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תקציר

מקפת התנדבותית מערכת הפעלת עלידי הקשישים לצורכי מענה לתת נועד אנג'לס ירושליםלוס פרויקט
אחרות לקהילות גם ישים שיהיה כך פותח הדגם השכונה. ברמת המקצועיים השירותים עם ומתואמת

בישראל.

השירות בחסות לקשישים שכונתי התנדבות שירות הפעלת (1) הם: מהפרויקט העיקריים הלקחים
אוכלוסיית של והאתני הסוציודמוגרפי להרכב קשר ללא וכדאית, מעשית היא הפורמלי המקצועי
שאינם משמעותיים שירותים לקשישים לספק יכולים שכונתיים מידע ומרכז התנדבות מרכזי (2) השכונה,
ולהפעיל לגייס ניתן (3) הפורמלי; השירותים מערך עלידי כלל, ניתנים שאינם או מספקת, במידה ניתנים

מאורגנת. התנדבות של מסורת בהן שאין בשכונות גם שכונתי, בסיס על בהצלחה, מתנדבים
ירושלים. עיריית לבין אנג'לס לוס של היהודית הפדרציה בין פעולה שיתוף של תולדה הינו הפרויקט
(DHHS) ארצותהברית של ולרווחה לבריאות המשרד בין (MOU) הבנה במזכר מתואר זה פעולה שיתוף
הצוותים בין ורעיונות ידע ובחילופי כספי בסיוע מתבטא והוא בישראל, והרווחה העבודה משרד לבין

ובהערכה. בליווי בתכנון, לפרויקט סייע ברוקדייל מכון הערים. בשתי

הפעילות להגברת הקוראת הקשישים, בנושא ירושלים של העירונית החומש בתכנית משולב הפרויקט
לשירותי האגף של מתכנית חלק מהווה הפרויקט כמוכן השכונות. ברמת הקשישים למען ההתנדבותית
במסגרת שפותח הדגם בסיס על לקשישים, שכונתיים מרכזים רשת בירושלים לפרוס ומשפחה קהילה

אנג'לס. ירושליםלוס פרויקט
ואתני חברתיכלכלי הרכב בעלות שכונות בשלוש (1989/90) ההדגמה בתקופת הפרויקט הופעל בירושלים
של והאחרת שחורים של האחת שכונות, בשתי הפרויקט הופעל אנג'לס בלוס ערבית. שכונה כולל שונה,

היספנים.

לכל משותפים היו שירותים שני אך המקומיים, ולתנאים לצרכים בהתאם פותחה שכונתית תכנית כל
חדש תפקיד פיתוח (2) בהם, ולמטפלים לקשישים שכונתי והפניח ייעוץ מידע, מרכז (1) התכניות:
הצוות מן כחלק והאחיות, הסוציאליים העובדים של לצידם  (case aides) טיפול מסייעי  למתנדבים
ביקורים כגון אחרים התנדבות שירותי גם הללו בשכונות פותחו בנוסף, בקהילה. בקשישים המטפל

והסעות. תיקונים, שירות לבית, חמות ארוחות חברתיים,

ואף לפעול, ממשיך הפרויקט אך הסתיימה, אמנם אנג'לס ירושליםלוס פרויקט של ההדגמה תקופת
פרויקט במסגרת שפותחו ובכלים בשיטות בידע, נעזרת ירושלים עיריית נוספות. שכונות לשש התרחב

בעיר. נוספים לאזורים בהדרגה התכנית את להרחיב ומתכננת ההדגמה,

בשלוש המתגוררים הקשישים 5,000 חינם השכונתיים והמידע ההתנדבות משירותי העיקריים הנשכרים
אנשי הם אחר, במובן כי אם נוספים, נשכרים בעיר. הקשישים מאוכלוסיית כ2096 המהווים השכונות,

החדשים. המתנדבים ו70 המקצוע
אישי, טיפול ליווי, בית, ביקורי כגון ישירים שירותים וסיפק בשבוע התנדבות שעות כ200 יצר הפרויקט
קריאות לכ50 נענו השכונתיים ההתנדבות מרכזי שלושת קשישים. ל500 חמות וארוחות טלפוני, מעקב

שבוע. מדי לעזרה



בכל תשתית, הקמת (1) הם: הארוך, לטווח השלכות להם שיש ההדגמה, תקופת של העיקריים ההישגים
יוכלו אחרים מקומיים וגורמים הפרויקט שכונתיים. התנדבות שירותי להספקת הפרויקט, משכונות אחת
גם ליישמם שניתן ושיטות, כלים כולל התנדבותיים, דגמים פיתוח (2) זו, תשתית ולהעמיק להרחיב

אחרות. בקהילות
בדידות, כגון  הקשישים מצוקות כי והזכיר שב הוא הפרויקט. את העשיר הדולאומי הפעולה שיתוף
מענה לתת המתנדבים של יכולתם גם היא אוניברסלית אד אוניברסליות, הן  ותלות חברתי בידוד

המקצוע. אנשי של לצידם אלה לצרכים

הרקע מתוארים בדו"ח שלו. מסכמת הערכה ומציגים בירושלים הפרויקט את מתארים אנו זה בדו"ח
הערכה מובאת בדו"ח שלו. הייחודיים והמרכיבים ההקמה תהליך מטרותיו, לפרויקט, והתיאורטי המעשי
בהצבעה מסתיים הדו"ח מיוחדת. חשיבות בעלות בסוגיות דיון ונערך הפרויקט, יעדי הושגו בה המידה של
דוגמת דולאומי פעולה שיתוף של התרומות ובציון הפרויקט, של הנוסף והיישום ההרחבה פוטנציאל על

הנדון. הפרויקט במסגרת אנג'לס ללוס ירושלים בין שהתקיים זה
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תודה דברי

של והרווחה הבריאות משרד זה: פרויקט של ביצועו את איפשרו אשר הארגונים לכל נתונה תודתנו
הפדרציה ירושלים; עיריית אנג'לס; לוס עיריית בישראל; והרווחה העבודה משרד ארצותהברית,

בישראל. וחברה אדם והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל וג'וינטמכון אנג'לס לוס של היהודית
.1 בנספח מופיעים שמותיהם בפרויקט. לנו שסייעו הרבים לאנשים מודים אנו כמוכן

בזכותם ואשר ובירושלים, אנג'לס בלוס הנזקקים לקשישים המסייעים למתנדבים, מיוחדת תודה לבסוף,
הפרויקט. קיים
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מבוא

לבין אנג'לס לוס של היהודית הפדרציה בין פעולה שיתוף של תולדה הינו אנג'לס ירושליםלוס פרויקט
ירושלים. עיריית

הם: בירושלים ולפרויקט אנג'לס בלוס לפרויקט המשותפים המרכיבים

הקשישים. למען התנדבות .

השכונה. ברמת התנדבות .

שונה. ותרבותי עדתי הרכב בעלות בשכונות ההתנדבות הפעלת .

מקצוע. אנשי בצד עבודות כולל חדשים, בתפקידים המתנדבים הפעלת .

ואתני חברתיכלכלי הרכב בעלות שכונות בשלוש (1989/90) ההדגמה בתקופת הפרויקט הופעל גירושלים
של והאחרת שחורים של האחת שכונות, בשתי הפרויקט הופעל אנג'לס בלוס ערבית. שכונה כולל שונה,

היספנים.

ואף לפעול, ממשיך הפרויקט אך הסתיימה, אמנם אנג'לס ירושליםלוס פרויקט של ההדגמה תקופת
פרויקט במסגרת שפותחו ובכלים בשיטות בידע, נעזרת ירושלים עיריית נוספות. שכונות לשש התרחב

העיר. חלקי לכל בהדרגה התכנית את להרחיב ומתכננת ההדגמה,
הרקע מתוארים בדו''ח שלו. מסכמת הערכה ומציגים בירושלים הפרויקט את מתארים אנו זח בדו''ח
הערכה מובאת כמוכן שלו. הייחודיים והמרכיבים ההקמה תהליך מטרותיו, לפרויקט, והתיאורטי המעשי
בהצבעה מסתיים הדו"ח מיוחדת. חשיבות בעלות בסוגיות דיון ונערך הפרויקט, יעדי הושגו בה המידה של
דוגמת דולאומי פעולה שיתוף של התרומות ובציון הפרויקט, של הנוסף והיישום ההרחבה פוטנציאל על

הנדון. הפרויקט במסגרת אנג'לס ללוס ירושלים בין שהתקיים זה
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הפרויקט של התיאורטי הבסיס א.
עמדו הפרויקט ביסוד ובעולם. בארץ שנצבר מהניסיון הושפעה ומתכונתו השטח, מן עלה בפרויקט הצורך

מרכיבים: שלושה

קשישים. למען שכונתית התנדבות . /

הפורמליים. השירותים עלידי התנדבותי שירות הפעלת . /
מקצועיים. בתפקידים מקצוע, אנשי של לצידם מתנדבים של פעילות . י

.(Steigman 1990 ראה פירוט (ליתר הללו המרכיבים שלושת לגבי קצרה ספרות בסקירת נפתח

הקש*ש*ס למען שכונתית התנדבות .1

קבוצות למען התנדבותית לעבודה שכונות תושבי של התארגנות של ארוכה היסטוריה קיימת בעולם
של מיוחד דגם ובאנגליה בארצותהברית רבים במקומות להתגבש החל 1970 בשנת בשכונה. מקופחות
ברמה לגשר, הניסיון (1) היו שלו העיקריים המאפיינים שני .(Neighborhood Care) שכונתית" ''התארגנות
אחת מרשת לזרום למשאבים לאפשר כדי לבלתיפורמליות, הפורמליות הטיפול רשתות בין השכונתית,

הקשישים. אל בעיקר הטיפול הכוונת (2) לשנייה;

שחל המהיר לגידול הגוברת הציבורית המודעות הם שכונתית התארגנות של זה דגם של שורשיו כי נראה
וכן הרווחה; משירותי מספקת תמיכה מקבלים ואינם בקהילה, בבדידות המתגוררים הישישים במספר
אל המוסדות מן בטיפול הדגש את להעביר שביקשה שהרפורמה בכך המקצוע אנשי בקרב ההכרה
עיקר את המספקים משפחה ובני הקהילה, של מועט טיפול רק למעשה בעקבותיה הביאה הקהילה,
את לשפר השאיפה לכך נוספה רבים במקרים כי נראה מספקת. תמיכה ללא נשארו בקשישים הטיפול

יחס>^השכנות.

מן ותמיכה עידוד קיבלה אך מהשטח, מלמטה, צמחה הקשישים למען שכונתית המגמהלהתארגנות
כיום אולם והתרבו. הלכו שכונתית התארגנות של ופרויקטים בתקציבים, לקצץ ששאף המרכזי הממשל
את צמצמו או נסגרו הפרויקטים רוב לפיהם הזאת, המגמה של המרכז שהיתה מאנגליה, דיווחים מגיעים

.(Bulmer 1986; Hedley 1990) עבודה של זה לסוג מתנדבים לגייס ויותר יותר וקשה תפוקתם, רמת

הלקחים עולים ובארצותהברית באנגליה קשישים למען שכונתית התנדבות על שנעשו ההערכה ממחקרי
בביתם: הגרים לקשישים שירות של זו מסגרת לגבי הבאים

הזמינה ההתנדבותית העזרה לבין הקשישים נזקקים לו והיקפו הסיוע סוג בין התאמה בהכרח אין א)
ההתנדבותי הסיוע זמינות ביותר, גבוהה הנזקקות בהן בשכונות דווקא לעתים, השכונה. במסגרת

.(Abrams et al 1990; Abrams 1985) פחותה להיות עלולה
למקבלי גם לעשות. מוכנים לא או מוכנים שהם מה לגבי מאוד ברורה דעה יש המתנדבים לרוב
זקוקים. הם שלו הסיוע לסוג באשר ברור עדיפויות סדר להם יש משלהם. אילוצים יש הסיוע
אחת קרובות, לעתים לגיטימי. מסייע ומיהו לגיטימית לעזרה נחשב מה מגדירות חברתיות מוסכמות
הגורמת הזמינה העזרה לבין הדרושה העזרה בין איהתאמה הינה לעיל המתואר המצב של התוצאות

.(Bulmer 1986) בלקוחות למחסור אלא במתנדבים, למחסור לאודווקא
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השירותים את בביתו. הקשיש זקוק שלהם השירותים ממגוון חל^ רק לכסות יכולים המתנדבים ב)
לתת היה ניתן אישי, וטיפול ביתית עזרה כגון קבוע, בסיס על לספקם שיש והדחופים, המסובכים
מתנדבים עלידי או (Bulmer 1986; Abrams et al. 1990) בשכר עובדים באמצעות רק בערים
לעמוד מסוגלים היו לא מאורגנים, ושאינם מאורגנים בשכר, שלא מתנדבים .(1980) Challis בשכר1

שלאבשכר). מסייעים בהפעלת ביותר רבה הצלחה היתה הכפריים (באזורים זו במשימה

ביקורים, כגון שירותים במתן עירוניים באזורים כיעילה עצמה את הוכיחה המאורגנת ההתנדבות
מסייעים של גדול מאגר יוצרים החברתיים התנאים בהם באזורים בעיקר בלט הדבר והסעות. מעקב
הסמוכה. הפועלים בשכונת מתנדבים הבינוני המעמד מן שכונה שתושבי במקרה כגון פוטנציאליים,
ההתנדבות של המגבלות ולאור זאת, לאור לשכנים. עזרה למתן משלה נורמות יש שכונה לכל ג)

ויוזמה, דמיון בעלי השכונתית, ההתארגנות של מפעילים פיתחו פורמלי, באופן המאורגנת המסורתית,
במרכז בחנות הממוקם ממשרד גיוס לדוגמה, השכונה. מתושבי עזרה לגיוס אסטרטגיות של מגוון
ולא קצרתמועד בהתרעה או קצרמועד, או חדפעמי בסיס על לעזור לאנשים אפשרות מתן קניות,
גם זכו הדדית ועזרה עצמית עזרה וכוי. לנעזר העוזר בין הגומלין יחסי עידוד קבוע; זמנים לוח לפי

.(Ross 1983 ;Pynoos et al. 1986) להצלחה הן
הנעשה על שליטה פחות יש שלרכזים הוא, אלה פורמליות פחות אסטרטגיות עבור לשלם שיש vnjor7
של במעורבות כישורים, של יותר רחב מגוון של בזמינות הם הללו האסטרטגיות של היתרונות בשטח.
יותר חזקה קהילה תחושת בפיתוח לפרויקט, יותר רב פרסום גם ומכאן תושבים של יותר רב מספר

.(Bulmer 1986 ;Pynoos et al. 1986) השכירים ברכזים התלות ובהגבלת בשכונה,

מסייעים של גדול מאגר אין החברתיים התנאים בגלל שבה לשכונה, להתאים שיכול אחר, פתרון ד)
.(Quereshi et al. 1981) התשלום הוא פוטנציאליים,

"The viability of payment of indigenous residents as an effective means of providing
neighborhood care is shown by its universality... It also generates more informal help in

that it encourages kin and neighbors to offer additional support'. (Bulmer 1986, p.205)

שכונתית. להתארגנות התנועה של התגליות אחת חינו בשכר הטוב" "השכן של התפקיד באנגליה,
(Hedley 1990)

ההתנדבותיות'' בתשומות ורק אן תלויה להיות יכולה איננה מהימן שכונתי לטיפול "המחויבות ה}

של רבה מתמיכה נהנו להצלחה שזכו שכונתית התארגנות של התכניות כל .(Bulmer 1986, p. 204)
אשר בשכר, מקצועי רכז מימון היתה שלהם ביותר החשובה התשומה הפורמליים. הרווחה ארגוני
בין וקישר הדרושות, והמינהליות הארגוניות המיומנויות את למתנדבים היקנה חמינהלי, בצד עסק
ברמת השמרים על לקפוא נטו מקצועי, רכז להם היה שלא פרויקטים התכנית. של השונים המרכיבים
הפורמליים, השירותים של הגיבוי היתה נוספת חשובה תשומה להתפרק. או יחסית, נמוכה יעילות

מטבעה. חלשה חינה השכונתית ההתארגנות שבהם שירות תחומי בכיסוי

בשוק הנהוג מהשכר בהרבה נמוכה ברמה עבודתו עבור תשלום מקבל בשכר" "מתנדב פנימית. סתירה משום זה בביטוי אין 1

הרגיל. העבודה

4



לאנשים בנוסף כלומר, .(Froland et al. 1981) נוצרים הם  נולדים רק אינם שכונתיים מסייעים ו)
לעידוד, הזקוקים אחרים רבים ישנם חיצוני, תמריץ כל ללא בהתנדבות לעבודה דרכם את המוצאים
ההתנדבות רכז של מתפקידו להם. במיוחד שמתאים תגמול בהתנדבות שיש להוכחות ו/או לתמיכה,
הגיוס טכניקות ואת המתאים, הניהול סגנון את הנכונה, הארגונית המסגרת את למצוא השכונתי

לגייסן. שברצונו בשכונה קבוצות אותן של ליבן אל ידברו אשר הנכונות,

שותלת היא (2) טבעיות, סיוע רשתות מחזקת היא (1) מישורים: בשני פועלת שכונתית התארגנות (t
תיהפכנה שאלה בתקווה מאליהן, צמחו לא הטבעיות הרשתות שבהם במקומות מלאכותיות רשתות
שני בין ולהבדיל לכך, ערים להיות צריכים השכונתיים הרכזים .(Bulmer 1986) לטבעיות הזמן במשך

שונות. ניהול טכניקות ליישם יש מהם אחד כל לגבי שכן הללו, התהליכים

כדי תנאים בשלושה לעמוד תשלום, ללא עבודה על המתבססת שכונתית התארגנות של פרויקט כל על ח)
(2) ואמין, חשוב שירות לספק מסוגל שהפרויקט השכונה תושבי את לשכנע (1) בהצלחה: שיוכתר
שלאבשכר שהמסייעים לשכנעם וכן לשכונה, שירותים הנותנים המקצוע אנשי את גם בכך לשכנע
המסייעים של השונות השכונתיות שלקבוצות לכך לגרום (3) לעבודה, מהימנים עמיתים הינם

מתאימים. ותגמולים להם רצויים עבודה סוגי יוצעו בפוטנציה

ויקשה יותר מרוחקת היא המקצועיים הרכזים שליטת פורמלית, פחות בצורה מאורגן שהפרויקט ככל
נוטה הפחותפורמלית הארגון שיטת זאת, עם יחד הראשונים. התנאים בשני לעמוד הפרויקט על
לרתום מאפשר שהדבר משום זאת מתנדבים. ולגייס השלישי, בתנאי לעמוד הפרויקט על להקל
ההתארגנות של ליבה שבלב מכאן פורמליות. ממסגרות שנרתעים מתנדבים גם שכונתית להתנדבות
הפורמלי  הדפוסים שני בין איזון מציאת עלידי לפתור יש אותה אשר סתירה, קיימת השכונתית

והפחותפורמלי.

השכוגת"ם המתנדבים לגין הפורמליים הרווחה שירות* בץ היחסים אופ* .2

מקומיות סיוע רשתות לבין פורמליות תמיכה רשתות בין לגשר השכונתית ההתארגנות שואפת כאמור,
אלה? שירות מקורות שני בין האיזון להיות יכול ומה זה, כוחות לשילוב להגיע ניתן כיצד מאורגנות. ובלתי

הם הראשונים שלושת כאלה. יחסים למערכות עיקריים דגמים חמישה יש המקצועית הספרות עלפי
"שאין אלה לעזרת להם" "שיש אלה בהפעלת הדוגלת הכללית האסטרטגיה של שונות גרסאות למעשה
כלפי נוקטים הפורמליים שהארגונים לגישה בהתאם השני, מן אחד רבה במידה נבדלים הדגמים להם".

.(Bulmer 1986; Froland et al. 1981) הלאמאורגנים המסייעים

"קולוניזציה" 2.1

הלא המסייעים על משתלטים והמקצועיים הפורמליים השירות ארגוני שבו תהליך פירושה "קולוניזציה"
דוגמה ויעדים. סטנדרטים להם ומכתיבים לידיהם, היוזמות כל את לוקחים והלאמקצועיים, מאורגנים
לכוח בלתימאורגנים שכונתיים מסייעים מגבשים העירייה של סוציאליים עובדים כאשר היא לכך

.(Bulmer 1986) בשכר כעובדים אותם מעסיקים או פורמלי, התנדבות
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שותפות 2.2

המסייעים לבין בינם שוויוניות, של אחרת או זו במידה שותפות, הפורמליים השירותים יוצרים הזח בדגם
"ספק שם ,(1983 Ross) Neighborhood Family Projectn היא לכך דוגמה הבלתימאורגנים.
את עודד בזמן ובו מקצועיים, שירותים של מוגבלת תוספת השכונה לתוך הכניס הפורמלי השירותים''

התנדבותי. בסיס על נוספים שירותים לספק כדי עצמית להתארגנות התושבים

לאפורמלית ביוזמה הפורמליים השירותים של תמיכה 2.3

מספקים שהם בכך הלאמאורגנים, המסייעים של ביוזמה תומכים הפורמליים השירותים זה בדגם
הבלתימאורגנים התומכים את זמנית שיחליפו נופשונים או תומך, ומימון הפניות, אישורים,

.(Griffiths 1981)

אלה של הטוב הרצון על מתבססות אינן בשכר שלא מקומי סיוע להפעלת הנותרות האסטרטגיות שתי
עצמם. למען להם" ש"אין אלה את להפעיל מבקשות אלא להם'', ש"יש

(Mutual Help) הדדית עזרה 2.♦

לבעיות פתרונות למצוא בשכונה מסוימות קבוצות או השכונה תושבי את לעורר שואפת זו גישה
שהתושבים השירותים מועברים זו גישה עלפי המשותפים. המשאבים ניצול עלידי שלחם המשותפות
.(Ehrlich 1979; Ross 1983; Pynoos et aL 1986) יותר ורחב מאורגן לבסיס לזה זח ממילא מספקים

(Self Help) עצמית n*ny 2.5

מתארגנים שהם או השכונה, תושבי את מעודדים חוץ שגורמי בכך ההדדית, חעזרח לגישת דומה זו גישה
עזרהעצמית, של בדפוס אולם, המשותפים. משאביהם של ניצול עלידי בעיותיהם את לפתור בעצמם,
משאבים הקצאת להשיג כדי כלשהו, פורמלי ארגון נגד גלוי מאבק על קרובות, לעתים מושם, הדגש

.(Griffiths 1981; Davis <8 Boston 1983) השכונה. עבור שונה או משופרת

ההתארגנות תנסה קרובות לעתים השנייה. את מונעת בהכרח איננה הללו הגישות מחמש אחת נקיטת
את המנחה הגורם סוג לבין הגישה סוג בין הכרחית זיקה אין יותר. או גישות שתי לשלב השכונתית
מרשות החל משתתפים, של מגוון עלידי מונחית להיות עשויה שכונתית התארגנות של תכנית התכנית.
כי מראה הספרות תושבים. של לאמאורגנת לקבוצה ועד כנסייה, או התנדבותי, רווחה ארגון מקומית,
הננקטת השיטה סוג לבין הפרויקט, את המנחה הקבוצה או הארגון אופי בין מיתאם קיים שלא כמעט
לנהל שניתן כפי בדיוק פורמלי, ארגון בידי מונחה להיות עשוי עצמית לעזרה פרויקט מסייעים. לגיוס

כלשהו. פורמלי משירות ארגוניות תשומות כל בלי מאורגנת התנדבות תכנית
איננה וביורוקרטי, פורמלי הוא השכונתית ההתארגנות תכנית את המפתח שהארגון העובדה בנוסף,
כפי בתכנית. העובדים הלאמקצועיים המסייעים של קולוניזציה של פורמליים ליחסים בהכרח מביאה
ליחסי להגיע מסוגלות הפורמליות המקומיות הרשויות גם  (1983) Ross1 (1986) Bulmer שמראים

ורגישים. גמישים שותפות
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טיפול מס"ע> גתפקיד המקצוע אגש* ג*ד העובדים מתגדביס .3

אנשי עם במשותף העובדים מתנדבים ולהפעיל ההתנדבות את למקצע המגמה גוברת האחרונות בשנים
של לצידם ויפעלו והדרכה, הכשרה שיקבלו מקצועיים במתנדבים שהצורך צפוי להם. כהשלמה או המקצוע

.(1991 ואברהם גבעולי ,.Schindler S Brody 1987) הקרובות בשנים ויגדל ילך המקצוע אנשי

הפעלת של הלגיטימיות את בעיקרון, מקבלים, אשר שלהם, המקצועיים והאיגודים המקצוע אנשי
במידה המקצועית בעבודה מעורבותם את יגבירו שהמתנדבים האפשרות עם מתמודדים מתנדבים,
את למנוע כדי בו שישתמשו או בשכר, העובד את להחליף עלול שהמתנדב חוששים הם חשש: של מסוימת
Ridley <S Currie 1987) תיפגע העבודה שאיכות בסודיות, פגיעה שתהיה המקצועי; כוחהאדם התרחבות

.(Smith 1991; Volunteer Center 1990

של העבודה בשיטות ניכר שינוי דורש ההתנדבותי המרכיב ששילוב היא זה מסוג בחידוש העיקרית הבעיה
התנהגות בדפוסי שינוי לכל האופייניות ההתנגדות ואת החרדה את המעלה דבר המקצוע, איש
דורשת מתנדבים או מתנדב הכולל צוות הקמת בנוסף, .(Gidron 1980; Holme and Maizels 1978)
בנוסף כאשר המתנדבים, של ובניהול בהכשרה משמעותית זמן השקעת שלו המעסיק ומן המקצוע מאיש
למדי ארוך זמן לטווח להתחייב עצמו המתנדב על הללו. התפקידים לשני עצמם את להכשיר עליהם לכך
אחראים ושיהיו אותו שיגייסו האנשים של מיוחדים במאמצים כרוכה מצדה זו ומחויבות התנדבות, של

התנדבותו. של השוטף לניהול

טיפול מנהלי או סוציאליים עובדים של לצידם (case aides) טיפול מסייעי בתפקיד מתנדבים הפעלת
מתנדבים להפעלת עיקריים דגמים שני מתוארים בספרות זו. למגמה בולט ביטוי חינה בקשישים

טיפול''. כ''מסייעי

אנג'לס בלוס רבשירותים מרכז הוא מור פרידה מרכז :(Freda Mohr Center Model) מור פר>דה מודל
אינטנסיבית, והכשרה קפדנית בחירה שעברו גבוהים, כישורים בעלי מתנדבים בקשישים. לטיפול
של ביותר קפדנית השגחה תחת בקשישים. שלהם הפרטני בטיפול הסוציאליים העובדים עם מתחלקים
שהיו והדרכה ייעוץ של סוג אותו להם ונותן לקוחות מקבל הטיפול מסייע ובעזרתו, הסוציאלי, העובד
אלה בעיקר לטיפול, יותר הקלים המקרים את מקבל שהמסייע אלא הסוציאלי, העובד מן מקבלים
יש מתנדבים, ולא פרהמקצועיים עובדים הנקראים למסייעים, לשירותים. בגישה מעשית לעזרה הנזקקים

.(Barlam S Lindell 1987) הרגילים המתנדבים מן להתבדל נוטים והם במרכז, גבוה מעמד

של פרטנית לעבודה מיוחדת גישה הינו טיפול ניהול :(Case Management Model) טיפול מחול מודל
מרכיבי כל שילוב באמצעות הלקוח עם העבודה מועילות את להגביר השואפת (עו''ס) סוציאלי עובד
טיפול תכנית מכינים שיטתית, צרכים הערכת נעשית מוגדר. זמנים לוח עם מובנית בתכנית הטיפול
לארגון קשר ללא התכנית, מרכיבי כל על זמן לאורך מעקב ויש ספציפיים, ליעדים להגיע שמטרתה
תפקידים מקבלים המתנדבים .(Steinberg 1985) כדרוש מבוצעת שהתכנית להבטיח כדי אותם, המספק
בעת להם הניתנת הדרכה בעקבות או לכישוריהם, בהתאם הזאת, הרחבה האסטרטגיה במסגרת שונים
תכנית של שונים מרכיבים ביצוע אחר למעקב שונות בדרגות אחריות עליהם מוטלת בעיקר העבודה.
מרכיבי לספק יכולים המתנדבים בנוסף, בתכנית. המעורבים השונים הארגונים בין ותיאום הטיפול,

ייעוץ. או בית ביקורי כגון מסוימים, טיפול

אם רק מור'' "פרידה במודל טיפול כמסייעי לתפקד יכולים המתנדבים לעיל, התיאורים מן שעולה כפי
זמן מסךכל ל5ל30 הגיעה זו (השקעה ובמעקב. בהדרכה רב זמן להשקיע מוכנים הסוציאלים העובדים
רק טיפול ניהול במסגרת לתפקד יכולים הם ל2096). ירדה מכן ולאחר התכנית, בתחילת שלהם העבודה
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לא אחרות, במלים לפיה. לעבוד להתחיל מוכנים או זו, שיטה לפי עובדים אכן הסוציאלים העובדים אם
מוכנים הם אם ולשאול הסוציאלים לעובדים לפנות אחרכך ורק המתנדבים, בהדרכת להתחיל ניתן

הסוציאלים. העובדים עם להתחיל חייבת טיפול מסייעי תכנית עימם. לעבוד

מתנדבים לשלב הסוציאליים העובדים של נכונותם עם קשורים הבאים שהמשתנים עולה, הספרות מן
;Holme and Maizels 1978 ;Hatch and Mocroft 1983) זה בתחום הצלחתם מידת ועם בעבודתם,

:(1992 שטייגמן ;Darvill 1975

ההנהלה. אישור .

המוקצה התקציב גודל ומה במתנדבים, להשתמש כיצד להחליט הסוציאלי לעובד שיש החופש מידת .
להתנדבות.

סוציאלי עובד מיוחד, פנימי רכז חיצוני, מתנדבים רכז זהו האם המתנדבים? את ומפעיל מגייס מי .
הסוציאליים? העובדים כל או ממונה,

מרכוז של לכיוון היא שלהם האוריינטציה האם הסוציאליים. העובדים של המקצועית האוריינטציה .
אחריות נטילת ללקוח, פרטנית גישה או הקהילה, כלל של טיפוליים משאבים גיוס ביזור, של או

ואחרים. התנדבות ארגוני עם הנטל חלוקת או סוציאלי טיפול למתן בלעדית

מתנדבים. עם בעבודה הסוציאלי העובד של וההכשרה הניסיון .

מתנדבים. בהפעלת הרווחה בלשכת יותר או אחד סוציאלי עובד של הצלחה .

התיאורטי הבסיס רקע על בירושלים הפרויקט דגם .*

לעיל. שפורטה הספרות סקירת רקע על בירושלים הפרויקט דגם של המנחים העקרונות את נציג להלן

המרכיבים קשישים. למען השכונה ברמת ומתואמת כוללת התנדבות לפתח נועד הפרויקט כאמור,
קשישים. למען הפעילות השכונה, ברמת הפעילות העירייה); (של הפורמלית החסות הם: שלו העיקריים
הדגם מבנה על מפורט מידע להם. תחליף ולא בשכונה הקיימים לשירותים תוספת לספק נועד הפרויקט

ב. בפרק יוצג פעולתו ואופן

רצף על למקם ניתן שכונתית להתארגנות הפרויקטים של השונים הדגמים את כי עולה, הספרות מסקירת
התנדבותי, ארגון פורמלית, רשות להיות עשויה אשר הפרויקט, הנהגת זהות (1) עיקריים: משתנים שני לפי
שיש השליטה מידת כלומר המתנדבים, של האוטונומיה מידת (2) כלשהו, שילוב או עצמם, השכונה תושבי

ניהולה. צורת ועל עבודתם תוכן על הלאמקצועיים ולמסייעים למתנדבים

הפרויקטים שבו הרצף לקצה קרוב בירושלים, הדגמתי ליישום שנבחר מאויגנת, התנדבות של המודל
בידי נמצאים ארגונה וצורת העבודה תוכן על והשליטה ההנהגה כל וכמעט פורמלי גורם עלידי מונחים
ברור היררכי מבנה קיים כיום מעוצב שהפרויקט כפי הבלעדי. המימון מקור גם שהוא הפורמלי, הארגון
לכוחהאדם חלופית הנהגה ליצור כוונה אין כי תישאר זו חלוקה הסמכויות. ובחלוקת כוחהאדם בניהול

הפרויקט. בניהול העירייה עלידי בשכר המועסק המקצועי
כי למסקנה מגיעים זה בנושא ביותר היסודיים המחקרים שני השכונה, בימת המאורגנת להתנדבות אשר
ביותר, מצומצם שירותים מיגוון ולספק מתנדבים של מוגבל מספר רק לגייס יכולה המאורגנת ההתנדבות
הדדית עזרה , עצמית עזרה כמו והיררכיות, מאורגנות פחות שכונתי כוחאדם הפעלת לשיטות בהשוואה
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כמו יותר בסיסיים שירותים לספק ביכולתה מוגבלת גם המאורגנת ההתנדבות מאורגנת. בלתי והתנדבות
ו"השכן בשכר מתנדבים כגון בשכר, שכונתי כוחאדם הפעלת לשיטות בהשוואה ביתית, ועזרה אישי טיפול

.(Froland et al. 1981 ;Bulmer 1986) בשכר הטוב"

המקצוע, אנשי עם מרבי תיאום להשיג במטרה מאורגנת בהתנדבות מתמקד בירושלים הפרויקט דגם
שזוהי משום בשכר השכונות תושבי את מלהפעיל נמנע הפרויקט מתנדבים. בהפעלת ומקצועיות יעילות
צרכים של למכלול מענה שיתן כך נבנה בירושלים הפרויקט דגם ירושלים. ועיריית הרווחה משרד מדיניות
מענה להם לתת מסוגלים אינם או להספקתם אחראים אינם הפורמליים שהשירותים אחרים חשובים
שירותים לספק לנסות לא מראש החליטו הפרויקט מתכנני עליהם. המוטל העומס בגלל רצון משביע
השירותים להיות עשויים שהם למרות מתנדבים, באמצעות ביתית ועזרה אישי טיפול כמו בסיסיים
ומשום הפורמליים השירותים על היא אלה שירותים להספקת שהאחריות משום זאת ביותר. המבוקשים

ההתנדבות. למעגל נוספים רבים מתנדבים ימשוך לא זה שירות סוג כי היה שידוע

נכונות (1) תנאים: בשלושה תלויה מאורגנת, שכונתית התנדבות באמצעות השירותים, הספקת יעילות
אנשי נכונות (3) הנחוצים; בשירותים לעבוד המתנדבים נכונות (2) זאת, בצורה טיפול לקבל הלקוחות
מן יותר או שאחד התברר, שכונתית התארגנות של רבים בפרויקטים במתנדבים. אמון לתת המקצוע
אנג'לס, ירושליםלוס בפרויקט .(Bulmer 1986 ;Abrams et al. 1990) בעיה להוות יכול הללו הגורמים
התנדבות של ובמסורת השירותים בתשתית הסוציודמוגרפי, בהרכב מזו זו השונות שכונות בשלוש המופעל

ושכונה. שכונה בכל השונים התנאים בהשגת ההצלחה במידת שוני מלכתחילה צפוי היה מאורגנת
אחד מצד כי מלמדת, הספרות  קשישים זה במקרה  מסוימת אוכלוסייה קבוצת למען להתנדבות אשר
המתנדבים כל שלא משום המתנדבים, גיוס את לצמצם עלולה לקוחות של אחד לסוג ההתנדבות הגבלת
עשויה קשישים עם לעבוד המוכנים מתנדבים לאותם הגיוס הכוונת שני, מצד קשישים. עם לעבוד מוכנים

זה. עבודה לסוג מיוחדת ומיומנות גבוהה מוטיבציה בעל עבודה כוח ליצור
לפיתוח המשאבים מצוקת בגלל קשישים למען בהתנדבות להתמקד בחר אנג'לס ירושליםלוס פרויקט
עם בעבודה המתנדבים של ההתמחות ובחשיבות שלהם הייחודיים בצרכים ההכרה ובגלל עבורם שירותים
שההתנדבות לאחר בלבד. לקשישים השירותים את להגביל כדי הדגם במבנה אין זאת, עם יחד קשישים.
במרכזי שימוש בעתיד לאפשר יכול שנבחר הדגם ותתחזק, תתבסס השכונה ברמת הקשישים למען

נוספות. נזקקות אוכלוסייה קבוצות לטובת גם השכונתיים ההתנדבות

בדגם המקצוע. אגש* של לצידס מתנדבים של ההפעלה הינו אנג'לס ירושליםלוס בפרויקט חשוב מרכיב
משותפים. בצוותים לעבוד אף ולעתים המקצוע לאנשי בסמיכות לעבוד המתנדבים אמורים שנבחר
תפקיד פיתוח היא הפרויקט במסגרת למתנדבים מקצוע אנשי בין לשילוב ביותר הבולטת הדוגמה
הסוציאליים העובדים של לצידם (case aide) מסייעטיפול של (בישראל) חדש מקצועי התנדבותי
תפקיד שימלא  המתנדב של המעמד את להעלות ניסיון הינו זה תפקיד פיתוח הקהילתיות. והאחיות
ממתנדב המורכב הצוות של מעמדו את להעלות זאת עם ויחד מסוימים, כישורים הדורש פרהמקצועי
על בהתבסס המקצוע. איש של העבודה בדפוסי המתנדב של יותר מעמיק שילוב עלידי מקצוע, ומאיש
אנשי של הרבה והמעורבות זה, בדגם ירושלים עיריית של הדומיננטי שתפקידה לצפות היה ניתן הספרות,
את ויחזקו במתנדבים אמון לתת המקצוע אנשי נכונות את יגבירו ואחיות) (עו"סים השכונתיים המקצוע
נושא שנבחר הדגם זאת, עם יחד ומקצועית. קבועה ממסגרת חלק מהווים הם כי המתנדבים תחושת
תשומת הוקדשה ובהפעלתו הדגם בפיתוח המתנדבים. לבין המקצוע אנשי בין להתנגשות מקורות בחובו

המקצועית. הספרות מתריעה עליהם הקשיים עם להתמודדות רבה לב
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(19901987) והפעלתו הפרויקט פיתוח ב#

הפרויקט, של הראשונים ההכנה שלבי את היעד, אוכלוסיית את הפרויקט, יעדי את נתאר זח בפרק
המרכיבים ואת בשכונות, ההתנדבותיים השירותים לרשת התשתית לפיתוח שננקטו הצעדים את
שירות עלידי המופעל התנדבות לשירות דגם מהווה הפרויקט כאמור, הפרויקט. של הספציפיים

פורמלי.

הפרויקט יעדי .1

ומתואמת מקפת התנדבות מערכת הפעלת עלידי בסיכון, הנמצאים הקשישים לצורכי מענה לתת א)
השכונה. ברמת

בישראל: אחרות לקהילות גם ישימים שיהיו התנדבותיים דגמים ולתעד לפתח ב)

להתנדבות קודמת זיקה ללא אוכלוסייה קבוצות מתוך הגילים כל בני מתנדבים לגייס .
מאורגנת.

של לצידם הבריאות וקידום טיפול בניהול סיוע כגון חדשים, בתפקידים מתנדבים להעסיק .
הפורמליים. בשירותים המקצועיים העובדים

היעד אוכלוסיית .2

ומוגבלים כרוניות בעיות של מריבוי שסובלים תשושים, קשישים של לצרכים לענות נועד הפרויקט
שמצבם קשישים או בודדים קשישים של וכן למיסוד בסיכון להיות עלולים אשר יומיומיות, בפעילויות
אולם מזו, זו נבדלות הפרויקט הופעל שבהן השכונות .75+ גילאי על הושם מיוחד דגש קשה. הכלכלי
שירותים קיימים בכולן במצוקה. קשישים של גבוה שיעור של קיומו  אחד משותף מכנה להן יש
לשירותים הנוגע בכל ניכרים ביניהן ההבדלים אולם לאפורמליות, סיוע רשתות וכן כלליים מקצועיים

מאורגנת. פורמלית התנדבות עם ולהתנסות לקשישים ייחודיים

(19881987) ההכנה שלב .3

הבאים: הצעדים ננקטו

עם היכרות לצורך אנג'לס, בלוס לימודים סיור ערכה ירושלים מעיריית מקצוע אנשי של משלחת .
טיפול. מסייעי מתנדבים כגון המיוחדים, מרכיביה על זו, בעיר הפועלת לקשישים השירותים רשת

(Barnea בירושלים לקשישים וההתנדבותיות הפורמליות השירות מערכות על רקע דו"חות הוכנו .
שעסקו יותר, מעמיקים דו"חות מספר הוכנו כמוכן .(Bolduc et al. 1987) אנג'לס ובלוס 1987)

.(Cohen £ Barnea 1987; Bolduc et al. 1987) נבחרים מתנדבים בארגוני
בהם שהחשובים משותפים מרכיבים מספר בו היו אנג'לס. ולוס ירושלים של המשותף המודל עוצב .
וכן הפורמליים, השירותים בחסות התנדבות שירות הפעלת (2) השכונה, ברמת מתנדבים הפעלת (1)

מן אחת כל של המיוחדים ולצרכים למאפיינים מותאמים שהיו מיוחדים מרכיבים מספר בו היו
ברחביה, ובמינהלת אנג'לס בלוס לקשיש רבשירותים במרכז הפרויקט שילוב לדוגמה, הערים.

ובשועפאט. יובל בקרית חדשים שכונתיים מרכזים הפעלת לעומת
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(19901989) הפרויקט גאתרי ההתנדבות לשירות* התשתית פיתוח A

ורחביה יובל, קרית  בירושלים שכונות בשתי החל מתנדבים גיוס .1989 ינואר מאז בשטח פועל הפרויקט
שתוכנן כפי לפרויקט, צורפה לא ברוך, מקור נוספת, (שכונה .1990 באביב ובשועפאט 1989 בחורף 

.1 במפה לראות ניתן הפרויקט אזורי של הגיאוגרפי המיקום את משאבים). חוסר בגלל בתחילה,

ארגונית מסגרת
מן נציגים ובה הזקן, למען הירושלמית המועצה עומדת בירושלים הפרויקט של הארגוני המבנה בראש
נמצאת מתחתיה ובהפעלתם. לקשישים שירותים בפיתוח העוסקים וההתנדבותיים הפורמליים הארגונים
ומנהל ירושלים, בעיריית ומשפחה קהילה לשירותי האגף ממנהל המורכבת הפרויקט, של הניהול ועדת
של שונות ממחלקות סיוע מקבל אשר הפרויקט, לרכז הנחיות מעביר הראשון ברוקדייל. ג'וינטמכון
הרכזים שלושת של עבודתם על מפקח הפרויקט רכז לגרונטולוגיה. ברוקדייל מג'וינטמכון וכן העירייה
עם גם עובד מקומי רכז כל במקום. הבכיר הסוציאלי העובד של ומהכוונה מייעוץ גם הנהנים השכונתיים,

.(1 תרשים (ראה שכונתית תיאום ועדת

3וחאדס
רכזים שני משרות. בחצאי כולם שכונה, רכזי ושלושה עירוני פרויקט רכז בשכר העסיק הפרויקט

אחרת. מסיבה אחד כל ההדגמה, תקופת במהלך התחלפו שכונתיים

הפיזית התשתית
משרדי וציוד מספיק) במספר (לא טלפון קווי ובו הפרויקט לשימוש משרד נפתח השכונות מן אחת בכל

נוחה. אליהם הגישה היתה תמיד לא אך מרכזיים, במקומות מוקמו המשרדים בסיסי.

שכונתיות תיאום ועדות
אנשי הפרויקט, של המקומי הצוות את כללו הן הפרויקט. אזורי בכל הוקמו השכונתיות התיאום ועדות

השכונה. תושבי מתוך ופעילים מקומיים, מקצועי

הפרויקט אזורי מיפוי
אזור, בכל זמינים שהיו וההתנדבותיים הפורמליים השירותים כל של מיפוי ערכו ומתנדבים מקצוע אנשי
שותפים ואותרו הקהילה ברמת צרכים אותרו המיפוי סמך על וצרכיה. הקשישים אוכלוסיית אופי ושל

ההפעלה. על להקשות שעשויים וגורמים מסייעים גורמים לפרויקט, פוטנציאליים

ספרות סקירת
בשירות המתנדבים תפקידי התפתחות ובנושא שכונתית התנדבות בנושא מעשית ספרות סקירת הוכנה
הועברה והיא הפרויקט, צוות כל שולט בה שפה באנגלית, הוכנה הסקירה .(Steigman 1990) הקשישים

אנג'לס. בלוס לצוות גם
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. 1989/90 בירושלים הארגונית המסגרת אנג'לסיתשלים: לוס ההדגמה פרויקט :1 תרשים

הירושלמית המועצה
הזקן למען

משפחה לשירותי האגף מנהל כולל: ניהול ועדת
ירושלים; עיריית 'nb>np1 i ~ הפרויקט של

ברוקדייל ג'וינטמכון מנהל r~

הפרויקט על ממונה
לשירותי באגף
ומשפחה קהילה

תמיכה: יחידות
האגף של האזורית הלשכה
ומשפחה קהילה לשירותי \

סוציאליים שירותים לפיתוח היחידה \ הפרויקט רכז
ומשפחה קהילה לשירותי באגף ^ בעירייה

של והערכה מידע צוות .. ^ ^" \ ^\
ברוקדייל מכון ^^ \ \

רחביה שכונת יובל] קרית שכונת שועפאט שכונת שכונה

מר"צ
עו"סים
בלשכת ,

הרווחה
המקומית \

\ 1

הפרויקט
I ועדת 1 ^ ^ בשכונה

תיאום / 1
שכונתית

מתנדבים
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הכשרה
הפרויקט. של ההפעלה לצוות הכשרה קורס נערך

והערכה תיעוד
שוטפת. מעצבת בהערכה מההתחלה לוו הפרויקט פעילויות

אנג'לס לוס עם הקשר
טלפון באמצעות רציף קשר לירושלים: אנג'לס לוס בין הקשר לקיום ומנגנונים הליכים הוקמו

מעשי. וניסיון מקצועי חומר חילופי אנג'לס; ללוס מירושלים תלתחודשיים דו"חות ופקסימיליה;

הפרויקט מרכיב* .5

לכל משותפים היו שירותים שני אך המקומיים, ולתנאים לצרכים בהתאם פותחה שכונתית תכנית כל
 למתנדבים חדש תפקיד פיתוח (2) בהם, ולמטפלים לקשישים שכונתי והפניה מידע מרכז (1) התכניות:
המטפל הצוות מן כחלק והאחיות, הסוציאליים העובדים של לצידם  (case aides) טיפול מסייעי
חברתיים, ביקורים כגון נוספים התנדבות שירותי גם הללו בשכונות פותחו בנוסף, בקהילה. בקשישים

והסעות. תיקונים, שירות לבית, חמות ארוחות

והפניה ייעוץ למידע, שכונתיים מרכזים 5.1

סיוע (כולל שירותים לקבל בבקשה וסיוע הפניה ייעוץ, מידע, לקבל הקשישים יכולים אלה במרכזים
מתנדב). בידי לריאיון וליווי סיוע, לקבלת לריאיון בנוגע ייעוץ טפסים, במילוי

(בקרית כאלה מרכזים שלושה הוקמו השכונתי. המידע למרכז המודל הושלם ההדגמה, תקופת במהלך
והדרכה. הכשרה קיבלו המתנדבים לאיושם. גויסו חדשים מתנדבים וכ70 ובשועפאט) ברחביה יובל,
והערכה. ניהול לצורך נתונים לאיסוף כלים פותחו בנוסף, שוטפת. להערכה נתונה היתה המרכזים פעילות
השכונות לשלוש בנוסף בפרויקט, המשתתפות חדשות שכונות בשש בשימוש כיום נמצאים אלה כלים

מונים: אלה כלים בהדגמה. שהשתתפות המקוריות
.(1991 ושטייגמן (ברנע אנגלית) (עברית, והפניה ייעוץ למידע, שכונתי מרכז להקמת תדריך .

.(1991 והשקס (ברנע (עברית) והפניה ייעוץ למידע, שכונתי במרכז למתנדבים תפקיד תיאורי .

ערבית). (עברית, הערכה וכלי תיעוד נתונים, איסוף קובץ .

טיפול" "מסייעי מתגדגיט 5,2

אלה מתנדבים בשכונה. ולאחיות סוציאליים לעובדים כמסייעים שעבדו למתנדבים הכוונה טיפול במסייע
של מגוון ביצוע עלידי ולקשישים להם ולסייע המקצוע, אנשי של המקומית כזרוע לתפקד אמורים
של המשתנים צרכיו אחר מעקב כגון לפעולות הכוונה המקצוע. איש הנחיית לפי סמימקצועיות, פעילויות

לשירותים. הקשיש בין תיווך וכן לקשיש, השירותים והספקת הקשיש,
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ושטייגמן (ברנע בירושלים הטיפול" "מסייעי של התיאורטי הדגם והושלם פותח ההדגמה, תקופת במשך
1991 באוקטובר טיפול. מסייעי למתנדבים הכשרה קורס של התכנון הסתיים כמוכן .(3 נספח ראה .1990

מתנדבים. של וחצבה הכשרה בגיוס, הפרויקט מפעילי התחילו

נוספים התנדבות ש*תת> 5,3

רכז כל פיתח הטיפול", "מסייע תפקיד לפיתוח ובנוסף והפניה, ייעוץ למידע, המרכזים להקמת בנוסף
מבחינת לרשותו שעמדו למשאבים ובהתאם המקומיים, לצרכים כמענה נוספים התנדבות שירותי מקומי

שונה. שירותים מערך הוקם שכונה בכל וכוחאדם. זמן
בניין אחראי יובל: קרית

חברתיים ביקורים
תיקונים שירות
משפטי ייעוץ

פיתוח) בתהליך (נמצא נפילות מניעת
וסידורים ליווי

הקהילתי העובד עם בשיתוף  לפנסיונרים חברתי מועדון
והספקה ניהול  מוכנות ארוחות רחביה:

חברתיים ביקורים
אישי טיפול

וסידורים ליווי
לדלת מדלת תושבים סיקור

חברתיים ביקורים שועפאט*
לדלת מדלת תושבים סיקור
הנתונים) איסוף בעת החלה ההפעלה *)

לחודש. התנדבות שעות 640 שייצרו מתנדבים 66 הפרויקט אזורי בשלושת 1990 בספטמבר פעלו בסח"כ

הערכת ומערן נתונים א*סוף .6

היו: יעדיו והערכה. תיעוד מידע, איסוף מערך ההדגמה תקופת כל לאורך ליווה ההדגמה פרויקט את
השכונה. ברמת הקשישים לצורכי מענה שתיתן התנדבותית מערכת של שוטף וניהול תכנון א)

המוצהרות. מטרותיו את הפרויקט השיג בה המידה בדיקת ב)

נוספים. במקומות יישום לשם ההתנדבותיים הדגמים של ותיעוד פיתוח ג)

ותיעוד איסוף בתכנון, ברוקדייל. במכון חוקרים צוות בידי הופקדה בפרויקט זה מרכיב על האחריות
הפרויקט של המטה וצוות בשכונות הפרויקט רכזי השכונתיים, המידע במרכזי מתנדבים השתתפו המידע
הטפסים למילוי והאחריות ברוקדייל, מכון צוות עלידי נעשתה והרכזים המתנדבים הדרכת בעירייה.

הפרויקט. מרכזת בידי היתה

וסדנאות. סמינרים מאמרים, הדרכה, חוברות בעזרת מופצים הפרויקט מן שהופקו והלקחים הידע

אנג'לס. ובלוס בירושלים הצוותים בין וניסיון ידע חילופי גם כלל הפרויקט
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ההערכה מתודולוג"ת
מתנדבים (גיוס ותהליך תשומה במונחי המוגדרות ביניים, תפוקות בין הבחנה נעשתה הפרויקט בהערכת
סופיות תפוקות לבין טיפול) כמסייע המתנדב תפקיד פיתוח התנדבותי, עבר להן שאין קבוצות מתוך

הקשישים). שמקבלים (העזרה

מספר (כגון אובייקטיבי כמותי מידע על התבססו הם התפוקות. סוגי בשני עסקו וההערכה התיעוד
השכונות). רכזי בידי שנעשו אומדנים (כגון סובייקטיבי מידע ועל המשורתים) ומספר המתנדבים,

פרויקט וצוות הפורמליים בשירותים העובדים המתנדבים, הקשישים, היו זה במחקר המידע מקורות
והעירייה. השכונה ברמת ההדגמה

של התיאום צוות מישיבות פרוטוקולים ופתוחים, סגורים ושאלונים השוטף הדיווח טופסי היו המחקר כלי
המחקר צוות אנשי של בביקורים שנעשו תצפיות השכונתית; הייעוץ וועדת השכונה, צוות הפרויקט,

הפרויקט. צוות של בישיבות והשתתפות השכונתיים, במרכזים
השירות צרכני בקרב ומועילות שביעותרצון סקר ההדגמה תקופות בעת נערך לא במשאבים מחסור בגלל

עימם. השוטפים המגעים כדי תוך עקיף או ישיר באופן התקבל כזה משוב ומפעיליו.

העיקריים. המידע מקורות פירוט להלן

השכונות מ>פ1>

תכנון על להשפיע שיכולים והמערכות הגורמים בלימוד לסייע (1) מטרות: שתי לשרת נועד השכונות מיפוי
למען המתנדבים ועל לקשישים השירותים על מידע בסיס ליצור (2) הפועל. אל הכוח מן והוצאתו הפרויקט
לקשישים שירותים לתוספת הפרויקט של התרומה את להעריך יהיה שניתן כדי השכונה ברמת קשישים
עובדי של יותר טובה להיכרות המיפוי סייע בדיעבד קשישים. עבור ההתנדבותי המערך ולהרחבת בשכונה

איתם. עבודה קשרי ולקשירת בשכונה השירותים עם הפרויקט

דצמבר בחודשים העת. כל ונמשך הפרויקט הצעת גיבוש בשלב התחיל הפרויקט אזורי של המיפוי תהליך
נעזרו הם סוציאליים). עובדים של צוות (מרכזי והמר"צים הרכזים עלידי המיפוי הושלם 90 וינואר 89
ובניסיונם אחרים מקצוע אנשי עם בשיחות ברחביה), (שנערך קשישים בסקר שונים, עירוניים בדו"חות
המכון צוות עלידי שהוכן מנחה שאלון המידע באיסוף להם סייע בשטח. הפרטנית מעבודתם האישי
של מיוחדים מאפיינים השכונות, אוכלוסיית של הסוציודמוגרפי ההרכב של בדיקה כלל המיפוי .(1 (טופס
זמינות בשכונה; הקשישים של וצרכים בעיות מאפיינים, בה, הקשישים אוכלוסיית והיקף השכונה,
בשכונה הפעילים המתנדבים מספר בשכונה, התנדבות עלידי העזרה סוגי בשכונה, לקשישים שירותים

שלהם. הגיוס ומקורות תפקידיהם הפרויקט, התחלת לפני

הפרויקט רגז> עם חודש"ט מפגשים
רחל) (בית יובל בקרית השכונתי ההתנדבות במרכז קבוע באופן לחודש אחת התקיימו המפגשים
נציג ברוקדייל. מכון של המחקר צוות ונציג בעירייה הפרויקט מנהל הפרויקט, רכזי שלושת בהשתתפות

המשתתפים. בין הופץ הישיבה ופרוטוקול המפגשים את תיעד המכון

שהתעוררו הבעיות על חשיבה ומסגרת הפרויקט לצוות ביותר חשוב ועדכון מידע מקור היוו אלה מפגשים
התכנון. ועל
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(מח"ש) שכונתי התנדבות במרכז המידע איסוף מערך :1 לוח

מידע המידע צורכי
על פרטני
קשישים
באיתור מידע

יזום כללי
ובקשר על / ידני
מתסשד השכונה ממוחשב המילוי תדירות המידע לאיסוף הכלים

* ידני .1 תחילת נקודתי, השכונה למיפוי שאלון .1
וסיומו הפרויקט נוספים דו"חות +

* ממוחשב .2 שוטף נקודתי לקשיש אישי כרטיס/שאלון .2

* ידני 2א'. שוטף לקשיש אישי תיק 2א'.

ממוחשב .3 שוטף נקודתי למתנדב אישי כרטיס/שאלון .3

ידני 3א'. שוטף למתנדב אישי תיק 3א'.
*  שוטף .4 שוטף ביקוש ריכוז יומן .4

ידני. עלידי המח"ש לשירותי
הסופי הדו"ח וההיענות הקשישים

ממוחשב
" .5 שוטף מתנדבים הפעלת ריכוז יומן .5

ידני 6א'. יומי מידע למרכז פניות יומן 6א'.
יומי 

ידני 6ב'. שבועי פניות אחר מעקב יומן 6בי.
יומי  המידע למרכז

ממוחשב 6ג'. חודשי מידע למרכז פניות יומן 6ג'.
חודשי 

ידני .7 שוטף ספציפיות עבודה מחברות \7
ידני 8א'. שבועי לשירותי ביקוש סיכום 8א'.

שבועי  והיענות מח"ש

ממוחשב 8ב'. חודשי חודשי סיכום 8ב'.

ידני 9א'. שבועי מתנדבים הפעלת סיכום 9א'.
שבועי 

ממוחשב 9ב'. חודשי חודשי סיכום 9ב'.

ידני .10 שוטף למה"ש שוטף פעילות יומן .10

* ידני .11 שוטף טיפול אחרי מעקב דף .11

בפניות

ונוחיותם. צורכיהם לפי השכונתיים הפרויקט רכ*י עלידי יפותחו אלה טפסים 1
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מידע רישום ריכוז ריכוז
כמותי מידע מידע מידע מידע שוטף מידע מידע

ותיאורי כסותי תיאורי מרוכז על פרטני של שוטף שוטף
עדיין לדו''ח שבועי על על שוטף מתנדבים פניות על על
לא תקופתי על התקדמות פעילות פוטנציאליים למרכז מענים צורכי

בשימוש וסופי הפרויקט הפרויקט המתנדבים ופעילים המידע לקשישים קשישים
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הרכזים עם מיוחדים וראיונות שוטפות שיחות
צוות אל שהגיע המידע הצורך. לפי אישיות או טלפוניות שיחות עצמו לבין בינו קיים הפרויקט צוות

הרכזים. עם מיוחדים ראיונות נערכו הצורך בעת שוטף. באופן תועד אלה שיחות באמצעות המחקר

הפרויקט באזורי ביקורים
לצרכים או הרכזים עם למפגשים בכלים, בשימוש הדרכה לצורך הפרויקט באזורי ביקר המכון נציג

ידו. על תועדה מהביקור הפרויקט נציג של ההתרשמות אחרים.

השכונתיות התיאום ועדות של מפגשים
בכל בנפרד. שכונה בכל השכונתיים, ההתנדבות במרכזי חודשיים או לחודש אחת התקיימו המפגשים
הישיבות המחקר. צוות נציג גם ולעתים בעירייה הפרויקט ומנהל השכונתי הפרויקט רכז השתתפו מפגש
הגופים בין והתיאום הפעולה שיתוף התהדקו אלה במפגשים המשתתפים. בין הופץ והפרוטוקול תועדו
של רחבה ולהפצה הפרויקט של יותר טוב לתכנון תשומות ונוספו מידע הוחלף בשכונה, הפועלים השונים

הפרויקט. של קיומו דבר

מובנים דיווח טופסי
תדירות הכלי, פירוט במלואו: המערך מוצג 1 בלוח טפסים. סוגי 11 כלולים המובנה הדיווח במערך
לדו"חות תורם הוא האם כמותי, או תיאורי המידע האם בעזרתו, הנאספים המידע סוגי המילוי,
הפרויקט צורכי לפי בהדרגה לשימוש הוכנסו הטפסים לשימוש. נכנס הוא והאם הסופי, ולדו"ח תקופתיים

לערבית. גם תורגמו חלקים בעברית. הוכנו הכלים כל התקדמותו. וקצב

הטפסים: פירוט לחלן

ערבית) (עברית, השכונה למיפוי שאלון  1 טופס
ערבית) (עברית, לקשיש אישי שאלון  2 טופס
ערבית) (עברית, למתנדב אישי שאלון  3 טופס

ערבית) (עברית, ההתנדבות מרכז לשירותי ביקוש ריכוז יומן  4 טופס
מתנדבים הפעלת ריכוז יומן  5 טופס

טלפוני מעקב בעקבות פניות כולל ערבית) (עברית, מידע למרכז פניות יומן  6 טופס
ספציפיות עבודה למחברות דגם  7 טופס

השכונתי ההתנדבות מרכז לשירותי ביקוש סיכום טופס  8 טופס
מתנדבים הפעלת סיכום טופס  9 טופס

השכונתי ההתנדבות רכז של שוטף פעילות יומן  10 טופס
בפניות הטיפול אחר מעקב דף  11 טופס
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ההערכה וממצא* הפרויקט תוצאות ג.
הפרו>קט יעדי ב>צוע .1

היו: הפרויקט יעדי לעיל, שצוין כפי

שירותי של ומתואמת מקיפה מערכת באמצעות בסיכון הנמצאים הקשישים לצורכי מענה לתת .
השכונה. ברמת התנדבות

בישראל. נוספות בקהילות ליישום ניתנים יהיו אשר שכונתית התנדבות של דגמים ולתעד לפתח .

מאורגנת. להתנדבות קודמת זיקה ללא אוכלוסייה קבוצות מתוך הגילים כל בני מתנדבים לגייס .

וקידום טיפול ניהול כגון בתחומים מקצוע, אנשי עם בשיתוף חדשים, בתפקידים מתנדבים להפעיל .
הבריאות.

האלה. היעדים מן אחד כל הפרויקט השיג אכן מידה באיזו נפרט להלן

של ומתואמת מקיפה מעיכת באמצעות בסיכון הנמצאים הקשישים לצויכ* מענת לתת היאשון: היעד 1,1

השכונה. ברמת התנדבות שירותי

מקיפה התנדבותית מערכת הצגת לצורכיהם, מענה מתן בסיכון; קשישים איתור פנים: מספר הזה ליעד
השכונה. ברמת התנדבות פיתוח השכונה, ברמת ומתואמת

בסיכון קשישים איתור 1.1.1

של המוקדם המיפוי בסיכון. קשישים של גבוה שיעור שבהן שכונות בפרויקט להשתתף נבחרו מלכתחילה
מן גבוה הוא .UO%5) אלה בשכונות 65+ בני שאחוז כך על הצביע ו3) 2 לוחות (ראה השכונות שלוש
65+ בני אוכלוסיית כלל מתוך (75+ (בני הישישים אחוז גם .(.S%6) בירושלים 65+ בני של הכולל השיעור
נמצאו ושועפאט) יובל (קרית שכונות בשתי .(3596) ירושלים בכל המקביל האחוז מן גבוה בשכונות, (4296)

לממוצע בהשוואה הקשישים, בקרב ירודים מגורים ותנאי חברתיתכלכלית מצוקה של רבה מידה
השלישית בשכונה המצב. את מחריפה לקשישים הציבוריים השירותים של הירודה הרמה בירושלים.

בירושלים. מהממוצע יותר טובים היו המגורים ותנאי הכלכלי המצב (רחביה)

(ראה הפרויקט של מקומיים צוותים בידי רואיינו אשר בשכונות, המתגוררים הקשישים מדגם של ניתוח
התורמת המוגבלות עיקר יחסית. גבוהה נזקקות רמת של קיומה את אישש ,(2 ותרשים 1 טור ,4 לוח
שהם אמרו הנחקרים מן 6096 ארוחות. והכנת כביסה הבית, ניקיון  IADLn היתה הזולת בסיוע לתלות
ושליש בסידורים לסיוע זקוקים 439? עזרה. ללא הללו הפעולות מן יותר או אחת לבצע מסוגלים אינם
רפואיים, לטיפולים הסעות בעיקר  בניידות לעזרה זקוקים נוסף שליש אישי. בטיפול לעזרה זקוקים
כירופודיה, טלפוני, מעקב כגון תמיכה שירותי של רחב במגוון לעזרה זקוקים 6196 ולסידורים. לקניות
אך הפרויקט עם מגע להם שהיה הקשישים את מאפיינים אלה נתונים בבית. תיקונים או חירום, אזעקת

שבפרויקט. השכונות קשישי כלל בקרב המצב את מייצגים אינם
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^ גיל1 עלפי הפרויקט של היעד באזורי הקשישים אוכלוסיית הרכב :2 לוח

לשכות
שיעור סה"כ רווחה סימון
בקרב שיעור 65+ גב' סה"כ עירוניות תת האזור

קשישים 75+ בני באוכ' 60+ נש' תושבים אחראיות השכונות/רחובות רובע בפרויקט

3498 450 495 1,322 33,047 מזרח שועפאט, עטרות, 71 א
חנינא, בית

קלנדיה
צפון טלביה, רחביה, 15 ב

4595 1,148 30.398 2,551 8,420 קריתוולפסון,
דרום שמואל קרית

3696 595 14.298 1,652 11,634 מערב יובל, קריית 32 ג
זנגוויל,

אנילביץ,
לוין, שמריהו

ברזיל, חברוני,
אולצוונגר,
עיןכרם

4696 1,070 10.796 2,325 21,730 צפון ברוך, מקור 17 ד1
משה, זכרון

גאולה,
תורה עזרת

4296 3,263 10.595 7,850 74,831 בפרויקט סה"ג
3598 13,600 8.698 39,362 457,700נ בירושלים סח"כ

אוכלוסיית שיעור
באחוזים הפרויקט
אוכלוסיית מכלל

23.998 20.098 16.398 >רושל>ם

.1986  לירושלים סטטיסטי שנתון המקור: 1

תקציביים. אילוצים בגלל בפרויקט נכלל לא עדיין ד' אזור 2

לאיהודים. 130,000 יהודים, 327,700 3
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הפרויקט) הפעלת (לפני 1989 אנג'לס ירושליםלוס פרויקט nim של נבחרים מאפיינים :3 לוח

שועפאט* יובל* קריית רחביה1
הטרוגנית ערבית, אוכלוסייה מצוקה עם יהודית אוכלוסייה מהמעמד יהודית אוכלוסייה מאפיינים

חברתית כלכלית, מבחינה ובריאותית חברתית כלכלית, חילונית הבינוניגבוה, של מיוחדים
גיאוגרפי רצף עם אד ודתית, לשאר ניכר בקיטוב קשה, רובם הומוגנית. די ודתית. השכונה:
וחברתית. מוניציפלית וזיקה ריכוז יובל. קריית אזורי או אשכנזי, ממוצא ותיקים
מתפוררות העירוני באזור וח 50 ה משנות עולים של אירופה יוצאי חדשים עולים
ויש המסורתיות המסגרות רוסיה, אפריקה, מצפון 60 השכלה בעלי ואמריקה,

שירותים אחר חיפוש התשתית ורומניה. הונגריה ובעלי וגבוהה תיכונית
פורמליים מקצועיים הדיור ומצב בשכונה הפיזית וחופשיים, אקדמאים מקצועות

הכפרי באזור והתנדבותיים. 8 בני בלוקים רע. בכי הדיור ותנאי הפיזית התשתית
אד יותר קשים הדיור תנאי צעירים של קטן ומספר קומות משרדים. של ריבוי טובים.

התמונה מסגרת נשמרת עדיין שונה, סוציודמוגרפי בהרכב הפורמליים השירותים תשתית
השבט, החמולה, המשפחה, של הזול. הדיור בגלל שהגיעו מפותחים.  ההתנדבות וכן

והשכנים. דלה. שירותים תשתית

אוכלוסיית גודל
:(1985) הקשישים
,60+ בנות נשים

1,332 1,652 2,551 65+ ב>* >בר>0
(3496) 450 (3636) 595 (4556) 1,148 75+ בני מתוכם

ומחנה קטן פרבר  שועפאט חברוני, ברזיל, אולצוונגר, רחביהטלביה בו תתהאזור
חניגא ובית גדול, פליטים קשישים 300 כ הפרויקט: מתחיל

פרבר. רק שהינה

של במיעוט מאופיין האזור החברתית המצוקה בעל האזור מאזורי ביותר הזקן האזור מאפיעים,
לקשישים. שירותים הקשישים ביותר. הקשה כלכלית גרים הקשישים הפרויקט. וצרכים בעיות

בולטות: בעיות והצפיפות המשפחות עם גרים ומקיימים מילדיהם בנפרד קשישים של
לגבי הקשישים של ידע חוסר לא ואווירה תפיסה גדולה. מסתייעים טלפוני. קשר בשכונה:

הזכאויות. השירותים כלפי אוהדת בשירותים חלקי באופן
לשירותים בנגישות קשיים ואירצון אכזבה הפורמליים. הבולטות: הבעיות הקיימים.
אחר ומעקב שפה) (ריחוק, קשר. איתם ליצור חברתית. והסתגרות בדידות

תשלומים. בולטות: בעיות קשישים אצל כלכלית מצוקה
והיגיינה. בריאות בעיות חברתית פעילות העדר נשחקו. שלהם שהפנסיות

ותיקונים. דיור בידוד, (מועדון), משקבית בניהול בעיות
וצויד תזונה בעיות וטרותקות. ניקיון. בעבודות ובעיקר
חמות. בארוחות הבית. בניקיון בעזרה צורך המוסדות עם בקשר בעיות

כביסה. בשירותי בעיות וחינוד בהדרכה צורד לשירותים. ובנגישות
לאזעקת בטלפונים צורך לבריאות. שמפריעה כרונית תחלואה

חירום. שירותי שירותים עם בקשר סיוע יומיומי. לתפקוד
עליהן הזכאויות ובמימוש בשעות אישי לבטחון חשש

יודעים. לא הם הלילה.
בשירותים. מחסור

שמואל. קרית וולפסון, קרית טלביה, רחביה, את: כולל רחביה אזור 1

כרם. ועין יובל קריית את: כולל יובל קריית אזור 2

קלנדיה. עטרות, חנינא, בית שועפאט, את: כולל שועפאט אזור 3
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(המשך) :3 לוח

שועפאט* יובל1 קריית רחביה*
לקשישים: שירותים של מיעוט מחוץ ממוקמים השירותים רוב שירותים של מגוון היצע יש שירותים

קופתחולים מרפאות ואינם הפרויקט לרחובות לקשישים: לקשישים
מקומיים בתיחולים לקשישים: נגישים קופותהחולים 4 של מרפאות שממוקמים

אונר"א קופתחולים מרפאות הציבור בריאות אחות בשכונה:
שועפאט מחנה עמותת הנפש לבריאות תחנה קשישים ועדת עם סינהלת
ורווחה בריאות מערכות הקטנה" "הדסה לאיתור מקצועית סמך עובדת
דתיים לגופים הקשורות "נופים" של עו''ס בית וביקורי

פרטיים ושירותים הסוכנות עמידר, העירייה, מינואר (החל קשישים מרכזת
פעילות (ללא מתנ"ס מינואר (החל קהילתי עובד הפרויקט) מרכזת הינה 1990

לקשישים) (1990 קשישים ומועדוני כנסת בתי
פעילות (ללא מינהלת (החל ל.א. פרויקט מרכז
חנינא בית לקשישים) (1990 מינואר
פעילות (ללא בתיספר בשטרן לקשיש מרכז

לקשישים) בסתנ"ס לקשיש מועדון
המשפחה לבריאות התחנה יובל בקריית
לקשישים) פעילות (ללא

דתיות קבוצות אין (לביקורים) פתוחה" "דלת  התנדבות ארגוני
לחג) ושי (הסעות "עמית"  בשכונה פעילים

(מועדון) "אמונה" 
כספיות תרומות חברתיים ביקורים סקר חברתיים, ביקורים על העזרה סוגי

הסעות, לדלת, מדלת קשישים התנדבות ידי
סיוע טיולים, טלפוני, קשר בשכונה:

חירום, במצב עזרה בבישול,
משרד עבודות גינון, צביעה,

אין אץ מהם: מתנדבים 80 המתנדבים מספר
מבוגרים 12 במאורגן בשכונה
נוער בני 62 קשישים למען

הפעלת לפני
הפרויקט:

בעיקר מאורגנת התנדבות מינהל דרך מתנדבים צופים עזרא, נוער: תנועות לכוח מקורות
וצדקה, דת ארגוני דרך הסטודנטים בתי של מחויבות פרויקט התנדבותי אדם

מספיק. לא בהיקף בעיקר המחויבות פרויקט פלד, (דנמרק, הספר ומחוצה בשכונה
היתה ממתנדבים סיוע קבלת זיו בי"ס של שליד והתיכון הגימנסיה לה:
היום אבל בעבר סטיגמטית האוניברסיטה)

שיש גדול כה הוא הצורך של מסגרת העדר בולט עמית, שרה, יד מתנדבי
עזרה. לקבלת נכונות ומיעוט בשכונה התנדבות לאומי ביטוח סד"א,
בפעילות ההאטה בגלל לקשישים התנדבות המופעלים מבוגרים מתנדבים
המצב (בגלל הכלכלית הרכז עלידי
רב עניין יש הפוליטי)

קבוצת>. ובקשר בהתנדבות
וצרכים שירותים מיפוי העירייה של דו"ח שנערך 75+ בני קשישים סקר המידע: מקורות
הפרויקט רכז עלידי הסוכנות של דו"ח 1988/9 בשכונה

והמר"צ רכזת עלידי השכונה מיפוי העובדים אצל אישיים תיקים
והמר"צית הפרויקט בשכונה המקצועיים

רכזת עלידי השכונה מיפוי
והמר"צית הפרויקט
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1989 המבוקשת, הסיוע ורמת המוגבלות רמת לפי המדגם התפלגות :4 לוח

הקשישים 98 שהגדירו במדגם הקשישים 96

שביקשו במדגם בזולת כתלויים עצמם
נוספת עזרה שונות פעולות בביצוע

17 33 אחד) צורן לפחות (>ש <v>h ט>פול
* 10 אכילה
13 30 רחיצה
7 is בגדים לבישת
13 28 השגחה1

11 35 אחד) צורן לפחות v<) ג"דות
5 15 בבית
10 23 לבית מחוץ הליכה
10 28 הסעות
5נ 60 אחד) צורן לפחות (*ש ב>ת*ת עזרה
23 60 בית ניקוי
16 43 כביסה
10 33 ארוחות הכנת
14 43 אחד) צורן לפחות (*ש ס*דור*ס
11 39 תרופות רכישת קניות,
13 35 דואר בנק,
13 33 מכתבים כתיבת טפסים, מילוי
♦* 61 אחד) צוין לפחות v*) אחר*0 ש>רות>מ
13 34 טלפוני מעקב
11 26 כירופודיה
16 35 הבית חימום
16 26 חירום אזעקת
10 29 לבית חמות ארוחות
7 17 רפואי ציוד
13 22 תיקונים
1*_ 31 מועדון

לאחרים. או לעצסו נזק יגרום שהקשיש סחשש 1
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מוגבלות רמת לפי קשישים של נבחר מדגם :2 תרשים ו

הקשישים 0/0
80 1 .

60 61

60  ■ J~S~~ / ^:::;:j::||j;;;;j:i;::./j|i:!:

0 1 ^^^^^E_l V" i■. ■■■ ■■■■ / V 1 :,, ^;F l;:;::::::::i::■^;^;^^

מוגבלות 1ninn
■ אישי טיפול | ניידות □ ביתית עזרה || סידורים |§ אחרים שירותים

חסות, אחרוחוח טלפוני, מעקב כוללים: אחרים שירותים
1ע1ד. בית תיקוני אזעקה, הבית, חימום

חיפקור לשם הזולת כעזרת לצורך הכוונה כמוגבלות *



בסיכון הקשישים לצורכי מענה מתן 1.1.2

ימלאי שהפרויקט לצפות היה ניתן אשר בסיכון הקשישים של הצרכים היו מה (א) היבטים: שני זה לנושא
אלהז לצרכים מענה לתת המקומיות התכניות הצליחו מידה באיזו (ב)

דיון (ראה 4 בלוח 1 טור ימלא? שהפרויקט לצפות היה ניתן אשר בסיכון הקשישים של הצרכים היו מה א)
ואולי במדגם, רבים שקשישים מראה 4 בלוח 2 טור הבסיסית. התלות רמת על מצביע לעיל) 1 בסעיף
שעדיין אלה של האחוזים אך משפחה), מבני (בעיקר זקוקים הם לה העזרה את מקבלים כבר רובם,
1196 בסידורים, 1496 אישי, בטיפול 1796 ביתית, בעזרה 2596  למדי ניכרים זאת בכל חינם לסיוע זקוקים
ביקור לקבל מעוניינים הם כי דיווחו שבמדגם מהקשישים 1996 בנוסף אחרים. בשירותים ו4296 בניידות

מתנדב. של חברתי

אוכלוסיית כלל לגבי ישירות ממנו להכליל ניתן לא כן ועל אקראי באופן נדגם לא לעיל שנותח המדגם
של יותר רחבה תמונה לקבל מאפשרים נוספים מידע מקורות זאת, עם יחד הפרויקט. בשכונות הקשישים
התושבים סיקור המקומיות, התכניות רכזי בידי בשטח שנרכש הניסיון בשכונה. הקשישים אוכלוסיית
חמשת לפיה דומה, תמונה על מצביעים והאחיות, המקומי העו"ס של ההפניה ודפוס לבית, מבית

 הם השכונות בשלוש הקשישים עלידי ביותר המבוקשים השירותים

פיזית). מבחינה יותר הקשות הפעולות (בעיקר הבית ניקוי .

גילוח). הרגל, כף ציפורני גזיזת השער, חפיפת כגון פשוטות פעולות (בעיקר אישי טיפול .

סידורים). (כולל חברתיים ביקורים .

כספיות). זכאויות במיצוי עזרה (כולל והפניה מידע .

קצרה). בהתראה (בעיקר הסעות/ליווי .

לדוגמה, לשכונה. שכונה בין זה בעניין הבדלים ויש הללו, השירותים חמשת בין העדיפויות סדר ברור לא
מאשר תשלום ללא אישי ובטיפול הבית בניקוי עזרה לפחות זקוקים יותר, עשירה שכונה שהיא ברחביה,

ובשועפאט. יובל בקרית
התפלגות מוצגת ו6, 5 בלוחות אלהז לצרכים מענה לתת המקומיות התכניות הצליחו מידה באיזו ב)
את מתארים הלוחות השכונתיים. המרכזים שלושת שמספקים השירותים בין עבודתם ושעות המתנדבים
מכן לאחר חודשים ושישה ההדגמה, תקופת בסוף כלומר ,1990 בספטמבר  זמן נקודות בשתי ההתפלגות
בו שהנתונים משום המרכזים, של הרגילה הפעילות את פחות מעט מייצג הראשון הלוח .1991 במארס

התלמידים. מקרב מתנדבים לגייס הרכזים הספיקו בטרם הלימודים שנת בתחילת נאספו

התנדבות עבודת של שעות כ200 הקדישו אשר הגילים, מכל מתנדבים 83 הפרויקט גייס 1991 למארס עד
בית, ביקורי כגון: שירותים לבתיהם, ישירות קשישים, מ500 ליותר סיפקו אלה מתנדבים שבוע. בכל
והפניה ייעוץ מידע, מרכז עמד השכונה כל לרשות טלפוני. ומעקב סידורים תיקונים, לבית, חמות ארוחות

לקשישים. שירותים על מקיף
והסעות/ליווי מידע/הפניה ביקורים, אישי, טיפול הבית, ניקוי  ביותר המבוקשים השירותים חמשת מתוך
מעקב שירות גם (הכולל ומידע/הפניה ליווי), גם לפעמים (שכוללים שביקורים הלוחות בשני לראות ניתן 
מן שלושהרבעים העסיקו הם 1991 במארס המרכז. תפוקת של הגדול החלק את מהווים טלפוני)
אישי לטיפול הוקדשו השירות משעות 1796 השירות. משעות לשנישלישים קרוב וצרכו המתנדבים,
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1990 ספטמבר תפקידים, ולפי שכונות לפי שלהם העבודה ושעות המתנדבים התפלגות :5 לוח

השכונות כל שועפאט רחביה יובל קרית
שעות שעות שעות שעות
עבודה מספר עבודה מספר עבודה מספר עבודה מספר
בחודש מתנדבים בחודש מתנדבים בחודש מתנדבים בחודש מתנדבים . השירות

(ליווי חברתי ביקור
144 15 24 2 56 6נ 64 17 קלה) עזרה +

212 16 24 2 140 8 48 6 מעקב + מידע מרכזי
4 4  4 4 בניין אחראי
* 3  6 J תיקונים
21   2 1 משפטי ייעוץ
8 2  8 *2 בית ניקיון
60 4 60 *4  אישי טיפול
128 11 108 9 20 22  לדלת מדלת סקר

מוכנות: ארוחות חלוקת
56 2  56 2  משרדית עבודה
12 1 12 1  ארוחות הבאת

81 8 1  במועדון סיוע
5221 שובצו שטרם מתנדבים

66 15 28 23 מתנדבים4 סה''כ
640 156 362 132 בחודש עבודה שעות סה"כ
9.7 10.4 12.9 5.7 למתנדב שעות ממוצע

סרוו''ל. מבוגרים מתנדבים שני של עמדה כולל 1

בתיוזספר. תלמידי עבודת את כולל לא 2

מחו''ל. מתנדבים כולם 3

ארוד. מתפקיד ביותר העובדים מתנדבים יש כי המתנדבים לסה''כ מסתכם אינו השונים בתפקידים המתנדבים מספר ♦
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1991 מרץ תפקידים, ולפי שכונות לפי שלהם העבודה ושעות המתנדבים התפלגות :6 לוח

האזורים כל שועפאט רחביה יובל קרית
שעות שעות שעות שעות
עבודה מספר עבודה מספר עבודה מספר עבודה מספר

?5 בחודש מתנדבים95 בחודש מתנדבים בחודש מתנדבים בחודש מתנדבים התפקיד

(ליווי חברתי ביקור
40 323 57 47 43 7 115 22נ 160 218 קלה) עזרה +

22 17619 16 80 5 48 4 48 6נ מעקב + מידע מרכז
041 1   4 1   הסעות
1 8 12 10   8 10 בניין אחראי
1976  96 תיקונים
0211  21 משפטי ייעוץ
0 4 2 2   ♦ *2 בית ניקיון
17 140 2 2  140 2י  אישי טיפול
8 68 16 13 30 8 30 4י 8 1 לדלת מדלת סקר

מוכנות: ארוחות חלוקת
5 40 5 4  40 4  משרדית עבודה
2 16 1 1  16 1  החלוקה
2 16 22 8181 במועדון סיוע
1811  81 חדשות עלון 0111עריכת  11 בית בטיחות פרויקט

2 2  2  שטרם מתנדבים
שובצו

83 17 33 33 מתנדבים5 סה"כ
34  22 12 תלמידים
42 2 חו"ל מתנדבי
45 17 9 19 מבוגרים

עבודה שעות סה"כ
815 158 401 256 בחודש

9.8 9.3 12.1 7.7 למתנדב שעות ממוצע

תלמידים כולל 1

חו"ל ומתנדבי תלמידים כולל 2

בלבד חו"ל מתנדב עלידי מבוצע 3

בלבד תלמידים עלידי מבוצע 4

אחד. מתפקיד ביותר העובדים מתנדבים יש כי המתנדבים לסה"כ מסתכם אינו השונים בתפקידים המתנדבים מספרי 5
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ולהסעות. הבית לניקוי במשותף הוקדש אחד מאחוז ופחות ברחביה}, חו"ל מתנדבי שני (באמצעות
סיוע לבית, ארוחות הם מסוימת במידה מסופקים ואשר ו6 5 בלוחות המוזכרים אחרים שירותים

ותיקונים. במועדון,

וחלקית הפרויקט של הקודם מהתכנון חלקית נובעת המבוקשים השירותים מתוך בשניים זו התמקדות
מספר אותרו השכונות בשלוש הקשישים של מוקדמת בבדיקה הראשון לגורם באשר בשטח. מאילוצים
היתה כך, על בנוסף חברתי. ובדידות/בידוד הקיימים השירותים על במידע מחסור בהם עיקריים, צרכים
(עלידי החדש השכונתי ההתנדבות למרכז טוב בסיס לספק יוכל והפניה מידע שמרכז תחושה למתכננים
לכל הפרויקט הנהלת מטעם הנחייה ניתנה ולכן המרכז) שירותי לגבי המודעות הפצת לקוחות, משיכת
הבדידות) לבעיית (כהיענות ביקורים שירות הראשון. צעד בתור כזה שירות להקים השכונתיות התכניות
התבטאו בשטח האילוצים יחסית. קלה כהתחלה זה שירות נחשב שנצבר הניסיון שלאור משום הומלץ

להסעות. וכן אישי טיפול ולמתן בתים לניקוי מתנדבים לגייס מאוד התקשו שהרכזים בכך

חד ולצרכים צפויים בלתי חירום למקרי להיענות לו מאפשרת ההתנדבות מרכז של המבנית הגמישות
רבים לקשישים ביותר חשוב שירות נתנו המרכז מתנדבי כאשר המפרץ, מלחמת בזמן קרה כך פעמיים.
הקשישים בהכנת כללי ובאופן מזון, בקניית הגז, מסכות לבישת לגבי הדרכה במתן חדרים, באיטום

למלחמה.

של התקציבית במסגרת היא. גם חשובה השירות איכות לכמות, שבנוסף כמובן השירותים: מועילות
מעדויות אולם הלקוחות, שביעותרצון של או מועילות של ישירה הערכה לבצע היה ניתן לא המחקר

הבאות: ההערות את להעיר ניתן מקיפות

קבוצת הרכזים, מן אינטנסיבית פרטנית הדרכה שקיבלו ואחרי הראשונית, ההכשרה אחרי והפניה: מידע
בטיפול מידע, במתן  טובה עבודה הרכזים, לדעת ביצעה, זה שירות המפעילה הקטנה המתנדבים
טובים עבודה יחסי לבנות השכילו המתנדבים טלפוניות. מעקב ובשיחות אחר, לארגון הלקוח בהפניית
(השירות ביותר הוותיקים המרכזים בשני הפורמליים. הרווחה שירותי עם הדדי כבוד על המבוססים
משמרות ארבעחמש הפעיל השירות בחודש. 8050 על השיחות מספר עמד בהיקפו) קטן עדיין בשועפאט
קשיש כל כאשר יובל, בקרית ו120 ברחביה איש 1,400 כיסה הטלפוני המעקב בשבוע. אחה"צ) או (בוקר
יש זה במצב בה. נתון שהוא הסיכון רמת עלפי בתדירות מעקב קריאת קיבל המעקבים ברשימת הכלול
את המפעילים הקטנים הצוותים את ולתגבר ההפעלה שעות את להרחיב כדי נוספים במתנדבים צורך

השירות.

מרוצים הרכזים לרכז. שוטף באורח דיווחו חברתיים ביקורים שערכו המתנדבים כל חברתיים: ביקורים
העבודה. מרמת

בני של לביקורים הביקור. שעות רוב את שביצעו והם בתיספר, תלמידי היו זה בתחום המתנדבים רוב
חיבה שפיתחו ביניהם ויש נעורים, חן יש למבקרים מסוימות. מגבלות וכן מיוחדות איכויות יש נוער
התלמידים כל כמעט מהלימודים, החופשות בעת נפסקים הביקורים רוב שני, מצד לקשישים. עמוקה

עברית. רק עלפירוב מדברים והתלמידים לימודים שנת כל בתחילת מתחלפים המבקרים
ביותר. מסור היה ברחביה מחו"ל המתנדבים שני שנתנו הטיפול המקצוע, אנשי הערכת עלפי אישי: טיפול

הפרויקט. של זה תגבור יימשך מתי עד לדעת ואין כאלה, שניים רק שהיו היא הבעיה
לאיתור כאמצעי הוקמו השכונתיים ההתנדבות מרכזי שלושת כללי: באופן השכונתי ההתנדבות מרכז
את רבה במידה הצדיקה הראשונה ההפעלה שנת כי נראה להם. ולהיענות השכונות קשישי של סיוע צורכי

בהם. שהושקעו התכנון ואת התקווה
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(3 ותרשים 7 לוח (ראה עצמם הקשישים מן מתקבלות לעזרה הבקשות מן ששנישלישים העובדה .
עובדה אמיתי. לצורך מענה מספקים ושהם שלהם היעד לאוכלוסיית הגיעו שהמרכזים כך על מצביעה
המהווה הלקוחות, צורכי על שנצבר הישיר הידע עקב עתידית, להפעלה איתן בסיס על גם מצביעה זו

השכונתיים. המרכזים להתפתחות ביותר הטובה ההכוונה את

ששיתוף כך על מעיד (3 (תרשים נוספים מקצוע ואנשי סוציאליים מעובדים ההפניות של הרב מספרן .
מומש. אכן המקצוע לאנשי המתנדבים בין המתוכנן הפעולה

בשני לפניות מענה לתת הצליח המרכז כי מלמדים, הקשישים לצורכי המרכז של המענים לגבי ממצאים .
.(4 תרשים (ראה שני מצד ישירים, שירותים ומתן אחד, מצד והפניה, מידע  לו שהותוו המסלולים

בעיקר בולט הדבר המתנדבים. מן סיוע לקבל מוכנים הקשישים כי מראה הקשישים מדגם בדיקת .
ושירותי מספקת, איננה העירייה מטעם השירותים הספקת שם ושועפאט, יובל קרית בשכונות
והן העירייה של הן יחסית טובים משירותים הנהנית ברחביה, מפותחים. היו לא המאורגנת ההתנדבות

.(5 תרשים (ראה האחרות בשכונות מאשר יותר נמוך היה למתנדבים הביקוש ההתנדבות, ארגוני של

המטפלים מקצוע מאנשי והן מתושבים הן (שהתקבלו המלחמה בזמן לעזרה בקשות של הרב מספרן .
כי וכן למרכזים המתנדבים נאמנות על מעידים זו, בתקופה לפעול המשיכו שהמתנדבים והעובדה בהם)

כאחד. מקצוע ואנשי הקשישים בעיני לסיוע ככתובת נתפסים המרכזים

גבוהה עדיפות כבעלי שהוגדרו הצרכים חמשת מתוך שלושה למלא דרך מצאו טרם שהמרכזים העובדה .
לפיתוח רלבנטיות "סוגיות בפרק בהרחבה יידונו ואחרים זה נושא קשיים. גורמת לקוחותיהם, בידי

הפרויקט".

השכונה ברמת ומתואמת מקיפה התנדבות מערכת הקמת 1.1.3

בתכנית. חשוב מרכיב היווה הפרויקט באזורי נוספים והתנדבותיים פורמליים ארגונים עם התיאום
חיתח אשר ירושלים, עיריית של ומשפחח קהילה לשירותי האגף של החסות זו מטרה להשגת סייעה
אנשי עם תיאום השגת על מאוד הקלה זו חסות להפעלתו. אחראית והיתח הפרויקט בתכנון מעורבת
אזור בכל הבכירה הסוציאלית העובדת לעירייה. כפופים הם גם שכן הסוציאליים השירותים לשכות
הסוציאליים העובדים מן הגיעו ההתנדבות למרכז ההפניות מן רבות המקומי. הפרויקט רכז את הדריכה
המקצועיים לשירותים בסמיכות ממוקם הפרויקט השכונות מן אחת בכל .(3 (תרשים בשכונה שעבדו
לקבל המקצוע לאנשי שאיפשרו או מינהלת), צוות הציבור, בריאות אחיות סוציאליים, (עובדים האחרים

בשבוע. פעמים מספר לקוחות בו
נציגי עם המקומיים הרכזים התייעצו הפרויקט, באזורי השירותים תשתית של המיפוי מתהליך כחלק
מתנ"סים, בתיספר, הציבור, בריאות שירותי (כללית), קופתחולים העיקריים: והבריאות הרווחה שירותי
עם נוספות התייעצויות התקיימו המידע, מרכז כגון ספציפיים, שירותים תכנון כדי תוך ועוד. מועדונים

לאומי. לביטוח המוסד כגון בתחום, הפועלים פורמליים התנדבות ארגוני

אלה בוועדות הפרויקט. של המקומיות התיאום בוועדות גם מיוצגים לעיל שהוזכרו מאלה רבים ארגונים
לקשר היא הוועדות מטרת המתנדבים. ונציגי פרויקטים, רכזי בשכונות, פעילים מקצוע, אנשי משתתפים
זאת בשכונה, הפעילים התושבים לבין ובינם המקצועיים, בשירותים המקצוע לאנשי הפרויקט צוות בין
הוועדות השכונות, בכל דומה מערך שהוקם למרות המקומי. הפרויקט של יעילה הפעלה להבטיח כדי
לנושא מתאמת שמסגרת הראשונה הפעם זו היתה לדוגמה, ושכונה. שכונה בכל שונה בצורה התפתחו
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להן, וההיענות וברחביה יובל בקרית ההתנדבות למרכזי הקשישים פניות התפלגות :7 לוח
1990 מרץספטמבר

יובל קרית
ורחביה רחביה יובל קרית

אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר

הפנייה שעת
66 466 68 394 56 72 11000800
32 226 31 182 34 44 13001100
2 15 1 2 10 13 17001400

100 707 100 578 100 129 הפונים סה"כ
הפוגה

68 482 70 405 60 77 עצמו/ה הקשיש/ה
10 70 8 49 16 21 משפחה בן
1 10 2 9 1 1 שכן
7 53 4 25 22 28 עו"ס
5 28 4 26 1 2 אחר מקצוע איש
2 18 3 18   הלקוח של המתנדב
7 4 8 *46   אחר

100 707 100 578 100 129 הפונים סה"כ
הפנייה ס1ג

30 210 32 189 16 21 מידע בקשת
30 223 23 131 72 92 מעשי לשירות בקשה
33 237 39 *225 9 12 מתנדב עם קשר יצירת
5 37 6 33 3 4 להתנדב רצון

100 707 100 578 100 129 הפניות סה"כ

ההיענות סוג
31 218 32 188 23 30 מידע

{ 7 9 אחר לגורם הפניה
28 199 29 167 ( או מעקב (כולל אחר לגורם הפניה

(18 23 תיווך)
35 251 4ג 197 42 54 מתנדבים לגיוס הפניה
2 14 2 12 1 2 המרכז של מעשיים שירותים
3 19 2 13 4 6 לסייע היה יכול לא המרכז
1 5   4 5 אחרי

100 707 100 578 100 129 ההיענויות סה"כ

הלקוח. של מחברים הגיעו רבות פניות 1

אלה אין הבא. לשבוע ארוחות המזמינים הארוחות, שירות של לקוחות הם זו בקבוצה הפונים שרוב מעריך רחביה רכז 2
המתנדב". עם קשר כ'יצירת סווגו הן ולכן שירות לבקשת פניות

המרכז. בידי טופלו שטרם פניות הן זו בקבוצה הרוב 3
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*1

סיוע לבקשת הפנייה מקורות :3 תרשים |
וברחביה יובי בקרית 1

הפניות 0/0
100 1 
80  68 ■""" .■ 70

6 0 ~ 189 4^1 1^^^ י"

40  ^HHB |^^^^ ^^^^^

סה"כ קריתיובל רחביה
השכונות

■ קשיש [7] משפחה □ מקצוע אנשי £§] אחרים



המרכזים מן סיוע כבקשת רפניות ההיענות ■a תרשים 1
וברחביה יובכ בקרית השכונתיים 1

כפניות ההיענות 0/0

50 [ 2T

סה"כ קריתיובל רחביה
שכונות

^ מידע ^^ אחר לגורם הפנייה |||||| השכונתי המרכז ע"י שירות מתן

1 אחר ^ השכונתי במרכז מענה קיבל לא



הפרויקט, בשבעות קשישים שר נבחר מדגם :5 תרשים 1

שכונה ורפי ממתנדב עזרה יקבר הרצון רפי 1

במדגם 0/0

100 1 189n80  //0//

60  ^^ //^// |^נ 8

סה"כ יובל קרית רחביה שועפאט
שכונות

1 ח 0 לא ם יודע לא



שתטפל לוועדה תתפתח שהמסגרת רצונם את הביעו בוועדה חברים ומספר יובל, בקרית הוקמה הקשישים
כאשר דומה, היה בשועפאט המצב ההתנדבות. בנושא רק לא בקשישים, הקשורים הנושאים במכלול
ועדה קיימת היתה ברחביה, ההתנדבות. לשירותי בנוסף פורמליים שירותים להקמת דוחפת שם הוועדה
בנושאי התרכזה הפרויקט של התיאום שוועדת כך הפרויקט, החל בטרם קשישים לענייני מתאמת
על משוב מקבלת בערך, בחודש פעם מתכנסת מחן אחת כל מאוד. פעילות הוועדות בלבד. התנדבות
מקומיים, גופים עם קשרים יצירת (מידע, ישיר ולסיוע עתידי לפיתוח בהצעות ודנה הפרויקט, התפתחות

וכוי). המקומי, לרכז מתנדבים הפניית

השכונה ברמת התנדבות 1.1.4

ומשאבים מתנדבים אולם שלהם, השכונה בתוך רק שירותים מספקים השכונתיים ההתנדבות מרכזי
לשכונה. מחוץ גם מגויסים נוספים

עד ואכן עצמן. השכונות מתוך האפשר ככל רב מתנדבים מספר לגייס היתה הפרויקט ממטרות אחת
זה יעד אולם, .(6 תרשים (ראה הפרויקט אזורי שלושת מתוך גוייסו המתנדבים מתוך 7596 ,1991 מארס
השכלתי רקע דורשים שאינם התנדבותיים תפקידים מילוי לצורך השכונות. בכל שווה במידה הושג לא
התנדבותיים תפקידים מילוי לצורך השכונות. בכל שווה היתה הגיוס הצלחת חברתי, מבקר כמו גבוה
באזור מתאימים מועמדים למצוא קשה היה המידע, במרכז כמו ומעלה תיכונית השכלה שמחייבים
שועפאט. של העירוני ובפרבר ברחביה יותר וקל יובל, בקרית הפרויקט אזור כמו נמוך סוציוכלכלי

לשכונה. מחוץ גויסו יובל בקרית המידע מרכז מתנדבי לפיכך,

של הראשוני והגיוס מאורגנת, התנדבות של מסורת ללא מצוקה, באזור הפרויקט הופעל יובל בקרית
הפרויקט, התפתחות (עם מעשי. בלתי היה אזור מאותו מתאים ומקצועי השכלתי רקע בעלי מתנדבים
התמקד בו המצוקה מאזור לא אך יובל, מקרית מתנדבים גם גוייסו ההדגמה תקופת תום לאחר

הפרויקט).

באמצעות הפרויקט, אזורי בשלושת והלקוחות המתנדבים בין הסוציוכלכלי השוני את מדגים 7 תרשים
זה ממעמד הקשישים התושבים שיעור לבין והגבוה הבינוני המעמד מן המתנדבים שיעור בין השוואה
סוציוכלכלי ממעמד הם שגוייסו המתנדבים רוב השכונות בכל כי ממנו עולה הפרויקט. במסגרת שרואיינו
בקרית כך לא משרתים. הם אותם הקשישים של הסוציוכלכלי למעמד דומים הם ברחביה, וגבוה, בינוני
משרתים. הם אותם הקשישים של מזה יותר גבוה סוציוכלכלי במעמד המתנדבים בהן ובשועפאט, יובל

מקצוע איש לדברי לשכונה. פורמליים שירותים להוספת דחיפה היא לשכונות הפרויקט מתרומות אחת
ללא אותו ומממנת ברחביה הארוחות בשירות הקרוב בזמן תומכת חיתח לא העירייה הפרויקט.. מצוות
המרכז מן באה יובל בקרית המועדון להקמת היוזמה גם המתנדבים. של הזמין כוחהאדם מאגר
התושבים בקרב העירוניים השירותים ניצול את להגביר היא משאבים ליבוא נוספת דרך השכונתי.
כל כספיות. ולהטבות לקצבאות הזכויות מיצוי הגברת שועפאט לתושבי חשובה במיוחד הקשישים.
שונים התנדבות ארגוני שמציעים בשירותים וכן ועירוניים ממלכתיים בשירותים שימוש מעודדים הרכזים

שרה". ו"יד "עמית" של ההסעה שירותי כגון
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הפרויקט באזור מגורים לפי המתנדבים :6 תרשים 1

המתנדבים 96

1001 ו

80

80  w xr ("11f]
60  ■I i ■fJ M Igj

40  I\ \zzzm v^i^ :" /■32n ■ s

20  Wft ]. :■■..=! [ ; J ::":"":| :. /■.■: :i:i ::: ^S\?

סה"כ קריתיובל רחביה שועפאט
שכונות

הפרוייקט באזור גרים ןןן הם בו הפרוייקט לאזור מחוץ LJגרים מתנדבים הם בו 111 מתנדבים



סוים רפי למתנדבים קשישים בץ השוואה :7 תרשים 1

שכונה ורפי סוציוכרכרי 1

וגבוה כבינוניגבוה שדורגו 0/0

801 ו

64

60 ~ ^'"T^ | ; ; _y^~yy. , :;■/$:

40  /: ^ /w§w, |: ■ ■/_|_. I; ;■: W§ f1^ " . *

20  i>IllW ^^^^^Mxi: lir' ■^' . :■/■y"■■ 1' .'. , . : :■:>>■ It::;,,
a1 WK■ HSi ::■:■:■:■: :■::■: :.:.:. ! . , ■ ' :: ' ■: ;;;. ::■:: ■y ' WM 8

 r: 1vs;i::;i:!::7^^i !■^7 :Jy I: ■■■. m ii 1 n/~m
סה"כ יובל קרית רחביה שועפאט

שכונות
H מתנדבים ₪ קשישים

עיס1ק השכלה, מרמת מורכב הס1צי1כלכלי הסולם
שדורגו אלה מוצגים בתרשים 1כת1ב. קר1א וידיעת

כ"בינוניגבוה"ו"גבוה".
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נוספות בקהילות ישימים יהיו אשר שכונתית להתנדבות דגמים של ותיעוד פיתוח השני: היעד 1.2

בישראל

מרכזי הקמת תנאים: של במגוון המודל של ניסוי (1)  עיקריות דרכים שתי ננקטו זה יעד להשגת
בשכונות התנדבות מרכזי הקמת ערבית, שכונה כולל שונה, חברתיכלכלי אופי בעלות בשכונות התנדבות
של הערכה וביצוע הפרויקט פיתוח של התהליכים כל תיעוד (2) מאורגנת. התנדבות של מסורת בהן שאין

אלה. תהליכים

ההדגמה. פרויקט הופעל בהם התנאים מגוון פירוט להלן הבאים. בפרקים יתוארו וההערכה התיעוד

מאפיינים של מגוון בעלות שכונות נבחרו שוגה: סוציוכלכלי אופי בעלות בשכונות שכונתי מרכז הקמת
רווחה. שירותי ובהיצע האתני בהרכב ההכנסה, ברמת שוני שבהם שהבולט ותרבותיים, סוציוכלכליים
הפורמליים השירותים בחסות המופעל שכונתי התנדבות שירות של הדגם כי מוכיח הניסיון .(3 לוח (ראה

השכונות. סוגי בכל הקשישים לרווחת ולתרום לסייע יכול

לפני שנעשה השכונות מיפוי מאורגנת: התנדבות של מסורת בהן שאץ בשכונות שכונתי מרכז הקמת
יובל בקרית לקשישים מאורגנת התנדבות של תשתית קיימת היתה שלא כך על מעיד הפרויקט, הפעלת
הופעלו ולא שכונתי מידע מרכז שם היה לא אך יחסית, מפותחת היתה ההתנדבות ברחביה, ובשועפאט.
התנדבות של מסורת ללא בשכונות ההתנדבות חיוניות את הוכיח הפרויקט .(3 (לוח טיפול מסייעי

הפרויקט. הפעלת לפני כזה מערך חיה כן בה בשכונה ההתנדבות מערך לשיפור תרומתו ואת מאורגנת

להתנדבות קודמת זיקה ללא אוכלוסייה מקבוצות הגילים כל בנ* מתנדבים לגייס השלישי: היעד 1.3

מאורגנת

בעבודת ניסיון להם שאין מתנדבים כלומר, חדשים, מתנדבים ולגייס לנסות היה הפרויקט של נוסף יעד
כגון מאורגנת התנדבות של מסורת ללא בשכונות מוקם שהפרויקט כך עלידי הושג זה יעד התנדבות.
רקע חסרי הינם אלה בשכונות הפרויקט של המבוגרים מהמתנדבים כשנישלישים ושועפאט. יובל קרית
בפעילות מעורבים אינם המתנדבים מן משלושחרבעים למעלה השכונות, בשתי כך, על בנוסף בהתנדבות.
מחוץ גם בהתנדבות עובדים המתנדבים למחצית קרוב בה רחביה, לעומת לפרויקט, מחוץ התנדבותית
תושבי שגילו העניין הינן זו להצלחה העיקריות הסיבות שתי כי נראה, .(8 ותרשים 8 לוח (ראה לפרויקט
כמתנדבים שזוהו תושבים עם המקומי הרכז שיצר הישיר האישי והקשר השכונה של בבעיות השכונה
יחסית. נמוך החדשים המתנדבים שיעור היה התנדבות, של מסורת קיימת שם ברחביה, פוטנציאליים.
לאותה רלוונטיות גיוס שיטות ומפעילים התנדבות לגיוס יעד אוכלוסיית מאתרים אם כי הוכיח הפרויקט

חדשים. מתנדבים לגייס סיכוי יש אוכלוסייה

ו
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כיום נוספת התנדבות לפי השכונתיים המרכזים בשלושת המתנדבים התפלגות :8 לוח
בעבר התנדבות ולפי

שועפאט רחביה יובל קרית סה"כ

השכונתי במרכז להתנדבות בגוסף מתנדב
20 37 19 27 בקביעות1 כן,

8  3 פעם1 מדי כן,
8 5 5 ידועה לא תדירות כן,
80 46 76 65 לא
100 100 100 100 (N==60) סה"כ

בעבר התנדבות
השכונתי: למרכז מחוץ בהתנדבות עוסק/עסק

במשך או שנים מ5 פחות במשך א)
33 48 28 38 ידועה לא תקופה
305 14 יותר או שנים 5 במשך ב)
67 22 67 48 כמתנדב בעבר 0עילות אץ
100 100 100 100 סח"כ

לפחות. בשנה חודשים 9 במשך ברוודש פעם לפחות כלומר בקביעות, 1

מסוימת. בעונה או בחודש, אחת מפעם פחות כלומר פעם, מדי 2

טיפול גיחול כגון בתחומים המקצוע, אנשי לצד חדשים, בתפקידים מתנדבים לחעס>ק הרביעי: היעד 1.4
הבריאות וקידום

או סוציאלי לעובד טיפול מסייע  למתנדבים חדש תפקיד לפתח מאמצים נעשו הפרויקט, במסגרת
בשכונה. הפעילים לאחות

במקום, ביקורים ובאמצעות הספרות בעזרת נלמדו אחרים ובמקומות אנג'לס בלוס טיפול ניהול דגמי
באזורי העובדים שונים מקצוע אנשי רואיינו ברוקדייל, ובמכון הפרויקט צוות חברי בקרב דיונים נערכו
של ירושלמי דגם לפיתוח הביא הדבר המתנדבים. של שונים תפקידים תשעה של ניתוח והתבצע הפרויקט
במיוחד שיוכשר מתנדב יהיה הירושלמי הטיפול מסייע המקומיים. לצרכים המותאם טיפול", "מסייע
מתפקידיו חלק עצמו על ויקבל השכונה, ברמת האחות או הסוציאלי העובד עם יעבוד אשר זה, לתפקיד
הפרויקט של המקומי הרכז האחות. או העו"ס של פיקוח תחת תהיה המתנדב עבודת המקצוע. איש של
נספח ראה הדגם של נוסף לפירוט המינהליים. ולצרכיו המתנדבים לגיוס אחראי שיהיה בכך תמיכה יספק
זה, מודל להפעיל כדי הקרוב בעתיד יגויסו אשר למתנדבים, הכשרה תכנית הכנת הסתיימה אלה בימים .3

אותם. שיפעילו המקצוע ולאנשי

ירושלים עיריית עלידי יתבצע יישומו ההדגמה. תקופת במשך החדש השירות את להפעיל היה ניתן לא
מיוחד. הערכה במחקר המרכזים של השוטפת ההפעלה במסגרת שילווה וייתכן בעתיד
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שכונה ולפי בעבר התנדבות לפי המתנדבים :8 תרשים 1

המתנדבים 96
80 , . .

67 67

48 1^^ 48 1^^

20  ^^^H'i!|;:i::; |J 14 ^^■B";;':'<:<:' .. ^^^H .;:, S . ^^B9 :.v'>:i::; ,

סה"כ קריתיובל רחביה dnduiuj
שכונות

■ התנדבותי עבר ללא ■ שנים מחמש פחות בעבר התנדבו
₪ שנים מחמש יותר בעבר התנדבו



ההערכה יעדי ביצוע .2

החשובים בתוצרים רק נתמקד זה בפרק ג'. בפרק במלואם תוארו ההערכה לביצוע והכלים המתודולוגיה
ברוקדייל. מכון של ההערכה צוות עלידי שהופקו ביותר

היו: ההערכה יעדי כזכור,

ביניים. ודו"חות עדכניים נתונים הספקת עלידי הפרויקט של השוטף ובניהול בתכנון לסייע .

המוצהרים. יעדיו את הפרויקט השיג מידה באיזו ההדגמה, פרויקט סיום עם לבדוק, .

הפצה. לצורך הפרויקט במהלך שפותחו ושיטות דגמים לתעד .

בעיים. ודו"חות שוטפים נתונים הספקת עלידי הפרויקט של שוטף וניהול בתכנון לסייע ראשון: יעד 2.1

שבוצעו: הפעולות עיקר להלן

משותפות בישיבות ובעלפה, כתובים דו"חות באמצעות הפרויקט של ההפעלה לצוות משוב מתן .
אישיות. ובשיחות

; הפרויקט. לענייני הנוגעות תכונותיהן לפי השכונות מיפוי .

מנחים קווים להפיק במטרה עוצבה אשר השכונה, ברמת קשישים למען התנדבות על ספרות סקירת .
הפרויקט. במסגרת לפעולה

וההפניה). הייעוץ המידע, שירות (עבור לקשישים השירותים על מידע כרטסת בניית .

שוטף. נתונים לאיסוף כלים מערך בניית .

טיפול. כמסייע המתנדב תפקיד לגבי מקצוע מאנשי מידע איסוף .

ולמתנדבים. מתנדבים למפעילי הכשרה קורס הערכת .

סיוע לקבלת ופניות בשכונות, קשישים תושבים מתנדבים, לגבי שנאספו הנתונים של מחשב דו"ח הפקת .
השכונתיים. המרכזים מן

הפרויקט. של שונים מרכיבים על ביניים דו"חות .

יעדיו את להגשים הפרויקט הצליח מידה באיזו ההדגמה, תקופת סיום עם לבדוק, שני: יעד 2.2

המוצהרים.

זה ובדו"ח (באנגלית), U.S. Administration on Agingn עבור שהוכן המסכם בדו''ח מופיעים הלקחים .

ד'. בפרק

קשישים, בקרב שביעותרצון וסקר שירותים מועילות סקר לבצע הצלחנו לא תקציב, אילוצי עקב .

מקצוע. ואנשי מתנדבים
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באות חת>עוד תוצאות ח0צה. לצורך ח0יו*קט 3מ0וך שפותחו וטכניקות מודלים לתעד שליש*: יעד 2.3
בתוצרים: ראש*ת או0ג*ם. בשנ* ג*טו* ל*ד*

לקשישים. שכונתי מידע ומרכז התנדבות מרכז להקמת מדריך .

מתנדבים. של התפקידים 10 של מפורט ניתוח .

לדוגמת הנוכחי. המסכם הדו''ח באמצעות ושנית,

הפרויקט. של וההפעלה הפיתוח תהליכי את מתאר זה בדו"ח ג' פרק .

נוסף פיתוח לגבי מרכזיות ובסוגיות הפרויקט במסגרת שהופעלו בטכניקות דיון יש זה בדו"ח ד' בפרק .
הפרויקט. של :■

_,  ■ <'

,;,'.,./. .......
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הפרויקט של הירושלמי לדגם הקשורות נבחרות בסוגיית דיין ך.

השכונותן לקשישי לספק הפרויקט דגם יכול שירותים אלו ,1

כללי 1.1

בארצות בשדה שנצבר ניסיון על המבוססת א') פרק תיאורטי, רקע (ראה המקצועית הספרות סמך על
שירותים לספק שואף אשר בירושלים, שהופעל ההתנדבות שדגם להעריך היה ניתן ובאנגליה, הברית

אתגרים: שלושה בפני יעמוד שכונתית, מאורגנת התנדבות באמצעות אפקטיביים
זו. בצורה שירות לקבל הקשישים מצד נכונות השגת .

הדרושים. השירותים את לספק לבוא המתנדבים מצד נכונות השגת .

במתנדבים. אמון לתת המקצוע אנשי מצד נכונות השגת .

הפעולה שיתוף .(29 עמוד 1.1.3 פרק (ראה מהמתנדבים עזרה לקבל רבה נכונות הביעו הקשישים כללית,
לשירותים המתנדבים של לזמינותם באשר .(29 עמוד 1.1.3 פרק (ראה מצוין היה המקצוע אנשי מצד
של אפקטיבית להספקה מוצק בסיס מהווה שהוא בשדה, עבודה חודשי 15 לאחר הוכיח המודל הנדרשים,
בשירותים גם התקדמות ניצני היו חמות. וארוחות טלפוני, מעקב חברתיים, ביקורים מידע/ייעוץ/הפניה,
בין תיווכו גם המתנדבים בבית. תאונות למניעת והדרכה קטנים ביתיים לתיקונים שירות תוכננו נוספים.
המתמשכים, לשירותים בנוסף ולאחיות. לעובדים הטיפול מסייע תפקיד באמצעות לשירותים הקשישים
וצרכים צפוי בלתי משבר של במקרה להיענות השכונתי ההתנדבות מרכז של הגמיש המבנה איפשר

חדפעמיים.

ומשאבים מקצועית תמיכה בעזרת והוקמו הפרויקט של מרכזיות יוזמות היו לעיל שהוזכרו השירותים כל
מצאו אך ניכרים, מאמצים השקיעו בפרויקט שעבדו הרכזים מתוך שניים בנוסף, הפרויקט. מטה של
טיפול ביתית, עזרה בעיקר רבה, דרישה להם שיש מסוימים לשירותים מתנדבים לגייס אפשר אי שכמעט
עצמם על לקחת יותר רבה נכונות גילו לא השכונתיים המתנדבים קצרה. בהתרעה ליווי או והסעות אישי,
משוכנעים, הפרויקט באזורי הרכזים אחרים. בפרויקטים מתנדבים מאשר הללו הקשים השירותים את
הפתרון הוא בשכר עובדים והפעלת הללו, הצרכים לשלושת בנוגע יכולתה גבול לקצה הגיעה שההתנדבות

אלה. לצרכים מענה למתן לעין הנראה היחידי
הפרויקט. דגם לספק יכול שירותים סוג איזה חדמשמעי באופן להשיב קשה ההדגמה תקופת סמך על
היה אילו גם קצרה, בהתרעה הסעה/ליווי שירותי או ביתית עזרה להספקת מתנדבים שירות הקמת
משאבים מחייב הוא הפרויקט מינחלת מצד ואילו הרכז, מצד מאוד רבה זמן בהשקעת כרוך היה אפשרי,
של הטבעיים הגבולות מן מתעלם היה כזה שירות להפעיל שניסיון לטעון ניתן אחד מצד נוספים.
של בעיותיהם לכל תשובה שתיתן שכונתית התנדבות מתכנית לצפות ושבלתימציאותי ההתנדבות,
את להכיר ייטיב שהרכז ועד מעט תתבגר שהתכנית עד לחכות כדאי שלפחות או בשכונה הקשישים
אולי וכי ההתנדבות; גבולות מהם יודע איש אין כי לטעון, ניתן שני מצד לרשותו. העומד הגיוס פוטנציאל
הספקת של אחר מקור ניצול עלידי או הגיוס, בשיטות דמיון יותר הפעלת עלידי נוסף, מאמץ עלידי
לא בשירותים גם רחב בהיקף מתנדבים ולהפעיל המשימה את לבצע יהיה ניתן הדדית, עזרה כגון עזרה,

עומדת. בעינה הדילמה מתנדבים. על אהודים
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(מידע/הפניה, ההתנדבות טהרת על הניתנים שירותים כוללים השכונתיים ההתנדבות מרכזי של השירותים
חמות). (ארוחות כאחד ושכירים מתנדבים עלידי הניתנים משולבים ושירותים מעקב) חברתיים, ביקורים

במקביל. ויתפתחו ימשיכו המודלים ששני סביר הרווחה, שירותי של המימון מצוקת נוכח

בלתיצפוייט ולצרכים מקומיים לצרכים להיענות השכונתית התכנית של יכולתה 1.2

את לזהות מסוגלת שכונתית תכנית לשכונה. משכונה משתנות עזרה וקבלת עזרה מתן כלפי עמדות
את ליידע הבניין" כ''אחראי שהוכר מתנדב התבקש יובל, בקרית אליהן. עצמה ולהתאים הללו ההבדלים
בה ברחביה, זאת לעומת נתון. בבניין הקשישים הדיירים של המשתנים הצרכים לגבי השכונתי המרכז רכז

אפשרי. בלתי הוא כזה הסדר השכנים, מפני מצוקתם את להסתיר מעדיפים התושבים

עם לספקם יותר קל שכונה, באותה המגורים בתוקף ולמתנדבים לקשישים המשותפים שצרכים נראה
הנושא. עם האישית וההזדהות ההבנה בגלל זאת לשכונה. מחוץ מתנדבים מאשר השכונה מתוך מתנדבים
שונות. כספיות זכאויות בניצול לקשישים המסייעים בשועפאט, המתנדבים פעילות היא לכך דוגמה
מזכאויות ליהנות כיצד ידע מחוסר נפגעים עצמם הם שגם מכך בחלקה נובעת שלהם החזקה המוטיבציה
משום מגבלה, דווקא היווה מתנדבים של והאישי המקומי הידע בהם מקרים היו זאת, עם יחד כספיות.

הלקוח. צורכי של אובייקטיבית הערכה שמנע

הקשישים כמו ועדתי חברתי רקע מאותו שיהיו יותר סביר השכונה, מתוך המגויסים חברתיים מבקרים
במאמץ צורן יש יובל, קרית כמו חברתיתעדתית, מבחינה מעורבת שכונה יש כאשר מבקרים. חם שאצלם
בדרך יש יצליח, החברתיים הביקורים ששירות עלמנת בנוסף, בנפרד. עדה מכל מבקרים לגייס מיוחד
המוגבלת במסגרת לקשיש. המבקר את להתאים יהיה שאפשר כדי מבקרים, של גדול במאגר צורך כלל

זח. מעין מאגר להקים שניתן עד זמןמה עובר השכונה, של

וכך מקומיים, לצרכים הנוגע בכל שלו הרלוונטיות את מגבירה בגמישות לפעול שכונתי מרכז של יכולתו
יוצא לצורך דוגמה חינה המפרץ מלחמת בזמן המרכזים פעילות אליו. המקומית הנאמנות את מגבירה גם
מהירח היערכות איפשרח השכונתיים המרכזים גמישות אליו. להתכונן או לחזותו היה ניתן שלא דופן,
לאיתור במבצע סוציאליים לעובדים שניתן הסיוע היא נוספת דוגמה לעזרח. לנזקקים מענה למתן

בחורף. ביתם בחימום לעזרה הזקוקים קשישים

חשכונהן למען למלא המרכז יגול תפקידים אלו 1.3

תפקידים: סוגי ארבעה השכונתי המרכז מבצע כיום
הפורמליים השירותים של ויידוע הקשישים המטופלים במצב השינויים אחר מעקב  שמירח'' ''כלב .

הצורך. במקרה
וההתנדבותיים הפורמליים השירותים של המערכת בתוך הכיסאות בין הנופלים אלה של  "תופס" .
נזקקים אך הסיעוד, חוק במסגרת זכאים להיות דיים מוגבלים שאינם בקשישים טיפול (לדוגמה, בעיר

נוספים). לשירותים
חברתי, ולמועדון חמות לארוחות מימון (לדוגמה, השכונה לתוך נוספים שירות משאבי של  ''יבואן'' .

פיננסיות). זכאויות ניצול הגברת
עזר כוח הספקת (עלידי בלתיישיר ובאופן (בכוחהאדם) ישיר באופן לקשישים שירותים של  "ספק" .

ואחיות). סוציאליים לעובדים
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או בחלקם, מהם, באהד האם  להתרכז המרכז צריך תפקידים סוג באיזה  היא נפתרה שטרם הסוגיה
בכולם?

ומקיף, נרחב באופן המרכז תפקיד את תופסים חלקם דעות. מגוון הרכזים צוות בקרב קיים כיום
מכל נרחב גיוס כוללת זאת תפיסה הקשישים. התושבים לגבי מרבית במידה רלוונטי להיות לו שיאפשר
המוגבלים הקשישים, למרב השירותים מרב ואספקת גיוס שיטות מגוון הפעלת האוכלוסייה, שכבות

כאחד. ובריאים

שירותים, של ביותר מוגבל מספר לספק מסוגלים המתנדבים זו, תפיסה לפי יותר. צנועה תפיסה לאחרים
היעילות בחיזוק להתרכז היא ביותר הטובה האסטרטגיה לפיכך, סביר. איננו נרחב גיוס ואילו

מתנדבים. של קטנה קבוצה בקרב והסולידריות

ו"דובר" המקומיים הקשישים לטובת נרחב שכונתי גיוס של "זרז" במרכז רואה כן, אם אחת, תפיסה
כמוסיפים ורק אך המתנדבים את רואה השנייה התפיסה השכונה. לגבולות מעבר צורכיהם את המייצג
הרכז של התפיסה רוחב בין קשר שיש נראה, פורמליים. שירותים של הקיימת לרשת קטן, אך חשוב, נדבך
הדלות השכונות שתי של הרכזים בידי מוצגת יותר הרחבה התפיסה שכן בשכונה, בשירותים המחסור לבין

בשירותים. יותר

העובדה עם משלים הפרויקט אם חשובות. מעשיות השלכות לה שיש חשובה, דרכים פרשת כן, אם זוהי,
עליו אזי ופו') אישי טיפול ביתית, (עזרה שלו היעד אוכלוסיית של חשובים צרכים לספק מסוגל הוא שאין
רכזי פי על הרכזים. ועל המקומיים המקצוע אנשי על התושבים, על זו השלמה של התוצאות עם להתמודד
ליווי/הסעה לשירותי או ביתית לעזרה אישי, לטיפול בבקשה למרכז שפנו הקשישים רוב המה"שים,
שבתחילה למרות זאת, לעומת הסוציאליים, העובדים מאוכזבים. נותרו נענו, ולא קצרה בהתרעה
של ביותר הדחופים הצרכים עם בהתמודדות להם לסייע תוכל שלא מחשש לתכנית בספקנות התייחסו

אחרים. בתחומים בעלתערך תרומה תורמת שהתכנית כיום סבורים מטופליהם,

המגבלות את מקבלים חלקם שלחם. התפקיד את תפיסתם באופן תלויה אלה למגבלות הרכזים תגובת
הקשישים ציפיות למרב מענה לתת שיש סבורים חלקם הקיים. במסגרת ופועלים הפרויקט במשאבי

נוספים. מתנדבים לגיוס משאבים יותר ומקדישים
שירותים והספקת יותר נרחב גיוס והמשאבים. הניהול שיטות על גם השלכה יש השונות התפקיד לתפיסות
עצמית עזרה עידוד כגון מתנדבים, לגיוס פורמליות פחות טכניקות לוודאי, קרוב ידרשו, יותר נרחב בהיקף

לתושבים. יוזמות יותר והענקת הדדית, ועזרה

שאף המקורי התכנון התושבים? או הפרויקט ראשי  הקדימויות את לקבוע צריך הפרויקט במסגרת מי
כצפוי הפרויקט, ראשי שיזמו שירותים על הדגש הושם היום עד אך הללו, המקורות שני בין לאיזון להגיע
אם עדיין ידוע לא אנג'לס. ירושליםלוס לפרויקט שנבחר זה דוגמת פורמלי מודל של הראשונים בשלבים

תמשיך. זו מגמה

לשירותים גוחאדס לספק השכונתי הג*וס של *כולת1 .2

כללי 2.1

הגיוס שיטות כל נוסו טרם השכונתי. הגיוס יכולת גבולות על חדמשמעי באופן להצביע מדי מוקדם עדיין
לכך עדות אין ניכר. גיוס פוטנציאל עדיין שקיים סבורים הרכזים רוב הגיוס. מקורות כל נוצלו וטרם
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הפורמלית החסות הקשתה שועפאט הערבית בשכונה רק בגיוס. פוגעת הפרויקט של הפורמלית שחחסות
הכללי. הפוליטי המצב בגלל מתנדבים גיוס על

אנשים של להתנדבות גורמות השכונה של מיוחדות שבעיות כשם משלו. וחסרונות מעלות שכונתי לגיוס
מחשש בשכונה מלהתנדב שנמנעים אנשים ישנם כך מהם, ורחוקות רחבות לבעיות אדישים שנשארים רבים

שכניהם. עם הביןאישיים היחסים במרקם שיפגעו

המסוגלת שכונה אין שני, מצד .1.2 בסעיף שפורט כפי השכונה, מתוך לענות יותר קל מהצרכים חלק על
לפגוע עלול הדבר לשכונה, מחוץ מתנדבים של גיוס ייעשה ואם הדרוש, המתנדבים מגוון כל את לספק
לכך סימנים הופיעו טרם בשכונה. קהילתי לפיתוח ובניסיונות המקומי המתנדבים גוף של בסולידריות

ייטב. כן המתנדבים שירבו ככל הלקוחות, שמבחינת וכמובן ברחביה, או יובל בקרית

נוער קבוצת כגון ייחודיים, מקומיים כוחאדם משאבי ולנצל לגלות מסוגלת מקומית תכנית כי התברר
מקצוע ואנשי חשבון רואי דין, עורכי לעודד הוא הופעל, לא שעדיין זו, ברוח אחר רעיון יובל. בקרית
ממוקמים בהם בבניינים המתגוררים לקשישים לסייע רחביה, בשכונת משרדים להם שיש אחרים
קניות סל בהעלאת עזרה מתן או משבר, במצבי אליהם הקשיש של פנייה עלידי לדוגמה, המשרדים.
ידידותיים". "משרדים של במינה מיוחדת תמיכה מערכת ליצור יכולים הללו המשרדים גבוהה. לקומה

לביתחספר. הפיזית הקירבה בגלל קלות, ביתר ביתספר תלמידי להפעיל מסוגלת שכונתית תכנית
של האפשרי הגיוס למרב להגיע כדי רחב מספיק תפקידים מגוון להציע שכונתית לתכנית קל לא
מאמץ להשקיע לרכזים כדאי כי התברר אולם התכנית. של התחלתי בשלב במיוחד קשה הדבר מתנדבים.
המתנדבים לקראת לבוא גם חשוב מסוים. אחד למתנדב תפקיד יצירת כדי עד אפילו זח, בכיוון

קבוע. בסיס על זאת לעשות רוצים אינם אך להתנדב, שמעוניינים

זקוק הרכז מגוונות. גיוס שיטות הופעלו האופטימליות לתוצאות להגיע וכדי מאלה, אלה נבדלות השכונות
כל לא לדוגמה, המיוחד. לאופייה הגיוס את להתאים וכדי השכונה את להכיר כדי ולסבלנות לזמן
שימוש שוקלת הרכזות השכונות באחת מאורגנת. להתנדבות תושבים לגיוס שווה במידה פתוחות השכונות

מסוימים. צרכים עם להתמודדות עצמית, עזרה של בגישה גם

השכונות, ברוב הראשי המגייס חיה העירייה עלידי המועסק הרכז שבעוד היא, זח לגיוון נוספת דוגמה
כחברים תפקידם במסגרת חלאפורמליים, המקומיים שהמנהיגים יותר מקובל היה בשועפאט הרי

הגיוס. עבודת רוב את יבצעו הפרויקט, של המקומית התיאום בוועדת

שנכונותם מכיוון ממושכת, תקופה ובמשך גבוהה באיכות יסופקו לא שכונתיים ששירותים סיבה כל אין
פחותים היו לא זמן, לאורך ומהימנותם והתמדתם בהכשרה, להשתתף השכונה מתוך שגויסו המתנדבים של
מעבודה הסיפוק ומידת ולתיגמול להכשרה מימון מאפשרת העירייה תמיכת אחרים. מתנדבים של מאלה

אחרת. התנדבותית מעבודה פחותה אינה בשכונה

גאוכלוס"ח קבוצות של מגוון מתוך גיוס 2.2

וכלה ביתספר מילדי החל אוכלוסייה, קבוצות של רחב מגוון מתוך מתנדבים לגייס הצליח הפרויקט
עתה, עד מכל פחות שנוצלה הקבוצה לצפות, היה שניתן כפי זו. מעין לתכנית חיוני שהוא דבר בפנסיונרים,
קבוצת היא שלהם, המיוחדות הזמן למגבלות המותאמים תפקידים דווקא דורש המיוחד ושאופייה
עבורו לפתח שראוי נוסף כוחאדם של פוטנציאלי למקור דוגמה זוהי .5030 בגילים העובדים, המבוגרים
עשויה לבית, קרובה העבודה שכונתית שבהתנדבות העובדה מתאימות. גיוס ושיטות מיוחדים תפקידים

לשכונה. מחוץ הפועל לגוף יחסית זו, אוכלוסייה קבוצת מתוך לגייס המה''ש על להקל
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מתנדבים יש והשקעה. מעורבות של שונות רמות המצריכים תפקידים יצירת של החשיבות על הצבענו כבר
של קבוצה הצורך. בשעת להם ושיקראו "בכוננות" להיות שמעדיפים כאלה ויש ארוך, ולטווח קצר לטווח
נמצא נוסף פרויקט לפסח. בתים ניקוי עלידי אחת בשכונה חדפעמית תרומה תרמה מחו"ל אורחים

צבאי. בכלא הנמצאים חיילים הפעלת והוא בתכנון

פרויקט במסגרת קשישים למען לפעול שבחרו (1513 (בגילים בתיספר תלמידי של רחבה הפעלה נעשתה
עוסקים הגדול רובם תלמידים. הינם הפרויקט מתנדבי מכל 4096 החינוך. משרד של אישית מחויבות

הביקור. שעות של הארי חלק נזקף ולזכותם חברתיים בביקורים

גיוס ש>טות 2.3

"גיוס של היא נוספת יעילה שיטה יזום. אישי גיוס היתה השכונות בכל ביותר המועילה הגיוס שיטת
תפקידים מזהים התנדבותי, פוטנציאל בעלי הנחשבים קבוצות או פרטים מאתרים זו בשיטה ייעודי".
לא אולם יחידים, לגבי זו בשיטה השתמשו הרכזים למטרה. המותאם גיוס מערך ומעצבים ייעודיים
רוצים שממנה קבוצה בחירת על מבוסס יעוד קבוצת גיוס קבוצות. לגבי מספקת במידה בה השתמשו
יש אם לבצע. יש שאותם לתפקידים או לתפקיד המתאימות מסוימות תכונות יש זו שלקבוצה בגלל לגייס
לקבוצת שפונים לפני עוד ומוגדר קיים התפקיד היעד. קבוצת למגבלות התפקיד את מתאימים צורך,
להם. ומחכה עבורם במיוחד שהוכן לתפקיד אלא כללי, באופן להתנדב נקראים אינם המתנדבים היעד.

קבוצה. כל עם לעבוד ניתן זו בצורה

מתנדבים של חלקי שילוב היא הפרויקט, במסגרת אותה לבדוק שמתחילים הגיוס, להגברת נוספת דרך
הפרויקט. של הארגונית המסגרת לתוך מאורגנים בלתי

השכונתית ההתנדבות לתכנית פורמלית ישות של חסות .3

מקרב ומיוזמה מתמיכה חן  בספרות) שנחזה למה (בהתאם העולמות משני התכנית נהנתה עתה עד
רבה במידה סמכותה את הפעילה העירייה כי לציין יש העירונית. הרשות של המשאבים מן והן השכונה
העו"ס בידי עליהם והפיקוח התכנית במסגרת רב פעולה חופש ניתן המקומיים לרכזים רגישות. של

תומכת. ובצורה בעדינות נעשה (מר''צ) הבכיר המקומי
בשכונה סמכויות. יותר עצמם על ליטול רוצים היו שהתושבים לכך סימן כל אין וברחביח יובל בקרית
הובא והדבר המקומית, התיאום ועדת בקרב והן המתנדבים בקרב הן סימנים, לכך יש שועפאט הערבית

הכוללת. בתכנית בחשבון

שני, מצד ויוזמה. מקומית תמיכה ליותר מביאה היתה ריכוזית פחות גישה האם לדעת ניתן אם ספק
בספק. מוטל אינו המרכזי הפורמלי המקור מן שהתקבלו המשאבים של ערכם

הפורמלית החסות יתרונות
החסות. מעניקת לרשות השייכים אלה בעיקר מקצועיים, גורמים מצד פעולה שיתוף .

מוראלית). ותמיכה ייעוץ הכשרה, (תכנון, בשטח העובדים לרשות העומדים משאבים .

הרשות של המקצוע אנשי של ברצונם תלוי שהדבר במידה  המתנדבים תפקידי את להרחיב האפשרות .
החסות. נותנת
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עירונית. אב בתכנית נכללת היא כאשר יותר מובטחת ארוכה זמן לתקופת התכנית המשכיות .

(ממכון ותכנון הערכה של תשומות לדוגמה אחרים, פורמליים מגופים מקצועית עזרה גיוס של האפשרות .
■■:,. ברוקדייל). י

הפורמלית החסות חסרונות
פורמליים ולא פורמליים גופים עם פעולה שיתוף מנעה העירונית שהחסות לכך סימן כל אין עתח עד .

המקומית. המעורבות את מה במידת הגביל העירייה עם פעולה שיתוף שבשועפאט ייתכן נוספים.
שועפאט, (למעט בשכונות המתנדבים גיוס את הגבילה העירונית שהחסות לכך סימן כל אין עתח עד .

פוליטיות). מסיבות
לקויים עירוניים לשירותים קשורה שהיתה התושבים, בעיני מסטיגמח התכנית סבלה שכונות בכמה .

בלבד. זמנית היתה זו תופעה כי נראה אולם באזור.

טיפול) מסייעי מידע, (מרכז מסוימים פרויקטים להקים הצוות נדרש הכוללת, התכנית במסגרת .
לא. אם ובין התושבים של לעדיפויות התאימו אלה אם בין בשכונה,

רב זמן להקדיש עליהם והיה אחד, מממונה יותר היה שלרכזים לכך גרם הפרויקט של הארגוני המבנה .
רבות. בישיבות ולהשתתפות שונים לדיווחים

ההתנדבות תכנית לגין מקצועיים שירות גוימ* 1ץ פעולת *>תוף A

של הפעולה ושיתוף התכנית, עם הארגונים של הפעולה שיתוף  מישורים בשני להתייחס יש זו לסוגיה
יחידים. מתנדבים ועם התכנית עם יחידים מקצוע אנשי

הגופים מצד טוב פעולה לשיתוף כלל, בדרך הביאה, לתכנית ירושלים עיריית שהעניקה החסות .
קופת הציבור, לבריאות האגף סוציאליים, לשירותים הלשכות כגון שירותים, המספקים הפורמליים י

השלבים, בכל המקצועיים הגופים עם בתיאום דגלה שהתכנית להזכיר חשוב זה בהקשר וכר. חולים
חשו הללו הגופים מכך, כתוצאה לה. שקיוו מזו פחותה יוזמה או ההתקדמות האטת חשבון על אפילו
צומצם  העירייה של הפנימית בפוליטיקה הפרויקט מעורבות  החסות של אחר חיסרון בנוח.

זו: מתואמת לגישה דוגמאות בנושא. בטיפולו הפרויקט צוות של מיומנותו בזכות למינימום

אחיות ושל הסוציאליים, העובדים של נציגים שכללה ועדה במסגרת פותח הטיפול מסייע תפקיד .
וקופתחולים. הציבור בריאות

תיאום עלידי הפרויקט, עבודת על להשפיע יכולת יש ולאחיות סוציאליים לעובדים הארגונים, לנציגי .
לקוחות. הפניית ועלידי המקומיים הרכזים עם מטרות

את השונים הארגונים עם ולתאם המקצועיים, העובדים של לתפקידים לפלוש לא הקפידה התכנית .
אליהם. הלקוחות הפניית

באופן פעולה ישתפו בשטח שהעובדים לכך לגרום בכדי מספיקה איננה העירייה, ארגוןהאב, של החסות
נוספים: גורמים מספר תרמו השדה ברמת המוצלח לשיתוףהפעולה המה"ש. עם ויומיומי פעיל
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הדחופים השירותים את לספק הצליחה לא שזו משום התכנית, כלפי ספקנים היו העובדים בתחילה, .
השתכנעו ואף המתנדבים, תרומת של בערכה הסוציאליים העובדים השתכנעו הזמן, עם ביותר.

לעבודה. ומהימן יעיל כעמית לתפקד יכול שהמתנדב
לקחו שהמתנדבים משום עליהם הקל ואף הסוציאליים העובדים של העבודה לנטל הוסיף לא הפרויקט .

הקשישים. אצל הביקורים מן וחלק הביורוקרטיות המשימות מן חלק עצמם על

ובעדינות. בטקט המקצועיים העובדים עם היחסים את טיפחו המה"ש רכזי .

משעות חלק לקיים לעו"סים הוצע משותף, משרד השכונתי ולמרכז לעו"סים היה לא שם במקומות .
המרכז. במשרדי שלהם הקהל קבלת

בתכנון מאוד מעורבים היו בכירים) (עו''סים הסוציאליים העובדים של הישירים שהמפקחים העובדה .
ולשיתוף. לתיאום תרמה הפרויקט

המקצועי, לעובד היחיד המתנדב בין השותפות היא המפתח נקודת הטיפול, מסייע תפקיד לפיתוח באשר
של לכיוון הדחף כל מדי. ומהירה לכת מרחיקת התקדמות מפני והאחיות העו"סים בקרב רתיעה היתח
נאלצו, ואלה  ברוקדייל וצוות העירייה צוות מכיוון הגיע המקצוע לאיש המתנדב שבין ביחסים חידושים
עוד המבחן ששעת לומר ניתן המתנדב. תפקיד הרחבת את למתן המקצועיים, העובדים של החששות עקב
בקליטת ועבודה זמן להשקיע בשדה המקצועיים העובדים של הנכונות מידת מהי עדיין ברור לא לפנינו.

הטיפול. מסייעי

ולרכזים למתנדבים 1חדרכח חגשרח ,5

מתנדבים הכשרת 5.1

לקחים מספר נלמדו המידע, מרכז למתנדבי הכשרה קורס במסגרת בפרויקט שנצבר הניסיון בעקבות
מתנדבים: הכשרת לגבי

בעיקר ולהתרכז נושאים של קטן מספר לכסות צריך לתפקיד הכניסה לפני הניתן הכשרה קורס כל
שאפשר כמה עד להמעיט יש התפקיד. לביצוע הנדרשים ולשיטות לנתונים הקשורה מעשית בהכשרה
יצליחו שלא הפוחדים המתנדבים של הטבעיים חששותיהם את להרגיע יש תיאורטי. רקע חומר בהעברת
להתכונן עליהם כך ומשום העצמי, ביטחונם את שתגביר להכשרה זקוקים מתנדבים במשימה. לעמוד
מה כל את ביותר העריכו המתנדבים המידע, מרכז של בקורס בפניהם. שיעמדו האתגרים לאותם מראש
וכן מודרכים), ביקורים באמצעות שנלמד מה (בעיקר לקוחות להפנות עמדו שאליהם השירותים על שנלמד
במילוי להתאמן שחיוני גם נמצא לקוח. עם עובד מפגש של הדמיה נעשתה שבו התפקידים משחק את

טפסים.

השיטות בלבד. חלקית הצלחה היתה הפרונטליות להרצאות ההדרכה. שיטת לגבי הוא שנלמד נוסף לקח
בכישורים אימון דיון, תפקידים, משחק כולל יותר, הרבה כמועילות התגלו הקהל השתתפות על שהתבססו
שהוא. רקע מכל מתנדבים של ולנטיותיהם ליכולתם מתאימה זו לימוד שיטת מודרכים. וביקורים דרושים

התנדבות לתפקידי במיוחד העבודה, תחילת לפני הניתנת הכשרה ההכשרה. במועד קשור השלישי הלקח
הכישורים הם אלו זה בשלב יודעים אינם המתנדב והן המדריך שהן משום ביותר, שימושית איננה חדשים,
את לתכנן עדיף ולימוד. אימון של רבה מידה הדורשות ביותר, הקשות המשימות הן ואלו ביותר הנחוצים
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כמתואר העבודה, תחילת לפני הניתן הקורס את כולל הראשון השלב כאשר שלבים, בשני מראש mvonn . '
לספק יש להם, החסרה ההכשרה מהי ולמדו קצר זמן עבדו שהמתנדבים לאחר השני, בשלב ואילו לעיל,
אין המתנדבים לרכז אם החוץ מן מדריכים (בידי עבודה כדי תוך למדי אינטנסיביות השתלמויות להם

יזמו).

והיקף המתנדבים מועילות להגברת ותרומתה ההכשרה של חשיבותה הוא שנלמד ביותר הבסיסי הלקח
התמדתו את וכן ממנה, שביעותרצונו ואת לתכנית המתנדב נאמנות את מגבירה גם ההכשרה תפוקתם.

בתפקיד.

למתנדבים שוטפת הדרכה 5.2

לשמוע יוכל שהמפעיל כדי נחוצה אישית הדרכה וקבוצתית. שוטפת אישית הדרכה לקבל צריך מתנדב כל
לשמוע יוכל שהמתנדב וכדי שביעותרצונו, ועל בעיות על בעבודה, ההתקדמות מידת על מהמתנדב " . י ..,

חדש שירות הפעלת שבתחילת מורה אנג'לס ירושליםלוס בפרויקט הניסיון הסוגיות. אותן לגבי מהמפעיל
הרכז. תפקיד בעיצוב בחשבון זאת לקחת ויש רחב, בהיקף צמודה אישית להדרכה זקוקים המתנדבים

:.■ בשבוע. פעם אישית הדרכה או בהתייעצות להסתפק ניתן הזמן במשך
העבודה. במהלך העולות ולמתנדבים, למפעילים משותפות בבעיות לדון כדי נחוצה קבוצתית הדרכה . _ .

לביצוע. קשה הקבוצתית ההדרכה גיבוש תהליד כי לימד אנג'לס ירושליםלוס פרויקט של הניסיון
יחד רב. זמן לאחר אלא חשיבותה את מבינים ולא קבוצתית בהדרכה עניין מגלים לא חדשים מתנדבים
קבוצתית בהדרכה להשתתף מוכנים הם מהתפקיד נפרד בלתי חלק זה כי מבינים הם כאשר זאת, עם
גם מהתפקיד. נפרד בלתי חלק שזח העובדה את מפנימים שהם ולאחר שבועות, לשישה אחת בערך
של תהליך לעבור עליהם וגם נוספת מעמסה בכן שיש משום קבוצתית הדרכה לבצע נלהבים לא הרכזים
, \ _. י י זו. הדרכה של ובחשיבות בצורך השתכנעות

י; . י V י י . י ■ "*■.**■" ■(

, :: ■ . המתנדבים לרכז הכשרה 5.3

האם עבודה? כדי תוך תפקידו את ללמוד יכול הוא שמא או ניסיון בעל להיות צריך המתנדבים רכז האם
כל שאין מורה ירושלים בפרויקט הניסיון ניסיון? חסר או הכשרה חסר אדם זח לתפקיד למנות כדאי
האתגרים מתנדבים. בניהול מעשי ניסיון כל לו שאין רכז במינוי ניכר, חיסרון קיים ולמעשה יתרון,
גם נוספים ומשאבים יקר זמן חוסכת וההכשרה מראש, לצפייה ככולם, רובם ניתנים, הרכז בפני העומדים
גיוס בשיטות ידע יהיה שלרכז גם חיוני קבוצות. והנהגת מנהיגות של בתחום הם החיוניים הכישורים כן. 

בסיסיות. הערכה ובשיטות אפשריות) שיטות של הרחב למגוון מודעים אינם הרכזים (רוב .

L ■  
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אליה שואף שהפרויקט השירות רמת .6

יותר? גבוהה רמה או המתנדבים של הטבעית הרמה  הרכז רצון את להשביע שצריכה השירות רמת מהי
הרלוונטיות ותהיה גבוהה, שירות רמת מספקת שאיננה תכנית רצויה. תמיד גבוהה שירות שרמת ספק אין
תכנית בה, המושקעים המשאבים את מצדיקה איננה תהיה, אשר הלקוחות של העיקריים לצרכים שלה
את לבצע המתנדבים של המיומנויות שיפור פירושה הרמה העלאת במאוחר. או במוקדם תגווע כזו
ומשאבים מימון, זמן, מצריך הדבר הפרויקט. חשיבות לגבי שלהם התפיסות וחיזוק יותר, טוב תפקידם .,. ,
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ההכשרה בדרישות לעמוד מוכנים שאינם פוטנציאליים מתנדבים ודחיית ולהדרכה, להכשרה חומריים
וההדרכה.

שביעותרצון הביעו המה"שים רכזי התפוקות. ומועילות יעילות של שוטפת הערכה בביצוע צורך יש בנוסף,
השירות מועילות של ושיטתית אובייקטיבית הערכה כל נעשתה לא אולם ללקוחות, הניתן השירות מאיכות
לבדוק יש אזי התכנית, מיעדי אחד היא התפוקה איכות כאשר והמתנדבים. הלקוחות שביעותרצון של או
חיצוניות תשומות בעזרת בעצמם, ההערכה את לבצע יכולים הרכזים לא. או טוב הוא הניתן השירות האם

והפיקוח. ההדרכה בתחום מצומצמות

המה"ש רגז של מעמדו .7

בהתחלה. בעיקר ביותר, כבד הוא חדש מסוג תכנית להקמת הנוגע בכל הרכז של כתפיו על המונח הנטל
הנוספים התפקיד מרכיבי וכל עבודה קשרי יצירת ישיבות, תפקידים, פיתוח גיוס, לבצע ניתן אם ספק
תלויים חדשים מתנדבים כאשר ניסיון. חסר או הכשרה חסר הרכז כאשר במיוחד משרה. חצי של במסגרת

אחרת. חיונית לפעילות זמן להקדיש מסוגל אינו הרכז המידע, ממרכזי באחד שקרה כפי ברכז, מאוד
מועברות השוטפות המינהליות והמטלות עצמאי, באופן עובדים המתנדבים מבוססת, כבר התכנית כאשר

חלקית. במשרה ברכז להסתפק שניתן ייתכן אז למתנדבים, מהרכז

שוגים מסוגים בשכונות ההדגמה פרויקט הפעלת .8

שונים מסוגים בשכונות אחת ובעונה בעת התנדבות פרויקט בפיתוח הכרוכות העיקריות ההתלבטויות שתי
הגבה תוך עצמאי באופן הפרויקט את ההתחלה מן לפתח מקומי פרויקט רכז לכל לאפשר האם (א) הן:
השירותים את מראש לתכנן העירונית ברמה הפרויקט למפעילי לתת או במקום, ולקדימויות לצרכים
שפה (כגון מיוחדים מאפיינים לה שיש שכונה ההדגמה בפרויקט לכלול האם (ב) השכונות, בכל שיופעלו
השכונה שילוב על מקשה אשר דבר מיוחדת), תרבותית מסורת או מיוחדים, גיאוגרפיים מאפיינים שונה,

ארגונית. מבחינה בפרויקט

משותפים שירותים או שכונה לכל ייחודיים שירותים  הראשונה לסוגיה באשר א)

מראש, מתוכננים משותפים שירותים של לכיוון הכף נטתה בירושלים, הפרויקט של ההדגמה בתקופת .

כה. עד הממצאים פירוט להלן נוספים. ייחודיים שירותים לפיתוח תשתית שיהוו

מראש: המתוכננים השירותים בדגם התומכים ממצאים

נראה בקשישים. בטיפול לעו"ס בסיוע וצורך ובהפניה, במידע צורך  דומים צרכים היו השכונות לכל .
דומה. לפתרון גם מקום שיש מכאן

התרכז בשועפאט המידע מרכז צוות לדוגמה, המיוחדים. המקומיים לצרכים שירות כל להתאים ניתן .

לאנשי הגישה בהרחבת התרכז רחביה צוות ואילו ולשירותים, כספיות להטבות זכאויות מימוש בעידוד
אחרים. ובנושאים מקומיים מקצוע

ובניסיון ברעיונות ההדגמה, תקופת כדי תוך זו, את זו מפרות שירות דגם אותו של שונות גרסאות .
שנרכש.
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מאשר יסודיות ביתר הפרויקט בכל להפעלה שנבחרו שירותים של היישום פוטנציאל את להעריך ניתן .
. . ,,, .,., בלבד. אחת בשכונה הופעלו אילו י:..

ולמימון. לניהול לתכנון, המטה במשאבי יותר חסכוני שימוש מאפשר דומה תוכן .

< A■ . שאלה: בסימן מראש המתוכננים השירותים דגם את המעמידים ממצאים
הוא בו במקום ושכונה. שכונה בכל ביותר הגבוהה בעדיפות תמיד איננו המרכז עלידי שנבחר השירות .
של בתמיכה לפגוע ועלול הפרויקט משאבי של הניצול מיעילות גורע הדבר העדיפויות סולם בראש אינו

בפרויקט. תשומות ליזום ובנכונותם השכונה תושבי ושל המקומי הפרויקט צוות

שונה מזו. זו שונות שכונות שלוש הקיף הפרויקט  שונות או דומות שכונות  השנייה לסוגיה באשר ב)
לה. הרלוונטיים בממצאים ונתרכז הערבית, האוכלוסייה עם השכונה במיוחד

הערבית: השכונה בהכללת התומכים ממצאים
תקופת תום עם מיד יישומו את יאפשר יהודי ובאזור ערבי באזור הפרויקט של המקביל הפיתוח .

נוסף. מיוחד הדגמה פרויקט יחייב ולא יהודיות, לקהילות והן ערביות לקהילות הן ההדגמה
היהודית  הקשישים אוכלוסיות שתי בין והשונה הדומה על לעמוד לצוותים מאפשר המקביל הפיתוח .

המשותף. מהניסיון וללמוד  עירוניים באזורים והערבית
הכללת בישראל. הערבי במגזר כמעט ידוע בלתי מושג חינו שכונתית'' מאורגנת ''התנדבות המושג .

הערבית. האוכלוסייה בקרב גם ומעשי ישים זח שמושג הוכיחה בפרויקט הערבית השכונה >

שאלה: בסימן הערבית השכונה הכללת את המעמידים ממצאים
נפרדים קורסים קיום הצריכה במקביל ערבית ודוברות עברית דוברות בשכונות הפרויקט הקמת . ; ;
הפעלת את עיכב זה דבר נתונים. לאיסוף נפרדים כלים מערכי והכנת אחד, קורס במקום למתנדבים

 בהמשך. יותר מהירה התקדמות איפשר אך הראשונים, בשלבים הערבית בשכונה הפרויקט

מהעבודה חלק הערבית בשכונה הפרויקט מפעילי על מוטלת ערבית, דובר לחוקר מימון בהעדר .
* הפרויקט. כמפעילי השוטף תפקודם על מקשה והדבר המחקרית 

ערכ*ת בשכתה מאורגנת התנדבות הפעלת .9

פורמלית במסגרת לפעול מוכנים מתנדבים לפיו המערב, בארצות הנפוץ המאורגנת ההתנדבות דגם ..■. .: י\
ייתכן זאת, לאור בישראל. הערבי במגזר בקושי אך מוכר ומסודר, קבוע זמנים לוח ועלפי וחיררכית, .""'..■
שהמושג העובדה היא בשועפאט אנג'לס ירושליםלוס פרויקט הפעלת של ביותר המשמעותית שהתוצאה .

הפרויקט של היהודיות השכונות של לזה דומה בהיקף התגייסו מתנדבים שורש. והכה נקלט אכן החדש ;
מקרב מתנדבים יותר גייס שועפאט של השכונתי ההתנדבות מרכז מזאת, יתירה בתפקידיהם. והתמידו
העובדים של ציפיותיהם על עלו אלה הישגים ורחביה. יובל בקרית המה"שים מאשר השכונה, תושבי

בשכונה. הסוציאליים
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בהם שראו מהזקנים (1) מקורות: ממספר בלגיטימציה זכו שועפאט מה"ש של החדשים המתנדבים
התיאום ועדת מחברי (2) פורמלית, לא בצורה הערבית בחברה המוכרת ההתנדבות מסורת של ממשיכים
תושבי בקרב מאוד מקובל מעמד לעצמה לבנות שהצליחה שועפאט, של הרווחה מלשכת (3) השכונתית,

פעלו. הם ושבחסותה השכונה,
גם מושפעת בשטח ופעולתו ירושלים עיריית של שירות הינו בשועפאט הרווחה שירות זאת, עם יחד
תהליך על השפיע והדבר רב היה המתח בהן בשנים הופעל הפרויקט המתוח. והבטחוני הפוליטי מהמצב
של הפורמלית לחסות מיוחדת משמעות העניק הוא ראשית, דרכים: במספר בשועפאט המה"ש הקמת
עקרונית מוכנים שהיו השכונה מתושבי חלק בשועפאט הפרויקט רכזי לדברי לפרויקט. ירושלים עיריית
הצעירים המגוייסים רוב ישראלית. חסות תחת הפועלת לתכנית מלהצטרף נרתעו השכונה למען להתנדב
ראשי שנית, הרווחה. לשירותי ביחס פרגמטית בגישה הרכזים, לדברי הדוגלים, גברים או נשים היו
השכונה. של הצעירה פורמלית הבלתי מהמנהיגות נציגים לפרויקט לרתום דאגו בשועפאט הפרויקט
גם אלה נציגים רבים. תושבים בעיני לגיטימציה למה"ש העניקה השכונתית התיאום בוועדת השתתפותם

לפרויקט. מתנדבים לגייס כדי רבות פעלו

זיהו בשכונה המקצוע שאנשי הצורך חיובי. נראה בשועפאט לקשישים סיפק שהמה"ש השירותים מאזן
ציבוריים. ולשירותים לקיצבאות זכאותם את למצות הקשישים לתושבים סיוע היה ביותר כדחוף אותו
מתקשים שהם או לו, זכאים הם אם יודעים שאינם או קיים, מסוים שירות כי יודעים אינם מהם רבים
במילוי קושי מפאת וכן וכתוב קרוא ידיעת או העברית, השפה ידיעת אי מפאת זכאות תביעת להגיש

זה. לצורך יעיל מענה לתת נועדה בשועפאט המידע מרכז של הפעילות רוב טפסים.

ממוקם אשר לקשישים, שירותים המספק היחיד הציבורי הגורם הינה שועפאט של הרווחה שירותי לשכת
חדשים שירותים להקמת להביא עלמנת המה"ש במתנדבי להיעזר מקווים הלשכה עובדי השכונה. בתוך
להבליט כדי השוטף הצרכים בסקר המתנדבים בידי הנאספים הנתונים את לנצל מתכוונים הם בשכונה.

חדשים. שירותים להפעלת במתנדבים להיעזר ומתכוונים הקשישים של המצוקה רמת את
השירותים נגישות לשיפור מיידית תרמה בשועפאט המאורגנת ההתנדבות הפעלת כי לומר, ניתן לסיכום
של התפיסה בהחדרת מדרבן גורם היוותה חדשים, שירותים להוספת ואף הקשישים זכאים להם
רווחת את לקדם במאמציהם נוסף כלי בשכונה המקצוע אנשי בידי ונתנה המאורגנת, ההתנדבות

הקשישים.

כלכליים במונחים המתנדבים עבודת הערכת .10

השאר, בין תורמת, היא הפורמליים לשירותים למתנדב. והן לקשיש הן רבות תורמת ההתנדבות כידוע,
זה. בסעיף נתמקד ובה כלכלית תרומה

הרשויות באמצעות שירותים אותם להפעלת במשאבים ממחסור בחלקה נובעת התנדבותי שירות הפעלת
להעריך עלינו שומה לכן, השקעה. גם מחייב והוא עלות יש התנדבותי לשירות זאת, עם יחד הפורמליות.
העלות כי לזכור יש כמוכן עלותמועילות. של ניתוח ולבצע כלכליים, במונחים גם המתנדבים עבודת את

ההדגמה. תקופת בתוך שלה שוטפת מהפעלה יותר יקרה הדגמה תכנית של

ירושלים פרויקט במסגרת בשכר, מתנדבים רכז של אחת עבודה שעת הפעלת כי עולה שערכנו מהניתוחים
49954196d עולה מתנדבים הפעלת התנדבות. שעות 3.2 בממוצע מייצרת ההדגמה, בתקופת אנג'לס לוס
ממומנת), היתה ההתנדבות פעילות שכל ובהנחה לחישוב היסוד בהנחות (מותנה שכיר כוחאדם מעלות
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ל97,000 דולרים 70,000 בין לנוע יכול מתנדבים בידי התכנית הפעלת עלידי המושג השנתי החיסכון
לשנה, דולרים

שניים. בחרנו התנדבות תכנית של הכלכלי הערך לקביעת המקצועית בספרות המקובלים המדדים מן
שעת הניבה התנדבות שעות כמה כלומר בשכר, עבודה שעת של המכפיל את מחשבים הראשון המדד עלפי ,

כמה מחשבים השני המדד עלפי .(1991 שטייגמן ;1988 אליא (בן השכיר המתנדבים רכז של אחת עבודה
, .(1991 שטייגמן ;1991 ואברהם (גבעולי שכירים במקום מתנדבים הפעלת עלידי נחסך כסף .■.■

* * ""

מתנדבים רכז של אחת עבודה שעת עליר* המעצר התנדבות שעות מס8י 10.1 ."v;
סמך ועובדת מתנדבים רכזות שלוש הראשונות השכונות בשלוש עבדו אנג'לס ירושליםלוס בפרויקט
בשנה שבועות 48 במשך בשבוע עבודה שעות 20 הארבע לכל נזקוף אם משרה. בחצי אחת כל מקצועית,
מתנדבי של העבודה לשעות באשר שעות. 3,840 =48X20X 4 הן: בשנה שלהן עבודה שעות סה''כ אזי ";.__.

שעות. 1,240 כלומר, .1991 ספטמבר בחודש עבודתם שעות מספר על החישוב את נבסס הפרויקט,  ,
12,400 = 1,240 X 10 לשנה להם נזקוף ולכן הקיץ, חודשי שני במשך עובדים ואינם כמעט המתנדבים
כלומר: הרכזים של העבודה בשעות המתנדבים של העבודה שעות את מחלקים המכפיל לחישוב שעות.

.3.2 = 12,400 : 3,840

התנדבותית תכנית של לאלה הממצאים הושוו זו שאלה על לענות כדי קטן? או גדול זה מכפיל האם
(לא בתכנית ביותר הפרודוקטיבי המוקד צוות של המכפיל אביב. בתל המוקדים תכנית  אחרת שכונתית
זאת, עם לזכור, יש .(1988 אליא (בן בשכר רכז של עבודה לשעת התנדבות שעות 4.5 חיה כולה) לתכנית
השכונתי ההתנדבות למרכז ,1991 בספטמבר בשטח. עבודה שנות 6 אחרי זה למכפיל הגיע שהמוקד
תכנית .5 של מכפיל היה בלבד חודשים 21 עד שעבד אנג'לס ירושליםלוס פרויקט של ביותר הוותיק
הגיעה בלבד, 60+ ה בני מקרב המגייסת כללעירונית תכנית שהינה פתג''ם, אחרת, ישראלית התנדבותית
הגבוה המתנדבים מספר בזכות הזה לגובה הגיע המכפיל .11.5 של כולל למכפיל עבודה שנות 4 אחרי
שעות מספר ובזכות אנג'לס) ירושליםלוס בפרויקט 5030 לעומת 15080) רכז עלידי המופעלים יחסית
אנג'לס). ירושליםלוס בפרויקט 10 לעומת בממוצע בחודש שעות 22) מתנדב כל של יחסית הגבוה העבודה
לאחר הכמותי היעד כי לנו, נראה המכפיל. יגבר כך מתנדבים, לגייס יוסיפו הפרויקט שרכזי ככל

בשכר. רכז של עבודה לשעת התנדבות שעות 5 כלומר ,5 של מכפיל לחיות יכול הפעלה של שנתיים .

שכ>ר>ם במקום מתנדבים הפעלת על>ד> הנחסך הכסף סכום 10.2

שכיר שעובד הבלתימציאותית ההנחה על מתבססת שהיא מכיוון תיאורטית היא זאת חישוב צורת
מבצע חיה מתנדבים שמספר השונים התפקידים כל את שלו השבועיות השעות ב40 יכסח מלאה במשרה *
עבודה שעות למספר מתנדבים עלידי המבוצעות השעות סךכל את מתרגמים כלומר, שעות. מספר באותו ;

הצוותים. שני של בכסף העלות את משווים ואז מלאה, במשרה שכר של ■

מתגייס שהיה לשכיר הדרושה ההכשרה רמת לגבי הנחות מספר להניח יש זו בסיסית הנחה בעקבות
שתי הנחנו הללו מהסעיפים אחד בכל עבודתם. לניהול הנחוצים הרכזים מספר ולגבי זו לעבודה :.

היא למעסיקו (שעלותו מתנדבים רכז של הכשרה ברמת עובד בחשבון הובא העובד, סוג לגבי אפשרויות.
לגבי לחודש). ש''ח 3,000 הינה למעסיקו (שעלותו סוציאלי עובד של הכשרה ברמת ועובד לחודש) ש''ח 2,500
ואילו בפרויקט כמו רכזים מספר שיידרש דהיינו מרבית, היתה הראשונה ההנחה הדרוש הרכזים מספר

בשכר. מתרכזים חצי רק יידרשו השנייה ההנחה עלפי
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אפשרויות: של זוגות ארבעה יוצרות הללו ההנחות ארבע

מתנדבים רכז של הכשרה ברמת שכירים א. 1 הנחה
ההתנדבות בפרויקט כמו רכזים מספר ב.

מתנדבים רכז של הכשרה ברמת שכירים א. 11 הנחה
ההתנדבות בפרויקט מתרכזים כמחצית רכזים מספר ב.

סוציאליים עובדים א. 111 הנחה
ההתנדבות בפרויקט כמו הרכזים מספר ב.

סוציאליים עובדים א. ** הנחה
ההתנדבות בפרויקט הרכזים כמחצית הרכזים מספר ב.

השווה מספר בשנה, שעות 12,400 יעבדו הפרויקט מתנדבי 1991 בספטמבר הפרויקט של התפוקה בסיס על
בכסף שהחיסכון מכאן, בשנה) שבועות 48 למשך שבועיות שעות 40 בסיס (על שכיר של עבודה שנות ל6.5

כדלקמן: הוא הנ"ל ההנחות זוגות ארבעת לאור

82,500$ של לחיסכון השווה הפרש שכיר, מכוחאדם 4596 יעלה המתנדבים של כוחחאדם : 1 הנחה לפי
בשנה.

70,250$ של לחיסכון השווה הפרש השכיר. מכוחהאדם 4996 יעלה המתנדבים של כוחאדם : 11 הנחה לפי
בשנה.

של לחיסכון השוות הפרשה השכיר, מכוחהאדם 4196 יעלה המתנדבים של כוחחאדם : 111 הנחה לפי
בשנה. 97,130$

של לחיסכון השווה הפרשה השכיר, מכוחהאדם 4496 יעלה המתנדבים של כוחהאדם : ** הנחה לפי
לשנה. 85,900$

,70,250$ איפוא, חינו, ההדגמה) תקופת (במסגרת שכירים במקום מתנדבים הפעלת של המינימלי החיסכון
לגייס יוסיפו הפרויקט שרכזי ככל .67,500$  לשנה ההתנדבות תכנית הפעלת מעלות ליותר השווה
המתנדבים שעלות חושב בשטח עבודה שנות 4 כעבור לדוגמה, פתג"ם, בתכנית החיסכון. יגדל כך מתנדבים

מחליף. שכיר כוחאדם מעלות ivao היתח

שכירים במקום מתנדבים בפעולת הנחסך הכסף :9 לוח

של החליפין שער לפי (ב$ שכירים עובדים במקום מתנדבים מהפעלת אחת בשנה הנחסך הכסף א.
(1991 ספטמבר

IV הנחה 111 הנחה 11 הנחה 1 הנחה
85,900 97,130 70,250 8^500

של העבודה שעות מס' בסיס (על שכירים של עבודה שנת מעלות כאחוז מתנדבים של עבודה שנת עלות ב.

(1991 בספטמבר המתנדבים
4495 419S 4996 4596
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הפרויקט חיזוק לגב* המלצות ,11
■**. י ■ ■ יי :: י י י!' ■

מיוחדת תשומתלב יקדישו הפרויקט שמפעילי ראוי כי לנו נראה בהם העיקריים התחומים על נצביע להלן
^ ....... כה. עד שנעשו המאמצים את ויתגברו

וכדי מקצועיותם את להבטיח כדי למתנדבים הניתנת השוטפת ההדרכה את לתגבר מוצע  שוטפת הדרכת
, את ומגבירה כתגמול גם מהמתנדבים חלק עלידי נתפסת ההדרכה ואיכותי. יעיל שירות להבטיח

ולהתנדב. להמשיך המוטיבציה
המתנדבים עצמם. לבין המתנדבים בין קשר הפרויקט בתוך להבנות מוצע  המתנדבים בין הקשר הידוק
המשותפות בבעיות לדון ניתן קבוצתיים במפגשים חברתית. וכמסגרת תמיכה כקבוצת לתפקד יכולים

לפרויקט. ההשתייכות תחושת את ולחזק פתרונות במציאת לסייע למתנדבים,

תפקידים פיתוח עלידי יתחזקו ההתנדבות של והתרומה המעמד  למתנדבים מקצוע"ם תפקידים פיתוח
גם לפתח להתחיל מוצע אך טיפול'', "מסייע הינו הפרק על כיום העומד התפקיד מקצועיים. יותר חדשים,
לבריאות בתחנות או קופותהחולים במרפאות האחיות של לצידן בריאות'', כ''מקדם המתנדב תפקיד את

.;....■ ■..'■ "#  המשפחה.

על העומס גובר ומתרחב מתבגר שהפרויקט ככל  למתנדבים מהרבז וארגון מינחל תפקיד* העברת
ותאפשר הרכזים על העומס את תקל מיומנים למתנדבים מהרכז וארגון מינהל תפקידי העברת הרכזים.
להטיל וינסה מתאימים מתנדבים 32 יאתר רכז שכל מוצע מקצועיים. יותר תפקידים למלא למתנדבים

הזה. מהסוג ואחריות משימות עליהם

בתגמולים המתנדבים רוב תוגמלו עתה עד שונים. צרכים למתנדבים  למתנדבים תגמולים התאמת
המתנדבים מעוניינים בחם התגמולים את לזהות הפרויקט למפעילי מוצע ההתנדבות. במערך המקובלים

לצרכים. התגמולים את להתאים ולנסות
המקצועית, בספרות הקיימות הגיוס שיטות במגוון בקיאים אינם חמח''שים רכזי רוב (1)  מתנדבים גיוס
כמועמדים מראש שנבחרו אנשים קבוצת אל והמותאם המכוון גיוס מערך בהרכבת הטמון ובפוטנציאל
הכשרה לרכזים להעניק הפרויקט על .(targeted recruitment) בפרויקט מסוים תפקיד למילוי טובים
המתנדבים בגיוס ההצלחה מידת על רבה השפעה יש הגיוס לשיטות (2) הגיוס. בנושא מתוגברת
וסוכני הפרויקט של השיווק צורת ובין מהמתנדבים הנדרשות התכונות בין לקשור מוצע המתאימים.
ההיבט את להבליט יש בריאות" ''מקדמי של לתפקידים מתנדבים גיוס לצורך לדוגמה: שלו. השיווק
לעבודה מתנדבים גיוס לצורך בשכונה. שפעילים הרפואיים בצוותים ולהיעזר המתנדב בפעילות הבריאותי

?' המתנדבים. של הגיוס שיטת בגיבוש המקצוע אנשי את לשתף מוצע המקצוע אנשי של לצידם

והערכה. תכנון ניהול, לשם שוטף באופן מידע לאסוף ימשיכו הפרויקט מפעילי כי מוצע  מידע איסוף
תלווה שעבודתם בתנאי כה, עד שנעשה מכפי זו מטלה בביצוע יותר פעיל חלק ייטלו המתנדבים כי מוצע
":^ . ; ..:. ?■ הרכז. של ובמעקב בהדרכה
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ובעיות סוגיות ההערכה: .12

עצמה: ההערכה שיטת לגבי ביניים מסקנות מספר להלן

הרכז לצורכי השוטפות העבודה לשיטות ומותאמים האפשר ככל מעטים לחיות ההערכה כלי על .
ההדגמה פרויקט במהלך שאפשר. כמה עד קטן יהיה הצוות על המוטל שהנטל כך המתנדב, ולכישורי

זה. כלל עלפי פעמים מספר ההערכה כלי שופרו

בזמן שלהם החיוניות מידת לפי הדרגתי, באופן טפסים לשימוש להכניס נוטים והמתנדבים הרכזים .
חיה השבועית הפעילות שהיקף משום שבועיים דו"חות מילוי על הצוותים ויתרו למשל, כך, נתון.
הפרויקט מטה מהחלטיות מושפעת הטפסים מילוי על ההקפדה דיווח. לצורכי לטעמם מדי מצומצם

ברצון. ימלאו  חוזר משוב יתן המטה אם ימלאו,  יקפיד המטה אם זה. בנושא

המעריכים יהיו כן לא שאם הפרויקט, בשכונות השולטות העיקריות בשפות ידברו שהמעריכים מומלץ .
השכונתי. בצוות תלויים

אולם, שוטף. תיאורי רישום וכן חיוני, הוא השירות תפוקות לגבי מספריים נתונים של השוטף האיסוף .
הפרויקט צוות עם סדירים לראיונות תחליף מהווים אינם אלה ההדגמה, תקופת במשך שהתברר כפי

צוות. ישיבות בעת ולתצפיות

מחסור בגלל לדאבוננו, הלקוחות. ושל המתנדבים של שביעותהרצון בסקירת כרוכה מלאה הערכה .
בלתיישירות. עדויות נאספו זאת במקום בירושלים. זו מעין מדידה נעשה לא במשאבים,

בפיקוח ורק הדרכה, שעברו לאחר רק אולם להערכה, הנתונים איסוף בתהליך במתנדבים להיעזר ניתן .
אחרים. מתנדבים לראיין כדי במתנדבים להיעזר אין קפדני.

זו שמעורבות להקפיד המעריכים על התכנון. בתהליך המעריכים של במעורבות כרוכה מעצבת הערכה .
ההערכה. של באובייקטיביות תפגע לא

הדגם של >ותר רחבה להפעלה הס>כו> .13

מכדי מדי קצרה זו תקופה כשנה. מזח בשכונות מתנדבים מפעיל אנג'לס ירושליםלוס ההדגמה פרויקט
תקופת במסגרת שנרכש הניסיון בסיס על כי סבורים אנו זאת עם יחד החלטיות. למסקנות להגיע

יותר. רחב ליישום סיכוי הפרויקט לדגם יש המקצועית, הספרות על ובהתבסס ההדגמה,
כפי ההדגמה, בתקופת שלו הפיתוח ותהליך הדגם מרכיבי הם זו טענה המחזקים העיקריים הגורמים

זח. דו"ח במהלך שפורטו

בקרב (ג) נוספים, פעילות בתחומי (ב) נוספים, באזורים (א) הפרויקט את ליישם ניתן כי סבורים אנו
נוספות. נזקקות אוכלוסיות

נוספים אזורים א)
לה, ומחוצה בירושלים נוספים לאזורים קשישים למען שכונתית התנדבות מרכז של הדגם את ליישם ניתן

הפורמליים. השירותים של והתמיכה הגיבוי לו מובטחים עוד כל
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נוספים פעילות תחומי ב)
איש של לצידו טיפול" כ"מסייע מתנדב של התפקיד פיתוח ביסוד העומדת התפיסה כי סבורים אנו
השכונתיים התיאום צוותי במסגרת גם אלא במרפאה, או הרווחה, בלשכת רק לא לבחינה ראויה המקצוע
האחראיות המקומיות הוועדות במסגרת גם ואולי (צומת), השכונה ברמת ומאחיות מעו"סים המורכבים

סיעוד. ביטוח חוק להפעלת
נוספות נזקקות אוכלוסיות ג)

המוקמת ההתנדבותית שהתשתית סבורים אנו הקשישים. היא הפרויקט של הנוכחית היעד אוכלוסיית
בכוח מתאים בתגבור ילווה שהדבר בתנאי נוספות, נזקקות אוכלוסייה לקבוצות לסייע יכולה בשכונה

■ העבודה. בתכנית הדרושות ההתאמות ויבוצעו פעולה בתקציבי בשכר, מקצועי אדם
והן המוגבלים הן החדשים. והעולים פיזית המוגבלים נוספות: אפשריות קבוצות שתי קיימות בירושלים
תומכים טיעונים מספר שכונתיים. התנדבות ממרכזי רבה תועלת להפיק יכולים היו החדשים העולים
של לאלה בחלקם דומים פיזית המוגבלים צורכי הללו: הקבוצות את גם שישרתו כך המרכזים בהרחבת
לעבוד רוצים אינם אך להתנדב, המעוניינים אנשים למשוך עשויים רבתכליתיים מרכזים הקשישים,
כיום, הקיימים מאלה ותכנים תפקידים של יותר רחב מגוון לספק יוכלו המרכזים קשישים, עם בהכרח
רבה ביוקרה לזכות עשויים הנוספות הנזקקות האוכלוסיות שתי את גם לקשישים בנוסף שישרתו מרכזים

השכונה. תושבי מצד מוגברת ובנאמנות יותר,

מהקמת יותר הרבה התועלת את המפיקה השכונה סוג לגבי מסקנות להסיק מכדי מוקדם עדיין כאמור,
את להפעיל כדי ירושלים לעיריית הספיקו כה עד שהצטברו והעדויות הניסיון זאת, עם יחד בתוכה. מח"ש
חשתתפו מתוכן שלוש שכונות. בתשע פועל הפרויקט זח דו"ח כתיבת בעת נוספות. בשכונות הפרויקט

■■.'..?■■ מכן. לאחר נוספו ושש ההדגמה בתקופת

דולאומי פעולה שיתוף של היתרונות .1♦

זה שיתוף הברית. ארצות לבין ישראל בין דולאומי פעולה שיתוף על מבוסס הפרויקט לעיל, שהוזכר כפי
הוא הסופית. ובהערכה בהפעלה וכלה והמימון התכנון משלבי החל הפרויקט, שלבי בכל ביטוי לידי בא

קשיים. גם אך רבים יתרונות עמו נושא

הם: הפרויקט מן שעלו כפי דולאומי פעולה שיתוף של היתרונות

השוטף. לתכנון המסייע מידע החלפת א)

וייחודיות. משותפות בעיות של ועיבוד משותפת חשיבה ב)

הנרכש. הניסיון מהדדיות הנובעת יותר רבה מחוייבות ג)

המתנדבים. ושל בשכר העובד הצוות של מוגברת מוטיבציה ד)

מתנדבים. לגיוס שתורמת לפרויקט יוקרה תוספת ה)

וקהילות. מדינות בין היחסים חיזוק ו)
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הפעולה: משיתוף שנבעו הקשיים

עד עבר ניכר יזמן איהבנות. יוצר עדיין הגיאוגרפי המרחק המודרניות, התקשורת טכנולוגיות למרות א)
לראות מירושלים לצוות התאפשר כאשר רק מקצועית. תקשורת של משותפת לשפה הגיעו שהצוותים
ששני התברר המידע, ומרכזי הטיפול'' ''מסייעי פועלים כיצד אנג'לס, בלוס הביקור בעת עיניו, במו
את לתאר כדי שונים במונחים או שונים, דברים שני לתאר כדי מונח באותו לעתים השתמשו הצוותים
בארצות .Case Aide  טיפול מסייע במונח השימוש היא הראשונה לתופעה דוגמה הדבר. אותו
המתנדב הוא הטיפול מסייע טיפול, מנהלי של ספציפי תפקידי הממלאים עו"סים יש שם הברית,
האמור זה הוא טיפול" "מסייע המכונה המתנדב בירושלים, בפרויקט הטיפול. למנהל מסייע אשר
דוגמה בקשיש. הטיפול מנהלות בהכרח שאינן קהילתיות אחיות עם או העו"ס עם בשותפות לעבוד
בתוך והפניה ייעוץ מידע, המספקים המתנדבים תפקיד את המתאר המונח היא השנייה לתופעה
מסייעי נקראים הם אנג'לס בלוס המידע, מרכז מתנדבי נקראים הם בירושלים המידע. מרכזי

טיפול.

בשנה. אחד מביקור יותר לבצע היה ניתן לא ביןלאומיים, ביקורים של העלות בגלל ב)

היא התרגום עלות לדוגמה,  לישראל אנג'לס לוס בין כתוב חומר בהחלפת מסוימים קשיים התגלעו ג)

גבוהה.

הפיננסי. התכנון על שהקשו לבעיות לעתים גרמה לירושלים אנג'לס מלוס הכספים העברת שיטת ד)

לפרויקט משאבים העברת עלידי גם ירושלים לפרויקט אנג'לס לוס סייעה לעיל שפורטו לתרומות בנוסף
הטיפול. מסייע בישראל: חדש התנדבותי תפקיד בפיתוח וסיוע ירושלים

למען התנדבות על באנגלית ספרות סקירת הכנת עלידי אנג'לס לוס לפרויקט סייע בירושלים הצוות
של החשיבות המחשת והתיעוד; ההערכה מאמצי את להגביר אנג'לס לוס עידוד השכונה. ברמת קשישים
בין וכוללני מתואם פעולה שיתוף של דוגמה הצגת ההדגמה, לתקופת מעבר אנג'לס לוס פרויקט המשכת

והחוקרים. הקהילה נציגי מקצוע, אנשי העירייה, צוות  הפרויקט בתכנון השונים המרכיבים
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רגיל לשירות הדגמתי מפרויקט המעבר ה.
ברור תמיד לא אך לקרות, חייב הוא ההתבגרות. לתהליך דומה רגילה להפעלה ההדגמה מתקופת המעבר

ההתמסדות. מחיר יחיה ומה לו יתלוו ותוכניים ארגוניים שינויים אלו בחובו, נושא הוא מה
ויישומו התרחבותו קיומו, המשך הינו הדגמה פרויקט של להצלחתו האינדיקטורים אחד מקום, מכל

ההדגמה. תקופת סיום לאחר נוספים, במקומות .

תקופת תום לאחר שנה ,1991 באוקטובר בירושלים, אנג'לס מלוס הפרויקט משלחת של ביקורה לכבוד
הצצה לנו איפשר והדבר פעילותו, היקף ושל בפרויקט מרכיבים מספר של מיוחדת בדיקה נערכה ההדגמה,

שלו. נוספת ובחינה הפרויקט על נוספת
הפרויקט מרכזת ריאיון המחקר, צוות עלידן השכונתיים הרכזים ריאיון הינו זו לבדיקה המידע מקור

הרכזים. של בכתב דיווחים וכן בעירייה
המקוריות, לשלוש בנוסף שכונות בשש פעיל הפרויקט ההדגמה תקופת תום לאחר שנה כי עולה 10 מלוח 1

ותשתית סוציודמוגרפי הרכב עם יהודיות שכונות הן ושבע ערביות שכונות שתי בהן שכונות. תשע סה"כ
הן ושועפאט: רחביה יובל, לקרית שנוספו השכונות שש יהודיתחרדית. אחת בהן ביותר מגוונות שירותים

. וגוננים. יעקב נווה גילח, הבוכרים, שכונת אשכול, רמת העתיקה, העיר

1991 1990ספטמבר ספטמבר ההדגמה, תקופת תום שלאחר בשנה הפרויקט התפתחות :10 לוח

.  *

סוף
1991 ספטמבר 1990 ספטמבר

יובל, קרית רחביה, קרית רחביה, שכןנות
העיר שועפאט, שועפאט יובל, ■■:. < ..£

אשכול, רמת העתיקה,   ; ■

הבוכרים, שכונת .■: Ff

יעקב, נווה גילה, 

גונגים

14'000 *'400 בפרויקט. הנכללים 65+ בני מספר
3896 1298 . בפרויקט הנכללים בני+65 שיעור

193 6* בפרויקט המתנדבים סךכל
1<500 640 חודש במשך המתנדבים כל שעבדו השעות סךכל

14.000) 3896 כיום מכסה איש), 6,400) 1990 עד בירושלים הקשישים מאוכלוסיית 1796 שכיסה הפרויקט
איש).

כ1,500. הוא לחודש ההתנדבות שעות וסה''כ ל193 מגיע המתנדבים מספר

, 1991 מרץ ,1990 ספטמבר זמן: נקודות בשלוש המקוריות השכונות בשלוש הפעילות מוצגת 11 בלוח
ומתרחב. גדל דינמי, פרויקט של תמונה עולה המועדים בשלושת הנתונים מהשוואת .1991 וספטמבר



מספר לבין בשכר הרכז שמשקיע העבודה שעות מספר בין היחס השוואת עלידי זו מגמה מציג 9 תרשים
שעת כל מייצרת כיום בעלייה. נמצא אך במיוחד גבוה איננו עדיין היחס "מייצר". שהוא ההתנדבות שעות

התנדבות. שעות 3.2 בשכר רכז של עבודה

,1991 מרץ ,1990 בספטמבר שירותים, סוג לפי שלהם, ההתנדבות ושעות המתנדבים התפלגות :11 לוח
(באחוזים) 1991 וספטמבר

1991 ספטמבר 1991 מרץ 1990 ספטמבר
שעות סה"כ סה"כ שעות סה''כ סה''כ שעות סה''כ סה''כ

לחודש עבודה מתנדבים לחודש עבודה מתנדבים לחודש עבודה מתנדבים
1,237 גג1 815 83 640 64 הפעילות

$3 12 22 15 גג 25 טלפוני ומעקב מידע מרכז
(כולל חברתיים ביקורים

50 50 40 ג4 22 ג2 קלות) ושליחויות ליווי
. . . 1  תחבורה
1 4 1 9 * * בתים שוערי
5 7 1 5 1 5 בבית תיקונים
♦ . . 1 . 1 משפטי ייעוץ
. 1 . 2 1 ג בתים ניקיון
10 1 17 2 9 6 אישי טיפול
5 10 8 12 20 17 לדלת מדלת סקר

סוכנות: ארוחות
1 ג 5 4 . ג משרדית עבודה 
1 . 21 21 משלוח 
11 2 2 11 במועדון סיוע
1 11 1  מקומונים
4 7 * 1  הבית ביטחון

 2 8 הושמו שלא מתנדבים

1009s 10095 10095 10098 1009s 10092 סןחכל
מ6?0.7 פחות ♦

10.0 9.8 10.0 למתנדב בחודש שעות ממוצע

חשיבות בעלות סוגיות מספר אותרו ההדגמה תקופת תום לאחר שנה ,1991 בספטמבר שנערכה בבדיקה
כי לנו ונראה והתחדדו הלכו הן אך ההדגמה, תקופת על הדיון במהלך הוזכרו אלה סוגיות אמנם מיוחדת.

בעתיד. שלהן האפשריות ההשלכות ועל כיום, בפרויקט מקומן על להצביע ראוי

הפריפריה אל מהמרכז המה"ש על השליטה מוקד העברת א)
בעירייה הפרויקט רכזת מידי מה"ש כל של התפתחותו על השליטה מוקד הועבר ההדגמה תקופת תום עם
לו תעניק שהלשכה במקום תלוי יהיה מה"ש כל של עתידו הרווחה. לשכות ארבע של ההנהלות לידי
גם אלא המה"ש רכז של והמיומנות מהמרץ רק לא יושפע המה"ש פיתוח אילכך שלה. העבודה בתכנית
השכונתיים מהמרכזים שחלק לכך לצפות יש מתנדבים. בהפעלת והמר"צ הלשכה מנהל של העניין ממידת

' ידעכו. וחלק ישגשגו
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אחת שעה שיוצרת ההתנדבות שעות מספר :9 תרשים 1

1991 ספטמבר ,1991 מרץ ,1990 ספטמבר בשכר עובד שר ו
השעות מספר
5 1 . ל י

4   . י ■ . . 'י:'" . , ■:■.■■■

,  : ■■ . י. ■■.;  ■ "י ". \ . י ■ ■■. 3.2 *

r .■■ : * 2 1 ^■ '■'r ■;

2 1.7 ■ , ■r■ /■:v
^$:  ■ ■  ... ' . .■■ ■:!

1  ■■., . ■ .. . ■■ . ;  י . :. : : ; ' / ^;■;:r ,".

* ...■■. .■■■. .(.'"■ '"■יי

t r .■>■■■■■ :■■.. "'^ : ■ . ■ ■:" י . . . "

0L7  : 1 : : pJ 
90'DDD ■:r/'' 91 HID 91 ^Q

בשבוע 40ששח שבר הרכז לפי1 רויעחב על מבשם
48שב1עוחבשנה, במשך

י י ■? ■ י " ■

י י י£י: י י י. . ■ י~" " י . ■



חן: זה מתהליך הנגזרות נוספות שאלות
שלהן? המה"שיס פיתוח למימון כסף די נוסף הלשכות לתקציב האם .

אחרים רווחה ארגוני לבין המה"ש בין הפעולה משיתוף יגרע הלשכה הנהלת בידי השליטה ריכוז האם .
למשלי קופתחולים מרפאות כמו

שלו? העבודה בדפוסי המתנדבים צוות של שילובו את הלשכה צוות יעודד מידה באיזו .

הזה. הארגוני השינוי תוצאות אחר יעקוב הפרויקט של המטה שצוות היא זה דו"ח מחברי של המלצתם
זאת עם יחד מסוימים. ארגוניים בשינויים כרוך להתמסדות ההדגמה מתקופת המעבר כי ספק לנו אין
כמוצלחים שהוכחו ארגוניים מרכיבים אותם שניתן ככל לשמר יש ההתמסדות כדי תוך כי סבורים אנו
הארכת אחרכך ורק שכונתי התנדבות מרכז כל קודם המה"ש היות הוא שבהם הבולט ההדגמה. בתקופת

הרווחה. לשכת של זרוע

השירות ולשיפור המה''ש של השירות איכות של אובייקטיבית למדידה להגיע גיצד ב)
באיכות להיות חייבים מספק שהמה"ש שהשירותים הפרויקט ובניהול בתכנון המעורבים על מוסכם
העשייה. במוקד עמדו הקיימים את ולהרחיב חדשים שירותים לבנות והדחיפות הדחף עתה עד גבוהה.
חיוני המתנדבים. של עצמי ודיווח המה"שים רכזי התרשמות על בעיקר התבססה השירות איכות הערכת
יעדים עלפי המתנדבים שנותנים השירותים איכות של אובייקטיבית הערכה תתבצע בעתיד כי לפרויקט
בתדירות או שוטף באופן ותצפיות ולמתנדבים ללקוח מובנים שאלונים באמצעות זאת מראש. שנקבעו
מסוגל הפרויקט צוות חיצוני. מעריך הבאת בהכרח מחייבת אינה האובייקטיבית ההערכה כידוע גבוהה.
מתנדבים בהכשרת מוגברת השקעה גם תידרש האיכות לשיפור חיצוני. מעריך של ליווי כדי תוך לבצעה,
בסדר גבוה למקום המשימה את להעלות חייב הפרויקט של המטה צוות שוטפת. ובהדרכה לתפקידיהם

הפרויקט. בפיתוח העדיפויות

המקצוע לאיש המתנדב בין הקשר הידוק ג)
מהידוע חרגה לא הסוציאליים והעובדים המה"שים מתנדבי בין השותפות בפרויקט, זה לשלב עד
חיה לא ממילא המקצועי שהעובד משימות ממלאים המתנדבים מקצוע. ואנשי מתנדבים בין ומהמקובל
העובד העבודה עומס שבגלל ומשימות קבועים, חברתיים ביקורים או תיקונים הסעות, כמו מבצע
למענק הנזקקים אנשים איתור טלפוני, מעקב כמו רוצה, שהיה כפי לבצע מצליח לא כלל בדרך המקצועי

שלהם. בניירת וטיפול בחורף חימום
ועומק חדש אופי תעניק ואחיות סוציאליים עובדים של לצידם טיפול מסייעי בתפקיד מתנדבים הפעלת

זה. כוחות בשילוב הטמון הפוטנציאל של אמיתי למבחן ותביא לשותפות חדש

חדשים. בלחצים יעמוד חלקי באופן פעל כה שעד בשכר, המקצועי העובד לבין המתנדבים רכז בין חקשר
כדי תוך מוגדרת תפקידים חלוקת במסגרת לפעול הטיפול ולמסייע המקצועי לעובד לסייע יצטרך הרכז

' הדדי. כבוד
תלמידים על וגוברת ההולכת ההישענות  מתנדבים גיוס ד)

בתיספר, לתלמידי הגישה למח"ש. מבוגרים בגיוס וגובר הולך קושי על מדווחים המה"שים רכזי רוב
הינה מאורגנת, במסגרת יחד והנמצאים החינוך) משרד של המחוייבות תכנית (במסגרת להתנדב החייבים
תלמידים להפעלת זה. גיוס במקור וגוברת הולכת במידה נעזרים רכזים מכך כתוצאה יותר. הרבה קלה

סכנות: גם יש זו שלנטייה אלא וידועים. מוכרים רבים, יתרונות יש קשישים אצל כמתנדבים
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מבוגרים. עלידי לביצוע מתאימים מסוימים שירותים .

מנער. שירות לקבל מוכן קשיש כל לא .

שעתיים לפחות להתנדב חייבים הם עבודתם. מסגרת מאופי הנובעות מגבלות יש תלמידים של לשירות .
השנה ובסוף מעבודה, נעדרים הם בחופשים המחייב. המינימום מעל מתנדבים אינם ורובם בשבוע,
הצוות כל את ולהכשיר לגייס יש לימודים שנת כל בתחילת מכך כתוצאה ההתנדבות. את מסיימים
כדאי לא גם זו מסיבה כחובה. מהם שנלקח השירות את מרצון לתת ממשיכים מעטים מחדש.

והכשרה. מיומנות הדורשים בתפקידים אותם להפעיל

לשכונה, מחוץ באים שרובם לתלמידים, המקומית. המבוגרת באוכלוסייה אחיזה נחוצה למה"ש .
המבוגרת האוכלוסייה את לערב מצליח שאינו מה"ש פוליטי. כוח מעט יש שירות המקבלים ולקשישים
על המאיימות הפוליטיות לתנודות פגיע יותר הרבה יהיה קיומו, להמשך אותם ולקשור במעשיו

חלשות. שכבות לטובת פרויקטים ועל חדשים פרויקטים

שישכילו עלמנת גיוס בשיטות ואינטנסיבית רחבה הכשרה יקבלו המתנדבים שרכזי המלצתנו זאת לאור
השכונה. מתוך מבוגרים מתנדבים יותר יגייסו ובעיקר הגיוס, מקורות את לגוון

סיכום ו.
ירושלים פרויקט כי מאמינים אנו שנים, כארבע במשך ובהערכה, בתכנון הפרויקט של צמוד ליווי לאחר
עלידי עבורו שהוגדרו היעדים רוב את השיג השכונה ברמת קשישים למען מתנדבים להפעלת אנג'לס לוס
שירות הפעלת של הדגם אנג'לס. בלוס הפרויקט צוות עם בשיתוף ירושלים, בעיריית הזקן למען המועצה
הקשישים, לטובת פירות ומניב כמעשי התגלה השכונה ברמת הפורמליים השירותים עלידי התנדבות

המקצוע. ואנשי המתנדבים

הפרויקט להרחבת תשתית הניח הפעלתו, באזור קשישים של מיידיים לצרכים מענה נתן הפרויקט
נוספות. בשכונות וליישומו בעתיד, אלה באזורים

ועולים. פיזית מוגבלים כגון נוספות יעד אוכלוסיות לשרת יכולה התאמות, מספר עם זו, תשתית

לפיתוח תרם ברוקדייל ג'וינטמכון עלידי ההדגמה פרויקט של הצמוד המחקרי הליווי כי מאמינים אנו
הפרויקט בשכונות הצוותים את בעתיד גם לשמש שימשיכו תוצרים להפקת והביא הפרויקט של שיטתי

ומידע. התנדבות מרכזי לפתח עניין יש בהן אחרות ובשכונות

לבין אנג'לס לוס ועיריית היהודית הפדרציה ובין לארצותהברית ישראל בין הדולאומי הפעולה שיתוף
המקצועי. במישור רבות תרם ירושלים, עיריית
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בישראל והרווחה העבודה משרד .5

בינלאומיים ליחסים האגף מנחל לוין, אברחם

(MOU) ההבנה מזכר מתאם ברמן, יצחק

לזקן השירות מנחל פרידמן, שמואל

לזקן השירות מנחל סגן כרם, בןציון

ירושלים עיריית .6

ירושלים של העיר ראש קולק, טדי

הקשישים לתיק אחראי העיר, ראש סגן לופליאנסקי, אורי

לפרויקט) ההיגוי (ועדת הזקן למען הירושלמית המועצה יו"ר לשעבר זלצברגר, לוטה

המועצה וחברת לפרויקט), ההיגוי (ועדת חזקו למען הירושלמית המועצה של הנוכחית היו"ר ושיץ, בתיה
לקשישים) (אחראית העירונית ■
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הפרויקט רכזות :(1990) לוי אליזבט ,(1989) רדיאן זהבה

השכונתית התיאום ועדת חברי

שועפאט
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הפרויקט ניהול וועדת ההיגוי ועדת חבר המכון, מנהל חביב, ג'ק

לפרויקט יועצת ברוקדייל, ג'וינטמכון של המנהל הוועד יו"ר סיינר, ג'אנט

לפרויקט יועץ המכון, מנהל סגן ברגמן, שמעון
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לפרויקט יועץ המכון, מנהל סגן פקטור, חיים

הטיפול מסייע תפקיד בפיתוח יועצת חוקרת, ברודסקי, ג'ני

בטיפול מסייע תפקיד בפיתוח יועצת חוקרת, לרבה, חנה

מתכנתת לוונברג, מריס

הפרסומים יחידת מתאמת קליינמן, לסלי

ועורכת מתרגמת ויינשטיין, מרשה

ועורכת מתרגמת רוזנפלד, ג'ני

מדפיסה אלון, בלהה

מדפיסה בוביס, סו

חוקר שטייגמן, נחום

המחקר מרכזת חוקרת, ברנע, תמרה
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ה0רו>קט של התוצרים רשימת :2 נספח

דו"חות

והשירותים שלהם הגומלין יחסי טיפול, למתן האחראים הגופים תיאור בירושלים: שירותים "ארגון (1

(אנגלית). ברנע תמרה המסופקים".

(אנגלית). כהן וחיים ברנע תמרה בירושלים". ארגונים בשמונה הקשישים למען התנדבותית "פעילות (2

(אנגלית) שטייגמן נחום השכונה". ברמת קשישים למען ההתנדבות בנושא ספרות "סקירת (3

ברנע תמרה לקשישים". שכונתי והכוונה ייעוץ מידע, ומרכז שכונתי התנדבות מרכז להקמת "תדריך (4

להתפרסם) (עומד שטייגמן. ונחום

תמרה אנג'לס". ירושליםלוס פרויקט במסגרת קשישים למען מתנדבים של תפקידים תיאור "קובץ (5

להתפרסם) (עומד השקס והדסה ברנע
ירושליםלוס פרויקט במסגרת (Case Aide) טיפול" "מסייע בתפקיד מתנדב של דגם "תיאור (6

פנימי) (דו"ח .1990 דצמבר שטייגמן, ונחום ברנע תמרה אנג'לס".

ערבית). (עברית, לקשיש שכונתי התנדבות במרכז מתנדבים למפעילי הדרכה מערך (7

(עברית). טיפול. מסייע בתפקידי למתנדבים הדרכה מערך (8

ערבית). (עברית, והערכה שוטף לניהול מידע לאיסוף כלים מערך (9

מחקר: דו"חות (10

הפרויקט. שכונות מיפוי א)

השכונתיים המרכזים ולמתנדבי מתנדבים למפעילי הדרכה קורסי של הערכה ב)

1990 בספטמבר ושועפאט רחביה יובל, בקרית שעבדו המתנדבים של המאפיינים ניתוח ג)

תשעת במהלך שרואיינו ושועפאט רחביה יובל, בקרית קשישים תושבים של מדגם ניתוח ד)
ההתנדבות מרכזי להפעלת הראשונים החודשים

ששת במהלך ובשועפאט ברחבי יובל, בקרית השכונתיים ההתנדבות למרכזי הפניות של ניתוח ה)
הראשונים ההפעלה חודשי

ומספר שירות, כל הנותנים המתנדבים מספר שכונתית, תכנית כל שסיפקה השירותים תיאור ו)

חודשיות עבודה שעות

השוטף המידע ואיסוף התיעור מערך של הקליטה של הערכה ז)

הפרויקט רכזי עם ראיונות על בהתבסס 1991 במרץ הפרויקט מצב ח)

US. Administration on Aging ל הפרויקט של מסכם דו"ח ט)
.(Barnea, T.; Steigman, N.; and Shalit, Y. 1991)

.(1992 י. שליט, נ., שטייגמן, ת., (ברנע, ירושלים לעיריית הפרויקט של מסכם דו"ח י)
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 פרויקט במסגרת norot> >00 ,(Case Aide) טיפול'' ג"מסייע המתנדב תפקיד mt :3 גספח
אנג'לס >רו*ל>םלוס

;  , ■, התפקיד פיתוח

ברוקדייל, מכון של המחקר צוות פיתח (19881990) אנג'לס ירושליםלוס ההדגמה פרויקט במסגרת
של לצידם טיפול'', ''מסייע  למתנדב חדש תפקיד של דגם ירושלים, בעיריית הפרויקט צוות עם בשיתוף
.1991 בסוף החל החדש התפקיד של יישומו ולאחות. לעו''ס הכוונה ובעיקר השכונה, ברמת המקצוע אנשי ^

מבצע הוא השכונה. ברמת בקשישים המטפל המקצוע איש של לצידו הפועל מתנדב חינו טיפול מסייע
את להפעיל ניתן בפיקוחו. בהנחייתו אליו, צמודה עבודה כדי תוך המקצוע, איש של מהמטלות חלק

דרכים: בשתי הטיפול מסייע
■■ . רבים לשירותים שצרכיו לקשיש ומגוון מתמשך בסיוע א)

4  קשישים למספר הטיפול ניהול של מסוימים במרכיבים בסיוע ב)

חדשים, התנדבות תפקידי לפתח מהרצון (1) גורמים: ממספר נבעו התפקיד לפיתוח והמוטיבציה הרציונל
של הישירים לצרכים גם מענה לתת מהרצון (2) חדשים; למתנדבים אטרקטיביים שיהיו יותר, מקצועיים
זאת לעשות לדבריהם, מסוגלים, אינם ושהם אישי באופן לבצעם שיש תפקידים במילוי המקצוע אנשי
יוצאים דבר של בסופו כזאת מעזרה בשכר). בכוחאדם המחסור (או העומס בגלל משביעתרצון בצורה
אנשי של לצידם מתנדבים בהפעלת אחרים, במקומות המוכח המוצלח מהניסיון (3) הקשישים. גם נשכרים v*

המקצוע. \■

בין מתנדבים, כיום שממלאים אחרים תפקידים מגוון לעומת החדש התפקיד של הייחוד על נעמוד להלן
לחם כתוספת או (Complementary Model) המקצוע אנשי עלידי הניתנים לשירותים כהשלמה אם
ביסודיות נלמדו מתנדבים, של קיימים תפקידים ניתוח בוצע הפיתוח בתהליך .(Supplementary Model) :

האמורים המקצוע מאנשי מידע נאסף מקצוע, אנשי של לצידם מתנדבים הפעלת של אחרים דגמים
מתנדבים, עם לעבוד ונכונותם עמדותיהם מתנדבים, עם בעבודה ניסיונם על הטיפול מסייעי את להפעיל

עבודתם. אחר ולעקוב סמכויות להם להאציל אותם, להכשיר

של הדגם חם מסייעחטיפול, דגם עיצוב על ביותר שהשפיעו מתנדבים, הפעלת של קיימים דגמים שני
הייעוץ תחנות של מתנדבים הפעלת של והדגם אנג'לס, בלוס מור'', ''פרדה במרכז טיפול כמסייעי מתנדבים

סיעוד. ביטוח חוק אחר מעקב לצורך הלאומי לביטוח המוסד של לקשישים

ברמת המקצועית, הפרטנית, העבודה מרכיב קיים הפרויקט במסגרת שפותח הטיפול מסייע בתפקיד
הביטוח בדגם כמו המקצועית המערכתית ההפעלה מרכיב בו קיים וכן מור". "פרדה במרכז כמו השכונה,
אמורה עצמה שהיא תפקידים למלא הפורמלית השירותים למערכת מסייעת התנדבותית (מערכת הלאומי

ההתנדבות. בתחום בארץ שלהם בשילוב הוא החידוש קיימים. הדגם מרכיבי כלומר, אותם). למלא £ י

בניתוח מרכזיים ממדים שלושה עלפי אותו לבחון הוא החדש התפקיד של ייחודו על לעמוד אחרת דרך
הסמכות. ומקור ההפעלה אופן האחריות, מהות המקצועיות, ומידת המשימה מהות תפקידים:

המקצועיות: ומידת המשימה מהות א)
של מובהקים תפקידים השני בצידו מתנדבים, של מסורתיים תפקידים האחד שבצידו רצף קיים להלכה

ברור. תמיד אינו הגבול למעשה, בשכר. ועובדים מתנדבים של שונים דגמים ובאמצע מקצוע, אנשי
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תפקידים רצף תיאור

איש עובד סטודנט מקצוע איש מתנדב מתנדב
מקצוע פרהמקצועי לעבודה פנסיונר בעבודה בעבודה
בשכר בשכר סוציאלית מתנדב פרהמקצועית טכנית

מתנדב פנסיונר מקצוע איש בין למקם ניתן הסוציאלי העובד של לצידו הטיפול מסייע תפקיד את
הסוציאלי). לעובד הזיקה (מבחינת סוציאלית לעבודה סטודנט לבין למקצועיות} הציפיות (מבחינת

האחריות: מהות ב)

הבאות. השאלות על לענות יש הטיפול מסייע של האחריות מהות להבנת
על מידע איסוף (כגון אישי באופן לביצועו אחראי הסוציאלי שהעובד תפקיד מבצע המתנדב האם .

הטיפול)? תכנית ביצוע אחר מעקב או הקשיש

לאספקתו דואג היה אך אישי, באופן מבצע היה לא הסוציאלי שהעובד תפקיד מבצע המתנדב האם .
קניות)? בעריכת סיוע לקשיש, עיתונים קריאת ביתית, עזרה אישי, טיפול (כגון

בגינון, (סיוע אחריות עליו לקחת נוטה לא כלל בדרך הסוציאלי שהעובד תפקיד מבצע המתנדב האם .

לקשיש)? הולדת יום חגיגת

באופן לביצועם אחראי שחעו"ס תפקידים כלומר הראשון, הסוג מן תפקידים למלא אמור מסייעטיפול
אישי.

הסמכות: ומקור ההפעלה אופן ג)

הבאות. השאלות על לענות יש הסמכות ומקור ההפעלה אופן להבנת
איש עלידי ומוגבלות מוגדרות משימותיו אחות), (או עובדסוציאלי עלידי מופעל המתנדב האם .

לידו? מסייע רק והמתנדב בטיפול, הראשית הדמות את המהווה המקצוע
ההתנדבות? משימות את עבורו המגדירה מאורגנת התנדבות מערכת עלידי מופעל המתנדב האם \

עצמאי? באופן פועל המתנדב האם .

מאורגנת התנדבותית מערכת עלידי הן בוזמנית יופעל הוא כפולה. כפיפות תהיה הטיפול למסייע
אחות). סוציאלי, (עובד בשכונה העובד המקצוע איש עלידי והן השכונתי) ההתנדבות (מרכז פורמלית

המתנדבים, של קפדני מיון הטיפול, מסייע תפקיד של ברורה הגדרה מחייבים לעיל שפורטו המאפיינים
פעולה שיתוף שיבטיחו נוספים צעדים ונקיטת במהלכו, שוטפת והדרכה לתפקיד הכניסה לפני הכשרה

יחד. גם המקצוע ואנשי המתנדבים הקשישים, לטובת למתנדבים, המקצוע אנשי בין פורה

המרכיבים את המקיף המתנדב, תפקיד של מפורט תיאור הוכן אנג'לס ירושליםלוס פרויקט במסגרת
נוספים. מרכיבים וכן לעיל שהוזכרו
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אחות) (עו"ס, השבונח ברמת בקשישים המטפל המקצוע איש של לצידו טיפול" "מס"ע התפקיד: תיאור
המתנדב: תפקיד הגדרת

בהנחייתו המקצוע, לאיש צמודת עבודה כדי תוך בקשיש, המטפל המקצוע איש של מהמטלות חלק ביצוע
(2) מרובים, שצרכיו לקשיש ומגוון מתמשך בסיוע (1)  אופנים בשני המתנדב את להפעיל ניתן ובפיקוחו. *

קשישים. למספר הטיפול ניהול של מסוימים במרכיבים בסיוע ;

היעד: אוכלוסיית
. המקצוע. אנשי של לטיפול הזקוקים בשכונה הקשישים . ;

והאחיות. העו''סים ובעיקר השכונה, ברמת בקשישים המטפלים המקצוע אנשי . ." י

מטרות:
הקשישים. לצורכי השונים השירותים של המענה מתן את לקדם .

מתקשה והוא אישי, באופן למלא שעליו מהמטלות חלק בביצוע בקשיש המטפל המקצוע לאיש לסייע .
עליו. המוטל העומס בגלל אותן למלא ■/.■.

בו. הכוללני הטיפול ואת הקשיש צורכי של הכוללנית הראייה את לחזק .

התפקיד: של נוספות תפוקות
הטיפול את ולהעמיק מקצועית התערבות הדורשים בטיפולים להתמקד המקצוע לאנשי אפשרות מתן .  י

לכך. הזקוקים בקשישים  <

לצורכיהם. מענה לקבל שיכולים הקשישים מספר הרחבת .

חדש. בתפקיד להתנסות ותיקים למתנדבים אפשרות מתן .

חדשות. יעד אוכלוסיות מקרב מתנדבים גיוס .  *

והדרכתם להפעלתם האחריות כאשר המתנדבים, מספר את להגדיל המתנדבים לרכז אפשרות מתן .
המקצוע. אנשי לה שותפים אלא עליו, רק מוטלת איננה המקצועית

כמשאב המתנדב תפיסת (כגון: המתנדבים בהפעלת הקשורות לסוגיות המקצוע אנשי של היחס שיפור . ;
עבודתו). על למתנדב משוב מתן של החשיבות למתנדב, חיובי יחס של החשיבות חיובי,

נוספים: אפשריים תפקידים /
המקצוע. לאנשי השירותים במערכת המצב על מידע העברת . י ;

. בקשיש. הטיפול את לשפר כיצד המקצוע אנשי בפני רעיונות העלאת .

המקצוע. אנשי של לצידם המתנדבים הפעלת את לשפר כיצד המקצוע אנשי בפני רעיונות העלאת .

המטלות: ן,

משפחה, בן עם שיחה בית, (ביקור בקשיש טיפול לצורך לו זקוקים האחות או שהעו"ס מידע איסוף . י

שונים). מגופים מסמכים ריכוז . 1

לב תשומת מחייבים התרשמותו שלפי הקשיש של הצרכים על המקצוע, לאיש המתנדב של דיווח .
. מיוחדת.
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לקשיש: השירותים אספקת תהליך ארור מעקב .

הטיפול. בתכנית לו שהוקצו השירותים את מקבל שהקשיש לוודא 
הקשישים. של ושביעותהרצון השירותים אספקת אופן אחר לעקוב 

השירותים באספקת ליקויים על המקצוע, איש הנחיית עלפי אחר לגורם או המקצוע, לאיש לדווח 
תוקנו. אלה שליקויים ולוודא

הטיפול: הוראות ביצוע אחר מעקב .

שיקומיים, התעמלות תרגילי ברגל, טיול דיאטה, מזון, של היגיינה אישית, (היגיינה הבריאות בתחום 
לחץדם). אחר שוטף מעקב

ביצוע משפחה, בן עלידי הקשיש ליווי משפחה, בני עם מפגש במועדון, (ביקור הרווחה בתחום 
העו"ס). בסיוע הזוג בני בין שנערך חוזה" "הוראות

הקשיש: מצב אחר מעקב .

לאיש ולרעה) (לטובה שמתרחשים שינויים על ולדווח הקשיש של והתפקוד הבריאות מצב אחר לעקוב 
לו. ואחראי אותו המפעיל המקצוע

משבר: במצבי התערבות .

הצפה, שריפה, כגון חירום מצב או לדירה, פריצה בעקבות (למשל הקשיש עם ראשוני קשר ליצור 
בקשיש. המטפל המקצוע לאיש כך על ולהודיע מחלה} גילוי פתאומי, אשפוז קרוב, אדם של פטירה

הדרושות: המיומנויות
לפחות. תיכונית השכלה .

אישי. לקשר יכולת .

בצוות. ולעבוד הוראות למלא יכולת .

מהימנות. יושר, אחריות, .

יוזמה. .

מחו"בות:
סודיות. לשמור .

שעות. * לפחות בשבוע, יום להתנדב .
לתפקיד. הכניסה לפני הכשרה בקורס להשתתף .

הטיפול. מסייע את המפעיל המקצוע מאיש צמודה הדרכה לקבל .

הטיפול. מסייע את המפעיל המקצוע איש עם קבוע קשר לקיים .

המתנדבים. רכז עם כנדרש קשר לקיים .

התפקיד: ביצוע מקום
אשפוז. בתיאבות, מוגן, דיור מסגרות הקשישים, בתי דיור: במסגרות .

יום. מרכז מועדון, מרפאה, רווחה, לשכת בשירותים: .

76



י התפקיד: ביצוע מועד .,. 

אחרהצהריים. גם אך הבוקר, שעות כלל בדרך . ■

בשבוע: עבודה שעות מספר
..  בשבוע. אחת פעם שעות 4 לפחות .

' . גהליס:
טיפול. במסייע הצורן על בשכונה המקצוע מאיש המתנדבים רכז עלידי מידע קבלת .

המועמדים המתנדבים אפיוני את הרכז יציג w בשיחה המקצוע. איש לבין הרכז בין התאמה שיחת .
מהמתנדב. הנדרשות התכונות את יציג המקצוע ואיש .י

' המקצוע. איש ובין המועמד המתנדב בין היכרות מפגש .

שלו, ההפעלה דגם המסוים, המתנדב על יוחלט בה המקצוע ואיש המתנדבים רכז בין סיכום שיחת .
ועוד. המקצוע לאיש הרכז בין הקשר עבודתו, שעות

הקשר העבודה, שעות ההפעלה, דגם על יוחלט בה המסוים למתנדב המתנדבים רכז בין סיכום שיחות .
ועוד. המתנדבים, שאר ועם ביניהם

הקשר העבודה, שעות ההפעלה, דגם על יוסכם בה המסוים למתנדב המקצוע איש בין סיכום שיחת .
ועוד. עבודה נוהלי סודיות, חובת היעדרות, נוהלי דיווח, חובת אחרים, מקצוע אנשי ועם ביניהם

המתנדב. של והזכויות החובות לגבי המקצוע ולאיש לרכז המתנדב בין חוזה עריכת . 

בעיות איתר הוא כאשר גם עו''ס), (כגון אותו המפעיל המקצוע לאיש הקשיש מצב על ידווח המתנדב .
, רפואיות). בעיות (כגון אחר מקצוע איש של לתחום שקשורות

התפקיד: לביצוע עזרים
הפרויקט. של אישי זיהוי כרטיס .

י. .. .י .... עירוני. מתנדב כרטיס .

מפה. .

,. . " נסיעה. כרטיסיות .

המקצוע. איש המתנדב את שינחה כפי ודיווח רישום טופסי .

זח: שירות למתן הפורמלית האחריות
שירותים). אספקת אחר (מעקב העו"ס של הביצוע שבאחריות מטלות .

רפואיות). להנחיות היענות אחר (מעקב האחות של הביצוע שבאחריות מטלות .

המתגדב: להפעלת היוזמה
התנדבות. מארגוני פורמלית, התנדבות מיחידות הפורמליים, והרווחה הבריאות בשירותי המקצוע מאנשי *

המתגדביס: להפעלת האחריות .■ ■
במסייע הנעזרים אחות) (עו''ס, המקצוע אנשי של היא המקצועית וההפעלה המקצועית האחריות .

הטיפול.

דד



השכונתי הרכז (דוגמת המתנדבים רכז של היא התנדבותית במסגרת הטיפול מסייעי להפעלת האחריות .
בשירות. ההתנדבות נושא לריכוז גס האחראי המקצוע איש או אנג'לס) ירושליםלוס פרויקט של

בשגר: המקצוע* לצוות ביחס המתנדב>0 מעמד
המטפל. לצוות מסייעים אלא המטפל, מהצוות חלק אינם פורמלית .

אותם. המפעיל המקצוע איש עם הדוק מקצועי קשר לקיים אמורים .

הצורך. לפי אחרים מקצוע אנשי עם בקשרים להיות אמורים .

(כאשר אותם המפעילים המקצוע אנשי של הדעת שיקול עלפי צוות בישיבות ישתתפו טיפול מסייעי .

ומיומנויות ידע לרכוש הזדמנות הטיפול למסייע יתן הישיבה נושא כאשר מטפלים, הם בו בקשיש דנים
רבה. חשיבות יש צוות בישיבות לשיתופם והסודיות). המקצועית האתיקה בכללי יפגע ולא

גיוס:
ותיקים. מתנדבים מקרב .

בשכונה. הפעילים המקצוע מאנשי שמות איסוף .

שכונתיות. היגוי מוועדות שמות קבלת .

בשכונות להתנדב חמעוניינים קשישים לפעמים פונים אליהן הלאומי הביטוח של הייעוץ תחנות דרך .
להם. להציע מה אין הלאומי לביטוח אם מגוריהם,

פעילים מקצוע ולאנשי לפנסיונרים להגיע ניתן דרכם מקצוע. אנשי של הסתדרויות עלידי מידע חפצת .
להתנדב. שמעוניינים

המקומית. בעיתונות למסייעיטיפול ההכשרה קורס פרסום .

השונים. בשירותים הקורס על מודעות תליית .

המתנדבים: מען תהליך
המתנדבים. ורכז המקצוע אנשי עלידי קריטריונים קביעת .

המתנדבים. רכז עלידי וריאיון שאלון מילוי עלידי מיון .

נוסף. מקצועי ועובד הרכזת עלידי ומיון ריאיון ספק, של במקרה .

התנדבות ארגון עבודה, מקום המתנדב, עם בקשר היו (אנשים חיצוניים מגורמים משלים מידע איסוף .
ועוד). פעיל היה בו

תוך זמן ולאורך הטיפול, למסייעי ההדרכה קורס במהלך המקצוע ואנשי הרכז עלידי המתנדב הערכת .
הפרטנית. העבודה אחר מעקב כדי

התאמה:
המקצוע לאיש הטיפול מס"ע בץ התאמה א)

המקצוע איש נזקק בהם התחומים ובין המתנדב עלידי המועדפים הפעילות תחומי בין התאמה .
טיפול. מסייע של לעזרה

הפעילות. מועדי מבחינת התאמה .

הצדדים). אחד עלידי מועלית הזאת הנקודה (כאשר המינים בין התאמה .
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לקשיש הטיפול מסייע בין התאמה ב)

מתמשך. קשר על הבנוי התפקיד בדגם בעיקר חשוב הדבר

המתנדבים. רכז עם בתיאום המקצוע איש עלידי תיעשה ההתאמה
הם: העת את לתת יש אליהם המאפיינים

הדיבור. שפת מבחינת התאמה .

המינים. מבחינת התאמה .

המועדפות. הפעילות בשעות התאמה .

מגורים. קירבת .

חדרכח:
לתפקיד הכניסה לפג* א)

עם לעבודה הקשורים נושאים יילמדו בקורס טיפול. למסייעי מיוחד הכשרה קורס לערוך רצוי .
עם לעבודה הקשורים נושאים קשישים), של מיוחדים וצרכים קשישים עם תקשורת (כגון קשישים
המקצוע אנשי בין קשר המקצוע, אנשי בעבודת מרכיבים צוות, עבודת (כגון המקצוע אנשי
והשירות השכונתי ההתנדבות מרכ* לעבודת הקשורים נושאים שירותים); עם קשר והמתנדבים,

הטיפול. מסייע מתנדב בו השכונתי הספציפי
מסייעיטיפול. עם עבודתם לקראת בשכר המקצוע אנשי את גם להכשיר רצוי .

התפקיד ב>צוע במהלן ב)

העבודה. כדי תוך שעולות לבעיות בהתאם אישית הדרכה .

עם המקצוע, אנשי עם שלהם (בקשר מסייעיהטיפול נתקלים בהן כלליות בעיות לגבי כללית הדרכה .
שירותים). עם אחרים, מתנדבים עם ומטפלים, משפחה בני עם הקשישים,

וחדשים. קיימים ושירותים נהלים לגבי כללית הדרכה .

המקצוע* ולצוות המתנדבים לרכז המתנדבים בץ הקשר
למתנדבים. חברתיים אירועים קבוצתייים, הדרכה מפגשי טלפוניות, שיחות אישיות, שיחות באמצעות

אפשריות: בעיות
במערכת מקצועי עובד שאינו מתנדב עם פעולה לשתף משפחותיהם ובני המטופלים של הנכונות חוסר .

השירותים.

כניסה (לדוגמה: לשירות הגישה את עליהם ולהקל למתנדבים מידע לספק השירותים של הנכונות חוסר .
קהל). קבלת ללא מסוים ביום כניסה או תור בלי

מתנדבים. עם פעולה לשתף סיעוד) ביטוח חוק (במסגרת פרטיים שירותים ספקי של הנכונות חוסר .

עליהם. ושמירה התחומים קביעת המתנדב, של התפקיד בהגדרת קשיים .

צוות. חבר איננו הוא פורמלי באופן כאשר בצוות חשוב חבר שהוא תחושה למתנדב לתת הכוונה .

הטיפול. בתהליך המתנדב של רצויה לא למעורבות חשש .
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החוק עלפי שהם בתחומים המתנדב של מעורבות (למשל המתנדב עבודת של חוקיים אספקטים .
המקצוע). איש באחריות

הפרופסיה). של ונורמות נהלים על (הקפדה המתנדבים בפני מקצועיות דרישות העמדת .

שלה. חלק איננו הוא שפורמלית למרות פורמלית מהיררכיה חלק המתנדב היות .

ובתיגמול. מקצועית בהדרכה במתנדב רב ^מן להשקיע הצורך .

הסודיות. חשיבות .

80



JDC  BROOKDALE INSTITUTE
OF GERONTOLOGY AND HUMAN
DEVELOPMENT IN ISRAEL

THE JERUSALEM MUNICIPALITY

PROMOTING VOLUNTARISM FOR THE ELDERLY
AT THE NEIGHBORHOOD LEVEL:

THE JERUSALEMLOS ANGELES DEMONSTRATION PROJECT

Tamara Barnea
Nahum Steigman
Yehudit Shalit

S5992



r

m ~~7 ^|^| BR_S5992 ^^H

l



הפירסום BRS5992c3.סימן

שליט שטייגמו; ברנע; המחבי ctt<

קשישים למעו התנדבות קידום הספר שם

ירושלים... פרויקט השכונה: ברמת

התימה תאריך השואל שם

הספריה ברוקדייל: מבון



י^ו הספריד, c\

PROMOTING VOLUNTARISM FOR THE ELDERLY
AT THE NEIGHBORHOOD LEVEL:

THE JERUSALEMLOS ANGELES DEMONSTRATION PROJECT

Tamara Barnea1
Nahum Steigman1
Yehudit Shalit2

"This project was supported, in part, by a grant, number 90AR0103, from the Administration on Aging, Department
of Health and Human Services, Washington, D.C 20201. Grantees undertaking projects under government
sponsorship are encouraged to express freely their ifndings and conclusions. Points of view or opinions do not,
therefore, necessarily represent oiffcial Administration on Aging policy."

1 The JDCBrookdale Institute of Gerontology and Human Development

2 The Jerusalem Municipality

Jerusalem May 1992



r

\ ''

 ■</ ■ ■ " ■

.  ' ■ ■ J

.< ■ ■ ■■ *■ 1 ^  <

■ < s ': ■

1.' r

JDCBrookdale Institute of Gerontology
and Human Development in Israel
P.O.B. 13087
Jerusalem 91130, Israel ■■■<■ 1

Tel. (02) 618251
Fax (02) 635851

ISSN0334908X



ABSTRACT
The JerusalemLos Angeles Project was established to answer the needs of the
elderly through a comprehensive network of volunteer services at the
neighborhood level, in coordination with professional service providers. The model
was developed to be implemented in additional communities in Israel.

The principle lessons of the Project are: (a) that it is both practical and worthwhile
to operate a voluntary service for the elderly under the auspices of a formal,
professional service network, regardless of the ethnic and sociodemographic
composition of the neighborhoods; (b) that neighborhood volunteer centers and
information centers can provide the elderly with important services, which are
either insufifciently or not at all provided by the formal service network; and (c)
that it is possible to successfully recruit and employ volunteers on a neighborhood
basis  even in neighborhoods that have no tradition of organized voluntarism.

The Project is the product of cooperation between the Jewish Federation of Los
Angeles and the Municipality of Jerusalem. As detailed in a Memorandum of
Understanding between the United States Department of Health and Human
Services and the Ministry of Labor and Social Affairs in Israel, this cooperation
was expressed through ifnancial assistance and an exchange of knowledge and
ideas between the Project teams in the two cities. The JDCBrookdale Institute
assisted with the planning, guidance, and evaluation of the Project.

The Project was integrated into Jerusalem's municipal ifveyear plan for the
elderly, which called for an increase in volunteer activity for the elderly at the
neighborhood level. The Project has since been integrated into the Jerusalem
Department of Community and Family Services' program to establish a network of
neighborhood centers for the elderly, on the basis of the model that was developed
in the JerusalemLos Angeles Project.

In Jerusalem, the Demonstration Project was implemented in three neighborhoods
of differing socioeconomic and ethnic composition, including an Arab
neighborhood (1989/90). In Los Angeles the Project was implemented in two
neighborhoods, one Black and one Hispanic.

Though each neighborhood program was developed in accordance with local needs
and conditions, two principle innovations were components of the Project in all the
participating neighborhoods: (a) information, referral, and guidance centers for the



elderly and their carers; and (b) the introduction of volunteers as case aides,
working alongside social workers and nurses, as part of the team caring for the
elderly in the community. Additional volunteer services, such as friendly visits,
mealsonwheels, home repair services, and transportation, were also developed in
the framework of the Project.

The demonstration period of the JerusalemLos Angeles Project has since ended,
but the Project continues to operate. In Jerusalem, it has even expanded to six
additional neighborhoods. The Municipality of Jerusalem is using the knowledge,
methods, and tools developed during the demonstration period to advance its aim
of gradually expanding the Project to additional parts of the city.

Those beneifting most from the program were the 5,000 elderly living in the three
neighborhoods, who represent 2096 of Jerusalem's elderly population. The Project
generated about 200 volunteer hours per week, and provided direct services  such
as home visits, escorting, personal care, telephone monitoring, and mealsonwheels
 to some 500 elderly people. The three Neighborhood Volunteer Centers (NVC's)
answered some 50 applications for assistance each week. Undoubtedly, the
professionals and 70 new volunteers who participated in the demonstration period
also reaped the Project's beneifts.

The principle longterm achievements of the demonstration period are: (a) the
establishment in each of the Project neighborhoods of an infrastructure for the
provision of voluntary neighborhood services, on which Project and other local
agencies can expand; and (b) the development of instruments and methods for the
collection of data on voluntary care, which may be implemented in other
communities.

Binational cooperation enriched the Project. It emphasized that if the problems of
the elderly  loneliness, social isolation, dependence  are universal, so, too, is the
ability of volunteers, no less than professionals, to combat these problems.

In this report we describe the Jerusalem part of the Project and present its
evaluation. The report details the practical and theoretical background of the
Project, its aims, the process of its implementation, and its unique characteristics.
It also presents an evaluation of the degree to which the aims of the Project were
achieved, as well as a discussion of key issues. The report concludes with a
description of the potential for expanding the Project, and with an
acknowledgment of the value of binational cooperation.
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