. דיירי לעומת ההוסטל דיירי דיור: של מודלים שני בין להשוואה בהתייחס וכן דיירים) 120)

עצמאית1 ודירה מוגנת דירה הכשרה, דירת הדירות: סוגי שלושת דיירי אוחדו הממצאים הצגת לשם
בקהילה. דירות דיירי אחת: לקבוצה

הדו"רו. של 5 בפרק בהרחבה ראה הדירות של השונים המודלים על 1
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ה9י0' השילוב 13.1
בהיבטים הדן הדו"ח של החמישי בפרק בהרחבה נסקר שהוא משום בקצרה כאן יוצג זה תחים
הדיור ממסגרות אחוזים וארבעה תשעים הקהילתי. הדיור מערך בתכנון וסביבתיים פיסיים
שאינם באזורים ממוקמות 670 טיפוסיות, מגורים בשכונות עירוניים באזורים ממוקמות הקהילתי

גדולים. ערביים בישובים מדובר שם גם אבל הערבי, במגזר עירוניים

כשכונות מוגדרות £309 עוד מאוד, טובות מגורים כשכונות מוגדרות מהשכונות אחוזים שישים
רצויות". לא כ"כמעט הוגדרו 109& ורק טובות עד בינוניות

המראה דומשפחתיים. או חד בבתים או (60^ דירות בבנייני ממוקמות הקהילתי הדיור מסגרות
סימן כל אין בשכונה, הבניינים משאר שונה אינו הדיור ממסגרות ב^80 הבניינים של החיצוני
סימן או צנוע שלט יש מהבניינים כ>$20 בעוד מוגנת. מגורים מסגרת בבניין שממוקמת לכך המעיד
הבית היות על המעידים בולטים וסימנים שילוט יש מהמסגרות ב570 ורק בולט, לא אחר היכר
מוקפות הקהילתי הדיור ממסגרות אחוזים תשעים חריגה".  מיוחדת לאוכלוסייה מיוחד "בית

לקויה. אחזקה או הזנחה ניכרת ולא מטופחת, בחצר

הליכה. במרחק בסיסיים מסחר ושירותי ציבורית תחבורה שירותי ממוקמותבקירבת המסגרות כל
טוב, בהחלט העירוני המארג בתוך הפיסי השילוב פנאי. שעות לבילוי לשירותים סבירה בקירבה

לשירותים. ונגישות בקהילה נוכחות מאפשר

משקהבית 13.2
משקהבית. עבודות בביצוע קשורים בקהילה עצמאיים חיים לחיות והכישורים מהמיומנויות חלק
עצמאותם מידת ומהי מבצעים, הדיירים מהן אלו ובדקנו זה בתחום בסיסיות מטלות 11 הגדרנו
כלל). מבצעים אינם או צוות מאיש רבה או מועטה עזרה מקבלים עצמאית, (בצורה ביצוען בעת
הציון את וכן המדגם, אוכלוסיית עלידי מהמטלות אחת כל של הביצוע שכיחות את מציג 27 לוח

השונות. מהמטלות אחת בכל ההוסטל דיירי לעומת הדירות דיירי של הקבוצתי הממוצע

אותן של לביצוען בהתייחס הדירות דיירי אל ההוסטל דיירי את המשוות /rTest מבחני 11 תוצאות
יותר. רבה עצמאות מציין יותר גבוה ממוצע ציון בלוח. הן אף מוצגות מטלות,

I כלים, שוטפים מיטותיהם, את מסדרים הדיירים מבין מזה למעלה אף או אחוזים וחמישה תשעים J
\ במכולת קניות מבצעים קלה, ארוחה מכינים 90^$85 בין שולחן. ועורכים האשפה את מפנים ו

\ במכונה או יד כביסת מכבסים מהדיירים כ1070 בבית. ניקיון בעבודות ועוסקים ירקות, ובחנות /
L " "י""~י ~~~""   ... _ חמה. ארוחה ומכינים
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מידת לגבי הדירות לדיירי ההוסטל דיירי בין והשוואה משקהבית, עבודות ביצוע שכיחות :27 לוח
בביצוען העצמאות

דירות דיירי הוסטל דיירי
(N=52) (N=68) המבצעים שיעור

הפעילות את , .
Tvalue (SD) ממוצע (SD) ממוצע (N=120) פעילותי

0.26 (0.48) 3.88 (0.59) 3.83 97 מיטה סידור
2.33* (1.08) 3.24 (1.37) 2.71 73 ביד כביטה
3.45** (1.03) 3.16 (1.33) 2.39 69 במכונה כביסה
4.18** (0.52) 3.82 (1.16) 3.07 90 קלה ארוחה הכנת
4.50** (1.03) 2.86 (1.05) 2.00 70 חמה ארוחה הכנת
0.66 (0.51) 3.84 (0.62) 3.75 97 שולחן עריכת
1.47 (0.53) 3.86 (0.84) 3.62 95 שטיפתכלים
0.8 (0.87) 3.26 (1.13) 3.10 87 ירקות מכולת, קניות:
1.04 (0.72) 3.80 (0.68) 3.78 95 אשפה פינוי
3.16** (0.80) 3.62 (1.02) 3.36 90 שינה חדר ניקוי

(0.88) 3.46 (1.17) 2.73 86 כללי בית ניקוי
ל5. מ1 הנע סולם על התשובות .1

p< .05 *
P < .01 **

מגלים משקבית, בניהול בעצמאות הקשורות מהפעילויות אחת שבכל לראות, ניתן 27 בלוח מעיון
שתי בין מובהקים הבדלים ההוסטלים. מדיירי עצמאות של יותר גבוהה רמה הדירות דיירי

כללי. בית וניקיון ארוחות הכנת כביסה, בביצוע לעצמאות בקשר קיימים הקבוצות

נראה המוסדות, דיירי לבין הקהילתי הדיור דיירי בין השוואה נערכה לא הנוכחי שבמחקר למרות
ומצפים משקבית, עבודות לבצע אפשרויות הקהילתי הדיור לדיירי יש במוסדות, לנעשה שבניגוד

אותן. יבצעו שהם מהם

הפנאי שעות 13.3
בקהילה פנאי שעות לבילוי בפעילויות השתתפות

בפעילויות להשתתף והזדמנויות אפשרויות לדייריהן לספק מצופות בקהילה המגורים מסגרות
ההשתתפות בקהילה. המצויים כאלה פעילויות המספקים שירותים ולצרוך פנאי שעות לבילוי
תושבי עם במגע לבוא הזדמנות לדיירים להקנות אמורה בקהילה פנאי שעות לבילוי בפעילויות
עצמי. לביטוי ודרכים חיובית עצמית תדמית לפתח לדיירים הזדמנות מאפשרת זו התנסות הקהילה.
לבין הדירות דיירי בין הבדלים ישנם והאם זה יעד ממלא אמנם הקהילתי הדיור אם לבדוק כדי
הדיירים של השתתפותםמעורבותם מידת נבדקה פנאי, שירותי ובצריכת בהשתתפות ההוסטל דיירי
האחרון. בחודש ההשתתפות תדירות ומידת בקהילה פנאי שעות לבילוי שונות פעילויות ב12
בכל הדיירים של השתתפותם שכיחות על הממצאים הצגת על בנוסף .28 בלוח מוצגים הממצאים
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לדיירי ההוסטל דיירי בין המשוות TTest מבחני 12 של תוצאות גם מציג הלוח מהפעילויות, אחת
בודדת פעילות לגבי יותר גבוה ממוצע ציון מהפעילויות. אחת בכל להשתתפות בהתייחס הדירות,

יותר. תכופה השתתפות על מעיד

ההשתתפות תדירות והשוואת בקהילה, פנאי שעות לבילוי בפעילויות ההשתתפות שכיחות :28 לוח
הדירות לדיירי ההוסטל דיירי בין

דירות דיירי הוסטל דיירי שיעור
(N=52) (N=68) משתתפים

בפעילות
Tvalue (SD) ממוצע (SD) ממוצע (N=120) פעילותי

0.95 (1.29) 1.40 (1.43) 1.63 92 לסרט הליכה
0.24 (0.57) 1.15 (0.67) 1.18 93 הצגה מופע,
1.10 (1.29) 1.88 (1.45) 2.16 95 מסעדה קפה, בית
0.80 (3.21) 5.27 (3.21) 4.80 85 מיוחד/מוגבלים חוג
2.16* (2.30) 1.80 (1.52) 1.05 60 "רגיל" חוג
0.75 (2.25) 1.80 (2.64) 2.15 81 שחייה
1.09 (2.21) 2.07 (2.66) 2.57 72 ל"מוגבלים" ספורט
1.26 (1.49) 0.96 (2.34) 1.42 53 "רגילים" ספורט
2.15* (3.04) 4.13 (2.75) 5.28 94 גינה בפארק, טיול
0.56 (1.26) 800. (0.93) 0.92 63 ספורט אירועי
2.04* (2.36) 1.73 (1.62) 1.03 60 כנסת בבית ביקור
1.54 (2.21) 2.76 (1.82) 2.19 92 אישיים חפצים בגדים, קניות:

ל9. מ0 הנע סולם על התשובות .1
p < 0.05 *

בשבוע, פעמים 32 בפארק לטייל נוהגים מהדיירים מ9070 למעלה כי עולה, שבידינו מהממצאים
ולערוך בחודש פעמיים אחר מופע או סרט לראות בחודש, פעמיים במסעדה או בביתקפה לבלות
המיועדים בחוגים משתתפים 85707570 בין בחודש. פעמיים אישיים וחפצים ביגוד של קניות
רמת בבריכה. בחודש פעם שוחים וכן בשבוע, פעמים 31 ובמתנ"סים במועדונים למוגבלים
במתנ"ס המתקיימים למוגבלים, דווקא ולאו האוכלוסייה לכלל המיועדים בחוגים ההשתתפות
של בתדירות בהם משתתפים מהדיירים >£ל60>$70 רק יותר, נמוכה בקהילה, אחרים ובמועדונים
הכלליים הקהילתיים יחסיתבשירותים גבוהה השתתפות של היא המתקבלת התמונה בחודש. פעם
תושבי עם למפגשים הזדמנויות יש אחרים. שירותים של במגוון השתתפות וכן פנאי, שעות לבילוי
אך יותר, מצומצמים "רגילים" בחוגים להשתלב הניסיונות נורמטיביים. בתנאים הרחבה הקהילה

קיימים.

ההשתתפות לתדירות בהקשר המגורים סוגי שני דיירי בין מובהק שוני על מצביע בלוח עיון
לכלל המיועד בחוג השתתפות בלבד: פעילויות בשלוש בקהילה פנאי שעות לבילוי בפעילויות
מטיילים ההוסטל שדיירי לראות ניתן כנסת. בבית וביקור בפארק טיולים עריכת התושבים,
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בחוגים יותר גבוהה בתדירות מבקרים הדירות שדיירי בעוד בפארקים, יותר גבוהה בתדירות
כנסת. ובבית "רגילים"

פנאי שעות לבילוי בפעילויות מהשתתפותם הדיירים של שביעותרצונם מידת את לדעת ביקשנו
שביעותרצון הביעו $40 גבוהה, שביעותרצון הביעו מהדיירים אחוזים ושבעה חמישים בקהילה.
שביעותהרצון בנושא הקבוצות שתי דיירי בין הבדל נמצא לא נמוכה. שביעותרצון 370 ורק בינונית

בקהילה. הפנאי שעות בילוי מפעילויות

בקהילה הפנאי שעות בבילוי עצמאות
אל מתלווה מי גם בדקנו בקהילה, פנאי שעות בפעילויות ההשתתפות תכיפות לבחינת בנוסף
בחברת או לבדו, הפעילות את מבצע שהדייר במידה פעילויות. באותן משתתפים שהם בעת הדיירים
צוות, איש מתלווה הדייר שאל במידה כ"גבוהה". עצמאותו מידת הוגדרה אחרים חברים או דיירים

.(29 לוח (ראה כ"נמוכה" העצמאות רמת הוגדרה כ"משגיח" מתנדב או מבוגר משפחה בן

והדירות ההוסטל דיירי בקרב בקהילה פנאי שעות בבילוי עצמאות :29 לוח
דירות דיירי הוסטל (N=52)דיירי (N68)

Tvalue (SD) ממוצע (SD) ממוצע פעילותי
1.60 (0.7) 2.48 (0.84) 2.24 לסרט הליכה
1.80 (0.66) 2.38 (0.71) 2.15 הצגה מופע,
2.18* (0.57) 2.53 (0.69) 2.27 מסעדה קפה, בית
2.43* (0.80) 2.53 (0.88) 2.15 מיוחד/מוגבלים חוג
0.91 (0.85) 1.53 (0.78) 1.4 "רגיל" חוג
0.77 (0.82) 1.78 (0.73) 1.67 שחייה
0.53 (0.92) 1.82 (0.87) 1.73 ל"מוגבלים" ספורט
0.66 (0.66) 1.26 (0.71) 1.35 "רגילים" ספורט
0.92 (0.77) 2.51 (0.78) 2.38 גינה בפארק, טיול
1.20 (0.71) 1.38 (0.79) 1.55 ספורט אירועי
2.64* (0.99) 1.86 (0.79) 1.43 כנסת בבית ביקור
049 (0.49) 2.09 (0.73) 2.15 אישיים חפצים בגדים, קניות:

ל3. מ1 הנע סולם על התשובות .1
p < 0.05 *

נמצא אך שפורטו, מהפעילויות אחת בכל ההשתתפות בעת יותר גבוהה עצמאות רמת גילו הדירות דיירי
כנסת בבית ביקור קפה, בבית בילוי בלבד: פעילויות שלוש לביצוע בהקשר הקבוצות שתי בין מובהק הבדל

למוגבלים. מיוחד לחוג והליכה
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חברתיים קשרים 13.4
היא הקהילתי הדיור כנגד המופנות הטענות אחת שכן ביותר, החשובים התחומים אחד זהו
שלהם קשרים ולשבירת חברתית, מבחינה הדיירים של לבידודם גורם בקהילה למגורים שהמעבר
מישורים: בשלושה נבחן החברתיים הקשרים תחום מקודם. להם חשובים שהיו אנשים עם

ושכנים. חברים המשפחה,

משפחה בני
אותו שמלווים היחידים הם שכלי. פיגור עם אדם של בחייו הקבועות הדמויות הם המשפחה בני
כלכך חשוב לכן ורגשית. נפשית כלכלית, לתמיכה ביותר היציב המקור הם החיים. שלבי בכל
למשפחה". "מחוץ סידור להיות צריך אינו לבית מחוץ סידור עימם. קבוע קשר ועל מגעים על לשמור
כלכך החשוב ההורים עם הקשר על להקל דווקא עשוי שהוא מדגישים קהילתי בדיור המצדדים

הצדדים. לשני

ההורים בבית הביקורים מספר באמצעות נמדדה המשפחה בני עם לדיירים שיש הקשר מידת
קיומם נבדק כמוכן תקופה. באותה הדיור במסגרת ההורים וביקורי האחרונים, החדשים בשלושת
האובייקטיביים, המדדים על בנוסף אחרים. משפחה ובני אחיות אחים, עם קבועים מגעים של
קשרים. מאותם שביעותרצונו גם נבדקה משפחתו, לבני הדייר בין הקשר למידת שהתייחסו
עריכת בעת בחיים אחד הורה לפחות להם שהיה במדגם דיירים ל90 מתייחסים שיובאו הממצאים

המחקר.

החודשים בשלושת הוריהם את אחת פעם לפחות פגשו מהדיירים ש9296 לראות ניתן 30 מלוח
בבית מבקרים מחציתם כמעט בחודש. פעם לפחות הוריהם את פוגשים מהם ו^68 האחרונים,
לבקר יותר מרבים הדיירים ההורים. עם הדוק קשר של תמונה מתקבלת לשבועיים. אחת ההורים

הדיור. במסגרות ההורים מאשר ההורים בבית

אחאים, עם קשר יש ל^83 ההורים. על נוסף אחד משפחה בן עם לפחות קשר יש מהדיירים ל.£889

משני שלמעלה העובדה יותר. רחוקים משפחה קרובי עם קשר ול£109 דודים, עם קשר ל£ל25
מסבירה ההורים לבית גיאוגרפית מבחינה הקרובות דיור במסגרות נמצאים מהדיירים שלישים }
מבית המרחק בין מובהק סטטיסטי קשר מצאנו ההורים. עם קשר של הגבוהה התכיפות את
ביקורי ותכיפות מרחק אותו ובין ,(P<05, R=0.34) ההורים ביקורי ותכיפות הדיור למסגרת ההורים
יותר, קטן הדיור למסגרת ההורים מבית שהמרחק ככל .(P<.05, r=0.26) ההורים בבית הדיירים

יותר. תכופים הביקורים

שביעות יותר על כמצופה, דיווחו, הורים ביקורי ליותר וזוכים הוריהם את יותר המבקרים דיירים
הוריהם. עם מהקשר רצון
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נמצא הוריהם. עם הקשר לתכיפות בהקשר הדירות לדיירי ההוסטל דיירי בין שוני קיים האם נבדק
דיירי .(P<.05, R=0.19) במסגרת ההורים ביקורי לתכיפות הדיור מודל בין מובהק סטיסטי קשר
למודל בהקשר מובהק הבדל נמצא לא הדירות. דיירי מאשר הורים ביקורי ליותר זוכים ההוסטל

ההורים. בבית הדיירים ביקורי ותכיפות הדיור

(N=90) משפחתו לבני הדייר ביו הקשרים :30 לוח
הדיירים בקרב ב&ל שכיחות מדד

האחרונים החתש'ם ב3 התזרים בבית הדייר ביקורי
£ל8 כלל ביקר לא
£ל24 אחת פעם ביקר
215& פעמים 3 ביקר
>$ר4 יותר או פעמים 6 ביקר

האחרונים החודשים ב3 הדיור במסגרת ההורים ביקורי
409& כלל ביקר לא
23% אחת פעם ביקר
£ל20 פעמים 3 ביקר
/$7 יותר או פעמים 6 ביקר

אחרים nn9e/D anp עם yap קשר
£839> אחים/אחיות
£ל25 דודים/דודות
£109< יותר רחוקים משפחה קרובי

הדיור ומסגרת ההורים ב'ת ב'ן המרחק
$64< ציבורית בתחבורה נסיעה משעת פחות
>£ל28 שעתיים עד שעה
$8< יותר או שעתיים

ההורים עם תקשר ממידת תד"ר שב'עותרצון
י£ל45 רצון שבע
$54< קשר יותר רוצה היה
$1 קשר פחות רוצה היה

חברים
תושבי עם חברתיים יחסים יצירת גם בהכרח מבטיחים אינם בה פיסית ונוכחות בקהילה מגורים
עימם חברים "אישיים", כחברים המוגדרים חברים כוללת החברתיים היחסים מערכת הקהילה.
מוגבלים או נכים שאינם חברים השני, מהמין חברים בקהילה, קבוע באופן נפגשים הדיירים
הדיור דיירי את המאפיינת החברתיים היחסים מערכת נבדקו זו בסוגייה בקהילה. ושכנים

הדירות. לדיירי בהשוואה הוסטל דיירי בין זה בתחום שוני של איקיומו או וקיומו הקהילתי

.2.93 היה מנו שמותיהם שאת הממוצע החברים מספר אישי. חבר יש במדגם מהדיירים ל7696

אדם הוא שהחבר ציינו אחוזים שבעים האישי. החבר את הכירו היכן הדיירים נשאלו לכך בהקשר
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.(£69) חברתי מועדון באותו מבקר או ,(£89) איתם עובד ,(£569.) הדיור במערך דייר  להם הדומה
,(£759) החבר של או המרואיין של הדיור במסגרת מתבצעים האישי החבר עם המפגשים רוב
קבועים מגעים להם שיש ציינו מהדיירים אחוזים ושמונה שישים .(£699) בקהילה בילוי ובמקומות
השני. מהמין חבר יש ל£409 משפחה). ובני צוות לאנשי (פרט נכים/מוגבלים שאינם אנשים עם

של השונים למדדים בהקשר הדירות לדיירי ההוסטל דיירי בין שוני של איקיומו או לקיומו בקשר
הדיור. למסגרת אישי חבר הזמנת לדפוס בהקשר רק מובהק סטטיסטי הבדל נמצא  חברות קשרי
ההוסטל מדיירי 419& לעומת קבוע באופן זאת לעשות נוהגים הדירות מדיירי אחוזים ושישה שישים

.(ChiSquare=8.16 P<.05)

שכנים
ציינו אחוזים ואחד ארבעים שכניהם. עם היכרויות ליצור הצליחו מהדיירים אחוזים ושניים שבעים
בעקבותיה הביאה לא השכנים עם ההיכרות שכנים. 4 מעל ציינו ו£319 שכנים 31 מכירים שהם
שכנים אליהם מזמינים שהם ציינו אחוזים ושלושה עשרים משמעותית. במידה הדדיים ביקורים
לעתים או "לפעמים השכנים אל מוזמנים שהם ציינו 19X ורק רחוקות", לעתים או "לפעמים
הגדירו אחוזים ושמונה שישים השכנים. מצד כלפיהם גרוע יחס על דיווחו לא הדיירים רחוקות".

מאוד. כטוב ו£89 כמתעלם  £249 כסביר, אליהם השכנים יחס את

יש נוכחותם. עם "השלמה" ועל השכנים עלידי הדיירים של קבלתם על מעידה הכללית התמונה
מובהק סטטיסטי הבדל שנה. לפחות המגורים במסגרת שהו במדגם שהשתתפו שהדיירים לציין
עם מאוד טובים או טובים יחסים על לדיווח בהקשר ההוסטל לדיירי הדירות דיירי בין נמצא
עם מאוד טובים או טובים יחסים על דיווחו הדירות מדיירי אחוזים וחמישה שמונים שכניהם.

.(P<.05 ChiSquaer=l7.01) ההוסטל מדיירי £549 לעומת שכניהם,

כלכליים העבוזח/ח"ם עולם 13.5
עבודה בין נע בקהילה התעסוקות מגוון חברתי. לשילוב המדדים אחד הוא בקהילה התעסוקה סוג
במערך בשכר עבודה כגון תעסוקות מצויות הנ"ל ברצף הפתוח. בשוק לעבודה ועד מוגן במפעל
סוגים: לשני הקיים התעסוקות מגוון את לסווג ניתן מקצועית. להכשרה בתכנית שהייה או הדיור
במע"ש עבודה קובצו הממצאים ניתוח לצורך משולבת". "בלתי ותעסוקה "משולבת" תעסוקה
עבודה ואילו משולבת". "בלתי כעבודה עבודה ואי הדיור במערך עבודה ושיקום), לעיסוק (מפעל
אחוזים ושבעה תשעים משולבת". כ"תעסוקה מקצועית להכשרה בקורס למידה או הפתוח בשוק
המדגם דיירי התפלגות מקצועית. להכשרה לומדיםבקורס או מועסקים, הקהילתי בדיור מהדיירים

.31 בלוח מובאת ממנה ושביעותהרצון התעסוקה סוג עלפי
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ממנה ושביעותהרצון התעסוקה סוג עלפי הקהילתי הדיור אוכלוסיית התפלגות :31 לוח
(באחוזים)

דירות דיירי הוסטל דיירי המדגם כלל
(N=52) (N=68) (N=120)

התעסוקה: סוג
46 63 56 משולבת לא
54 37 44 משולבת

סהתעסוקה: שב'עותרצון
44* 41 43 גבוהה
46 31 37 בינונית
10 28 20 נמוכה

השכר: סוג
30** 68 51 תפוקה עלפי
70 32 49 קבוע שכר עלפי

(SD=404) 442*** (SD=281) 206 (SD=359) 309 (בש"ח) ממוצע חודשי שכר
P<.05 F Ratio2.56 *

P<.01ChiSquare= 18.42 **
P<.01 TValue=3.52 ***

מועסקים הקהילתי הדיור דיירי ממחצית למעלה כי עולה, 31 בלוח המובאים הממצאים עלפי
זאת לעומת התעסוקה. וסוג המגורים סוג בין מובהק קשר נמצא לא משולבת". "בלתי בתעסוקה _
יותר שבעירצון הדירות דיירי הדיור. וסוג ממקוםהעבודה שביעותהרצון בנושא מובהק קשר נמצא
 גובהו ומה השכר משולם כיצד  השכר למאפייני הקשורות שאלות בשתי ההוסטלים. מדיירי
קבוע חודשי בסיס על שכר משולם הדירות לדיירי הקבוצות. שתי בין מובהקים הבדלים נמצאו
בסיס על הינו להם המשולם השכיח שהשכר ההוסטל, לדיירי בהשוואה יותר גבוהה בשכיחות
משכרם מובהקת בצורה הוא אף גבוה הדירות דיירי של החודשי שכרם חודשית. או יומית תפוקה
עד משתכרים הדיירים ממחצית למעלה ביותר. נמוך הוא השכר כללית אבל ההוסטלים, דיירי של

, השכר לחודש. ש"ח ל500 151 בין משתכרים 269S ועוד ,(1991 שנת לתחילת (נכון לחודש ש"ח 150

ש"ח. 309 הוא המדגם לכלל בלוח מוצג שהוא כפי הממוצע החודשי

בי שלב  והמלצות מסקנות .14
טיפוסיות, מגורים בשכונות ממוקמות זה, בדו"ח שתוארו כפי בישראל הקהילתי הדיור מסגרות
שלהן הפיסי השילוב ארכיטקטונית. מבחינה חריגות ואינן ציבורית, ותחבורה שירותים בקירבת
השילוב של חיוניותו למרות בקהילה. להשתלבות פיסיים מחסומים ואין טוב העירוני המארג בתוך
מכיוון אך קל, אינו התהליך בקהילה. החברתיים בחיים השילוב תהליך של תחילתו רק הוא הפיסי,
כאתגרהחשוב השילוב את לראות לצורך באשר דעים תמימות קיימת בקהילה, לחיים תחליף שאין

.(Bodgan <cf Taylor 1993) ההתפתחותיות הנכויות בתחום ביותר

47



בפעילויות השתתפות הם והכללה שילוב של תהליך התחלת על המעידים חשובים, היבטים שני
ניתן שהובאו, מהממצאים ביןאישיים. יחסים ויצירת בשירותים, שימוש באמצעות בקהילה
להציע, לקהילה שיש הכלליים הקהילתיים בשירותים הקהילתי הדיור דיירי השתתפות כי להיווכח
הרחבה הקהילה תושבי עם למפגשים הזדמנויות ישנן שירותים. במגוון ונעשית יחסית גבוהה
חלק קיימים. אך יותר, מצומצמים "רגילים" בחוגים להשתלב הניסיונות נורמטיביים. בתנאים
בחברת  חלקם עצמאי, באופן בהם ומשתמשים פנאי שעות לבילוי בשירותים מבלים מהדיירים
מבצעים הם ליווי. ללא וחלקם צוות איש בהשגחת חלקם קבוצתית, במסגרת אחרים דיירים
עם יחד שונים, להיות הזכות להם מוענקת בקהילה. גילם לבני דומה ובריתמוס מסוג פעילויות

ובדיור. בקהילה פנאי שעות לבילוי בפעילויות להשתתף האפשרות

חברתית, מבחינה לבידוד גורם בקהילה למגורים שהמעבר היא הקהילתי הדיור כנגד הטענות אחת
משפחה, בני עם קשרים בין הובחן במחקר קודם. להם חשובים שהיו אנשים עם קשרים ולשבירת
קשרים להיות ממשיכים כי נמצא, המשפחה לבני באשר בקהילה. ושכנים חברים עם וקשרים
ע!*בן לפחות קשר יש הגדול ולרובם הדדיים, ביקורים באמצעות הוריהם עם לדיירים הדוקים
מחוץ "סידור בעבורם מהווה אינו לבית מחוץ הסידור ההורים. מלבד נוסף אחד משפחה

.(1992) Blacher £ Baker שחששו כפי למשפחה",

רובם כך. בעבור תשלום מקבלים שאינם אנשים עם משמעותיים קשרים ליצור גם הצליחו הדיירים
החברים שלושה). היה שציינו הממוצע החברים (מספר אישיים חברים של שמות לציין ידעו
הכירו אותם התפתחותיות נכויות עם אנשים הם משמעותיים חברתיים קשרים נוצרו עימם האישיים
אנשים הם האישיים שהחברים למרות חברתי. במועדון או העבודה, במקום הדיור, במסגרת
יוצרת שהיא בכך ערך יש זאת לחברות שגם משום שלילי, באור זאת לראות צריך לא להם, הדומים
בדרך נמנים אינם נכים שאינם שאנשים למרות בה. למשתתפים ותומכת משמעותית קשרים מערכת
אנשים עם קבועים מגעים להם שיש ציינו שרובם הרי לדיירים, שיש האישיים החברים על כלל
מהמין חבר להם שיש ציינו (4()$<) מהדיירים חלק בקהילה. והחיים המגורים בזכות נכים שאינם

השני.

ההיכרות זאת, עם שכנים. מכירים ורובם בקהילה, זרים אינם הקהילתי בדיור המתגוררים הדיירים
יחס על דיווחו לא הדיירים משמעותית. במידה הדדיים ביקורים בעקבותיה הביאה לא השכנים עם
הכללית התמונה מתעלם. עד סביר הוא השכנים מצד השכיח היחס השכנים. מצד כלפיהם גרוע

השכנים". מצד "השלמה  הדיירים של קבלה על מעידה

חוסר במחקר. שנסקרו ההשתלבות תחומי כל מבין ביותר הבעייתית היא בתעסוקה ההשתלבות
מוגנת, בתעסוקה מועסקים שרובם לכך מביאים הפתוח בשוק בתעסוקה להשתלבות כישורים
תראה כיצד הקובעת ההשתכרות, רמת את מסביר התעסוקה סוג נמוך. שכר בעקבותיה הגוררת
מצד נמוכה להערכה זוכה נמוך ובשכר מוגן במפעל תעסוקה הרחבה. החברה בעיני התעסוקה
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האדם את מביאה האחרים, אצל מתחילה היא אם גם שלילית, הערכה או הערכה חוסר החברה.
מכך כתוצאה החברה. מצד הנמוכות הציפיות עלפי ולהתנהגות עצמית הערכה לאי במהרה הנכה

להשתלבותוהכללתו. מחסום נוצר ובפועל שלו התחרות בכושר ירידה תהיה

רחבה ראות מנקודת החברתיים בחיים שכלי פיגור עם אנשים של ההכללה נושא את לבחון חשוב
על להקל שעשויים הקהילה אפיוני על לחשוב צריך מיקומה וקביעת המסגרת תכנון בעת יותר.
ליצור סיכוי יש הנ"ל הספציפית בקהילה האם לבחון יש בקהילה. הדיירים של החברתי השילוב
השתתפות קלות ביתר ליצור תוכל בהם שהחברות ארגונים קיימים האם חברתיים; יחסים
שאינם אנשים עם חברתיים קשרים שחוסר להבין חשוב שכלי. פיגור עם אנשים מצד משמעותית
של כישורים מחוסר רק נובעים אינם נכויות, עם אנשים להעסיק מעבידים מצד וחשש מוגבלים,
על שיקלו לתכניות לדאוג חשוב הקהילה. תושבי מצד ידע וחוסר קדומות מדעות גם אלא הנכה,
תפקיד בעל כאל היא שכלי פיגור עם האדם אל ההתייחסות כשנקודת וקשרים, יחסים יצירת
ובמ/ ההורים אוכלוסיית אל להתייחס קניה)."מומלץ כוח בעל שכן, שירות, של (צרכן מוערך חברתי
/ והמסוגלת, היחסיםהחברתיים במארג חשובה חוליה המהווה כאוכלוסייתיעד האחרים חה המשפ
\ יותר, מקרוב ולבחון להמשיך חשוב חברתיים. קשרים של פיתוחם לעודד המטפלים, עם יחד
1 התושבים לבין פיגור עם אנשים בין חברתיים קשרים נוצרים כיצד איכותיים, מחקרים באמצעות

אלה. קשרים של טיבם ומה בקהילה

במאפייני והן הדייר במאפייני הן תלוי הקהילתיים בחיים שילובהכללה כי נמצא, במחקרים
יותר גבוהה תפקוד ורמת יותר צעיר גיל .(Wilier Sl integiiata 1980; Hill et al. 1989) המגורים מסגרת
עולה החברתי שהשילוב נמצא  המסגרת למאפייני באשר יותר. גבוהה שילוב רמת מנבאים נמצאו
רמת עולה וכן בה, המופעלות בקהילה לחיים כישורים להקניית התכניות למספר ישר ביחס

יותר. קטן בה המתגוררים הדיירים כשמספר השילוב

פיקוח יותר כמעניק המאופיין הוסטל, כמו יותר" "מגביל דיור במודל הגרים שדיירים כן על שיערנו
מאשר חברתי, שילוב של יותר נמוכה רמה יגלו דיירים, של יותר גדול מספר מתגוררים ובו והשגחה י

על בדירות כלומר, פחות", ו"מגביל דיירים מספר מבחינת יותר קטן דיור במודל הגרים דיירים
השונים. סוגיהן

דיור במודל שכלי פיגור עם דייר של ההשמה שתהליך כך על הצבענו זה דו"ח של ר^אשון בחלקו
כגון אדמיניסטרטיביים שיקולים על קרובות לעתים מתבסס זה תהליך רציונלי. אינ/תמיד מסוים
אמוציונליים משיקולים מושפע שהוא או תקציביים, שיקולים על עת; באותה מסגרת/נפתחה איזו
רמת על המגורים מודל השפעת שבבדיקת החשיבות את מדגישה זו עובדה ה/רים. לחצי כגון
הדיירים, של החברתי השילוב רמת על שהועלתה ההשערה בקהילה. הדיירים של השילובההכל/ה
מדיירי יותר משולבים נמצאו הדירות דיירי השילוב. של מסוימים תחומים לגבן רק אומתה
שעות לבילוי בפעילויות השתתפותם בעת עצמאות יותר גילו משקהבית, עבודות בתחום ההוסטל
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היתה לדירה אליהם חברים הזמנת שכניהם, עם יותר טובים יחסים על דיווחו בקהילה, פנאי
מובהקת. בצורה יותר גבוה היה מעבודה החודשי ושכרם יותר, שכיחה

הדירות לדיירי ההוסטלים דיירי בין מובהקים הבדלים נמצאו לא כי צוין זה דו"ח של הראשון בפרק
עולה לפיגור. הנלוות מוגבלויות או הפיגור, רמת כגון שלהם האישיים למאפיינים בהקשר השונות
אנשי ולעמדות המגורים למודל קשור שנמצאו בתחומים השילוב ברמת להבדלים שההסבר מכך,
והשגחה, פיקוח יותר המעניקים יותר, רבים צוות אנשי מועסקים בה יותר, גדולה מסגרת בו. הצוות
בקהילה בהשתלבות להם שתסייענה לדיירים מיומנויות יותר להקניית דווקא תורמת אינה
"יעילות" על לחשוב הצוות אנשי אצל נטייה קיימת יותר גדולה מגורים במסגרת שהוזכרו. בתחומים
כיצד להסביר להתחיל מאשר בעצמי זאת לעשות ופשוט לי קל "יותר כמו התבטאויות נשמעו ולכן
לאימוץ גם כנראה, קשור, המסגרת גודל טובה...". בצורה ייעשה שזה ולפקח זאת לעשות
צוות ואנשי מסגרות מנהלי חברתית. ולהשתלבות כישורים לפיתוח באשר מסוימת אידיאולוגיה
שגודל משום הנורמליזציה, אידיאולוגיית את יותר והפנימו אימצו יותר קטנות במסגרות העובדים
.(wilier £ intagliata 1981) הנורמליזציה עקרונות ביישום החשובים האלמנטים אחד הוא המסגרת
(פחות בקהילה קטנות דיור במסגרות שעבדו צוות שאנשי נמצא בארצותהברית שנערך במחקר

.(Hill et al. 1989) לדייריהם בקהילה לחיים כישורים בהקניית יותר הצליחו דיירים) מ10

מידת על הדיור מודל להשפעת בקשר המחקר לממצאי להתייחס יש מתודולוגית מבחינה
של כישוריהם לרמת באשר מידע בידינו היה לא מסוימת. בהסתייגות החברתית ההשתלבות
כדי להשוואה. בסיס חסר כלומר, הנוכחית. הדיור למסגרת הגיעם בטרם בקהילה לחיים הדיירים
בחיים הדיירים שילוב על הדיור מודל השפעת את אופטימלית בצורה להבין יהיה שניתן
הסתייגות למרות זאת, עם יחד זמן. ולאורך ניסויי מחקר במערך להשתמש היה רצוי הקהילתיים,
הדיור מערך בבניית העוסקים המקצוע ולאנשי למתכננים לסייע המחקר ממצאי עשויים זו,
הקהילתיים. בחיים השתלבות של לסוגייה הנוגע בכל שכלי, בפיגור הלוקים למבוגרים הקהילתי
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Abstract

During the past two decades, a new type of housing for mentally retarded adults known as
"communitybased residences" has developed in Israel. Communitybased residences are outof
home settings that provide an alternative to living with relatives or in an institution. They are
located in the community and their residents use the services available in the community.

As an outgrowth of its significant investment in the development and support of communitybased
residences for adults with developmental disabilities in Israel, JDCIsrael initiated and funded a
preliminary national survey of communitybased residences in Israel in 1990.

The ifrst stage of the survey, conducted in December 1990, aimed to map existing residential
settings for mentally retarded adults, classify them according to models, survey the process of
planning and establishing them, describe their organizational characteristics, and compile a proifle
of their residents. All the residents of communitybased residences at that time  506 people in
52 settings  were included in the survey. The survey mapped and described four models of
communitybased residence: group homes, training apartments, supported apartments and
independent apartments. These models present rehabilitative environments of varying levels of
restriction, normalization and independence. In this sense, it may be said that the residential
settings fall along a continuum. At one end of the continuum is the group home, the most
restrictive setting, and at the other end is the independent apartment, the least restrictive setting.
The study indicated that 75 70 of the residential settings were operated by public organizations and
25 9£ were operated by private agencies. While the government of Israel does operate institutions
for people with mental retardation, it does not operate communitybased residences. Differences
in size, crowdedness, and personnel were found between settings operated by public and private
agencies.

The initiative for the development of residential settings in Israel usually comes from locally
based parents' associations or public organizations. Private contributors help fund the purchase
of buildings and apartments used as residential settings. Purchase and longterm rental ensure
stability. A lack of government policy defining priorities and setting goals explains why
communitybased residences are not a product of rational planning; there are no uniform
standards or practices; the decision to place a resident in a given setting may be based on
considerationsof availability, or on pressure from parents; and there is no clear trend of residents
moving from more restrictive settings to less restrictive ones (with the exception of the training
apartment). Communitybased residences in Israel provide an alternative housing solution for
young adults,60 9£ of whom previously lived with their parents, and 2570 of whom previously
lived in institutions. In addition, the majority of residents of communitybased settings are
between the ages of 20 and 40, are mildly to moderately retarded and are not limited in mobility.

The second stage of the survey aimed to describe and evaluate the residents' integration and
inclusion into community life. One hundredandtwenty residents, chosen through random
stratiifed sampling, were included in this stage of the survey. Data were collected during the
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latter half of 1991. The theoretical concept of integrationinclusion was measured in five areas:
physical integration, performance of household chores, use of leisure time, the development of
a social network and integration into work and economic life.

The findingsof the survey indicate that the residents' physical integration into community life is
good. All of the settings are located within reasonable distance of services, and there are no
physical barriers to integration into the community. The survey found that the residents have
opportunities to perform household chores, and indeed are expected to do so; the prevalence of
their performance is high. The residents make considerable use of a variety of broader
community services. Residents meet other members of the community during regular daily
activities. Some residents spend their leisure time independently, some in groups, some with a
professional chaperon, and some with no chaperon at all. They engage in the same activities as
do their peers who are not retarded, and with similar frequency. They are granted the right to
be different (to participate in activities and classes for the disabled), and at the same time are
given the opportunity to participate in community life (leisure time activities, housing). In
evaluating the residents' networks of social relationships, we differentiated among relatives,
neighbors and friends. We found that residents continue to have close relationships with their
parents, and that most of them also have a relationship with at least one additional relative. The
residents have significant relationships with personal friends, who usually also have
developmental disabilities. Most of the residents know their neighbors, even though there is not
a significant amount of reciprocal visiting. Integration into employment is the most problematic
area of those surveyed. Most residents have jobs in sheltered employment, which pays low
salaries.

We compared the degree to which residents had become integrated into the community, according
to the various models of residences. Residents of the different types of apartments were more
integrated than were residents of group homes: The former performed more household chores,
displayed more independence during participation in leisure time activities in the community, had
better relations with their neighbors, invited friends over to their apartments more frequently, and
had significantly higher monthly salaries.

Removing barriers to the participation of mentally retarded adults in the community is the most
important challenge facing those who work with the developmentally disabled. Our findings
indicate that inclusion is beginning, as expressed in participation in communitywide activities,
use of services, and the formation of interpersonal relationships. When planning new settings,
it is important to consider those characteristics of a community that are likely to ease social
integration. It would be worthwhile to offer programs that will ease the development of social
relationships. Above all, people with mental retardation should be accorded a valued social role:
as consumers, neighbors, customers and taxpaying citizens.
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