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מערך המחקר// 1

להאירמנתעל,רשתשלהמוגןדיורבתידיירישלהרצוןשביעותרמתבחינת

לפיתוחמושכלותהחלטותלגבשו,המקוםשלוהחולשההחזקהנקודותאת

.הרשתוטיפוח

נתמכיםדיירים,עצמאייםדייריםנמניםהרשתשלההוריםבתידייריבין

בקרבהרצוןשביעותסקראתלבצעהוחלטהנוכחיבמחקר.סיעודייםודיירים
.הוריםבתיבשלושתהעצמאייםהדייריםכלל

:וכמותניים ושילוב ביניהםנתונים איכותניים איסוף כלל מערך המחקר 

ראיונות עומק.

 (.פגישה קבוצתית)מיקוד קבוצות

 שביעות הרצוןסקר.

 הנוכחיבדוחצגתממצאי המחקר מוגשים כלל.

המחקרמטרות 

אוכלוסיית המחקר

, כלי המחקר

המחקר שלבי 

איסוף הנתוניםומערך 



שיעור ההיענות לסקר// 2

משיבים61–בית ב 

היענות40%-כ
שאלונים מלאים 61התקבלו 

מכלל אוכלוסיית  46%המהווים 

.המחקר

דיירים  150-מונה כבית ב 

עצמאיים ובכך שיעור היענות  

לסקר במסגרת הבית נע סביב  

40%.

משיבים29–בית א 

היענות40%-כ
שאלונים מלאים 29התקבלו 

מכלל אוכלוסיית  22%המהווים 

.המחקר

דיירים עצמאיים  60-כבית א מונה 

ובכך שיעור היענות לסקר 

.40%במסגרת הבית נע סביב 

משיבים43–בית ג 

היענות40%-כ
שאלונים מלאים 43התקבלו 

מכלל אוכלוסיית  32%המהווים 

.המחקר

דיירים  100-כהבית מונה 

עצמאיים ובכך שיעור היענות  

לסקר במסגרת הבית נע סביב  

40%.

46%

22%

32%

בית ב

בית א

בית ג

אחוזי היענות לשאלון מתוך  

כלל המשיבים ברשת



מאפייני רקע של אוכלוסיית המחקר// 3

את  לסרטט של אוכלוסיית המחקר מאפשרת לנו הרקע בחינת מאפיינים 

לאור אותם  , המחקרממצאי ובהמשך להסביר את , האוכלוסייהפרופיל 

.  הנשאליםפילוחים משמעותיים המגלים את השונות בין ולאור מאפיינים 

:בסקר הםושנבחנו , ראיונות העומקהרקע שנמצאו רלוונטיים לאור מאפייני 

ומיןגיל -דמוגרפיים מאפיינים 3.1

ותק בבית  -הדייר " שייכות וקרבת"ההמצביעים על מידת מאפיינים 3.2

וקרובים בסביבת הבית

תדירות יציאה -המצביעים על מידת העצמאות של הדייר מאפיינים 3.3

פרטימהדיור מוגן ושימוש ברכב 

מאפייני רקע של 
אוכלוסיית המחקר



התפלגות מגדרית–מאפיינים דמוגרפיים // 3.1

27.6

72.4

גבר

אישה

0 50 100

רוב נשים

 דומה בשלוש הבתים  התקבלה התפלגות

(  70%-מעט יותר מ)קיים רוב נשי כאשר 

(.30%-קרוב ל)גברי ומיעוט 

אוכלוסיית הדיירים  

העצמאיים  

המשיבים לסקר

כלל הדיירים  אוכלוסיית 

מתוך  )העצמאיים ברשת 

(קבצים מנהליים

 אוכלוסיית המחקר מתפלגת באופן דומה בין הבתים כאשר קיים רוב נשי

ניתן לציין את ההבדל בו  (. 25%בממוצע )ומיעוט גברי ( 75%בממוצע )

30%-גברים לעומת בית ג בו נמנים קרוב ל20%בבית ה נמנים רק 

.גברים

מדגם משיבי הסקר מייצג את  

כלל אוכלוסיית המחקר מבחינת  

התפלגות מגדרית

74 71 79

26 29 21

בית א בית ג בית ב

אישה גבר



גיל  –מאפיינים דמוגרפיים // 3.1

87ממוצע –גיל 

 87.14ממוצע הגיל בקרב כלל אוכלוסיית המחקר הוא.

 הבתיםשלושת בכל 99-ל70גילאי הדיירים נעים בין .

10%-כבשלושת הבתים , דומהבאופן , כאשר

48%, 79-70מהאוכלוסייה משתייכים לשכבת גיל 

.100-90בשכבת גיל 41%-ו89-80בשכבת גיל 

90.40

88.89

84.05

בית א

בית ג

בית ב

גיל ממוצע בכל בית

 הבתים משקפת בשלושת ממוצע הגיל חישוב

מבוגרת יותר  בית א אוכלוסיית שבה תמונה 

יותר  צעירה ואוכלוסיית בית ב ( 90גיל ממוצע )

(.84גיל ממוצע )

אוכלוסיית הדיירים  

המשיבים לסקרהעצמאיים 

 87.41אוכלוסיית הדיור המוגן היא ממוצע הגיל בקרב.

  חישוב ממוצע הגיל בשלושת הבתים משקפת תמונה שבה אוכלוסיית

.יותרצעירה ואוכלוסיית בית ב יותר בית א ובית ג מבוגרת 

כלל הדיירים אוכלוסיית 

העצמאיים ברשת
(מתוך קבצים מנהליים)

87ממוצע –גיל 

מדגם משיבי הסקר מייצג את  

כלל אוכלוסיית המחקר מבחינת  

התפלגות גיל

89.04

89.3

85.64

בית א

בית ג

בית ב

גיל ממוצע בכל בית



התפלגות גיל לפי שכבות גיל–מאפיינים דמוגרפיים // 3.1

התפלגות גיל ברשת

גם בחלוקת הגיל לפי  

נמצא כי מדגם  , שכבות

משיבי הסקר מייצג את 

כלל אוכלוסיית המחקר  

(התפלגות אחוזים דומה)

10%

50%

40%

79עד גיל  80-89 ומעלה  90

4%התפלגות גיל לפי בתים

42%55%

בית א

79עד גיל 

80-89

ומעלה  90

9%

41%
50%

בית ג

79עד גיל 

80-89

ומעלה  90

14%

60%

27%

בית ב

79עד גיל 

80-89

ומעלה  90

  אוכלוסיית דיירי הרשת

(  הדיירים העצמאיים)

מתחלקים לפי שכבות גיל 

כך שמחצית הדיירים בני  

מעל גיל 40%, 89עד 80

ועשירית מתחת לגיל 90

80.

  חלוקה לפי בתים משקפת

אכן כי בבית ב אחוזי  

הדיירים בעלי שכבות גיל 

צעירות יותר מעט גבוהים  

רוב הדיירים  , ובבית א. יותר

.90מעל גיל 



"שייכות וקרבה"מאפייני רקע // 3.2

בביתותק

 הדיירים התבקשו לציין את הוותק שלהם בבית

הוותק הממוצע של כלל . על פי מספר השנים

שנים כאשר התפלגות השנים  4.75הדיירים הינו 

.שנים15לבין ( ופחות)נעה בין שנה 

לפי שכבות ותק, חלוקת ממוצע ותק הדיירים  ,

-ל, מהדיירים פחות משנה ותק10%-מגלה כי ל

שנות ותק ולמרבית  10-מהדיירים יותר מ8%

.שנות ותק בבית10-ל5בין , (60%-כ)הדיירים 

  פילוח חישוב ממוצע ותק הדיירים בין שלושת

הבתים משקף תמונה שבה לדיירי בית א ותק  

.גבוה יותר ולדיירי בית ב ותק נמוך יותר

 בין שכבות גיל לבין שכבות ותק  קיימת קורלציה

מן הסתם שכבת המבוגרים עם ותק גבוה יותר  )

(.משכבות הצעירים

קרובים בסביבת הבית

9.3

57.9

25.2

7.5

חלוקת ותק הדיירים לפי ארבע  
שכבות ותק

עד שנה ותק

בין שנה לחמש שנות ותק

שנות ותק10בין חמש ל

שנות ותק10-יותר מ

5.036

6.036

3.767

בית ג

בית א

בית ב

ותק ממוצע של הדייר  
העצמאי

51.2

46.4

42.6

בית ג

בית א

בית ב

קרובים המתגוררים בסביבת הדיור מוגן

 הדיירים נשאלו אם יש להם קרובים

.  שמתגוררים בסביבת דיור המוגן

מהדיירים השיבו כי יש להם קרובים 45%-כ

.המתגוררים בסביבת הדיור המוגן

 פילוח לפי שלושת הבתים מגלה כי לדיירי בית

ג יש יותר קרובים בסביבת הבית מאשר לדיירי 

.בית ב



16.3

7.1

25.9

0 50 100

בית ג

בית א

בית ב

"עצמאות"מאפייני רקע // 3.3

תדירות היציאה מהדיור המוגן

 בין , נבחנהמידת העצמאות של הדייר העצמאי

:  כגון)הדייר על ידי תדירות היציאות של ,  השאר

(.לבדיקות, לקניות, לביקורים, לבילויים

  פילוח תשובותיהם של הדיירים לפי בתים מגלה

כי באופן מובהק דיירי בית ב יוצאים מהבית יותר  

-נמצא כי יותר מ. 'מאשר אלה שבבתים בעיר ט

יותר מפעם  "מדיירי בית ב יוצאים מהבית 80%

.בבית א21%-בבית ג ו34%לעומת " בשבוע

שימוש ברכב פרטי
 בין השאר, נבחנהמידת העצמאות של הדייר העצמאי  ,

.בומשתמש שהוא רכב לו האם יש -השאלה על ידי 

  נמצא כי למעט מדיירי הרשת יש רכב פרטי בו הם

אחוז המשתמשים  , גם במקרה זה, ושוב. משתמשים

מאשר בבית ג  ( 26%)ברכב פרטי גבוה יותר בבית ב 

(.7%)או בבית א ( 16%)

34.1

20.7

81.8

29.3

34.5

9.1

12.2

17.2

3.6

24.4

27.6

5.5

בית ג

בית א

בית ב

יותר מפעם בשבוע מפעם בשבוע בממוצע

פעם בשבועיים בממוצע לעיתים רחוקות יותר



ממצאי הסקר// 4

שירותי המזון4.1

וסביבתוהמוגן הדיור 4.2

המוגןוהפעילויות במסגרת הדיור השירותים 4.3

המוגןואיכות החיים בדיור החוויה 4.4

המוגןבדיור הצוות 4.5

הדיירים הנתמכים והסיעודייםאגף 4.6

ממצאי הסקר 
לפי נושאים



שירותי המזון// 4.1

המוצעות בדיור לאילו ארוחות 

?רשומים הדייריםהמוגן

2.4% 0.0%

62.3%53.7%

27.6%

22.6%

0.0%

3.4%

0.0%
43.9%

69.0%

15.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

בית ג בית א בית ב

כללאוכלבחדראוכלאיני בלבדצהרייםארוחת

ובוקרערבארוחת ביוםארוחותשלוש

הדיירים שאינם 

משתתפים בארוחות 

המוצעות התבקשו  

לציין את הסיבות לכך

אני מעוניין לנהל משק בית  

עצמאי

מכלל הדיירים  44%

(מבית במתוכם 26דיירים כאשר 27כלומר )

אני לא מעוניין להיות מוגבל  

של הגשת הארוחותלשעות 

מכלל הדיירים  38%

(מבית במתוכם 17דיירים 23כלומר )

האוכל אינו טעים לי
מכלל הדיירים  5%

(כלומר שלושה דיירים בלבד)

שירותי המזון יקרים לי
מכלל הדיירים  7%

(כלומר ארבעה דיירים)

 ארוחת  "מתחלקים בין בית ג כל דיירי

שלוש ארוחות  "לבין ( 54%" )צהריים בלבד

(.44%" )ביום

 שלוש ארוחות  "רשומים לבית א רוב דיירי

(.69%" )ביום

 כלל  אינם אוכלים ( 62%)בית ב רוב דיירי

.בחדר אוכל



בית א

שביעות רצון משירותי  

המזון בבית בית א

רצוןשבעיאביתדיירימרבית

כמות:מבחינתבביתהמזוןמשירותי

גיוון,המזוןהגשתאופן,האוכל

בחדרשלהםהקבועהמיקום,האוכל

לצרכיםהאוכלהתאמת,האוכל

האוכלטעם,הדייריםשלמיוחדים

רגעמהוויםהארוחותשזמניכךועם

.נעיםחברתי

מרוצה  /מסכים

או  

מרוצה  /מסכים

במידה רבה

89.3%כמות האוכל המוגש מספקת
מבחינת כמות  גבוהה מאוד שביעות רצון 

האוכל

המזון מוגש בצורה נעימה  

ואסתטית
86.2%

שביעות רצון גבוהה מאוד מבחינת הגשת  

המזון

85.2%(יש מבחר)האוכל מגוון 
שביעות רצון גבוהה מאוד בנושא הגיוון  

שבארוחות

המיקום הקבוע שלי בחדר  

האוכל מתאים לי
82.8%

מבחינת מקום  מאודשביעות רצון גבוהה

הישיבה

האוכל מותאם לצרכים  

כגון  )מיוחדים של הדיירים 

(הגבלות רפואיות או דיאטה
66.7%

או חשים )יותר ממחצית הדיירים חשים 

שהארוחות מותאמות  ( במידה רבה

מהדיירים  20%-לצרכים מיוחדים ו

.במידה בינוניתהסכימו

64.3%האוכל בדרך כלל טעים

או  )יותר ממחצית הדיירים מרוצים 

האוכל  מטעם( מרוצים  במידה רבה

.במידה בינוניתשליש הדיירים הסכימוו

זמן הארוחה הוא רגע חברתי  

נעים עבורי
55.2%

מחצית מהדיירים הסכימו או הסכימו  

הארוחה  זמן"במידה רבה עם המשפט 

ושליש הסכימו  , "הינו רגע חברתי נעים

. במידה בינונית

התשובות לשאלות המופיעות בלוח *

זה משקפות את תשובותיהם של  

כלל הדיירים המשתמשים בשירותי 

דיירים המהווים  20%-כ)המזון 

8ו( שליש מאוכלוסיית המשיבים

דיירים שאינם משתמשים בשירותי 

דיירים שאינם  33מתוך 8)המזון 

(.משתמשים בשירותי המזון



בית ב

שביעות רצון  

משירותי המזון  

בבית ב

שבעיבביתדיירימרבית

משירותיגבוההבמידהרצון

כמות:מבחינתבביתהמזון

הקבועהמיקום,האוכל

טעם,האוכלבחדרשלהם

שזמניומכךהאוכל

רגעמהוויםהארוחות

.נעיםחברתי

מעטרצוןשביעותהתקבלה

לאופןבנוגעיותרנמוכה

להתאמת,המזוןהגשת

שלמיוחדיםלצרכיםהאוכל

.האוכלולגיווןהדיירים

מרוצה או  /מסכים

מרוצה  /מסכים

במידה רבה

כמות האוכל המוגש  

מספקת
מבחינת כמות האוכלגבוהה מאוד שביעות רצון 90.6%

המיקום הקבוע שלי בחדר  

האוכל מתאים לי
82.8%

שביעות רצון גבוהה מאוד מבחינת מקום  

הישיבה

71.9%האוכל בדרך כלל טעים

התקבלה שביעות רצון גבוהה מאוד מבחינת  

או הסכימו  )הסכימו 72%כאשר , טעם האוכל

מהדיירים  25%-עם המשפט ו( במידה רבה

הסכימו עם המשפט במידה בינונית

זמן הארוחה הוא רגע 

חברתי נעים עבורי
68.8%

זמן הארוחה הינו רגע  "רוב הדיירים חשים כי 

.  לא הסכימו עם המשפט10%". חברתי נעים

המזון מוגש בצורה נעימה  

ואסתטית
56.7%

התקבלה שביעות רצון ממוצעת גבוהה מבחינת  

כאשר יותר ממחצית הסכימו או  הגשת המזון

ורבע הסכימו  הסכימו במידה רבה עם המשפט

.במידה בינונית

האוכל מותאם לצרכים  

כגון  )מיוחדים של הדיירים 

הגבלות רפואיות או 

(דיאטה

52.6%

התאמת  "הסכמה ממוצעת עם נושא התקבלה

כאשר מחצית הסכימו  " האוכל לצרכים מיוחדים

-במידה בינונית ו25%, או הסכימו במידה רבה

.לא הסכימו10%

51.7%(יש מבחר)האוכל מגוון 

שביעות רצון ממוצעת בנושא גיוון התקבלה

האוכל כאשר מחצית הדיירים הסכימו או  

40%-הסכימו במידה רבה עם המשפט ו

.הסכימו במידה בינונית



בית ג

שביעות רצון  

משירותי המזון  

בבית בית ג

רצוןשבעיגביתדיירימרבית

כמותמבחינתהמזוןמשירותי

שלהםהקבועהמיקום,האוכל

הגשתאופן,האוכלבחדר

הארוחותשזמניומכךהמזון

.נעיםחברתירגעמהווים

בינוניתרצוןשביעותהתקבלה

.האוכלולטעםלגיווןביחסיותר

נושא התאמת האוכל  , לבסוף

לצרכים מיוחדים של הדיירים  

זכה לשביעות רצון  

.נמוכה/בינונית

מרוצה  /מסכים

או  

מרוצה  /מסכים

במידה רבה

כמות האוכל המוגש  

מספקת
93.3%

מבחינת כמות  גבוהה מאוד שביעות רצון 

האוכל

המיקום הקבוע שלי בחדר  

האוכל מתאים לי
86.7%

שביעות רצון גבוהה מבחינת מקום  

הישיבה

המזון מוגש בצורה נעימה  

ואסתטית
80.0%

שביעות רצון גבוהה מבחינת הגשת  

המזון

זמן הארוחה הוא רגע 

חברתי נעים עבורי
60.0%

מדיירי בית ג מסכימים או מסכימים  60%

במידה רבה עם כך שזמן הארוחה מהווה  

רגע חברתי נעים

53.3%(יש מבחר)האוכל מגוון 

או  יותר ממחצית הדיירים מסכימים

מסכימים במידה רבה עם כך שהאוכל  

.שליש נוסף מסכים במידה בינונית. מגוון

43.3%האוכל בדרך כלל טעים

מהדיירים דיווחו על כך שהאוכל 40%-כ

הסכמה או הסכמה  )בדרך כלל טעים 

נוספים מסכימים  40%-ו( במידה רבה

.במידה בינונית

האוכל מותאם לצרכים  

כגון  )מיוחדים של הדיירים 

הגבלות רפואיות או 

(דיאטה

32.0%

או )רצון שליש מהדיירים הביעו שביעות

האוכל  "עם כך ש( שביעות רצון רבה

ויותר ממחצית  , "מותאם לצרכים מיוחדים

הדיירים הביעו שביעות רצון בינונית  

.בנושא
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כמות האוכל  
המוגש מספקת

המיקום הקבוע  
שלי בחדר 

האוכל מתאים  
לי

האוכל בדרך 
כלל טעים

זמן הארוחה 
הוא רגע  

חברתי נעים 
עבורי

המזון מוגש  
בצורה נעימה  

ואסתטית

האוכל מותאם  
לצרכים 

מיוחדים של  
כגון  )הדיירים 

הגבלות  
רפואיות או 

(דיאטה

האוכל מגוון 
(יש מבחר)

בית ב

בית ג

בית א

סיכום השוואתי–שירותי המזון // 4.1

(70%-יותר מ)שביעות רצון גבוהה מאוד = 3

(70%לבין 50%בין )שביעות רצון גבוהה = 2

(50%-פחות מ)שביעות רצון בינונית = 1



תרשים השוואתי–הדיור המוגן וסביבתו // 4.2

60%
66%

60%
66%

58%

86%89%90%89%
96% 94%96%

91%

67%

95%

הדיור , באופן כללי
המוגן נקי ומטופח

המרחבים הציבוריים 
החיצוניים בדיור 

שבילי , הגינה)המוגן 
, נקיים( הכניסה

נעימים ומטופחים

האזורים הציבוריים  
בתוך הדיור המוגן 

, חדר האוכל)
,  הלובי, המועדון

השירותים  
, נקיים( הציבוריים

נעימים ומטופחים

אני מרוצה מרמת  
הניקיון בחדר שלי

המיקום של הדיור  
המוגן נוח לי 

מבחינת קרבה או )
(נגישות

בית ג

בית א

בית ב

(  4)אחוזי הדיירים שהסכימו 

(  5)או הסכימו במידה רבה 

עם המשפטים המופיעים  

בתרשים



סיכום השוואתי

הדיור המוגן וסביבתו// 4.2

מדיירי בית ב ודיירי בית א דיווחו על שביעות  85%-יותר מ

מהמרחבים  , רצון גבוהה מרמת הניקיון והטיפוח בדיור המוגן

מהאזורים הציבוריים בתוך הדיור  , החיצוניים בדיור המוגן

.המוגן ומהמיקום של הדיור המוגן מבחינת קרבה ונגישות

שביעות רצונם של דיירי בית ג נמצאה מעט נמוכה  , לעומתם

.בנוגע לנושאים הללו( הסכמה60%סביב )יותר 

 נושא רמת הניקיון בחדר קיבל שביעות רצון גבוהה בבית א

בבית ב ( 65%סביב )ושביעות רצון ממוצעת יותר ( 89%)

.ובית ג



השירותים והפעילויות במסגרת הדיור המוגן// 4.3
בית א

לא רלוונטי

אחוז המשיבים  

המרוצים והמרוצים  

במידה רבה

7.1%78.6%שירותים רפואיים
השירותים הרפואיים זכו לשביעות רצון גבוהה יחסית  בבית בית א 

(דיירים מרוצים או מרוצים במידה רבה80%כמעט )לשירותים הנוספים 

של  " קפה ועוגה"

אחר הצהריים
14.8%74.1%

דיווחו על כך שהם מרוצים או מרוצים מאוד  כשלושה רבעים מדיירי בית א 

".קפה ועוגה"מפעילות 

23.1%61.5%שירותי כביסה
(  או שביעות רצון רבה)דיווחו על שביעות רצון בית א מדיירי 60%-יותר מ

.שירות זה אינו רלוונטימהדיירים עבור רבע . משירותי הכביסה

/  פעילות ספורטיבית 

התעמלות/ חוגים 
19.2%61.5%

דיווחו על כך שהם מרוצים מהפעילות  בית א מדיירי 60%-יותר מ

כחמישית מהדיירים ציינו כי שירות זה אינו רלוונטי  . הספורטיבית בבית

.להם

14.3%57.1%תרבותפעילויות 

רבה  מהמשיבים ציינו כי הם מרוצים או מרוצים במידה 60%כמעט 

וחמישית דירג אותן בשביעות  מפעילויות התרבות המוצעות בבית בית א 

.רצון בינונית

פעילויות בשבתות  

ובחגים
40.7%25.9%

מרוצים או מרצים במידה רבה מהפעילות שהבית מציע  בית א רבע מדיירי 

.מהדיירים שירות זה אינו רלוונטי40%עבור . ובחגיםבשבתות 

60.7%25.0%ספרייה
.  בביתהספרייה מרוצים או מרצים במידה רבה משירותי בית א רבע מדיירי 

.מהדיירים שירות זה אינו רלוונטי60%עבור 

טיולים מאורגנים  

מחוץ לבית
66.7%22.2%

מרוצים או מרצים במידה רבה מהטיולים  בית א כחמישית מדיירי 

מהדיירים ציינו כי שירות זה אינו  70%כמעט . המאורגנים מחוץ לבית

.רלוונטי להם

58.3%20.8%הנגשהשירותי 
(  או שביעות רצון רבה)על שביעות רצון בית א דיווחו כחמישית מדיירי 

.מהדיירים שירות זה אינו רלוונטי60%-עבור כ. משירותי ההנגשה בבית

.ציינו כי חדר המחשבים אינו רלוונטי להםבית א מדיירי 81.5%11.1%80%חדר מחשבים

.בית אאין בריכה בבית 96.3%0.0%בריכה



בית א

0%20%40%60%80%100%

בריכה

חדר מחשבים

שירותי הנגשה 

טיולים מאורגנים מחוץ לבית

ספרייה

פעילויות בשבתות ובחגים

פעילויות תרבות  

שירותי כביסה

התעמלות/ חוגים / פעילות ספורטיבית 

של אחר הצהריים" קפה ועוגה"

שירותים רפואיים

(4-5)שביעות רצון גבוהה  (3)שביעות רצון בינונית 

(1-2)שביעות רצון נמוכה  (0)לא רלוונטי 

השירותים והפעילויות במסגרת הדיור המוגן// 4.3



השירותים והפעילויות במסגרת הדיור המוגן// 4.3
בית ב

לא רלוונטי

אחוז המשיבים  

המרוצים והמרוצים  

במידה רבה

11.3%73.6%שירותים רפואיים
השירותים הרפואיים זכו לשביעות רצון גבוהה יחסית לשירותים  בבית ב 

(מהדיירים מרוצים או מרוצים במידה רבה70%-כ)הנוספים 

טיולים מאורגנים  

מחוץ לבית
23.1%71.2%

70%-כ)בבית ב הטיולים המאורגנים מחוץ לבית זכו לשביעות רצון גבוהה 

(.מרוצים או מרוצים במידה רבה

7.4%70.4%תרבותפעילויות 
בבית ב  פעילויות תרבות המוצעות במסגרת הבית זכו לשביעות רצון גבוהה 

(.מרוצים או מרוצים במידה רבה70%-כ)

/  פעילות ספורטיבית 

התעמלות/ חוגים 
34.5%61.8%

מהפעילויות  ( או שבעי רצון במידה רבה)שבעי רצון בית ב מדיירי 60%-כ

.פעילויות אלה אינן רלוונטיות, עבור השליש הנוסף. בביתהספורטיביות 

53.7%40.7%הנגשהשירותי 
"  לא רלוונטיים להם"כצויינושירותי ההנגשה , עבור יותר ממחצית הדיירים

.השירות דורג בשביעות רצון גבוהה, (מהדיירים40%)עבור השאר 

44.4%38.9%בריכה
"  לא רלוונטיים להם"שירותי הבריכה צויינו כ, מהדיירים40%-עבור יותר מ

.השירות דורג בשביעות רצון גבוהה, (מהדיירים40%)עבור השאר 

של אחר  " קפה ועוגה"

הצהריים
36.8%38.6%

עבור  . אינה רלוונטית להם" קפה ועוגה"הפעילות , מהדיירים40%-עבור כ

.שליש נוסף השירות דורג בשביעות רצון גבוהה

58.5%34.0%שירותי כביסה
שליש  . שירותי הכביסה אינם רלוונטייםבית ב מדיירי ( 60%-כ)עבור מרבית 

.נוסף דירג את השירות בשביעות רצון גבוהה

פעילויות בשבתות  

ובחגים
30.2%24.5%

שבעי רצון או שבעי רצון במידה רבה מהפעילויות המוצעות  בית ב רבע מדיירי 

.פעילויות אלה אינן רלוונטיות, עבור שליש מהדיירים. בבית בשבתות וחגים

50.0%21.2%ספרייה
חמישית  . שירותי הספרייה אינם רלוונטייםבית ב עבור מחצית מדיירי 

.מהדיירים דירג את השירות בשביעות רצון גבוהה

.ציינו כי חדר המחשבים אינו רלוונטי להםבית ב מדיירי 90.2%3.9%90%חדר מחשבים



בית ב

0%20%40%60%80%100%

חדר מחשבים

ספרייה

פעילויות בשבתות ובחגים

שירותי כביסה

של אחר הצהריים" קפה ועוגה"

בריכה

שירותי הנגשה 

התעמלות/ חוגים / פעילות ספורטיבית 

פעילויות תרבות

טיולים מאורגנים מחוץ לבית

שירותים רפואיים

(4-5)שביעות רצון גבוהה  (3)שביעות רצון בינונית 

(1-2)שביעות רצון נמוכה  (0)לא רלוונטי 

השירותים והפעילויות במסגרת הדיור המוגן// 4.3



השירותים והפעילויות במסגרת הדיור המוגן// 4.3

בית ג

לא רלוונטי

אחוז המשיבים  

המרוצים  

והמרוצים במידה  

רבה

2.40%61.00%שירותים רפואיים
הנוספים  השירותים הרפואיים זכו לשביעות רצון גבוהה יחסית לשירותים , בבית בית ג

(.דיירים מרוצים או מרוצים במידה רבה60%-יותר מ)

של אחר  " קפה ועוגה"

הצהריים
23.10%56.40%

קפה "מרוצים או מרוצים מאוד מפעילות שהם כך דיווחו על בית ג יותר ממחצית מדיירי 

.כרבע מהדיירים ציינו כי שירות זה אינו רלוונטי להם". ועוגה

/  פעילות ספורטיבית 

התעמלות/ חוגים 
15.40%53.80%

.  שהם מרוצים מהפעילות הספורטיבית בביתכך דיווחו על בית ג יותר ממחצית מדיירי 

.מהדיירים ציינו כי שירות זה אינו רלוונטי להם15%-כ

2.80%50.00%תרבותפעילויות 
התרבות  רבה מפעילויותמהמשיבים ציינו כי הם מרוצים או מרוצים במידה מחצית 

.אותן בשביעות רצון בינוניתדירגו ושליש המוצעות בבית בית ג

32.50%42.50%ספרייה
הספרייה  משירותי ( או שביעות רצון רבה)הביעו שביעות רצון בית ג מדיירי 43%-כ

.ושליש נוסף ציין כי שירות זה אינו רלוונטי

42.10%36.80%הנגשהשירותי 
משירותי ההנגשה  ( או שביעות רצון רבה)דיווחו על שביעות רצון בית ג כשליש מדיירי 

.כי שירות זה אינו רלוונטימהדיירים ציינו 40%-יותר מ. בבית

42.10%34.20%שירותי כביסה
.  משירותי הכביסה( או שביעות רצון רבה)דיווחו על שביעות רצון בית ג כשליש מדיירי 

.כי שירות זה אינו רלוונטימהדיירים ציינו 40%-יותר מ

48.70%23.10%בריכה
כמעט מחצית  . מרוצים או מרצים במידה רבה מהבריכה בדיור המוגןבית ג רבע מדיירי 

.מהדיירים ציינו כי שירות זה אינו רלוונטי להם

פעילויות בשבתות  

ובחגים
20.50%23.10%

מרוצים או מרצים במידה רבה מהפעילות שהבית מציע בשבתות  בית ג רבע מדיירי 

.שביעות רצון בינוניתהביעו ושליש נוסף ובחגים 

טיולים מאורגנים  

מחוץ לבית
55.30%15.80%

.  מרוצים או מרצים במידה רבה מהטיולים המאורגנים מחוץ לביתבית ג מדיירי 15%-כ

.כמעט מחצית מהדיירים ציינו כי שירות זה אינו רלוונטי להם

.ציינו כי חדר המחשבים אינו רלוונטי להםבית ג מדיירי 80.60%13.90%80%חדר מחשבים



0%20%40%60%80%100%

חדר מחשבים

טיולים מאורגנים מחוץ לבית

פעילויות בשבתות ובחגים

בריכה

שירותי כביסה

שירותי הנגשה 

ספרייה

פעילויות תרבות  

התעמלות/ חוגים / פעילות ספורטיבית 

של אחר הצהריים" קפה ועוגה"

שירותים רפואיים

(4-5)שביעות רצון גבוהה  (3)שביעות רצון בינונית 

(1-2)שביעות רצון נמוכה  (0)לא רלוונטי  בית ג

השירותים והפעילויות במסגרת הדיור המוגן// 4.3



שירותים רפואיים

טיולים מאורגנים מחוץ לבית

...(קונצרטים, הרצאות)תרבות פעילויות 

התעמלות/ חוגים / פעילות ספורטיבית 

או עזרה בכל /הסעות ו)שירותי הנגשה 

(הנוגע ליציאות מחוץ לבית

בריכה

של אחר הצהריים" קפה ועוגה"

שירותי כביסה

פעילויות בשבתות ובחגים

ספרייה

חדר מחשבים

  השירותים הרפואיים דורגו במקום

.הגבוה ביותר בשלושת הבתים

  פעילויות תרבות וספורטיביות דורגו

ברמת שביעות רצון גבוהה  

.בשלושת הבתים

  הפעילויות בשבתות ובחגים דורגו

ברמת שביעות רצון נמוכה בשלושת  

.הבתים

 קיבלה  " קפה ועוגה"פעילות

שביעות רצון בינונית עד גבוהה  

.בשלושת הבתים

לא "חדר המחשבים נמצא כ

.עבור דיירי שלושת הבתים" רלוונטי

  שאר השירותים קיבלו שביעות רצון

"  לא רלוונטיים"בינונית או נמצאו כ

.עבור רוב הדיירים

שביעות רצון גבוהה

(מהדיירים ומעלה70%בקרב 4-5דירוג )

שביעות רצון בינונית

(מהדיירים70%עד 40%בקרב 4-5דירוג )

שביעות רצון נמוכה  

(מהדיירים40%-פחות מבקרב4-5דירוג )

השירות אינו  (יותר ממחצית)עבור רוב הדיירים 

רלוונטי

בית בבית אבית גהשירותים והפעילויות

השוואה בין הבתים–המוגן השירותים והפעילויות במסגרת הדיור 



החוויה ואיכות החיים בדיור המוגן// 4.4

משפטים המתייחסים לחווייתם ולאיכות חייהם בדיור  21דיירי הבתים קיבלו רשימה של 

.5עד 1-הדיירים התבקשו לדרג את הסכמתם מ. המוגן מבחינה אישית וחברתית

המחלק את אותם  -" ניתוח גורמים"-על תשובותיהם של הדיירים נעשה מבחן סטטיסטי 

.  משפטים לעולמות תוכן שונים וקוהרנטיים21

.מתחשב הן בתוכן השאלות והן בתשובות עצמן" גורמים"החישוב הסטטיסטי המחלק ל

:משפטים התחלקו לארבעה עולמות תוכן21אותם 

"  נעימה ובטוחה, הרגשה טובה-אני בבית "

"קשרים חברתיים"

"  בדידות ופרטיות"

" קשרים עם הקהילה הסובבת"



"  נעימה ובטוחה, הרגשה טובה-אני בבית // "4.4

בית בבית אבית ג
ממוצע  

כללי

:לסיכום

שביעות רצון 

ממוצעת גבוהה  

(  4.5-ל3.5בין )

.  בכל הבתים

הבדלים 

משמעותיים  

מבחינה  

סטטיסטית  

.  בלוח* מסומנים ב

,  בכל המקרים

נמצא דירוג נמוך 

בבית ג  יותר 

מאשר בשני  

.הבתים האחרים

4.104.614.534.53סובלני ואדיב, הצוות נוהג בדיירים באופן מכבד

3.784.444.244.20אני מרגיש מוגן ובטוח פה

3.754.364.354.19*בסך הכול טוב לי פה

3.364.464.544.16*הייתי ממליץ למכרים לבוא לגור פה

אני סומך על הידע ועל המקצועיות של הצוות  

בדיור המוגן
3.934.114.234.13

הדיור המוגן ממלא את הציפיות שהיו לי לפני 

כניסתי לכאן
3.724.154.274.13

3.684.424.324.12*אני מרגיש פה בבית

3.613.894.124.00לדעתי היחס בין הדיירים פה הוא מכבד ונעים

אני מקבל תשובה  , אם יש לי בעיה או שאלה

נאותה או פתרון לבעיה
*3.304.253.893.84

3.243.923.603.64אני מרגיש שיש לי פה תמיכה רגשית

אני מקבל תמורה נאותה מבחינת השירותים  

בבית עבור דמי השהייה שאני משלם
3.423.833.603.62

ממוצעים  

5-ל1בין



"  נעימה ובטוחה, הרגשה טובה-אני בבית // "4.4

שגם הן נוגעות לשביעות רצון ולתחושת  " הפוכות"נשאלו שתי שאלות , בנוסף

:הביטחון הכללית מהחיים בדיור המוגן

הייתי  , לו הייתי יכול לעזוב

עוזב

(  או ממש לא הסכימו)מדיירי הרשת לא הסכימו 70%-כ

.או הסכימו במידה רבה, הסכימו20%. עם משפט זה

בית א נמצא כי כחמישית מדיירי , בפילוח לפי בתים

,  עם המשפט( או הסכימו במידה רבה)הסכימו ובית ב 

(  או הסכימו במידה רבה)הסכימו בית ג וכשליש מדיירי 

.עם המשפט

קשה לי עם השינויים  

המתרחשים בבית

 או הסכימו במידה  )מדיירי הרשת הסכימו 15%סביב

קשה לי עם השינויים המתרחשים  "עם המשפט ( רבה

".בבית

 בית ב  מדיירי 10%נמצאו הבדלים בין הבתים כאשר

בית א ובית ג מדיירי 30%-קרוב ל, הסכימו עם המשפט

.הסכימו עם המשפט



"חברתייםקשרים // "4.4

הייתי רוצה שיהיה לי  

קשר רב יותר עם דיירים  

אחרים
בין רבע לשליש מדיירי  

הרשת הסכימו או הסכימו  

במידה רבה עם משפט זה  

רבע מדיירי בית ג ובית א  )

(ושליש מדיירי בית ב

ה /יש לי בדיור המוגן חבר
ה  /מדיירי בית ג חבר70%-לקרוב מ

מדיירי בית ב גם  60%. בדיור המוגן

45%-ל, בבית בית א. דיווחו כך

.  ה בדיור המוגן/מהדיירים חבר

הכרתי פה אנשים חדשים
מדיירי בית ב דיווחו על כך  80%

70%. שהכירו אנשים חדשים בבית

בבית  63%-דיווחו כך בבית בית א ו

.בית ג

2.442.30
2.81

0
1
2
3
4
5

הייתי רוצה שיהיה לי קשר רב יותר עם הדיירים 
האחרים

בית ג בית א בית ב

3.803.86 4.07
3.23

4.15
3.67

0
1
2
3
4
5

הכרתי פה אנשים  
חדשים

יש לי בדיור המוגן 
(ת או יותר/אחד)ה /חבר

בית ג בית א בית מוזס



"ופרטיותבדידות "// 4.4

קשה לי לשמור על  

פרטיותי בדיור המוגן

מדיירי בית ג חשים  7%-כ

קשה לשמור על פרטיות  "כי 

17%-וכ, "בדיור המוגן

מדיירי בית א ובית ב חשים  

.כך

ברוב הזמן אני מעדיף 

להיות לבד ולשמור על  

שליהפרטיות 

כמחצית מדיירי בית א 

מעדיפים להיות לבד 

גם  . ולשמור על הפרטיות

מדיירי בית ב חשים  40%

אך פחות משליש  . כך

מדיירי בית ג הביעו עמדה  

.זו

רוב הזמן אני מרגיש  

בודד

שליש מדיירי בית ג חשים  

רבע מדיירי בית א  . בודדים

.ועשירית מבית ב חשים כך

2.77

1.92

2.04

012345

בית ג

בית א

בית ב

2.93

3.50

3.38

012345

בית ג

בית א

בית ב

1.92

1.64

2.04

012345

בית ג

בית א

בית ב



"  קשרים עם הקהילה הסובבת"// 4.4

הדיירים נשאלו שתי שאלות הנוגעות לקשרי הדיור המוגן עם  

:האחת בדרך החיובית והשנייה בדרך השלילית, הקהילה הסובבת

.  עם משפט זה( או ממש לא הסכימו)כמחצית מדיירי הרשת לא הסכימו •
.או הסכימו במידה רבה, שליש הסכימו

נמצא כי מחצית מדיירי בית ג ציינו כי הם מעוניינים , בפילוח לפי בתים•
ופחות משליש ציינו כך בבית  , בקשרים רבים יותר עם הקהילה הסובבת

.ב ובית א

או פעילויות  )הייתי רוצה שיהיו קשרים 
רבים יותר בין דיירי הבית לבין ( משותפות

הקהילה הסובבת את הבית

נוכחות אנשים חיצוניים בדיור המוגן אינה , מדיירי הרשת65%-עבור כ•
מדיירי הרשת חשים כי נוכחות או פעילות של 20%. מהווה גורם מפריע

.אנשים חיצוניים מהווה גורם מפריע

מדיירי בית א פתוחים לפעילות 70%נמצא כי , בפילוח לפי בתי הרשת•
כלומר לא הסכימו או לא הסכימו במידה )של אנשים חיצוניים בדיור המוגן 

55%-מדיירי בית ב לא הסכימו עם המשפט ו65%-ו, (רבה עם המשפט
.בבית בית ג

מפריע לי שאנשים חיצוניים לדיור המוגן 
נמצאים בו או פעילים בתוכו

מחצית מדיירי  

הרשת אינם 

מעוניינים בקשרים  

עם הקהילה 

הסובבת

לרוב דיירי הרשת  

לא מפריע  "

שאנשים חיצוניים  

יהיו נוכחים או 

"פעילים בבית



כלל דיירי הרשת-המוגן בדיור שביעות רצון מהצוות // 4.5

ממוצע  

שביעות רצון  

סטיית תקן(5-ל1בין )

מספר  

משיבים

אחוזי  

הדיירים 

המרוצים  

ומרוצים  

במידה רבה

4.241.14412781.9%אנשי הקבלה

4.231.09012088.3%המשרד ומזכירות הבית

4.201.16910982.6%העובדת הסוציאלית

4.091.23411677.6%ת השירות לדייר/מנהל

4.071.13212380.5%אחיות–הצוות הרפואי 

4.031.17310278.4%מנהל משק

התקבלה שביעות רצון 

ממוצע  )גבוהה מאוד 

עבור אנשי  ( 4-גבוה מ

:  הצוות הבאים

3.981.05612374.8%מחלקת האחזקה

3.971.12611676.7%ה/רופא–הצוות הרפואי 

3.961.19611974.8%ת הבית/מנהל

צוות המטבח ושירותי  

ההסעדה
3.941.16210077.0%

3.901.24910374.8%ת החשבונות/מנהל

3.901.09112572.8%עובדי הניקיון

3.891.2125574.5%הצוות הסיעודי

3.881.20611471.1%חדרניות/חדרנים

3.871.24111969.7%ת התרבות והספורט/מנהל

התקבלה שביעות רצון 

ממוצע הנע  )גבוהה 

עבור  ( 4-ל3.5בין 

:  אנשי הצוות הבאים



תרשים השוואתי בין הבתים–המוגן הצוות בדיור // 4.5

012345

ה/רופא–הצוות הרפואי 

אחיות–הצוות הרפואי 

אנשי הקבלה

הצוות הסיעודי

מחלקת האחזקה

מנהל משק

ת השירות לדייר/מנהל

ת החשבונות/מנהל

צוות המטבח ושירותי ההסעדה

המשרד ומזכירות הבית

העובדת הסוציאלית

ת התרבות והספורט/מנהל

ת הבית/מנהל

עובדי הניקיון

חדרניות/חדרנים

בית ב בית א בית ג

לא נרשמו פערים  

משמעותיים במידת 

שביעות הרצון מכלל  

אנשי הצוות בדיור 

.  המוגן

כלל , בכל הבתים

אנשי הצוות זכו  

לשביעות רצון הנעה  

.4.5-ל3.5בין 

ניתן לציין כי , עם זאת

מידת , באופן גורף

שביעות הרצון  

מהצוות בבית בית ג  

נמצאה נמוכה יותר  

מאשר בבית א ובבית 

.  ב



אגף הדיירים הנתמכים והסיעודיים// 4.6

באופן כללי ועבור כלל דיירי הרשת  ,

,  3)הדיירים מעוניינים במידה בינונית 

בשילוב רב יותר בין ( 5-ל1בסולם בין 

.המחלקות השונות בדיור המוגן

 3.8הסכמה של )רוב הדיירים העצמאיים  ,

חשים כי הדיירים  ( 5-ל1בסולם בין 

.הנתמכים והסיעודיים מקבלים שירות טוב

 4הסכמה ממוצעת של )רוב הדיירים  ,

מעוניינים להשתלב ( 5-ל1בסולם בין 

באגף המתאים במידה ורמת התפקוד 

.שלהם תרד

פילוח לפי בתים

3.98

3.81

2.99

12345

אני  , אם רמת התפקוד שלי תרד
מעוניין להשתלב באגף המתאים  

למצבי

באגף הדיירים הנתמכים  , ככל הידוע לי
והסיעודיים מקבלים שירות טוב

אני מעוניין שיהיה שילוב רב יותר בין 
בין  )המחלקות השונות בדיור המוגן 

(הנתמכים והסיעודיים, העצמאיים

2.833.243.5
2.43

4.134.28
3.33

4.144.21

אני מעוניין שיהיה שילוב רב  
יותר בין המחלקות השונות  

,  בין העצמאיים)בדיור המוגן 
(הנתמכים והסיעודיים

באגף הדיירים  , ככל הידוע לי
הנתמכים והסיעודיים  
מקבלים שירות טוב

,  אם רמת התפקוד שלי תרד
אני מעוניין להשתלב באגף  

המתאים למצבי

בית ג בית א בית ב

פילוח תשובותיהם של 

הדיירים לפי הבתים אינו  

מגלה פערים משמעותיים  

(.מבחינה סטטיסטית)



אגף הדיירים הנתמכים והסיעודיים// 4.6

פילוח לפי שכבות גיל

3.56

3.90

4.11

2.86

3.97

3.87

2.60

4.04

3.64

012345

אני מעוניין שיהיה שילוב רב יותר 
בין המחלקות השונות בדיור המוגן 

הנתמכים  , בין העצמאיים)
(והסיעודיים

אני , אם רמת התפקוד שלי תרד
מעוניין להשתלב באגף המתאים  

למצבי

באגף הדיירים  , ככל הידוע לי
הנתמכים והסיעודיים מקבלים 

שירות טוב

90-100שכבת גיל  80-89שכבת גיל  70-79שכבת גיל 

  בחלוקה לפי שכבות גיל נמצא כי

הנתמכים  "התחושה כי 

"  והסיעודיים מקבלים שירות טוב

.יורדת עם הגיל

 הרוב המוחלט של  עבור

ללא פערים בין  , הדיירים

ברור שאם רמת  , שכבות הגיל

יהיו  , התפקוד שלהם תרד

מעוניינים להשתלב במחלקות  

.המיועדות לכך

בחלוקה לפי שכבות גיל  ,

יורד  , נמצא ככל שעולה הגיל

העניין לשילוב בין המחלקות  

.השונות



סיכום ומסקנות// 5

נקודות חזקה של הרשת:

,  התקבלה שביעות רצון גבוהה בנוגע לרמת השירות של כלל אנשי הצוות

, מטופחת ונקיהסביבה , איכות החיים בבית, שירותים רפואיים, שירותי המזון

הדיירים החשים אחוזי , כמו כן. פעילויות תרבות וחוגים, מיקום נוח ונגיש

.נמוכיםמתונים עד בדידות 

נקודות לשיפור או למחשבה:

וחגים ומתן  בשבתות התקבלה שביעות רצון בינונית יותר בנוגע לפעילויות 

,  כגון חדר מחשבים)מספר שירותים , כמו כן. אישירגשית או מענה תמיכה 

.עבור מספר גבוה של דיירים" לא רלוונטיים"נמצאו ( ספריה ואף בריכה

הערה כללית:

.  רשתבמכלל הדיירים העצמאיים 40%ממצאי הסקר כוללים מדגם של 

המדגם הינו מייצג מבחינה סטטיסטית אך יתכן כי ממלאי הסקר מהווים את  

הסקר אינו כולל את  , כמו כן. האוכלוסייה החזקה והצעירה יותר בכל בית

.הדיירים הנתמכים והסיעודיים

כלל הרשת



בית ב

ותחושת,משמעותיתיותרועצמאיתצעירהבביתדייריאוכלוסיית

.האחריםהבתיםדיירילעומתיותרנמוכהבההבדידות

כגון,פרמטריםמספרעלהשפעותישלעצמאותכילראותניתן:

פער)כללהאוכלבחדראוכליםאינםהדייריםרוב.מזוןשירותי

רצוןחוסראועצמאותמטעמי(האחריםהבתיםלעומתמשמעותי

.הארוחותבשעותמוגבליםלהיות

הנגשהושירותיכביסהשירותי:כגון,שירותיםמספרגם,כןכמו,

מחוץמאורגניםטיוליםלעומתהדייריםרובעבוררלוונטייםאינם

.גבוההמהםהרצוןושביעותהרלבנטיותשאחוזלבית

הקשורותלשאלותהנוגעבכלמאודגבוההרצוןשביעותהתקבלה

אנשיכלשלהשירותולרמתוסביבתוהמוגןהדיורוטיפוחלניקיון

.הצוות

איכותמבחינת,המוגןבדיורחוויתםאתדרגוהדיירים,כןכמו

מוגניםמרגישיםהדיירים,כלליבאופן.גבוההברמה,החיים

.בביתומרגישים

הינן,יותרבינוניתרצוןשביעותהתקבלהבהןלשיפורהנקודות:

"ועוגהקפה"פעילות,האוכלגיוון,(אסטטיתמבחינה)האוכלהגשת

הרגשיתהתמיכהכינמצא,כןכמו.וחגיםבשבתותופעילות

.יותרנמוךמעטלדירוגזכתהאישית/הפרטנית



בית א

גיל)ביותרהמבוגרתהאוכלוסייהמתגוררתאבבית

באופן.עצמאיתפחותוהכיביותרהוותיקה,(90ממוצע

70%-ו(פחותיוצאים)יותרבביתנמצאיםהדיירים,כללי

.ביוםארוחות3בביתאוכלים

שלושכיאם,גבוהההמזוןמשירותיהרצוןשביעות

,האוכלטעם:יותרממוצעדירוגקיבלוהבאותהנקודות

האוכל"והדייריםשלהמיוחדיםלצרכיםהאוכלהתאמת

."נעיםחברתירגעעבורימהווה

ביותרהגבוהיםהרצוןשביעותמדדיהתקבלואבבית

.(במביתמשמעותיהבדלללאכיאם)הפרמטריםברוב

הניקיוןמרמתמאודגבוההרצוןשביעותהתקבלה

.בביתהצוותאנשיומכללובסביבתובביתוהטיפוח

מכללגבוההעדממוצעתרצוןשביעותהתקבלה

.בביתהמוצעותוהפעילויותהשירותים

כיושיקפוכגבוההחייהםאיכותרמתאתדירגוהדיירים

.ומוגניםבביתמרגישיםהם



בית ג

הפרמטריםברוביותרנמוכיםרצוןשביעותמדדיהתקבלוגבבית,

.שייכותולתחושתחברתייםלהיבטיםהקשוריםהמדדיםעלבדגש

והביעויותרבודדיםמרגישיםגבביתהדיירים,חברתיתמבחינה

.(האחריםלבתיםבניגוד)הסובבתהקהילהעםלקשריםרצון

התקבלו,"בית"ותחושתשייכותלהרגשתהקשורותבשאלותגם

.האחריםמהבתיםמובהקבאופןיותרבינונייםמדדים

האוכלכמותמבחינתהמזוןמשירותירצוןשבעיגביתדיירימרבית,

שזמניומכךהמזוןהגשתאופן,האוכלבחדרשלהםהקבועהמיקום

בינוניתרצוןשביעותהתקבלה.נעיםחברתירגעמהוויםהארוחות

המיוחדיםלצרכיםהאוכלולהתאמתהאוכללטעם,לגיווןביחסיותר

.הדייריםשל

מרמת(האחריםלבתיםיחסית)בינוניתרצוןשביעותהתקבלה

והפעילויותומהשירותיםחייהםאיכותמרמת,בביתוהטיפוחהניקיון

.בביתהמוצעות

(ושייכותבדידות)והאישייםהחברתייםהפרמטריםכילשערניתן

להעמיקמומלץולכן,כלליבאופןהדייריםרצוןשביעותעלמשפיעים

השייכותותחושתגביתדיירישלהנפשיתרווחתםלגביההבנהאת

.לביתשלהם



תודה
ובהצלחה בהמשך 


