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תקציר

ושיקום טיפול ושירותי רפואי ציוד של השאלה שירותי המספק התנדבותי, ארגון הוא שרה יד ארגון
כשני מתנדבים; כ4,000 בו ופעילים בישראל, ביותר הגדול ההתנדבותי הארגון זהו החולה. בבית
להמשיך ולקשיש לחולה למוגבל, לאפשר הם הארגון של יעדיו שישים. גיל מעל מהם שלישים
החיים איכות על מרבית שמירה תוך ממיסוד, האפשר במידת ולהימנע שבקהילה בביתם ולחיות

בבית.

הציוד מיחזור ועל מתנדבים על רפואיים, מכשירים השאלת על מבוסס אשר זה, שירות מודל
וממשלתיים, ציבוריים משאבים שנה מדי נחסכים בזכותו ויעיל. חסכוני הוא והשיקומי, הרפואי
להישאר יכולים היו שלא אנשים של ולמיסודם לאשפוזם מוקצים היו שרה יד שירותי שאלמלא

שבקהילה. בביתם

ולנכה לחולה לקשיש, לסייע נועד הוא המשכי. לשיקום יום מרכז הוא שרה יד של השיקומון
נכים של המיוחדים צורכיהם ראיית מתוך שרה יד ארגון ידי על הוקם השיקומון בביתם. להישאר
הם זאת, למרות אך יותר, או אחד שיקום תהליך בעבר עברו ואשר בקהילה שחיים ומוגבלים
להיקלט יכולת ללא מעשה, באפס בבתיהם יושבים מרביתם המשכי. שיקומי לטיפול זקוקים
התפקודי למצבם מתייחסת אשר תומכת, מסגרת וללא בעיר הקיימות השיקום מתכניות באחת

הירוד.

מעורבים כלל ושבדרך החולה, של בביתו הניתנים שרה, יד של ה"מסורתיים" השירותים לרוב בניגוד
של רב ומספר שרה, יד של בקמפוס ניתן זה שירות אחד, מתנדב רק ומשפחתו החולה מלבד בהם
על שמירה הן בשיקומון והטיפול העבודה מטרות באספקתו. משתתפים ומתנדבים צוות אנשי
לספק כדי הידרדרותו, את למנוע כדי זאת, בו. המשתתף של וחברתי רגשי קוגניטיבי, פיזי, תפקוד
וכדי והמנטלי הפיזי תפקודו בשיפור לסייע אף ולעתים החיים, של ערכם הכרת ותחושת תעסוקה לו
במסגרת משפחותיהם בבני ולטפל להמשיך להם ולסייע והקשישים הנכים משפחות בני על להקל

והקהילה. הבית

וכבר ממושכות במחלות לקו או אקוטיים אירועים חוו שבעבר מי בפני שעריו את פותח השיקומון
מלבד שונות. ברמות וקוגניטיביות מוטוריות ממגבלות סובלים עדיין הם אך שיקום, תהליכי סיימו
ובשירותי מלידה, אפילו או חייהם במהלך שונות במחלות שלקו מי גם לשיקומון מתקבלים זאת,

לשיקום. מתאימים אינם כי נקבע הבריאות

לטיפול קבלה גיל; בכל פונים קבלת  מאפיינים בכמה מתייחד השיקומון אחרים יום מרכזי לעומת
הפעילות לשיקומון. להפנות יכול רפואי, גורם דווקא לאו גורם, כל הטיפול; תקופת הגבלת ללא
טיפולים מגוון כוללת והיא בקבוצות טיפול ועל מתנדבים כוח על בעיקרה מבוססת בשיקומון
בפיזיותרפיה, "קלסי" שיקום נכללים השיקומון של העיקריים פעילותו בתחומי וחברתיים. שיקומיים
טיפול כמו אקספרסיביות) (תרפיות אמנויות באמצעות בטיפולים בדיבור, ובריפוי בעיסוק בריפוי



וטיפול במסאז' טיפול בגינון, טיפול באמנות, טיפול בתנועה, טיפול בדרמה, טיפול במוזיקה,
באמנות. ופעילות ציור, יוגה, כמו שונות פעילויות וכן במחשב בעבודה

כולם, שנים), 84  שנים 21) שנים 58.3 הממוצע גילם אדם, בני 46 1996 בשנת השתתפו בשיקומון
היום בתפקודם להם המסייעים משפחה, בני עם רובם אחרים, אנשים במחיצת גרים שניים, מלבד
נותרו ובעקבותיו מוחי באירוע בעבר לקו (5996  אדם בני 27) המשתתפים ממחצית למעלה יומי.
ואירועים בעיות בגלל מנכות סובלים חמישה ניווניות, ממחלות סובלים עשרה מוגבלים,
ממשתתפי כשליש פוליו. בעיקר בילדות, שהתפתחו ממחלות סובלים וארבעה אורתופדיים,
והשאר עצמם, בכוחות ניידים מחציתם ,adl בפעולות שונות בדרגות לעזרה זקוקים השיקומון
וקוגניציה, הבנה מצב מבחינת גלגלים. בכיסא הובלה כדי עד שונות, בדרגות בניידות לעזרה זקוקים

שונות. בדרגות לקוי קוגניטיבי במצב והשאר תקין קוגניטיבי במצב מהמשתתפים כמחצית

משתתפי מבין איש עשרים בעבר. שיקום תהליכי עברו בשיקומון, המשתתפים של המכריע רובם
פורמליים גורמים בידי הופנו כמחצית חבר, או משפחה בן באמצעות או בעצמם אליו פנו השיקומון
רווחה. עובדי או הלאומי הביטוח מזרח), (תלפיות הכללית חולים קופת של יום שיקום כמו שונים

מלבד מקבלים הם במהלכו יום. חצי בו ושוהים שרה יד של בנכונית לשיקומון מגיעים המטופלים
תלוי לשיקומון מגיע שהמשתתף הפעמים מספר צהריים. וארוחת עשר ארוחת גם ופעילויות טיפולים
יומי, בתשלום כרוכה בשיקומון ההשתתפות טכניים. ובסידורים ובמשפחתו בו הקשורים בגורמים
תשלום לשלם צריך היה שאילו למשתתף הנחה ניתנת השיקומון. הפעלת בעלות השתתפות שהוא

לשיקומון. להגיע יכול היה לא מלא,

כשני ובפיזיותרפיה. מוטורי בעיסוק בריפוי קבוצתי טיפול מטופלים המשתתפים של המכריע רובם
מתחומי אחד בכל קוגניטיבי. בעיסוק בריפוי גם בקבוצה מטופלים מהמשתתפים שלישים
מטופל משתתף כל בשיקומון. מהמבקרים כשליש עד כמחצית משתתפים הטיפוליות האמנויות
את להתאים אפשר תמיד לא קבוצתיים. טיפולים וב3.5 אינדיווידואליים טיפולים ב1.8 בממוצע
ניתן תמיד ולא מהטיפולים, חלק רק ניתנים יום שבכל משום המשתתף, לצורכי הטיפול סוגי כל
הטיפולים כל ניתנים שבו ליום ספציפיים צרכים בעל משתתף של הביקור יום את להתאים

לו. המתאימים

סקר היומיומית בהפעלתו שמשתתפים והעובדים השיקומון מנהלי ובשביל שרה יד מנהלי בשביל
הממצאים ומעמיקים. שיטתיים בכלים בו הנעשית הפעילות את לבחון ראשונה הזדמנות הוא זה
ועל יתרונותיו על זו, לאוכלוסייה תרומתו על בשיקומון, פעילות ותחומי דפוסים על הצביעו

ושיפור. שינוי הדורשים התחומים

הקרובה, בשנה החדש למשכן שרה יד של הצפוי המעבר לקראת מיוחדת חשיבות הסקר לממצאי
מנהלי את משמשים הסקר ממצאי כיום. לרשותו שעומד מזה בהרבה נרחב מקום לו יוקצה שם
למשל, כמו, מתאימים, פעולה כיווני בבחינת בעתיד, אותם לשמש וימשיכו כיום כבר השיקומון
לצורכי השיקומון של להתאמתו היעילות הדרכים ובבחירת הפרטיים הטיפולים היקף הרחבת

המשתתפים.
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מבוא .1
ושיקום טיפול ושירותי רפואי ציוד של השאלה שירותי המספק התנדבותי, ארגון הוא שרה יד ארגון
הם לזולת, ועזרה התנדבות של היהודית במסורת נטועים שורשיו אשר הארגון, של יעדיו בבית.
האפשר במידת ולהימנע שבקהילה בביתם ולחיות להמשיך ולקשיש לחולה למוגבל, לאפשר

בבית. החיים איכות על מרבית שמירה תוך ממיסוד,

כשני מתנדבים; כ4,000 בו פעילים בישראל. ביותר הגדול ההתנדבותי הארגון הוא שרה יד ארגון
תוך בהדרגה והתפתח 1976 בשנת בירושלים הוקם הארגון שישים. גיל מעל מהם שלישים
אחר. מצד טכנולוגיים ולחידושים אחד מצד המוגבלים אוכלוסיית של לצורכיה מתמדת התייחסות
אזוריים מרכזים ארבעה שרה יד לארגון בעולם. רבים במקומות מיושם שרה יד של המודל כיום
רחבי בכל בשנה אדם בני לכ200,000 שירותים סוגי מעשרים למעלה מספק הוא סניפים. ושבעים
ביקורי הציוד, של ולתחזוקה לתיקון סדנאות להשאלה, רפואי ציוד כוללים הללו השירותים הארץ.
סדנאות למוגבלים, הסעות חמצן, שירות חמות, ארוחות בבית, למטפלים ותמיכה הדרכה בית,
ממומנים שרה יד שירותי חירום. אזעקת ומערכת שיקומי ציוד תערוכת שיקומי, יום מרכז שיקום,
קיבל 1994 בשנת בשירותים. השימוש תמורת מתרומות וכן ומהעולם מישראל תרומות מכספי

בישראל. לחברה המרשימה תרומתו על הוקרה כאות ישראל, פרס את שרה יד ארגון

ועירוניים ממשלתיים שירותים ידי על מסופק שאיננו צורך למלא כדי והתפתח הוקם שרה יד ארגון
המקצועות בעלי למדו שרה יד של פעולתו שנות במהלך מוגבל. זמן לפרק רפואי ציוד השאלת 

חולים, לשירותיו שהורות וליהנותמכך ביעילות להשתמשבו החברתיים השירותים ונותני הרפואיים
מצליח הארגון בביתם. רפואיים בשירותים ולהשתמש בקהילה להישאר יכולים וקשישים נכים
בביתו שירותים לחולה ולספק בשכר קבועים עובדים קומץ בעזרת רבים מתנדבים להפעיל

משוכלל. ומכשור ציוד מגוון באמצעות

הציוד מיחזור ועל מתנדבים על רפואיים, מכשירים השאלת על המבוסס שרה, יד של המודל
שהיו וממשלתיים, ציבוריים משאבים שנה מדי נחסכים בזכותו ויעיל. חסכוני והשיקומי, הרפואי
בלי שבקהילה, בביתם להישאר יכולים היו שלא אנשים של ממושך ולמיסוד לאשפוז מוקצים

מספק. שהוא הציוד ובלי שרה יד ארגון של שירותיו

השיקומון .2
ולנכה לחולה לקשיש, לסייע נועד הוא המשכי. לשיקום יום מרכז הוא שרה יד של השיקומון
לרוב שבניגוד אלא שרה, יד של השירותים בשרשרת חוליה עוד הוא ולמעשה בביתם, להישאר
מלבד בהם, מעורבים כלל ושבדרך החולה, של בביתו הניתנים שרה, יד של ה"מסורתיים" השירותים
אנשי של רב ומספר שרה, יד של בקמפוס ניתן זה ששירות הרי אחד, מתנדב רק ומשפחתו, החולה
בשנים שרה ביד שפותחו אחרים לשירותים מצטרף זה שירות באספקתו. משתתפים ומתנדבים צוות

"עידנים". קפה ובית מסעדה כדוגמת החולה, לבית מחוץ ניתנים ואשר האחרונות
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תפקוד של חשיבותו בדבר ההכרה היא בשיקומון והטיפול העבודה בבסיס שעומדת התפיסה
נובעות מכאן האפשר. במידת  מהחיים סיפוק ותחושת עניין תוכן, הקניית תוך הפרט, של עצמאי
המשתתף של וחברתי רגשי קוגניטיבי, תפקוד על שמירה שהן בשיקומון, והטיפול העבודה מטרות
ולעתים החיים, של ערכם הכרת ותחושת תעסוקה לו לספק כדי הידרדרותו, את למנוע כדי זאת, בו.
ולטפל להמשיך להם ולסייע המשפחה בני על להקל וכדי והמנטלי הפיזי תפקודו בשיפור לסייע אף

והקהילה. הבית במסגרת ובקשיש בנכה

תהליכי שסיימו ממושכות ומחלות אקוטיים אירועים לאחר אנשים בפני שעריו את פותח השיקומון
סובלים עדיין הם נוסף, לשיקום מתאימים שאינם נקבע הבריאות שבשירותי ואף בעבר, שיקום
שנמצאו מי גם לשיקומון מתקבלים זאת מלבד שונות. ברמות וקוגניטיביות מוטוריות ממגבלות
ממחלות שסובלים למי או חייהם במהלך שהתפתחו שונות מחלות עקב לשיקום מתאימים בלתי

מלידה.

ייחודיים: מאפיינים כמה לשיקומון
העשרים בשנות משתתפים יש ביותר. רחב בו הגילים מגוון ולכן גיל, בכל פונים אליו מתקבלים א.

בקירוב. שמונים בני  מאוד קשישים משתתפים ויש לחייהם,
לפעילות ולבוא להמשיך רשאי ומשתתף הטיפול, תקופת הגבלת בלי מתקבלים, המשתתפים ב.

זאת. מאפשר והנפשי הפיזי מצבו עוד וכל בכך רוצה הוא עוד כל בשיקומון
ושירותי עירוניים שיקום גורמי גם לשיקומון. להפנות יכול רפואי, גורם דווקא ולאו גורם, כל ג.
נשקלת משפחתו בני של או החולה של עצמית פנייה ואף משתתפים, להפנות רשאים רווחה
להתקבל, כדי פורמלית או רפואית בהפניה צורך אין רשמי. מגורם פנייה כמו מידה באותה

המטפל. הצוות ידי על נקבעת לשיקומון הפונה התאמת על וההחלטה
במשאבים השירות את להפעיל שמאפשר מה מתנדבים, על בעיקרה מבוססת השיקומון פעילות ד.

תחושת ועל הפעולה שיתוף על הצוות, אווירת על חיובית השפעה גם לכך יש ביותר. מצומצמים
שומרים הם קרובות ולעתים לעבודתם רבה חשיבות מייחסים המתנדבים במקום. האופטימיות
בבית השיקומון משתתפי את שמבקרים מתנדבים אף ויש שעוזבים, משתתפים עם קשר על

בביתם. חולים כשהם או החולים
וחברתיים. שיקומיים טיפולים מגוון כוללת והיא בקבוצות נעשית בשיקומון הפעילות רוב ה.

השיקומון מבנה 2.1
שטח לו הוקצה בתחילה שרה. יד של בקמפוס ששופץ במבנה שנים חמש מזה פועל השיקומון
המשתתפים במספר והגידול אליו ההפניות ריבוי עם בהדרגה, התרחב אשר ביותר, מצומצם
באמצעות חדרים לשני לחלקו שניתן גדול חדר כולל השיקומון כיום בו. שניתנים הטיפולים ובמספר
מחשב. ופינת משרדון בדיבור, לטיפול שמשמש מחסן מטבחון, פרטניים, לטיפולים חדר מחיצה,
הם השאר בשכר. מהם אחת ורק מלאה, במשרה בלבד שניים עובדים, כ25 כולל השיקומון צוות
בין בשיקומון העובדים מתנדבים, או סמליים, שכר מענקי המקבלים חלקיות, במשרות עובדים
עובדת מקצועות: בעלי מגוון כולל הצוות בשבוע. מלאים ימים ארבעה לבין בשבוע שעתיים
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שונות, באמנויות מטפלים מסז'יסט, בדיבור, מרפאה בעיסוק, מרפאה פיזיותרפיסטית, סוציאלית,
לאומי. בשירות ובנות מתנדבים

השי7ןומון של העיקריים הפעילות תחומי 2.2
כוללים: והם ופעילויות, טיפול סוגי כמה זמנית בו מסופקים בשיקומון כאמור,

בדיבור. וריפוי מוטורי בעיסוק ריפוי קוגניטיבי, בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, "קלסי": שיקום א.
רוב סיימו פורמלי, שבאופן אף כאחד. ובקבוצה פרטני באופן ניתן הקלסי השיקומי הטיפול
צוות השיקום, להמשך מתאימים בלתי ונמצאו יותר, או אחד שיקום תהליך בעבר המשתתפים
הידרדרותו, את למנוע מצבם, את לשמר אפשר שיקומי טיפול שבעזרת מאמין השיקומון

לשפרו. אף מסוימים ובמקרים
טיפול בדרמה, טיפול במוזיקה, טיפול אקספרסיביות): (תרפיות אמנויות באמצעות טיפול ב.
עצמם לבטא למשתתפים לסייע נועד באמנויות הטיפול בגינון. וטיפול באמנות טיפול בתנועה,
בתפקוד ביטוי לידי באה שאינה מוטורית בפעילות להתנסות מילולי, ולא מילולי באופן
חלק לכך, בנוסף והמנחה. הקבוצה בתמיכת ורגשיות חברתיות חוויות ולחוות הפונקציונלי

רב. לסיפוק להם שגורם לתוצר להגיע למשתתפים מאפשרים באמנויות מהטיפולים
מתחום הם הללו הפעילויות מקצת מחשב. אמנות, ציור, מסאז', יוגה, אחרות: פעילויות ג.

וההרגשה הנשימה לשיפור ורגשי, מוטורי לשחרור ונועדו ומסאז' יוגה כמו המשלימה הרפואה
ידי על המשתתפים, לרוב שניתן מסאז' הוא בשיקומון ייחודי תחום המטופל. גוף של הכללית
מוטורית פעילות לבין רפואי מסאז' בין משלב אשר לשעבר, המועצות מברית חדש עולה
את למלא באות ואמנות ציור כמו הפעילויות שאר והפרקים. הגפיים של ופסיבית אקטיבית

הכללית. תחושתם את ולשפר המשתתפים של הרוחניים צורכיהם
סוציאלית, לעבודה סטודנטים בידי מונחית הקבוצה המשתתפים: של זוגם לבני תמיכה קבוצת ד.

החולה. עם בהתמודדותם המשפחה בני של בעיותיהם בה ונידונים
משפחות בני של והדרכה ייעוץ לשם משפחה בני עם השיקומון צוות של ורציף קבוע קשר ה.

המשתתפים.

האוכלוסייה 2.3
שנים, 58.3 הממוצע גילם נשים. ומחציתם גברים מחציתם אדם, בני 46 כיום משתתפים בשיקומון
נשואים, מהם שלישים שני המשתתפים. מאפייני את מציג 1 לוח שנים. 84 לבין 21 בין נע והוא
מהמשתתפים יותר צעירים והגדושים הרווקים המשתתפים אלמנים. או גרושים רווקים, והשאר
אחרים. במחיצת גרים שניים, מלבד המשתתפים, כל ילדים. יש ולרובם והאלמנים, הנשואים
ילדיהם, עם או זוגם בני עם בעיקר משפחתם, בני עם גרים (837") משתתפים ושמונה שלושים
חייהם, במהלך השכלה רכשו (94?0) המכריע רובם אבות. בבית ואחד מטפלת, עם גרים חמישה
עובד אינו מהמשתתפים אחד לא אף תיכונית. על השכלה יש לעשרה כלל. למדו לא שלושה ורק
מקצועיים, ובלתי מקצועיים בתחומים כפועלים מחציתם בעבר, עבדו רובם אך שכר, תמורת כיום
מחוץ עבדו שלא בית עקרות היו וכעשירית ובפקידות, פרופסיונליים במקצועות עבדו משליש יותר

ביתן. למשק
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באירוע £?59)לקו  אדם בני 27) המשתתפים ממחצית למעלה רפואיים, ומצבים אבחנות מבחינת
עשרה צד. בחולשת או בשיתוק המתבטאת מנכות סובלים או מוגבלים נותרו ובעקבותיו מוח בשבץ
משתתפים חמישה אחרות. וממחלות מפרקינסון נפוצה, מטרשת בעיקר ניווניות, ממחלות סובלים
סובלים וארבעה תאונות, לאחר בעיקר באגן; שבר כמו אורתופדיות, בעיות בגלל מנכות סובלים

וחברתייםכלכליים דמוגרפיים מאפיינים :1 לוח
אחוזים מוחלטים מספרים מאפיינים

100 46 הכול 0ן
סין

54 25 זכר
46 21 נקבה

גיל
22 10 . 4921
41 19 6450
37 17 +65

משפחתי מצב
61 28 נשוי
11 5 רווק
15 7 גרוש
13 6 אלמן

ילדים מספר
22 10 אין
30 14 31
48 22 +4

לידה מקום
35 16 ישראל
24 11 אירופה/אמריקה/אוסטרליה
41 19 אסיה/אפריקה

לימוד שנות
6 3 בכלל למד לא
37 17 שנים 8 עד
57 26 ומעלה תיכונית השכלה

בעבר מקצוע
15 7 מקצועי בלתי פועל
35 16 מקצועי פועל
13 6 ומזכירות פקידות
24 11 פרופסיונליים מקצועות
11 5 בית עקרת
2 1 ידוע לא
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(המשך) וחברתייםכלכליים דמוגרפיים מאפיינים :1 לוח

אחוזים מוחלטים מספרים מאפיינים

בבית עיקרי מטפל
15 7 מטפל אין
37 17 זוג בן
24 11 מטפלת
22 10 אחרים משפחה בני
2 1 המוסד צוות

גר מי עם
4 2 לבד
83 38 משפחה בני
2 1 מוסד או אבות בבית
11 5 מטפלת עם

גר? המשפחה סבני סי עם
22 10 זוג בן/בת
13 6 בן/בת
30 14 זוג+ילדים בן
9 4 הורים/אחים

1515 7 אחרים משפחה בני
כיום חברתית פעילות

15 7 יום במרכז
15 7 במועדון
9 4 בתנ"ך בשיעורים
61 28 אין

כיום תחביבים
61 28 יש
33 15 אין
6 3 ידוע לא
65 30 בעבר נוספים תחביבים היו

חולים קופת
76 35 הכללית
7 3 מכבי
13 6 מאוחדת
4 2 לאומית

הגבוה הוא מוח שבץ לאחר המשתתפים גיל .(2 (לוח פוליו בעיקר בילדות, שהתפתחו ממחלות
הוא נפוצה, מטרשת בעיקר ניווניות, ממחלות הסובלים המשתתפים גיל בממוצע). שנים 63) ביותר
רבות, שנים במשך מהמחלה סובלים ניווניות ממחלות שסובלים המשתתפים רוב ביותר. הנמוך

5



שתקלוט חברתית או תעסוקתית שיקומית, מסגרת להם ואין העבודה במעגל מעולם היו לא רובם
הוא אך המחלות, טבע את מדגים אמנם המשתתפים גיל לבין המחלות סוג בין הקשר אותם.
בתקופות ובעיקר שונים במצבים באנשים לטיפול כמוקד השיקומון של רבגוניותו את גם מדגים

ומנכות. ממוגבלות כשסבלו  חייהם במהלך שונות

לעזרה שזקוקים חמישה מלבד לבד, לאכול יכולים השיקומון משתתפי כל ,adlתפקו1ד מבחינת
: איש) 16) וכשליש בלבישה, שונות בדרגות לעזרה זקוקים מהמשתתפים איש) 15) שליש קלה.

לשם עזר למכשיר זקוקים אינם ארבעה רק אך ניידים, מהמשתתפים מחצית ברחצה. לעזרה זקוקים
בעזרת רב, בקושי ניידים אנשים שלושה הליכה. ובמקלות בהליכונים בעיקר נעזרים השאר כך.
חלקם גלגלים, לכיסא מרותקים  (4396) משתתפים עשרים  והשאר אדם, ובעזרת עזר מכשיר

בהובלה. לעזרה זקוקים וחלקם בעצמם אותו מובילים

קוגניטיבי במצב >£ל45) איש, 21) מהמשתתפים מחצית כמעט (קוגניציה), והכרה הבנה מצב מבחינת
משתתפים שלושה .(6) רבה או (16) מועטה במידה לקוי קוגניטיבי במצב מחציתם וכמעט תקין,
אנשים בעיקר אליו לקבל משתדלים השיקומון מנהלי .(2 (לוח קשה קוגניטיבי מליקוי סובלים
רחוקות לעתים רק בו. הנעשות הפעולות של והבנה פעולה שיתוף שיאפשר קוגניטיבי במצב
משתתף של במצבו הידרדרות חלה כאשר אך בהבנה, מאוד שמתקשים פונים לשיקומון מתקבלים

מהשיקומון. אותו מוציאים אין בשיקומון

תפקודי ומצב מחלות מאפייני :2 לוח
אחוזים מוחלטים מספרים משתנה תיאור

100 46 הכול 0ן
עיקרית מחלה

58 27 CVA
22 10 העצבים במערכת אחרות ומחלות פרקינסון נפוצה, טרשת
11 5 אורתופדיות מחלות
9 4 (CP (פוליו, מולדות מחלות

ניידות
9 4 לבד הולך
41 19 עזר מכשיר בעזרת
7 3 עזר+אדם מכשיר בעזרת
43 20 גלגלים כיסא

קוגניטיבי מצב
45 21 תקין
35 16 במקצת לקוי
13 6 בינונית במידה לקוי
7 3 מאוד לקוי
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מגורמי הפניותיו עיקר את ומקבל אחרים, שיקום גורמי עם הדוקים בקשרים עומד השיקומון
אדם, בני 39) בשיקומון המשתתפים של המכריע שרובם מפליא זה אין לפיכך, בקהילה. שיקום

יותר. או שיקום תהליכי שני עברו ומחציתם בעבר, בשיקום היו £ל85)

נוסף מאפיין לנכות. שגרם האירוע בעקבות אקוטי, מאשפוז הראשון לשיקום הגיעו המשתתפים רוב
היה מהמשתתפים, כמחצית עברו שאותו השני, השיקום באשפוז. היותו הוא הראשון השיקום של
בית, ובטיפולי אמבולטוריים במכונים יום, בשיקום הקהילה, במסגרת שניים) (מלבד המקרים ברוב
קיבלו מהמטופלים רבעים ששלושה ללמוד ניתן 3 מלוח לבתיהם. מהאשפוז חזרו שהאנשים לאחר
בריפוי והן בפיזיותרפיה הן טופלו מחציתם כמעט שיקומיים: מקצועות בשלושה או בשניים טיפול
מדובר כלומר, הראשונים. המקצועות שני מלבד בדיבור בריפוי גם טופלו והשאר בעיסוק,
משירותיהם נהנתה ואף שיקומיים ומקצועות השיקום שירותי את היטב שמכירה באוכלוסייה

בעבר.

בשיקומון להשתתפות רקע מאפייני :3 לוח
מספרים

אחוזים מוחלטים משתנה תיאור
100 הכול סן

39=N בעבר שקיבלו שיקום טיפולי
15 6 פיזיותרפיה
51 20 בעיסוק ריפוי + פיזיותרפיה
31 12 בדיבור ריפוי + בעיסוק רפוי + פיזיותרפיה
3 1 ידוע לא

46=N לשיקומון מפנה גורם
37 17 עצמית פנייה
7 3 וכד') שכנים (חברים, אחרים פורמליים לא גורמים
17 8 מזרח) (תלפיות יום שיקום
13 6 הכללית) (בעיקר חולים קופת
9 4 כרם) ועין הצופים (הר הדסה
15 7 וכד') לאומי ביטוח רווחה, (שירותי אחרים פורמליים גורמים
2 1 ידוע לא

כי עולה 3 מלוח בשיקומון. להשתתף בבקשה לפנות יכול עצמו, המשתתף כולל גורם, כל כאמור,
לא גורם של בהפניה אליו שהגיעו אלו עם וביחד בעצמם, לשיקומון פנו המשתתפים מבין שליש
בשיקומון. המשתתפים מכל £449< שהם לעשרים, מספרם מגיע חבר, או משפחה בן כמו פורמלי
יום משיקום הופנו אנשים שמונה שונים: פורמליים גורמים בידי אליו הופנו מהמשתתפים כמחצית
שבעה חולים, בקופת אחרים גורמים בידי הופנו שישה מזרח), (תלפיות הכללית חולים קופת של
אנשים ושלושה אחרים, חברתיים שירותים ואנשי בלשכות רווחה עובדי הלאומי, הביטוח בידי הופנו

בהדסה. משיקום הופנו
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וגויפול עבודה תהליכי 2.4
ביתם מפתח אותם לוקחת היא שרה. יד של בנכונית הבוקר בשעות לשיקומון מגיעים המשתתפים
טיפולים מלבד מקבלים הם במהלכו יום. חצי בשיקומון שוהים הם שרה. יד של לקמפוס ועד
בשבוע, פעם לשיקומון באים מהמשתתפים שליש צהריים. וארוחת עשר ארוחת גם ופעילויות
מספר .(4 (לוח בשבוע פעמים שלוש לשיקומון באים ו>^28 בשבוע פעמיים  משליש למעלה
טכניים. ובסידורים ובמשפחתו בו הקשורים בגורמים תלוי לשיקומון מגיע שהמשתתף הפעמים
של יותר גדול מספר עבור לשלם יכולתה ואת המשפחה רצון את למנות אפשר אלו בגורמים
מפיק שהוא והתועלת ההנאה מידת את בשיקומון, המשתתף השתלבות את בשבוע, ביקורים
מגוריו. ממקום אותו לאסוף והאפשרויות שרה יד של הנכונית של ההסעה הסדרי ואת בו מהביקור

התעריף וחומרים, הפעלה הסעות, אוכל, בו נותנים ולמעשה רבות, הן השיקומון שעלויות מאחר
שרה יד הנהלת ידי על נקבע השיקומון, בעלות השתתפות למעשה שהוא בשיקומון, לביקור היומי
שמתקשים למי הנחה ניתנת ביקור. ליום שקלים 38 על עומד כיום התעריף השיקומון. והנהלת
6596) משתתפים שלושים המלא. מהתשלום £3596129 בין נעה והיא זה בסכום לעמוד
משתתפים ושמונה ש"ח 30 משלמים שמונה ביקור; בכל מלא סכום משלמים מהמשתתפים)
היה לא מלא, תשלום לשלם צריך היה שאילו מבקר לכל ניתנת הנחה ביקור. בכל ש"ח 25 משלמים

לשיקומון. להגיע יכול

בשיקומון פעילות :4 לוח
מספרים

אחוזים מוחלטים המשתנה תיאור
100 46 הכול סן

בשבוע פעמים מ0פר
33 15 פעם
39 18 פעמיים
28 13 שלוש

בשיקומון טיפול משן
22 10 שנה עד
24 11 שנתיים עד שנה
15 7 שלוש עד שנתיים
35 16 משלוש יותר
4 2 ידוע לא

ניתן אך בקבוצה, ניתנים הטיפולים רוב ופעילויות. טיפולים של רחב מגוון מספק השיקומון כאמור,
אחד בכל המשתתפים מספר את מציג 5 לוח לכך. הזקוקים למשתתפים פרטני טיפול גם
במסאז' בדיבור, בריפוי בפיזיותרפיה, ניתן פרטני שטיפול עולה מהלוח ומהפעילויות. מהטיפולים
המקצועי האדם כוח בהיקף רבה במידה תלוי פרטני שטיפול מאחר מחשב. באמצעות ובטיפול
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מאחר מסאז', מקבלים (£ל87) משתתפים שארבעים מפליא זה שאין הרי השיקומון, לרשות שעומד
בעיסוק, במרפאות מחסור בשל זאת ולעומת בשבוע, פעמים ארבע לשיקומון מגיע שהמסז'יסט
תועלת. ממנו להפיק עשויים היו מהמשתתפים שחלק אף בעיסוק, בריפוי פרטני טיפול כלל ניתן לא

בעיסוק ובריפוי בפיזיותרפיה ניתן בשיקומון, ביותר הנפוץ הטיפול אמצעי שהוא בקבוצה, טיפול
המבקרים שכל עולה 5 מלוח אמנות. תחומי בכמה וכן קוגניטיבי, בעיסוק ובריפוי מוטורי
בטיפול משתתפים (7896) מהם 36 וכי מוטורי בעיסוק בריפוי טיפול בקבוצת משתתפים בשיקומון
התפקוד על ובשמירה מכוונת מוטורית בהפעלה מתמקדים בשיקומון כלומר, בפיזיותרפיה. קבוצתי
שבו קוגניטיבי בעיסוק בריפוי קבוצתי בטיפול משתתפים .i%63) 29 בנוסף, האפשר. במידת הגופני

אקוטאליים. לנושאים ובהתייחסות ובתפיסה בהבנה מתמקדים

אמנויות באמצעות טיפוליות פעילויות גם בשיקומון יש ה"קלסיים" הטיפוליים המקצועות מלבד
מוסמכים מטפלים ידי על מועברות והן וגינון, מוזיקה דרמה, פלסטיות, אמנויות שונים: וכלים
שימוש תוך קבוצתית, במסגרת נעשה באמנויות הטיפול רב. מקצועי וידע ניסיון ובעלי באמנות
היצירה, תהליך על אלא המוגמר המוצר על איננו באמנות בטיפול הדגש שונים. ובאמצעים בכלים
מילולית תקשורת על הקבוצה, חברי שבין הדינמיקה על הקבוצה, חברי בין הקשר התהוות על

בכלל. היצירה חוויית ועל ואחרת

חלומות, רצונות, של ולהבעתם לביטוים כלי וההבעות התנועות המילים, משמשות בדרמה בטיפול
על דגש גם מושם זה בטיפול וכד'. פעילות תפקוד תנועה, מראה, מבחינת ימומשו, שלא ומאוויים
נוספים חושים גירוי לשם גם אך מוטורית, הפעלה לשם ובתנועותיו בגוף שימוש ונעשה התנועות,
משתמשים במוזיקה בטיפול הדדית. ולתמיכה רגשות לביטוי אישי, בין קשר יצירת לשם בגוף,
נושא. ולפי קצב לפי תכנית, לפי ההפעלה ולשם ההאזנה לפיתוח שונות וביצירות מוזיקליים בכלים
בדרמה בטיפול כאחד. ונפשי מוטורי ולשחרור להתרגעות כלי משמשת המוסיקה זאת, מלבד

.18  בגינון ובטיפול בשיקומון, מהמשתתפים כמחצית משתתפים במוזיקה ובטיפול

מטיפול שונות שהן אמנותיות, פעילויות גם בשיקומון מתקיימות הטיפוליות הפעילויות מלבד
שבפעילות הרי עצמו, בתהליך מתמקדים שבו באמנויות, הטיפול לעומת אמנויות. באמצעות
למשתתפים, סיפוק שמסבים הפעילות, ובפירות ביופיו הסופי, בתוצר בעיקר מתמקדים באמנויות
מוטורית, פעילות של אספקטים קיימים כאן גם זאת, עם העצמי. ביטחונם את ומעודדים

השיקומון. ממטרות חלק שהם ותפיסתית, מחשבתית
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ו

ובפעילויות בטיפולים המשתתפים מספר :5 לוח
מספר

משתתפים הפעילות סוג
פרסני סיפול

13 בדיבור ריפוי
14 פיזיותרפיה
40 מסאז'
14 מחשב

קבוצתי טיפול
36 פיזיותרפיה
46 מוטורי בעיסוק ריפוי
29 קוגניטיבי בעיסוק ריפוי
23 דרמה
20 מוזיקה
12 אמנות
6 תנועה
18 גינון

פעילויות
10 אמנות
4 ציור
6 כלים על שמן ציור
13 יוגה

באמנות בעבודה משתתפים. של יותר מצומצם מספר יש בקבוצה, נעשות הן שאף בפעילויות,
הסיבות אחת מבקרים. 64 משתתפים ובציור המשתתפים, מכלל כרבע משתתפים יוגה ובשיעור
אי לעתים נערכות. הן שבו המועד היא פעילויות בכמה המועט המשתתפים למספר העיקריות
מהם לאחד להתאים עשויה מסוימת פעילות אם גם למשתתפים, הפעילות את להתאים אפשר
למשל, ציור כמו האמנותיות, מהפעילויות בחלק לכך, בנוסף רבה. תועלת ממנה להפיק יכול והוא

בהן. לעסוק מעוניינים ואינם עניין מגלים אינם מהמשתתפים חלק

את בחנו בשיקומון, המשתתפים של והקבוצתי האינדיווידואלי הטיפול היקף את לבחון במטרה
האינדיווידואליים, הטיפולים התפלגות את מציג 6 לוח שלהם. והפעילויות הטיפולים היקף
טיפולים 1.8 בממוצע מקבל משתתף כל המשתתפים. של והפעילויות הקבוצתיים הטיפולים
מקבל משתתף כל כן, כמו טיפולים. שלושה לבין טיפול אף בין נע והטווח אינדיווידואליים,
משתתף כל ועוד, זאת טיפולים. לשמונה שניים בין נע והטווח קבוצתיים, טיפולים 3.5 בממוצע
אינם ,(27) המשתתפים ממחצית למעלה כאשר ואחרות. אמנותיות פעילויות 0.7 בממוצע מקבל

אמנותית. פעילות אף מקבלים
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מצבו מבחינת המשתתף, לצורכי להתאימו היא השיקומי הטיפול של החשובות ממטרותיו אחת
הקשר על חלקית, אף ולו תמונה, לקבל כדי התפקודיות. ומגבלותיו הקוגניטיבי מצבו המוטורי,
בין הקשר את בחנו התפקודי, ומצבם מגבלותיהם לבין מקבלים שהמשתתפים הטיפול סוגי שבין
מלוח מקבלים. שהם הפעילויות מספר לבין העיקרית המחלה וסוג קוגניטיבי מצב הניידות, מצב
אינדיווידואליים טיפולים של דומה מספר מקבלים בניידות עצמאיים שמשתתפים עולה ו8 7
בין קשר העדר על מרמז זה ממצא גלגלים. לכיסא מרותקים משתתפים שמקבלים לזה וקבוצתיים
כמות בין קשר נמצא לא כן, כמו מקבלים. שהם הטיפולים לבין המשתתפים של ניידותם מצב
וגם ,(109 (לוחות המשתתפים של הקוגניטיבי למצבם והקבוצתיים האינדיווידואליים הטיפולים
העובדה מלבד משמעותיים, קשרים העלתה לא המחלה לסוג הטיפול כמות בין הקשר בחינת
ממי וקבוצתיים אינדיווידואליים טיפולים יותר קצת מקבלים מוח שבץ לאחר שמשתתפים
שלמעלה מכך נובע שזה ייתכן מובהקים). אינם ההבדלים (אך אחרות ומבעיות ממחלות שסובלים
הפעילות את קלות ביתר להתאים אפשר ולכן זה ממצב סובלים בשיקומון מהמשתתפים ממחצית
.(1211 (לוחות חולים של רב מספר בה ולכלול דומים צרכים בעלי משתתפים של גדולה לקבוצה
לצורכי והפעילות הטיפולים התאמת על המצביעות נוספות סוגיות לבחון אפשר היה לא זה במחקר
מנהלי כי עולה, בשיקומון בפעילות ומתצפית השיקומון מנהלי עם עומק מריאיון המשתתף.
הם וכי המשתתף, לצורכי הפעילות מותאמת תמיד לא רבים שבמקרים לכך מודעים השיקומון

בהמשך. שיידון כפי השיקומון, של שונים אילוצים לבין אלו צרכים בין לתמרן נאלצים

המשתתפים של ופעילויות טיפולים מספר :6 לוח
חולים מספר

46=N משתנה תיאור

אינדיווידואליים טיפולים
4 אין
13 אחד
19 שניים
10 שלושה

בקבוצה טיפולים
3 אין
13 אחדשניים
16 שלושהארבעה
14 חמישהשבעה

אחרות פעילויות
27 אחת אף
5 אחת

14 שתיים
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4

מוחלטים) (במספרים ניידות מצב לפי אינדיווידואלי, טיפול כמות :7 לוח
שלושה שני טיפול קיבל לא
טיפולים טיפולים אחד טיפול סךהכול ניידות מצב

10 19 13 4 46 סןהכול
6 10 5 2 23 עזר מכשיר בלי או לבדעם
0 2 01 3 מכשיר בלי או אדםעם בעזרת
4 7 8 1 20 גלגלים כיסא

מוחלטים) (במספרים ניידות מצב לפי קבוצתי. טיפול כמות :8 לוח
5+ 43 21 0 סךהכול ניידות מצב
14 16 13 3 46 הכול 10

6 8 7 2 23 עזר מכשיר בלי או לבדעם
3 0 0 3 מכשיר בלי או אדםעם בעזרת
5 8 61 20 גלגלים כיסא

מוחלטים) (במספרים קוגניטיבי מצב לפי אינדיווידואלי, טיפול כמות :9 לוח
שלושה
טיפולים טיפולים שני אחד טיפול טיפול קיבל לא הכול סך קוגניטיבי מצב

10 19 13 4 46 סךהכול
4 8 9 0 21 תקין
3 9 3 1 16 קל ליקוי
3 2 1 3 9 קשה ליקוי

מוחלטים) (במספרים קוגניטיבי מצב לפי קבוצתי, טיפול כמות :10 לוח
5+ 43 21 טיפול קיבל לא הכול סך קוגניטיבי מצב
14 16 13 3 46 סןהכול
6 8 6 1 21 תקין
5 6 5 0 16 קל ליקוי
3 2 2 2 9 קשה ליקוי
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מוחלטים) (במספרים עיקרית מחלה לפי אינדיווידואלי, טיפול כמות :11 לוח
שלושה שני טיפול קיבל לא סך
טיפולים טיפולים אחד טיפול הכול המחלה

10 19 13 4 46 0ןהכ1ל
7 11 7 2 27 מוח שבץ

או פרקינסון ,MS) נירולוגית מחלה
1 3 5 1 10 שרירים) ניוון
1 31 0 5 אורתופדית מחלה
1 2 0 1 4 מולדת מחלה

מוחלטים) (במספרים עיקרית מחלה לפי קבוצתי, טיפול כמות :12 לוח
5+ 43 21 טיפול קיבל לא הכול סך קוגניטיבי מצב
14 16 13 3 46 סןהכול
11 9 6 1 27 מוח שבץ
1 3 5 1 10 נירולוגית מחלה
0 3 2 0 5 אורתופדית מחלה
2 1 0 1 4 מולדת מחלה

בעתיד פעולה וכיווני סיכום .3
מוגבלים ושל נכים של המיוחדים צורכיהם ראיית מתוך שרה יד ארגון ידי על הוקם השיקומון
לטיפול זקוקים הם זאת, למרות אך יותר, או אחד שיקום תהליך בעבר עברו ואשר בקהילה שחיים
מתכניות באחת להיקלט יכולת ללא מעשה, באפס בבתיהם יושבים המכריע רובם המשכי. שיקומי

הירוד. התפקודי למצבם מתייחסת אשר תומכת, מסגרת וללא בעיר הקיימות השיקום

ארגוני מודל מציעה אינה והחברתיים הרפואיים השיקום שירותי ארגון בתחום המקצועית הספרות
בעת לפיכך, הוקם. הוא שעבורה האוכלוסייה לצורכי שעונה דומה שירות דגם או לשיקומון מקביל
בעולם, או בארץ אחרים דומים מודלים ועל הספרות על להתבסס אפשר היה לא השיקומון, הקמת
תהליכי השיקומון. של היעד לאוכלוסיית המתאימים רצויים פיתוח כיווני על מהם ללמוד כדי
צורכיה של מתמדת בחינה מתוך בהדרגה, התפתחו השיקומון של וההתרחבות הבנייה הפיתוח,
ולאפשרויות אחד מצד לצורכיהם הפעילות התאמת ותוך המשתתפים, אוכלוסיית של המיוחדים
המבנה התאמת את כוללים אלה תהליכים אחר. מצד שרה יד ולרשות השירות לרשות שעומדות
הקבלה, דרכי שלו, והמינון הטיפול היקף והטיפול, הפעילות תוכני האדם, כוח והתשתית, הרצוי
גם כך חיצוניים. גורמים עם וקשר ודיווח רישום דרכי שונים, שירותים בין השילוב הקבלה, מקורות
והתבססו נבנו בעיר השיקום בתחום אחרים וגורמים ארגונים לבין השיקומון שבין הגומלין יחסי
למשאבים בהתאם להעניק, מסוגל שרה יד שארגון והתנאים הצרכים ראיית מתוך בהדרגה

פעולתו. בבסיס העומדת העולם לתפיסת ובהתאם לרשותו העומדים
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סקר היומיומית בהפעלתו שמשתתפים והעובדים השיקומון מנהלי ובשביל שרה יד מנהלי בשביל
הסקר ממצאי ואמפיריים. שיטתיים בכלים השיקומון של לבחינתו הראשונה ההזדמנות הוא זה
התחומים ועל יתרונותיו על בו, הנעשית הפעילות על בו, המשורתת האוכלוסייה על אור שופכים

ושיפור. שינויים שדורשים

בשנה החדש למשכן שרה יד של הצפוי המעבר לקראת מיוחדת חשיבות יש הסקר לממצאי
ופעילותו כיום, פועל הוא שבמסגרתו מזה יותר גדול מקום לשיקומון יוקצה המעבר עם הקרובה.
ההרחבה כיווני בבחינת מרובה חשיבות הנוכחיים לממצאים יש זאת, לאור רבה. במידה תורחב
שעלו המסקנות את נמנה להלן המבקרים. לצורכי להתאמתו היעילות הדרכים ובבחירת הרצויים

מהם. הנובעים ולשיפור לשינויים האפשרויות את ונבחן מהסקר

בשכר עובדים על או מתנדבים על בעיקר מתבסס השיקומון שרה, יד שירותי לשאר בדומה ראשית,
מקצועי, לא אדם כוח על להתבסס שיכולים שרה, יד של אחרים לשירותים שבניגוד אלא סמלי.
הכשרה בעל אדם לכוח זקוק שהשיקומון הרי המתנדבים, מספר הגדלת ידי על להתרחב ואף
של אפשרויותיו כי בכך להכיר צורך יש לפיכך, השיקום. בתחום וניסיון ידע ספציפית, מקצועית
אכן הפעילות היקף וכי שיקומיים, מקצועות בעלי של במציאתם מותנות ולהתרחב לפעול השיקומון
השיקום מתחום מקצוע בעלי יימצאו ואם המקצועי האדם כוח מצבת גם תגדל אם רק יתרחב
אפשר יהיה ולא מצומצם, השיקומון תקציב שכן, סמלי. במענק או שכר ללא בו, לעבוד שיתנדבו
ועם החדש למשכנו שרה יד של המעבר שעם נראה בלבד. הקיים התקציב על הפעלתו את לבסס
מתנדבים שיקום עובדי באיתור משאבים להשקיע צורך יהיה השיקומון להרחבת התכניות פיתוח

בשבוע. מצומצם שעות מספר גם ולו לשיקומון, לתרום מוכנים יהיו אשר

הטיפול לצורכי ולהתאמתם בשיקומון הפעילות לדפוסי מתייחס מהסקר שעולה שני ממצא
אחדים באילוצים מותנית בשיקומון שהפעילות העלתה הנושא בחינת בו. המבקרים של המיוחדים
הראשון האילוץ אותה. מונעים אף ולעתים למטופלים, התאמתה ועל תכנונה על משפיעים אשר
באזורי עוברת ה"נכונית" שרה. יד של ה"נכונית" של ההסעות בהסדרי המשתתפים של תלותם הוא
המבקרים מגיעים שבהם הימים את קובעת והיא קבועה, שבועית הסעות תכנית פי על העיר
למשל, כמו, אחרים, שיקולים פי על ולא ההסעות תכנית פי על להגיע נאלצים הם לפיכך לשיקומון.

עצמו. למשתתף שמתאימה פעילות נערכת שבהם והימים בשיקומון הטיפול תכנית

המקצוע בעלי רוב בשיקומון. הטיפוליים המקצועות בעלי של העבודה ימי הוא השני האילוץ
בלבד, חלקיות במשרות בו עובדים סמלי, בשכר שעובדים כאלו או מתנדבים בשיקומון, והמטפלים
יחד האלה האילוצים שני בין השילוב מסוימות. ובשעות מסוימים בימים רק בשיקומון עובדים והם
העונה טיפול מקבלים אינם בשיקומון מהמשתתפים שחלק לכך, העיקרי הגורם הנראה ככל הוא
לשיקומון. להגיע יכולים הם שבהם בימים הטיפולים תכנית לפי אלא המיוחדים, צורכיהם על
מאוד קשה קבועים, בימים לשיקומון להגיע נאלצים המטפלים והן המטופלים שהן מאחר כלומר,
אחד לכל לתרום שעשויים הטיפול סוגי פי על למשתתפים, השבועית הטיפולים תכנית את להתאים

מהם.
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חלקי. באופן רק להם מוכרת שהייתה הבעיה, את השיקומון מנהלי בפני האירו הסקר ממצאי

אפשריים. פתרונות אחר לחפש והתחילו אותרו סיבותיה מעמיק, באופן זוהתה היא הסקר בעקבות
שבהתאמת החשיבות בדבר להכרה בו העובדים ואת השיקומון מנהלי את הביאו הממצאים
בקביעת החשובים המרכיבים אחד להיות עשוי זה נושא למשתתפים. ספציפי באופן הטיפול

החדש. למשכנו השיקומון מעבר עם בעתיד, החדשים וההסדרים התכניות

קבוצתית עבודה שהוא בשיקומון, הדומיננטי הטיפול לדפוס מתייחס מהסקר שעולה שלישי ממצא
הטיפול לצורכי הקשורות סוגיות ועוררו זה נושא הדגישו הסקר ממצאי פרטני. באופן עבודה ומיעוט
מספר את ולהגדיל הפרטניים הטיפול סוגי את להרחיב הצורך התעורר בעיקר המשתתפים. של
נערכים והטיפולים הפעילות שרוב לכך העיקריות אףשהסיבות פרטני. טיפול שמקבלים המשתתפים
אפשרויות לבחון השיקומון מפעילי את עודדו הסקר שממצאי הרי ידועות, היו קבוצתי באופן
הותקנה למשל, כך, כיום. לרשותם שעומדים הדחוקים בתנאים אף ולו נוסף, פרטני לטיפול חדשות
טיפולים ניתנים אף ולעתים בדיבור לטיפול פינה המטבח, בקצה במחשב לטיפול עבודה פינת
של המבנה בתכנון מיוחדת לב לתשומת יזכה זה נושא כלשהו. חדר של בפינותיו פרטניים
סגורות פינות ויותר פרטניים טיפול חדרי יותר כולל אשר שרה, יד של החדש במשכנו השיקומון

לעבודה.

על ולשיקולים בשיקומון המבקרת האוכלוסייה להרכב מתייחס מהסקר שעולה נוסף ממצא
כארבעים כוללת היום ועד הקמתו מאז בשיקומון שנקלטה האוכלוסייה בעתיד. זה בתחום שינויים
ואינם המוטורי בתפקוד ומקשיים פיזית ממוגבלות בעיקר סובלים מרביתם איש. חמישים עד
אפשר היה לא השיקומון פתיחת בעת הקוגניטיבי. ובתפקוד בהבנה וממגבלות מבעיות סובלים
במצבים קשישים נפשיות, בעיות עם אנשים אלצהיימר, חולי בלבול, ממצבי הסובלים אנשים לקבל
פועל שבמסגרתו המצומצם הפיזי המרחב בגלל וזאת, ראייה, כבדי גם שהם נכים או סיעודיים
מספר על מדויק מידע שאין אף שלו. והמיומנויות האדם כוח והרכב תקציב של מגבלות השיקומון,
מספרם כי להנחה בסיס שיש הרי כזה, משירות תועלת להפיק עשויים שהיו בעיר והמוגבלים הנכים
המבקרת האוכלוסייה הרכב את לבחון מקום שיש נראה כיום. בו המשתתפים ממספר גדול

אחרות. נכים קבוצות עבור גם הפעילות להרחבת האפשרויות ואת בעתיד בשיקומון

את להתאים נועדו אשר מעטים לא שינויים השיקומון עבר הראשונות שנותיו חמש במהלך
מהבנה נבעו השינויים מקצת אותה. ולשפר המשתתפים של לצורכיהם בו הנעשית הפעילות
והתנאים האדם כוח הרחבת עקב נתאפשרו ומקצתם המשתתפים, צורכי של יותר מעמיקה
בשיקומון מבקרת אשר מתנדבת שיקום רופאת נקלטה שנעשו: העיקריים השינויים בין הפיזיים.
קוגניטיביים אבחונים עושה אשר סמלי בשכר נוספת בעיסוק מרפאה נקלטה בשבועיים, פעם
ומרפאה פיזיותרפיסטית ידי על adl קבוצת הופעלה בעיסוק, בריפוי אינדיווידואליים וטיפולים
הצוות אנשי ומספר המחשב באמצעות טיפול שמקבלים המשתתפים מספר הוגדל ביחד, בעיסוק

זה. טיפול שנותנים והמתנדבים
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בפני שרה יד ארגון עומד אלה, בימים ונבנה שהולך החדש למשכנו המעבר עם הוזכר, שכבר כפי
גדול יותר הרבה יהיה אשר החדש, למשכנו השיקומון גם יעבור זו במסגרת נרחבים. שינויים
כשישים טיפול לקבל יוכלו החדש במקום כיום. בו שנעשית הפעילות את להרחיב ויאפשר מהנוכחי,
של יותר רחב במגוון משתתפים אליו ויתקבלו כיום) איש לכעשרים (בהשוואה ביום אדם בני
במעגל מעולם היו שלא צעירים אנשים או ראייה כבדי גם שהם נכים למשל, כמו, מוגבלויות,
למשל כמו הבעיות, סוגי לפי בקבוצות ולטפל לקבל יהיה ניתן החדש השיקומון במסגרת העבודה.
עבודה עם שילוב תוך פרטנית, בעבודה יותר ארוך זמן בפרק לטפל או מוח, שבץ לחולי קבוצה
כמו חדשות פעילויות ולהוסיף הטיפול תכניות את להרחיב יהיה ניתן לכך בנוסף קבוצתית.

וכדומה. אלטרנטיבית ברפואה טיפולים בבישול, טיפול פסיכודרמה,

16



JDCBROOKDALE INSTITUTE
OF GERONTOLOGY AND HUMAN DEVELOPMENT

Evaluation of
The Yad Sarah Rehabilitation Center

Netta Bentur . Irit Nahaloni

Research Report

RR30297



^ !'>,. : WHAT IS THE JDCBROOKDALE INSTITUTE?

£ ^W ~ ; A national center for research on aging, human development,
\ ■I " . and social welfare in Israel, established in 1974.

0*<"li '" ; An independent notforproift organization, operating in
. / partnership with the American Jewish Joint Distribution
: Committee (AJJDC) and the Government of Israel.

/ A team of professionals dedicated to applied research on
/ highpriority social issues relevant to the national agenda.

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

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

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

: ♦ Aging

♦ ♦ Health Policy
: ♦ Immigrant Absorption
. ♦ Disability

/ ♦ Center for Children and Youth



Evaluation of The Yad Sarah
Rehabilitation Center

Netta Bentur Irit Nahaloni

Jerusalem August 1997



JDCBrookdale Institute of Gerontology
and Human Development
P.O.B. 13087
Jerusalem 91130, Israel
Tel. (02) 6557400
Fax (02) 5612391

ISSN 03349012



Abstract

Yad Sarah is a volunteer organization which lends medical equipment and provides
rehabilitation and care treatments in the home. It is the largest volunteer organization in Israel,
with 4,000 volunteers, of whom twothirds are over the ageof sixty. The organization's goals
are to enable people who are disabled, ill or elderly to continue to live in their homes in the
community and, to the extent possible, avoid institutionalization, while maximizing their quality
of life at home.

This service model, which is based on the loan of medical equipment, the involvement of
volunteers, and the recycling of medical and rehabilitative equipment, has proven to be
effective and economical. Each year, public and government resources are saved which would
otherwise be allocated to the hospitalization and institutionalization of people who would not
be able to remain at home without the services provided by Yad Sarah.

The Yad Sarah Rehabilitation Center is a day care center for continuous rehabilitation. It was
established by Yad Sarah to meet the special needs of handicapped and disabled persons living
in the community who, despite having completed one rehabilitation process or more, require
continuing rehabilitative care. The decisive majority of this population lives at home,
unoccupied, unable to attend any of the existing rehabilitation centers in the city, and without
a supportive environment which is attentive to their poor functional condition.

In contrast to the "traditional" servicesof Yad Sarah, which are provided in the client's home
and usually involve only one volunteer in addition to the family, this service takes place at the
Yad Sarah campus and involves a large number of staff members and volunteers. The activities
and the treatments at the Rehabilitation Center are aimed at maintaining the physical, cognitive,
emotional and social functioning of the participant. The goals are to prevent deterioration,
provide occupation and a sense that life is of value, and, sometimes, even improve the
participant's physical and mental functioning. In addition, the Center is meant to alleviate the
burden on the families and thereby assist them to continue to care for their disabled and elderly
family members in the framework of the home and the community.

The Rehabilitation Center is open to anyone who has suffered an acute event or has a longterm
disease, has completed a rehabilitation process, and has been found by the health services as
unsuitable for receiving additional rehabilitative care, despite still suffering from various levels
of motor and cognitive impairments. In addition, the Center accepts persons who contracted a
disease during their lifetime or even at birth, but whom are considered ineligible for
rehabilitation by the health services.

Compared to other day care centers, the Rehabilitation Center is unique in several respects: It
accepts persons of any age, there is no limit to the length of treatment, and anyone  not
necessarily a medical party  can refer patients for treatment. The Center's operation is based
primarily on a work force of volunteers and on group activity which consists of a range of



social and rehabilitative treatments. The main areas of activity are "traditional" rehabilitation
therapy including physiotherapy, occupational therapy and speech therapy as well as expressive
therapies such as music therapy, drama therapy, movement therapy, art therapy, gardening
therapy, massage therapy, and computer therapy. There is also yoga, painting and crafts.

During 1996, 46 people attended the Rehabilitation Center. The average age was 58, ranging
from 2184. All except two participants lived with other people, in most cases, family
members, who assisted them with daily activities. More than halfof the participants (27 persons
or 59^>) suffered a stroke which left them disabled, ten had a degenerative disease, five were
handicapped due to orthopedic problems, and four suffered from childhood diseases, primarily,
polio. About onethird of the Center's participants required various degrees of assistance in
activities of daily living (ADL), half were able to move around by themselves, while the other
half required some type of assistance, ranging from minimal assistance to a wheelchair. The
cognitive conditionof halfof the participants was normal, while the other half had impairments
of different degrees.

Almost all of those attending the Rehabilitation Center had undergone rehabilitation processes
in the past. About half of the participants had been referred by formal agents such as the
National Insurance Institute, the outpatient rehabilitation program of the Clalit Sick Fund (in
East Talpiot), or welfare workers, while twenty of the participants had contacted the Center
themselves or through family or friends.

The decisive majorityof participants received physical occupational therapy and physiotherapy
in groups. Some twothirds participated in group cognitive occupational therapy sessions. From
onehalf to onethird of those attending the Rehabilitation Center participated in each of the
expressive therapy areas. Each participant received on average 1.8 individual treatments and
3.5 group treatments. Attendees did not always receive all the treatments their specific situation
required because not all types of treatment were offered each day.

Transportation to the Center is provided by a special van for the disabled operated by Yad
Sarah. Participants spend a half a day at the Center where, in addition to treatments and
activities, they receive a midmorning snack and lunch. The number of days each participant
attends, depends on personal, family and technical considerations. There is a daily participation
fee which goes to covering the cost of running the Center. Discounts are given to participants
who could not afford to attend if they had to pay the full amount.

This study provided an opportunity for the directors of Yad Sarah and the management and
staff of the Rehabilitation Center to examine the activities of the Center in an indepth and
systematic manner, using formal , evaluative tools . The findings indicate the patterns and areas
of the Center's activities, its contribution to the participating population, the benefits it

provides, and those areas which need to be changed and improved.



The study's findings are of special significance since Yad Sarah will be moving to a new
location during the coming year and the Rehabilitation Center will receive a much larger space
than it currently occupies. The findings, which are already being used by the Center's
management and staff, will continue to serve them in the future as they strive to structure the
Center's activities to meet the needs of the population served in the most effective way.
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