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 פתח דבר

 

מסד -את מחקר ההערכה המוצג במסמך זה ערך מכון סאלד בהזמנתו ובמימונו של ג'וינט ישראל

 לחיים עצמאיים". המרכזים"נכויות, והוא חלק מהערכה מעצבת לתכנית 

 

מטרת המחקר היא לבחון את דרכי היישום של התכנית הלכה למעשה ולבדוק עד כמה היא עומדת 

קר נועד לסייע למנהלי התכנית ומוביליה לעמוד על נקודות החוזק שלה ועל התחומים ביעדיה. המח

 הטעונים שיפור וכן לבחון את הפעלתה בעתיד. 

 

אנו מבקשים להודות לכל משתתפי המחקר על שיתוף הפעולה, בהם מנהלי המרכזים, מנהלי 

, הרווחה ממשרדבמרכזים, השותפים המקצועיים של המרכזים  התכניות מנהליהעמותות, 

 במרכזים. השירותים ומקבלימתנדבים ופעילים  ,ב"וכיו האקדמיה, העירייה

מסד נכויות, ובייחוד לד"ר נצן אלמוג ועידו גרנות, -תודתנו נתונה גם למנהלי התכנית בג'וינט ישראל

שהיו שותפים בתהליכי החשיבה בנוגע לסוגיות שליוו את המחקר וסייעו באיסוף הנתונים מן 

 כזים. המר

על שהעירה את הערותיה , אנו מבקשים להודות לפרופ' שונית רייטר, יועצת אקדמית במחקר

 החשובות על הצעת המחקר, כלי המחקר והדוחות השונים. 

 

עצמאיים"  לחיים המרכזים" התכנית למנהליאנו תקווה שדוח זה יספק מידע ותובנות שיסייעו 

 ולמממניה להמשיך במלאכתם ולשפרה.

 

 המחקר תצוו 
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 תקציר מנהלים

 

 רקע

המרכזים לחיים עצמאיים" מפעילים מסד נכויות )שותפות של ג'וינט ישראל, ממשלת את התכנית "

אנשים עם מוגבלויות למען אנשים  עמותות ורשויות מקומיות, בניהול ישראל וקרן משפחת רודרמן(,

 עם מוגבלויות. 

 

ין, שבע, חיפה, סחנ-בירושלים, באר –שישה מרכזים לחיים עצמאיים פועלים כיום ברחבי ישראל 

  .עליוןה גלילבואביב -תל

 

, חושית, פיזיתהמרכזים אמורים לספק שירותים לאנשים עם כל סוגי המוגבלויות, לרבות מוגבלות 

 שירותים פיתוח, מידע ומתן עמיתים ייעוץנפשית וקוגניטיבית, ולהתמקד בארבעה תחומי ליבה: 

 .חברתי שינויקידום ו עזר אביזרי בנושא ותמיכה ייעוץ, בקהילה עצמאיים חיים מקדמי

 

 מטרות מחקר ההערכה

שמטרתה לספק  ומסכמת מעצבתהערכה באמצעות התכנית "המרכזים לחיים עצמאיים" הוערכה 

 על אודות דרכי היישום של התכנית והטמעתה ביישובים השונים להנהלת מסד נכויותמידע רלוונטי 

 וכן לבחון עד כמה היא עומדת ביעדיה.

 

 אופניויעדיו נגזרו שאלות המחקר שהתמקדו בשני היבטים עיקריים:  ממטרת מחקר ההערכה

, ובשירותי לשימוש מניעיםה, המרכז שירותיעם  מוגבלות עם אנשים של ההיכרות – ההפעלה

 –תוצאות הפעילות במרכז ו ,בקהילה שירותים לנותני המרכז בין הגומלין ויחסי אתגריםהו קשייםה

 שים עם מוגבלות ועל הקהילה.על חייהם של אנהשפעת הפעילות 

 

 שיטת המחקר

מרכזים באמצעות ראיונות מובנים למחצה  משישהבדוח יוצגו נתונים איכותניים וכמותיים שנאספו 

עם בעלי תפקידים שונים, בהם מנהלי המרכזים, מנהלי העמותות, מנהלי התכניות במרכזים, גורמי 

של מתנדבים ופעילים במרכזים וכן באמצעות חוץ המספקים שירותים בקהילה, ועם קבוצות מיקוד 

 שאלון למקבלי השירותים במרכזים.

 

 ממצאים עיקריים 

 שירותי המרכזים 

 אולםארבעת תחומי הליבה,  בכלבמידה מסוימת  פועלים המרכזים רוב – השירות תחומי 

 עורכיםהליבה, כל המרכזים  תחומי על נוסףהעשייה משתנה ממרכז למרכז.  מוקד

פעילות תעסוקתית. מן השאלון למקבלי  גם מציעים מהם וכמהפנאי וחברה,  פעילויות

 היו המרכזים חברינהנו  שמהםביותר  השכיחיםכי השירותים  עולהבמרכזים  השירותים

 אחוזים(. 56) פנאי ופעילויותאחוזים(  59) הרצאות
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 ית עם ההיכרות הראשונ כי ברוב המקרים עולה מהמחקר – המרכזים שירותי עם היכרות

 הפרסום באמצעים שונים.  על אף אחוזים( 41המרכזים נעשית "מפה לאוזן" )

 אחוזים( ובהפגת  45הצורך בפעילויות פנאי )מהמחקר עולה ש – למרכזים לפנייה ותהסיב

 . אחוזים( הוא אחד מן המניעים העיקריים לפנייה למרכזים 52הבדידות )

 פונים למרכזים הוא היעדר נגישות החסם הבולט בפני ה – לשימוש בשירותים חסמים

 אחוזים(. 49והיעדר מערך הסעות מאורגן )

 נמצא כי המרכזים מקיימים  – בקהילה אחרים לשירותים המרכזים בין הממשקים

קשרים ומשתפים פעולה עם גורמים שונים, בהם רשויות, עמותות ומוסדות אקדמיים. 

ת, בהפניות הדדיות ובקיום מיזמים ביטוי בוועדות היגוי משותפו לידיקשרים אלה באים 

 משותפים ומימונם.

 

 אופי השירות

 כל המרכזים פועלים על פי העיקרון שעל אנשים עם מוגבלות להובילם. – ניהול 

 של מוגבלות המרכזים מציעים את שירותיהם לאנשים עם סוגים שונים – נכותי-רב שירות ,

גם לאנשים  יהםשירות אתמציעים  םמהמרכזי כמה, חושית ונפשית. פיזיתבעיקר מוגבלות 

בסחנין לא מוצעים  כי יצויןשבע. -עם מוגבלות קוגניטיבית, בעיקר בגליל העליון ובבאר

 שירותים לאנשים עם מוגבלות נפשית. 

 70-באופן כללי שביעות הרצון של רוב החברים )כ – של מקבלי השירותים רצוןה שביעות 

שבע שביעות הרצון גבוהה מאשר -ל העליון ובבאראחוזים( גבוהה; במרכזים בסחנין, בגלי

 92במרכזים אחרים. בפרט בולטת שביעות הרצון של החברים מיחס הצוות וממקצועיותו )

אחוזים, בהתאמה(. ניכר אפוא כי התחושות והמחשבות כלפי המרכזים  85-ואחוזים 

 חיוביות.

 

 המרכזים  השפעת

 לות של חבריהם, מפחיתים את תחושת המרכזים מעצימים את תחושת המסוג – הפרט על

אשר בכוחם לשפר את  ומקנים ידע ומיומנויותהבדידות שלהם, מציעים פעילויות פנאי 

 שירותיםה למקבלי, מן השאלון זאת עם בשוק העבודה. ם של החבריםהשתלבותסיכויי 

 .למדי מצומצמת התעסוקה בתחום השפעתםכי  עלה במרכזים

 מן המרכזים עודה מוגבלת על אף הפוטנציאל הטמון השפעתם של כמה  – הקהילה על

 בפעילותם.

  

 הקשיים והאתגרים

, המקשה עליהם לקיים פעילויות הקושי התקציביהקושי העיקרי שעמו מתמודדים המרכזים הוא 

 באופן סדיר, להעסיק כוח אדם ולהפעיל מערך הסעות שיקל על החברים להגיע לפעילויות.
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 הצעות לשיפורה

את הקשר בין המרכזים ולקדם את שיתוף הפעולה ביניהם. כמו כן, ראוי להרחיב את  ראוי לחזק

 פעילותם לתחומים נוספים. 

 

 תכניות לעתיד

ניכר כי התכניות לעתיד וכיווני הפעולה שונים ממרכז למרכז, ככל הנראה, בשל שלב ההתפתחות 

 שבו נמצא כל מרכז והאתגרים שעמם הוא מתמודד.

 

 עיקריות המלצות

  עצמאייםראוי לחדד ולהגדיר טוב יותר את תחומי הליבה של פעילות המרכזים לחיים. 

 .ראוי להרחיב את היקף פרסום המרכזים באמצעים השונים 

 ראוי למצוא פתרון כולל לקשיים התקציביים של מערך ההסעות המאורגן. 

 ראוי לשקול פתיחת שלוחות של המרכזים הקיימים באזורים נוספים. 

 היום שבו  –ך דיון עם כל מנהלי המרכזים לבחינה מחודשת של "היום שאחרי" ראוי לערו

לא יפרוס עוד הג'וינט את חסותו על המרכזים. כמו כן, יש להעריך את המהלכים שננקטו עד 

 .כה ואת תרומתם להתנתקות מן הג'וינט ולמעבר לניהול עצמאי

 .ראוי להגביר את שיתוף הפעולה בין המרכזים 

 ראוי לקדם א( ת תהליך ההטמעה של התכנה לניהול קשרי לקוחותCRM בכל המרכזים )

 השירות ולשפרו.כדי לתעד את 

 פי ממצאי המחקר  על ראוי לשקול לערוך מחקר אורך לבחינת תכניות ההתערבות שיפותחו

 .הנוכחי

 

 מגבלות המחקר

 הוא אינו וייתכן אפוא כי  ,מספר המשיבים על השאלון בכל אחד מן המרכזים היה מצומצם

 משקף את המצב לאשורו.

  .בהיותו מחקר נקודתי ולא מחקר אורך, המחקר מתאר את מצב המרכזים בזמן מסוים 

  פרק הזמן שעבר משלב איסוף החומרים האיכותניים עד כתיבת הדוח מסכם היה ארוך

 למדי, ועל כן ייתכן כי בכמה מן המרכזים חלו שינויים. 

 רים האיכותניים עד סיום מילוי השאלונים עמד ברוב פרק הזמן שעבר משלב איסוף החומ

התאמות בין הממצאים -המרכזים על יותר מחצי שנה, ועל כן התגלו במקרים מסוימים אי

 האיכותניים לממצאים הכמותיים.
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 מבוא

 

 אחוזים 15-10 בהו, ביותר הגדולה המיעוט קבוצת היא מוגבלות עם האנשים אוכלוסיית

 מהאוכלוסייה אחוזים 18-כ היא זו קבוצה בישראל. אדם בני ממיליארד יותר – העולם מאוכלוסיית

 (. 2013, ת"תמה משרד) אדם בני 750,000-כ ,64-20 ניב

 

 שליליות עמדות בשל ביותר והמופלות המודרות האוכלוסייה מקבוצות אחת זו גודלה למרות

הספקת ב וליקויים םיקיימ חוקים של אכיפה-אי או חוקים היעדר, הכלפי בחברה שקיימות

 (.2008, ויקסלבאום) שירותים

 

 תפיסהמ שנבעו, ודיכוי פטרונות של ארוכה היסטוריה מוגבלות עם אנשים של ההדרה דפוסיל

 המאה של 90-ה שנות עד(. 2013, ת"תמה משרד) בחברה תתלו מוגבלות עם אנשיםל מייחסתה

 פי על". מוגבלות עם אדם" המושג להגדרת המרכזיים המודלים אחד הרפואי המודל היה העשרים

 האחריות את מטילה זו גישה. באדם נמצאתה אישית טרגדיה, רפואי מצב היא ותהמוגבל ,זה מודל

, אונים חסרי בהם רואה"( האדם של הבעיה" זוהי) המוגבלות עם נשיםהא של הםכתפי על למוגבלות

 להם לסייע בניסיון תמקדלהצריך  בהם שהטיפול ניחהמ היא כן עלו, יכולת חסריו פסיביים

 (.2013, ת"תמה משרד) בחברה המקובלות לנורמות מןיהתאול יכולותיהם את" לשקם"

 

 רבות במדינות חברתיים מאבקים מוגבלות עם אנשים ניהלו העשרים המאה של 70-וה 60-ה בשנות

 הכרה ,זכויותשוויון  דרשוו ,(Independent Living Movement) הברית-בארצות בעיקר, בעולם

 על המלאה בחירותם והחברה הממסד תוהכר הסביבתיים החסמים ביטול, הייחודיים בצורכיהם

 שהכתיבה, הומניסטית, חדשה תפיסה צמחה כך מתוך(. Lysack & Kaufert, 1994) גופם ועל חייהם

 פי על. זו אוכלוסייה אל החברה של אחרת והתייחסות" מוגבלות עם אדם" של אחרת הגדרה

 מונעים אשר, וערכיים חברתיים, סביבתיים חסמים של תוצר היא המוגבלות ,הומניסטיתה התפיסה

 פעילות של תוצר אפוא היא המוגבלות .בחברה ופעילה מלאה השתתפות מוגבלות עם מאנשים

. המוגבלות עם האדם של" בעיה"ה איננה היאו ,והחברתית הפיזית סביבתו ביןו הפרט בין גומלין

 עם אנשים המלווים החברתיים החסמים את ולהסיר קולקטיבית אחריות לותלג החברה שעל מכאן

 לותםבמסוג ולהכיר עצמאיים חיים לחיות להם ולאפשר בחברה תלותם את להפחית, מוגבלות

 העזרה את מוגבלות עם לאדם לספק החברה על, ועוד זאת. בכל תחומי החיים בפעילויות להשתתף

 את האפשר ככל ולפתח הלקות מן הנובעים הקשיים על רלהתגב כדי זקוק הוא ןלהש והתמיכה

 הממד את מדגישה זו תפיסה(. 2007, רייטר) וכישוריו נטיותיו את, ויכולותיו האישיים משאביו

 מומשיקו הטיפול מוקד את סיטהומ המוגבלות עם האדם של תפקודו על המשפיע סביבתי-החברתי

 (. 2006, גוקינ גזית) החברתית בסביבה להשתלבותו הרפואי

 

 בנפרד מהן אחת שכל משום הגישות שתי את שלבהמ מודל בנותל הצורךעל  דיון מציגה ספרותה

 החברתית הגישה שהועלו השילוב הצעות למרות(. Lleweellyn & Hogen, 2000) מושלמת אינה
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 ומשמשת(, Kaufman-Scarborough & Baker, 2005) ביקורת לפחות זוכה ,עד עתה יותר מקובלת

 (. Independent Living( )Hutchison & All, 2000" )עצמאיים חיים" של לתפיסה תאורטית סגרתמ

 

 "עצמאיים חיים" של התפיסה

 בתהליך ולהשתתף בעצמו לטפל מוגבלות עם אדם של ויכולת"ל מתייחס" עצמאיים חיים" המושג

 של ערכים על תתמושת תפיסהה(. Wright, 1980" )שפחות כמה מגבילה חברהב החלטותה קבלת

 ומניחה ,םכבודב הכרהו העצמהול הזדמנויות וויוןלש מוגבלות עם אנשים של יהםזכויות כיבוד

. מלאה שליטה חייהםב טושלל הזכות ולהם לחייהם בנוגע המומחים הם מוגבלות עם שאנשים

 שירותים פיתוחו ההחקיק: מרכזיים מישורים בשני מעשי יטויב" עצמאיים חיים" של תפיסהל

 .מוגבלות עם אנשים של עצמאיים לחיים תומכים

 

 החקיקה

 נחקק 1998 בשנת. מוגבלות עם אנשים של זכויות לקדם בצורך ההכרה גברה האחרונות בשנים

 היה הדרך פורץ. םעולב דומה חקיקה מגל חלקכ" מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון חוק" בישראל

 בשנות התעוררו בעקבותיוו ,Americans with Disabilities Act (1990) הפדרלי האמריקני החוק

 מבקר) מוגבלות עם לאנשים זכויות שהקנו דומים םחוקי וחוקקו נוספות רבות מדינות 90-ה

 (.2002, המדינה

 

 שוויון חוק אולם, מוגבלות עם באנשים העוסקים חוקים כמה השנים במהלך נחקקו בישראל

 ואת זכויותיהם את מגדיר חוקה. כלפיהם בישראל יתהחברת במדיניות השינוי את שקףמ זכויותה

 האדם בערך, השוויון בעקרון הכרה מתוך אלו זכויות הבטיחל בישראל החברה של מחויבותה

 את לעגן ,מוגבלות עם אדם של וחירותו כבודו על להגן נועד החוק. הבריות ובכבוד בצלם שנברא

 כדי המיוחדים לצרכיו םמיהול פתרונות הבטיחול החיים תחומי בכל ופעיל שווה שותף להיות זכותו

 פלדמן) ויתויכול מלוא את תמצוול ובכבוד בפרטיות, מרבית בעצמאות חייו את לחיות יוכל הואש

 (. 2004, ומיכלסון

 

 מוגבלות עם אנשים של עצמאיים לחיים תומכים שירותים פיתוח

 עם לאנשים וסיוע תמיכה מרכזי הברית-בארצות הנכים תנועת לראשונה הקימה 70-ה בשנות

, בקהילה שירותים מוגבלות עם אנשיםל ספקל כדי הוקמו מרכזיםה(. Roberts, 1989) מוגבלות

 צרכן מוכוונות היו הפעילות עקרונות. ובעבודה הציבורית בזירה וכלה בבית םמתפקוד החל

(consumer direction ,)עצמית עזרה, מהעצה, מוגבלות של שונים לסוגים, כלומר נכותי-רב שירות 

 (. O'Day, 2006) חברתי שינוי קידום וכן, עמיתים ותמיכת

 

 בעיקר התמקדו בנושא מחקרים(. CILs) עצמאיים לחיים מרכזיםב בהרחבה עוסקת ספרותה

 עם פעילותה בחינתובעל יכולתו לחיות חיים עצמאיים  והשלכותיהן הפרט מיומנויות בהערכת

 מספר(. Nosek, Fuhrer & Howland, 1992;Boschen & Gargaro, 1998 ) מקבלי השירותים
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 Hutchison .בכללותה הקהילה ועל השירות צרכני על המרכזים תהשפע את גם בדקו מחקרים

 צרכני להעצמת תרמו םה – ניכרת תהיהי הפרט על המרכזים תשהשפע מצאו( 2000) ואחרים

 העצמי והערך הביטחון תחושת את רוהגבי, עצמית מודעות לפתחו מידע להשיג להם סייעו ,השירות

 Cessi כושער במחקר. החברתיים םהקשרי את וחיזקו חייהם על שליטה להשיג להם סייעו, שלהם

& Westat (2001) שביעות על דיווחו השירות צרכניש נמצאו הפרט על המרכזים השפעת נבדקה 

, ביתה משקל הנוגע כלב בחייהם לטובה שינוי ועל במרכזים המוצעים מהשירותים רבה רצון

 (. O'Day et.al, 2004) הכללית והעצמאות תעסוקהה

 

 שלה היעד ואוכלוסיית" עצמאיים לחיים המרכזים" התכנית

)שותפות של ג'וינט  נכויות מסד של פעולה שיתוף פרי היא "עצמאיים לחיים המרכזים" תכניתה

 מפעילות עמותות ,הבריאות משרד ,הרווחה משרד, ישראל, ממשלת ישראל וקרן משפחת רודרמן(

 . מוגבלות עם אנשים. את התכנית מובילים ומנהלים מקומיות רשויותו

 

 תפיסהה מתוך בעולם רבים במקומות הנכים תנועת מאבק בעקבות הוקמו בישראל מרכזיםה

 מתאימים שירותים לפתח וראוי מאחרים טוב צורכיהם את מכירים מוגבלות עם אנשים שלפיה

 . בעבורם

 

 השני, בירושלים 2003הראשון הוקם בשנת  :עצמאיים לחיים מרכזים שישה כיום פועלים אלבישר

, בסחנין, חיפהב 2011-2009 בשנים הוקמו נוספים מרכזים ארבעהו שבע-בבאר 2005 בשנת הוקם

 לסוג קשורים, בין השאר, אשר ייחודיים מאפיינים יםמרכזה ןמ אחד כלל .ובגליל העליון אביב-בתל

  .משרת הוא אותהש ייההאוכלוס

 

 בארבעה מתמקדים והם ,מוגבלותה סוגי כל עם לאנשים מיועדים במרכזים הניתנים השירותים

, בקהילה עצמאיים חיים מקדמי שירותים פיתוח, מידע ומתן עמיתים ייעוץ: עיקריים ליבה תחומי

 .חברתי שינוי קידוםו עזר אביזרי בנושא ותמיכה ייעוץ
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  שאלות המחקר

 

 תמונת הציגל נועדהש ומסכמת מעצבת הערכה היא" עצמאיים לחיים המרכזים" תכניתה רכתהע

 את להעריךו הטמעתה עלו השונים ביישובים התכנית הפעלת אודות על רלוונטי מידע לספק ,מצב

 .תוצאותיה

 

 עומדת היא כמה עד ולבדוק למעשה הלכה התכנית של היישום דרכי את לבחון נועדה הערכהה

 את לבחון, שלה החוזק נקודות על לעמוד תכניתה למובילי לסייע עשויים מחקרה ממצאי .ביעדיה

 .הפעלתה המשך לגבי לקחים הפיקול שיפור הטעונים התחומים

 

 הפעלת – עיקריים היבטים ניבש המתמקדות מחקרה שאלות נגזרו ויעדיו ההערכה מחקר תממטר

 .להלן יפורטו והן, ותוצאותיה התכנית

 

 תכניתה הפעלת 

 הלכה למעשה, ומהם הקשיים והאתגרים בהפעלתה?בכל מרכז כיצד התכנית מיושמת  .1

נות היבמרכז? מה מניע אנשים ל יםבאיזו מידה אנשים עם מוגבלות מכירים את השירות .2

 ?הםלהשתמש במ הםמה מונע מו ו,ישירותמ

 במרכז? ניםהנית יםשירותים בקהילה מכירים את השירותהבאיזו מידה נותני  .3

 שירותים בקהילה?הבין נותני ום יחסי הגומלין בין המרכז מה .4

 

 התכנית תוצאות

חל שינוי בחייהם של אנשים עם מוגבלות המשתמשים בשירותי המרכז או בעקבות התכנית האם  .1

 באיזה אופן?  ,? אם כןומעורבים בהפעלתה

באילו  ,כןהאם חל שינוי בקהילה שבה חיים אנשים עם מוגבלות בעקבות הפעלת התכנית? אם  .2

 היבטים? 
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 ההערכה וכלי המחקר אוכלוסיית – המחקר תשיט

 

 שיטותו איכותניותהערכה  שיטות במחקר שולבו ומעמיקה מקיפה מצב תמונת לקבל במטרה

 ראיונותבאמצעות  לחיים עצמאיים מרכזיםה שתשמ נאספו. הנתונים האיכותניים כמותיותהערכה 

 .בכל מרכז ומרכז מיקוד קבוצותמתנדבים ופעילים ב עםם ושוני תפקידים בעלי עם למחצהמובנים 

 .מרכזיםב שירותיםה מקבליל שאלון באמצעותטלפון  בשיחותהנתונים הכמותיים נאספו 

 

  המחקר אוכלוסיית

לשאלון  וכן את מספר המשיבים מספרם אתו מרכז בכל שרואיינו התפקידים בעלי את מפרט 1 לוח

 . במרכזים שירותיםהמקבלי 

 

 יישוב לפי, מחקרב המשתתפים: 1 חלו

-באר ירושלים 
 שבע

-תל סחנין חיפה
 אביב

 גליל
 עליון

 2 1 1 *- 1 1 (יאיון)ר המרכז מנהל

 1 1 1 1 - 1 (יאיון)ר העמותה/יו"ר מנהל

 **- 1 1 1 2 1 (יאיון)ר במרכז תכנית מנהל

 2 1 2 2 2 2 (יאיון)ר בקהילה שירות נותן

 במרכז מתנדביםו פעיליםמיקוד של  קבוצת

 (ריאיון)

1 1 1 1 1 1 

       )שאלון( במרכז שירותים מקבלי

 תפקידו סיום לקראתמנהל המרכז  היה קיום הראיונות במרכז בחיפה עתב *

 תכניות מנהלי אין העליון גלילב במרחב **

 

 המרכזים ששתב השאלון על שהשיבו השירותים מקבלי של רקעה משתני

 מרכז לפי בחלוקה המלאים הנתונים(. n=142) השאלון על המשיבים כלל של עהרק משתני מוצגים להלן

 .1 בנספח מוצגים

 (.69) גברים – אחוזים 49-וכ ,(73) נשים – אחוזים 51-כ: מין

 65 בני אחוזים 14-וכ ,34-20 ניב אחוזים 23-כ, 49-35 בני אחוזים 29-כ, 64-50 בני אחוזים 32-: כגיל

 על שאלה זו(.  השיבו לא נשאליםומעלה )שלושה 

 אחוזים 6-וכ ,גרושים אחוזים 17-כ, נשואים אחוזים 34-כ, רווקים אחוזים 39-כ: משפחתי מצב

 (.זו שאלה לא השיבו על נשאלים)חמישה  אלמנים

-כ, הוריהם עם מתגוררים אחוזים 20-כ, תםבדיר לבדכי הם מתגוררים  ציינו אחוזים 35-: כמגורים

 אחוזים 7-כ, םהילדי/תםמשפחעם  מתגוררים אחוזים 13-כ, םזוג/בת בן עם מתגוררים אחוזים 20

)שלושה  מוגבלות עם לאנשים מיוחד בדיורמתגוררים  אחוזים 3-וכ ,/תמטפל עם םתבדיר מתגוררים

 (.זו שאלה על לא השיבו נשאלים

/או ו)ראייה  חושית מוגבלות על אחוזים 27-, כפיזית מוגבלות על דיווחו אחוזים 55-: כמוגבלות סוג

 על אחוזים 5-כ, נוירולוגית מוגבלות על אחוזים 18-כ, כרונית מחלהעל  אחוזים 22-(, כשמיעה
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 מן כמה) קוגניטיבית מוגבלות על אחוזים 4-וכ ,בדיבור מוגבלות על אחוזים 4-כ, נפשית מוגבלות

 .  (אחוזים 100על כן סיכום האחוזים עולה על  ,ציינו יותר ממוגבלות אחת המשיבים

 .הערבי למגזר אחוזים 25-וכ ,היהודילמגזר  משתייכים אחוזים 75-כ :מגזר

 בעלי אחוזים 23-כ, בגרות תעודת ללא תיכונית השכלה בעלי הם כי ציינו אחוזים 34-: כהשכלה

-בעלי השכלה על 10-כ, אקדמית השכלה בעלי אחוזים 22-כ, בגרות תעודת עם תיכונית השכלה

 (.זו שאלה עללא השיבו  נשאליםבעלי השכלה יסודית )שישה  אחוזים 7-וכ ,תיכונית לא אקדמית

לא  נשאליםעובדים )חמישה  אינם אחוזים 67-וכ ,ציינו כי הם עובדים אחוזים 30-כ: תעסוקה

 על שאלה זו(.  השיבו

, רגילה עבודה בסביבת עובדים אחוזים 83-: מבין המשיבים שציינו כי הם עובדים כתעסוקה סביבת

 בתעסוקה מוגנת.  עובדים אחוזים 5-וכ ,נתמכת בתעסוקה עובדים אחוזים 12-כ

 

  המחקר כלי

 המרכז מנהל עםאל פנים  פנים איוןיר

 שירותי :מרכזיים נושאים במספר עסק הריאיון. למחצה מובנה עומק איוןירב רואיין המרכז מנהל

 והמניעים המרכז שירותי עם יםהשירות מקבלי של ההיכרות מידת, שלו היעד ואוכלוסיית המרכז

, בקהילה שונים גורמים עם המרכז של פעולהה ףשיתו מסגרותו קשריםה, בהם לשימוש והחסמים

 על והשפעתו המרכז הישגי, המרכז של המפתח עקרונות, המרכז מתמודד שעמם אתגריםהו קשייםה

 .עתידיים פעולה וכיווני והקהילה הפרט

  

 ההעמות מנהל עםאל פנים  פנים איוןיר

, מרכזלשבין העמותה  יםבממשק התמקד הריאיון. למחצה מובנה איוןיבר ןרואיי עמותהה מנהל

 .עתידיים פעולה כיווניבו המפתח עקרונותב, והצלחותיו המרכז הישגיב

 

 במרכז תכניתהמנהל  עםאל פנים  פנים איוןיר

 בכללם עצמאיים לחיי במרכזעסק  הריאיון. למחצה מובנה איוןיבר ןרואייבמרכז  תכניתה מנהל

 מידת עלקהל היעד של התכנית,  על מנהלהנשאל  יחודבי. ובתכנית שאותה הוא מנהל בפרט

 התרומת עלו הבהפעלת אתגריםהו קשייםה על, ההפצת ודרכי עמההשירותים  מקבלי שלההיכרות 

   .ושל מפתחהעקרונות  ועל יווהצלחות המרכז על הישגי הוא נשאל כן כמו. בה םלמשתתפי

 

 בקהילה שירותיםהעם נותני  איוןיר

 םבהיכרות התמקד הריאיון. למחצה מובנה בריאיון נורואיי בקהילה שירותים יםהמספק חוץ מיגור

 .מרכזל םיהבינש ובממשקים וייחודבו המרכז שירותי עם

 

  מיקודה קבוצתב נות עם מתנדבים ופעיליםראיו

ההיכרות עם שירותי  מידת עלנשאלו  הם בריאיון .מיקוד קבוצת הוגדרוומתנדבים במרכז  פעילים

 על וכן שלו המפתח עקרונות עלנגישות המרכז,  עללשימוש בהם,  חסמיםהו מניעיםההמרכז, על 

 .ותרומתו להם הרחבה קהילהה עלו עליהם והשפעת
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 במרכז שירותיםה למקבלי טלפוני שאלון

המרכז,  שירותיב שעסק להשיב על שאלון התבקשוו ןטלפוב רואיינובמרכז  שירותיםה מקבלי

משירותים  נםרצו שביעותב, ובשירותי לשימוש חסמיםבו מניעיםב, ובשירותי השימוש תדירותב

היו  בשאלון שאלותה רובכלפיו.  יהםמחשבותבו יהםתחושותבוחייהם  עלהמרכז  השפעתבאלו, 

 .פתוחות – ןטועיומ ,סגורות שאלות
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 המחקר תהליך

 

מסד  מטעם התכנית מנהלי לאישור והועברו האיכותניים המחקר יכל וגובשו פותחו ןהראשו בשלב

 .נכויות

 

 מועד לתאם המרכזים ממנהלי אחד לכל סאלד מכון ותצו ראשונהל פנה 2014 אפריל חודש בסוף

וכן  לו מחוצהו מרכזב השונים התפקידים בעלי עם הראיונות ייערכו ומהלכשב במרכז לביקור

 הביקורים עדימו תואמו המרכזים למנהלי פניות מספר חרלא. המיקוד קבוצותהראיונות עם 

 ראיונות מספר התקיימו יולי חודש במהלך. 2014 יוני חודש במהלך התקיימו הםו ,מרכזים בחמישה

 .שנקבע הביקור במועד להתראיין יכלו לא אשר למרכז מחוץ תפקידים בעלי עם בעיקר, טלפוניים

 ,יותר מאוחר התקיימו למרכז מחוץ התפקידים עליב עם הראיונותו שבע-בארב במרכז הביקור

 ."איתן צוק" מבצע בגלל, 2014 נובמבר בחודש

 

 . תוכן ניתוח בשיטת ונותחו התפקידים בעלי עם הראיונות תוכתבו 2014 נובמבר-אוגוסט בחודשים

 

 שירותים מקבלי 50 של רשימות להעביר לראשונה המרכזים מנהלי התבקשו 2014 אוגוסט בחודש

 בכל שירותיםה מקבלי רשימות התקבלו 2015 פברואר חודש ועד הז ממועד החל 1.מרכז כלב חותלפ

 נבדקה המרכזים שברוב לציין יש. בנושא פניות מספר נדרשו הםמ כמהבש אף ,יםמרכזה ששת

. סאלד למכון הרשימות מסירת בטרם הטלפוני השאלון על להשיב שירותיםה מקבלי של םנכונות

 על השיבו מהם 142, שירותים מקבלי 257 של פרטיהם את הכילו סאלד למכון שנמסרו הרשימות

 מסיבות השאלון על השיבו לא ברשימות הופיעו שפרטיהם השירותים מקבלי שאר. הטלפוני השאלון

-אי, (n=35) להתראיין סירוב, (n=48) מענה-אי או שגוי טלפון ,קשר ביצירת קושי בהן, שונות

 . (n=12) אחרות וסיבות (n=20) (מתנדבים למשל ,במרכז שירותים מקבלי םשאינ אנשים) ותרלוונטי

 

 

                                                           
1

אף שמדובר במרכז המספק שירותים ליותר  על לבדבאיש  36שבע התקבלה רשימה של -יש לציין כי מן המרכז בבאר 
  מאלף איש.
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 ממצאיםה

 

המתנדבים והפעילים  עםו השונים התפקידים בעלי עם איונותהר מן שעלו הממצאים וצגוי זה בפרק

 גלילב מרחבהו אביב-תל, סחנין, חיפה, שבע-באר, ירושלים) מרכזיםה תבשש המיקוד קבוצותב

 הממצאים יוצגו תחילה. במרכזים שירותיםה למקבליבטלפון  שהועבר השאלון מן וכן (עליוןה

 הנתונים ולאחריהם האיכותניים הנתונים ראשית, בנפרד המרכזים מן אחד כלל הנוגעים

 . המרכזים לכלל התייחסות צגתו הדוח של האחרון בחלק .הכמותיים
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 בירושלים עצמאיים לחיים המרכז

 

 המרכז הראשון מסוגו שהוקם בארץ.  ואהו ,"עכשיו"נכים  עמותת בשיתוף 2003 בשנת הוקםהמרכז 

 

 שלו היעד תואוכלוסיי במרכז המוצעים השירותים

 הוא אולםבכל ארבעת תחומי הליבה,  עוסק הוא. של מוגבלות סוגים שוניםלאנשים עם  פונה המרכז

 . וחברה יפנא פעילויות של בתחוםו חברתי שינוי קידוםשל  בתחוםמתמקד בעיקר 

 

מן הראיונות השונים עלה כי המרכז מעורב מאוד במתרחש בארץ  – חברתי שינוי קידוםל תיופעילו

ירושלים:  תיובעירי בכנסת בוועדות חלק לוקחים המרכז נציגי וכי מוגבלותעם  אנשים שלבתחום 

וועדות של ייני נכים, גם בוועדות של העירייה וגם בנבכל דבר שמתרחש בארץ בע שותפים"אנחנו 

 להגברת פועל גם המרכז (במרכז תפקיד)בעל  ".הכנסת. שום תקנה לא יוצאת מבלי לשאול אותנו

 הרצאותבאמצעות  מוגבלותשל הקהילה הרחבה כלפי אנשים עם  עמדותה ושינוי המודעות

 אף. המרכז ספר בתיב' והחברה'אני  פרויקט כגון, המרכז חברי שמקיימים ההסברה פעילויותו

 –'פרנדינג'  גוןכ ,שונים פרויקטים, ומפעיל למשל לרפואה סטודנטים, שונים מגזריםל עיון מיי מציע

בדוכנים בקניון  – 'גבולות ללא יוצרים מוגבלות עםפעולות הסברה משולבות במיצגי רחוב, 'אנשים 

ם משותפות ע פעילויות מקיים המרכז, על כך נוסף'. קולנוע יוצרים מוגבלות עם מנים'או, מלחה

 .ישראל חגי בנושאתושבי השכונה 

 

 הפנאי בתחום ענפה פעילות מקיים המרכז כי ניכר השונים הראיונות מן – וחברה פנאי פעילויות

 ,מרצים חיצוניים מנחיםמן הפעילויות  כמה .וספרות שירה, תאטרוןבית מדרש,  חוגי כגון ,והחברה

 חברי המרכז.  – מהן כמהו

 

המייעצים  תעם מוגבלו סוציאליים עובדיםפועלים  במרכז – דעמי ומתן עמיתים ייעוץ תחום

 השירות לקבלת בפונים תומכים אלה יועצים. ומלווים אותם שונים בנושאים מוגבלות עם אנשיםל

 גם. המרכז בעצמם מוגבלות עם אנשים היותם מתוקף הןוהן מתוקף היותם בעלי ידע מקצועי 

בשיתוף  מרכז מידע עירוני פרויקטבאמצעות  יהםותזכוי את צותלממידע ו קבלל לפונים מסייע

זכויות  לעאת המידע אינטרנט אחד  באתר מאגד המידע מרכז. 'כל זכות' מאגרעיריית ירושלים ו

 ןטלפוב םניולפ שיביםמ מרכז, מתנדבים בכן כמו. עמותות שפועלות בעירה עלו מוגבלותאנשים עם 

 מטעם תכניתב הוכשרו אלה מתנדביםויותיהם. לגורמים המתאימים לשם מיצוי זכ םתואומפנים 

 בשלבי עדיין נמצא פרויקטה המחקר בעתאיזי שפירא. יש לציין כי  ובית ירושלים עיריית'וינט, הג

 לשמש מודל ליישובים נוספים בארץ.  אמור הואו ,גיבוש

 

 לרכישת והרצאות סדנאות מתקיימות במרכז – עצמאיים חיים מקדמי שירותים פיתוח תחום

. בריא חיים אורחו תקציב ניהול, זמן ניצול בהם, שונים בנושאים חיים וכישורי חברתיות מיומנויות

"אנחנו הולכים עם המרכז:  חברי שמציעיםלסדנאות והרצאות  הצעותב מתחשב המרכז, כן כמו

הבקשות שבאות מהשטח, למשל הייתה בקשה לרכוש מיומנויות חברתיות ועשינו כאן סדנאות 

מיניות והבאנו אנשים -בעקבות המיומנויות החברתיות באה בקשה למיומנויות זוגיותנפלאות ו
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מסוימים  במקרים ואולם" )בעל תפקיד במרכז( .ממכון רם בת"א שהוא מכון הטוב ביותר בארץ

 . בתקציב מחסור בשל סדנאותהאת  הפסיקל המרכז נאלץ

 

 אביזרים של פיתוחלו להתאמה הסדנ מקיים המרכז – אביזרי עזר בנושא ותמיכה ייעוץ תחום

 מדברי. שלהם יום-םהיו חיי ועל בקהילה מוגבלות עם אנשים של השתלבותם על להקל המיועדים

"אם אני יוצאת עם העגלה ואין גישה : אישית התאמהב מותאמים עזרה אביזריכי  עלה המרואיינים

]...[ הוא סידר לי שאני תולה  נניח לחנות ואני רוצה להיכנס לבדוק משהו ולצאת, אז אני לא יכולה

את הקביים מאחורי העגלה, הרכיב את זה בשבעים שקל, הוא עשה את המנגנון ואני יכולה להכניס 

 (במרכז)מתנדב  ".לתוך הקפיץ את שני הקביים, ואני יכולה ללכת עם קביים וגם עם עגלה

 

 וסייעשי מיומנויות כושלר להם המאפשרים תייםתעסוק קורסיםמציע לחבריו  המרכז ,כךעל  נוסף

  .מחשבלהכרת ה קורס כגון, בשוק העבודה ותםהשתלבב

 

שירותים  באילו נשאלו הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםהלמקבלי  השאלון במסגרת

 *.התשובות התפלגותאת  מציג 2 לוחבמרכז בירושלים.  םתקופת חברות במהלךופעילויות השתתפו 

 

 (40n=) ופעילויות שירותים: 2 לוח

 n פעילויותו שירותים
 אחוז

 מהמשיבים

 60 24 הרצאות

 55 22 פנאי פעילויות

 45 18 תעסוקתיים קורסים

 43 17 בקהילה עצמאיים חיים המקדמות וסדנאות פעילויות

 18 7 עזר אביזריב שימושל סדנאות

 15 6 עמיתים ייעוץ

 אחוזים 100אחוזים עולה על ועל כן סיכום ה ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מן כמה*

 

 נמוך שיעור ואילו פנאי ובפעילויות השתתפו בהרצאות המשיבים מחציתמ יותרכי  עולה 2 מלוח

 אחוזים 18-ו אחוזים 15) עזר לאביזרי ובסדנאות עמיתים בייעוץ השתתפומן המשיבים  יחסית

 .(בהתאמה

 

שייה הבולטים של המרכז הוא אחד ממוקדי הע כי המעריכות התרשמותאת  תואמיםאלה  ממצאים

ייעוץ העמיתים הממצאים לא תאמו את התרשמות  בתחום אולםו. חברההו פנאיה פעילויותבתחום 

מתשובותיהם  אך, מקנה לתחום זה חשיבות רבה יחסית מרכזה כיהמעריכות התרשמו  –המעריכות 

 . במידה מועטה יחסית זה בשירות נעזרים שהם עלה מקבלי השירותים של
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  המרכז שירותי עם היכרותה

 ההיכרות וכי פעילויותיו של נרחב פרסוםבו בשיווק עוסק אינו המרכז כי עלה השוניםהראיונות  מן

לראשונה ל המרכז עכי שמעו  ציינו ומתנדבים פעילים. "לאוזן"מפה נעשית בעיקר  עמוהראשונית 

 אחד בין מהר עובר זה... מראו וזה שומע שזה, נכים אחוות יש הנכים"...בין ומכרים:  חבריםמ

 )מתנדב במרכז(  "., יש פעילויותתבוא, לי אמרו אנשים מרכז שנפתח כששמעו אז, לשני

 

מנסה  העירייה. האלקטרוני דוארבו פייסבוקה עמודב ,אינטרנט אתריב ושירותיאת  מפרסם המרכז

 לטענתוחותיה. בעיקר באמצעות שליחת מכתבים ללק ופעילויותיו המרכז בפרסוםלסייע  היא אף

 הכללי ציבורוב תבקרב אנשים עם מוגבלו דייםאינם מוכרים  ושירותי, המרכז ומהמרואיינים חלק

 עושים אתם -וצוות להניה אומר הזמן כל"אני  השיווק והפרסום: את פעילויות הרחיבל אפוא ישו

 ליחסי גם, עילמו זה. תפרסמו, עושים שאתם דבר כל. זה את עושים שאתם יודע לא אחד ואף דברים

"...יחסית ; )בעל תפקיד במרכז( ".מוגבלות עם אנשים ועוד אנשים לעוד אתכם חושף וגם הציבור

 מאד לשירות, יגידו ימים, להיות יהפוך לא לעולם גם אולי, להיות הפך לא עדיין המרכז לציפייה

 ליותר להגיע רצויו שאפשר חושבת אני... מספרים על מדברים למעשה ופה, בעיר הנכים בחיי מרכזי

 )בעל תפקיד מחוץ למרכז( ".אנשים

 

 למרכזפנו  מתי נשאלו הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםה למקבליהשאלון  במסגרת

-כ פחות משנה, לפני לראשונהלמרכז  פנו הםהמשיבים ציינו כי  מן אחוזים 5 .לראשונה בירושלים

ומשיב אחד ציין כי  ,שנים עשר עד ארבע לפני – אחוזים 55שנה עד שלוש שנים,  לפני – אחוזים 38

  יותר מעשר שנים.  לפני לראשונה למרכזפנה 

 

ציינו כי שמעו  הםמ אחוזים 54-כ .לראשונהעל המרכז שמעו  כיצד יםהשירות מקבלינשאלו  בהמשך

 – אחוזים 10-כ, אחר תפקיד בעלמסוציאלי או  מעובד – אחוזים 28-כ, מוגבלותמאנשים עם  יועל

 נתון .במקרה המרכז על שמע כי ציין אחד משיב .התקשורת אמצעימ – אחוזים 5-וכ ,משפחה ניבמ

  ".לאוזן"מפה  בעיקר נעשית המרכז עם הראשונית ההיכרות כי המעריכות התרשמותזה מחזק את 

 

 אחוזים 30. האחרונה שנההבשירותי המרכז בחצי  נעזרו תדירות באיזונשאלו גם  יםהשירות מקבלי

 12-כ, בשבוע פעם – אחוזים 28-כ פעמיים בשבוע או יותר, יתההי השימוש תדירות כי ציינו הםמ

  .פחות או בחודש פעםנעזרו בשירותי המרכז  כי ציינו אחוזים 30-ו ,בשבועיים פעם – אחוזים

 

 המרכז בשירותי לשימוש מניעיםה

 לשימוש עיקריים יםמניע שני עלו במרכז המיקוד קבוצתב ומתנדבים פעילים עם ראיונותהמ

בתחומי עניין  ומיומנויות כלים, ידע לרכוש הרצוןו וחברה פנאי בפעילויות צורךה – המרכז בשירותי

של  מיטביתה ההתאמה –. מן הריאיון עם מנהלת המרכז עלה מניע נוסף לדוגמה מחשביםשונים, 

 .הפונים רכיולצ מרכזה שירותי

 

 אווירהוה, בחבריו ומתעניין תומך מרכזה צוות כי וציינוהמתנדבים  מהפעילים כמה ,ועוד זאת

אם היו פה רק חוגים : "יובפעילויות להשתתףו למרכז להגיע םתוא מעודדת הנוצרת במרכז חמהה

ואווירה לא משהו, אז אף אחד לא היה בא לפה... אבל בגלל שנוצרה פה אווירה ייחודית ומיוחדת, 
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 אחרים שירותים נותני פני עלבולט  יתרון למרכז ,םלדבריה" )מתנדב במרכז( .זה עושה את המקום

"זה מקום שמאגד בעצם  :נגיש הואו אחד במקוםרחב של שירותים ופעילויות  מגווןמציע  הואשכן 

הרבה פעילויות שהיינו צריכים להתפזר בהם בחוץ, הכל מרוכז במקום אחד ואנחנו לא צריכים 

 )מתנדב במרכז( ".שהם גם לא נגישים בחוץלהילחם על כל הדברים האלה, בכל מיני מקומות 

 

 ייתםפנלהסיבות  ןמהנשאלו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

 *.התפלגות התשובותאת  מציג 3 לוחלמרכז בירושלים בפעם הראשונה. 

 

 (40n=) הראשונה בפעם למרכז לפנייה סיבותה: 3 לוח

 n לפנייה למרכז סיבותה
 אחוז

 המשיביםמ

 45 18 החברים מעגל את ולהרחיב חדשים אנשים להכיר הרצון

 38 15 הפנאי שעות את ולמלא מהבית לצאת הצורך

 18 7 מוגבלות עם אנשים של בתחום חברתי שינוי להוביל הרצון

 15 6 מסוים ידע תחום ללמוד הרצון

 8 3 עצמאיים חיים לקיים לי שיסייעו ומיומנויות כלים לרכוש הרצון

 8 3 להתנדב הרצון

 3 1 העבודה בשוק להשתלב רצוןה

 10 4 שונות

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מן כמה*

 

הרצון להכיר אנשים  בשלכי כמעט מחצית מן המשיבים פנו למרכז בפעם הראשונה  עולה 3 מלוח

את  מלאלו מהבית לצאת הצורך בשל פנו הםמ שלישמ יותרחדשים ולהרחיב את מעגל החברים. 

 למרכז. לפנייתו סיבהה היהלהשתלב בשוק העבודה  הרצוןשאחד בלבד ציין  משיבשעות הפנאי. 

 מהמניעים הואבפעילויות פנאי וחברה  הצורךהמעריכות כי  התרשמותב תומכים אלוממצאים 

לרכוש ידע ומיומנויות בתחומי  הרצוןש רשמוהתשהמעריכות  אףזאת,  עם. מרכזל פנייהלהעיקריים 

 .כזה שאינו מסתמן המשיבים דיווחימ, נוסף עיקרי מניע הואעניין שונים 

 

את  מציג 4 לוחהסיבות שבגללן הם ממשיכים להגיע למרכז.  ןמה נשאלו המשיבים בהמשך

 *.התפלגות התשובות

 

 (40n=) למרכז הגעה להמשך סיבותה: 4 לוח

 n למרכז ההגע להמשך סיבותה
 אחוז

 מהמשיבים

 65 26 ומשפחתית חמה במרכז האווירה

 30 12 ומהנות מעניינות במרכז הפעילויות

 18 7 מוגבלות עם אנשים למען בפעילות מעורב להיות לי חשוב
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 חיים לקיום הכרחיות ומיומנויות כלים לרכוש לי מאפשר המרכז

 עצמאיים
5 13 

 10 4 ליש החלומותמאפשר לי לממש את  המרכז

 5 2 זכויות מיצוי גוןכ ,שונים בנושאים וסיוע תמיכה לי מספק המרכז

 5 2 יותר מגיע/  ממשיך איני

 3 1 מהשגרה/  מהבית לצאת ברצוני

 3 1 שונות

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מן כמה*

 

בגינה הם שאת האווירה החמה והמשפחתית במרכז כסיבה  המשיבים ציינו רוב כי עולה 4 מלוח

בודדים  משיבים ואילוהמעניינות והמהנות  פעילויותהציינו את  הםמ כשליש. אליוממשיכים להגיע 

 בנושאים מרכזבמקבלים  הםש סיועהו תמיכהה ואת מהשגרהו מהבית לצאת רצונם אתבלבד ציינו 

 נתוניםב תומכיםממצאים אלו  .להגיע למרכז םממשיכי אינם כי ציינו משיבים שני .שונים

 אליו להגיע מוגבלותעם  אנשים מעודדתה ,ותומכת חמה אווירה במרכז יש פיהם שעלהאיכותניים 

  .יובפעילויות השתתףול

 

בפעילויות המרכז  פעיליםאו  מתנדבים הם המחקר בעת אם השירותים מקבלי לונשא עוד

  . בשלילה – אחוזים 53-וכ ,בחיוב ענו אחוזים 47-בירושלים. כ

 

 המרכז בשירותי לשימוש חסמיםה

 אך ,מוגבלותלאנשים עם  מותאםו מאובזר ,נגיש אמנם המרכז מבנהעלה כי  השוניםהראיונות  מן

"כשמגיעים המון אנשים, המשתתפים בפעילויות השונות:  מספראת  מגביל יוכיתותגודל המבנה ו

ם ואנשים יושבים במדרגות וזה חבל...הרבה אנשים פשוט אין מקום וזה כואב הלב שאין מקו

 -שראיתי שהם באו ופשוט הלכו כי לא היה מקום... זה מרתיע כי אם את באה מאוחר, את אומרת

 (במרכז)מתנדב " .בטח אין מקום לשבת, אז כבר לא אלך

 

 מן כמה יםקשתמכך  ובשל ,מאורגןהסעות  מערך היעדר הואמנהלת המרכז  ציינהש נוסף חסם

 לקחת להם וקשה נוהגים לא אנשים, הגעה של פיזיים קשיים"קיימים : לפעילויות להגיע האנשים

 (במרכז תפקיד)בעל  ".להגיע קשה זאב מפסגת בייחוד, מוניות

 

הקשיים  הם המ נשאלו הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

 לוחמשיבים ציינו כי לא נתקלו בקשיים.  שישה .בפעילויות מלהשתתף לעתים מנעיםנ הם בעטייםש

 *.של יתר המשיביםהתשובות  התפלגותמציג את  5
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 (n=34) בפעילויות מלהשתתף לעתים המונעים קשייםה: 5 לוח

 n  קשייםה
 אחוז

 מהמשיבים

 47 16 נגיש במקום אינו המרכז

 26 9 נוחות לא שעות/  זמן חוסר

 18 6 בריאותיות בעיות

 9 3 פעילויותב ההשתתפות מחיר של כספיתה העלות

 6 2 משלי השונה מוגבלות עם אנשים עם המפגש

 6 2 מעניינות פעילויות אין/  פעילויות כמעט אין

 3 1 שלי מהסוג מוגבלות עם לאנשים המותאם באופן מצויד אינו המרכז

 3 1 אישיות סיבות

 12 4 שונות

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,חתא מתשובה יותר ציינו המשיבים מןכמה  *

 

וחוסר זמן. )"המרכז אינו במקום נגיש"(  מרכזהגעה לההם  בולטיםה הקשיים כי עולה 5 מלוח

בטענת מנהלת המרכז  תומךו ציבורית תחבורה באמצעות למרכז בהגעה הקושי את מדגישזה  ממצא

 . מאורגן הסעות במערך צורךכי יש 

 

 המרכז שירותימ רצוןה שביעות

 ,היבטים מספר לפניהם הוצגו המרכז משירותי השירותים מקבליבדיקת שביעות רצונם של  לשם

  2.מכל היבט נםרצולציין את מידת שביעות  התבקשווהם 

 

 (40N=) המרכז משירותי רצוןה שביעות:  1 תרשים

 
                                                           

2
=מרוצה במידה 2=כלל לא מרוצה, 1סולם בן חמש דרגות: על התבקשו לדרג את תשובותיהם   מקבלי השירותים 

 מוצגות והןקטגוריות ד. דרגות אלו קובצו לשלוש ו=מרוצה מא5=מרוצה, 4=מרוצה במידה בינונית, 3, מועטה
 .לא מרוצה / מרוצה במידה מועטה, מרוצה במידה בינונית, מרוצה / מרוצה מאודבתרשים: כלל 

2% 3% 2% 7% 
15% 12% 3% 8% 15% 

13% 
16% 20% 

95% 89% 83% 80% 
69% 68% 
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מקצועיות  יחס הצוות
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מגוון השירותים  
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ציוד ואביזרי 
 עזר

התנאים  שעות הפעילויות
 הפיזיים במרכז

 מרוצה או מרוצה מאוד מרוצה במידה בינונית כלל לא מרוצה או מרוצה במידה מועטה
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עולה כי שיעור גבוה  עוד. הרצון שביעות יחס הצוות זכה למידה הרבה ביותר של כי עולה 1 מתרשים

 במרכז המוצעים השירותים מגווןמהצוות,  מקצועיותמשביעות רצון רבה  ומן המשיבים הביע

 התנאיםמשביעות רצון רבה  הביעו המשיבים מןיותר  נמוךשיעור  .וב העזר ואביזרי ציודמהו

 .ותהמעריכ התרשמות את ברובםאלו תואמים  ממצאיםהפעילות.  שעותמו במרכז הפיזיים

 

משירותי המרכז  רצונם שביעות תמיד את כללי באופן דרגל השירותים מקבליהתבקשו  בהמשך

 10-ל 8את שביעות רצונם משירותי המרכז בין  דירגומן המשיבים  אחוזים 73. 10עד  1 של בסולם

 )שביעות רצון בינונית(. 7-ל 4 בין – אחוזים 27-ו ,(גבוהה)שביעות רצון 

 

 עצמאיים לחיים המרכז פיכל ומחשבות תחושות

 לפניהםהוצגו  המרכז כלפיהשירותים  מקבלישל  יהםמחשבותו יהםתחושות הן מה לבדוקכדי 

התשובות קובצו באמצעות ניתוח גורמים לשני  3.נכונותם את דרגל התבקשו, והם היגדים עשרה

מציג את  6לוח  4.'הפעילויות מאפייני' ו'השירותים מקבלי עבורבהמרכז  משמעותמדדים: '

 התחושות והמחשבות כלפי המרכז לחיים עצמאיים בחלוקה לשני המדדים.

 

 עצמאיים לחיים המרכז כלפי ומחשבות תחושות: 6 לוח

 
 נכון/  נכון

 דומא

 במידה נכון

 בינונית

/  נכון לא כלל

 במידה נכון

 מועטה

 

 ממוצע "תס
 מספר

 משיביםה
% n % n % n 

 

0.82 4.04        

 כזהמר משמעות מדד

 מקבלי עבורב

 השירותים

0.80 4.31 39 84.6 33 12.8 5 2.6 1 
 חמה במרכז האווירה

 ותומכת

0.91 4.13 40 77.5 31 20 8 2.5 1 

 הצוות כי חש אני

 כל עושה במרכז

 לי לסייע שביכולתו

0.92 4.11 38 68.4 26 28.9 11 2.6 1 
 ומהותי חיוני המרכז

 עבוריב

1.31 3.63 40 55 22 27.5 11 17.5 7 
 הבית" הוא המרכז

 שלי" השני

 

                                                           
3

, מועטה=נכון במידה 2=כלל לא נכון, 1סולם בן חמש דרגות:  עלהתבקשו לדרג את תשובותיהם מקבלי השירותים  
בלוח: כלל לא נכון / נכון  מוצגות והן, קטגוריות=נכון מאוד. דרגות אלו קובצו לשלוש 5=נכון, 4=נכון במידה בינונית, 3

 ד.וינונית, נכון / נכון מא, נכון במידה במועטהבמידה 
4

. בחישוב שני המדדים לא נכללו יםמרכזלה כלל המשיבים ללא חלוק של תשובותיהםפי  עלניתוח הגורמים חושב  
עודד אותי להגיע ההיגדים הבאים: "המרכז מספק שירותים שעונים על הצרכים שלי" ו"אני חש כי הצוות במרכז מ

 ועל כן יוצגו בפרק העוסק בכלל המרכזים. ,כלל המשיביםעל פי לפעילויות". נתוני המהימנות של כל מדד חושבו 
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 הפעילויות מאפייני מדד        3.80 0.91

1.03 4.00 37 73 27 18.9 7 8.1 3 

 את מקדמות המשותפות הפעילויות כי חש אני

 עם לאנשים מוגבלות ללא אנשים של מודעותם

 מוגבלות

0.91 3.86 35 71.4 25 22.9 8 5.7 2 
 עמדות לע משפיעה המרכז שפעילות חש אני

 מוגבלות עם לאנשים ביחס הכללי הציבור

1.23 3.72 36 55.6 20 33.3 12 11.1 4 
 ושואלים ברצונותיי מתחשבים כי חש אני

 במרכז שיתקיימו הפעילויות לסוגי בנוגע לדעתי

1.26 3.72 36 61.1 22 19.4 7 19.4 7 
 משותפות פעילויות מספיק ישנן כי חש אני

 מוגבלות ללא שיםולאנ מוגבלות עם לאנשים

 

 משמעות' במדד בייחודו ,חיוביותוהמחשבות כלפי המרכז בירושלים  התחושותכי  עולה 6 מלוח

 התייחס זה במדד ביותר הגבוה הממוצע לציון שזכה ההיגד'. השירותים מקבלי עבורב המרכז

 הגבוה הממוצע לציון שזכה ההיגד' הפעילויות מאפייני' במדד. במרכז והתומכת החמה אווירהל

 אלו ממצאים. לנושא מוגבלות ללא אנשים של םמודעות את מקדמותה פעילויותל התייחס ביותר

 .שנאספו האיכותניים הנתונים עם אחד בקנה עולים

 

  בקהילה אחרים לשירותים עצמאיים לחיים המרכז בין הממשק

  ייחודוב ההכרהו המרכז שירותי עם היכרותה

 השירותים ברצף נדבךמרכז רואים ב הםבקהילה עלה כי  השירותים נותני עםהראיונות  מן

 עצמית עזרהבעיקרון המנחה של  ןטמו ייחודוו ,מוגבלותהמיועדים לאוכלוסייה של אנשים עם 

"הייחוד של המרכז לעומת שירותים אחרים שאנחנו נותנים, : העומד בבסיסו )"נכים למען נכים"(

די אנשי מקצוע, הוא בעצם ההגדרה של השירות שהם ברובם שירותים מקצועיים, הניתנים על י

הזה, שהמקצועיות היא בעצם חווית הנכות, כלומר זה שאדם חווה את הנכות הופך אותו לבעל 

 מחוץ תפקיד בעל)" .יכולת לעזור לאנשים אחרים במצבים דומים ולא בגלל שהוא למד את המקצוע

 (למרכז

 

 עיקרוןבו המרכז של בחשיבותו הכרה רווחת הבקהיל השירותים נותני בקרב כי עלה ראיונותהמ

 המצריכים בנושאים לייעץ מוסמך אינו המרכז כי ןטע הגורמים אחד, זאת עם. פועל הוא פיו שעל

 מה לדעת צריכים הם": מכך יימנע שהוא ראוי כן ועל ,לכך המוסמכים מקצוע אנשי של התערבות

 בקבוצות גם. טיפול לתת שיכולים מקצוע אנשי שהם חושבת לא אני...לא ומה לעשות מסוגלים הם

 בעמיתים לתמוך יכולים הם. נפשי סעד לתת שלהם התפקיד שזה חושבת לא אני עמיתים ייעוץ של

 ( למרכז מחוץ תפקיד בעל)" .מקצוע אנשי ולא עמיתים שהם לזכור צריכים הם אבל

 

: מרכזה של השירות ימוקד מהם להבין קושי עדיין יש השונים הגורמים בקרב כי נדמה, כן כמו

 הרבה כבר שקורה חברתי שינוי איזשהו של גם אלא שירות פיתוח של רק לא בתהליך נמצא המרכז"

 זה להתנהל צריך הוא איך בדיוק נדע אנחנו שגם ברור שירות לכדי יתבסס שהוא עד אבל, זמן מאד

 ( למרכז מחוץ תפקיד בעל) ".זמן ייקח
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  ניםשו רמיםלגו המרכז בין פעולה ףשיתו

 נציגי כיו וב מסוימות פעילויות ומממן במרכזכי משרד הרווחה תומך  עלההראיונות השונים  מן

כי קיים מתח מסוים בין  דווח הראיונותבאחד  .משותפות היגוי בוועדות משתתפיםהמשרד והמרכז 

גיסא  ומאידך חלקית מרכזב תומך הרווחה משרדובין משרד הרווחה מאחר שמחד גיסא  המרכז

זה גוף שמצד אחד : "מוגבלות עם אנשים של זכויותה מיצוי את המשרד מן לעתים תובע רכזהמ

נתמך על ידי הממסד בצורה מסיבית, גם בהגדרה שלו לפי הפרופיל האמריקאי, מצד שני בהגדרה 

חלק מהתפקידים שלו זה להילחם למען זכויות הנכים, ופה אני חושבת שהרבה פעמים, זה באמת 

 )בעל תפקיד מחוץ למרכז(  ".רלא לגמרי ברו

 

 מלווה הרווחה אגף עובדתו ,פעולה עם אגף הרווחה בעיריית ירושלים ףשתומבקשר  עומד המרכז

 משותפות פעילויות ,הדדיות הפניות, בין השאר, מתקיימים פעולהה ףבמסגרת שיתו .פעילותו את

ונציגי העירייה  המרכז נציגי, הקמתו של מרכז מידע עירוני. כמו כן גוןכ ,משותפים פרויקטים וכן

, עלה כי השותפות זאת. עם עגולים שולחנותבו היגוי וועדותב משתתפיםו פגישות לעתים מקיימים

שמפסיקים  לפרויקטים, היתרעם אגף הרווחה בעירייה נתקלת בקשיים מסוימים הנוגעים, בין 

 עת.  בטרם

 

פרויקטים  סביב ה עם גורמים נוספיםפעול ףשיתו מתקיים כי עלה המרכז מנהלת עם הריאיון מן

ספר לסיעוד של האוניברסיטה -המרכז הרפואי "הדסה" )פרויקט "שימו לב ללב"(, בית בהם ,שונים

". LIONS" ארגוןוהעברית )התמחות של סטודנטיות במרכז(, עמותת שלהב"ת, "נגישות ישראל" 

 .חגיםה, בעיקר בתקופות הקהילה עם גםהמרכז מקיים פעילויות משותפות 

 

  המרכז של המפתח עקרונות

  המרכז בהובלת מוגבלות עם אנשים

יובילו  תומוגבל עם אנשיםש ראויש הואלחיים עצמאיים בירושלים  המרכזהמנחה את  העיקרון

 מורכב העמותה שלו המרכז של הניהול צוות. במרכז התפקידים רובממלאים את  הם – אותו

 וחשים שונות פעילויות תבהפעל חלק לוקחים וב הפעיליםו, של מוגבלות שונים סוגים עם מאנשים

 עם אנשים וינהל המרכז אתש לכך רבה חשיבות אמנם יש כי ןטענ הראיונות באחד. בנעשה מעורבים

 רואה כן אני" :במרכז תפקיד תלקבל יחיד תנאי איננה לכשעצמה המוגבלות אולם, מוגבלות

 העדפה. מוצלח תמיד לא זה. צריך לא גם וזה מוגבלות עם אנשים להביא בכוח שמנסים לפעמים

 בעל) ".טוב יותר לחפש שצריך כך מוכשרים אנשים הרבה כך כל יש.. טובה לא גם אובר מתקנת

 ( במרכז תפקיד

 

 נכותי-רב שירות

: לו ייחודי היבט זהו, של מוגבלות שונים סוגים עם אנשיםל םישירות ציעמ עצמאיים לחיים המרכז

, הנכים של החולות הרעות אחת]...[  הנכויות סוגי כל את שמייצג בארץ היחיד הגוף אנחנו אולי"

 עם, נכים של בעירוב תראי שלא דבר זה]...[  שלו העמותה את לו יש סינדרום וכל סקטור תת שכל

 יתקבלו, בפעילויות משתתפים כולם, כזה דבר אין פה, נפשיות בעיות עם נכים, פיזיות בעיות

 ( במרכז ידתפק בעל) ".בברכה
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 המרכז מתמודד עמםש אתגריםהו קשייםה

 היקף את תואםאינו  אשר, המבנה גודל ואהמתמודד המרכז  שעמוהקשיים  חד, אלעיל שצוין כפי

 רוצה שאני דברים כמה": הקיימות בפעילויות המשתתפים מספר את ומגביל הרצויה הפעילות

 לי יש אם. מקום לנו אין פעילויות על רבהה חושב אני, לעשות מקום לנו שאין בישול סדנת. לעשות

 שנעשה מה שומעים ולא שהמזכירות איפה, בחוץ למטה באולם יושבים אנשים, גדולה מאוד פעילות

  (במרכז תפקיד בעל) ".בפנים

 

 מתמודד הוא וכי אליו עיהגל שיוקמה מושפעת מרכזב בפעילות ההשתתפות מידת כי צוין, כן כמו

 באופן תכניותה הפעלת על, השאר בין, המשפיעים משאבים בגיוס ייםוקש תקציביים קשיים עם

 כאשר גם אנשי הצוות ,צוות באנשי מחסור בהם ,נוספים קשיים עלו השונים הראיונות מן .מתמשך

 משרדב עובדיםה הצוות אנשי חסרות של יומנויותמו ,נמוכים משרה אחוזיבהקיימים מועסקים 

 .  שבמרכז

 

 הקהילה עבורוב פרטה עבורב המרכז הישגי

הראיונות עלה כי המרכז לחיים עצמאיים בירושלים מאפשר לחבריו להשתתף בקורסים  מן

 להשתתף וכן העבודה בשוק השתלבותבאשר בכוחם לסייע  ומיומנויות ידע ולרכושבתחומים שונים 

 החברים בקרב העצמי והערך המסוגלות תחושת את מגביר גם המרכז. שונות פנאי בפעילויות

"יש לנו חוג מדרש, אותו העבירה מרצה חיצונית ואילו : תכניותה תבהפעל חלק לקחת להם ומאפשר

)פעיל " .היום אנחנו עושים את זה בצורה עצמאית, כל פעם מישהו אחר לוקח את זה על עצמו

 במרכז( 

 

 ףוא הפעילויות מן הנאה מפיקיםהם  כי עלה המיקוד קבוצתראיונות עם מתנדבים ופעילים בהמ

 מיד חולה אני אם. פעם מדי אותם מארחת גם אני, חברים מצאתי": םהחברי מעגל את מרחיבים

 מאד זה אז, לבד גרה גם אני. ממך אכפת שלמישהו הלב את מחמם זה, קרה מה לראות מתקשרים

 (במרכז פעיל)" .שלום להגיד רק אפילו, טלפון מרים שמישהו, תמיכה שיש חשוב

  

 זה בשבילי" :שייכות תחושת חשים החברים כיו ותומכת נעימה אווירה ימתקי במרכז כי צוין עוד

 ( במרכז פעיל)" ....הכל אומר שזה חושבת אני, שני בית

 

, וקבלה נתינה חוותל יכולים הם בושמקום הוא  עבורםבהם חשים ש כי ציינובמרכז  המתנדבים

 וראיתי להגיע המשכתיכש... בכלל להתנדב חשבתי לא בהתחלה כשהגעתי": ולהיתרם לתרום

 יכולה ואני לי נותנים אם, לא למה, לעצמי חשבתי אז, אישית הנאה לי נותן ושזה להתנדב שאפשר

 ( במרכז מתנדב)" ....לקבל רק יכולה לא אני, אחזיר שלא למה אז, ומסוגלת

 

רצה "אם אני א: םהייומאוו יהםרצונותמימוש את  לידילהביא  לחבריו מאפשר המרכזעל כך,  נוסף

עזור לי בזה, זה נותן ביטחון מסוים, יש לך גב שיעכשיו להוציא ספר שירה, יש לי לאן לבוא. ויש מי 

 )פעיל במרכז( ".שאתה יכול להישען עליו, וזה רוגע
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על אף הפעילות הרבה  מורגשת אינה עדיין ההקהיל על המרכז השפעת כי עלה השונים הראיונות מן

 .זו פעילות של ההשפעה פוטנציאלוהנעשית לקידום שינוי חברתי 

 

 המרכז השפעת

להשפעת  להתייחס התבקשו הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםה למקבלי השאלון במסגרת

, בעבר=כמו 2, מבעבר=פחות 1דרגות:  שלוש בן סולם על ולדרגהבחייהם  שונים היבטים עלהמרכז 

 מציג את התפלגות התשובות. 2. תרשים מבעבר=יותר 3

 

 (40n=) המרכז השפעת: 2 שיםתר

 
 

לפעול  נםרצו על הייתהמקבלי השירותים  עלהמרכז  שלהרבה ביותר  תוהשפעכי  עולה 2 מתרשים

 שלמרכז ציינו המשיבים מןגבוה  שיעור. כללי ידע לרכוש ההזדמנות עלו תלמען אנשים עם מוגבלו

. שיעור נמוך שלהם עצמיה ביטחוןהו מסוגלותה תחושת עלו פנאיהו חברהה חיי עלהשפעה רבה 

להשתלב בשוק  םהסיכויי עלקשרים זוגיים,  יצירת עלרבה  השפעה שלמרכז ציינו המשיבים מן יותר

 התרשמות את ברובםממצאים אלו תואמים  .עם בעיות בירוקרטיות התמודדל םיכולת עלהעבודה ו

  .המעריכות

 

   לשיפור הצעותו צרכים

כגון חוג  ,נוספים לתחומים הפעילות הרחבת ןבה, לשיפור ותהצע מספרהראיונות השונים עלו  מן

 לחיים האחרים מרכזיםלהמרכז בירושלים  ביןפעולה  ףשיתו םוקיו ,מוסיקה אולפןואמנות 

 בממסד מעמד יותר לנו להיות שצריך חושב"אני מול הממסד:  מעמדם את בססעל מנת ל עצמאיים

 כל של משותפת פעילות ליצור מצליחים לא חנושאנ היא לכך העיקריות הסיבות אחת. לנו ואין
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 חייב שיהיה דבר וזה מבינים לא עדיין הם כנראה זה ואת כוח לנו להיות אמור ביחד... המרכזים

 )בעל תפקיד במרכז(  ".להשתפר

 

 בליווי צורךהעלה  בקהילה השירותים נותני עם הראיונות באחד –עלו מספר צרכים  מהראיונות

 צורךה עלה עודהמרכז על תכניותיו ופעילויותיו.  הפעלתל נוגעיםז בהיבטים הלצוות המרכ והדרכה

קידום  שםל מילויים אופן ואת המנהל הוועד חברי של תפקידיםה את יותר ברור באופן ריהגדל

 אחד שכל... הכותרת רק תהיה שלא, משהו יעשה מנהל הוועד מחברי אחד שכל רוצה"אני המרכז: 

 (   במרכז)בעל תפקיד  ".המרכז בתוך פה הדברים את קדםל כדי בעשייה חלק ייקח

 

כיצד ניתן  לצייןהתבקשו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםהלמקבלי  השאלון במסגרת

את  מציג 7 לוח שישה משיבים ציינו כי אין הצעות לשיפור. לדעתם לשפר את שירותי המרכז.

 * .של יתר המשיבים התשובות התפלגות

 

 (n=34) המרכזשירותי  שיפורל ותהצע: 7 לוח

 n  הצעותה
 אחוז

 מהמשיבים

 35 12 נוספים עניין לתחומי המרכז פעילות את להרחיב

 32 11 יותר גדוללמבנה  לעבור

 ללא ולאנשים מוגבלותאת הפעילויות המשותפות לאנשים עם  להגביר

 מוגבלות
5 15 

 12 4 מאורגן הסעות מערך להפעיל

 12 4 כזהמר צוות את להגדיל

 9 3 הגיל או מוגבלותה לסוג במרכז הפעילויות כניות את להתאים

 9 3 חניה מקום לספק

 6 2 למרכז מחוץ טיולים לערוך

 6 2 התקציב את להגדיל

 6 2 הפעילות שעות את לשנות

 3 1 וההסברה הפרסום את להגביר

 18 6 שונות

 אחוזים 100יכום האחוזים עולה על ועל כן ס ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מן כמה *

 

 עניין לתחומי המרכז פעילות את להרחיב היו לשיפורכי ההצעות הבולטות ביותר  עולה 7 מלוח

 .עלו בבירור גם מהנתונים האיכותניים שנאספוהצעות אלו  .יותר גדולולעבור למבנה  פיםנוס

 

   לעתיד תכניות

 בהם הבולטים מן, לעתיד פעולה כיווני מספר עלו במרכז תפקידים בעלי עם השונים הראיונות מן

, הדדית עזרה קדםשי פרויקט הקמת באמצעות ,השאר בין, הקהילההפעולה עם  ףשיתו הרחבתהיו 

 ףשיתו הכוונה להרחיב את עלתה, אלהעל  נוסף. הממסד עם ביחסיושל המרכז  מעמדו חיזוקו
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 ואףכדי להגיע לאוכלוסייה נוספת  ,תומרפאו חולים בתי למשל ,הפעולה עם גורמים שונים בעיר

עלתה  עוד. מוגבלות עם אנשים עם לשיפור עבודתם מקצוע ואנשי לרופאים השתלמויות הציעל

 בשוק להשתלב מוגבלות עם לאנשים סייעל בכוחם אשר והכשרות לקורסים מימוןהשאיפה למצוא 

שירותים  מתןשל המרכז ו היעד קהל תהרחב. כיוון פעולה נוסף הוא מחשבים קורס כגון, העבודה

 םוקי אפשרכדי ל המרכז מבנה את ביהרחל גם כנןותמ. קוגניטיבית גם לאנשים עם מוגבלות

 איומיםההנטישה,  לבעיית פתרון למציאת. כמו כן, ישנה כוונה לפעול רבים משתתפיםל פעילויות

  .מטפלים הם שבהם מוגבלותמצד עובדים זרים כלפי אנשים עם  סחטנותהואף 

 

 יכוםס

בכל ארבעת תחומי הליבה,  ועוסקשל מוגבלות שונים  סוגיםפונה לאנשים עם בירושלים  המרכז

  .וחברה פנאי פעילויות של בתחוםבתחום של קידום שינוי חברתי ו בעיקר מתמקד הוא אולם

 כפי, ושירותיל פנייהואחד המניעים הבולטים ל ,"לאוזן"מפה  בעיקר נעשית המרכז עם ההיכרות

 לצורך קשור, שאלוןל מהתשובות הןהמיקוד  קבוצותמתנדבים ופעילים ב עם הראיונותמ הן שעלה

 .וחברה פנאי בפעילויות

 ותוא המאפיינת והמשפחתית החמה לאווירה רבה במידה קשור המרכז בשירותי שימושה המשך

שימוש כי החסמים הבולטים ל ניכר. "שני"בית  עבורםב הואמקבלי השירותים כי המרכז  תלתחושו

 מערך הסעות מאורגן.  והיעדרבשירותי המרכז הם גודל המבנה 

 הצוות יחסמ ייחודב ,המרכז שירותימרצון במידה רבה  שבעיאחוזים(  70-)כהשירותים  מקבלי רוב

 .  מקצועיותומו

 ."הדסה" הרפואי המרכזו העירייה בהם ,שוניםפעולה עם גופים  ףשתמו קשרים מקיים המרכז

 בוועדות בהשתתפות כןו משותפות, בין השאר, בהפניות הדדיות ובפעילויות תבטאמ הפעולה שיתוף

 . היגוי

 שיוק כגון, להתנהל בצורה מיטבית וביכולת הפוגעים שונים מסוגים בקשייםנתקל  המרכז ,זאת עם

למלא תפקידים  דיו מיומן שאינו אדם כוחובגיוס משאבים, מחסור באנשי צוות  קושיותקציבי 

  .מסוימים

יובילו  מוגבלות עם שאנשים שראוי הואלחיים עצמאיים בירושלים  המרכזהמנחה את  העיקרון

 לתפקיד לקבלה יחיד תנאי לשמשלכשעצמה אינה יכולה  המוגבלותש בכך מכיר הוא אולם ,אותו

  .במרכז

כי המרכז מאפשר לחבריו לרכוש ידע ומיומנויות בתחומים שונים, מגביר את תחושת  ניכר

מקבלי  מדיווחיהחברים.  מעגל את ביהרחל להםת והערך העצמי של חבריו ומאפשר המסוגלו

 לזמן נכון, זאת עם. תלפעול למען אנשים עם מוגבלו נםרצוהמרכז משפיע על  כי גםהשירותים עלה 

 למרכז השפעה נמוכה יחסית על סיכויי ההשתלבות של חבריו בשוק העבודה. החומרים איסוף

 מקבליבקרב ש אף מורגשת אינה עדיין הקהילההשפעת המרכז על  כי עלההראיונות השונים  מן

 ללא אנשים של מודעותם את מקדמות המשותפות הפעילויות כיהתחושה  רווחתהשירותים 

 . מוגבלות עם לאנשים מוגבלות

 מסדלהרחיב את פעילות המרכז לתחומים נוספים ול צעוהבראש ובראשונה  – לשיפור להצעות אשר

 .המרכזים שארלהמרכז בירושלים  בין פעולהה ףשיתו את
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 שבע-בבאר עצמאיים לחיים המרכז

 

 . "לנכים וצדק שוויון"בחסות עמותת  2005הוקם בשנת  המרכז

 

 שלו היעד ואוכלוסיית במרכז המוצעים השירותים

מהמגזר  מוגבלותהאת שירותיו לאנשים עם כל סוגי  ציעמהראיונות השונים עלה כי המרכז  מן

בפועל אוכלוסיית היעד של  ועד מצפה רמון. גת תימקרי ומעלה שלוש ניב היהודי, הערבי והבדואי

, אשדוד כמו ,גם מאזורים מרוחקים יותר מוגבלותופונים אליו אנשים עם  ,המרכז רחבה יותר

 .עזה עוטף יישוביו שדרות

 

 זכויות ומיצוי עמיתים ייעוץ של םבתחו מקדמת הוא אולם, הליבה תחומי ארבעת בכל עוסק המרכז

 .חברתי שינוי קידוםל פעילותב וכן

 

. זכויותהומיצוי  עמיתיםהייעוץ  תחום על אחראיםהמרכז וסגנה  מנהלת היו יונותאהר עריכת בעת

זכאים אנשים עם  ןלהש הזכויות על ייעוץומידע  מספקים והם ,הג'וינט מטעם לכך הוכשרו הם

 הםעל מנת שבבוא הזמן  יועצים תהכשרל השתלמות נערכת כי צוין עוד. אותם ומלווים תמוגבלו

 .בתפקידם זה וסגנה המרכז מנהלת את להחליף יוכלו

 

 לאנשיםו מוגבלות עם לאנשים משותפות פעילויות מקיים המרכז חברתי שינוי קידוםשל  בתחום

ים, בזארים ציור על בת פרויקט בהן, סטודנטיםו בודדים חיילים, בסיכון נוער כגון, מוגבלות ללא

. כמו כן, המרכז מוגבלות ללא אנשים לצד מוגבלותעובדים אנשים עם  ובש ,מסעדה-ברוהפעלת 

 עם נשים עבורב"השולחן העגול"  תכניתה את מפעיל אף הואו ,ציבוריים מרחבים להנגשת פועל

 וקידום עצמאותן.  ןהעצמת לשםבמגזר הבדואי  מוגבלות

 

שבמהלכן  ,"תמילבמתקיימות הרצאות בשיתוף  עזר אביזרי שאבנו ותמיכה ייעוץהליבה של  בתחום

 . מוגבלות עם אנשיםלאביזרי העזר מוצגים 

 

 ,הרצאות בתחומים שונים כוללת בקהילה עצמאיים חיים מקדמי שירותים פיתוח בתחום הפעילות

 קבוצות תמיכה בנושאים שונים. וכן, תקציבשל  נכון ניהול הדוגמל

 

 הצבאיים המבצעים הצורך בפעילות בתחום זה התעורר בעקבות .החירום תחוםבגם  עוסק המרכז

. המרכז וסביבותיה שבע-בבאר המצב על תלכושה להם יוהו ,בשנים האחרונות בעזה רחשושהת

 לספקכדי  העורף ופיקוד הרווחה משרד, לאומי ביטוחל המוסדפעולה עם הרשות המקומית,  שתףמ

המרכז  פקד" תאיתן"צוק  במבצע, למשלבעתות חירום.  לותמוגב עם אנשים של רכיהםולצ פתרונות

משרד הרווחה לשם  רישהעב רשימות לפי תקשר טלפוני עם אנשים עם מוגבלו קייםוכמעין חמ"ל 

כדי להגיש  העורף פיקודבשהוכשרו  סטודנטיםב נעזר המרכז ,כך על נוסף. תםוהרגע םהרכיומיפוי צ

 איטום מפני הדף, התפנות למקלטים, קניית תרופות  מוכ ,בנושאים שונים סיוע מוגבלות עם אנשיםל
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 עלמנהלת המרכז בכתיבת חוברת הדרכה  עסקה הראיונותעריכת  בעת כי צוין. לטיפולים ליוויו

 .חירום בעתות מרכזה התנהלות

 

 הלאומי ביטוחל המוסד בהם, בשיתוף גופים נוספים יםתעסוקתי קורסיםו הכשרות מציע המרכז

 בתחום קורס, בשוק העבודה ותםהשתלבב וסייעשי מיומנויות לרכוש לחבריו שריםהמאפ"י, ומט

 ,תאנשים עם מוגבלו בשכרמועסקים  ובש מסעדה-בר מפעיל המרכז. כאמור, למשל הקוסמטיקה

 רוכשים ידע וניסיון בתחום המסעדנות.  אף הםו

 

סדנאות אמנות, קורסי  גוןכ, וחברה פנאי פעילויות ציעמ המרכזכי עלה עוד מן הראיונות השונים 

 קורסים חולפת מתכנן והוא, תיירותו דת בהם ,שונים עניין בתחומי הרצאותו טיוליםמחשבים, 

 .ראשונה ועזרה עברית ללימוד

 

 וחברי רכיולצפתרונות  מציאתב מרכזה התמקדותה באופן בולט תעל הראיונות באחד כי לציין יש

 לאנשים שלי האהבה כל עם, רצוננו פי על לעשות יכולים אל אנחנו... : "בהתאם יופעילויות ותכנון

 שהם איתם להתעקש יכולה אני, יכולה לא אני, לעשות ומה לחיות איך להם להכתיב יכולה לא אני

 הנושאים ומה לחיות איך להם להכתיב יכולה לא אני אבל עצמאיים ולהיות להשתדל יכולים כן

 אני. פה נמוכה הכי הדרגה שלי במקצוע רואה אני. לי להכתיב צריכים הם. אותם מעניינים שהכי

 בעצם, מילה סתם זה ל"מנכ שאני זה, אותי משרתים הם לא, אותם משרתת אני כי למה לך אגיד

 בעל)" .רוצים שהם מה את ליישם משתדלת ואני, בשטח אני, מקשיבה אני כי, שלהם משרתת אני

 (במרכז תפקיד

 

שירותים  באילו נשאלו הם 5עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

 התפלגות את גיצמ 8 לוחשבע. -במרכז בבאר חברותםופעילויות השתתפו במהלך תקופת 

 *.התשובות

 

 (14n=) ופעילויות שירותים: 8 לוח

 n פעילויותו שירותים
 אחוז

 מהמשיבים

 71 10 עמיתים ייעוץ

 71 10 פנאי פעילויות

 57 8 הרצאות

 50 7 בקהילה עצמאיים חיים המקדמות וסדנאות ויותפעיל

 43 6 עזר אביזריב שימושל סדנאות

 21 3 תעסוקתיים קורסים
 

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מן כמה *

 

                                                           
5

המרכז מספק שירותים שאיש בלבד. מאחר  14שבע אשר השיבו על השאלון עמד על -מספר מקבלי השירותים בבאר 
 .מסוימת המוצגים בפרק זה בזהירותללמעלה מאלף איש יש להתייחס לנתונים הכמותיים 
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 הםמ בלבד תכחמישיו ,עמיתים ובפעילויות פנאי בייעוץ השתתפו המשיבים רוב כי עולה 8 לוחמ

ייעוץ  תחוםממצאים אלה תואמים את התרשמות המעריכות כי  השתתפו בקורסים תעסוקתיים.

 .המרכז של הבולטים העשייה ממוקדי אחדהעמיתים הוא 

 

  המרכז שירותי עם היכרותה

 ושולח האינטרנט אתר באמצעות ויתיופעילו את מפרסם המרכז כי עלה השונים הראיונות מן

זאת,  עם. הקרוב הרבעון במהלך להתקיים הצפויות הפעילויות את מפרטה יעוןיד מעין לחבריו

כי שמעו על  ציינו במרכז ומתנדבים פעילים. "לאוזן"מפה ההיכרות הראשונית עמו נעשית בעיקר 

 לי אמר פה היה שהוא גלגלים כיסא על שהוא במשפחה אחד" :ומכרים חבריםמלראשונה המרכז 

 החיים כל הייתי, הזה לרחוב נכנסתי לא בחיים, הזה המקום מה ידעתי לא ,באתי אז, ייעוץ קבל, לך

 (במרכז מתנדב) ".שבע-בבאר יש מה יודע לא, עבודה, בית, עובד, בשטח

 

 גופים של הפנייה בעקבות למרכז מגיעים מוגבלות עם אנשים של מבוטל לא מספר, כך על נוסף

 המרכז פעילות ,המרואיינים מן כמה לטענת. לאומי ביטוחל המוסדו הרווחה משרד בהם ,שונים

, דברים המון, דברים הרבה פה יש": היעד לאוכלוסיית דיה מוכרת אינה כן ועל דיה מפורסמת אינה

 (במרכז מתנדב) ..."זה את מפרסמים שלא חבל אומר ואני חדשים דברים רואה אני בא שאני פעם כל

 

-בבאר למרכזפנו  מתינשאלו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

-כ, שנים שלוש עד שנה לפנילראשונה למרכז מן המשיבים ציינו כי פנו  אחוזים 43-כ. לראשונה שבע

לראשונה לפני יותר מעשר למרכז  פנו כי ציינו אחוזים 21-וכ ,םשניעד עשר  ארבע לפני – אחוזים 36

 שנים. 

 

ציינו כי  הםמ אחוזים 44-כ. לראשונהעל המרכז  שמעו הםכיצד  יםהשירות מקבלינשאלו  בהמשך

 – אחוזים 25תפקיד אחר,  בעלמסוציאלי או  מעובד – אחוזים 25, מוגבלותמאנשים עם  יושמעו על

 התרשמותב תומכיםאלו  נתונים. משפחה בנימ – אחוזים 6-כו ,התקשורת באמצעי מפרסום

" אך גם באמצעות הפניות לאוזן"מפה  עיקרב נעשית המרכז עם הראשונית ההיכרות כי המעריכות

  של בעלי תפקידים ופרסום באתר האינטרנט.

 

 אחוזים 50המרכז בחצי השנה האחרונה.  בשירותי נעזרו תדירות באיזונשאלו גם  יםהשירות מקבלי

 7-כ ,בשבוע פעם – אחוזים 7-כציינו כי תדירות השימוש הייתה פעמיים בשבוע או יותר,  הםמ

   .פחות או בחודש פעםנעזרו בשירותי המרכז  כי ציינו אחוזים 36-וכ ,בשבועיים פעם – אחוזים

 

 המרכז בשירותי לשימוש מניעיםה

 ועלה כי אחד המניעים לשימוש בשירותי במרכזהמיקוד  קבוצתמתנדבים ופעילים בעם  ראיונותהמ

בבית בין ארבע קירות, אדם שפגוע בגוף, לשבת  בן": הבדידות והפגת פנאי בפעילויותהצורך  הוא

אין לך עם מי להעביר את הזמן...אז פה זה המקום, את באה, מעבירה שעתיים, שלוש, ארבע, מנקה 

השונים  ראיונותב דווח ליועש נוסף מניע( במרכז)מתנדב " .את הראש, חוזר הביתה וממשיך הלאה

 לא הם. זכויות מיצויה בשביל למרכז"מגיעים : בנושא ייעוץ וקבלת זכויות בבירורהוא הצורך 
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 )בעל תפקיד במרכז( ".זכויות להם שמגיעות ומגלים לכאן מגיעים הם אז, שלהם הזכויות מה יודעים

 

 לפנייתםהסיבות  ןמהנשאלו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

  *.התשובות התפלגותאת  מציג 9 וחלבפעם הראשונה.  שבע-בארבלמרכז 

 

 (14n=) הראשונה בפעם למרכז לפנייה סיבותה: 9 לוח

 n למרכז לפנייה סיבותה
 אחוז

 מהמשיבים

 57 8 הפנאי שעות את ולמלא מהבית לצאת הצורך

 50 7 החברים מעגל את ולהרחיב חדשים אנשים להכיר הרצון

 29 4 מסוים ידע תחום ללמוד הרצון

 21 3 עצמאיים יםחי לקיים לי שיסייעו ומיומנויות כלים לרכוש הרצון

 14 2 להתנדב הרצון

 14 2 שלי הזכויות על מידע לקבל הרצון

 7 1 מוגבלות עם אנשים של בתחום חברתי שינוי להוביל הרצון

 7 1 שונות

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מן כמה *

 

 מהבית לצאת הצורך בשלים פנו למרכז בפעם הראשונה מן המשיב מחציתמ יותרכי  עולה 9 מלוח

. החברים מעגל את ולהרחיב חדשים יםאנש להכיר הרצון בשל – םומחצית ,הפנאי שעות את ולמלא

 בגינהשכסיבה  מוגבלותשינוי חברתי בתחום של אנשים עם  הובילאחד בלבד ציין את הרצון ל משיב

 המרכז שירותיל פנייהלהמניעים  אחדעריכות כי המ התרשמותב תומכיםאלו  ממצאים .למרכז פנה

הצורך  –המעריכות  שזיהוזאת, המניע הנוסף  עם .הבדידות והפגת פנאי בפעילויות הצורך הוא

 .המשיבים דיווחיפי  על פחות משפיעמסתמן כ –בבירור זכויות וקבלת ייעוץ בנושא 

 

את  מציג 10 לוחלהגיע למרכז.  הסיבות שבגללן הם ממשיכים ןמה יםהשירות מקבלינשאלו  בהמשך

 *.התשובות התפלגות

 

 (14n=) למרכז הגעה להמשך סיבותה: 10 לוח

 n למרכז הגעה להמשך סיבותה
 אחוז

 מהמשיבים

 86 12 ומהנות מעניינות במרכז הפעילויות

 86 12  ומשפחתית חמה במרכז האווירה

 36 5 ויותמיצוי זכ גוןכ, שונים בנושאים וסיוע תמיכה לי מספק המרכז

 36 5 מוגבלות עם אנשים למען בפעילות מעורב להיות לי חשוב

 7 1 שלי החלומות את לממש לי מאפשר המרכז

 7 1 שונות

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,מן המשיבים ציינו יותר מתשובה אחת כמה *
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ואת  מה והמשפחתית במרכזהמשיבים ציינו את האווירה הח של המוחלט םרוב כי עולה 10 מלוח

 תומכיםאלו  ממצאים. למרכזהם ממשיכים להגיע  בגינןשכסיבות  הפעילויות המעניינות והמהנות

 .במרכז תומכתהו חמהה אווירהל באשרהמעריכות  התרשמותב

 

-בבארבפעילויות המרכז  פעיליםאו  מתנדבים הםהמחקר  בעת אם יםהשירות מקבלינשאלו  עוד

 .  בשלילה – םמחציתויבים ענו בחיוב מן המש מחצית. שבע

 

 המרכז בשירותי לשימוש חסמיםה

, מאורגן הסעות מערך היעדר הוא המרכז בשירותי לשימוש בולט חסםש העל השונים הראיונות מן

 מוכרים כפרים יש... לפה להגיע קשה"מאד מן הפזורה הבדואית:  מוגבלות עם אנשים עבורבבפרט 

. יש בעיה .ויש את הפזורה הבדואית, שאלו גרים בצריפים בהרים. שבע-בבאר כמו, רגיל הכל שבהם

אוטובוס שמגיע עד הכפרים אך אין בעיה... דבר שני יש אמנם מהפזורה להגיע לכביש, זה מרחק וזו 

"אם היה לנו למשל רכב )בעל תפקיד במרכז(; " .נגישות לאדם עם כיסא גלגלים. הוא לא יכול לעלות

שעות.. המקום היה עמוס עד  24שים, אני חושבת שהמקום היה שוקק חיים, במרכז שהיה מביא אנ

 )בעל תפקיד במרכז( " .אפס מקום, למרות שהוא עמוס, אבל הוא יכל להיות עוד יותר עמוס

 

את מספר המשתתפים והפעילויות שניתן לקיים  גבילמה המרכז מבנהשל  לגודלונוסף קשור  חסם

. כולם את פה להכניס יכולה לא את, ישיבות חדר למשל... קטן וראנ הזה"המקום זמנית: -בו במרכז

? מבינה את. קר מאוד מאוד, קר ושמה לאוהל הולכים אנחנו אז, גדול מאוד מאוד צוות אנחנו אם

 ( במרכז מתנדב) ".קטן ממש המקום

 

 ייעודיים שירותים המספקים ומוסדות ארגונים כלפי הקיימת סטיגמההשעלה  הראיונות באחד

, אותם שלח לאומי ביטוח כי לפה מגיעים הם"... : חסם להיותיכולה אף היא  מוגבלות עם לאנשים

 לעמותת הולך לא אני -הרבה בה שנתקלתי הראשונית והחשיבה אותם שלח הרווחה משרד כי

 יפה יהיה שהמקום התעקשתי המקום את כשבנינו לכן... חולים בית איזה כמו נראה בטח זה... נכים

 )בעל תפקיד במרכז(   "....במיוחד

 

 הקשיים הם מהנשאלו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

 11 לוחמשיבים ציינו כי לא נתקלו בקשיים.  שנימלהשתתף בפעילויות.  לעתים מנעיםנ הם בעטייםש

 * .המשיבים יתר של התשובות התפלגותמציג את 

 

 (n=12) בפעילויות מלהשתתף תיםלע המונעים קשייםה :11 לוח

 n  קשייםה
 אחוז

 מהמשיבים

 33 4 נגיש במקוםאינו  המרכז

 33 4 בריאותיות בעיות

 25 3 נוחות לא שעות/  זמן חוסר

 8 1 פעילויותב ההשתתפות מחיר
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 8 1 זו לקבוצה וההשתייכות מוגבלותהקיימות על אנשים עם  הסטיגמות

 8 1 מעניינות יותפעילו אין/  פעילויות כמעט אין

 8 1 שונות

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מן כמה *

 

בהגעה הקושי  .בריאותיות ובעיותמרכז הקושי בהגעה להם  הבולטיםכי הקשיים  עולה 11 מלוח

 מן מוגבלות עם אנשים בקרב, בפרט )"המרכז אינו במקום נגיש"( השוניםמרכז עלה גם בראיונות ל

 .זו בסוגיה לסייע היה שיכול מאורגן הסעות מערך היעדרצוין גם , והבדואית הפזורה

 

 המרכז משירותי רצוןה שביעות

 ,משירותי המרכז הוצגו בפניהם מספר היבטים יםהשירות מקבליבדיקת שביעות רצונם של  לשם

 6.מכל היבט נםרצוהתבקשו לציין את מידת שביעות  והם

 

 (14n=) המרכז משירותי רצוןהשביעות : 3 תרשים

 
. שיעור גבוה מן ביותר הרבה הרצון שביעותל זכו במרכז הפיזיים התנאים כי עולה 3 מתרשים

. במרכז המוצעים השירותים מגווןמו ומקצועיותמהצוות,  יחסמהמשיבים הביעו שביעות רצון רבה 

 העזר ואביזרי ציודמהו הפעילות שעותמן רבה נמוך יותר מן המשיבים הביעו שביעות רצו שיעור

 המעריכות, הפיזיים לתנאים אשר. המעריכות התרשמות את ברובםאלו תואמים  ממצאים. במרכז

 טענהה לצד, מוגבלות עם לאנשים ומהתאמתו המרכז של האסתטי המבנה מןאף הן  התרשמו

 .מבנהה שלשעלתה בדבר גודלו 

 

 המרכז משירותימידת שביעות רצונם  אתבאופן כללי  רגדל השירותים מקבליהתבקשו  בהמשך

 10-ל 8המשיבים דירגו את שביעות רצונם משירותי המרכז בין  מן אחוזים 79. 10 עד 1 של סולםב

 )שביעות רצון בינונית(. 7-ל 5בין  – אחוזים 21-ו ,)שביעות רצון גבוהה(

                                                           
6
 .4ראו הערה  

7% 
21% 

7% 7% 
18% 

7% 

100% 93% 93% 93% 
82% 

72% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

התנאים 
 הפיזיים במרכז

מקצועיות  יחס הצוות
 הצוות

מגוון 
השירותים 
 המוצעים

ציוד ואביזרי 
 עזר

שעות 
 הפעילויות

 מרוצה או מרוצה מאוד מרוצה במידה בינונית כלל לא מרוצה או מרוצה במידה מועטה



32 
 

  עצמאיים לחיים המרכז כלפי ומחשבות תחושות

 לפניהםהוצגו  המרכז כלפי יםהשירות מקבלישל  יהםמחשבותו יהםתחושותהן  מה לבדוק כדי

התשובות קובצו באמצעות ניתוח גורמים לשני  7.נכונותםאת  דרגל התבקשו, והם היגדים עשרה

מציג את  12לוח  8.'הפעילויות'מאפייני ו' השירותים מקבלי עבורבמדדים: 'משמעות המרכז 

 ז לחיים עצמאיים בחלוקה לשני המדדים.התחושות והמחשבות כלפי המרכ

 

 עצמאיים לחיים המרכז כלפי ומחשבות תחושות: 12 לוח

 
 נכון/  נכון

 דומא

 נכון

 במידה

 בינונית

/  נכון לא כלל

 במידה נכון

 מועטה

 

 ממוצע "תס
 מספר

 משיביםה
% n % n % n 

 

0.46 4.64        
 המרכז משמעות מדד

 השירותים מקבלי עבורב

0.36 4.86 14 100 14 - - - - 
 חמה במרכז האווירה

 ותומכת

0.47 4.71 14 100 14 - - - - 
 ומהותי חיוני המרכז

 עבוריב

0.61 4.71 14 92.9 13 7.1 1 - - 

 במרכז הצוות כי חש אני

 לסייע שביכולתו כל עושה

 לי

1.14 4.29 14 85.7 12 7.1 1 7.1 1 
" השני הבית" הוא המרכז

 שלי

 הפעילויות מאפייני מדד        4.23 0.94

1.18 4.31 13 84.6 11 7.7 1 7.7 1 

 מתחשבים כי חש אני

 לדעתי ושואלים ברצונותיי

 הפעילויות לסוגי בנוגע

 במרכז שיתקיימו

0.73 4.29 14 85.7 12 14.3 2 - - 

 המרכז שפעילות חש אני

 הציבור עמדות על משפיעה

 עם לאנשים ביחס הכללי

 מוגבלות

1.17 4.23 13 84.6 11 7.7 1 7.7 1 

 הפעילויות כי חש אני

 את מקדמות המשותפות

 ללא אנשים של מודעותם

                                                           
7
 .5ראו הערה  
8
 .6ראו הערה  
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 עם לאנשים מוגבלות

 מוגבלות

1.24 4.08 12 75 9 16.7 2 8.3 1 

 מספיק ישנן כי חש אני

 משותפות פעילויות

 מוגבלות עם לאנשים

 מוגבלות ללא ולאנשים

 

במדד  בייחודו, מאוד חיוביותשבע -מרכז בבארוהמחשבות כלפי ה התחושותכי  עולה 12 מלוח

 זה במדד ביותר הגבוה הממוצע לציון שזכה ההיגד'. השירותים מקבלי עבורב המרכז משמעות'

 הממוצע לציון שזכה ההיגד' הפעילויות מאפייני' במדד. במרכז והתומכת החמה אווירהל התייחס

 שיתקיימו הפעילויות לסוגי בנוגע השירותים מקבלי ברצונות התחשבותל התייחס ביותר הגבוה

 את התרשמות המעריכות. ברובם תואמים אלו ממצאים. במרכז

 

  בקהילה אחרים לשירותים עצמאיים לחיים המרכז בין הממשק

  ייחודוב ההכרהו המרכז שירותי עם היכרותה

רואים והנרחבת של המרכז  בפעילות מכירים הםבקהילה עלה כי  שירותיםההראיונות עם נותני  מן

 מוגבלותה סוגי כל עם אנשיםשבה , רחבה לאוכלוסייה שירותים מספק שהוא משוםייחודי בו מרכז 

 -עצמאיים לחיים"המרכז : יישובים רבים במרחב הנגבמו (ובדואי ערבי)יהודי, שלושת המגזרים מ

 הנכויות לכלל מענה לתת אמור הוא הנכויות סוגי מבחינת שגם, מגזרי רב שהוא היא שלו הייחודיות

 דווקא לאו שהם לאוכלוסייה מענה לתת אמור הוא -מגורים מקום דהיינו, האוכלוסייה מבחינת וגם

 )בעל תפקיד מחוץ למרכז(  ".הדרום אזור לכל אלא, שבע-באר תושבי

 

  שונים לגורמים המרכז בין פעולה ףשיתו

-כגון עיריית באר ,וניםפעולה עם גורמים ש ףשתמו נרחבים קשרים מקיים עצמאיים לחיים המרכז

 מפעליוגוריון -בן אוניברסיטת, החינוך משרד, לאומי ביטוחל המוסד, הרווחה אגףבפרט ו ,שבע

 היגוי ועדותבין השאר  מתקיימותהפעולה  ףשיתו במסגרת. "ישראל כימיקלים" הדוגמל ,תעשייה

מתכנסות אחת  והן, לעיל שהוזכרו ממשלתייםהו מוניציפלייםה גורמיםהמ חלק שותפים בהןש

בנושאים שונים מאגף הרווחה  מקצועית והכוונה לייעוץ, צוין כי המרכז זוכה כך על נוסףלחודשיים. 

 שבע.-בעיריית באר

 

השתלמויות  בהם, משותפים פרויקטיםב גם מתבטאהשונים  גורמיםלהמרכז  ביןהפעולה  ףשיתו

'יום הנכה  ;הקוסמטיקה וםבתח קורס למשל ,לאומי ביטוחל מוסדול למרכז משותפיםוקורסים 

 סוציאלית לעבודה מהחוג סטודנטיםו שבע-באר תיבעירי הרווחה אגף ,הבינלאומי' בשיתוף המרכז

 בושפרויקט ציור על בתים,  ;המתמחים בהפעלת קבוצות תמיכה במרכז שבע-באוניברסיטת באר

 השכונהוועד  'וינטהג ,שבע-באר תיעירי, טמבור, "ישראל כימיקלים" בהם שונים, גורמים שותפים

במימון מלא או  נערכיםהפרויקטים המשותפים  מן כמה. קשרהוא עומד ב ושעמו המרכזנמצא  שבה

 .השותפים של חלקי
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הדדיות של  הפניות של מערכתובין המרכז מתקיימת  בינםעם נותני השירותים עלה כי  ראיונותמה

 לשיקום להתאים שיכולה לוסייההאוכ מן אליהם שמגיעים מזהים הם"אם : מוגבלותאנשים עם 

 צריך והוא לשיקום מתאים לא שהוא מישהו אלינו שמגיע מזהה אני ואם אלינו מפנה דליה אז

 עם הראיונותזאת, באחד  עם. (למרכז מחוץ תפקיד)בעל  ".אליה מפנה אני אז מהבית לצאת מסגרת

, קישבע אינו מספ-באר יתיבעיר הרווחה לאגף המרכז בין הפעולה שיתוף כי צוין השירותים נותני

 מהר פעמים הרבה רצים"הם  :לפני עריכתן פעילויותיו על הרווחה אגף את וכי ראוי שהמרכז יעדכן

 )בעל תפקיד מחוץ למרכז(   ".גבוהים בהילוכים לנוע שמתחילים לפני ליידע צורך...יש מדי

 

בשיתוף בידע ובניסיון  בעיקר המתבטאהמרכזים לחיים עצמאיים  מן כמהעם  קשר מרכזל, כן כמו

אביב... אמרו יש לכם את -"בתקופת החירום פנה אלינו המרכז בתל: למשל ,שצבר בתחום החירום

הניסיון של עופרת יצוקה, עמוד ענן, צוק איתן.. אנחנו לא יכולים להגיע לרמה שלכם, תעזרו לנו. 

העורף, גם הרשות בגלל זה החלטנו ביחד, בכוחות משותפים, גם משרד הרווחה, גם פיקוד 

המקומית, גם הג'וינט, כולם ביחד, שאנחנו מחברים את הכוחות ומקיימים שיתוף הפעולה ואנחנו 

איך פותחים חמ"ל חירום, איך מיישמים את זה בשטח. במקום שכל אחד  -בונים עכשיו את החוברת

 (במרכז תפקיד)בעל " .יבוא ללמוד ממני, פשוט להוציא חוברת הדרכה מסודרת

 

 המפתח של המרכז  רונותעק

 המרכז ובלתבה מוגבלות עם אנשים

 ובילוי מוגבלות עם שאנשים שראוי הואשבע -בבארלחיים עצמאיים  המרכזהמנחה את  העיקרון

 עם אדםש בכך היתרון הוסבר הראיונות באחד .במרכז התפקידים רוב את ממלאיםהם  – אותו

 אתה ואז צרה באותה עצמך אתה מלהיות בהטו יותר הכשרה אין": במרכז תפקיד ימלא מוגבלות

 אתה, חש שהוא התחושות את בדיוק מרגיש אתה, עובר הוא מה יודע אתה, השני הצד את מבין

 (במרכז תפקיד בעל) ".שלך מהיכולת לו נותן אתה, מניסיונך לו נותן אתה, בשרך על את עברת

 

 עגולים שולחנות מפגשי ותבאמצע השאר בין, בו החברים של רכיהםולצ קשוב המרכז, כאמור

 רכיהםוצ את המעלים שונים מוגבלות סוגי עם אנשים משתתפים במפגשים. בשנה פעמיים הנערכים

 של הצרות מה, אחד כל של הצרכים מה שומעים אנחנו": מרכזב פעילויותה לשיפור הצעות מציעיםו

 זה ודרך בהתאם לפעול כדי לדעת לנו חשוב. חשוב זה. לשיפור זקוק מה, הפרק על עולה מה, אחד כל

 (במרכז תפקיד בעל)" .בנושא ויעזרו יתמכו, שיסייעו פרויקטים מפתחים אנחנו

 

 נכותי-רב שירות

זה אחד מן ההיבטים ו ,מוגבלותה סוגי כלעם  אנשיםללחיים עצמאיים מציע את שירותיו  המרכז

 בשנתיים רק נפשית וגבלותמ עם לאנשים גם שירותיו את להציע החל המרכז כי צוין הייחודיים לו.

 עבר הכשרה בתחום.  מרכזה צוותלאחר ש האחרונות

 

 המרכז מתמודד עמםש אתגריםהו קשייםה

. המבנה לגודלו מאורגן הסעות מערך להיעדר, המרכז מתמודד עם קשיים הנוגעים לעיל שפורט כפי

וות מצומצם הבא לידי ביטוי בצ אדם בכוח מחסורשהמרכז מתמודד גם עם  עלההראיונות  מן
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 קצת לפחות לתת רוצה אני, לכולם להגיע רוצה"אני המספק שירות לאוכלוסייה רחבה ומגוונת: 

. הגבול הם השמיים, לי היה אילו"א. כ מספיק לי אין אבל קצת לתת אוכל שאני. מהם אחד לכל

אחר  )בעל תפקיד במרכז( קושי ".שירות נותנת והייתי ובכיף באהבה הדרום כל על חולשת הייתי

צוות המרכז מתקשה להביא אוכלוסייה זו  – הבדואי המגזרמן  מוגבלות עם אנשים עם לעבודהנוגע 

, ללקיה"ת ממילב ואחד אני הלכנו אחד יום... "מטעמי חשדנות:  בעיקר המרכזלצרוך את שירותי 

 יד שם. ושל בבן נעזר הוא? עושה הוא מה אז עיוורים במקל להיעזר רוצה לא הוא... עיוור אדם לבן

 לכל, למכולת אותו לוקח, כמקל שלו לאבא משמש, לומד לא, 12 בן הילד. שלו הבן ותמיד, הכתף על

 להיות יכול שהוא, לעיוורים מקל שיש לו והסברנו איתו ישבנו, אותו לבקר באנו. איתו הוא מקום

, שלו חהמהמשפ מבחוץ באו, לדבר התחלנו רק אנחנו. בבוקר שלו הבן את ולשחרר בשטח עצמאי

 הקפה את שתו, אמרו הם? למה, נתתי לא, לא להם אמר הוא? זהות תעודת להם נתת -אותו שאלו

 מעמותה אני, לאומי מביטוח לא אני, לו אמרתי. יתערב אחד שאף רוצה לא אני? למה. ותצאו שלכם

 קובע והוא שלו דוד הבן הוא. שתעזור רוצה לא אני, חשוב...לא לעזור באנו ואנחנו, וככה ככה

 )בעל תפקיד במרכז(  "....חושדים הבדואי במגזר, מורכב מאד זה כאלה אנשים מול לעבוד... בשבילו

 מסעדה. -הבר להפעלת הנוגעים כלכליים קשייםכי המרכז מתמודד עם  הראיונותעלה באחד  עוד

 

 הקהילה עבורוב הפרט עבורב המרכז הישגי

 העבודה בשוק חבריו לשילוב פועלשבע -בבאר ייםעצמא לחיים המרכז כי עלה השונים הראיונות מן

 גורמים עם מקיים שהוא הקשרים רשת באמצעות הן במרכזקורסים והשתלמויות  אמצעותב הן

 עצמאותםל אףו העבודה בשוק מחבריו כמה להשתלבות ומביאות פרי נושאות אלו פעולות. שונים

 לקבל רוצה לא אחד שאף, ציפורניים בניית ללמוד שהחליטו נשים של קבוצה לקחנו"... :הכלכלית

 ההר, להר להגיע יכולות לא אתן אם להן ואמרתי מקצוע חסרות, ניסיון חסרות הן, לעבודה אותן

 בניית של הקורס את רק קיבלו לא הן אז...כלשהו בתחום קורס לכן נביא ואנחנו אליכן יגיע

 איך, עסקית מבחינה זה את ללנה איך, ועסקית אישית יזמות י"ממט קיבלו גם אלא, ציפורניים

 קצבת מקבלות לא כבר שמונה, נשים 12 מתוך ולשמחתי עצמך את לשווק איך, עצמך את לפרסם

 (במרכז תפקיד בעל) ".כבר עצמאיות הן. אחד אף צריכות לא הן. מדהים, מדהים מרוויחות הן. נכות

 בגיל... בירדן לרוקחות דנטסטו היה הוא...גלגלים בכיסא והוא דרכים תאונת שעבר, בחור לי יש" 

, הזכויות את לו שמיצינו לאחר... לו שנעזור ואמרו לפה אותו והביאו כלי לשבר הפך הוא צעיר מאד

 אמר הוא מרוצה לא למה לי שיסביר כשביקשתי... שלא לי אמר והוא מרוצה הוא אם אותו שאלתי

. נכה הוא כי? למה, בו תמשמש לא והוא מקצוע למד הוא אבל אוטו לו יש, הכסף את לו שיש לי

, מיוחד מאד, לישראל כימיקלים עם מיוחד קשר לי יש למזלי...עבודה לו שתהיה לו אמרתי

 הזמן על חבל עובד בשבילם לי שיש להם ואמרתי שלו הסיפור את להם וסיפרתי אליהם התקשרתי

 לו שיתנו... מהם וןניסי לו שיהיה להם אמרתי. ניסיון לו יש אם שאלו. מצטיין לעובד יגיע ושהוא

 כיסא עם, ₪ 150,000-ב המעבדה את לו שהנגישו אחרי, לעבוד אותו הכניסו הם ובאמת. אנס'צ

 להגיד רוצה ואני. לקהילה הרבה עושים הם כי באהבה זאת עשו הם אבל ענקית השקעה זו...מיוחד

 והוא השנה צטייןמ עובד, הצטיינות פרס יקבל הוא, אותי מזמין הוא שעכשיו גדולה הכי שהגאווה

 אתם -המעגל את לסגור כדי עצמאיים לחיים למרכז מצטיין כעובד שיקבל מה את לתרום רוצה

 (במרכז תפקיד בעל) ".שלי התודה הכרת הנה, אותי תםהבנ
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 בגן היה שלי כשהבן"...: חבריו של זכויותה במיצוי הוא המרכז של תרומתו ניכרת בוש נוסף היבט

 שהוא בגן...מהנכות אחוז חמישים מוריד לאומי ביטוח כלל בדרך... צדדי דו מוחי אירוע עבר הוא

 עולה שהוא, לבד להתפנות יכול שהוא, לשחות יכול שהוא, רץ שהוא תפקוד בטופס כתבו ברהט היה

 לדליה באתי אז... בכלל נכונים היו שלא דברים המון, סולם על עולה שהוא, ברגליים במדרגות

, שיעמוד לו אמרתי. אותו ראתה דליה... שלי הבן את להביא לי אמרה יאה... תסתכלי לה ואמרתי

 שאין אמרה דליה אז. נכון יד להושיט יכל לא הוא, יד לחיצת תעשה לו אמרתי. לעמוד יכל לא הוא

 עד צעד צעד הלכנו, למשפטים נכנסנו, לי עזרה היא אז... אחוז חמישים קיבל שהוא בעולם מצב

 הייתה. פה השתנו שלהם שהחיים אמרו אנשים הרבה"; (במרכז מתנדב) ".אחוז מאה קיבל שהוא

. כלום בלי יישארו והם הקצבה את מאבדים הם אחרת כי לעבוד להם שאסור מוטעית חשיבה להם

 בכוחות, כולם, שלי הצוות גם אני רק ולא, ומעודדת משכנעת ואני לפה מגיעים הם, ובעצם

 לא, אותי שהוצאת ,לי שעזרת תודה, הסיפוק אנחת את רואה ואני ומשכנעים מעודדים, משותפים

 על לעמוד צריך שאני יודע עכשיו ואני, לי ומגיע קיבלתי אני והנה זה ואת זה את לי שמגיע ידעתי

 "....אותם מיידעת גם אני, הזכויות את להם ממצה רק לא אני אומרת זאת. לקבל צריך ואני שלי

 (במרכז תפקיד בעל)

 

 מקנה הוא, לחבריו חם בית הוא המרכז כי עלה המיקוד קבוצתנדבים ופעילים בהראיונות עם מתמ

 רכיהםולצ מענה מספק ואף, "שווים בין שווה" של, ומשפחתיות שייכות של תחושה להם

 שיש חם הכי המקום זה, טובים יותר זה מה, טובים יותר שהאנשים מצאתי פה"...  :החברתיים

; (במרכז מתנדב)" ....פה שלהם הילדים אחד כמו מרגיש אני. שלי בחיים שהכרתי חם הכי, בעולם

 על רק או, אחד אדם-בן על רק חושבים לא הם, אדם-בן כל על חושבים. הלב מכל עוזרים באמת"

 מתנדב) ".שווים האנשים כל, הזה הבית פה ככה. הדבר אותו כולם. שווים האנשים כל. אחד מגזר

 (במרכז

 

 כל את כאילו לוקחים פה"... : םבעבור עידוד מקור והוא רגשית התמיכגם  לחבריו ציעמ המרכז

 היא, מתנהגת שהיא דליה כמו שבדיוק איך, לך אומר אני... תקווה שיש מראים. בלב לנו שיש הכאב

 ומראה אדם לבן שיש האכזבות כל את לוקחת, שלווה נותנת, התקווה את ונותנת הכאב את לוקחת

 (מרכזב מתנדב)" .בחיים אור שיש לו

 

 וכי ציבוריים מרחבים להנגשת נמרצות פועל הואש ניכר כי מעלה קהילהב המרכז פעילות חינתב

 הונגשו הגניקולוגית במחלקה, דלפקים הונגשו בנקים סניפי במספר – נושאות פרי אלה פעולות

 .   ועוד מוגבלות עם לנשים מקווה הוקם, מוגבלות עם לנשים בדיקה כיסאות

 

 המרכז השפעת

להשפעת  להתייחסהתבקשו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  סגרתבמ

=כמו בעבר, 2=פחות מבעבר, 1דרגות:  שלוש בן סולםעל  ולדרגה בחייהם שונים היבטים עלהמרכז 

 מציג את התפלגות התשובות. 4=יותר מבעבר. תרשים 3
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 (14n=) המרכז השפעת: 4 תרשים

 
 

 ההזדמנות על הייתהמקבלי השירותים  עלהמרכז  שלהרבה ביותר  תוהשפעכי  עולה 4 מתרשים

בנושאים חיוניים  תםהבנ עלרבה  השפעה שלמרכזידע כללי. שיעור גבוה מן המשיבים ציינו  לרכוש

 לפעול למען אנשים עם נםרצו עלעם בעיות בירוקרטיות,  התמודדל םיכולת על, מוגבלותלאנשים עם 

. שיעור נמוך שלהם פנאיהו חברהה חיי על כןו עצמיה ביטחוןהו סוגלותמה תחושת על, מוגבלות

 יצירת לעו העבודה בשוק להשתלב םהסיכויי עלרבה  השפעה שלמרכז ציינוהמשיבים  מןיותר 

 שהמעריכות אף, זאת עם .המעריכות התרשמות את ברובםממצאים אלו תואמים  .זוגיים קשרים

, מבוטלת לא השפעה היא העבודה בשוק מחבריו כמה לש םהשתלבות להשפעת המרכז עש התרשמו

 .פחות בולטת היא המשיבים בדיווחי

 

 לשיפור והצעות צרכים

, השאר בין, הציעוומתנדבים במרכז  פעילים .לשיפור הצעות מספרהראיונות השונים עלו  מן

 וםקי למשל, הפעילות לתחומים נוספים את להרחיבהמפגשים החברתיים ו תדירות את תועללה

 רכזנדרש עם בעלי תפקידים במרכז עלה כי  הראיונות באחד. מוגבלות עם לילדים להורים הרצאות

ולא  יומיים-בפתרון צורכיהם היום מוגבלות עם אנשיםל סייעעל מנת שהמרכז יוכל ל קבוע חירום

 וסגיבהצורך  עלהעם נותני השירותים  הראיונות באחד. תרופות קנייתב לדוגמה, רק בעתות חירום

תכנית עבודה  גיבושוב צרכיםה, יעסוק במיפוי היתראשר, בין  ,סוציאלי עובדכגון  ,מקצוע איש

 .מרכזלמסודרת 

 

 ניתן כיצד לצייןהתבקשו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

את  יגמצ 13 לוחמשיבים ציינו כי אין הצעות לשיפור.  שני. המרכז שירותי את לשפר לדעתם

 * .של יתר המשיבים התשובות התפלגות
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 (n=12שירותי המרכז ) שיפורל הצעות: 13 לוח

 n  הצעותה
 אחוז

 מהמשיבים

 58 7 נוספים עניין לתחומי המרכז פעילות את להרחיב

 ללא ולאנשים מוגבלותאת הפעילויות המשותפות לאנשים עם  להגביר

 מוגבלות
3 25 

 25 3 מאורגן הסעות מערך להפעיל

 25 3 יותר גדוללמבנה  לעבור

 17 2 הגיל או מוגבלותה לסוג במרכז הפעילויות כניות את להתאים

 8 1 למרכז מחוץ טיולים לערוך

 8 1 חניהמקום  לספק

 8 1 המרכז צוות את להגדיל

 8 1 התקציב את להגדיל

 8 1 וההסברה הפרסום את להגביר

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותרהמשיבים ציינו  מן כמה *

 

לתחומי עניין  מרכזאת פעילות ה להרחיב הייתה לשיפורהבולטת ביותר  ההצעהכי  עולה 13 מלוח

 .שנאסף האיכותני המידע את ברובם תואמים הלוח מן העוליםנוספים. הממצאים 

 

   לעתיד תכניות

 ייעודי עצמאיים לחיים מרכז הקמת – עיקריים להפעו כיווני שני עלו המרכז מנהלת עם הריאיון מן

 הבדואית באוכלוסייה המוגבלים אחוז, הדבר יודעי אותי ויתקנו, לדעתי"... : הבדואי המגזר עבורב

 צריכים שהם חושבת אני ופה יסודי טיפול צריכים הם, דגש צריכים והם בעולם ביותר הגדול הוא

 צוות להם שיהיה אבל, אתמוך ואני להם אעזור שאני, שלי השרביט תחת כמובן, עצמם מתוך צוות

 והנגשתם המרכז ישירות הרחבת ;(במרכז תפקיד בעל) "הרבה ויש לכולם מענה שייתן, ורחב גדול

 .הנגב באזור היישובים לכלל

 

 סיכום

שלוש  מגילהיהודי, הערבי והבדואי  מהמגזר מוגבלותעם כל סוגי ה לאנשים פונהשבע -בבאר המרכז

 קרית גת ועד מצפה רמון. ומעלה מ

 עמיתים ייעוץ של תחוםב בעיקר מתמקד הוא אולם ,הליבה תחומי ארבעת בכל עוסק המרכז

 .החירום תחום הוא מרכזל וייחודי נוסף פעילות. תחום חברתי שינויל פעילותב וכן זכויות מושומי

 . העבודה בשוק מוגבלות עם אנשים ובשיל שםל ,השאר בין, מסעדה-מפעיל המרכז בר עוד

 מוגבלותמספר לא מבוטל של אנשים עם  אולםעם המרכז נעשית בעיקר "מפה לאוזן",  ההיכרות

 השונים.  הגופים הפניית עקבותב למרכז מגיעים

 כי עלה המיקוד קבוצותהראיונות עם מתנדבים ופעילים בן מולמקבלי השירותים  השאלונים מן

 לצאת מהבית ולמלא את שעות הפנאי.  צורךה הוא המרכז שירותיל פנייהל הבולטים המניעים אחד
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 החמה לאווירה הודותרבה  במידההמרכז  בשירותי להשתמשהשירותים ממשיכים  מקבלי

 . ותוא המאפיינת והמשפחתית

מן הפזורה  מוגבלות עם אנשים עבורב בפרט ,המרכז בשירותי לשימוש הבולטים החסמים אחד

 . מאורגן הסעות מערך יעדרולהלמקומו של המרכז  נוגעהבדואית, 

 מן בפרט ,המרכז משירותי רבה במידה רצון שבעי אחוזים( 80-)כ השירותים מקבלי של הגדול רובה

 .  השירותים מגווןמו מקצועיותוו הצוות יחסמ, התנאים הפיזיים

פעולה עם גופים שונים ורבים,  פיםשתמוהמנהלת שבראשותו מקיימים קשרים ו המרכז כי ניכר

קשרים אלו  רשות המקומית ומשרדי ממשלה, דרך מפעלי תעשייה וכלה באושיות ציבור.החל מה

 "ב.וכיו הדדיות הפניותבמשותפים,  פרויקטים קיוםבהיגוי,  וועדותב השתתפותבאים לידי ביטוי ב

וקשיים כלכליים.  אדם בכוח מחסורגודל המבנה,  הם המרכז מתמודד עמםשהעיקריים  הקשיים

את  לצרוך הבדואי המגזר מן מוגבלות עם אנשים של יותר רב מספר להביאשי כמו כן, קיים קו

 .   זו אוכלוסייה בקרב הקיימת החשדנות בשל בעיקר ,שירותי המרכז

"מרכז  רואים בו חבריוו ,הקהילה עלהפרט הן  על הן יתחיוב השפעהו הישגיםשבע -בבאר למרכז

  הוא מתמודד. עמםשהקשיים והאתגרים  למרותמוצלח" 

 ובילוי מוגבלות עם שאנשים שראוי הואשבע -בבארלחיים עצמאיים  המרכזהמנחה את  העיקרון

 .בו החברים רכיולצ קשוב . עוד הואאותו

כלכלית, על אף  עצמאותבלהם לזכות  ומסייעבשוק העבודה  וחברילשילוב  פועלכי המרכז  ניכר

ראיונות ומהשאלונים שמילאו ה מןהשפעה בתחום זה.  על בהכרח מדווחים אינם בושהחברים 

 .זכויותיהםאת  למצות יכולתםלתרומה ניכרת  שלמרכזעוד  עלההשירותים  מקבלי

 דלפקים הנגשתלדוגמה  ,מרחבים ציבוריים שילהנג הצלחתו םה קהילהב המרכזפעילות  הישגי

  . בנקים סניפי במספר

 נוספים לתחומים כזהמר פעילות את להרחיב הוצע ובראשונה בראש – לשיפור להצעות אשר

 .מוגבלותולאנשים ללא  מוגבלותהמפגשים החברתיים, בין השאר, לאנשים עם  את הרחיבול
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 בחיפה עצמאיים לחיים המרכז

 

 ייחודב ,חיפה מאזור מוגבלות עם אנשיםבעבור  "אחוה" עמותת בשיתוף 2009 בשנת הוקם המרכז

 דוברי רוסית.  עולים

 

 שלו היעד וסייתואוכל במרכז המוצעים השירותים

 תמקדה הואהמחקר  בעת אולםבשלושה מבין ארבעת תחומי הליבה,  מסוימת במידה עוסק המרכז

 מתקיימות זה תחום במסגרת. בקהילה עצמאיים חיים מקדמי שירותים פיתוח שלבתחום בעיקר 

 ימושמ, כגון שונים םבנושאי הרצאותו סדנאות ומתקיימות, מחשביםובישול  כגון נושאיםב הכשרות

באמצעות  מוגבלותלקידום עולים עם  תכנית מפעיל המרכזשנים  כשלוש זהכן,  כמו. ניידותו זכויות

פתחנו אולפן ועכשיו אנשים לומדים שלוש פעמים : "עוליםל נגיש ואולפן עברית לימודלקורסים 

ת את השנים כי אני בעצמי עם מוגבלות, ואני זוכר ובשבוע, יש קבוצות ברמה שונה ]...[ התחלתי אות

" )בעל .הראשונות בארץ ואיך היה לי קשה, לא יכולתי ללמוד באולפן, האולפנים היו לא נגישים

 (במרכז תפקיד

 

 פועליםתחום זה  במסגרת. מידע ומתן עמיתים ייעוץ הוא ,המרכז עוסק בוש ,הליבה השני תחום

נכה : "מוגבלות עם לאנשים עוסיו הכוונההמציעים  ,חם קו וכן דין רךועו סוציאלית עובדת במרכז

בין אם הוא גר בבית בין אם הוא במרכזים יומיים או במוסד, ידע שיש כתובת שאם יש שאלה אתה 

 גם המרכז( העמותה" )נציג .ושם ינסו לכוון אותךות אל הקו החם הזה עם אותה שאלה יכול לפנ

דוברי  עמיתים יועצים 14 . בהקשר זה צוין כיהולם מענה להן שיינתן לוודאכדי  הפניות את שםור

עמיתים, בין השאר, בשל  ייעוץ, אולם בפועל לא מתבצע הוכשרו אמנם במידה מסוימת רוסית

לא פעילים, הם לא יכולים במקביל להיות פעילים כי אין מספיק מקום.  14 -כל המקום: " היעדר

 תהרעיוני תשתיתעלה כי ה עוד" )מנהלת העמותה( .במקום החדש יהיו חמש עמדות פעילות

שתאפשר  יותר מקצועית הכשרה להציעוכי יש  הבמלוא הגובש טרם עמיתיםהשל ייעוץ  תוהתוכני

 יותר לפונים.  ותמקצועי תשובות השיבלבתחום מסוים ו להתמחותיועץ  כלל

 

, "תמילב עמותת בשיתוף עזר אביזרי בנושא ייעוץ הוא ,עוסק המרכז בוש, השלישיהליבה  תחום

 . בתחום טכנולוגייםה חידושיםה את המרכז לחברי המציגותמות סדנאות שונות מתקיי במסגרתוו

 

, אוריגמי וחוג תאטרון חוג כגון, חברתיות פעילויותהמרכז מקיים  הליבה תחומיהפעילות ב לע נוסף

 .עסקית יזמות הדוגמל ,תעסוקתיות פעילויותו

 

 ,וחושית פיזיתמוגבלות  בעיקר ,מוגבלותסוגים שונים של אנשים עם  הואהיעד של המרכז  קהל

 משתתפים מוגבלותהחברים בו. בתכנית לקידום עולים עם  מן ניכר חלק הםדוברי רוסית  עוליםו

 עבודה חיפוש בעת שפה בעיות עם להתמודד עליהםו עובדים אינם רובם ,50-20 ניברוסית  דוברי

 מרכז מועדון חבריםגורמים שונים בארץ. במסגרת הסיוע לעולים הוקם ב עם במגע בואםוב

הם באים שבמיוחד דוברי רוסית  מוגבלותאנשים עם : "מגוונות חברתיות פעילויות בו מתקיימותו

לארץ ולא יודעים שפה, הם סובלים מבדידות. אז פתחנו מועדון חברים ויש כל מיני פעילויות יש 
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ים. היה טיול הצגות וקונצרטוהרצאות בנושא מימוש זכויות, מורשת, היסטוריה של ישראל, 

" )בעל .לירושלים במסגרת טיול מורשת שלרובם זה היה פעם ראשונה בחיים זו הייתה חוויה גדולה

 (במרכז תפקיד

 

 ליצור קשר עם קהל היעד ביתר קלות. שיאפשר חברים מאגר ליצירת פועל המרכזכן, צוין כי  כמו

 לאוכלוסייה מיוחדתהתייחסות  הייתה, לא ערביתכי על אף שהמרכז נטוע בלב שכונה  לצייןראוי 

 .מוגבלות עם ערבית

 

שירותים  באילונשאלו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

 *.התשובות התפלגותאת  מציג 14 לוח. בחיפהבמרכז  םחברותופעילויות השתתפו במהלך תקופת 

 

 (18n=) ופעילויות שירותים: 14 לוח

 n פעילויותו שירותים
 אחוז

 מהמשיבים

 72 13 פנאי פעילויות

 67 12 הרצאות

 50 9 תעסוקתיים קורסים

 28 5 עזר אביזריב שימושל סדנאות

 28 5 בקהילה עצמאיים חיים המקדמות וסדנאות פעילויות

 11 2 עמיתים ייעוץ

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מן כמה *

 

 הםמבלבד  כעשירית וכי בפעילויות פנאי ובהרצאות השתתפו המשיבים ובר כי עולה 14 מלוח

 השוניםמן המשיבים תפסו את ההכשרות בנושאים  כמה כי ייתכן .השתתפו בייעוץ עמיתים

 חיים המקדמות וסדנאות פעילויות של לקטגוריה כןלשיי ידעו ולא והרצאות פנאי כפעילויות

 .בקהילה עצמאיים

 

 עם שירותי המרכז  היכרותה

, האינטרנטאך גם באמצעות  "לאוזן"מפה בעיקר  נעשהכי פרסום המרכז  עלה השוניםהראיונות  מן

לקהל  מולהתאי בכדי בשפות הרוסית והעברית שהנע הפרסום. וכדומה עלוניםהרדיו, עיתונים, 

 עם אנשים למרכזנים מפ ,כגון משרד הקליטה ומשרד החינוך ,, גופים שוניםעל כך נוסףהיעד. 

כל מיני בעיות  בגללדרך משרד החינוך יש אנשים שמגיעים לאולפן רגיל והם מרגישים ש: "מוגבלות

" )בעל תפקיד .בריאותיות הם לא מסוגלים ללמוד באולפן רגיל אז משרד החינוך מפנה אותם אלינו

 שונות הצעות הועלווו כי המרכז בחיפה אינו מוכר די נטען הראיונות מן בחלקזאת,  עםבמרכז( 

לפרסם את  הוצעהיתר  בין .פונה הוא אליושקהל היעד  תבההיכרות עמו ולהרח עמקתהל פעילותל

מנת להגיע לקהל  על, םצורכת את השירותי שאינה, הכלליתפעילויות המרכז גם בקרב האוכלוסייה 

הקהל לגופים אני חושבת לפרסם אותו יותר מול רחב יותר של תורמים, מתנדבים וחברים: "

שיכנסו גם אלינו  הבהאיםאחרים, כמו למשל יש תערוכת ציור אז למשוך תיירים, לידינו יש גנים 
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שיכולים לשמוע הרצאה על המרכז ולהעביר את המידע ]...[ כי לכולם יש עוד חברים, בני משפחה 

דעו על תמיד מישהו מוכר עם מוגבלות או שהם מכירים מישהו תורם פוטנציאלי כמה שיותר י

לאנשים  לפנותהרצון גם  הובע .(במרכז תפקיד" )בעל המרכז לחיים עצמאיים זה יפעיל אותו יותר

הפרסום והחשיפה בצורה שיטתית לפעול לקידום  הוצעו ,שאינם עולים חדשים מוגבלותעם 

 של רשימות והשגת ,מנהלי עמותות ועובדים סוציאליים כגון, שונים גורמים עם פגישותבאמצעות 

כבר לא  21אני חושבת לגשת לעמותות שבגיל : "ספר מעמותות ומבתי פוטנציאליים בריםח

במסגרת, אני רוצה לגשת למנהלת בית הספר אופקים תני לי כל שנה את רשימת הילדים שאני יגיע 

  " )מנהלת העמותה(.אליהם באמצעות טלפון, פרוספקטים אז אני כבר תופסת את הצעירים

 

לשתף פעולה עם מרכזים  הוצעו המרכז לשיווק מסודרתתכנית  לגבש צורךהעלה , על כך נוסף

תכנית שיווקית, אלף בית, זה לא אני בא ומתוך הבטן שלי אני : "כך לשם עצמאיים לחיים אחרים

לקחת את כל המרכזים להביא יועץ אחד שיושב עם כל המרכזים ובונים תכנית  רעובד ]...[ אפש

 (זבמרכ תפקיד" )בעל .שיווקית

 

למרכז בחיפה פנו  מתינשאלו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

 – אחוזים 47-כפחות משנה,  לפנילראשונה מן המשיבים ציינו כי פנו למרכז  אחוזים 12-כ. לראשונה

 למרכז פנו אחוזים 18-כו ,שנים עשר עד ארבע לפני – אחוזים 23-כ, שנים שלוש עד שנה לפני

  . שנים מעשר יותר לפני ראשונהל

 

ציינו כי  הםמ אחוזים 38-כ. לראשונהעל המרכז  שמעו הם כיצדהשירותים  מקבלינשאלו  בהמשך

 19-וכ ,אחר תפקיד בעלמסוציאלי או  מעובד – אחוזים 29-כ, מוגבלותמאנשים עם  יושמעו על

 תומכיםאלו  נתונים .שונות ותתשוב ציינו המשיבים מן 14-כ .התקשורת באמצעי מפרסום – אחוזים

" אך גם לאוזן"מפה  בעיקר נעשית המרכז עם הראשונית ההיכרות כי המעריכות התרשמותב

 באמצעות הפניות של בעלי תפקידים ופרסום באמצעי התקשורת.

 

 35-כהמרכז בחצי השנה האחרונה.  בשירותינעזרו  הם תדירותבאיזו נשאלו גם  יםהשירות מקבלי

, בשבוע פעם – אחוזים 47-כיינו כי תדירות השימוש הייתה פעמיים בשבוע או יותר, צ הםמ אחוזים

 .  פחות או בחודש פעםנעזרו בשירותי המרכז  כי ציינו אחוזים 12-כו ,פעם בשבועיים – אחוזים 6-כ

 

 מרכזה בשירותי לשימוש מניעיםה

שים יכולים לרכוש ידע אנ בוש מקום הואהראיונות השונים עלה כי המרכז לחיים עצמאיים  מן

 .צוותה חברי שלוסיוע  תמיכהמ יהנותל ואףולהתפתח 

 

 רכישתהמיקוד עלה כי חברי המרכז הגיעו אליו לשם  קבוצתהראיונות עם מתנדבים ופעילים במ

 לקשיים פרטני יחס והעניק בקורסים הלימוד במהלך להם סייע הצוותו, ומיומנויות כלים, ידע

ה ממחושבת אבל כל התוכנות היו באנגלית, ואני לא כל כך טובה באנגלית אני למדתי גרפיק: "שעלו

אז הם עזרו לי להבין את התוכנה והכול למרות שאני לא מבינה כל כך טוב אנגלית, הציפיות שלי הן 

     במרכז(  ה" )פעיל.ימעל ומעבר לא תיארתי לעצמי שאני אגיע לקטע הזה לקבלת תעודה להיות 
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 מעודדת במרכז הנוצרת חמהה אווירהוה ,הםב ומתעניין בחבריותומך  מרכזה צוות כן, צוין כי כמו

אנשים פה חמים, אנשים פה רוצים לעזור, מוכנים לעזור ולתת את בפעילויות: " השתתףל ותםא

 ההכול בשביל שיהיה לנו טוב, זו הרגשה טובה שמישהו מקשיב לך שרוצה לתת לך את העזרה. את

" )פעיל .אפילו הסודות הכי כמוסים של האדם, היא באה מדברת והם פותרים יכול לפנות לבן אדם,

 במרכז( 

 

שלא אחת היא  ,הבדידותבפעילויות פנאי והפגת  הצורך הואנוסף לשימוש בשירותי המרכז  מניע

אני במקרה פנסיונר, וקצת משעמם בבית אז ביקשתי מאמנון : "מוגבלותמנת חלקם של אנשים עם 

כניס אותי, שימצא לי משהו, אז הוא אמר לי "אם אתה רוצה בוא איתי" אני אוהב אם הוא יכול לה

 " )פעיל במרכז( .לעזור לאנשים טוב, אני משרת אנשים פה

 

: שייכות תחושתפעילויות הווי שונות הם מנסים ליצור  באמצעותכי  הצוות חברי ציינו זה בהקשר

בם הם לבד בבית, אני כן יעשה להם מסיבות תחושת השייכות וזה משהו שאני כן עובדת עליו רו"

תחושת שייכות, זה  להםחג, רובם עם הורים מבוגרים, אני רוצה להתחיל עם ההווי של ביחד ..לתת 

יצור גאוות יחידה, כיף לי להגיע למרכז יום כי יש לי חברים כי יש לי שם צעירים שמכניסים לי קצת 

 (במרכז תפקיד" )בעל .רוח

 

 לפנייתםהסיבות  ןמהנשאלו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםהלמקבלי השאלון  במסגרת

 *.התשובות התפלגותאת  מציג 15 לוחבפעם הראשונה.  בחיפהלמרכז 

 

 (18n=) הראשונה בפעם למרכז לפנייה סיבותה: 15 לוח

 n למרכז לפנייה סיבותה
 אחוז

 מהמשיבים

 50 9 םהחברי מעגל את ולהרחיב חדשים אנשים להכיר הרצון

 50 9 הפנאי שעות את ולמלא מהבית לצאת הצורך

 33 6 מסוים ידע תחום ללמוד הרצון

 17 3 עצמאיים חיים לקיים לי שיסייעו ומיומנויות כלים לרכוש הרצון

 11 2 מוגבלות עם אנשים של בתחום חברתי שינוי להוביל הרצון

 6 1 העבודה בשוק להשתלב רצוןה

 6 1 שונות

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,משיבים ציינו יותר מתשובה אחתמן ה כמה *

 

להכיר אנשים חדשים  הרצון בשלכי מחצית מן המשיבים פנו למרכז בפעם הראשונה  עולה 15 מלוח

לצאת  הצורךציינו מחצית מן המשיבים היא  אותהשנוספת  סיבהולהרחיב את מעגל החברים. 

נאי. משיב אחד בלבד ציין את הרצון להשתלב בשוק העבודה כסיבה מהבית ולמלא את שעות הפ

לשימוש  הסיבות תאח כי המעריכות התרשמותב תומכיםממצאים אלו  .למרכז פנה בגינהש

, ללמוד תחום ידע מסוים הרצוןגם  .הבדידות והפגת פנאי בפעילויות הצורך איבשירותי המרכז ה

 ח.ביטוי בלו לידי בא, המעריכות זיהו אותוש



44 
 

את  מציג 16 לוחשבגללן הם ממשיכים להגיע למרכז.  הסיבות ןמה השירותים מקבליבהמשך נשאלו 

 *.התשובות התפלגות

 

 (18n=) למרכז הגעה להמשך סיבותה: 16 לוח

 n למרכז הגעה להמשך סיבותה
 אחוז

 מהמשיבים

 89 16 ומשפחתית חמה במרכז האווירה

 72 13 ומהנות מעניינות במרכז הפעילויות

 17 3 מיצוי זכויות גוןכ ,שונים בנושאים וסיוע תמיכה לי מספק המרכז

 17 3 שלי החלומות את לממש לי מאפשר המרכז

 חיים לקיום הכרחיות ומיומנויות כלים לרכוש לי מאפשר המרכז

 עצמאיים
1 6 

 6 1 מוגבלות עם אנשים למען בפעילות מעורב להיות לי חשוב

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מן כמה *

 

המוחלט של המשיבים ציינו את האווירה החמה והמשפחתית במרכז ואת  רובםכי  עולה 16 מלוח

 תומכיםאלו  ממצאיםהם ממשיכים להגיע למרכז.  גינןבשהפעילויות המעניינות והמהנות כסיבות 

החברים  את מעודדתהאווירה חמה ותומכת,  יש במרכזש כך על המעידיםהאיכותניים  נתוניםב

  .בפעילויות חלק ולקחת להגיע

 

-כ. בחיפהבפעילויות המרכז  פעיליםאו  הם מתנדבים בעת המחקר אם יםהשירות מקבלי נשאלו עוד

  בשלילה.   – אחוזים 78-וכ ,בחיוב ענו אחוזים 22

 

 המרכז בשירותי לשימוש חסמיםה

אך  ,מוגבלותומאובזר באופן המותאם לאנשים עם  נגיש אמנם המרכזלה כי ע השוניםהראיונות  מן

מן המשתתפים להגיע  כמהמ המונע, מאורגןמערך הסעות  היעדר בשל אליולהגיע  קושי יש

 הרווחה למשרדפנה המרכז  לחסם זה פתרון מצואל בניסיוןכי  צויןלפעילויות בתדירות גבוהה. 

אני יצרתי קשר עם הרווחה שיתנו לנו, כי אני טענתי אין להם ": נדחתהבקשתו , אולם סיוע בבקשת

איך להגיע למרכז, זאת אחת הבעיות הקשות שיש למרכז, ניידות. ]...[ אין להם איך לצאת מהבית.. 

" )בעל תפקיד ו שיש לו רכב, לא יכולים לעזור לו.אמי שמקבל קצבת ניידות ש לי אמרו הם בתגובה

 במרכז( 

 

 יתר. למרכז ההגעה בעלות לשאת מתקשים השירותים שמקבליערך ההסעות עלה מ היעדר לע נוסף

 מקבלי באוכלוסיית מדובר שכן חסם אוה ,סמלי שהוא אף, הקורסים מחיר מהם לכמה, כן על

 קצבה לקבל פשוט לא זה, תשלום עדיין היה בשבילי זה אבל, סמלי בתשלום כרוך זה: "קצבאות

 " )פעיל במרכז( .ומעבר מעל זה וקורס.[ ].. דירה להשכיר, לאומי מביטוח
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מספר המשתתפים בפעילויות  המגביל את – יוכיתות מספרו וגודל – המרכז למבנהקשור  נוסף חסם

 גדול ונגיש יותר.   למבנההמרכז  שלהשונות. חסם זה אמור להיפתר עם המעבר המתוכנן 

 

 שפותהדוברות  עוליםנה לאוכלוסיות הריאיון עם נותנת שירות בקהילה עלה כי המרכז אינו פו מן

בשל  המרכז שירותי את לצרוך יכולות נןאי והן, צרפת יוצאיויוצאי אתיופיה  בהן, רוסית שאינן

 . השפה חסם

 

 מוגבלות עםכי התכניות המוצעות לאוכלוסייה  נטען – במרכז הפעילויות כניולתאחר נוגע  חסם

 ילד להושיב יכולה לא אני... ל המשתתפים בהן: "לכ אינן מתאימות לעתים שונים ובגילים שונות

 (במרכז תפקיד" )בעל .עניין תחומי אותם את להם אין... 50 בן קשה פיזית נכה עם, 21 בן עיוור

 

 להשתתפות נוגעתה סטיגמה קיימתש ייתכןעם אחת מנותנות השירות בקהילה עלה כי  בריאיון

ה צעירים, קצת יותר חזקים, אנשים שמתפקדים, חבר': "מוגבלות עם לאנשים ייעודיות בפעילויות

לא באים לפעילויות החברתיות של הנכים כי יש משהו סטגמטי במועדון, מעדיפים להשתלב בחברה 

 " )בעל תפקיד מחוץ למרכז(.הכללית, לא כולם רוצים את זה...

 

 הקשיים הם מהנשאלו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

 17 לוחאחד ציין כי לא נתקל בקשיים.  משיבמלהשתתף בפעילויות.  לעתים מנעיםנ הם בעטייםש

 * .של יתר המשיבים התשובות התפלגותמציג את 

 

 (n=17) בפעילויות מלהשתתף לעתים המונעים קשייםה: 17 לוח

 n קשייםה
 אחוז

 מהמשיבים

 47 8 נגיש במקוםאינו  המרכז

 29 5 שלי מהסוג מוגבלות עם לאנשים המותאם באופן מצויד אינו המרכז

 12 2 נוחות לא שעות/  זמן חוסר

 12 2 פעילויותבההשתתפות  מחיר

 12 2 במרכז צפיפותה

 12 2 מעניינות פעילויות אין/  פעילויות כמעט אין

 6 1 משלי השונה מוגבלות עם אנשים עם המפגש

 6 1 שונות

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת המתשוב יותר ציינו המשיבים מן כמה *

 

מותאם )"המרכז אינו מצויד  ציוד היעדרו מרכזהגעה לה הם הבולטים הקשיים כי עולה 17 מלוח

 את ברובםתואמים  הלוח מן העולים הממצאיםבאופן המותאם לאנשים עם מוגבלות מהסוג שלי"(. 

 המידע האיכותני שנאסף. 
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 ותי המרכזמשיר רצוןה שביעות

 ,מספר היבטים לפניהםמשירותי המרכז הוצגו  יםהשירות מקבליבדיקת שביעות רצונם של  לשם

 9.מכל היבט נםרצולציין את מידת שביעות  התבקשו והם

 

 (18n=) המרכז משירותי רצוןהשביעות : 5 תרשים

 
 

. שיעור נמוך הרצון שביעותזכו למידה הרבה ביותר של  ומקצועיותויחס הצוות כי  עולה 5 מתרשים

 כןו במרכז העזר אביזרימו ציודמה, הפיזיים התנאיםממן המשיבים הביעו שביעות רצון רבה  יחסית

את המידע האיכותני שנאסף, בעיקר בכל הנוגע  חלקית תואמים אלו ממצאיםהפעילות.  שעותמ

 ליחס הצוות, מקצועיותו והתנאים הפיזיים במרכז. 

 

משירותי המרכז  שביעות רצונם תמיד אתבאופן כללי  דרגל תיםהשירו מקבליהתבקשו  בהמשך

 10-ל 8מן המשיבים דירגו את שביעות רצונם משירותי המרכז בין  אחוזים 61. 10 עד 1 של סולםב

 בדירוג בחר המשיבים אחד(. בינונית רצון)שביעות  7-ל 5 בין – אחוזים 33-ו ,)שביעות רצון גבוהה(

 (.1) ביותר הנמוך

 

 עצמאיים לחיים המרכז כלפי ומחשבות תחושות

 לפניהםהוצגו  המרכז כלפיהשירותים  מקבלישל  יהםמחשבותו יהםתחושותמה הן  לבדוק כדי

התשובות קובצו באמצעות ניתוח גורמים לשני  10.נכונותם את דרגל התבקשו והם, עשרה היגדים

מציג את  18לוח  11.'תהפעילויו'מאפייני ו' השירותים מקבלי עבורבמדדים: 'משמעות המרכז 

 התחושות והמחשבות כלפי המרכז לחיים עצמאיים בחלוקה לשני המדדים.

 

                                                           
9
 .5 הערה ראו 
10
 .5ראו הערה  
11
 .6ראו הערה  
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23% 17% 11% 11% 
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 מרוצה או מרוצה מאוד מרוצה במידה בינונית כלל לא מרוצה או מרוצה במידה מועטה
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 עצמאיים לחיים המרכז כלפי ומחשבות תחושות: 18 לוח

 
 נכון/  נכון

 דומא

 נכון

 במידה

 בינונית

/  נכון לא כלל

 במידה נכון

 מועטה

 

 ממוצע "תס
 מספר

 משיביםה
% n % n % n 

 

0.67 3.83        
 עבורב המרכז משמעות מדד

 השירותים מקבלי

0.68 4.11 18 83.3 15 16.7 3 - - 
 חמה במרכז האווירה

 ותומכת

 עבוריב ומהותי חיוני המרכז 1 5.6 1 5.6 16 88.9 18 4.06 0.73

1.10 3.83 18 66.7 12 16.7 3 16.7 3 
 במרכז הצוות כי חש אני

 לי לסייע שביכולתו כל עושה

1.14 3.33 18 55.6 10 16.7 3 27.8 5 
" השני הבית" הוא המרכז

 שלי

 הפעילויות מאפייני מדד        3.65 0.77

1.20 3.83 18 72.2 13 11.1 2 16.7 3 

 מתחשבים כי חש אני

 לדעתי ושואלים ברצונותיי

 הפעילויות לסוגי בנוגע

 במרכז שיתקיימו

0.69 3.67 18 66.7 12 27.8 5 5.6 1 

 הפעילויות כי חש אני

 את מקדמות המשותפות

 ללא אנשים של מודעותם

 עם לאנשים מוגבלות

 מוגבלות

1.04 3.61 18 55.6 10 27.8 5 16.7 3 

 מספיק ישנן כי חש אני

 לאנשים משותפות פעילויות

 ללא ולאנשים מוגבלות עם

 מוגבלות

0.89 3.44 16 56.3 9 25 4 18.8 3 

 המרכז שפעילות חש אני

 הציבור עמדות על משפיעה

 עם לאנשים ביחס כלליה

 מוגבלות

 

 משמעותבמדד ' בייחודו, חיוביותוהמחשבות כלפי המרכז בחיפה  התחושותכי  עולה 18 מלוח

 באווירה עסק זה במדד ביותר הגבוה הממוצע לציון שזכה ההיגד '.השירותים מקבלי עבורב המרכז

 עסק ביותר הגבוה הממוצע לציון שזכה ההיגד' הפעילויות מאפייני' במדד. במרכז והתומכת החמה

 . במרכז שיתקיימו הפעילויות לסוגי בנוגע השירותים מקבלי ברצונות בהתחשבות
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 .המעריכות התרשמות את ברובםאלו תואמים  ממצאים

 

 אחרים בקהילה  לשירותיםעצמאיים  לחייםבין המרכז  הממשק

  ייחודוב ההכרהו המרכז שירותי עם היכרותה

ברצף השירותים המיועדים  נדבך מרכזרואים בכי כמה מהם  עלהרותים השי נותניעם  מהראיונות

 לטפל וביכולתו לחבריו והאישי הפרטני ביחס טמון ייחודוכי ו מוגבלותלאוכלוסייה של אנשים עם 

ש"נופלים בין הכיסאות", להפנותם לגורמים המתאימים ולסייע  מוגבלותבמקרים של אנשים עם 

סאות, משהו ימישהו שיושב ונותן הכוונה לאותם אלא שנופלים בין הכיש : "זכויותיהם במיצוילהם 

  " )בעל תפקיד מחוץ למרכז( .שאנחנו כמשרד בכלל... בתוך הפעילות אנחנו לא תמיד נגישים

 

 משום גם ייחודי מרכזלחיים עצמאיים  מרכזב רואים הםכי  עלהנותני השירותים  עםהראיונות  מן

: זו אוכלוסייהל נגיש הואו רוסית דוברי מוגבלות עם לעולים תופעילויו שירותים מספק שהוא

למרות שהאולפנים שלנו הם נגישים לנכים, רמת ההבהרה של העברית היא יותר גבוהה, היא לא "

" )בעל תפקיד מחוץ .מותאמת לבעלי נכים עם בעיות קוגניטיביות ופה יש אולפן שמתאים עצמו

 למרכז(  

 

 שעות כל לאורך פתוח בהיותותה עלה כי המרכז נבדל מגופים אחרים הריאיון עם מנהלת העמו מן

: מוגבלותסוגים שונים של  ועם שונים בגילים לאנשים שירותיו את מציע שהוא משוםו היום

הייחודיות של המרכז הוא שהוא פועל מתשע עד שבע בערב. זה רצף. רוב העמותות הן בוקר, זה מה "

ערב אז זה מוסד ומוסד זה סגור הם לא מכניסים מבחוץ. שאני יודעת, הם לא ערב ואם זה 

הוא שזה כולל את כולם, רב נכותי ורב פעולה ]...[ אתה משתייך לחיים הפרטיים שלך  גםהייחודיות 

" )בעל .אנחנו עזר ואנחנו המרכז עבורך. ]...[ אני רוצה שהאנשים ידעו שהמקום מספק להם שקט

 (מרכזתפקיד ב

 

 שונים  רמיםרכז לגופעולה בין המ ףשיתו

 משרד, חיפה עירייתשונים, כגון  גורמיםפעולה עם  ףשתמו קשרים מקייםלחיים עצמאיים  המרכז

 לגרפיקה ספר בתי לדוגמהמקצועיים,  גופיםעם  וכן, החינוך משרדו הרווחה משרד, הקליטה

נציגי העירייה שותפים  בהןש היגוי ועדות, היתר, בין מתקיימות שיתוף הפעולה במסגרת .ומחשבים

 . ומשרדי הממשלה

 

 מתקיימותלחיים עצמאיים  המרכז ביןו השונים השירותים נותני ביןהראיונות השונים עלה כי  מן

מאד ברור לעולים מה הם יכולים לקבל ממרכז הקליטה : "מוגבלות עם אנשים של הדדיות הפניות

 עם" )נציג נותן שירותים בקהילה ב'(. ]...[ וכל עולה נכה שמגיע אני נותנת לו את הטלפון של המרכז

מחוץ לעיר חיפה  מוגבלותעם  לאנשיםשירותי המרכז  את להציעאין זה מעשי  כי הטענה עלתה, זאת

יש לנו נציגות בכל היישובים )מחוץ לחיפה(. בחדרה, בקריות, יש יועצות : "הגאוגרפי הריחוק בשל

" )בעל תפקיד .ו למרכז לחיים עצמאיים בחיפהשלנו שמגיעות ליישוב אבל עולים נכים משם לא יגיע

 מחוץ למרכז( 
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במרכז בשיתוף  עגולים שולחנות מפגשי ערוךל כוונה ישנה כי עלה העמותה מנהלת עם הריאיון מן

אני אעשה ועדה של שולחן עגול של פעילויות, יכול להיות שאני אקח את זה : "השונים הגורמים

ת, שמהם אני אביא את אותם אנשים, שיתופי פעולה של לכיוון גם של שולחן עגול של עמותו

 (במרכז תפקיד" )בעל .עמותות ]...[ למען קידום של משהו כללי ביותר לא משהו ספציפי אצלנו

 

 המפתח של המרכז  עקרונות

 המרכז ובלתבה מוגבלות עם אנשים

 – אותו ובילוי תמוגבלו עם שאנשים שראוי הוא בחיפהלחיים עצמאיים  המרכזהמנחה את  העיקרון

הריאיון עם מנהלת העמותה ניתן היה ללמוד  מןזאת,  עם. במרכז את רוב התפקידים הם ממלאים

... אני לא : "התנאי היחיד לקבלתם לתפקיד וכי הם נדרשים להוכיח מקצועיות בתחומם זה איןכי 

עולם לא מקבלת אותם רק בזכות המוגבלות חובת ההוכחה עליהם, אני כן אלווה ואכיל אך ל

כי  הריאיוןעלה מאותו  עוד" )נציג העמותה( .אסכים שאותו עובד ישתמש במוגבלות שלו כמסכנות

 זה, צריכים שהם מה ניתן אנחנו: "וב םחבריה רכיוהפעילויות במרכז נקבעות, בין היתר, בהתאם לצ

 תפקיד בעל) ".שיהיה מה זה אז כזאת תכנית צריכים אנחנו יגידו החברים אם גם, מהשטח בא

 (במרכז

  

 נכותי-רב שירות

זה היבט ייחודי ו ,של מוגבלות סוגים שוניםעם  אנשיםללחיים עצמאיים מציע את שירותיו  המרכז

צוין כי אחת מנקודות החוזק של המרכז היא היכולת להפגיש  העמותה מנהלת עם איוןילו. בר

 וז: "תחת קורת גג אחת תפותמשו בפעילויות מוגבלותסוגים שונים של  עםו שונים בגילים אנשים

של המרכז עכשיו, שאנחנו לא עושים סלקציה, מי יכול להיכנס ומי לא יכול להיכנס  ותהחזק תאח

]...[ יש פה שילוב של עולים צעירים עם וותיקים, נכות נפשית עם נכות פיזית, יש איזשהו סלט בריא 

 לעורר עלולוין קודם לכן, עיקרון זה שצ כפיו זאת עם" )בעל תפקיד מחוץ למרכז( .אליו ףשאתה נחש

 לסוג בהתאם מובחנות תכניות נדרשות תיםולע ,תיומוגבלוה סוגי כלל הפעילות בהתאמתקושי 

 . פיםהמשתת וגיל המוגבלות

 

 המרכז מתמודד עמםש אתגריםהו קשייםה

 , קושיעמיתיםהתחום ייעוץ  ביסוס בהם, קשיים של שונים סוגים עם מתמודד המרכז כי נראה

 תואם אינו אשרבהגעה לפעילויות וצורך בהסעות, היעדר מענה לעולים שאינם דוברי רוסית ומבנה 

לחיבור בין  נוגעהקושי נוסף  עלהעם אחד מבעלי התפקידים  איוןירמ. הרצויה הפעילות היקף את

תרבות ומנטליות  הבדלי ישנם. בהקשר זה נטען כי פעילויותה עתב ותיקים חבריםל חדשיםעולים 

 זה, וותיקים עולים יחד לחבר לגבי זה, קשיים: "יש העולים לאוכלוסייתבין אוכלוסיית הוותיקים 

, תרבות בין הבדל זה, הולך כך כל לא זה, משותפת פעילות לעשות ניסינו שלא כמה... הולך כך כל לא

 (במרכז תפקיד" )בעל .וסכסוך בלגאן ויש... דברים מיני וכל מנטליות

  

 הקהילה עבורהפרט וב עבורב המרכז הישגי

לעבור הכשרות בתחומים  חבריול מאפשר בחיפה עצמאיים לחיים המרכז כי עלה הראיונות מן

 : העבודה בשוק השתלבל הםסיכויי את להעלות, בין השאר, בכוחם אשר וכלים ידע ולרכוששונים 
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, הזה הקורס את אהבתי ממזמן אני ויזמות גרפיקה למדתי סתם לא, מטרה עם לפה באתי אני"

 " )פעיל במרכז(. מהבית עסק להקים הזמן עם וחשבתי

 

מימוש את  דיכומאפשר להם להביא ל של חבריו העצמי והערך המסוגלות תחושתל תורם גם המרכז

, להתקדם, הלאה להמשיך יכולה אני. חשובים צעדים עשיתי המרכז: "בזכות םהיימאווו יהםרצונות

התפקידים  בעליעלה כי  עוד( במרכז" )פעיל .לעשות רציתי ןשממזמ מה, שלי החלומות את לממש

 אדם בן לראות כוחות המון לנו מוסיף זה: "החברים עבורבמודל לחיקוי  בעצמם משמשיםבמרכז 

 (במרכז" )פעיל .סיפוק נותן זה, להתקדם חשק נותן זה... כזאת לרמה מגיע נכה שהוא

 

עלה כי הקשרים החברתיים הנוצרים במסגרת  המיקוד קבוצתהראיונות עם מתנדבים ופעילים במ

 כפלטפורמה המרכזחשיבות  , ובכך בולטתהפעילות שעות לאחר גםהפעילויות במרכז נמשכים 

: "הכרתי כאן כמה חברים טובים, שעוזרים אחד לשני מחוץ לתחום היכרויותלו חברתי למפגש

עולה גם תרומתו  מכאןבמרכז( " )פעיל .הגרפיקה. אנחנו מגיעים לבתים, מתארחים, מעבר לקבוצה

 .לכן קודם פורטש כפי, חבריו שלהבדידות  הפגתל

 

: פטרונות נטול, ופרטניאישי  יחסלחבריו  העניקל וביכולת טמונהנוספת של המרכז  הצלחה

 אותנו לוקח, העיניים בגובה אתנו מדבר, לאחד אחד לב תשומת לנו נותן שהוא בכך ייחודי המרכז"

 " )פעיל במרכז(  .שלנו והשאיפות ותהרצונ ואת ברצינות

 

 פעילויות עתידב לקיים אולם קיימות תכניות ,מזערית ההקהיל על המרכז השפעתנראה ש עתה לעת

 בעיקר לאחר שהמרכז יעבור למקומו החדש.  ,לאנשים עם מוגבלות ולחברי הקהילה משותפות

 

 המרכז השפעת

להשפעת  להתייחסהתבקשו  הם צמאייםע לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

=כמו בעבר, 2=פחות מבעבר, 1דרגות:  שלוש בן סולם בחייהם ולדרגה על שונים היבטים עלהמרכז 

 מציג את התפלגות התשובות. 6=יותר מבעבר. תרשים 3
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 (18n=) המרכז השפעת: 6 תרשים

 
 

על  וכן כללי ידע לרכוש ותהזדמנה על הייתההמרכז  שלהרבה ביותר  תוהשפעכי  עולה 6 מתרשים

לפעול למען אנשים עם  נםרצו עלו יםמקבלי השירות של עצמיה ביטחוןהו מסוגלותה תחושת

 על, שלהם פנאיהו חברהה חיי עלרבה  השפעה שלמרכזגבוה מן המשיבים ציינו  שיעור. מוגבלות

. שיעור רטיותרוקבי בעיות עם התמודדל םיכולת עלו מוגבלותחיוניים לאנשים עם  ושאיםבנ תםהבנ

 על, העבודה בשוק להשתלב םהסיכויי עלרבה  השפעה שלמרכזנמוך יותר מן המשיבים ציינו 

את  ברובם ממצאים אלו תואמים .זוגיים קשרים יצירתעל  כןו יומיות-םבקיום פעולות יו םעצמאות

 .התרשמות המעריכות

 

 לשיפור הצעותו צרכים

כגון בניית  ,שונים לתחומים הפעילות הרחבת ןבה ,יפורלש הצעות מספרהראיונות השונים עלו  מן

 במסגרתוש, מוגבלותהעם  האנשים משפחותקשר עם  םוקיו ,תקציב ניהול, אמנות, אינטרנט אתרי

 והן המשפחות מגיעות אחת לאתינתן למשפחות תמיכה והן תוכלנה לפתח קשרים ביניהן: "

 ממילא קורה זה. מוגבלותה בעלי של תלמשפחו חברתית רשת, למשפחות תמיכה מעין. מיואשות

 יכול זה... קשרים ומתפתחים נפגשות הן אז, למרכז מוגבלותה בעלי את מביאות המשפחות כאשר

 (למרכז מחוץ תפקיד" )בעל .זה בנושא יעסוק שהמרכז לגיטימי ויותר למרכז ייחודי להיות

 

 ניתן כיצד לצייןקשו התב הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

 התפלגותאת  מציג 19 לוחאחד ציין כי אין הצעות לשיפור.  משיב. המרכז שירותי את לשפר לדעתם

 * .של יתר המשיבים התשובות

 

18% 12% 7% 
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 (n=17שירותי המרכז ) שיפורל הצעות: 19 לוח

 n  הצעותה
 אחוז

 מהמשיבים

 53 9 נוספים עניין לתחומי המרכז פעילות את להרחיב

 35 6 מאורגן הסעות מערך להפעיל

 24 4 הגיל או המוגבלות לסוג במרכז הפעילויות כניות את להתאים

 18 3 יותר גדוללמבנה  לעבור

 סוגים עם אנשים של רכיהםולצ ולהתאימו במרכז הציוד את להנגיש

 של מוגבלות שונים
2 12 

 12 2 הפעילות שעות את לשנות

 ללא ולאנשים מוגבלותעם  את הפעילויות המשותפות לאנשים להגביר

 מוגבלות
1 6 

 6 1 שונות

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מן כמה *

 

היו להרחיב את פעילות המרכז לתחומי עניין  לשיפור ביותר הבולטות ההצעות כי עולה 19 מלוח

 המידע את ברובםתואמים  הלוח מן עוליםה הממצאים .מאורגן הסעות מערך ולהפעיל ספיםנו

 .שנאסף האיכותני

 

 לעתיד תכניות

הראיונות השונים עם בעלי תפקידים במרכז עלו מספר כיווני פעולה לעתיד. אחד מכיווני הפעולה  מן

 עלתה, כן כמו. נוספת אוכלוסייה למרכז ימשכוישפעילויות אטרקטיביות  הוספת היההמרכזיים 

 ףשיתו הרחבת הוא. כיוון מרכזי נוסף למשל קפה ביתחברי המרכז,  ולייפעש עסק להקים השאיפה

 אדום דוד גןמרופאי וחולים כללית -רופאי קופת מפי הרצאותבעיר,  הפעולה עם גורמים שונים

 צרכיה את תפולמ ,המרכז שוכן שבהפעולה עם הקהילה  ףשיתו ליצורהרעיון  העל, כן כמו. למשל

 קורסי קיום הואמן הראיונות  שעלהפעולה מרכזי אחר  כיוון .בורהבע מותאמתפעילות  לערוךו

 בנושא מסודרת תכניתלגבש  כוונה גם ישנה. המשך השתלמויותו המרכז לצוות תמקצועי ההכשר

 .מוגבלות עם אנשים עבורב להסעות מימון למצואושאיפה  יוופעילויות המרכז ופרסום שיווק

 

 סיכום

מאזור  ,וחושית פיזיתמוגבלות  בעיקר ,מוגבלותסוגים שונים של עם  לאנשים פונה בחיפה המרכז

 לעולים דוברי רוסית.  ייחודיובאופן  חיפה

ייעוץ עמיתים, ייעוץ לשימוש  – ארבעת תחומי הליבה מתוךבמידה מסוימת בשלושה  עוסק המרכז

 בעת ולםא, באביזרי עזר בשיתוף עמותת מילב"ת ופיתוח שירותים מקדמי חיים עצמאיים בקהילה

  . שהוזכר האחרון הליבה תחוםב בעיקר התמקד הוא הראיונות קיום

" אך גם באמצעות האינטרנט, הרדיו, עיתונים, לאוזן"מפה  בעיקר נעשית המרכז עם ההיכרות

 . וכדומה עלונים
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, כפי הבדידותהמניעים הבולטים לשימוש בשירותי המרכז הוא הצורך בפעילויות פנאי והפגת  אחד

. למקבלי השירותים השאלוןמן  הןקבוצת המיקוד הראיונות עם מתנדבים ופעילים במן שעלה ה

 מניע בולט נוסף הוא הרצון לרכוש ידע, כלים ומיומנויות. 

 וכן ותוא המאפיינת והמשפחתית החמהבשירותי המרכז קשור במידה רבה לאווירה  שימושההמשך 

 .שבו לפעילויות המעניינות והמהנות

להגיע לפעילויות והיעדר מערך  קושיה הם המרכז בשירותי לשימוש הבולטים יםהחסמ כי ניכר

 .המרכז מבנהוגודל  ,סמלי היותו למרות ,הקורסים מחירהסעות מאורגן, 

הצוות  יחס, בפרט מהמרכזרצון במידה רבה משירותי  שבעי( אחוזים 60-)כהשירותים  מקבלי רוב

 מקצועיותו. מו

 לידי באים ואלההעירייה ומשרדים ממשלתיים,  כגון, עם גופים שוניםפעולה  ףושיתו קשרים מרכזל

 הדדיות.  הפניותבו היגוי בוועדות בהשתתפות, יתרה בין, ביטוי

 היעדר, עמיתיםהייעוץ  תחום את בססל הצורך בהם, קשיים של שונים סוגים עם מתמודד המרכז

  .בפעילויות ותיקים חבריםל חדשיםבין עולים  חיבורהו רוסית דוברי שאינם לעולים מענה

 ,אותו ובילוי מוגבלות עם שאנשים שראוי הוא בחיפהלחיים עצמאיים  המרכזהמנחה את  העיקרון

 תנאי יחיד לקבלה לתפקיד במרכז. שמשל יכולה אינה עצמההמוגבלות לכש אולם

ר את מאפשר לחברים בו לרכוש ידע וכלים, מגבי המרכזעלה כי  השאלון מן הןמן הראיונות  הן

  .היכרויותלפלטפורמה למפגשים חברתיים ו שמשומ שלהםתחושת המסוגלות העצמית 

 לקייםקיימות תכניות  אולם, מזערית עדייןהקהילה  עלהמרכז  השפעת כי עלההראיונות השונים  מן

  .הקהילה עם משותפות פעילויות בעתיד

המרכז לתחומים שונים  תיופעילו את להרחיבבראש ובראשונה הוצע  – לשיפור להצעות אשר

 .מוגבלותה עם האנשים משפחותולקיים קשרים עם 
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 בסחנין עצמאיים לחיים המרכז

 

 בשיתוף עמותת "אלמנאל".  2010הוקם בשנת  והואהמרכז היחיד במגזר הערבי,  הוא בסחנין המרכז

 

 שלו היעד תיואוכלוסי במרכז המוצעים השירותים

. חברתי שינוי קידוםשל  בתחוםמתמקד בעיקר  הוא אולםה, בכל ארבעת תחומי הליב עוסק המרכז

 את להגבירבמטרה  שונים ובארגונים ספר בבתי והרצאות סדנאות עורך המרכזבמסגרת תחום זה 

 ומשרד הספר בתי"לאחרונה : מוגבלות עם אנשים כלפי ובעמדות בתפיסות שינוי וליצור המודעות

ועקב הדבר יש גל עצום של  השונה וקבלת האחר של הנושא כל את יותר להדגיש התחילו החינוך

פניות מבתי ספר יסודי, חטיבות ביניים ובתי ספר תיכון המבקשים שנגיע להעביר הרצאות 

 ועוד עוד מאתנו מבקשים פרוסדנאות... אנחנו מקבלים פידבקים ותגובות חיוביות ואותם בתי ס

שונים,  פרויקטים באמצעותעגל ההסברה )בעל תפקיד במרכז( המרכז גם פועל להרחבת מ ".סדנאות

 .מוגבלות עם נשים של בריאותהלקידום  הפרויקט למשל

 

 ,בקהילה עצמאיים חיים מקדמי שירותים פיתוח הוא ,עוסק המרכז בוש ,הליבה השני תחום

כגון התייעלות אנרגטית, ניהול נכון של משק  ,שונים בנושאיםופעילויות  סדנאות נערכות ובמסגרתו

 , זוגיות ומיניות. הבית

 

 שמפעילים חם קו מציע המרכז ובמסגרתו ,מידע ומתן עמיתים ייעוץ הואהליבה השלישי  תחום

מקיימים שיחות  מתנדביםה יועצים עמיתים. תפקידלמספר הכשרות השתלמו במתנדבים אשר 

  מיצוי זכויות. למשל, שונים בנושאים וסיוע ליווי להם ומספקים למרכז פוניםתמיכה עם 

 

 לאפשרבמטרה  בשיתוף מילב"ת עזר אביזרי לש נושאב ייעוץעוסק גם בתחום הליבה של  המרכז

 עצמאיים שיהיו כדי הנכון האביזר את למצוא: "יום-םהיו בחיי מרבית עצמאות מוגבלות עם לאדם

 " )בעל תפקיד במרכז(.שאפשר כמה

 

 חוגיםוכגון טיולים  ,ויות פנאיפעיל ציע, המרכז מפעיל מועדון חברתי ומהליבה תחומי לע נוסף

 תעסוקתית פעילות מציע גם המרכזהמאפשרים לחבריו למלא את שעות הפנאי שלהם בעשייה. 

סדנאות  בהם, בשוק העבודה להשתלבותבנושאים הקשורים  סדנאותו ורסיםק ,הרצאות הכוללת

 הכנה לראיונות עבודה וכתיבת קורות חיים. 

 

היחיד מסוגו במגזר הערבי בארץ.  הואמרכז לחיים עצמאיים בסחנין הראיונות השונים ניכר כי ה מן

סחנין וסביבתה,  העירמ 65-18 ניבפיזית וחושית  מוגבלותהמרכז מציע את שירותיו לאנשים עם 

 אנשים, זאת עםוהוריהם.  18מתחת לגיל  מוגבלות עם ילדים עבורבפועל לפיתוח שירותים גם  הואו

חברי המרכז ועל פי דבריהם  םע נמנים, אינם קוגניטיבית או נפשית כגון, אחרים מוגבלות סוגי עם

 עם האנשיםמקבלים את  לא"... אנחנו  של בעלי תפקידים במרכז, הם גם אינם קהל היעד שלו:

יה מיוחדת כזאת, יש להם מסגרת יכלוסואנחנו לא יכולים להתמודד עם אשנפשית בגלל  ותהמוגבל

 במרכז( )בעל תפקיד" .מיוחדת משלהם
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שירותים  באילונשאלו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

 *.התשובות התפלגותאת  מציג 20 לוחבמרכז בסחנין.  םחברותופעילויות השתתפו במהלך תקופת 

 

 (27n=) ופעילויות שירותים: 20 לוח

 n פעילויותו שירותים
 אחוז

 מהמשיבים

 52 14 עזר אביזריב שימושל סדנאות

 52 14 הרצאות

 41 11 בקהילה עצמאיים חיים המקדמות וסדנאות פעילויות

 41 11 תעסוקתיים קורסים

 37 10 עמיתים ייעוץ

 33 9 פנאי פעילויות

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מן כמה *

 

 ,ובהרצאות עזר אביזריב שימושל בסדנאות פוהשתת המשיבים מן כמחציתכי  עולה 20 מלוח

 .עמיתים בייעוץ השתתפו םהמשיבי ןממשליש  יותר מעט .פנאי פעילויותהשתתפו ב הםמ כשלישו

 ממצאים אלו תואמים את התרשמות המעריכות באשר למוקדי העשייה הבולטים של המרכז. 

 

 עם שירותי המרכז  היכרותה

 יופעילויות להפצת פועלו חשיבות רבה לסוגיית הפרסום ייחסמ המרכז כי ניכר השונים הראיונות מן

 טלפונים, אלקטרוני דוארהמרכז,  שלועמוד הפייסבוק אינטרנט ה אתרבהם שונים,  באמצעים

לנושא של  מתקיימות הרצאות להעלאת המודעות בהםש שונים ומוסדות ספר בתי. עלוניםו עיתונים

: ומספק יעיל הפרסוםצוות המרכז  בעיניהמרכז.  בפרסוםהם  גם מסייעים מוגבלותאנשים עם 

מבחינת הפרסום אין בעיה, אנחנו מהמרכזים הכי חזקים בתקשורת ופרסום. בכל התחומים, דרך "

" )בעל תפקיד .העיתונות, התקשורת, רשתות חברתיות, אין בעיה אצלנו. מנסים לעשות את הכל

בקהילה עלתה הטענה כי יש מקום להגביר את  תיםשירוהזאת, מן הראיונות עם נותני  עםבמרכז( 

 כגון, נוספים יםבאמצע מווהוצע לפרס לה מחוצה הןהן בתוך סחנין  המרכז פרסוםל הפעילויות

על המרכז  שמעו הם כיאף הם  ציינובמרכז  הפעילים. הכנסיותוהטלוויזיה המקומית, המסגדים 

יש אנשים שמכירים את : "מוגבלות עם אנשים בקרב דיו מוכר אינו הוא כי והוסיפו חבריםמ

שרוצים דבר כזה אבל  יהמרכז, ויש אנשים שלא, צריך שיהיה מוכר יותר ]...[ יש הרבה אנשים כמונ

 (במרכז" )פעיל .לא יודעים

 

 בסחנין למרכזפנו  מתי נשאלו הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

 – אחוזים 37-כ, משנה פחות לפנילראשונה למרכז יבים ציינו כי פנו מן המש אחוזים 22-כ. לראשונה

 .  שנים עשר עד ארבע פניל לראשונה מרכזל פנו אחוזים 41-כו ,שנים שלוש עד שנה לפני

 

ציינו כי  הםמ אחוזים 45-כ. לראשונה המרכז על שמעו הם כיצדהשירותים  מקבלינשאלו  בהמשך

 10-וכ ,אחר תפקיד בעלמסוציאלי או  מעובד – אחוזים 42-כ, מוגבלותמאנשים עם  יושמעו על
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אחד ציין כי שמע על המרכז בהרצאה  משיב .מפרסום באמצעי התקשורת אחוזים נחשפו למרכז

 עלהמידע האיכותני שנאסף אשר מצביע  את מלא באופן תואמים אינםאלו  ממצאים. נכח שבה

  .השונים התקשורת באמצעי מבוטל לא פרסום

 

 67-כ. האחרונה השנה בחצי המרכז בשירותינעזרו  הם תדירותבאיזו נשאלו גם  יםשירותה מקבלי

 פעם – אחוזים 19-כ, יותר או בשבוע פעמיים הייתה השימוש תדירות כי ציינו המשיבים מן אחוזים

 פעםנעזרו בשירותי המרכז  כיציינו  נוספים אחוזים 7-וכ ,בשבועיים פעם – אחוזים 7-כבשבוע, 

 .  פחות או בחודש

 

 המרכז בשירותי לשימוש מניעיםה

 ועלה כי המניע העיקרי לשימוש בשירותי במרכזהמיקוד  קבוצתמתנדבים ופעילים בעם  ראיונותהמ

למלא את שעות הפנאי שלי. אני  יתהיה שלי"המטרה : הבדידות והפגת פנאי בפעילויותהוא הצורך 

 לחיים המרכז למעט כיעלה  עוד( במרכזל )פעי" .כל הזמן ישבתי בבית לבד וזה דבר מאד קשה

 נוסף מניע .מוגבלות עם לאנשים אלו מעין שירותים המספקת מסגרת אחרת באזוראין  עצמאיים

 . למשל מוסיקהעניין שונים,  בתחומי ידע לרכוש, הוא הרצון הפעילים מן כמה ציינוש

 

 שנוצרת משפחתיתהו חמהה אווירהוה, והמרכז תומך ומתעניין בחברי צוות, הפעילים לדברי

המקום מאוד נעים, : "שלהםהשייכות  לתחושתאותם לקחת חלק בפעילויות ותורמת  מעודדת

האווירה עצמה נעימה, אתה מרגיש עם האנשים כאן כמו משפחה שלך. מרגיש שהצוות שעובד פה 

 השנה במהלך... דואג לך ולמצב שלך ומדברים איתם בחופשיות, מרגישים השתייכות למקום הזה

" )פעיל .אותי עודד דומא זה אז, דואגים הם כמה וכשראיתי קבוע באופן הגעתי לא האחרונה

 (במרכז

 

 לפנייתםהסיבות  ןמהנשאלו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

 *.התשובות התפלגותאת  מציג 21 לוחבפעם הראשונה.  בסחניןלמרכז 

 

 (27n=) הראשונה בפעם למרכז לפנייה סיבותה: 21 לוח

 n למרכז לפנייה סיבותה
 אחוז

 מהמשיבים

 74 20 הפנאי שעות את ולמלא מהבית לצאת הצורך

 67 18 החברים מעגל את ולהרחיב חדשים אנשים להכיר הרצון

 44 12 מסוים ידע תחום ללמוד הרצון

 15 4 מוגבלות עם אנשים של בתחום חברתי שינוי להוביל הרצון

 11 3 עצמאיים חיים לקיים לי שיסייעו ומיומנויות כלים לרכוש וןהרצ

 7 2 להתנדב הרצון

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מן כמה *
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לצאת מהבית  הצורך בשלהמשיבים פנו למרכז בפעם הראשונה  של המוחלט רובםכי  עולה 21 מלוח

 מעגל את ולהרחיב חדשים אנשים להכיר הרצון ציינו את הםמ יםשליש שנית הפנאי. ולמלא את שעו

 העיקרי המניע כי המעריכות התרשמותב תומכיםממצאים אלו  .פנו למרכז בגינהשכסיבה  החברים

 זיהוש , מניעידע רכישת גם. הבדידות והפגת פנאי בפעילויות הצורך הוא המרכז בשירותי לשימוש

 .לעילידי ביטוי בלוח , בא להמעריכות

 

את  מציג 22 לוחהסיבות שבגללן הם ממשיכים להגיע למרכז.  ןמה יםהשירות מקבליבהמשך נשאלו 

 *.התשובות התפלגות

 

 (27n=) למרכז הגעה להמשך סיבותה: 22 לוח

 n למרכז הגעה להמשך סיבותה
 אחוז

 מהמשיבים

 78 21 ומהנות מעניינות במרכז הפעילויות

 74 20  ומשפחתית חמה זבמרכ האווירה

 33 9 מיצוי זכויות גוןכ ,שונים בנושאים וסיוע תמיכה לי מספק המרכז

 22 6 מוגבלות עם אנשים למען בפעילות מעורב להיות לי חשוב

 חיים לקיום הכרחיות ומיומנויות כלים לרכוש לי מאפשר המרכז

 עצמאיים
4 15 

 4 1 שלי החלומות את לממש לי מאפשר המרכז

 4 1 מהשגרה/  מהבית לצאת צוניבר

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מן כמה *

 

המעניינות והמהנות ואת  הפעילויותכי רובם המוחלט של המשיבים ציינו את  עולה 22 מלוח

ממצאים אלו  .למרכזהם ממשיכים להגיע  ינןבגשהחמה והמשפחתית במרכז כסיבות  האווירה

 חבריו את מעודדתה, במרכז תומכתהו חמהה אווירהההאיכותניים המעידים על  נתוניםב תומכים

  .בפעילויות חלק ולקחת אליו להגיע

 

. בסחניןבפעילויות המרכז  פעיליםאו  מתנדבים הם בעת המחקר אםהשירותים  מקבלינשאלו  עוד

 .  בשלילה – אחוזים 30-וכ ,ענו בחיוב אחוזים 70-כ

 

 המרכז בשירותי לשימוש חסמיםה

פעילים  שציינוהראיונות השונים עלו מספר חסמים לשימוש בשירותי המרכז. אחד החסמים  מן

 היעדרלהגיע לפעילויות המתקיימות במרכז בשל בעבור כמה מבעלי המוגבלות הקושי  הואבמרכז 

 יש...אבל החנייה במקום מחנה, שלי באוטו מגיע אני, נגיש המרכז בשבילי": מאורגן הסעות מערך

 את רואה והייתי בחורף למרכז הגעתי כאשר כאב שלי הלב. ואין הסעות צריכים שהם במרכז אנשים

 )פעיל במרכז( ".הביתה חזרה בדרך אותו שיאסוף למישהו בחוץ מחכה האנשים אחד
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 אינו בו יודהצ אולם, מוגבלות עם לאנשים נגיש אמנם המרכז מבנהמן הראיונות נטען כי  בכמה

 מישהו יש אם.. לאנשים שקשה פעילויות יש: "חושית מוגבלות עם אנשים של רכיהםולצ מותאם

 לא הוא אז. עבורו נגיש לא הוא. דבר לעשות יכול לא הוא, המחשב מול יושב והוא ראייה בעיית עם

הוא לא  . אם מביאים את קהילת החרש והאילם, צריכה להיות נגישות ואין.הבאות בפעמים חוזר

 (במרכז תפקיד)בעל " .יכול לתקשר עם אנשים מסביבו ולכן הוא לא חוזר...

 

 עבורב חסם הואסמלי  ולמרות היות אשר ,הקורסים מחיר הואנוסף לשימוש בשירותי המרכז  חסם

 נכון, מוסיקה ללמוד ורוצה ₪ 1800 בסך לאומי מביטוח קצבה מקבל מישהו אם: "קצבאות מקבלי

 חייב יהיה הוא אז מספיק לא מקבל שהוא ומה הוצאות הרבה שיש בגלל אך, בההר עולה לא שזה

 " )בעל תפקיד במרכז( .זה על לוותר

 

 עם לאנשים ייעודיות בפעילויות השתתפות כלפי סטיגמהה הוא הראיונותאחר שעלה באחד  חסם

 לאט סיםומנ אתו מדברים שמתבייש מי. סטיגמה יש.. שמתביישים אנשים עדיין"יש : מוגבלות

 )בעל תפקיד במרכז(  ".חשוב זה כמה להם להסביר ומנסים שלהם לבית מגיעים.. לאט

 

סוגים שונים  עםהמציע שירותים לאנשים  מרכזלשל המרכז  הפיכתוש ייתכן כי נטעןאחר  איוןיבר

 פיזית מוגבלות עם לאנשים נועד הזה"המרכז לשימוש בשירותיו:  חסם היא גם מוגבלותשל 

 באופן להשפיע יכול שזה חושב אני. שלו והתחום מרכז כל. אחרות מגבלות נגד אני .ותחושתית

 בעיות להם שיש אנשים עם להסתדר קשה יהיה פיזית מגבלה עם לאדם... פה האנשים על שלילי

 )פעיל במרכז( ".שכלית מוגבלות או נפשיות

 

ר המשתתפים והפעילויות מספ את גבילהמ – יוגודלו ומספר כיתות – המרכז מבנה ואה נוסף חסם

 זמנית. -בו בו שניתן לקיים

 

 הקשיים הם מהנשאלו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

 לוחבקשיים.  נתקלועשרה משיבים ציינו כי לא  .בפעילויות מלהשתתף לעתים מנעיםנ הם בעטייםש

 *.המשיבים יתר של התשובות התפלגותמציג את  23

 

 (n=17) בפעילויות מלהשתתף לעתים המונעים קשייםה: 23 לוח

 n קשייםה
 אחוז

 מהמשיבים

 59 10 נגיש במקוםאינו  המרכז

 29 5 בריאותיות בעיות

 12 2 במרכז צפיפותה

 6 1 שלי מהסוג מוגבלות עם לאנשים המותאם באופן מצויד אינו המרכז

 6 1 אישיות סיבות

 12 2 שונות

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מן כמה *
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 האיכותני המידע. "(נגיש במקום ינוא)"המרכז  מרכזל הגעהה הוא הבולט הקושיכי  עולה 23 מלוח

 .בלוח חלקי ביטוימקבל  המרכז בשירותי לשימוש חסמיםבנוגע ל שנאסף

 

 משירותי המרכז רצוןה שביעות

 ,מספר היבטים לפניהםהוצגו  המרכז משירותי יםהשירות מקבלירצונם של  בדיקת שביעות לשם

 12.מכל היבט נםרצולציין את מידת שביעות  התבקשווהם 

 

 (27n=) המרכז משירותי רצוןהשביעות : 7 תרשים

 
 

אלו תואמים  ממצאים. ההיבטים בכל משירותי המרכז רבהשביעות רצון  קיימתכי  עולה 7 מתרשים

 .המעריכות רשמותהת את ברובם

  

משירותי המרכז  רצונם שביעות מידת אתבאופן כללי  דרגל השירותים מקבליהתבקשו  בהמשך

 10-ל 8 בין המרכז משירותי רצונם שביעות את דירגומן המשיבים  אחוזים 89. 10 עד 1 של סולםב

 )שביעות רצון בינונית(.  7-ל 4 בין – אחוזים 11-ו ,(גבוהה רצון)שביעות 

 

 עצמאיים לחיים המרכז כלפי ומחשבות שותתחו

 לפניהםהוצגו  המרכז כלפיהשירותים  מקבלישל  יהםמחשבותו יהםתחושותמה הן  לבדוק כדי

התשובות קובצו באמצעות ניתוח גורמים לשני  13.נכונותם את דרגהתבקשו ל והם, עשרה היגדים

מציג את  24לוח  14.'ויותהפעיל'מאפייני ו' השירותים מקבלי עבורבמדדים: 'משמעות המרכז 

 התחושות והמחשבות כלפי המרכז לחיים עצמאיים בחלוקה לשני המדדים.

                                                           
12
 .4ראו הערה  
13
 .5ראו הערה  
14
 .6ראו הערה  

4% 4% 4% 4% 4% 7% 

96% 96% 96% 96% 96% 93% 
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40%
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100%

מקצועיות 
 הצוות

מגוון 
השירותים 
 המוצעים

שעות 
 הפעילויות

ציוד ואביזרי 
 עזר

התנאים 
 הפיזיים במרכז

 יחס הצוות

 מרוצה או מרוצה מאוד מרוצה במידה בינונית כלל לא מרוצה או מרוצה במידה מועטה
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 עצמאיים לחיים המרכז כלפי ומחשבות תחושות: 24 לוח

 
 נכון/  נכון

 דומא

 נכון

 במידה

 בינונית

/  נכון לא כלל

 במידה נכון

 מועטה

 

 ממוצע "תס
 מספר

 משיביםה
% n % n % n 

 

0.54 4.56        
 עבורב המרכז משמעות מדד

 השירותים מקבלי

 עבוריב ומהותי חיוני המרכז - - 1 3.7 26 96.3 27 4.63 0.57

0.75 4.59 27 92.6 25 3.7 1 3.7 1 
 במרכז הצוות כי חש אני

 לי לסייע שביכולתו כל עושה

0.58 4.56 27 96.3 26 3.7 1 - - 
 חמה במרכז האווירה

 ותומכת

0.80 4.44 27 88.9 24 7.4 2 3.7 1 
" השני הבית" הוא המרכז

 שלי

 הפעילויות מאפייני מדד        4.31 0.48

0.50 4.41 27 100 27 - - - - 

 מתחשבים כי חש אני

 לדעתי ושואלים ברצונותיי

 הפעילויות לסוגי בנוגע

 במרכז שיתקיימו

0.49 4.37 27 100 27 - - - - 

 הפעילויות כי חש אני

 את מקדמות המשותפות

 ללא אנשים של מודעותם

 עם לאנשים מוגבלות

 מוגבלות

0.88 4.37 27 92.6 25 3.7 1 3.7 1 

 המרכז שפעילות חש אני

 הציבור עמדות על משפיעה

 עם לאנשים ביחס הכללי

 מוגבלות

1.05 4.11 27 85.2 23 3.7 1 11.1 3 

 מספיק ישנן כי חש אני

 לאנשים משותפות פעילויות

 אלל ולאנשים מוגבלות עם

 מוגבלות

 

 משמעותבמדד ' בייחודו, מאוד חיוביותוהמחשבות כלפי המרכז בסחנין  התחושותכי  עולה 24 מלוח

 בחיוניות עסק זה במדד ביותר הגבוה הממוצע לציון שזכה ההיגד'. השירותים מקבלי עבורב המרכז

 הגבוה מוצעהמ לציון שזכה ההיגד' הפעילויות מאפייני' במדד. השירותים מקבלי עבורב המרכז

. במרכז שיתקיימו הפעילויות לסוגי בנוגע השירותים מקבלי ברצונות בהתחשבות עסק ביותר
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 .המעריכות התרשמות את ברובםאלו תואמים  ממצאים

 

 אחרים בקהילה  לשירותיםעצמאיים  לחייםבין המרכז  הממשק

  ייחודוב ההכרהו המרכז שירותי עם היכרותה

של המרכז לחיים עצמאיים בסחנין  ופעילותו נוכחותו כי ניכרתים עם נותני השירוהראיונות  מן

 בהם ,פעולה עם גופים אחרים בקהילה שתףומ בקשר עומד המרכז כי עלה עודבעיר.  מורגשים

. מאותם ראיונות עלה כי לאומי ביטוחל המוסדו, החברתית הרווחה מחלקת בעיקר ,סחנין תיעירי

 שינוי ובילבניסיונו לה וכן מוגבלות עם לאנשים ובתרומתו זהמרכבחשיבות  יםריכמהשונים  הגופים

בכלל. יש לציין כי לתפיסתם של אותם  חברהבבמגזר הערבי ו מוגבלות עם אנשים כלפי עמדות

 מוגבלות עם אנשים של בנושא מתמחה עצמאיים לחיים"המרכז ייחודי למרכז:  זה היבטגופים, 

 ואיך שתשתנה אפשר איך -שלמה לחברה שקשור אנוש...זה כלפיהם והעמדות המודעות ושינוי

 עם אנשים של עמדות לשנות אפשר איך וגם מוגבלות עם אנשים כלפי העמדה את לשנות אפשר

 )בעל תפקיד מחוץ למרכז(  ".עצמם כלפי מובלות

 

 במתן והתמחות הםו, הייחודים למרכז נוספים היבטים עלו השירותים נותני עם הראיונות אחדמ

 עם אנשים של מסוימת בשכבה מתמחה"המרכז : וחושית פיזית מוגבלותעם  אנשיםל שירותים

 השירותים את להם ונותנים וחושית פיזית מוגבלות עם אנשים -עזרה שצריכים מוגבלות

 מפגין שהמרכז והמסירות)בעל תפקיד מחוץ למרכז(  ".ייחודיות נותנת ההתמחות.. המתאימים

. מוגבלות עם אנשים של לצרכים דואג שהוא עצמאיים לחיים זהמרכ את שמייחד"מה : חבריו כלפי

 לנהל בשביל מגיעים היו העמותה מחברי אחד או שהנאא מבלי שבוע עובר היה לא בעירייה כשהייתי

 )בעל תפקיד מחוץ למרכז( ".וכדומה וסוגיות נושאים העלאת, ייעוץ, ומתן משא

 

 הואו מוגבלות עם לאנשים התכניות של מבצעתה הזרוע הוא, המרכז גופים אותם נציגישל  טענתםל

 את פתח המרכז"הקמת : השוניםלגופים  מוגבלות עם אנשים בין חשובה מקשרת חולייה משמש

נציגי השירותים בסחנין, כמו: מחלקת הרווחה, משרד  ביןו מוגבלותה עם האנשים בין הערוצים

נוצר דיאלוג פתוח בין האנשים עם הבריאות, משרד החינוך, ביטוח לאומי, העירייה. דרך המרכז 

 (למרכז מחוץ תפקיד)בעל  ".והחברה מוגבלותה

 

 שונים  רמיםפעולה בין המרכז לגו ףשיתו

לידי ביטוי,  בא השונים לגופים המרכז בין המתקייםהפעולה  ףעלה כי שיתו השוניםהראיונות  מן

"אנחנו ירות הניתן להם: לצורך טיוב הש מוגבלות עם לאנשים הנוגע במידע בשיתוף, היתרבין 

 למחלקת פונים אנחנו בהתחלה אז, למרכז פונה מישהו אם למשל כמו דברים בהרבה פעולה בשיתוף

 ורוצה מישהו מגיע אם...או אדם אותו לגבי אישיים דברים כמה ועוד זה מי לדעת כדי הרווחה

 מהביטוח אנשים עם בקשר ונמצאים לו עוזרים אנחנו אז, הנכות על הפרטים את למלא לו שנעזור

 של לקהל טובים יותר שירותים לתת שנוכל כדי בשיתוף איתם לעבוד צריכים אנחנו.. הלאומי

 טיולים ,משותפות פעילויות מתקיימות גםהפעולה  ףשיתו במסגרת)בעל תפקיד במרכז(  ".המרכז

ך הפעלת מקרנות שונות לצור מימוןמקבל  אף המרכז .השונים הגופים מממנים חלקן שאת ,למשל

 .  מוגבלותעם  נשים של בריאותה קידוםל פרויקטה למשלפרויקטים, 
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 אתהטענה כי על המרכז להיות הגורם היוזם  הושמעה בקהילה השירות נותני עם הראיונות באחד

 אם דעתי לפי: "מוגבלותלאור מומחיותו בכל הקשור למתן שירותים לאנשים עם  הפעולה ףשיתו

 פרויקט, ברעיון יגיעו שהם. עצמו המרכז באחריות להיות צריך זה עולהפ שיתוף יותר שיהיה צריך

 (למרכז מחוץ תפקיד" )בעל .איתם ונשתתף קשבת אוזן נהיה ואנחנו. מסוים

 

  המפתח של המרכז  עקרונות

 המרכזבהובלת  מוגבלות עם אנשים

 אותו בילויו תמוגבלו עם אנשיםש שראוי הואבסחנין  לחיים עצמאיים המרכזהמנחה את  העיקרון

 לוקחים במרכז והפעילים המתנדביםש הוא נוסף עקרון. במרכז התפקידים רוב את ממלאים הם –

המנהל וצוות  ועד"ההובלה היא של הפעילויות השונות אולם לא בקבלת ההחלטות:  תבהפעל חלק

  (במרכז תפקיד)בעל  "....העובדים. השאר הם לא מובילים אלא משתפי פעולה

 

 נכותי-רב שירות

כמה  בלבד. לטענת וחושית פיזיתעם מוגבלות  לאנשיםלחיים עצמאיים מציע את שירותיו  המרכז

 מוגבלות כגון, אחרים מוגבלות, המרכז אינו כשיר להתמודד עם סוגי במרכזהתפקידים  מבעלי

 . בראיונות עםאחרות ייעודיות מסגרותב מצאנאלה אנשים ל הפתרון כן ועל ,קוגניטיביתו נפשית

עם  אנשיםל במרכזמתן שירות  של הבנוגע לסוגי מנוגדותבקהילה הוצגו עמדות  שירותיםהנותני 

 שכלית מוגבלות עם פיזית מוגבלות עצמאיים לחיים במרכז לשלב"צריך : של מוגבלות סוגים שונים

.. ולתכנן שכבה כל מאפיין מה לדעת חשוב.. האלו השכבות שלושת עם ולתקשר לנסות יש. ונפשית

 שהמרכז חושב"אני ; (למרכז מחוץ תפקיד)בעל  "האלה מוגבלותה סוגי לכל משותף בניין יהיהש

 לשאר ובקשר ותחושתית פיזית מגבלות עם באנשים שיתמחה... שלו בתחומים לעסוק להמשיך צריך

 יכניסו הם אם. האלה בנושאים שיתמחה אחר מרכז להם שיהיה והנפשית השכלית כמו המגבלות

 )בעל תפקיד מחוץ למרכז( ".שלהם מהייחודיות יאבדו הם תחומים עוד

 

 המרכז מתמודד עמםש אתגריםהו קשייםה

בהגעה לפעילויות  קושיה בהם, שונים מסוגים קשיים עם מתמודד המרכז כי נראה, לעילשפורט  כפי

בציוד מתאים לאנשים  מחסורו הרצויה הפעילות היקף את תואם אינו אשרבהסעות, מבנה  צורךהו

הבא לידי  אדם כוחב מחסורוהם  ,נוספים קשיים עלו השונים הראיונות מןמוגבלות חושית.  עם

 בדידותהו, המרכז רכיואינם תואמים את צ אשר נמוכיםביטוי בצוות מצומצם העובד באחוזי משרה 

דמות מקצועית שתייעץ לה ותלווה אותה במסגרת  שחסרה לה ציינה המנהלת. המרכז מנהלת של

רגשית.  טעונים אף בחלקם ,פשוטים לאעם מצבים  התמודדל אחת לאהיא נאלצת  ל כןוע ,התפקיד

שעלה בחלק מן  אחרעוד ציינה המנהלת את הצורך בהכשרות מקצועיות הנוגעות לתפקידה. קושי 

מסתמן כי ישנם  – עמותהב התפקידים עליבלבין בעלי התפקידים במרכז  ביחסיםטמון  הראיונות

 .בו התפקידים להגדרתו במרכז המתקיימת פעילותל הנוגעיםם חיכוכים וקונפליקטי

 

 הקהילה עבורוב הפרט בעבור המרכז הישגי

 על הןהפרט  עלהן  חיובית השפעההראיונות השונים ניכר כי למרכז לחיים עצמאיים בסחנין  מן

 . ניכרת תרומתו כיו הקהילה
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 והואכמה מן הפונים אליו  רבעבו "הצלה"קרש  מעיןמשמש  המרכז – הפרטהמרכז על  השפעת

 לך אין הערבית"...בחברה : עם מוגבלותם םהתמודדותלו יום-היום בחיי םבדידות הפגתל תורם

 יתדרדר שלך והמצב דכאוני אדם לבן ותהפוך הזמן כל הבית בתוך נתקע שאתה או, אופציות הרבה

 לקבל קשה לי היה בהתחלה... שלך המתאימה המסגרת את למצוא ולנסות להילחם צריך שאתה או

 קורסים כמה ועברתי למרכז שהגעתי אחרי אבל עצמו המוגבלות נושא ואת שלי המצב את

)בעל תפקיד " .הפכתי לבן אדם אחר ואני מאד גאה בעצמי על כך... להתנדב והתחלתי והשתלמויות

הגיע  "לפני זמן מה: חבריו בעבור עידוד מקור הואו רגשית תמיכה מספק המרכזבמרכז( כמו כן, 

למרכז איש אחרי שעבר תאונה, הגיע במצב שאפילו לא הרים את העיניים שלו...שאלתי אותו מה 

 אני, אותי רואה"אתה  ואמרתי עליו...הסתכלתי נשברה שלוקרה והוא סיפר שעבר תאונה והרגל 

? שלי הרגל את רואה אתה. שנה חצי החולים בבית ונשארתי שנים כמה לפני דרכים תאונת עברתי

 הוא אז אבל התבייש בהתחלה". וחצי שנה גלגלים כיסא על הייתי... שלי הגב גם, פלטינה לאהמ

 )בעל תפקיד במרכז(  "....טיולים, למפגשים להגיע התחיל

 

 העצמי והערך המסוגלות תחושתהראיונות השונים עלה כי המרכז גם מגביר בקרב חבריו את  מן

 שיעברו, ובעצמאות בהעצמה עוזר"המרכז : צמאייםע חיים ולקיים בקהילה להשתלבלהם  מסייעו

 הם עכשיו, בבית הזמן כל שהיו אנשים יש. הקהילה בתוך יותר שישתלבו, עצמאיים יותר לחיים

 ללכת שלהם שהשאיפות אנשים יש. עבודה למקומות הגיעו אפילו, למרכז מגיעים, לטיולים יוצאים

 המרכז. מקצוע כבעלי עצמם את שרואים יםאנש יש. שאפשר כמה ולהשתלב ללמוד, לאוניברסיטה

)בעל תפקיד במרכז( עוד עלה כי  ".המרכז בתוך מוגבלות עם האנשים מן הרבה של חיים שינה

משמש  הוא כיוונתינה, לתרום ולהיתרם,  קבלה בו לחוות יכולים במרכזוהמתנדבים  הפעילים

 .יהםחי סיפורי עםו מוגבלותעם אנשים אחרים עם  והיכרות מפגש מקום

 

 להגברת תותורמהמרכז בסחנין  של ופעילותו נוכחותומסתמן כי  – הקהילההמרכז על  השפעת

 צוחקים הספר בתי ילדי את רואה הייתי"בעבר : מוגבלותכלפי אנשים עם  והסובלנות המודעות

)בעל תפקיד  ..."מודעים יותר האנשים. פחות קורה זה עכשיו"נכה",  מוגבלות עם למישהו וקוראים

: בחברה ולהתנהל להיראות יותר רבה נוחות חשה מוגבלות עם האנשים אוכלוסיית גם וכי ,מרכז(ב

 רואה הייתי לא, שלהם בכיסאות, בכביש מסתובבים מוגבלות עם אנשים רואה הייתי לא"בעבר 

 לצאת מתבייש היה, בבית זמנו רוב, בעבר היה...המוגבל הכבישים על מוגבלות עם אנשים של אוטו

 )בעל תפקיד מחוץ למרכז( ".מאד טוב דבר וזה עושה, שמתכנן אדם הוא...היום החוצה

 

 ממקורותו מקרנות כספיים משאבים לגייסבאופן בולט  מצליח המרכז כי הראיונות מן עלה עוד

 לטובת קיום פעילויות ופרויקטים מיוחדים.  אחרים

 

 המרכז השפעת

להשפעת  להתייחסהתבקשו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

=כמו בעבר, 2=פחות מבעבר, 1דרגות:  שלוש בן סולם על בחייהם ולדרגה שונים היבטים עלהמרכז 

 מציג את התפלגות התשובות. 8=יותר מבעבר. תרשים 3
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 (27n=) המרכז השפעת :8 תרשים

 
 

 יכולת, ופנאי חברה חיי, ליכל ידע – ההיבטים רוב על ניכרתהשפעה  למרכזכי  עולה 8 מתרשים

 לאנשים חיוניים בנושאים הבנה, עצמי וביטחון מסוגלות תחושת, בירוקרטיות בעיות עם התמודדות

 משיבים .מוגבלות עם אנשים למען לפעול רצוןו יומיות-םיו פעולות בקיום עצמאות, מוגבלות עם

 קשרים יצירת עלו העבודה בשוק להשתלב םהייסיכו עלרבה  השפעה שלמרכז ציינו יחסית מעטים

 .המעריכות התרשמות את ברובםממצאים אלו תואמים  .זוגיים

 

 לשיפור הצעות

הראיונות  מןעלו במרכז הגברת הפרסום ומציאת מבנה קבוע התואם את היקף הפעילות  לצד

 להרחבתלשיפור. אחת ההצעות שהעלו פעילים ומתנדבים במרכז נוגעת  תונוספ הצעותהשונים 

 הצעה. בישול וקורס ואנגלית עברית שפותה להוראת םכגון קורסי ,נוספים לתחומים הפעילות

 חדשות דמויות הכנסתבקהילה היא לשקול  יםשירותהעם נותני  הראיונותבאחד  שעלתה נוספת

 על משפיעות המנהל עדוהולוועד המנהל של העמותה על מנת להפיח בו רוח של חדשנות )החלטות 

 (. המרכז פעילות

 

 ניתן כיצד לצייןהתבקשו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  גרתבמס

 התפלגותאת  מציג 25 לוחאחד ציין כי אין הצעות לשיפור.  משיב. המרכז שירותי את לשפר לדעתם

 *.של יתר המשיבים התשובות
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 (n=26שירותי המרכז ) שיפורל הצעות: 25 לוח

 n  הצעותה
 אחוז

 מהמשיבים

 85 22 נוספים עניין לתחומי המרכז פעילות את רחיבלה

ולאנשים ללא  מוגבלותאת הפעילויות המשותפות לאנשים עם  להגביר

 מוגבלות
13 50 

 35 9 הגיל או מוגבלותה לסוג במרכז הפעילויות כניות את להתאים

 סוגים עם אנשים של רכיהםולצ ולהתאימו במרכז הציוד את להנגיש

 של מוגבלות שונים
2 8 

 8 2 מאורגן הסעות מערך להפעיל

 8 2 יותר גדוללמבנה  לעבור

 4 1 וההסברה הפרסום את להגביר

 12 3 שונות

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,מן המשיבים ציינו יותר מתשובה אחת כמה *

 

עניין נוספים  כי ההצעות הבולטות ביותר היו להרחיב את פעילות המרכז לתחומי עולה 25 מלוח

 העולים הממצאים. מוגבלותולאנשים ללא  מוגבלותולהגביר את הפעילויות המשותפות לאנשים עם 

 .שנאסף האיכותני המידע את ברובםתואמים  הלוח מן

 

 לעתיד   תכניות

ישנן כוונות  כי עלהעם מנהל העמותה  איוןיבר. ולפתחו הקיים את לשמר הן לעתיד המרכז תכניות

 נכותי.-רב שירות ציעלה כלומר ,מוגבלותה סוגי כלאנשים עם לפעילויות המרכז להרחיב את 

 

 סיכום

פיזית  מוגבלות עם 65עד  18 ניב לאנשים פונה והוא, המרכז היחיד במגזר הערבי הואבסחנין  המרכז

 מוגבלות סוגי עם להתמודד כשיר ואינ הוא כמה מבעלי התפקידים במרכז, תטענל שכןוחושית 

 .וסביבתה סחניןהוא  פעילותה זורא .אחרים

  בתחום של קידום שינוי חברתי. בעיקר מתמקד הוא אולם, הליבה תחומי ארבעת בכל עוסק המרכז

אתר  כגון ,שוניםה תקשורתה באמצעי מפורסמות יופעילויות מעידים כי במרכז תפקידיםה בעלי

 חבריוהשירותים  נותניזאת,  עם. עלוניםו עיתונים, אלקטרוני דואר, פייסבוקה עמודהאינטרנט, 

 בעתאו  חבריםמשמעו עליו לראשונה  כי ציינו בו םחבריוה ,כי המרכז אינו מוכר דיו טענו המרכז

 .הפניות של בעלי תפקידים

המשך  .הבדידות והפגת פנאי בפעילויות הצורך הוא המרכז בשירותי לשימוש העיקרי המניע

 הפעילויות מן החברים שמפיקים הנאהלו ייןלענ רבה במידה קשור המרכז בשירותי שימושה

 .ותוא המאפיינת והמשפחתית החמה לאווירהו

כי אחד החסמים לשימוש בשירותי המרכז הוא הקושי להגיע לפעילויות בשל היעדר מערך  ניכר

 עם אנשים של רכיהםולצ מתאים ציוד היעדרל נגעו שהוזכרוהסעות מאורגן. חסמים נוספים 

 . , אף היותו סמליהקורסים רמחיו חושית מוגבלות
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 . משירותי המרכז רבה במידה רצון שבעיאחוזים(  90-)כמקבלי השירותים  שלהגדול  רובה

 הפעולה שיתוףו ,לאומי ביטוחל המוסדו עירייההכגון  ,פעולה עם גופים שונים שתףמ בסחנין המרכז

פעילויות משותפות  בקיוםו מוגבלות עם לאנשים הנוגע במידע ףלידי ביטוי, בין היתר, בשיתו בא

 אנשים בין חשובה מקשרת חולייה הואהמרכז  כי לציין יש .השונים הגופיםבחלקן  יםמממנ ותןאש

 .עצמם הגופים ביןו מוגבלות עם

 הרצויה הפעילות היקף את תואם אינו אשרמבנה  בהםמתמודד עם קשיים מסוגים שונים,  המרכז

  .אדם בכוח ומחסור

 . אותו יובילו מוגבלות עם שאנשים שראוי הוא בסחניןלחיים עצמאיים  מרכזההמנחה את  העיקרון

 םבדידות הפגתל תורם הואו "הצלה קרש" מחבריו כמה עבורב משמשכי המרכז  ניכר

את תחושת  רמגבי, רגשית תמיכה לחבריו מספק המרכזעם מוגבלותם. כמו כן,  םדותהתמודלו

 השתלב בקהילה ולקיים חיים עצמאיים.ל הםהמסוגלות והערך העצמי שלהם ומסייע ל

להגברת המודעות והסובלנות כלפי  ותתורמ ופעילויותיו בקהילהשל המרכז  ונוכחות כי מסתמן

 .בחברה ולהתנהל להיראות יותר רבה נוחות חשים הםו מוגבלותאנשים עם 

  .נוספים לתחומים המרכז פעילות את להרחיב הוצע ובראשונה בראש – לשיפור להצעות אשר
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 אביב-בתל עצמאיים לחיים המרכז

 

אביב -מאזור תל מוגבלותלאנשים עם  פונה והוא, "בקול" עמותת בשיתוף 2011 בשנת הוקם המרכז

 ומרכז הארץ. 

 

חלפו מאז הקמת המרכז, מסיבות שונות הוא עודו נמצא בשלבי הבנייה והגיבוש חמש שנים על אף ש

אביב עומדת -כוח האדם. הערכת פעילות המרכז בתל של החזון, המטרות, תכניות העבודה ומצבת

את תפקודו ופעילותו בהינתן שלב  ,בין היתר ,אפוא על השפעת תהליכים אלה על פעילותו ובוחנת

 ההתפתחות שבו הוא נתון.

 

 שלו היעד ואוכלוסיית במרכז המוצעים השירותים

 אביב-למאזור ת מוגבלותשל  שונים סוגיםעם  אנשיםל פונההראיונות השונים עלה כי המרכז  מן

 תמוגבלו לרבות ,מוגבלותסוגי ה כל עם אנשיםלמציע אמנם את שירותיו  המרכזומרכז הארץ. 

 פיזית גבלותומ עםיותר  רביםאנשים  אליו מגיעים, אולם בפועל קוגניטיביתמוגבלות ו נפשית

 מספרםדי שמיעה, פונה לאנשים כב ,המלווה את המרכז ,"בקול" עמותתש, מאחר כן כמו. וחושית

 . רב המרכז חברי בקרב

 

, ובאמצעותו המרכז פעילות מוקדב יותלהאמור  העמיתים ייעוץ תחוםכי  עלההראיונות השונים  מן

"המנגנון העיקרי שדרכו אנשים  יוצעו להם שירותים נוספים במרכז:בין השאר, יגויסו החברים ו

ך אז אני מאמין שזה גם ירוץ על פני נותני יגיעו, זה ייעוץ עמיתים וברגע שזה יעבוד כמו שצרי

)בעל תפקיד  "להפנות ימשיכו הם זהשירות בקהילה, כי ברגע שהפנית אדם אחד והוא היה מרוצה א

 הוא האם נראה בעצם ואז, אינטייק איזשהו או, ייעוץ של תהליך יתחיל, לפה שהגיע אדם"; במרכז(

 כאדם בקהילה עצמאיים חיים לקיים היכולת תא לממש לו לעזור שיכול אישי ליווי איזשהו צריך

, תהליכי משהו, אליו שצמוד יועץ איזה או, אישי בליווי יהיה שזה או זה ומתוך. מוגבלות עם

 בעל) ".עצמאיים חיים של להכשרה לו שתתאים אולי תכנית איזושהי בעצם, בנפרד או ובמקביל

  (במרכז תפקיד

 

 לשמשמה  במידת הוכשרהשפעילים  קבוצתובמרכז,  זאת, בפועל לא מתבצע ייעוץ עמיתים עם

, גיוס וגיבוש בעצם אפוא הוא בתחום הפעילות עיקר .לא עוסקת בכך עמיתים יועצים של בתפקיד

"התחלתי ללמוד את זה יותר לעומק. זה משהו שנראה לי שמעולם לא עשו : והכשרתם פעיליםה

ו צריכה להיראות, איזה סוגים של מודלים איזשהו בירור לגבי התכנית הזו, לגבי איך התכנית הז

 )בעל תפקיד במרכז( " .יש

 

שירותים מקדמי חיים  פיתוח הואלבסס  אביב-בתלליבה נוסף שאותו מנסה המרכז  תחום

 לפעול המרכז בכוונת. ב"וכיו לזוגיות, להשכלה, לתעסוקה הקשורים בנושאיםעצמאיים בקהילה 

 . נגישות עלו מוגבלות על הסברה פעילויותו הרצאות ותבאמצע חברתי שינוי קידום של בתחוםגם 
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את  גדירלה יאפשרש מידע מאגרבהקמת  מאמץמשקיע  המרכז כי נראה המחקר עריכת בעת

 פעילויות במרכז מתקיימות עודהשונות.  הפעילויות אתלהם  להתאיםו מרכזה חברישל  םהרכיוצ

 למשוך אנשים למרכז. כדי, היתר בין, מנותכגון סדנת כתיבה יוצרת וסדנת א ,חברתיות

 

שירותים  באילונשאלו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

 התפלגותאת  מציג 26 לוח. אביב-בתל במרכז םחברותופעילויות השתתפו במהלך תקופת 

 *.התשובות

 

 (26n=) ופעילויות שירותים: 26 לוח

 n פעילויות/  שירותים
 אחוז

 ביםמהמשי

 62 16 הרצאות

 42 11 פנאי פעילויות

 31 8 בקהילה עצמאיים חיים המקדמות וסדנאות פעילויות

 23 6 עזר אביזריב שימושל סדנאות

 19 5 עמיתים ייעוץ

 19 5 תעסוקתיים קורסים

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מן כמה *

 

 בייעוץ עמיתים השתתפו הםמ כחמישיתו ,בהרצאותהשתתפו  ביםהמשי רובכי  להעו 26 מלוח

  חלקית את המידע האיכותני שנאסף.  ואמיםממצאים אלה ת .ובקורסים תעסוקתיים

 

 עם שירותי המרכז  היכרותה

 תינעש ופעילותו המרכז עם הראשונית ההיכרות כי עלה במרכזומתנדבים  פעילים עם הראיונות מן

 עם אנשיםמ או הקודםהמרכז  צוותמ יועל שמעו כי ציינוהפעילים  מרבית. "לאוזן"מפה בעיקר 

 מוגבלות בעלישל  סטודנטיםהכגון "קהילה תומכת" ותא  ,בנושא העוסקים גופיםמו מוגבלות

 .אביב-תל באוניברסיטת

 

 לדוגמה גופים שונים, עםופגישות  הפייסבוק עמודבאמצעות  בעיקר נעשה וושירותי המרכז פרסום

 של יוצא פועל הן הפגישות מרבית .קוגניטיבית-התפתחותית למוגבלות והאגף נפש לנפגעי עמותהה

 המרכזשל אנשי הצוות והמתנדבים במרכז עם בעלי תפקידים בגופים השונים.  אישיתה םהיכרות

 בעת נמצא בבנייהש האינטרנט אתראת  לפתחו פעילויותיו את המפרטים עלוניםגם להפיץ  מנסה

הפעלתו. העירייה מנסה גם  לשם הדרושים פעיליםה אתו משאביםה אתלמצוא  ניסיוןב, המחקר

. מרבית ארגונים עםעם משרדים ממשלתיים ו הממשקיבהיא לסייע בהפצה ובפרסום של המרכז 

 בקרב דיו מוכרהמרכז אינו  ,לטענתם ,שכן והפרסום השיווק בהגברת הצורך על הצביעוהמרואיינים 

זאת, במסגרת הראיונות קשרו חלק  עם. ותהבכלל אוכלוסייהה בקרוב מוגבלות עם אנשים

ועלתה הכוונה להרחיב את פרסום  ,המרכז מצוי שבו השלב ביןומהמרואיינים בין הפרסום המועט 

, מין איזשהו לעשות רציתי" יגבש את חזונו ויפתח תכניות נוספות: הואשירותי המרכז לאחר ש
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 להיות שיכול ראיתי פתאום ואז מודעות להעלאת אירוע מין, עצמאיים ייםלח המרכז של כזה הפנינג

 צריך כי הרגשתי...בו נמצאים שאנחנו מקום לא עוד שזה להיות יכול כי... כאילו ואז, נכון לא שזה

 (במרכז תפקיד)בעל  "....ניסיון עוד לצבור קצת, פעילות של ונפח פעילים של קאדר איזשהו

 

-בתל למרכזפנו  מתינשאלו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםהלי השאלון למקב במסגרת

 73-כפחות משנה,  לפנילראשונה למרכז  פנו הםהמשיבים ציינו כי  מן אחוזים 19-כ. לראשונה אביב

    15.שנים ארבעמ למעלה לפני לראשונה למרכז פנו אחוזים 8-וכ ,שנים שלוש עד שנה לפני – אחוזים

 

ציינו כי  הםמ אחוזים 37-כ. לראשונה המרכז על שמעו הם כיצדהשירותים  מקבלינשאלו  בהמשך

 אחוזים 15-וכ ,אחר תפקיד בעל או סוציאלי מעובד אחוזים 33-כ, מוגבלותמאנשים עם  יושמעו על

 תומכיםאלו  נתונים. שונות תשובות ציינו נוספים אחוזים 15-כ .מפרסום באמצעי התקשורת

 באמצעות הןכרות הראשונית עם המרכז נעשית הן "מפה לאוזן" המעריכות כי ההי התרשמותב

 .התקשורת באמצעי פרסוםמ מסוימת ובמידה תפקידים בעלי של הפניות

 

 10-כהמרכז בחצי השנה האחרונה.  בשירותינעזרו  הם תדירותבאיזו נשאלו גם  יםהשירות מקבלי

, בשבוע פעם – אחוזים 19-כ, יותרציינו כי תדירות השימוש הייתה פעמיים בשבוע או  הםמ אחוזים

 .  פחות או בחודש פעםנעזרו בשירותי המרכז  כיציינו  אחוזים 57-וכ ,בשבועיים פעם – אחוזים 14-כ

 

 המרכז בשירותי לשימוש מניעיםה

 בשירותיהמיקוד במרכז עלה כי המניע העיקרי לשימוש  קבוצתמתנדבים ופעילים ב עם ראיונותהמ

 ןאות לע נוסף כי טענוהמתנדבים  מן כמה ,זאת עם. וחברה פנאי לויותבפעי הצורךהמרכז הוא 

 לא אנחנו"לקיים חיים עצמאיים:  מוגבלותכלים שיסייעו לאנשים עם  לספק המרכז עלפעילויות 

 לעזור זה המרכז של הקטע כל. עצמאיים לחיים מרכז אנחנו, קלאב קאנטרי לא אנחנו, פנאי מרכז

 את לנו יש ואם, כיף בהחלט, בטח זה כן. אחרים להכיר, לשבת, בואל מקום להם לתת לא, לנכים

 לחיות, לנכים לעזור שזה, המרכז של בפואנטה. בתכלס להתרכז קודם חייבים אבל, לא למה היכולת

 תקבל האוכלוסייה, בעצם שהחברה חברתי שינוי ולעשות עצמאית הכי בצורה שלהם החיים את

 )מתנדב במרכז( ".נכים

 

 לפנייתםהסיבות  ןמהנשאלו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםהאלון למקבלי הש במסגרת

 *.התשובות התפלגותאת  יגצמ 27 לוחאביב בפעם הראשונה. -בתללמרכז 

 

 (n=26) הראשונה בפעם למרכז לפנייה סיבותה: 27 לוח

 n למרכז לפנייה סיבותה
 אחוז

 מהמשיבים

 42 11 החברים גלמע את ולהרחיב חדשים אנשים להכיר הרצון

 27 7 מסוים ידע תחום ללמוד הרצון

                                                           
15
 המשיבים התייחסו בתשובתם לעמותת "בקול". מן שכמה ייתכן 
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 23 6 הפנאי שעות את ולמלא מהבית לצאת הצורך

 23 6 להתנדב הרצון

 19 5 מוגבלותשינוי חברתי בתחום של אנשים עם  הובילל הרצון

 12 3 עצמאיים חיים לקיים לי שיסייעו ומיומנויות כלים לרכוש הרצון

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,יותר מתשובה אחתמן המשיבים ציינו  כמה *

 

 אנשים להכיר הרצון בשל הראשונה בפעם למרכז פנו המשיביםמחצית מן  כמעטכי  עולה 27 מלוח

 ומיומנויות כלים לרכושציינו את הרצון  בודדים משיבים .החברים מעגל את ולהרחיב חדשים

ממצאים אלה תואמים חלקית את  .למרכז פנו בגינהשבה כסי עצמאיים חיים לקיים להם שיסייעו

 המידע האיכותני שנאסף.  

 

את  מציג 28 לוחהסיבות שבגללן הם ממשיכים להגיע למרכז.  ןמה יםהשירות מקבלינשאלו  בהמשך

 *.התשובות התפלגות

 

 (26n=) למרכז הגעה להמשך סיבותה: 28 לוח

 n למרכז הגעה להמשך סיבותה
 אחוז

 מהמשיבים

 50 13 ומשפחתית חמה במרכז האווירה

 35 9 ומהנות מעניינות במרכז הפעילויות

 15 4 מוגבלות עם אנשים למען בפעילות מעורב להיות לי חשוב

   יותר מגיע/  ממשיך איני

 8 2 מיצוי זכויות גוןכ ,שונים בנושאים וסיוע תמיכה לי מספק המרכז

 חיים לקיום כרחיותה ומיומנויות כלים לרכוש לי מאפשר המרכז

 עצמאיים
2 8 

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מן כמה *

 

 ההאווירה החמה והמשפחתית במרכז כסיב את ציינו המשיבים מן מחציתכי  עולה 28 מלוח

 . והמהנות מעניינותה הפעילויות את ציינו הםמ שלישמ יותרו ,הם ממשיכים להגיע למרכז ללהבגש

 

-בתלבפעילויות המרכז  פעיליםאו  מתנדבים הם בעת המחקר אםהשירותים  מקבלינשאלו  עוד

 .  בשלילה – אחוזים 81-וכ ,בחיוב ענו אחוזים 19-כ. אביב

 

 המרכז בשירותי לשימוש חסמיםה

 דייןע עוסק אביב-בתל עצמאיים לחיים המרכזשיפורט בפרק העוסק בקשיים ובאתגרים,  כפי

 קבוצתהראיונות עם מתנדבים ופעילים במ. אינו מקיים מגוון פעילויותהוא  כן ועל ,החזון בגיבוש

 בפעילויות מוגבלותעל השתתפותם של אנשים עם  המקשים נוספים חסמים שלושה עלוהמיקוד 

ת הפעילויו מןכמה  עריכת, יופעילויות עלמועט  ומידע המרכז מקוםעם  מועטה היכרות – הקיימות

 .מספקת-בלתי ותנגישוכן  למרכז מחוץ
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 בשירותי שימושהבמרכז חסם נוסף היכול להשפיע על  תפקידיםהבעלי  העלו אלה חסמים על נוסף

"קשה : לציבור זה ייעודייםושירותים  פעילויותרואים  מוגבלותעם  אנשיםשבו  אופןה והוא המרכז

 אחת למשל.. לקבוצה אותך לשייך זה.. מוגבלות עם לאנשים הקשורה לפעילות אנשים למשוך

 אני עצמך על מכריזה את, זהו, פה לפעילות באה שאת מספיק. הכחשה זה שמיעה כבדי של הבעיות

 )בעל תפקיד במרכז( ".שמיעה כבדת

 

 הקשיים הם מהנשאלו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

משיבים ציינו כי לא נתקלו בקשיים.  חמישהויות. מלהשתתף בפעיל לעתים מנעיםנ הם בעטייםש

 * .המשיבים יתר של התשובות התפלגותמציג את  29 לוח

 

 (n=21) בפעילויות מלהשתתף לעתים המונעים קשייםה: 29 לוח

 n קשייםה
 אחוז

 מהמשיבים

 48 10 נגיש במקוםאינו  המרכז

 19 4 אישיות סיבות

 14 3 שלי מהסוג מוגבלות עם םלאנשי המותאם באופן מצויד אינו המרכז

 14 3 נוחות לא שעות/  זמן חוסר

 5 1 פעילויותב ההשתתפות מחירהכספית של  העלות

 5 1 משלי השונה מוגבלות עם אנשים עם המפגש

 14 3 שונות

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מן כמה *

 

 שגם כפי"(, נגיש במקום)"המרכז אינו  הגעה למרכזה הוא ביותרהקושי הבולט כי  עולה 29 מלוח

 האיכותני שנאסף. במידעיתר הקשיים לא באו לידי ביטוי  .המעריכות של ןהתרשמותמ עלה

 

 משירותי המרכז רצוןה שביעות

 ,היבטים מספר לפניהםהוצגו  המרכז משירותיהשירותים  מקבליבדיקת שביעות רצונם של  לשם

 16.מכל היבט נםרצוהתבקשו לציין את מידת שביעות  והם

 

                                                           
16
 .4ראו הערה  
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 (26n=) המרכז משירותי רצוןהשביעות : 9 תרשים

 
 

, רק כשליש מן מנגד. הרצון שביעותיחס הצוות זכה למידה הרבה ביותר של כי  עולה 9 מתרשים

 את יתחלק תואמים אלו ממצאיםהפיזיים במרכז.  התנאיםהמשיבים הביעו שביעות רצון רבה מן 

 מןו מקצועיותומהצוות,  יחסמ הרצון שביעות את שבחנובהיבטים  .שנאסף האיכותני המידע

בשאר ההיבטים לא נמצאה  .שנאסף האיכותני מידעב תומךהכמותי  המידע במרכז הפיזיים התנאים

   התאמה.

 

 משירותי המרכז רצונם שביעות מידת אתבאופן כללי  דרגלהשירותים  מקבליהתבקשו  בהמשך

 10-ל 8 בין המרכז משירותי רצונם שביעות את דירגו המשיבים מן אחוזים 48. 10 עד 1 בסולם של

)שביעות רצון בינונית(. אחד המשיבים בחר את  7-ל 5בין  – אחוזים 48-ו ,(גבוהה רצון)שביעות 

 (.1הדירוג הנמוך ביותר )

 

 עצמאיים לחיים המרכז כלפי ומחשבות תחושות

 לפניהםהוצגו  המרכז כלפיהשירותים  מקבלישל  יהםמחשבותו יהםחושותתמה הן  לבדוק כדי

התשובות קובצו באמצעות ניתוח גורמים לשני  17.נכונותם את לדרגהתבקשו  והם, היגדים עשרה

מציג את  30לוח  18.'הפעילויות'מאפייני ו' השירותים מקבלי עבורבמדדים: 'משמעות המרכז 

 ים עצמאיים בחלוקה לשני המדדים.התחושות והמחשבות כלפי המרכז לחי

 

                                                           
17
 .5ראו הערה  
18
 .6ראו הערה  
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 עצמאיים לחיים המרכז כלפי ומחשבות תחושות: 30 לוח

 
 נכון/  נכון

 מאוד

 במידה נכון

 בינונית

/  נכון לא כלל

 במידה נכון

 מועטה

 

 ממוצע "תס
 מספר

 המשיבים
% n % n % n 

 

1.05 3.46        

 המרכז משמעות מדד

 מקבלי בעבור

 השירותים

0.92 4.23 22 77.3 17 18.2 4 4.5 1 
 חמה במרכז האווירה

 ותומכת

1.00 3.95 22 68.2 15 22.7 5 9.1 2 

 הצוות כי חש אני

 כל עושה במרכז

 לי לסייע שביכולתו

1.19 3.44 25 52 13 28 7 20 5 
 ומהותי חיוני המרכז

 בעבורי

1.27 2.67 24 25 6 20.8 5 54.2 13 
 הבית" הוא המרכז

 שלי" השני

 הפעילויות מאפייני מדד        3.53 1.14

1.19 3.83 23 60.9 14 26.1 6 13 3 

 מתחשבים כי חש אני

 ושואלים ברצונותיי

 לסוגי בנוגע לדעתי

 שיתקיימו הפעילויות

 במרכז

1.61 3.63 24 62.5 15 12.5 3 25 6 

 הפעילויות כי חש אני

 מקדמות המשותפות

 אנשים של מודעותם את

 לאנשים מוגבלויות ללא

 מוגבלות םע

1.36 3.44 25 52 13 24 6 24 6 

 המרכז שפעילות חש אני

 עמדות על משפיעה

 ביחס הכללי הציבור

 מוגבלות עם לאנשים

1.50 3.21 24 50 12 16.7 4 33.3 8 

 מספיק ישנן כי חש אני

 משותפות פעילויות

 מוגבלות עם לאנשים

 מוגבלות ללא ולאנשים
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 מעורבותאביב -כלפי המרכז בתל השירותים מקבלי של יהםותמחשבו יהםתחושותכי  עולה 30 מלוח

 משמעות' במדד. הסכמה מסוימת עם ההיגדים-הציונים הממוצעים שהתקבלו מצביעים על אי –

 החמה באווירה עסק ביותר הגבוה הממוצע לציון שזכה ההיגד' השירותים מקבלי עבורב המרכז

 במדד'. שלי" השני הבית" הוא המרכז' יגדהה עם ההסכמה-אי בולטת זה במדד. במרכז והתומכת

 מקבלי ברצונות בהתחשבות עסק ביותר הגבוה הממוצע לציון שזכה ההיגד' הפעילויות מאפייני'

 התרשמותן את חלקית תואמים אלו ממצאים. במרכז שיתקיימו הפעילויות לסוגי בנוגע השירותים

 הזמן בפרק במרכז שחלו משינויים בענו הדברש ייתכן. שנאסף האיכותני המידע אתו המעריכות של

 ביןוהמיקוד  קבוצתמתנדבים ופעילים ב עםועם בעלי התפקידים השונים קיום הראיונות  בין חלףש

 השאלונים.  מילוי

 

 אחרים בקהילה  לשירותיםעצמאיים  לחייםבין המרכז  הממשק

 עם שירותי המרכז  היכרותה

מימנה חלק מפעילויותיו  היאו ,אביב-תל רייתעי עם קשר מרכזלהראיונות השונים עלה כי  מן

 כי מימנו אנחנו]...[  מהפעילות חלק לממן כלכלית עזרנו: "מוגבלותומכירה בתרומתו לאנשים עם 

 חשוב, לנו חשוב זה]...[  שירותים הנגשת, עמדות שינוי של חלק הוא מהמפגש שחלק מאמינים אנחנו

" )בעל תפקיד מחוץ למרכז( ...מוגבלות עם אנשיםל והשירות העירוניים השירותים את לפתח לנו

כגון בתי  ,פעולה עם גורמים נוספים ףשיתו מסגרותו היכרויות ליצירת פועל המרכז, כך לע נוסף

. אביב-בתל מוגבלותעם  אנשיםהמטפלים ב שונים וארגונים עמותותוכן  חולים ומחלקות שיקום

 שירותי המרכז השונים.  הצעתו דיותהד הפניות, לצורך השאר בין, נועד הפעולה שיתוף

 

את השירותים שבמוקד  לאשורםקושי מצד הגורמים השונים להבין  קייםזאת, נדמה כי  עם

 יש ראשיתכי  ההבנה שוררת לו מחוצה הןהן מהמרכז  המרואיינים בקרב. המרכזהעשייה של 

 ותפעולה יעיל ףשיתורות מסג ווצרוובהתאם אליו יי ,השונים הגורמים פניל ולהציגו החזון את לבסס

"מנסים ליצור תהליך של הבנה, וזה גם מתוך מקום פנימי שלנו, של ויגובשו תכניות מסודרות: 

להבין קצת לאן אנחנו הולכים, יש איזשהו מודל מסוים שאני כן רוצה שהוא יהיה, אבל קודם כל 

 תפקיד)בעל " .לאנשיםצריך לראות שהוא קורה ואז גם לתרגם את זה מהבחינה של להסביר את זה 

 ( במרכז

 

  שונים רמיםפעולה בין המרכז לגו ףשיתו

 אףש משותפות פעילויותויצירת  הדדית הפנייההפעולה נועדו לשם  ףשיתו מסגרות מרבית, כאמור

אביב תומכת -תלבתכניות המרכז. מן הראיונות עלה כי עיריית  המשתתפים מספראת  יגדילו

 מפניםו יחסית תדיר נפגשיםהעירייה והמרכז  נציגי כיו ממנת אותןלעתים אף מו המרכז פעילויותב

"היו חברים במרכז שהיו להם שאלות ספציפיות שאלות אישיות : שירותיםלקבלת  הדדיתאנשים 

לגבי נגישות וזכויות והפנו אותם אלינו, התקשרו אליי אנשים שלאו דווקא מוכרים בשירותי רווחה, 

 )בעל תפקיד מחוץ למרכז( ".מרכזנה אותם לאין להם תיקים, אני תמיד מפ

 

 לצורך – "פתוחה דלת רעות" בהם, שונים גורמים עם פעולהה ףלשיתו רבה חשיבות מייחס המרכז

 – "השיקום למקצועות הארצי הספר בית", חברתיות ומיומנויות לזוגיות קשורהה סדנה גיבוש
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 לצורך –"ת ומילב, עמיתים ייעוץ של תהתכני במסגרת יועצים וליווי הכשרה של מודל בניית לצורך

הלאומי  ביטוחל המוסדפעולה עם  שיתוף למרכז, כך על נוסף. העזר אביזרי בתחום ייעוץ מתן

 הדדיות.  הרצאותבתכנון  מתבטאה

 

כוונה  יש ומשלימים שונים שירותים המציעיםהגורמים כל ל תורם הפעולה שיתוףכי  ההבנה נוכח

 נוספות פעולהאביב וליצור מסגרות שיתוף -בתל מוגבלותבתחום הלמפות את נותני השירותים 

]...[ ככה לאט לאט כדי להגיע  win win situation "זה חלק מרצון של :בלבד נקודתיות שאינן

 (במרכז תפקיד)בעל " .לאוכלוסיות נוספות...

 

 המפתח של המרכז  עקרונות

 המרכז הובלתב מוגבלות עם אנשים

ניסיון לשתף את  נעשהו ,מוגבלותאנשים עם  יםליבומאביב -יים בתללחיים עצמא המרכז את

התפקידים השונים במרכז עלה כי כחלק  בעלי עם הראיונות מן. יופעילויותהפעילים במרכז בתכנון 

מתקיימות אספות חברים המיועדות, בין השאר,  אותויובילו  מוגבלות עםמן הרציונל שאנשים 

אם אני : "מוגבלותההבנה של התחומים המעניינים אנשים עם ליצירת תחושת שייכות וקידום 

ואומר, הנה, קחו עוד חוג, לא עשיתי שום דבר. הרעיון הוא  לאנשים עם מוגבלותמציע שירותים 

שהקהילה תיצור לעצמה, מתוך הבנת הצרכים שלה, מתוך היכרות, וזה שכל מעשה בעצם הוא 

, שיש לה את היכולת לעשות את זה מוגבלותעם מחזק את התחושה של אנשי הקהילה, של אנשים 

, פעילויות שונות תבהפעל חלק לוקחים במרכז הפעילים, בהתאם( במרכז תפקיד" )בעל .ולדרוש

"אחת הפעילות פה היא זו שמובילה את זה, וככה מאוד מעורבת בזה, בתכנון קבוצת רכיבה:  למשל

ינה הזו באמת, הפעילות מובלת על ידי ובבניה ובפעילות עצמה, ומרגישה הרבה סיפוק אז מהבח

בשלבי  רק נעשהכי שיתוף הפעילים במרכז  ןטענזאת,  עם)בעל תפקיד במרכז(  ".מוגבלותאנשים עם 

"אנחנו מחליטים בעצמנו ולא משתפים את הקהילה בקבלת הביצוע ולא בשלב קבלת ההחלטות: 

 )בעל תפקיד במרכז(  ".יזשהו מודל כזהההחלטות )...[ אנחנו הולכים לכיוון הזה, אבל צריך למצוא א

 

 נכותי-רב שירות

, פיזית מוגבלות לרבות ,מוגבלותה סוגי כלעם  אנשיםל שירותים מציעלחיים עצמאיים  המרכז

 עםאנשים  בוש מקום לשמששואף וזה היבט ייחודי לו. המרכז  ,וחושית קוגניטיבית, נפשית

"בדרך כלל יש את : מוגבלות ללא אנשים וגם אחרת מוגבלות עם אנשים לפגוש יכולים מוגבלות

המקומות שהם מוגבלים לסוגי נכויות מסוימים, אלה עם כסאות גלגלים הולכים לשם, אלה שהם 

 מוגבלותחירשים הולכים לכיוון אחר ]...[ ואין כזה מרכז אחד בעצם שהוא מפגיש את כולם, גם 

)מתנדב  ".שים ביחד, שזה גם חשוב מאוד. כל מיני פעילויות שעומוגבלותגם אנשים ללא ושונות 

הקמת המרכז  עתוב בלבד שמיעה לקות עם לאנשים"בקול"  עמותת פנתהבמרכז( יש לציין כי בעבר 

 של םהרכיוצכי  הבנהה שוררתנוספים. כיום  מוגבלותלסוגי  ושירותילהרחיב את  ההתנגדאף  היא

 סוגים שונים עם לאנשים משותפות ילויותפע ליצור אפואניתן  וכי לעתים דומים מוגבלות עם אנשים

  .של מוגבלות
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 המרכז מתמודד עמםש אתגריםהו קשייםה

 עדייןאביב הוא עובדת היותו -כי הקושי המרכזי העומד בפני המרכז לחיים עצמאיים בתל ניכר

"חלק מהעניין : אדםה כוח מצבתו עבודהה, תכניות מטרותה, חזוןה של גיבושהו בנייהה יבשלב

ם לבנות את עצמנו ופחות להוציא פעילויות, כאילו אנשים היו רגילים לכמות של פעילויות היה ג

שהייתה מתקיימת והיום יש פחות, אנחנו באמת עושים מחשבה על כמה פעילויות צריכות להיות, 

איזה גוון של פעילויות וחלק מהכלים והעניין הוא שגם המון אנשים היו במרכז על בסיס היכרות 

 כי צוין עוד)בעל תפקיד במרכז(  ".יעם המנהלת הקודמת, אבל התחלופה גרמה בעצם לשינואישית 

לבניית תכנית עבודה מסודרת בהתאם לחזון ולמטרות )שטרם  מקצועיים כלים חסריםלצוות 

ולהגדרת תחומי  התפקידים בעלילמינוי הנוגעים  ארגוניים בקשייםהוגדרו(. המרכז גם נתקל 

 ישנו במרכזעל כך,  נוסףהענקת תגמול כלשהו למתנדבים.  למשל, קציבייםת ולקשייםאחריותם 

 . מצומצמים משרה אחוזיבבו עושים זאת  עובדיםואלו ש ,קבועים צוות באנשי מחסור

 

מסוגל להכיל פעילויות  אינוש בנההמ של לגודלוו נגיש אינוש באזור המרכז םלמקואחר נוגע  קושי

-. עיריית תלוקבוע מתאים מקום במציאת מאמצים מושקעיםזה . כדי לפתור קושי משתתפים רבות

 כרוכה העירייה עם העבודההמקום מתעכבת שכן  מציאת אולם ,בנושא למרכז מסייעת אביב

 .תקציבים קצאתבה וכןבבירוקרטיה רבה 

 

"סים מתנ ,מתחרים גופיםל ביחס וייחוד הגדרתללציין כי המרכז נתקל גם באתגר הנוגע  יש

 סוגיםעם  לאנשיםבפנייה  התמקדות באמצעות כך עם להתמודד מנסה הואו, וגמהלדחברתיים 

 עם אנשים למען ולפעול בראשו עמודל מוגבלות עם אנשים עלובעיקרון המנחה ששל מוגבלות  שונים

"ואני חושב שבהיבט המהותי בעצם אנחנו מציעים מרכז שהוא רב נכותי ואף אחד לא : מוגבלות

  )בעל תפקיד במרכז(  ".דבר שני אנחנו גם מתבססים על ארגון לעזרה עצמיתעושה את הדבר הזה. ו

 

 וכיחלהעל נותני השירותים במרכז מטעם הג'וינט מפעילים לחץ  הממונים כי עלה הראיונות באחד

"אני מרגיש התהוות וגיבוש:  בשלבי עדיין נמצאאף שהמקום  עלופעילויות  עשייה בו תוקייממתכי 

אז זה יוצר עבודה פשוט  עלי הרבה לחץ לייצר מספרים, לייצר תוצר, כאן ועכשיו,שיש על הממונים 

חסרת משמעות ]...[ כי היא לא מלווה בחשיבה בכלל ]...[ יש חזון ממנו גוזרים מטרות, ומזה 

 (במרכז תפקיד)בעל " .תוצאות וזה אין כאן

 

 הקהילה עבורוב הפרט בעבור המרכז הישגי

את המתנדבים והפעילים בו ומאפשר להם לחוות  מעציםאביב -מאיים בתלעצ לחייםכי המרכז  ניכר

 .והעצמה אישיתתחושת מסוגלות 

 

 חוותל ביכולתםשניכר כי הם חשים  במרכזהמיקוד  קבוצתמתנדבים ופעילים בעם  ראיונותהמ

 ובכך חברתי שינוי למען לפעוללהם הזדמנויות  מזמןאף  המרכז. ולהיתרם לתרום, ונתינה קבלה

האנשים  על זכויות ודללמ יאפשר המרכז כי ציפייהה הועלתה בעת בה. להעצמתם ומביאלהם  ורםת

"אחרי התאונה שלי, : אנשים מתחומים שונים להכירניסיון בפעילויות שונות ו רוצבל, מוגבלותעם 

 ,it gave me purpose back נשארתי בלי כלום. כאילו המקצוע שלי פשוט הלך לי. וזה החזיר לי ]...[
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it gave me something to live for again. Something to do with my life again, cause I had 

lost that completely.   זה פתח לי דלתות, קשרים, זה החזיר אותי לעולם של ספורט, זה ]...[

)פעיל  ".יהחזיר אותי לעולם של עצמאות, זה נתן לי חיים בעצם. אי אפשר לצפות ליותר מזה לדעת

 במרכז(

 

 ,הקהילה חבריבקרב  תודעתי חברתי שינוי ליצור מצליח לאלעיל, ניכר כי המרכז עדיין  האמור לצד

 תרדי שאם חושבת"אני  :פועל הוא בהש, הוא אף אינו מוכר בסביבה המרואיינים מן כמה ולטענת

 מכירים הם אםה המקום אנשי את ותשאלי דרומה מטר חמישים, צפונה מטר חמישים, למטה פה

 )פעיל במרכז( ?"'כזה מקוםיש ': יגידו ככולם רובם, הבניין בתוך להם שנמצא המרכז את

 

 המרכז השפעת

להשפעת  להתייחסהתבקשו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

=כמו בעבר, 2=פחות מבעבר, 1דרגות:  שלוש בן סולם בחייהם ולדרגה על שונים היבטים עלהמרכז 

 מציג את התפלגות התשובות. 10=יותר מבעבר. תרשים 3

 

 (26n=) המרכז השפעת: 10 תרשים

 
 

לפעול  נםרצו על הייתהמקבלי השירותים  עלהמרכז  שלכי ההשפעה הרבה ביותר  עולה 10 מתרשים

לרכוש  ההזדמנות עלרבה  השפעה שלמרכזשיעור גבוה מן המשיבים ציינו  .מוגבלותלמען אנשים עם 

נמוך יותר  שיעור. שלהם עצמיה ביטחוןהו מסוגלותה תחושת עלו פנאיהו חברהה חיי עלכללי,  ידע

בקיום  םעצמאות עללהשתלב בשוק העבודה,  םהסיכויי עלרבה  השפעה שלמרכזמן המשיבים ציינו 

 מעןל לפעול רצוןההנוגע להשפעת המרכז על  בכל .זוגיים קשרים יצירת עלו יומיות-םפעולות יו
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 האיכותני ידעמב תומכיםהתרשים  נתוני עצמי ביטחוןהו מסוגלותה תחושת עלו מוגבלות עם אנשים

הדבר נובע שבשאר ההיבטים לא נמצאה התאמה בין המידע האיכותני לכמותי. ייתכן  אולם, שנאסף

עם ועם בעלי התפקידים השונים קיום הראיונות  מעת חלףש מןמשינויים שחלו במרכז בפרק הז

 .השאלונים מילוי ועדהמיקוד  קבוצתנדבים ופעילים במת

 

 לשיפור והצעות צרכים

והמתנדבים הציעו  הפעילים של. בקבוצת המיקוד לשיפור הצעות מספרעלו  השוניםהראיונות  מן

: וסדורותולא רק מקום לקיום תכניות קבועות  חברתי מפגש מקום גם ישמשכי המרכז  מהם כמה

למפגשים חברתיים לא מאורגנים או לא פגישה שהיא הרצאה או קורס  "חשוב שיש מקום שהוא גם

 ".או משהו אלא סתם שאנשים עוברים, יכולים לעבור לשבת, ולשתות כוס קפה ולהמשיך הלאה

 )פעיל במרכז(

 

 אנשים של מקום להיות יווטענו כי על המרכז לאופי בנוגע שונה עמדה הציגוומתנדבים  פעילים כמה

"צריך חברתי:  מועדוןלשמש  ולא תוכן פעילויות הציעל, מוגבלות עם אנשים ןלמע מוגבלות עם

מבנה, לא מועדון לפעילויות של מפגשים, לא מקום שיהיה פתוח במהלך היום ולמי שמשעמם יבוא 

וישב ויכיר אנשים. כי אנחנו לא מרכז יום. אנחנו מאוד נגד זה. אנחנו לא רוצים שאנשים יבואו 

 )פעיל במרכז( "., אנחנו רוצים שאנשים ילכו לעבודה שלהםבמהלך היום וישבו

 

 יפעלו עצמאים לחיים אחריםפעולה עם מרכזים  ישתף המרכז כי עודהוצע  המיקוד בקבוצת

"חשוב שהמרכזים יעשו ולפתרון בעיות נגישות:  מוגבלותלזכויות של אנשים עם  מודעותהלקידום 

וויון, ובעיות של נגישות ויחס כלפי נכים בארץ. ואני רעש, שאנשים יתחילו לשמוע על הבעיות של ש

חושבת שהשינוי הזה צריך לבוא מאנשים וצריך להגיע מהמרכזים, כי המרכזים זה תכלס 

 )פעיל במרכז( ".האנשים

 

 באמצעות לדוגמה, שונות מוגבלותלאנשים עם  במרכז הציוד את להנגיש צורךב נגעהנוספת  הצעה

 .ושמיעה ראייה לכבדי מונגשים וניםטלפו שמיעה לכבדי מערכות

 

 ניתן כיצד לצייןהתבקשו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

את  מציג 31 לוחמשיבים ציינו כין אין הצעות לשיפור.  שני. המרכז שירותי את לשפר לדעתם

 * .של יתר המשיבים התשובות התפלגות

 

 (n=20) המרכז שירותי שיפורל הצעות: 31 לוח

 n  הצעותה
 אחוז

 מהמשיבים

 45 9 נוספים עניין לתחומי המרכז פעילות את להרחיב

 ללא ולאנשים מוגבלותאת הפעילויות המשותפות לאנשים עם  להגביר

 מוגבלות
7 35 

 25 5 הגיל או המוגבלות לסוג במרכז הפעילויות כניות את להתאים
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 סוגים עם אנשים של כיהםרולצ ולהתאימו במרכז הציוד את להנגיש

 של מוגבלות שונים
3 15 

 15 3 מאורגן הסעות מערך להפעיל

 10 2 יותר גדוללמבנה  לעבור

 5 1 חניהמקום  לספק

 5 1 וההסברה הפרסום את להגביר

 15 3 שונות

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מן כמה *

 

כי ההצעות הבולטות ביותר היו להרחיב את פעילות המרכז לתחומי עניין נוספים  עולה 31 מלוח

ההצעות  רוב. מוגבלותולאנשים ללא  מוגבלותולהגביר את הפעילויות המשותפות לאנשים עם 

   .שנאסף האיכותני במידעלידי ביטוי  באו לאהנגשת ציוד,  למעט ,המופיעות בלוח

 

 לעתיד תכניות

התשתיות  ביסוסלו החזון גיבושלובראשונה  בראש פועלהמרכז  כי עלה השונים הראיונות מן

"אני חושב שהיעד : בשירותיו המשתמשים מעגל הרחבתל וכן בו המתקיימות והפעילויותהקיימות 

המרכזי לפחות לשנה הקרובה, הוא לבסס את התשתיות של מה אנחנו מספקים כשירותים, אם זה 

תכניות מסוימות של הכשרות לחיים עצמאיים, אם זה תכנית  ייעוץ עמיתים, אם זה אולי

למיומנויות חברתיות, אולי תכנית לשמירה על אורח חיים בריא, ניהול תקציב, כל מיני תכניות 

 ".הגדלת הלקוחות כמובןבסיסיות שיהיה לנו איזשהו מאגר של שירותים שאנחנו יכולים לספק. ו

 )בעל תפקיד במרכז(

 

, היתרשתעסוק, בין  מוגבלות ללימודי קבוצה הקמתל גענ הראיונותף שעלה באחד פעולה נוס כיוון

 היהת לא אדם של מגבלתו כי היא השאיפה. בחברה במעמדוו מוגבלותבשאלת הזהות של אדם עם 

"להגיד כן, זה הגוף שלי ואני גאה בו ]...[ העצמה זה אומר נגיד אני נכנס : לבושה מקור עבורוב

הגיד תשמע אדוני אני נכה ואני רואה את העולם ממקום אחר ולכן כדאי לך איון עבודה, לילר

 )בעל תפקיד במרכז( " ., כי זה יתרוןילהעסיק אות

 

 סיכום

מוגבלות ו נפשית מוגבלות לרבות ,מוגבלותה סוגי כלעם  לאנשים פונהאביב -בתל זהמרכ

ההנהלה  בפניהעומדים  כי אחד האתגרים המרכזיים הסתמןהראיונות  עריכת בעת. קוגניטיבית

הוא רוצה  בהןש עיקריותה עבודההקביעת תכניות  וכן יוומטרות המרכזוהצוות הוא גיבוש חזון 

שתחום ייעוץ  היא השאיפה אך התהוות בשלבי עדייןהם  גםהליבה  תחומיש עולה מכאןלהתמקד. 

  .המרכז של העשייה בלב יעמוד עמיתיםה

קשורים  ווהמניעים העיקריים לשימוש בשירותי ,"לאוזן "מפה בעיקר נעשית המרכז עם ההיכרות

תחום ידע מסוים. מן  ללמודוהחברים  מעגל את ביהרחל לרצוןלצורך בפעילויות פנאי וחברה, 

 והמשפחתית החמה לאווירה רבה במידה קשור המרכז בשירותי שימושההשאלון עלה כי המשך 

 .ותוא המאפיינת
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 נגישותו. -ואי מקומו הוא המרכז תיבשירו לשימוש הבולט החסם כי ניכר

 הצוות.  יחסמ אהי ביותר הרבה הרצון שביעותו ,רבה עד בינוניתמשירותי המרכז  רצוןה שביעות

 והםלאומי,  ביטוחל המוסדהעירייה ו בהם, עם גופים שונים פעולה משתףו קשרים מקיים המרכז

כי  טענוהתפקידים  בעליזאת,  עםיות. לידי ביטוי, בין השאר, בהפניות הדדיות ובמימון פעילו באים

 המרכז.  מתמקד שירותים באילולהבין  השוניםקושי מצד הגורמים יש 

 תהוותהה בשלביהיותו  היה הראיונות עריכתבעת  המרכזהעיקרי שעמד בפני  הקושיכי  ניכר

, אדםה כוח מצבתב הן מובמקו הן יםישינובמרכז  חלו ,כך על נוסף. מטרותהו חזוןה של גיבושהו

  .צוותהואנשי  הנהלהה

מחסור בכלים מקצועיים לאנשי הצוות, קשיים  הם המרכז התמודד עמםשנוספים  קשיים

 תקציביים ומחסור באנשי צוות קבועים.

 ובילוי מוגבלות עם שאנשים שראוי הואאביב -בתללחיים עצמאיים  המרכזהמנחה את  העיקרון

 .אותו

 מספקואף  אישית והעצמה מסוגלות תחושת לחוות להם רמאפש ,חבריו את מעצים המרכז כי ניכר

 למרכזנאספו החומרים,  בהשעם זאת, נכון לנקודת הזמן  הזדמנויות לפעול למען שינוי חברתי. להם

 .הקהילה על השפעה עדיין אין

 להגביר להרחיב את פעילות המרכז לתחומי עניין נוספים, צעוה השאר בין – לשיפור להצעות אשר

את הציוד במרכז  ולהנגיש מוגבלות ללא ולאנשים מוגבלותויות המשותפות לאנשים עם את הפעיל

 .של מוגבלות סוגים שוניםלאנשים עם 
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 העליון בגליל עצמאיים לחיים המרחב

 

 . "ישראל נגישות" עמותתבשיתוף  2010בשנת  הוקם המרחב

 

 ואוכלוסיית היעד שלו חבבמר המוצעים השירותים

את שירותיו לאנשים עם כל סוגי  ציעעלה כי המרחב לחיים עצמאיים מ יםהשונהראיונות  מן

 מוגבלותללא  אנשים , ואולם גםומעלה מיישובי הצפון 18 ניב מהמגזר היהודי והערבי מוגבלותה

 . קרובות לעתים בפעילויותמשתתפים 

 

של  בתחוםמתמקד בעיקר  הוא אולםבכל ארבעת תחומי הליבה,  מסוימת במידה עוסק המרחב

 הרצאות בהם, ופעילויות פרויקטים מגוון מקיים המרחבתחום זה  במסגרת. חברתי שינוי קידום

 אנשים כלפי ובעמדות בתפיסות שינוי ויצירת המודעות הגברת לצורך שונים ובמוסדות ספר בבתי

ם 'עולי פרויקט למשל, מוגבלות ללא ולאנשים מוגבלותמשותפות לאנשים עם  פעילויות, מוגבלות עם

 מדרכות, ציבוריים במקומות עסקים למשל, בגליללהנגשת מרחבים שונים  פעילויותו', לבמה

 .חצייה מעבריו

 

 בהןשבשיתוף מילב"ת  סדנאות עורך חבהמר עזר אביזרי בנושא ותמיכה ייעוץהליבה של  בתחום

אפייה. בתחום הבישול וה בתחומים שונים, למשל ייעודיים לאביזרים מוגבלות עם אנשים נחשפים

והיעדר תחבורה  המרחב של מקומובתדירות נמוכה בשל  מתקיימות סדנאותהזאת, צוין כי  עם

 .ציבורית זמינה ונגישה

 

 בקהילה עצמאיים חיים מקדמי שירותים פיתוחפעילויות להתפקידים במרחב ציינו כי  בעלי

י התאטרון בתחומ מוגבלותואנשים ללא  מוגבלותעם  אנשיםשל  משותפות קבוצותלמוצעות 

 להיפתח עומד כי צוין עודהקבוצות.  חברי מעליםש תכניםבאים לידי ביטוי הובמהלכן  ,והמחשבים

 .זוגיות בנושא קורס

 

 12 בת הכשרהבמתנדבים השתתפו  כתריסרכי  השוניםצוין בראיונות  עמיתיםה ייעוץ בתחום

 ,המרחב מנהל של נתוטעל ,שכןיצאה לפועל  לאהעמיתים  ייעוץ תכניתלבסוף  אולם, מפגשים

 – 'הביתה חזרה' –נחלה הצלחה במרכזים האחרים. בהמשך לכך הוצעה תכנית חלופית  לא התכנית

 לאנשים אשר הפכו להיות עם מוגבלות במהלך חייהם.  פונההו עמיתיםהבמאפייניה לייעוץ  דומהה

 

 פטאנק ימיו דםטנ אופני לעקבוצת רכיבה  כגון, קבוצתיות ספורט פעילויות מתקיימות במרחב

 פעילויותה קיוםלהשונים הותאמו במיוחד  הספורט מתקניכי  צוין. יהירא ללקויי מותאמים

לפני שאתה בכלל משכנע את בעל מגרש  ק"אתה לא יכול לשחק פטאנ: מוגבלות עם לאנשים

, שאנשים עיוורים יכולים לשחק בזה ]...[ גם עיוורים גם כיסאות גלגלים, סקרו את המקום קהפטאנ

 )בעל תפקיד במרחב( ".אמרו לבעל המקום, כדי שנוכל לשחק אתה צריך לשנות אלף בית
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שמעלים החברים  רעיונות אימוץ עלהדגש המושם ברור לציין כי מן הראיונות עלה באופן  יש

 הוא החזון לב תראי" :פעילויותהו תכניותהגיבוש  בעת יהםהצעותובם הרכיוהתחשבות בצו במרחב

 הממשלה במשרדי האנשים שכל, זה לפני היה זה איך יודעת שאת משום", יתנוא שעלינו מה"

 היום שגם לומר רוצה אני. תכניות והקימו מוגבלות עם לאנשים טוב מה ידעו תמיד לאומי והביטוח

 שאנחנו דבר כל, כאן שלפחות אמרנו אנחנו אבל. שמות לנקוב בלי מוסדות מיני בכל. מושך זה

 האנשים עם לברר עלי הוטל, במקרה באמת זה, סתם פה למשל. האנשים םע נדבר, לעשות רוצים

, מוגבלות עם אנשים שלושה בינתיים, שלושה שאלתי אז. רוצים הם מסעירה קיץ פעילות איזה שלנו

, דבר כל רושם אני. רוצים שהם מה זה'. וכד דיאטה, קורס, בריכה, מסעדה, טיול, רוצים הם אם

 שיפתח האופניים קורס אז הזו במסגרת, לעשות רוצים אתם מה אותם יםשואל. דבר כל סובל הנייר

 (במרחב תפקיד)בעל " .רצתה והיא לדבר משוגעת הייתה מהם אחת כי יפתח', ה ירצה אם

 

שירותים  באילונשאלו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

 התפלגותאת  מציג 32 לוחבגליל העליון.  במרחב םחברותופעילויות השתתפו במהלך תקופת 

 *.התשובות

 

 (17n=) ופעילויות שירותים: 32 לוח

 n פעילויותו שירותים
 אחוז

 מהמשיבים

 88 15 פנאי פעילויות

 71 12 בקהילה עצמאיים חיים המקדמות וסדנאות פעילויות

 59 10 הרצאות

 53 9 עזר אביזריב שימושל סדנאות

 47 8 עמיתים ייעוץ

 12 2 תעסוקתיים רסיםקו

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מן כמה *

 

 וסדנאות ובפעילויות פנאי בפעילויותהשתתפו  המשיביםשל  מוחלטה םרובכי  עולה 32 מלוח

המשיבים  מןכעשירית  ורק ,בייעוץ עמיתים השתתפו םכמחצית. בקהילה עצמאיים חיים המקדמות

 את המידע האיכותני שנאסף.  תואמיםממצאים אלו  .תעסוקתיים בקורסים השתתפו

 

 המרחבעם שירותי  היכרותה

 של הפייסבוק עמוד באמצעות מתבצע הפעילויות פרסום כי עלה המרחב מנהלי עם הראיונות מן

 השונות ותברשוי הרווחה מחלקות. "ישראל נגישות" עמותת מטעם תפקיד בעל של בסיועו המרחב

 הן בטרם נבדק פעילויותב ההשתתפות פוטנציאל כי לציין ניתן. הפעילויות לפרסום הן גם מסייעות

 שיש שיודעים, זה לפני היתכנות בדיקת עושים שאנחנו בלי פעילות פותחים לא אנחנו" :מתפרסמות

 שישי ביום ייםאופנ על רכיבה קורסים פותחים אנחנו למשל... וזה כסף גם זה כי, האנשים את לנו

 האישור את לי שיהיה ברגע אבל, יותר צריכה לא אני, שם אנשים 30 כבר לי יש, טנדם אופני, הקרוב

 (במרחב תפקיד בעל) ".לכולם זה את ומפרסמים למעצב זה את מעבירה ישר אני לביטוח
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נה לראשו המרחב על שמעו הם כי עלה במרחב המיקוד קבוצתמתנדבים ופעילים בעם  ראיונותהמ

 .ישירות אליהם שפנו קהילתיים ובמרכזים עצמו במרחב תפקידים בעלימ

 

 בגליל למרחבפנו  מתינשאלו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

 67-כפחות משנה,  לפנילראשונה המשיבים ציינו כי פנו למרחב  מן אחוזים 13-כ. לראשונה העליון

   שנים. ארבעמ למעלה לפני לראשונה למרחב פנו אחוזים 20-כו ,שנים לושש עד שנה לפני – אחוזים

 

ציינו כי  הםמ אחוזים 67-לראשונה. כ חבהמר על שמעו הםכיצד  השירותים מקבלינשאלו  בהמשך

 אחד ומשיב מוגבלות עם מאנשים – אחוזים 17-כ, אחר תפקיד בעלמסוציאלי או  מעובד יושמעו על

 התרשמותב תומכיםאלו  נתונים. שונות תשובות ציינו נוספים ביםמשי שני .משפחה מבני –

 לציין יש. נעשית באמצעות הפניות של בעלי תפקידים רחבהמ עם הראשונית ההיכרות כי המעריכות

 .הכמותיים בנתוניםבא לידי ביטוי  אינו כלל הפייסבוק עמודהפעילויות באמצעות  פרסום כי

 

 24-בחצי השנה האחרונה. כ המרחב בשירותי נעזרו הם תדירותבאיזו נשאלו גם  יםהשירות מקבלי

, בשבוע פעם – אחוזים 18-כ, או יותר בשבוע םמייפעציינו כי תדירות השימוש הייתה  הםמ אחוזים

 .פחות או בחודש פעם חבהמר בשירותי נעזרו כיציינו  אחוזים 35-וכ ,בשבועיים פעם – אחוזים 24-כ

 

 רחבהמ בשירותי לשימוש מניעיםה

 הרצון בשל אליוהמיקוד במרחב עלה כי חלקם הגיעו  קבוצתמתנדבים ופעילים בעם  ראיונותהמ

 למה ואמרתי מתנדב להיות רוצה אני אם אותי"שאלו : מוגבלות עם אנשים למען ולפעול לתרום

 להם לתת, איתם לדבר, לדיכאון הנכנסים, מסכנים אנשים יש כי למישהו לעזור יכול אתה אם, לא

 )מתנדב במרחב( ".מסתדר אני איך להראות, בסדר שלי והחיים עיוור גם אני איך, מהדוג

 

 זה וכי ,ומבדידותם מבתיהם מוגבלות עם אנשים להוציא פועל הואתפקידים במרחב ציינו כי  בעלי

 להגיע... מבדידות אנשים להוציא היא שלנו"המטרה להגעה לפעילויות השונות:  מניעה לעתים

 במשך, לבית מבית עברנו בהתחלה... אותם ולהוציא שלהם בחדרים, בבתים יםשתקוע לאנשים

 ".אחרת בדרך אליהם להגיע היה אפשר אי כי אותם ולהוציא לאנשים להגיע כדישלושה -חודשים

 )בעל תפקיד במרחב(

 

 לפנייתםהסיבות  ןמהנשאלו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

 *.התשובות התפלגותאת  מציג 33 לוחהראשונה.  בפעםהעליון  לילבג מרחבל

 

 (n=17בפעם הראשונה ) מרחבל לפנייה סיבותה: 33 לוח

 n  חברלמ לפנייה סיבותה
 אחוז

 מהמשיבים

 65 11 החברים מעגל את ולהרחיב חדשים אנשים להכיר הרצון

 47 8 להתנדב הרצון

 35 6 הפנאי שעות את ולמלא מהבית לצאת הצורך
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 24 4 מסוים ידע תחום ללמוד הרצון

 18 3 עצמאיים חיים לקיים לי שיסייעו ומיומנויות כלים לרכוש הרצון

 6 1 מוגבלותשינוי חברתי בתחום של אנשים עם  הובילל הרצון

 6 1 שונות

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מן כמה *

 

בפעם הראשונה בשל הרצון להכיר אנשים  למרחב פנו המשיבים מן יםשליש כשניכי  עולה 33 מלוח

את הרצון  ציין אחד משיב. להתנדב הרצון בשל – םמחציתכו ,חדשים ולהרחיב את מעגל החברים

 בפעם הראשונה. למרחב פנה בגינהש כסיבה מוגבלות עם אנשיםשינוי חברתי בתחום של  הובילל

 מים את המידע האיכותני שנאסף.  ממצאים אלה תוא

 

 מציג 34 לוח. למרחב להגיע ממשיכים הם שבגללן ותהסיב ןמה יםהשירות מקבלינשאלו  בהמשך

 *.התשובות התפלגותאת 

 

 (17n=) חבלמר הגעה להמשך סיבותה: 34 לוח

 n חבלמר הגעה להמשך סיבותה
 אחוז

 מהמשיבים

 65 11 מעניינות ומהנות חבבמר הפעילויות

 65 11  ומשפחתית חמה חבבמר ווירההא

 47 8 מוגבלות עם אנשים למען בפעילות מעורב להיות לי חשוב

 24 4 מאפשר לי לממש את החלומות שלי חבהמר

 12 2 מיצוי זכויות גוןכ ,מספק לי תמיכה וסיוע בנושאים שונים חבהמר

מאפשר לי לרכוש כלים ומיומנויות הכרחיות לקיום חיים  חבהמר

 יםעצמאי
2 12 

 6 1 שונות

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מן כמה *

 

מן המשיבים ציינו את הפעילויות המעניינות והמהנות ואת האווירה  יםשליש כשני כי עולה 34 מלוח

 רצונם אתיינו צ םמחציתכ .אליוהם ממשיכים להגיע  בגינןשכסיבות  מרחבהחמה והמשפחתית ב

 מקבלים םשה סיועהו תמיכהה אתבודדים ציינו  משיביםו ,מוגבלותלמען אנשים עם  לפעול

 חיים עצמאיים.  לקיום וכליםהכרחיות  מיומנויותלרכוש  האפשרות ואתשונים  בנושאים חבמהמר

 

 לבגלי המרחבבפעילויות  פעיליםאו  מתנדבים הםהמחקר  בעת אםהשירותים  מקבלינשאלו  עוד

 .  בשלילה – אחוזים 29-וכ ,בחיוב ענו אחוזים 71-כ. העליון

 

 המרחב בשירותי לשימוש חסמיםה

 ולהשתתפותבשירותי המרחב  שימושלהעיקריים  החסמים אחדעלה כי  השוניםהראיונות  מן

היישובים  בין הרב מרחקה כך ולאור בשל. ונגישה זמינה ציבורית תחבורה היעדר הואבפעילויות 
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: המרחב מטעם מאורגנות הסעות עלורק  אך ךהסתמל על החברים קיימות הפעילויותמת םבהש

"אין תחבורה ציבורית זמינה. ההיא מכרכור אין לה איך לצאת, זה לא שהיא מתעצלת. הבחור פה 

 (במרחב תפקיד)בעל " .אוטובוסים נגישים והוא לא יכול לבוא באוטובוס אין–עם הכיסא גלגלים 

 כך משוםמתקשים  המשתתפיםו נדחות או נקטעות במרחב פעילויותם תקציביים כן, בשל קשיי כמו

מפסיקים באמצע, ואחר כך מתחילים, או שיתנו לנו את הרצף, שאנחנו נדע לקיים שגרת פעילויות: "

 (במרחב" )פעיל .שיום שני זה קבוע

 

 בעלי"רוב : יולויותפעילבהדים חיוביים  מחסור נוכחשל המרחב  מוניטיןל בעקיפיןנוסף קשור  חסם

 שלנו שבפעילויות אומרים והם שלנו הפעילויות את יותר או פחות מכירים שמונה בקרית מוגבלותה

 )מתנדב במרחב( ".סקפטיים הם להצטרף אליהם פונים כשאנחנו אז. חיוביות תוצאות ואין כמעט

 

 האנשים וכלוסייתמא חלקלעובדה כי, ככל הנראה,  קשורה נוסף חסם העלותפקידים במרחב  בעלי

: עבורםב כאטרקטיביות ורלוונטיות יוותכניות המרחבאת פעילויות  רואים אינם מוגבלות עם

, שהם באמת אנשים מאוד פעילים, מה יש להם לעשות עם הקבוצה שלנו ]...[ מוגבלותאנשים עם "

 . (במרחב תפקיד" )בעל אני מרגיש שהפעילות שאנחנו עושים קטנה עליהם

 

 הקשיים הם מהנשאלו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםהלון למקבלי השא במסגרת

 לוחמשיבים ציינו כי לא נתקלו בקשיים.  שישהמלהשתתף בפעילויות.  לעתים מנעיםנ הם בעטייםש

 * .המשיבים יתר של התשובות התפלגותמציג את  35

 

 (n=11) בפעילויות מלהשתתף לעתים המונעים קשייםה: 35 לוח

 n קשייםה
 אחוז

 מהמשיבים

 64 7 נגיש במקוםאינו  חבהמר

 18 2 במרחב צפיפותה

 18 2 נוחות לא שעות/  זמן חוסר

 9 1 בריאותיות בעיות

 9 1 מעניינות פעילויות אין/  פעילויות כמעט אין

 9 1 אישיות סיבות

 חוזיםא 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מןכמה  *

 

שגם עלה  כפי "(,נגיש במקוםאינו  חב)"המר הגעה למרחבהכי הקושי הבולט הוא  עולה 35 מלוח

עם בעלי התפקידים ועם מתנדבים  בראיונות שעלו הקשיים מן כמהמהתרשמותן של המעריכות. 

 .בלוח ביטוי לידי באיםלא  המיקוד בקבוצתופעילים 
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 משירותי המרחב רצוןה שביעות

 ,מספר היבטים לפניהםהוצגו  המרחב משירותי יםהשירות מקבלירצונם של  תשביעו בדיקת לשם

 19.מכל היבט נםרצוהתבקשו לציין את מידת שביעות  והם

 

 (17n=) המרחב משירותי רצוןהשביעות : 11 תרשים

 
 

עולה כי שיעור  עוד. הרצון שביעותיחס הצוות זכה למידה הרבה ביותר של כי  עולה 11 מתרשים

. שיעור במרחב הפיזיים התנאיםמו הצוות עיותמקצוממן המשיבים הביעו שביעות רצון רבה  גבוה

 ואביזרי ציודמהו המוצעים השירותים מגווןמנמוך יותר מן המשיבים הביעו שביעות רצון רבה 

ממצאים אלו תואמים את התרשמות המעריכות בהיבטים של יחס הצוות  .במרחב העזר

  ומקצועיותו. 

 

 חבמשירותי המר רצונם שביעות מידת אתבאופן כללי  דרגל השירותים מקבליתבקשו ה בהמשך

 10-ל 8בין  חבהמר משירותי רצונם שביעות את דירגו המשיבים מן אחוזים 82. 10 עד 1 בסולם של

 )שביעות רצון בינונית(.  7-ל 5בין  – אחוזים 18-ו ,)שביעות רצון גבוהה(

 

 יים עצמאייםלח חבהמר כלפי ומחשבות תחושות

 לפניהםהוצגו  המרחב כלפי יםהשירות מקבלישל  יהםמחשבותו יהםתחושותמה הן  לבדוק כדי

התשובות קובצו באמצעות ניתוח גורמים לשני  20.נכונותם את לדרג התבקשו והם, היגדים עשרה

מציג את  36לוח  21.'הפעילויות'מאפייני ו' השירותים מקבלי עבורב חבמדדים: 'משמעות המר

 .המדדים לשני בחלוקה עצמאיים לחיים המרחבחושות והמחשבות כלפי הת

 

                                                           
19
 .4ראו הערה  
20
 .5ראו הערה  
21
 .6ראו הערה  
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 עצמאיים לחיים המרחבתחושות ומחשבות כלפי : 36 לוח

 
 נכון/  נכון

 דומא

 נכון

 במידה

 בינונית

/  נכון לא כלל

 במידה נכון

 מועטה

 

 ממוצע "תס
 מספר

 משיביםה
% n % n % n 

 

0.56 4.42        
 חבהמר משמעות מדד

 השירותים מקבלי עבורב

0.40 4.81 16 100 16 - - - - 
 חמה חבבמר האווירה

 ותומכת

0.72 4.63 16 87.5 14 12.5 2 - - 

 חבבמר הצוות כי חש אני

 לסייע שביכולתו כל עושה

 לי

0.81 4.44 16 93.8 15 - - 6.3 1 
 ומהותי חיוני חבהמר

 עבוריב

1.22 3.81 16 62.5 10 25 4 12.5 2 
" השני תהבי" הוא חבהמר

 שלי

 הפעילויות מאפייני מדד        3.91 0.57

1.01 4.31 16 87.5 14 - - 12.5 2 

 הפעילויות כי חש אני

 את מקדמות המשותפות

 ללא אנשים של מודעותם

 עם לאנשים מוגבלות

 מוגבלות

0.86 4.25 16 87.5 14 6.3 1 6.3 1 

 מתחשבים כי חש אני

 לדעתי ושואלים ברצונותיי

 הפעילויות גילסו בנוגע

 חבבמר שיתקיימו

0.98 3.81 16 68.8 11 18.8 3 12.5 2 

 מספיק ישנן כי חש אני

 משותפות פעילויות

 מוגבלות עם לאנשים

 מוגבלות ללא ולאנשים

1.18 3.25 16 50 8 18.8 3 31.3 5 

 חבהמר שפעילות חש אני

 הציבור עמדות על משפיעה

 עם לאנשים ביחס הכללי

 מוגבלות

 

 במדד בייחודו, מאוד חיוביותוהמחשבות כלפי המרחב בגליל העליון  התחושותכי  עולה 36 מלוח

 זה במדד ביותר הגבוה הממוצע לציון שזכה ההיגד'. השירותים מקבלי עבורב חבהמר משמעות'
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 הממוצע לציון שזכה ההיגד' הפעילויות מאפייני' במדד. חבבמר והתומכת החמה באווירה עסק

 באמצעות מוגבלות עם לאנשים מוגבלות ללא אנשים של מודעותם ידוםבק עסק ביותר הגבוה

 .שנאסף האיכותני המידע אתו המעריכות התרשמות את תואמים אלו ממצאים. משותפות פעילויות

 

 אחרים בקהילה  לשירותיםעצמאיים  לחיים מרחבה בין הממשק

  ייחודוב ההכרהו המרחבעם שירותי  היכרותה

קיימת היכרות מסוימת של הרשויות המקומיות עם המרחב ופעילויותיו.  הראיונות הסתמן כי מן

"עד : ושירותי את לזהותו הכירול השונים הגורמים על מקשה למרחב קבוע מבנה היעדרזאת,  עם

היום שואלים אותי, כל פעם, מי אתם. אותם אנשים שמכירים, חברות שלי שעובדות בתפקידים 

יפה אתם יושבים. זה שאנחנו לא יושבים במקום אחד זה בכלל אחרים, מה אתם בכלל, מי אתם, א

 (במרחב תפקיד)בעל " .הופך את זה לאמורפי

 

שהוא שם דגש על  משוםייחודי רואים במרחב מרכז השונים  הגורמיםכי  הראיונות מן עלה עוד

ים האנשבפעילויות השונות: " ביטוי לידי םומביא מוגבלותשל אנשים עם  םהרכיווצ יהםרצונות

מדווחים שיש להם חוויה אחרת זה לא כמו מגע עם מחלקת הרווחה, זה ממש תכנית שמביאה את 

 מנותני כמה( למרחב מחוץ תפקיד" )בעל .הרצונות והצרכים שלהם לידי מימוש, לידי ביטוי

 ,רחבים גאוגרפיים באזורים לאוכלוסייה פונהשהוא  בכךשל המרחב  ייחודו כיעוד  ציינוהשירותים 

 .מוגדר באזור שירות מספקות הרווחה מחלקותו ואיל

 

  שוניםלגורמים  חבפעולה בין המר ףשיתו

חי, צה"ל -כגון מכללת תל ,פעולה עם גופים שונים ףשתמעלה כי המרחב  השוניםהראיונות  מן

 משותפים פרויקטיםחי מתקיימים -הפעולה עם מכללת תל ףשיתו במסגרת. שמונה קריית תיעיריו

פרויקט 'סיירת נגישות' ופרויקט 'עולים  בהם, סוציאלית לעבודה מהחוג דנטיםסטו שמפעילים

הסטודנטים  בושזוכה למקום  המכללה שכן "win win situation" הוא זהשכלבמה'. שיתוף פעולה 

 נוסףלקיום הפעילויות.  מבוטל לאואילו המרחב זוכה לכוח אדם  מעשיתהיכולים להתנסות בעבודה 

 ףשיתו. במרחב מתנדבים הצפון תושבי הסטודנטים משמשיםלעבודה המעשית  וכהמשך לפרויקטים

 היגוי בוועדותהמרחב והמכללה  נציגי השתתפותהפעולה עם המכללה בא לידי ביטוי גם ב

למנהלי המרחב בנושאים מקצועיים, והאחרונים  מייעצים המכללה נציגילפעם  מפעם ;משותפות

 הסברה בפעילויות אבטמתהפעולה עם צה"ל  ףשיתו. 'גישותנ יום' למשל, במכללה יזמותמקיימים 

 בהתנדבותו מוגבלותבאחת מן היחידות הצבאיות לשם הגברת המודעות לאוכלוסיית האנשים עם 

 המרחב.  מפעילויות כמהב היחידה חיילי

 

בעיקר בפגישות עבודה  מתבטאה ,השונותעם רשויות הרווחה  םפעולה מסוי ףשיתו מרחבל

זאת, בראיונות  עםעל פעילויותיו.  מידע יץהפלהמרחב ו בעבודתש קשייםהעם  תמודדהל המיועדות

, בין רחיבולה שנעשועל אף הניסיונות  זהפעולה  ףשיתוב די איןעם מנהלי המרחב עלתה הטענה כי 

"תביני את הקטע של הרשויות, ישבנו במחלקת הרווחה במועצה פרויקטים משותפים:  סביבהשאר, 

עליון ואמרנו שנתחיל פרויקטים משותפים ביחד. עכשיו אני עושה את האופניים, כבר אזורית גליל 

מתחיל הפרויקט הזה, אמור להתחיל, חסר לי רק ביטוח, אז אמרתי אני אנסה לצרף אותם, אולי 
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הם יסכימו, הנה אופניים, בואו נעשה משהו שהתחיל לקרום עור וגידים מאשר להמציא, אז פניתי 

  (במרחב תפקיד בעל)" .ו לי נוגה זה לא שיתוף. מההתחלה אנחנו רוצים לשבת ביחדאליהם, הם אמר

 

 גורמים עבורב"איום" במידה מסוימת  הן יופעילויות, המרחבלציין כי לתחושתה של מנהלת  יש

מותאמות בצורה מדויקת ומובנית  ןבשל היות מוגבלות עם לאנשים שירותים המספקים אחרים

יש נהירה לפעילויות המרחב יותר מאשר  ,לכך אי. של מוגבלות שוניםם סוגילאנשים עם  יותר

 קבוצה לה היה תראה... שלי בתחושה זה, פה מאיימים"אנחנו גורמים אחרים:  שמציעיםלפעילויות 

 לא זה שמה כי, לשם הולכים לא והם, אלינו עברו הם, אחד ואחד נכים תומכת קהילה של גדולה די

 עם'ה חבר עם מוגבלות עם אדם שמים, פיגור עם אנשים לוקחים מתבא שם הם, בסדר לא שהם

 אנחנו. הזה הקונספט הגיוני לא זה, בחברה איתם ולהיות לטיולים איתם ללכת אמור הוא, פיגור

 (במרחב תפקיד)בעל  ".ומובנית מדויקת מאוד בצורה אותם מחברים. הפיגור את מפרידים מאוד

 

  חבהמר של המפתח עקרונות

 המרחב ובלתבה מוגבלות עם אנשים

מנהלת המרחב אינה אדם עם ; מוגבלות עם אנשים חלקית יםמנהללחיים עצמאיים  המרחב את

 משפיעים, הפעילויות אתבמידה רבה  יוזמים. חשוב לציין כי המתנדבים והפעילים במרחב מוגבלות

נחנו קצת יותר "בתכנים אני חושבת שא: המרחב בהובלת שותפיםואופיין וחשים שהם  תוכנןעל 

מּובלים, שנותנים לנו כביכול את התכנים ואנחנו עושים אותם, אבל ברגע שאנחנו עושים אז לדעתי 

אנחנו גם מובילים שם. את התהליך, את העבודה, את הריצה לכל מיני מקומות ביחד... יכול להיות 

כבר בתוך העשייה שעופר אומר יאללה יש סיירת נגישות, אז כולם כביכול מּובלים, אבל כשהם 

הזאת, אז הם בהחלט מובילים... הם הולכים לעירייה וכל זה. ונניח במקרה שאני למשל, אם 

מביאים לנו סדנה של בישול או מה, אז נכון הביאו לנו את זה, הּובלנו לתוך העשייה הזאת, אבל 

 (במרחב מתנדב)" .בתוך העשייה אנחנו מובילים. אבל בהחלט בניהול זה לא

 

 נכותי-רב שירות

 .לו ייחודי היבט זהו, מוגבלותה סוגי כלעם  אנשיםללחיים עצמאיים מציע את שירותיו  המרחב

 מגבלה עם לאנשים שירותים מספקים אחרים שירותים נותני כי ציינוופעילים במרחב  מתנדבים

 יםשונה תיומוגבלוסוגים של ל לראשונה נחשפו הם מרחבעת עבודתם בב ואילו מסוים מסוג

: והעלתה את מודעותם לסוגיה מוגבלותלהכיר את מגוון סוגי ה הםל אפשרה זו חשיפה. וגבלותםממ

גם בארגונים שזה אך ורק לכיסאות גלגלים, אז את כבר מכירה מה המגבלה שלו ומה  היינו"

 לעזור מנסים והם להם לעזור מנסה את אז, שמיעה, ראייה לקויי לזה כשמצורפים. שלי המגבלה

 ולא עיוור על חשבתי לא, חשבתי לא פה עד אני, האמת את לך אגיד"אני (; במרחבב )מתנד ".לך

 לי נפתח הנה, וואלה אמרתי, לפה כשהגעתי אבל. מוגבלים אנשים על רק חשבתי, חירש על חשבתי

 הולך כשאני אחרת שלי הראייה היום. התמונה כל על מסתכל אני היום. האסימון לי נפל, השכל

 שתהיה...חשוב לנכים דלפק על חשבתי לא, בדואר למשל. התמונה כל על מסתכל אני, משהו לדרוש

 (במרחב)מתנדב  "....ברייל יהיה שהמספר חשוב, למספר כריזה מערכת
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 חבהמר מתמודד עמםש אתגריםהו קשייםה

 המקשה חבהמר מקום בהם, קשיים של שונים סוגים עם מתמודד המרחב כי נראה, לעיל שפורט כפי

  .הפעולה עם הרשויות ףשיתו ואופן תקציביים קשיים, יולפעילויות הגעה על

 

 האחראים ביןו המרחב מנהלי בין הבנותל נוגע הםמ אחד. עלו קשיים נוספים השוניםהראיונות  מן

 מפתח'וינט גהקיימת התחושה ש תיםלע כי צוין 'וינט.הג מטעם עצמאיים לחיים המרכזים על

 התכנית לדעתנו, דוגמה אתן רק אני": וחברי רכיומרחב ולצתכניות אשר לא תמיד מתאימות ל

 את פעם אף שאל לא, אותה שהגה מי, נכויות מסד-ישראל וינט'ג מטעם', הביתה חזרה' שנקראת

 ותפרו? תכנית איזה? לכם לעזור אוכל אני איפה? צריכים אתם מה, במרכזים, במרחבים, השטח

 "ישראל נגישות" ביןו נכויות סדמ-ישראל וינט'ג בין הסכם נחתםו תכנית עשו. תכנית איזושהי

" .לנו מתאימה לא היא התכנית כי התכנית עם שלמים לא אנחנו אם גם זה את לבצע צריכים ואנחנו

: המרחב לאנשי ומובנת בהירה תמיד אינה התכניות הגדרת כי עלה, כן כמו (במרחב תפקיד בעל)

 את להתאים מוכנה אני, עליו לי שמשלמים המ כל לעשות מוכנה אני, הבהרה קצת צריכה אני"

 כל ועושים המון עובדים באמת אנחנו כי'. פרנדינג' בדיוק זה מה לדוגמה להבין רוצה אני אבל. עצמי

 מעורפלת תחושה המרחב מנהליל מכך כתוצאה( במרחב תפקיד בעל) "....מתקדמים הזמן כל, הזמן

 למה מעבר עושים שאנחנו מרגישה אני": וינט'גה אנשי של בציפיותיהם לעמוד מצליחים אינם שהם

וזה לא עומד בציפיות, אז יש איזשהו פער שצריך  צריכים שאנחנו למה מעבר, מאיתנו שמצפים

 חווים הםש הקושי על המרחב מנהלי הצביעו עוד)בעל תפקיד במרחב(  ".לסגור אותו, להבהיר אותו

 עם המרחב פעילות את ,בעיקר התקציבית ,אחריותו תחת שייקח גורם ימצאו הםש הציפייה נוכח

 סוף עד, 1.1.2016-ה עד פה שלו הפעילות את האריך וינט'הג": וינט'הג של מימוןה תקופת תום

 משרד שגם זה שמצפים מה, המרחב של הפעילות את שייקח גוף איזה מגובש יהיה 1.1.16-ב, 2015

 כי, לפעול ימשיכו התכניות וככה אחוז 25 יעביר גוף ואותו, כסף של אחוז איזה ויעביר ייקח הרווחה

 שאנחנו ומצפים. שתכננו ממה יותר זה את האריכו ככה גם הם, רב זמן עוד לו נשאר לא וינט'הג

, שזה חושבת אני עכשיו. הרשויות עם קשר וניצור. הזה הגוף את נמצא, האלה וחצי בשנה, עכשיו

 לא אני, הפרק על מאוד מאוד האחרונים ייםבשבוע עכשיו עלה זה, משהו לא זה. בטיפול זה עכשיו

 במקום הזה הגוף את למצוא עלינו להפיל הוגן לא זה, עלינו זה את להפיל היה הוגן שזה חושבת

 (במרחב תפקיד בעל) ".הזה

 

"יש לנו המון על סטודנטים:  בלעדיתה הסתמכותהו אדם בכוח מחסורה הואאחר שעלה  קושי

עכשיו אני גם בתקופה בלי סטודנטים אז זו בעיה מאד  דברים ואין לנו עובדים תחתינו.

, המבצעים, ההוגים, היוזמים, המנהלים אנחנו. אין ולנו נוספים עובדים יש אחרים...במרכזים קשה

 )בעל תפקיד במרחב( ".הכל, אנחנו הכל. השטח אנשי

 

 הקהילה עבורהפרט וב עבורב המרחב הישגי

בקרב  המסוגלות תחושת את ומגביר מעציםים עצמאיים עלה כי המרחב לחי השוניםהראיונות  מן

 שזה מרגישה"אני  אלא גם יוזמים ומובילים אותן: יובפעילויות משתתפים רק אינם הם שכן חבריו

 ולעשות ליזום המקום את עכשיו לי שיש אומרת ואני יוזמת מאד אני. ליזום של למקום אותי מעלה

 ".נוספים דברים לעשות רוצה ואני, האופניים של הקבוצה את למשל עכשיו עושה ואני ולקדם

 לדבר שפחדו ונכים קוגניטיבית מוגבלות עם אנשים, העליון הגליל של"במקרה ; )מתנדב במרחב(
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 מה ואומרים טיפים נותנים, סיפורם את ומספרים קהל מול עומדים פתאום, אנשים עם ולתקשר

)בעל תפקיד " .שהו שאנחנו מאד גאים בוזה מ מוגבלות עם אנשים שעברו התהליך אז, רוצים הם

  במרחב(

 

 םהרכיולצ מענהומספק  מוגבלות עם אנשים של הבדידות הפגתל תורםכמו כן, ניכר כי המרחב 

 אנשים עוד ויש משם יצאתי והיום במיטה בדיכאון הייתי אני אומר הזמן כל"הוא : החברתיים

, זה את רואה ואת, להיפגש רוציםם "אנשי; )בעל תפקיד במרחב( ".בשמם נדבר לא אבל כאלו

 שישים בן אדם בן יש, בתרבות, במנטליות, בגילאים גדול נורא שמה הפער כי, מוזר זה לי ולפעמים

 צעירים אנשים ויש, ביום פעמים שלוש כנסת לבית הולך, מסורתי, דתי, גלגלים כיסא על, ומשהו

 מכל, בנות, ובנים המשותף מפגשה מענה להם נותן זה, יחד להיפגש רוצים והם, מהקיבוצים

 הרבה להם נותן הוא, לצאת ומשם. שווים בין שווה של במקום הלהיות עצם זה, באמת, הגילאים

 (במרחב תפקיד בעל) ".חוזק

 

 במרחב ההתנדבות מן נתרמים חשים הםהמיקוד עלה כי  קבוצתב מתנדבים ופעילים עם ראיונותהמ

 עמיתים ייעוץ של בקורס, ידע של בנושא אופן בכל מתינתר"אני : לו תורמים הםלא פחות מאשר 

, זה לידע שלי ולהבנה שלי, וגם לעתיד איך אני אייעץ. אז זה באמת ידע שנקרא מה, שלי לארסנל וזה

נרכש שאני מרגישה שתרם לי, וגם אמרתי לך, נחשפתי למכשור חדש, למשחק, בישול, שלא תמיד 

 רחב()מתנדב במ ".הייתי מתאמצת להשיג אותם

 

 מאפשרו מוגבלותה סוגי למגוון בו והפעילים המתנדבים את חושףלחיים עצמאיים  המרחב, כאמור

 . םמשלה שונות התמודדויות עם היכרות להם

 

ולאנשים  מוגבלות לאנשים עם משותפותהמרחב מקיים פעילויות  – הקהילהעל  חבהמר השפעת

 את מוגבלותאנשים ללא  בקרב בירמג, אמצעי-בלתי מפגש מאפשר הוא ובכך ,מוגבלות ללא

"אני  כלפיהם: יהםעמדותעל  משפיעו מוגבלות עם אנשים של רכיהםווצ קשייהם כלפי המודעות

'עולים  של בקבוצה שמשתתפים, נכויות ללא אנשים שני עם, אחר בעניין, השבוע נפגשתי למשל

 הזה בפרויקט עליהם עובר מה על לי סיפרו הם, זה על אותם שאלתי לא אני, ביוזמתם והם', לבמה

 סביבנו"יש ; )בעל תפקיד מחוץ למרחב( ".לשמוע ביותר מרגש היה שזה, הזו בקבוצה וההשתתפות

 לי סיפרה. הלאה זה את מעבירים באמת. הלאה זה את ומעבירים לזה שחשופים אנשים המון

 פה לך אין למה זה הרופא את שאלה שהיא והדבר לרופא אותה לקח שלה שאבא סטודנטית

, בסטודנט, אדם בבן בהתחלה משקיע באמת אתה אם, לעשות מה ואין, עובר זה... נגישים שירותים

 זה, משקיע אתה אם, לעשות באמת, וככה ככה עשינו ובלכתוב בסיסמאות רק ולא, באנשים, באדם

 עם אנשים בין התכנית שיוצרת, האלה שהמפגשים ברור"זה ; (במרחב תפקיד בעל) ".וגדל גדל

 עמדות על, עמדות על דרמטית השפעה לו יש הזה המפגש, השפעה לה יש, נכויות ללא ואנשים יותנכו

 )בעל תפקיד מחוץ למרחב(  ".בקהילה אנשים של

 

 פועליםובמסגרות שונות  ההסבר פעילויותוהפעילים במרחב מקיימים  המתנדביםעל כך,  נוסף

 עם לאנשים הקהילה כלל של והֵערות ודעותהמעל  משפיעותלהנגשת מרחבים ציבוריים. פעולות אלו 

. רופאים להיות שהולכים לאנשים. בצפת לרפואה בפקולטה הסברה עשינו": רכיהםווצ מוגבלות
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, גפיים לפגועי גם, שמיעה לכבדי גם, לחרשים גם, לעיוורים גם, שלנו לנעליים אותם להכניס לנסות

 כאילו זה, להבין פשוט, להבין זה היא, להםש התגובה שממש פעילויות מיני כל עושים אנחנו זה כל

 הם, וואו? עיוור ככה? נכה ככה מה, וואו רואה הוא פתאום, כלום יודע לא מרובע אדם בן

 ( במרחב מתנדב) ".ובחירשים בעיוורים נתקלים הם, ביומיום כי כן. מדהים משהו זה, מתעוררים

 

 חבהמר השפעת

להשפעת  להתייחסהתבקשו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

=כמו בעבר, 2=פחות מבעבר, 1דרגות:  שלוש בן סולם על בחייהם ולדרגה שונים היבטים על המרחב

 מציג את התפלגות התשובות. 12=יותר מבעבר. תרשים 3

 

 (17n=) חבהמר השפעת: 12 תרשים

 
מקבלי השירותים  של נםרצו לע הייתה חבהמר שלעולה כי ההשפעה הרבה ביותר  12תרשים מ

חיי  עלרבה  השפעה חבשלמר. שיעור גבוה מן המשיבים ציינו מוגבלות עם אנשים למען לפעול

 עצמיה ביטחוןהו מסוגלותה תחושת עלכללי,  ידעלרכוש  ההזדמנות על, שלהם פנאיהו חברהה

מן המשיבים ציינו  בלבד. שיעור נמוך מוגבלות עם לאנשים חיוניים בנושאים תםהבנעל  כןו שלהם

ממצאים אלו  .זוגיים קשרים יצירת עלו העבודה בשוק להשתלב םהסיכויי עלרבה  השפעה חבשלמר

 תואמים את המידע האיכותני שנאסף.

 

 לשיפור הצעותו צרכים

לפעילויות  את התקציב יםהתאל הצורך ןבה, לשיפורהצעות  מספר עלו השוניםהראיונות  מן

וב להגביר תקציבים במיוחד למקומות כאלו שאין אלטרנטיבות ופה "מאד חש: המתקיימות במרחב

במרחב אין אלטרנטיבות ולכן אני חושבת שהתקציבים צריכים להיות מנווטים בהתאם. מאד חשוב 

שיש הידברות בשלב מוקדם, לפני שמחליטים למה הכספים מיועדים, כדי להבין מה הצרכים בשטח 

 הפעילויות החברתיות את בילהרח הוצעהמיקוד  קבוצתב( )בעל תפקיד במרחב" .ולפי זה לתקצב
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 את להנגיש . עוד הוצעחבהמר חברי את לגבש כדי עודו מלון לבתי משותפות נסיעות, טיוליםל

 ףשיתו את גבירלהו ,שימוש בדלתות אוטומטיות , למשלפעילויותה מתקיימות םשבה המבנים

 .עצמאיים לחיים המרכזים שאר עם המרחב שלהפעולה 

 

 ניתן כיצד לצייןהתבקשו  הם עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםההשאלון למקבלי  במסגרת

 *.התשובות התפלגותאת  מציג 37 לוח. חבהמר שירותי את לשפר לדעתם

 

 (n=17) חבהמר שירותי שיפורל הצעות: 37 לוח

 n הצעותה
 אחוז

 מהמשיבים

 59 10 לתחומי עניין נוספים חבהמר פעילות את להרחיב

 ללא ולאנשים מוגבלותאת הפעילויות המשותפות לאנשים עם  להגביר

 מוגבלות
6 35 

 24 4 חבלמר מחוץ טיוליםלערוך 

 סוגים עם אנשים של רכיהםוולהתאימו לצ חבבמר הציוד את להנגיש

 של מוגבלות שונים
3 18 

 12 2 לסוג המוגבלות או הגיל חבבמר הפעילויות כניות את להתאים

 12 2 מאורגן הסעות מערך להפעיל

 6 1 חבהמר צוות את להגדיל

 6 1 התקציב את להגדיל

 6 1 וההסברה הפרסום את להגביר

 6 1 שונות

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מןכמה  *

 

ומי עניין נוספים לתח חבהמר פעילות את להרחיב היו ביותר הבולטות ההצעות כי עולה 37 מלוח

 ההצעות מן כמה. מוגבלותולאנשים ללא  מוגבלותולהגביר את הפעילויות המשותפות לאנשים עם 

 קבוצת המיקוד. ב עם בעלי התפקידים ועם מתנדבים ופעיליםעלו גם בראיונות  זה בלוח המופיעות

 

 לעתיד   תכניות

חשוב  פעולה כיוון. לעתיד פעולה וניכיו מספר עלו חבבמר תפקידיםההשונים עם בעלי  הראיונות מן

 המרחב הנגשתל ילותפעה המשך באמצעות קידום שינוי חברתי של בתחום העשייה הרחבת הוא

 תהעמקבאמצעות  כןו מוגבלות עם לאנשים המוצע שירותה הנגשת, חברתיתהן  פיזית הן הציבורי

חשפו יהסטודנטים שיחי, בין השאר, על מנת להרחיב את מעגל -הפעולה עם מכללת תל ףשיתו

 ,, מתוכנן להגביר את הפעילות ההסברתית במסגרות השונותכן כמו. מוגבלותשל אנשים עם  לנושא

 . לדוגמה ספרה בתיב

 

 פעולהה ףשיתו םודיק וכן והעמקתו במרחב המתנדבים עם הקשר רומיש הם פיםפעולה נוס ניכיוו

 . המקומיות הרשויות עם
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 סיכום

 מהמגזר ,קוגניטיבית מוגבלות לרבות ,מוגבלותה סוגי כל עם לאנשים הפונבגליל העליון  המרחב

 קיום פעילויות משותפות. שםל מוגבלות ללאומעלה מיישובי הצפון ולאנשים  18 בניהיהודי והערבי 

. חברתי שינוי קידוםשל  תחוםבמתמקד בעיקר  הוא אולםעוסק בכל ארבעת תחומי הליבה,  המרחב

 – רוב המפגשים מתקיימים בשני מוקדים עיקריים אך ,קבועעת במבנה פעילות המרחב אינה מתבצ

 .שמונה יתיחי והמתנ"ס בקר-מכללת תל

  .הקהילתיים ובמרכזיםבמרחב  תפקידיםה בעלי באמצעותבעיקר  נעשית המרחב עם ההיכרות

 מוגבלותהם הרצון לתרום ולפעול למען אנשים עם  המרחב בשירותי לשימוש הבולטים המניעים

 מעגל החברים והצורך לצאת מן הבית ולמלא את שעות הפנאי. הרחיב את ול

 מן מפיקים שהחברים הנאהלו לעניין קשור המרחב בשירותי שימושההשאלון עלה כי המשך  מן

ניתן לציין כי המרחב מתחשב  .המרחב את המאפיינת והמשפחתית החמה לאווירהו הפעילויות

 . פעילויותהו תכניותהגיבוש  תבע יהםהצעות על ומתבססחבריו  רכיובצ

היעדר תחבורה ציבורית  – הנגישותכי אחד החסמים הבולטים לשימוש בשירותי המרחב הוא  ניכר

 על בלעדית והסתמכות הפעילויות מתקיימות בהםשזמינה ונגישה, מרחק לא מבוטל בין היישובים 

  .מאורגנות הסעות

 בייחוד, רחבהמ משירותירצון במידה רבה  שבעיאחוזים(  80-)כהשירותים  מקבלי של הגדול רובה

 הצוות.  יחסמ

 ושיתוף, שמונה קריית תועירייחי, צה"ל -מכללת תל כגוןפעולה עם גופים שונים,  משתף המרחב

 ייעוץבו משותפות היגוי וועדותב בהשתתפותמשותפים,  בפרויקטים, השאר בין, מתבטא הפעולה

 המרחב עם המקומיות הרשויות של היכרותהכי  סתמןמ ,זאת עםהמרחב.  מנהלילמקצועי 

  .אינה מספקת ופעילויותיו

 .אדם בכוח ומחסור תקציביים קשיים עם מתמודד המרחב על כך, נוסף

 פתרוןמספק  ואף םבקרב המסוגלות תחושת את מגבירחבריו,  אתמעצים  חבהמר כי ניכר

ולאנשים  מוגבלותעם  לאנשים משותפותהמרחב מקיים פעילויות  – קהילהב .החברתיים רכיהםולצ

 לשינויו מוגבלות עם אנשים של הםיוקשי רכיהםוצלהמודעות  ופועל בכך להעמקת מוגבלותללא 

 .כלפיהם העמדות

 את שיהנגל, חברתיותה פעילויותה את בילהרח הוצע בראש ובראשונה – לשיפור להצעות אשר

  הפעולה עם שאר המרכזים. ףשיתו את ריהגבלו המבנים
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 עצמאיים לחיים המרכזים ששת לכל

 

 ואוכלוסיות היעד שלהם  במרכזיםהמוצעים  השירותים

של  שונים סוגים עם אנשיםל פונים הם כי עלה עצמאיים לחיים במרכזים השונים הראיונות מן

 שירותיהם את ציעיםמ המרכזים רוב כי ניכר. וגרפיתאהג בסביבתם המתגורריםמוגבלות 

 ערביה, היהודי מגזרמה לאנשים פונה שבע-בבאר המרכז – ייחודיים יםמאפיינ בעלת לאוכלוסייה

 מגזרמה לאנשים פונה בסחנין המרכז ;רוסית דוברי לעולים בעיקר פונה בחיפה המרכז ;בדואיהו

 קיום לשם מוגבלות ללא ולאנשים מוגבלות עם לאנשים פונה העליון בגליל והמרחב ;הערבי

 .משותפות פעילויות

 

 משתנה העשייה מוקד אולם, הליבה תחומי ארבעת בכל אחרת או זו במידה פועלים המרכזים רוב

 שינוי קידום של בתחוםים קדתממ ובסחנין בירושלים, העליון בגליל מרכזיםה. למרכז ממרכז

 שינוי קידום של ובתחום זכויותה ומיצוי עמיתיםה ייעוץ םבתחו קדתממ שבע-בבארהמרכז  ;חברתי

-בתל ואילו, בקהילה עצמאיים חיים מקדמי שירותים פיתוח תחום תמקדמ בחיפההמרכז  ;חברתי

 העמיתים ייעוץ כי צוין אולם, בעת קיום הראיונות התהוות בשלבי עדיין הליבה תחומי היו אביב

 . הפעילות מוקדב לעמוד עתיד

 

 אף מהם וחלק, וחברה פנאי פעילויות מקיימים המרכזים כל, הליבה תחומיב הפעילות לע נוסף

 בשוק להשתלב מוגבלות עם לאנשים לסייע בכדי התעסוקה בתחום ייעודית פעילות מציעים

 . העבודה

 

 שימושהנעשה  בהםש השירותיםכי  להע עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםה למקבלי השאלון מן

 בייעוץ השתתפו המשיבים מן משליש פחות, זאת לעומתפנאי.  פעילויותו הרצאות היוביותר  הרב

  *.המרכזים מששת המשיבים תשובות התפלגותאת  מציג 38 לוח .תיםעמי

 

 (n=142) ופעילויות שירותים: 38 לוח

 n פעילויותו שירותים
 אחוז

 מהמשיבים

 59 84 הרצאות

 56 80 פנאי פעילויות

 42 60 בקהילה עצמאיים חיים המקדמות וסדנאות פעילויות

 34 48 תעסוקתיים קורסים

 33 47 עזר ביזריאב שימושל סדנאות

 29 41 עמיתים ייעוץ

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מןכמה  *
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 יםהמרכז שירותי עם היכרותה

 מפי"מפה לאוזן",  לרוב נעשית םמע הראשונית ההיכרות כי עלה במרכזים השונים הראיונות מן

פעילותם  את מפרסמים המרכזים, על כך נוסףהעוסקים בנושא.  גורמיםמ או מוגבלות עם אנשים

צוין כי  המרכזים מן ובכמה, שלהם האינטרנט ואתר פייסבוקה עמוד למשל, שוניםהבאמצעים 

 . מוגבלותמפנות אליו אנשים עם  ואף הרשויות מסייעות אף הן בפרסום המרכז

 

ציינו כי שמעו על המרכז  הםמ זיםאחו 41-כ – דומה תמונה עלתה שירותיםההשאלון למקבלי  מן

 –אחוזים  11-כ, אחר תפקיד בעלממעובד סוציאלי או  – אחוזים 36-כ, מוגבלותמאנשים עם 

 עם. שונות תשובות ציינו אחוזים 7-כ. משפחה מבני – אחוזים 4-וכ ,מפרסום באמצעי התקשורת

 לאנשים דיים מוכרים אינם הם שכן והשיווק הפרסום בהגברת צורך שישניכר  המרכזים ברוב, זאת

  .מוגבלות עם

 

 12-כ כי עלההשירותים  למקבליהשאלון  מן –לפנייה הראשונה למרכז לחיים עצמאיים  אשר

 33-לפני שנה עד שלוש שנים, כ –אחוזים  48-כפחות משנה,  לפני למרכז פנו לראשונה אחוזים

 על השיבלא  אחד נשאל .שנים מעשר ריות לפני פנו אחוזים 6-לפני ארבע עד עשר שנים, וכ –אחוזים 

 .  השאלה

 

 המשיבים ןמ אחוזים 36-כ כי עלהבחצי השנה האחרונה  המרכז בשירותיהשימוש  תדירות בבחינת

 12-כ ,בשבוע פעם –אחוזים  24-כבשבוע או יותר,  פעמיים של תדירותב המרכז בשירותי שימוש עשו

 .פחות או בחודש פעםשירותי המרכז ב נעזרו אחוזים 29-וכ ,בשבועיים פעם – אחוזים

 

 יםהמרכז בשירותי לשימוש מניעיםה

 מוגבלות עם אנשיםשל  לפנייתם בולט מניעהמיקוד עלה  קבוצתמתנדבים ופעילים בעם  ראיונותהמ

אחת היא מנת  שלא ,הבדידותהצורך בפעילויות פנאי והפגת  –הם בשירותי לשימושו יםלמרכז

 ברובהוא  אףשעלה  נוסףמניע בולט  .המרכזים לכל משותף זה מניע חלקה של אוכלוסייה זו.

 כי צויןהמרכזים  מןבכמה  הוא הרצון לרכוש ידע, כלים ומיומנויות בתחומי עניין שונים. המרכזים

יוצרת תחושת שייכות בקרב חבריו ומניעה אותם להמשיך  במרכז והמשפחתית החמה האווירה

 בפעילויות.  השתתףול

 

 תםלפניי העיקריות הסיבות כיעוד  עלהבמרכזים לחיים עצמאיים  שירותיםהלי השאלון למקב מן

למרכז בפעם הראשונה היו הרצון להכיר אנשים חדשים ולהרחיב את מעגל החברים, הצורך לצאת 

 תשובות התפלגותאת  מציג 39 לוחללמוד תחום ידע מסוים.  הרצוןו מהבית ולמלא את שעות הפנאי

 *.המרכזים מששת המשיבים
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 (142n=) הראשונה בפעם למרכז לפנייה סיבותה: 39 לוח

 n למרכז לפנייה סיבותה
 אחוז

 מהמשיבים

 52 74 החברים מעגל את ולהרחיב חדשים אנשים להכיר הרצון

 45 64 הפנאי שעות את ולמלא מהבית לצאת הצורך

 27 39 מסוים ידע תחום ללמוד הרצון

 15 21 להתנדב הרצון

 14 20 מוגבלותשינוי חברתי בתחום של אנשים עם  הובילל הרצון

 13 18 עצמאיים חיים לקיים לי שיסייעו ומיומנויות כלים לרכוש הרצון

 1 2 העבודה בשוק להשתלב רצוןה

 1 2 שלי הזכויותמידע על  לקבל הרצון

 5 7 שונות

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מןכמה  *

 

 היא יםלמרכז להגיע ממשיכיםהשירותים  מקבלי בגינהש תהעיקרי ההסיב כי עודהשאלון עלה  מן

 מששת המשיבים תשובות התפלגותאת  מציג 40 לוח .הםבשהחמה והמשפחתית  האווירה

 *.המרכזים

 

 (n=142) למרכז הגעה להמשך סיבותה: 40 לוח

 n למרכז הגעה להמשך סיבותה
 אחוז

 םמהמשיבי

 69 98  ומשפחתית חמה במרכז האווירה

 55 78 ומהנות מעניינות במרכז הפעילויות

 22 31 מוגבלות עם אנשים למען בפעילות מעורב להיות לי חשוב

 16 23 מיצוי זכויות גוןכ ,שונים בנושאים וסיוע תמיכה לי מספק המרכז

 חיים לקיום הכרחיות ומיומנויות כלים לרכוש לי מאפשר המרכז

 עצמאיים
14 10 

 9 13 שלי החלומות את לממש לי מאפשר המרכז

 4 5 ממשיך / מגיע יותראיני 

 1 2 מהשגרה/  מהבית לצאת ברצוני

 2 3 שונות

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מןכמה  *

 

 יםהמרכז בשירותי לשימוש חסמיםה

לכלל  המשותפים, המרכזיםבמרכזים עלו מספר חסמים לשימוש בשירותי  השוניםהראיונות  מן

להגיע לפעילויות המרכז,  מוגבלותהקושי של אנשים עם  . בראש ובראשונהמהם כמההמרכזים או ל

 יוכיתות ומספר גודלו – המרכז למבנהבין היתר, בשל היעדר מערך הסעות מאורגן. חסם נוסף קשור 

 כלפיים בפעילויות השונות. חסם אחר קשור לחשש מן הסטיגמה את מספר המשתתפ המגביל –
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 האטרקטיביות מידתהפעילויות ו כניות, צוין כי על כך נוסף. מוגבלות עם לאנשים ייעודיות פעילויות

 , אף היותוהקורסים מחירש נמצא עודהם חסם לשימוש בשירותי המרכז.  אף לשמש עשויים שלהן

 . מוגבלותמן האנשים עם  כמה עבורב המרכז שירותיב לשימוש חסםעדיין  אוה, סמלי

 

מסוימים. לדוגמה,  למרכזים ייחודייםעלו חסמים  השונים למרכזים המשותפים החסמים לצד

 מוגבלות עם לאנשים מותאם שאינו ציודה צויןבמרכז בחיפה עלה חסם השפה, במרכז בסחנין 

 .  תמקוטעו פעילויותעל  דווח עליוןה גלילבובמרחב  ,חושית

 

 בשירותי לשימוש העיקרי החסםהם כי  אף העידו עצמאיים לחיים במרכזים שירותיםה מקבלי

החסמים שצוינו לעיל עלו גם הם  שאר. היותם במקום המקשה על ההגעה אליהם הוא המרכזים

 30)יש לציין כי  המרכזים מששת המשיבים תשובות התפלגותאת  מציג 41 לוח. מידה שונהבשאלון ב

 .*(בקשיים נתקלו לא כי השיבו נשאלים

 

 (n=112) בפעילויות מלהשתתף לעתים המונעים קשייםה: 41 לוח

 n קשייםה
 אחוז

 מהמשיבים

 49 55 נגיש במקוםאינו  המרכז

 17 19 נוחות לא שעות/  זמן חוסר

 14 16 בריאותיות בעיות

 9 10 שלי מהסוג מוגבלות עם לאנשים המותאם באופן מצויד אינו המרכז

 6 7 פעילויותב ההשתתפות מחיר

 6 7 אישיות סיבות

 5 6 במרכז צפיפותה

 5 6 מעניינות פעילויות אין/  פעילויות כמעט אין

 4 4 משלי השונה מוגבלות עם אנשים עם המפגש

 1 1 זו לקבוצה וההשתייכות מוגבלותהקיימות על אנשים עם  הסטיגמות

 10 11 שונות

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה ותרי ציינו המשיבים מןכמה  *

 

 משירותי המרכזים רצוןה שביעות

 ,יםמשירותי המרכז רבה במידה רצון שבעיאחוזים(  72) השירותים מקבלי רוב כי עלה השאלון מן

  .שבע-בארבו עליוןה גלילב, בסחנין יםבמרכז דויחיב

השירותים  גווןמומ מקצועיותומוהצוות  יחסמ ביותר הרבההרצון  שביעותהמרכזים הייתה  ברוב

 22.המרכזים מששת המשיבים שובותת התפלגותאת  מציג 13 תרשיםהמוצעים. 

 

                                                           
22
 .3ראו הערה  
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 (142n=) המרכזים משירותי רצוןהשביעות : 13 תרשים

 
 

 עצמאיים לחיים המרכזים כלפי ומחשבות תחושות

הוצגו לפניהם  המרכזים כלפי יםהשירות מקבלי של יהםמחשבותו יהםתחושותלבדוק מה הן  כדי

התשובות קובצו באמצעות ניתוח גורמים לשני  23.נכונותם את לדרג התבקשו והםהיגדים,  עשרה

מציג את  42לוח  24.'הפעילויות'מאפייני ו' השירותים מקבלי עבורבמדדים: 'משמעות המרכז 

 התחושות והמחשבות כלפי המרכזים לחיים עצמאיים בחלוקה לשני המדדים.

 

 עצמאיים לחיים המרכזים כלפי ומחשבות תחושות: 42 לוח

 
 נכון/  נכון

 דומא

 נכון

 במידה

 בינונית

/  נכון לא כלל

 במידה נכון

 מועטה

 

 ממוצע "תס
 מספר

 משיביםה
% n % n % n 

 

0.84 4.11        
 המרכז משמעות מדד

 השירותים מקבלי עבורב

0.73 4.43 136 89 121 9.6 13 1.5 2 
 חמה במרכז האווירה

 ותומכת

0.92 4.27 137 80.3 110 14.6 20 5.1 7 

 במרכז הצוות כי חש אני

 לסייע שביכולתו כל עושה

 לי

                                                           
23
 .5ראו הערה  
24

בחישוב שני המדדים לא נכללו ההיגדים הבאים: "המרכז מספק שירותים שעונים על הצרכים שלי" ו"אני חש כי  
י השירותים': המהימנות הפנימית של מדד 'משמעות המרכז בעבור מקבל .רכז מעודד אותי להגיע לפעילויות"הצוות במ

Cronbach alpha = 0.822.  :'המהימנות הפנימית של מדד 'מאפייני הפעילויותCronbach alpha = 0.779.  
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0.94 4.18 138 79.7 110 14.5 20 5.8 8 
 ומהותי חיוני המרכז

 עבוריב

1.29 3.67 139 60.4 84 18.7 26 20.9 29 
" השני הבית" הוא המרכז

 שלי

 הפעילויות פיינימא מדד        3.89 0.88

1.08 4.02 135 78.5 106 11.9 16 9.6 13 

 הפעילויות כי חש אני

 את מקדמות המשותפות

 ללא אנשים של מודעותם

 עם לאנשים מוגבלות

 מוגבלות

1.08 4.02 133 74.4 99 16.5 22 9 12 

 מתחשבים כי חש אני

 לדעתי ושואלים ברצונותיי

 הפעילויות לסוגי בנוגע

 במרכז שיתקיימו

1.08 3.80 133 69.2 92 18 24 12.8 17 

 המרכז שפעילות חש אני

 הציבור עמדות על משפיעה

 עם לאנשים ביחס הכללי

 מוגבלות

1.22 3.74 133 65.4 87 16.5 22 18 24 

 מספיק ישנן כי חש אני

 משותפות פעילויות

 מוגבלות עם לאנשים

 מוגבלות ללא ולאנשים

 

 המרכז משמעותבמדד ' בייחודו, חיוביותת כלפי המרכזים והמחשבו התחושותכי  עולה 42 מלוח

בין המרכזים ניכר כי התחושות והמחשבות כלפי המרכזים  בהשוואה. 'השירותים מקבלי עבורב

 .מעורבותאביב -והמחשבות כלפי המרכז בתל התחושות ואילו ,מאוד חיוביותשבע ובסחנין -בבאר

 

 אחרים בקהילה  יםלשירותעצמאיים  לחייםבין המרכזים  הממשקים

 – ממשלההומשרדי  עיריותה –פעולה עם הרשויות  משתפיםו קשרים מקיימיםכי המרכזים  ניכר

, מוגבלות עם לאנשים שירותים המספקים אחריםגם עם ארגונים  שיתוף פעולה אחדים מרכזיםלו

 ףשיתו מסגרותו הקשרים"ת. שלהב עמותתהפעולה של המרכז בירושלים עם  שיתוף לדוגמה

 פעילויותובהיגוי משותפות, בהפניות הדדיות  ועדות, בין השאר, בקיום מתבטאיםהפעולה 

 .גורמיםאותם  של חלקי ןמוימב זוכיםאף  לעתיםופרויקטים משותפים אשר 

 

השירותים  ברצף נדבךהמרכזים  מן בכמה רואיםהשונים  הגורמיםעלה כי  השוניםהראיונות  מן

 בהשוואה מרכז כלשל  ובייחוד מכיריםוהם אף  ,מוגבלות אנשים עםה תלאוכלוסייהמיועדים 

 נובע של המרכז בירושלים וייחוד ,לדוגמה. זו לאוכלוסייהלגופים אחרים המספקים שירותים 

 דוברי לעוליםמציע  שהוא שירותמה – בחיפה המרכז של ייחודו; "עצמית"עזרה  של עיקרוןהמ
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 אנשים כלפי החברהלהשפיע על עמדות  נוניסיומ – בסחנין מרכזה של ייחודו ;מוגבלות עם רוסית

 של ורצונותיהם צורכיהם על המושם מהדגש – העליון בגלילשל המרחב  ייחודוואילו  ,מוגבלות עם

כי ישנם גורמים המתקשים להבין מהם  נטען המרכזים מן בחלק, זאת עם. מוגבלות עם אנשים

 . ציעשהמרכז מ המרכזיים יםהשירות

 

 של המרכזים המפתח  עקרונות

 המרכז ובלתבה מוגבלות עם אנשים

 בהםממלאים  הםו ,להובילם מוגבלות עם אנשים עלש העיקרון פי על פועליםכי כל המרכזים  ניכר

, מוגבלות עם אנשים הם גם ,עלה כי הפעילים והמתנדבים במרכזים עוד. התפקידים רוב את

יותר מכל במרחב לחיים  שבלט כפיהתכניות וחשים מעורבים בנעשה,  תבהפעל חלק לוקחים

 תנאי לשמששל אדם  מוגבלותוב איןכי  הובהר המרכזים ןמ כמהבזאת,  עםעצמאיים בגליל העליון. 

 .המתאימים בכישורים ניחן הוא כי להוכיח נדרש הואוכי  במרכז לתפקיד לקבלתו יחיד

 

 נכותי-רב שירות

, והיבט זה ייחודי להם. של מוגבלות סוגים שוניםעם  אנשיםלאת שירותיהם  מציעיםהמרכזים  כל

ובסחנין גם לא  אינם פונים לאוכלוסייה עם מוגבלות קוגניטיבית המרכזים רוב ,עם זאת

נכותי מאפשר לאנשים -כי מתן שירות רב צוין מן המרכזים כמהב .נפשית מוגבלותעם  אוכלוסייהל

ולהיות ערים ומודעים  להכירם, משלהם ושונים אחרים מוגבלות סוגיללהיחשף  מוגבלותעם 

 אחרות.  תיומוגבלושל אנשים עם  רכיהםולצ

 

 המרכזים מתמודדים עמםש אתגריםהו קשייםה

 המשותפים קשיים של שונים סוגים עם מתמודדים הםבמרכזים ניכר כי  השוניםהראיונות  מן

ות לפעילוי מוגבלותשל אנשים עם  ההגעה אופן – למרכז הקושי בהגעה בהם, לרובם או לכולם

 הפעילות היקף את תואם אינו המבנה לרוב – המרכז מבנה, מאורגן הסעות מערך בהפעלת והצורך

הצוות במרכז עובד באחוזי משרה נמוכים. כמו כן, רוב המרכזים  – אדם חובכ מחסור, הרצויה

 משותפים קשיים לע נוסףעלה כי  עוד, המשפיעים על פעילותם. תקציביים םמתמודדים עם קשיי

 קושיה, המרכז בחיפה מתמודד עם לדוגמה. לו ייחודייםהמתמודד עם קשיים  ומרכז מרכז לכ, אלה

 קושיהעם  מתמודדהמרכז בסחנין  ;בפעילויות ותיקים חבריםל חדשיםהנוגע לחיבור בין עולים 

בעת  היה אביב-המרכז בתל ;בעמותההתפקידים  לבעליבמרכז  תפקידיםההטמון ביחסים בין בעלי 

המרחב בגליל העליון  ואילו ,עבודההותכניות  מטרותההחזון,  גיבוש בשלבעדיין  נותביצוע הראיו

 .פעולה עם הרשויות שיתוף ביצירת הקושיעם  מתמודד

 

 הקהילה עבורהפרט וב בעבור המרכזים הישגי

 מוגבלות עם אנשיםהחיובית של המרכזים על  השפעתםבמרכזים ניכר כי  השוניםהראיונות  מן

 תחושת את מגביריםלידי ביטוי בשלושה מישורים עיקריים. ראשית, המרכזים  יםבא ותרומתם

 בוש, בין השאר, בשל היותם מקום ומעצימים אותם חבריהם בקרב העצמי והערך המסוגלות

 מקום חבריהםל מציעיםהחברים יכולים לחוות קבלה ונתינה, לתרום ולהיתרם. שנית, המרכזים 

צוין  לבסוף. שלהם הפנאי רכיוצלו הבדידות לתחושת ופתרון יםולהרחבת מעגל המכר חברתי למפגש
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ולרכוש ידע  הכשרותבו בקורסים להשתתף לחבריהם מאפשרים הםכי  המרכזים מן בכמה

 בשוק העבודה.  השתלבל הםאת סיכויי שפרל, יכולים היתרומיומנויות אשר, בין 

 

ושל המרכז  העליון גלילב מרחבם של הכי השפעת עלה – הקהילהלהשפעת המרכזים על  אשר

 העלותל מצליחים, חברתי שינוי קידום של תחוםהמתמקדים באלה,  מרכזים. בולטת יותר בסחנין

 משפיעבסחנין אף  מרכז. המוגבלות עם אנשים כלפיהקהילה  עמדותעל  להשפיעו המודעות רמתאת 

 . םתקהילאת עצמם ואת  מוגבלות עם האנשים תפיסת על

 

 המרכזים השפעת

תמונה דומה  עלתהה שירותיםה מקבליהיבטים שונים בחייהם של  על המרכזים השפעת תבחינ

לרכוש  האפשרות, מוגבלות עם אנשים למען לפעול רצוןה – לעיל שצוינו המישורים לשלושת בנוגע

 םכתחומידורגו  עצמיה ביטחוןהו מסוגלותה תחושת הגברתו איופנ חברה חייב הצורך, כללי ידע

גם על של המרכזים ניכרת השפעתם הרבה  סחניןבושבע -בארב .ניכרת שפעההלמרכזים  שבהם

עם  התמודדל םיכולת לעו מוגבלות עם לאנשים חיוניים בנושאים תם של מקבלי השירותיםהבנ

 25.המרכזים מששת המשיבים תשובות התפלגותאת  מציג 14 תרשים .בעיות בירוקרטיות

 

 (142n=) יםהמרכז השפעת: 14 תרשים

 
 

 לשיפור והצעות יםצרכ

בצורך  נוגעת אחתה. םהמרכזי לרוב משותפותה בולטות, הצעות שתי עלו השוניםהראיונות  מן

 נוגעת והשנייה, הפעולה בין כל המרכזים לחיים עצמאיים ףשיתו את קדםלו הקשראת  לחזק

                                                           
25

שלוש דרגות: בן סולם  בחייהם ולדרגה על היבטים שוניםעל התבקשו להתייחס להשפעת המרכז  מקבלי השירותים 
  =יותר מבעבר.3=כמו בעבר, 2=פחות מבעבר, 1

2% 2% 2% 2% 4% 5% 9% 7% 
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 חודיותייגם הצעות  עלוהו הצעות אותן לע נוסףנוספים.  עניין לתחומי יםהמרכז פעילות הרחבתל

 הפעלתלעלה הצורך במתן ליווי והדרכה לצוות המרכז בהיבטים הקשורים  בירושלים – מרכז כלל

הוצע  בחיפהשבע עלה הצורך במינוי רכז חירום קבוע; -בבאר ;ופעילויותיו תכניותיו על המרכז

 לש המנהל בוועד חדשות דמויות לשלב הוצע בסחנין; מוגבלותלקיים קשר עם משפחות האנשים עם 

 גלילב במרחבו שונות; מוגבלותאביב עלה הצורך בהנגשת הציוד במרכז לאנשים עם -; בתלהעמותה

 עלה הצורך בהתאמת התקציב לפעילויות המתקיימות במרחב.  העליון

 

את הפעילויות המשותפות  ולהגבירהמרכזים לתחומי עניין נוספים  פעילותאת  להרחיב ההצעות

את  מציג 43 לוח .שירותיםה מקבלי תשובותמ גם ובלט מוגבלותא ולאנשים לל מוגבלותלאנשים עם 

 *.משיבים ציינו כי אין הצעות לשיפור( 12) המרכזים מששת המשיבים תשובות התפלגות

 

 (1n=26) יםהמרכז שירותי שיפורל הצעות :43 לוח

 n  הצעותה
 אחוז

 מהמשיבים

 55 69 נוספים עניין לתחומי המרכז פעילות את להרחיב

 ללא ולאנשים מוגבלותאת הפעילויות המשותפות לאנשים עם  בירלהג

 מוגבלות
35 28 

 20 25 הגיל או המוגבלות לסוג במרכז הפעילויות כניות את להתאים

 17 21 יותר גדוללמבנה  לעבור

 16 20 מאורגן הסעות מערך להפעיל

 סוגיםשל אנשים עם  רכיהםולצאת הציוד במרכז ולהתאימו  להנגיש

 של מוגבלות שונים
10 8 

 6 7 למרכז מחוץ טיולים לערוך

 5 6 המרכז צוות את להגדיל

 4 5 חניהמקום  לספק

 4 5 וההסברה הפרסום את להגביר

 3 4 התקציב את להגדיל

 3 4 הפעילות שעות את לשנות

 11 14 שונות

 אחוזים 100ועל כן סיכום האחוזים עולה על  ,אחת מתשובה יותר ציינו המשיבים מןכמה  *

 

 לעתיד תכניות

 ככל ,הםניכר כי התכניות לעתיד וכיווני הפעולה משתנים ממרכז למרכז, ו השוניםהראיונות  מן

, לדוגמההוא מתמודד.  עמםש אתגריםלו המרכז נמצא בוש ההתפתחות, קשורים לשלב הנראה

 הכשרות ייםלק מתכנן בחיפה המרכז ;הממסדעם  ביחסיושואף לחזק את מעמדו  בירושלים המרכז

 פועלאביב -בתל המרכז ;לשמר ולפתח את הקייםמתכנן  בסחנין המרכז ;המרכז לצוות מקצועיות

לקדם את  העליון בגליל המרחבואילו בכוונתו של  ,הקיימות התשתיות ביסוסלו החזון לגיבוש

 .הפעולה עם הרשויות המקומיות ףשיתו



104 
 

 והמלצות סיכום

 

 הפעלהה אופני: מרכזיים היבטים ניש לאור עצמאיים לחיים המרכזים תכנית נבחנה זה מסכם בדוח

 קשייםה, ובשירותי לשימוש מניעיםה, המרכז שירותי עם מוגבלות עם אנשים של היכרותה –

 השפעת – הפעילות תוצאות ;בקהילה שירותיםה לנותני כזהמר בין הגומלין ויחסי אתגריםהו

  . הקהילה לע תווהשפע מוגבלות עם אנשים של חייהם על המרכז

 

 המעורבים גורמים בידי לסייע עשוייםוה הממצאים מן העולים המרכזיים הנושאים יידונו זה בפרק

 הפעלתה אופן את בחוןל כןו שיפור הטעונים התחומים עלו שלה החוזק נקודות על לעמוד בתכנית

  26.בנושא החלטות ולהחליט בעתיד

 

 במרכזים הליבה תחומי

, מידע ומתן עמיתים ייעוץ – הליבה תחומי בארבעת עוסקים המרכזים לשכ מניחים התכנית מנהלי

 שינוי קידוםו עזר אביזרי בנושא ותמיכה ייעוץ, בקהילה עצמאיים חיים מקדמי שירותים פיתוח

 המרכזיםן מ ארבעה. כך הדבר אין הנתונים איסוף בעתש עלה הממצאים מן, זאת עם. חברתי

 כמו. מהםכמה ב רק עוסקים מרכזים שני ואילו, הליבה חומית ארבעת בכל מסוימת במידה עוסקים

בהירות מסוימת בנוגע להגדרת -אי שישנה ייתכן כי הרושם התקבל הנתונים איסוף במהלך, כן

. אלה תחומים של שונות בהגדרות שימוש עושים במרכזים תפקידיםהתחומי הליבה וכי בעלי 

 ייעוץ תחוםל השונים במרכזים התפקידים ליבע שנתנו השונה הפרשנותניתן להביא את  כדוגמה

 .העמיתים

 

 תחומי ארבעת בכל לעסוק המרכזים מכל לצפות ראוי אם השאלה נשאלת אלו ממצאים לאור

 אדם חוכ כגון, שלרשותם למשאבים בהתאם מהם בכמה רק לפעול הםל לאפשר יש שמא או, הליבה

 הגדרות את לחדד מקום יש, כן כמו. וצרכיה משרתים הם אותהש ולאוכלוסייה ,תקציבו מיומן

 .השונים במרכזים בהן השימוש את ידולהאח הליבה תחומי

 

 נכותי-רב שירות

 בפועל. מוגבלותה סוגי כלעם  אנשיםל פתרונות ויציעו יםשירות יספקו המרכזים כי ציפייה ישנה

מיעוטם רק ם אול ,של מוגבלות סוגים שוניםעם  אנשיםל שירותים אמנם ציעיםניכר כי המרכזים מ

של המרכזים לספק  םיכולתבשאלת  דוןל יששלאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית. ייתכן  גם פונה

 הנוגעים שונים היבטים ולבחון, קוגניטיבית מוגבלות לרבות ,מוגבלותכל סוגי ה עם אנשיםשירות ל

 .לכךאנשי הצוות  הכשרתו מותאמות ותכניות כלים פיתוח, לנושא םהיערכות בהם, לכך

 

 המרכזים שירותי עם היכרותה

 לחיים המרכזים עם מוגבלות עם אנשים של הראשונית ההיכרות כי עלה שנאספו מהחומרים

 דיים מוכרים אינם הם כי ןטענ המרכזים בכל כמעט, כן כמו". לאוזן מפה" לרוב נעשית עצמאיים

 לשם להיעזר מומלץי כו השונים באמצעים הפרסום להגברת לפעול יש כי ,מוגבלות עם אנשים בקרב
                                                           

26
 הג'וינט בטרם החל המחקר. שהעביר  שהוצגה במסמך כפי, עצמאייםלחיים תייחס לתכנית של המרכזים מפרק זה  
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 כל בעבור שנתי לאתגר השיווק נושא את להפוך לשקול יש עוד. המרכז ובחברי שיווק באנשי כך

 .בנושא ומפגשים עיון ימי ולארגן המרכזים

 

 המרכזים בשירותי לשימוש חסמיםה

 בהגעה הקושי ובראשונה בראש בהם, המרכזים לכל המשותפים חסמים מספר עלו הממצאים מן

גודלו ומספר  – המרכז מבנהו, מאורגן הסעות מערך היעדר בשל, היתר בין, המרכז יותלפעילו

 כל כי התכנית שאיפת ולאור לכך אי. השונות בפעילויות המשתתפים מספר את גבילמה – יוכיתות

 לסוגיית כולל פתרון למציאת לפעול יש, בשנה איש 1000-500-לכ שירותים יספק המרכזים מן אחד

 מקום יש, כן כמו. השירותים מקבלי מספר את להגדיל אפשרכדי שיהיה  מאורגןה הסעותה מערך

 מסונפות תהיינה אלה שלוחות. נוספים גאוגרפיים באזורים המרכזים של שלוחות פתיחת לשקול

 בהגעה לקושי הן המבנה גודלמ שנובע קושיל הן מסוים פתרון יציעו והן, הקיימים למרכזים

 .הקיימים למרכזים

 

 םוהשפעת מהמרכזים רצוןה ותשביע

 בפרט שונים מהיבטיםו בכלל המרכזים משירותי החברים של הרצון שביעות כי עלה הממצאים מן

 ,הפרט עם עבודהב והישגים הצלחות מרכזיםל כי ניכר. מקצועיותומו הצוות מיחס בייחודו, גבוהה

 הפגת, שלהםמי תחושת המסוגלות והערך העצ הגברת, החברים בהעצמתבאים לידי ביטוי ה

 ,אשר ומיומנויותידע  רכישתל המרכזים תורמים עוד. החברתיים רכיהםולצ מענה ומתן בדידותם

 השפעת בחינתבשוק העבודה.  להשתלבחברי המרכז  של את סיכוייהם שפריכולים ל ,בין השאר

 החל, למרכז ממרכז משתנה זה בתחום העיסוק אופן כיהעלתה  תעסוקתיה שילובהעל  יםהמרכז

 העבודה בשוק בהשתלבות לסייע העשויים ומיומנויות ידע המקניםקורסים תעסוקתיים  הצעתמ

 מקבלי של מדיווחיהם, זאת עםבמקומות עבודה.  מוגבלותוכלה בשילוב בפועל של אנשים עם 

 .למדי מצומצמתבתחום זה  ת המרכזיםהשפעש עלה השירותים

 

עדיין מוגבלת. ניתן היה  הםמ כמה תהשפעכי  התראה הקהילהעל  יםהמרכז השפעת בחינת

מסוימת על רמת המודעות  השפעהבתחום של קידום שינוי חברתי  התמקדוש מרכזיםללהתרשם כי 

 ההשפעה ממדי את לאמוד מנת עלזאת,  עם. מוגבלות עם אנשים כלפיחברי הקהילה  שלוהעמדות 

 אנשים של לוסייה הכלליתיש מקום לקיים סקר נרחב בקרב האוכ יותר מדויקת מצב תמונת ולקבל

 .מוגבלות ללא

 

  השונים והגופים הרשויות עם קשרים

, בסביבתםרשויות וגופים  עם הפעול שיתוףו שונים קשריםלחיים עצמאיים מקיימים  המרכזים

, משותפים פעילויותבו פרויקטיםבהיגוי משותפות, בהפניות הדדיות,  ועדות בקיום מתבטאיםה

 לחיים המרחב מנהלי עם הראיונותמ. גורמיםהאותם  של חלקי ןומימב זוכיםאף  לעתים אשר

 מסד-ישראל וינט'ג של הציפייה נוכח חווים שהםהקושי  עלה בהקשר זה העליון בגליל עצמאיים

לשקול  יש, זאת לאור. בעתיד המרחב פעלתה את אחריותו תחת שייקח גורם ימצאו שהם נכויות

 בוש"היום שאחרי", היום  עללחשיבה מחודשת  שיוקדש מנהלי המרכזים כל בהשתתפותדיון  ערוךל

חסותו על המרכזים לחיים עצמאיים. כמו כן, יש להעריך את התועלת  את עודהג'וינט לא יפרוס 

-ג'וינט ישראלמאת ההתנתקות  מקדמיםכה בהיבט זה ואת האופן שבו הם  שבמהלכים שננקטו עד
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 ניהול עצמאי. המעבר ל לקראתאת המרכזים  ומכינים נכויות מסד

 

 עצמאיים לחיים המרכזים בין פעולהה ףשיתו

, בין השונים הפעולה בין המרכזים ףשיתו את להגביר הוצעמן המרכזים לחיים עצמאיים  כמהב

. מוגבלות עם אנשים של לזכויות מודעותהוקידום  הממסד עםמעמדם ביחסיהם  חיזוקהיתר, לשם 

למידה מהצלחות וחשיבה  שםל המרכזים בין שריםהק בחיזוק חשיבותהן  אףרואות  המעריכות

 ,ניתן המרכזים בין פעולהה ףשיתו במסגרת. לפניהםהעומדים  אתגריםהו קשייםהמשותפת על 

 .השנה לאורך אודותיו עלשוטפים  דיוניםלהתמקד בנושא שנתי מסוים ולקיים  ,למשל

 

 מרכזיםה של והפעילות המשיכה ימוקד

 השייכות תחושת םה השירותים מקבלי בעבור המרכזים של שיכההמ ימוקד כי עלה הממצאים מן

 התעסוקה בתחום, זאת לעומת. בעבורם "השני הבית" המרכזים היותו החברים של וההעצמה

 מרכזים" שמם אף על וזאת מרובה הצלחה מרכזיםל ישש ניכר לא הכללית העצמאות ובתחום

-צותבאר עצמאיים לחיים במרכזים סקשע במחקר כי להזכיר חשוב זה בהקשר". עצמאיים לחיים

 תעסוקה, ביתה משק ניהול של בהקשר מוגבלות עם אנשים של בחייהם לטובה שינוי נצפה הברית

 .הכללית העצמאות שיפורו

 

 אם השאלה מתחדדת בפעילות המרכזים החברתי ההיבט של המרכזי המקום ולאור לעיל מהאמור

 של התחום קידוםב מאמצים להשקיע ,לחילופין או ויעדיהם המרכזים חזון את מחדש לשקולראוי 

 .םפעילותב עצמאיים חיים

 

 במרכזים השירותים מקבלי מספר

 עם. בשנה איש 1000-500-לכ שירותים יספק המרכזים מן אחד כלש היא השאיפה, לעיל שצוין כפי

 קבלוהת, מרכז מכל שירותים מקבלי חמישיםכ של הרשימ לספק המרכזים מנהלי כשהתבקשו, זאת

 שבחלקןו, שהתקבלו הרשימות אם השאלה ואפא נשאלת. יותר מצומצמות רשימות המרכזים ברוב

 שירותי את צורכים אכןש האנשים מספר על מלמדות, שירותים מקבלי שאינם אנשים הכילו אף

  .המרכז

 

 ההטמעה תהליך לקידום לפעול יש במרכזים יםהשירות מקבלי של םמספר את לאמוד מנת על

 התכנה הטמעת על נוסף למידע 28.המרכזים מן אחד בכל 27(CRM) לקוחותה קשרי תכנתב וששימהו

 2.29 נספח ורא, במרכזים

 

                                                           
27

 הםלקוחותילעקוב אחר  ניםמעונייה חברותבנים וארגוב המשמשתניהול קשרי לקוחות ל היא תכנה CRM תכנת 
 . אחדמרכזי במאגר מידע  אודותיהםולרכז את כל המידע על  , להיות עמם בקשר מתמידהפוטנציאליים והקיימים

28
 ובעמותה אביב-לבת במרכז ,"אלמנאל" המפעילה ובעמותה בסחנין במרכז בהצלחה CRM תכנת הוטמעה כה עד 

 עזר אבזרי התאמת בנושא עצמאיים לחיים המרכזים לכל רוחבי שירות הנותנת מילב"ת ובעמותת "בקול" המפעילה
 המפעילה ובעמותה העליון בגליל במרחב הטמעה בתהליכי תכנהה נמצאה המחקר עריכת בעת מסייעת. וטכנולוגיה

  בחיפה. במרכז התכנה תוטמע בהמשך בירושלים. במרכז כןו "ישראל נגישות"
29
 .עצמאיים לחיים במרכזים CRM תכנת הטמעת בנושא הג'וינט שהעביר מסמך 
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 נוספים למחקרים והצעות המחקר מגבלות

 :מגבלות מספרשלפנינו  למחקר

 אינו הוא כי וייתכן ,מצומצם היה המרכזים מן אחד בכל השאלון על המשיבים מספר .א

 ;לאשורו המצב את משקף

 בזמן המרכזים מצב את תארל נועד מחקרה, אורך מחקר ולא נקודתי מחקר היותוב .ב

 ;מסוים

 ארוך היה מסכםה דוחה כתיבת עד האיכותניים החומרים איסוף משלב שעבר הזמן פרק .ג

  ;שינויים חלו המרכזים מן כמהב כי ייתכן כן עלו, למדי

 ברוב עמד השאלונים וימיל סיום עד האיכותניים החומרים איסוף שלבמ שעבר הזמן פרק .ד

 הממצאים בין התאמות-אי מסוימים במקריםהתגלו  כן ועל, שנה מחצי יותר על המרכזים

 .הכמותיים ממצאיםל האיכותניים

 

 התערבותה תכניות את בחןי אשר אורך מחקר במרכזים לערוך לשקול יש זה למחקר בהמשך

 לפעילות מודל לפיתוח רוםלת עשוי אורך מחקר. שלפנינו המחקר ממצאיל בהתאם גובשושי

 כל של והקהילתיים הגאוגרפיים מאפייניםה להתאמ אפשרתש ותגמיש על הקפדהב בארץ המרכזים

 .מרכז

  

 עם אנשים של רבים לצרכים פתרונות מציעה אכן עצמאיים למרכזים התכנית כי נראה, לסיכום

כל  עבורבו המרכזים כלל בעבור נוספת חשיבההמצדיקים  בתכנית היבטים ישנם, זאת עם. מוגבלות

 . ומרכז מרכז

  

  



108 
 

 מקורות רשימת

 

: ירושלים. בקהילה פיזיים נכים של עצמאיים חיים תומך מערך – ם"מעצ(. 2006. )י, קינג., נ, גזית

 .ברוקדייל מכון-ינט'ג-מאיירס

ב 52דוח שנתי : בתוך. ובעבודה בחברה מוגבלות בעלי אנשים שילוב(. 2002) המדינה מבקר דוח

 . המדינה מבקר משרד: ירושלים .2000ולחשבונות שנת הכספים  2001שנת ל

 רווחה, פסיכולוגית העצמה לבין לקוח מוכוונות גישת יישום בין הקשר(. 2008. )י, ויקסלבאום

 אוניברסיטת .M.A עבודת. בהתנדבות הפעילים נכויות עם אנשים בקרב בקהילה ושילוב אישית

 .אילן-בר

 חמש לסיכום ח"דו – העבודה בשוק מוגבלות עם אנשים לשילוב המטה. (2013) ת"התמ משרד

 .האחרונות השנים

 משרד, ישראל מדינת. 2004 – בישראל מוגבלות עם אנשים(. 2004. )פ, מיכלסון., ד, פלדמן

 .מוגבלות עם לאנשים השוויון ונציבות המשפטים

. ש, חיימוביץ., ד, להב יעל., ד ,פלדמן: בתוך. קונספטואלי רקע – נגישות(. 2007. )ש, רייטר

. 108-81 מ"ע, 21-ה המאה בפתח מוגבלות עם לאנשים הישראלית החברה נגישות(. עורכים)

 .מוגבלות עם לאנשים השוויון ונציבות המשפטים משרד, ישראל מדינת

Boschen, C. and Gargaro, J. (1998) Independent living long-term outcome variables in 

spinal cord injury: A replication of DeJong. International Journal of Rehabilitation 

Research, 21, 285-300.  

Hutchison, P. et al. (2000). Canadian Independent Living Centers: Impact on the 

community. International Journal of Rehabilitation Research, 23 (2), 61-74. 

Kaufman-Scarborough, C. & Baker, S.M. (2005). Do people with disabilities believe the 

ADA has served their consumer interests?. The Journal of Consumer Affairs, 39 (1). 

1-26. 

Liewellyn, A. & Hogen, K. (2000). The use and abuse of models of disability. Disability 

and Society, 15 (1), 157-165. 

Nosek, M.A., Fuhrer, M.J. and Howland, C.A. (1992) Independence among people with 

disabilities: II. Personal independence profile. Rehabilitation Counseling Bulletin, 36, 

21-36.  

O'Day, B. et al (2004). Consumer outcomes of Centers for Independent Living program. 

Journal of Vocational Rehabilitation, 20, 83-89. 

O'Day, B. (2006). Centers for Independent Living: Advocates for disability rights. 

Journal of Community Development Society, 37 (3), 4-12. 



109 
 

Roberts, E. V, (1989). “A History of Independent Living Movement: A Founder's 

perspectives". In: B. W. Heller, L. M. Flohr and L. S. Zegans (eds.), Psychological 

Interventions with Physically Disabled Persons. New Jersey: Rutgers University Press, 

231-244. 

Wright, G.N. (1980). Total rehabilitation. 733-789. Boston, MA: Little Brown and 

Company.  

http://www3.subr.edu/rehabilitation/RRIUP/select%20publications/Role%20of%20Ind

ependent%20Living.pdf 

 

 

  

http://www3.subr.edu/rehabilitation/RRIUP/select%20publications/Role%20of%20Independent%20Living.pdf
http://www3.subr.edu/rehabilitation/RRIUP/select%20publications/Role%20of%20Independent%20Living.pdf


110 
 

 נספחים
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 1 נספח

 

 מרכז לפי רקע נתוני: 1 לוח

 
 ירושלים

-באר

 שבע
 אביב-תל סחנין חיפה

 גליל

 עליון

       מין

 (82%) 14 (27%) 7 (63%) 17 (61%) 11 (50%) 7 (32%) 13 זכר

 (18%) 3 (73%) 19 (37%) 10 (39%) 7 (50%) 7 (68%) 27 נקבה

       גיל

34-20 6 (15%) 3 (21%) 4 (22%) 10 (40%) 7 (28%) 2 (12%) 

49-35 9 (22%) 1 (7%) 8 (45%) 11 (44%) 7 (28%) 5 (29%) 

64-50 15 (38%) 6 (43%) 4 (22%) 4 (16%) 10 (40%) 7 (41%) 

 (18%) 3 (4%) 1 - (11%) 2 (29%) 4 (25%) 10 ומעלה 65

       השכלה

 (6%) 1 (4%) 1 (17%) 4 - - (10%) 4 יסודית

 תעודת ללא תיכונית

 בגרות
15 (38%) 7 (54%) 7 (41%) 9 (37%) 3 (12%) 7 (41%) 

 תעודת עם תיכונית

 בגרות
12 (30%) 2 (15%) 2 (12%) 7 (29%) 7 (28%) 3 (18%) 

 (18%) 3 (4%) 1 - (24%) 4 (8%) 1 (12%) 5 אקדמית לא תיכונית-על

 (18%) 3 (52%) 13 (17%) 4 (24%) 4 (23%) 3 (10%) 4 אקדמית

       משפחתי מצב

 (41%) 7 (63%) 15 (40%) 10 (59%) 10 (7%) 1 (33%) 13 רווק

 (47%) 8 (8%) 2 (56%) 14 (29%) 5 (64%) 9 (25%) 10 נשוי

 (6%) 1 (29%) 7 (4%) 1 (6%) 1 (22%) 3 (27%) 11 גרוש

 (6%) 1 - - (6%) 1 (7%) 1 (15%) 6 אלמן

       מגזר

 (88%) 15 (100%) 26 - (94%) 17 (71%) 10 (98%) 39 יהודי

 (12%) 2 - (100%) 27 (6%) 1 (29%) 4 (2%) 1 ערבי

       מוצא ארץ

 (53%) 9 (81%) 21 (100%) 25 (56%) 10 (43%) 6 (83%) 33 ישראל

/  אירופה מערב מדינות

 הצפונית אמריקה
- 1 (7%) 1 (6%) - 1 (4%) - 

 ודרום מרכז מדינות

 אמריקה
- - -  - - - 
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 אירופה מזרח מדינות

 ומדינות רוסיה כולל)

 (לשעבר המועצות ברית

- 2 (14%) 5 (28%) - 2 (8%) 1 (6%) 

 מזרח/  אסיה מדינות

 אסיה
1 (2%) - 2 (11%) - 2 (8%) 3 (18%) 

 (23%) 4 - - - (36%) 5 (13%) 5 אפריקה צפון מדינות

 - - - - - (2%) 1 האתיופי

       המוגבלות סוג

 (26%) 7 (37%) 13 (50%) 13 (39%) 10 (45%) 9 (46%) 23 פיזית

 - - - (11%) 3 - (6%) 3 דיבור

 או/ו ראייה) חושית

 (שמיעה
6 (12%) 5 (25%) 1 (4%) 5 (19%) 9 (26%) 11 (41%) 

 (4%) 1 (6%) 2 (8%) 2 (4%) 1 - (2%) 1 נפשית

 (7%) 2 (3%) 1 - (8%) 2 - - תקוגניטיבי

 (7%) 2 (17%) 6 - (23%) 6 - (20%) 10 נוירולוגית

 (15%) 4 (11%) 4 (23%) 6 (11%) 3 (30%) 6 (14%) 7 כרונית מחלה

       מגורים

 (24%) 4 (54%) 14 (24%) 6 (35%) 6 (36%) 5 (36%) 14 לבד, בדירתך

 (12%) 2 (15%) 4 (52%) 13 (24%) 4 (7%) 1 (10%) 4 הורייך עם

 (24%) 4 (12%) 3 (4%) 1 (18%) 3 (50%) 7 (26%) 10 ךזוג בת/  בן עם

 (41%) 7 (4%) 1 (20%) 5 (12%) 2 (7%) 1 (8%) 3 ילדיך/  משפחתך עם

 לאנשים דיור במסגרת

 מוגבלות עם
2 (5%) - 1 (6%) - 1 (4%) - 

 - (12%) 3 - (6%) 1 - (15%) 6 ת/מטפל עם בדירתך

       סקיםמוע

 (23%) 4 (40%) 10 (12%) 3 (41%) 7 (15%) 2 (40%) 16 כן

 (77%) 13 (60%) 15 (88%) 22 (59%) 10 (85%) 11 (60%) 24 לא

        התעסוקה סביבת

 (75%) 3 (90%) 9 (67%) 2 (86%) 6 (100%) 2 (81%) 13 רגילה עבודה סביבת

 (25%) 1 (10%) 1 (33%) 1 (14%) 1 - (6%) 1 נתמכת תעסוקה

 - - - - - (13%) 2 מוגנת תעסוקה

 

 

 

 

 



113 
 

 2 נספח

 

 עצמאיים לחיים במרכזים( CRM) לקוחות קשרי ניהולל התכנה תעמטה

 טכנולוגיים וכלים טכנולוגיה על פעילותה את להשתית חייבת המודרני בעידן חיים החפצה עמותה"

, שוטף בתפעול החל. עמותה כל של לותהבפעי היסוד לאבן הפכו מודרניות מידע מערכות. עכשוויים

 אתר מתוך." )אפקטיביות למדידת ועיבודם הנתונים באיסוף וכלה העבודה בתהליכי תמיכה

 (.אנפיטק

 

 לקוחות קשרי ניהולל התכנה את להטמיע אסטרטגית החלטההחליט  נכויות מסד-ישראל וינט'ג

(CRM )חברת של salesforce של העבודה תהליכיו בפונים טיפולה, העמותה ניהולאת  עלייכדי ל 

 והערכת תוצאותה מדידת, ביעדים עמידה אחר המעקב את לשפרו עצמאיים לחיים המרכזים

 ללא עמותה לכל סיגול מאפשרתו העמותה צורכי לכל מתכלל פתרון הציעמ אף התכנה .תפוקותה

 .נוספות כנותבת צורך

 

 .תאגידית פילנתרופיה תכנית במסגרת מותותלע חינם רישיונות עשרה עד מעניקה salesforce חברת

 העמותה לצורכי התכנה תהתאמ את .כשירות ומסופק תושוטפ הוצאות מצריך אינו בתכנה השימוש

 .נכויות מסד-ישראל וינט'ג במימון אנפיטק עמותת מבצעת עצמאיים לחיים המרכז את המפעילה

 

 וינט'ג של המחשוב מחלקת שיתוףב נבנה עצמאיים לחיים במרכזים התכנה תלהטמע מרכזי מודל

 תוגדר היא נוספים במרכזים התכנה הטמעת עתב .היום עד מרכזיםמן הכמה ב הותקן והוא, ישראל

 .הרכיבים ושאר דוחותה, ביניהם והקשרים הישויות, השדות, המסכים – מרכז לכל במיוחד ותתוכנן

 


