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 רקע

קולם של צרכנים לעתים קרובות זוכה להתעלמות בפיתוח ומתן שירותים בבריאות הנפש. הבנת ציפיותיהם של צרכנים רלוונטית 

החלמה בהינתן הדגש על עבודה עם מטרותיו והעדפותיו של הצרכן, והאתגרים הקשורים ליצירת מעורבות מצד -לשיקום מכוון

-כיזופרניה. התנתקות משירותים תוארה כאתגר מרכזי במימוש של טיפול מכווןאנשים המתמודדים עם מחלות נפש קשות כמו ס

במחקר איכותני החלמה. מחקרים מעטים בחנו פרספקטיבות של צרכנים לגבי סוגיית ההתקשרות עם שירותי בריאות הנפש. 

ודחייה של "מודל  ,רותיםצרכנים דנו בחוסר הרלוונטיות של שירותים לצרכים שלהם, חוסר אמון בנותני שישבוצע בארה"ב 

סטיגמה, וחסמים של שפה ותרבות. ממצאים דומים תובנה של הצרכן, הדגישו מגבלות של המחלה". בניגוד לכך, נותני שירותים 

גורמים התורמים כאן, ( שבחן פרספקטיבות של מתמודדים אשר דחו תמיכה שיקומית. 2016, על במחקר ישראלי )מורן ועמיתיה

של  הלימה בין המלצות הוועדה לבין מטרותיהם-ואי ,יו עמדות שליליות וידע מוגבל על שיקום, חוסר מעורבותלנתק משירותים ה

. מחקר איכותני נוסף שבוצע בארה"ב בחן את הגורמים המשפיעים על התקשרות עם השרות בתכנית דיור למתמודדים, הצרכנים

מערכת המשפרים את ההתקשרות היו פעולות -גורמים קשורית. אדם והן גורמים הקשורים למערכ-והדגיש הן גורמים ממוקדי

-וסביבות נעימות. השפעות מערכתיות שליליות על ההתקשרות היו חוסר באינטראקציה של אחד ,לב, נגישות לדיור-בּוטהמבטאות 

 כללים והגבלות. יתר של-אחד עם הצוות, והדגשת-על

 השגת התאמה טובה יותרצרכן. -למתן טיפול יותר ממוקדהבנת הציפיות של צרכנים יכולה לאפשר התאמה של שירותים קיימים 

בין מה שצרכנים רוצים לבין מה שמספקים השירותים, עשויה להשפיע על ההתקשרות ועל תוצאותיה. מחקרים מעטים בחנו את 

 נועל חוויה ולא על ציפיות ולרוב בח והתמקד ים קודמיםבמסגרת דיור שיקומי. מחקרהציפיות של צרכנים וחוויותיהם ביחס לטיפול 

המחקר הנוכחי מכוון למלא את הפער הזה באמצעות חקירת הציפיות של צרכנים בעת כניסתם  פרספקטיבות של אנשי צוות.

 לשירות של שיקום דיורי באוסטרליה, המכונה "יחידה לטיפול קהילתי".

 

 שיטה

טווח השוואתית בין צוותים שבהם משולבת תמיכת עמיתים לצוותים קליניים -מחקר זה מתייחס למרכיב אחד מתוך הערכה ארוכת

תומכות באנשים עם מחלות נפש להשיג מטרות החלמה אישיות במסגרת זמן  מסגרות דיור אלה .ביחידות דיור שיקומי בקהילה

-שעות ביממה מצוות רב 24דיור עצמאיות בקומפלקס של דירות עם תמיכה זמינה  ם מתגוררים ביחידותדייריהחודשים.  24-6של 

, עם ת לעבודה באוריינטציה של החלמהות מכוונום בפיתוח מיומנויות חיים ושילוב מחדש בקהילה. המסגרההמסייע ל מקצועי

מחקר זה התבצע בשלוש מסגרות דיור שיקומי, הממוקמות בתוך שירות ציבורי גדול  על כוחות והכוונה עצמית מירבית.התמקדות 

והוא מפעיל מודל צוותי קליני מסורתי, עם דומיננטיות של אחיות.  2001האתר המרכזי נפתח בשנת של בריאות הנפש באוסטרליה. 

אישי עם מחלת  ןניסיובעלי די תמיכת עמיתים והם מקיימים ניסוי במודל צוותי חדש, שמשלב עוב 2015-נפתחו בהאחרים האתרים 

מהווים רוב בצוות. מודל צוותי אינטגרטיבי זה מכוון להשגת יתרונות של שיתוף פעולה אפקטיבי עבור צרכנים בשירותי הנפש, 

תרים אף שישנם הבדלים במבנה הצוותים, שלושת הא באמצעות שותפות בין עמיתים לבין מומחים קליניים בצוות אחד. ,שיקום

מעטים מהצרכנים הנכנסים  סוציאליות דומות.-רות, ומספקים תמיכות שיקומיות והתערבויות פסיכויפועלים תחת אותו מודל של ש

 מחקר.משתתפי הלשירותים אלה הם בעלי ניסיון קודם בדיור שיקומי. לפיכך, סביר כי שני המודלים הצוותיים הם חדשים עבור 

חוויותיהם של המשתתפים עסק במובנה -ראיון איכותני חציהחודשים הראשונים של השהות בדיור.  6בוצעו במהלך הראיונות 

ציפיותיהם מהחוויה במקום; מה בשירותי הדיור השיקומי, בהתבסס על שלושה נושאים מרכזיים: כיצד המשתתפים הגיעו למקום; 
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ת קודמות בשירותי בריאות הנפש. מאמר זה מציג ניתוח של שני הנושאים וכיצד הם מצפים שחווייתם תהיה שונה בהשוואה לחוויו

 .הראשונים

המראיין הונחה שלא . ויצירת קטגוריות בתהליך חזרתי קידוד ראשוני של תכניםעם ניתוח הראיונות נעשה בגישה אינדוקטיבית 

אמר את המילה "החלמה", המראיין בתגובה להשתמש במילה "החלמה" אלא אם כן היא נאמרה על ידי המרואיין. אם המרואיין 

ל היה להפחית את הסיכון להכוונת המרואיין, לאפשר למושגים לכך שאל: "מה המשמעות של החלמה בשבילך?". הרציונ

יה תמטית הושגה לאחר והמשתמעים כקשורים להחלמה לעלות, ולצמצם את העמימות כאשר מרואיין נוקט במילה זו. סברנו כי רו

שני אנשי צוות המחקר בעלי ידע מניסיון בבריאות הנפש, נתנו משוב  (.n=24צרכנים מכל אחד משלושת האתרים ) 8ם ראיונות ע

הם  ,של צוות המחקר פרשנות. לפני הבנייה סופית של הממצאים והמפה הקונספטואלית, המשקפים כתוב על טיוטת המחקר

קר לקבלת משוב. תהליך זה אישר את הישימות של הניתוח עבור צרכנים אנשי צוות בשלושת אתרי המח 19-דיירים ו 29הוצגו בפני 

 וצוות העובדים באופן ישיר בקונטקסט הנחקר.

 

 ממצאים

היו תחת צו לטיפול  מחציתם; 47-19גילאים במאובחנים עם סכיזופרניה;  (87%) (, רובם75%המשתתפים היו ברובם גברים )

קליני: הצוות השלושה הבדלים מובהקים סטטיסטית נמצאו בין אתרים הפועלים במודל צוותי אינטגרטיבי לבין מודל  כפוי.מרפאתי 

אינטגרטיבי נמצא שיעור גבוה יותר של אנשים שהופנו מהקהילה לעומת אנשים שהגיעו מאשפוז, בהשוואה לאתר המודל הבאתרי 

מהמשתתפים באתר  38%; פות מסוג קלורפרומאזין )נוגד פסיכוזה מדור ישן(הקליני; באתר הקליני נמצא שימוש גבוה יותר בתרו

 באתר הקליני. 0%-האינטגרטיבי קיבלו קלוזאפין בהשוואה ל

 

 ניתוח איכותני

 עקביות זו קובצו יחד לניתוח. ל הטקסטים שהתקבלוכ לכןנמצאה עקביות של התמות על פני האתר הקליני והאתר האינטגרטיבי. 

מסגרות  .זההוהמקומות מפעילים מודל שרות  ,חדש עבור כל הצרכניםהיה שכן השימוש במסגרות הדיור הקהילתי  הה צפוייתהי

תכנים עוסקים וה(, "transitional place"( ו"מקום של מעבר" )"transformational space")כ"מרחב של שינוי" תוארו הדיור 

 .?"מסגרת הדיור עבורי"מהי  -כאן?" ואני נמצא "מדוע  בשאלות כגון: 

 

 מדוע אני נמצא כאן?

"כן, אני בחרתי לבוא לכאן. נתנו לי את  ( הצביעו על כך שהיו מעורבים בהחלטה לבוא למסגרת הדיור:16/24רוב המשתתפים )

(, 4חלקם לא רצו לבוא ) - משתתפים אמרו כי לא היו מעורבים בהחלטה 6עם זאת,  .האפשרות, והחלטתי לקפוץ על ההזדמנות"

 היוסיבות שנתנו המשתתפים לשהותם בדיור בין ה. ידי אחרים-והוכוון על פאסיביהיה  ואחד ,לא ניתנו אפשרויות נוספותלאחד 

שמעתי על זה "; "היה רופא במרפאה, הוא איים עלי עם זריקות אם לא הייתי בא לפה" לחץ מצד בני משפחה ואיומים מצד מטפלים:
 ."בל לא רציתי לבוא לכאן. חשבתי שזה יהיה מקום יותר טיפולי, כמו בית חוליםלפני כן א

"הייתי מחוסר דיור באותו  (:14/24הגורם המניע הנפוץ ביותר שנתנו המרואיינים לבואם למסגרת הדיור היה חוסר ביטחון בדיור )
 זמן, אז האפשרות שיהיה לי מקום שאני ממש יכול להישאר בו נשמעה נהדר".

לבוא בשביל לחיות עם עזרה, לקבל " כמה משתתפים זיהו מוגבלות או חוסר מסוגלות להשיג את מטרותיהם בעצמם, כסיבה לבואם:
 .סיוע לבריאות הנפשית, להגיע לנקודה שבה אני חי באופן עצמאי..."

אני ממש רוצה לעבוד עם...הצוות  "אני נאבק בכמה דברים בעצמי, אז צורך בעזרה כדי לייצב את הסימפטומים:כמה משתתפים דנו ב
 הטיפולי והרופאים כדי לנסות להתגבר על מה שאני עובר, ולהיות מסוגל לנהל את זה, לשלוט בזה יותר טוב".
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חיפוש אחר ביטחון מקונפליקטים משפחתיים וסביבה ביתית בלתי מתפקדת הוזכרו גם כן על ידי כמה משתתפים כגורם מניע לבוא 

; "...הבעיה שהייתה לי כשגרתי בבית הייתה ""...היו הרבה וויכוחים, עם ההורים, אז אני רק רציתי לצאת מהסצנה הזאת למסגרת הדיור:
 האח שלי, הוא דילר, אז תמיד היו שם סמים בשבילי".

 

 

 ת מרחב של שינוימסגרת הדיור מספק

תמה זו מקיפה את הרעיונות לפיהם הדיור ביטאו ציפייה כי יחוו שינוי חיובי באמצעות שהייתם במסגרת הדיור. כל המשתתפים 

 וללמוד דברים חדשים: ,השיקומי הוא מקום לעבוד על מטרות, להחזיר את החיים למסלולם

 מקום לעבודה על מטרות •

"אני מנסה להשתמש במקום הזה באמת כדי להשיג גרת הדיור: עבודה על מטרות אישיות הייתה מרכזית בהבנה של צרכנים לגבי מס
 את המטרות שלי, לפרוץ את הגבולות שלי מבחינת חרדה ובניית ביטחון, ללמוד מיומנויות חיים כמו בישול".

הניתוח האיכותני זיהה שש קטגוריות של מטרות. משתתפים הזכירו בין מטרה אחת לבין חמש ממטרות אלה; מחצית מן 

 ים התייחסו רק לסוג אחד של מטרות.המשתתפ

 

 החיים למסלולםלהחזיר את  •

: כגון משתתפים ראו את מסגרת הדיור כמקום שיעזור להם לשפר את מסלול החיים שלהם. מושג זה נאמר באמצעות ביטויים

מרגישים שהם עשו "בגלל שכשאנשים באים ממחלות נפש, או שהם : "תחזור למסלול ותישאר על המסלול" ,"תתאפס על עצמך"
 אבל אתה מפתח יותר גאווה...וביטחון, כשאתה נמצא פה". ,לתקן אותן...יותר מידי טעויות או שהם לא יכולים

 :"הזדמנות שנייה"מושג שקשור לכך היה 
שהם נתנו לי "זאת הזדמנות, הזדמנות נוספת בחיים שלי, ואני רוצה לקחת אותה ולעשות את הדבר הנכון ולשנות את החיים שלי בגלל 

 את ההזדמנות הזאת...להפוך להיות מה שרציתי להיות במשך הרבה זמן".

 ככלל, הציפייה הייתה לטרנספורמציה, לעצמי חדש או טוב יותר, ולא לחזרה למצב טרם המחלה.

 

 מקום ללמוד בו דברים חדשים •

 ות ללמוד דברים חדשים, בפרט מיומנויות חיים:שראו הזדמנוי מרואייניםחמישה המושג של דיור מוגן כמקום של למידה זוהה אצל 
 "כולנו נמצאים כאן כדי להשתפר וכדי להשיג...את העצמאות שלנו ולנסות ללמוד...ללמוד לחיות בכוחות עצמנו ודברים כאלה".

 

 מעברמסגרת הדיור היא מקום 

(. מושג זה שיקף את הדיור המוגן כשלב ביניים הנותן סביבת 21/24רוב המשתתפים התייחסו למסגרת הדיור כמקום של מעבר )

 לחיים יותר עצמאיים.חיים תומכת, או כ"קרש קפיצה" 

 

 סביבת חיים תומכת •

את תפקיד מסגרת  ם הדגישולחיות בקהילה. כמה משתתפימשתתפים התייחסו למסגרת הדיור כ"מקום של תמיכה" שמסייע להם 

להתמכרויות. אז אני ...הם לא סבלניים להתנהגות בעייתית ובמיוחד" ניצול ופגיעה מצד אחרים:פני הדיור כמקום בטוח, כולל הגנה מ
 "אני מרגישה מוגנת פה, זה הדבר העיקרי...כי אני לא ממש אוהבת גברים. גברים פגעו אותי...".; מרגיש בטוח"
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הערכה וכן הביעו  ,"אני מרגישה שיש פה צוות שלם מאחוריי... זה לא רק אני לבד" הערכה לעזרה שזמינה עבורם:משתתפים הביעו 

"...גם לעזור לאנשים אחרים...לאנשים יש בעיות ויש כאלה שמתעלמים מזה או אנשים  כלפי תמיכה הדדית של דיירים אחרים:
 את זה ולהבין את זה וגם ללמוד מזה". קלוטיסיון שלי ולראות אם הם יכולים לש...הולכים ומנסים לעזור להם...רק לספר להם על הנ

 

 מעבר מתלות לעצמאות  •

כמה משתתפים ציפו לכך שמסגרת הדיור תאפשר להם את המעבר מתלות באחרים לעצמאות, כולל מעבר ממסגרת אשפוז ומבית 

 בחוץ ]אחרי אשפוז אקוטי[". "הם כאילו מלמדים אותך איך זה יהיה בעולם האמיתי כשאתה ההורים:

"הם עוזרים לי...עם דברים אחרים שהם מורכבים יותר,  חלקם ציפו שמסגרת הדיור תעזור להם להגיע לסוכנויות ומשאבים חיצוניים:
 כמו דיור ולהתמודד עם ]סוכנויות רווחה[ ו...להתחבר ליועץ תעסוקתי ודברים כאלה".

 

 סביבת מעבר מעוררת חרדה •

כמקור של חרדה עבור חלקם  ול מסגרת הדיור וחוסר השליטה של המשתתפים בכניסה והיציאה מהשרות זוהטבעה הזמני ש

 תליהנוצריך  "אני כמעט פוחד מ...לאן אני אלך אחרי זה,  כי לא יכול להיות שזה יהיה טוב כמו פה...אני אומר לעצמי...אתה רק (:5/24)
 ום נחמד כמו זה".מהחוויה, ואולי יום אחד אני אגור שוב ב...מק

 

 דיון

מטרותיהם של צרכנים והבנתם לגבי הפונקציות של מסגרת דיור קהילתית תואמות למודל המיועד של השרות, לגישה של 

החלמה בבריאות הנפש, ולתפישות הצוותים של יחידות הדיור. המושג של החלמה כפי שניסחו אותו הצרכנים -פרקטיקה מכוונת

ידי השרות, עם ציפייה לטרנספורמציה אישית -אישית" על פני החלמה קלינית או החלמה שמוגדרת עלתואם להגדרה של "החלמה 

מובילים לכניסה גורמים דוחפים, במיוחד חוסר ביטחון בדיור וחוסר דיור, היו  ולא שיקום של תפקודי עבר. מכל מקום, גורמים

 (.מסגרתהשמאפשרת יות השיקומלהזדמנויות  משיכהלמסגרת, יותר מאשר גורמים מושכים )

 

 הדגשת החלמה אישית

הדגש של צרכנים על החלמה אישית תואם לממצאים מהערכות איכותניות אחרות באוסטרליה, בפרט בדיור לאנשים במצבים 

אדם, עם אנשי צוות -כי מסגרות הדיור הקהילתיות התפתחו לקראת מתן שרות יותר ממוקדהציעו חוקרים נפשיים ממושכים. 

כמשתתפים פעילים בתהליך. עם זאת, שני המחקרים האיכותניים שהתייחסו לפרספקטיבות של צוותים במסגרות דיור אלה 

 להסביר ותשל צרכנים ביחס להחלמה עשוישונות החלמה קלינית. ציפיות בין מציינים מתח שקיים בפרקטיקה בין החלמה אישית ל

 לשירותי שיקום. םרותקשבהתקשיים 

 

 שירותיםעם רות קשבדיור והתיציבות -אי

רות למסגרות הדיור תואם לסקר של צרכים בלתי מסופקים בקרב צרכני קשכגורם מניע להתיציבות בדיור -הדומיננטיות של אי

צרכנים ייחסו עדיפות לצרכים כספיים וצרכי דיור על פני מצוקה פסיכולוגית. החוסר באפשרויות שירותי שיקום בבריטניה, שמצא כי 

אילוצים וכורח על ההחלטה להתקשר עם שירותי שיקום דיור חלופיות עבור רבים מהמשתתפים מעלה דאגה בנוגע להשפעה של 

 ות בקרב צרכני מסגרות הדיור.להשפיע לרעה על התוצא יםצרכים בלתי מסופקים בתוך השירותים עשוי ןוכ

הקליני בעבודה בדיור קהילתי, הציע כי כאשר מסגרת דיור שימשה לפתרון משבר מגורים, מחקרנו הקודם, שבחן את חוויות הצוות 

יציבות בדיור מהווה גורם -אפילו כאשר אינחלשה המוכנות השיקומית של צרכנים. נקודת מבט של צרכנים, עם זאת, מציעה כי 
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להתקשרות למסגרת, צרכנים עדיין מבטאים תקווה כי החוויה תהיה מועילה עבורם. התחברות למקומות שיקומיים נבנית מניע 

מימדית, ואינה משקפת רק את ההתנהגות של צרכנים. משתתפים הבינו את הקונספט של שיקום ועמדותיהם -בשותפות והיא רב

הדיור הקהילתי. ממצאים  תהיו מעורבים באופן פעיל בהחלטה לבוא למסגר רוב המשתתפים ותואמות לאלה של הצוות.היו חיוביות 

אלה הם חשובים להערכה עתידית של תוצאות בשירותים אלה, בפרט כאשר מחקרים אחרים הצביעו על חוסר ידע ועמדות שליליות 

גורים ולא לשיקום; למרות העדיפות של המשתתפים במחקר הנוכחי הייתה למ התקשרות לשירותים.-כלפי שיקום כהסברים לאי

רות לשירותים; קשהת-חוסר התאמה של מטרות היא גורם ידוע לאיזאת, הם גם ציפו כי השירות יעזור להם לקדם את מטרותיהם. 

ללא קשר לסיבות של אדם  הדבר מדגיש את החשיבות לתמוך ביצירה משותפת של צוות וצרכנים בפיתוח מודלים אלה של שירות.

גביר את המודעות ואת המוטיבציה שלו לעסוק בהתערבויות מבוססות ראיות יהצוות כי מתחייב כלשהו בבואו לשירות שיקומי, 

 הרלוונטיות למטרותיהם של הצרכנים.

 

 דיור זמניות סביבות אתגרים הקשורים ל

טווח יחידי שפורסם על צרכנים ששהו -יות. מחקר מעקב ארוךחרדה של סביבות תומכות זמנהמשתתפים הדגישו את טבען מעורר 

בעבר במסגרות דיור קהילתי מצא כי רבים חוו רמות גבוהות של מוגבלות מתמשכת, תלות ורשתות חברתיות דלות. לכן נראה כי 

ובר גם החרדה של צרכנים בנוגע להמשך המסע שלהם לאחר השהות במסגרת הדיור הקהילתי מוצדקת. בארה"ב ובאופן ג

אלה  (. גישות"Housing First"כגון "דיור תחילה" ) באוסטרליה, נשמעו טענות חזקות התומכות בגישות חלופיות לשירותי מעבר

", דיור תחילה"מציעות כי דיור יציב וקבוע מהווה מרכיב מפתח ולא תוצאה של החלמה. ישנן ראיות מבטיחות לגבי יעילותן של גישות 

מכל מקום, לא ידוע עד כמה זוהי חלופה  נמצאה תואמת לעדיפויות המוצהרות של צרכנים.ה גישהבדיור ומאפשרות קביעות ה

 פי רוב למסגרות הדיור הקהילתי.-מעשית לאוכלוסייה בעלת צרכים מרובים שמופנית על

 

 

 השלכות

 יחקר. ההשלכות של כך צריכות להיציבות של מגורים-המוטיבציה של צרכים להתקשרות עם שירותי שיקום מונעת במידה רבה מאי

עם צרכנים. מכל מקום, לא יחד באופן אקטיבי את הרלוונטיות של התמיכה השיקומית בעתיד. חיוני כי צוותי דיור שיקומי יבחנו 

את השיח הזה ולעורר מוטיבציה להתקשרות. הנתונים האיכותניים ארוכי הטווח שאנו  ברור כיצד יש לבנות בצורה הטובה ביותר

שרות ישימות שיש עליהן -אחת לפעול לעבר יצירה משותפת של תצורות התקשרות לשירותים, היא דרךתומכים בה ,וספיםא

נתונים אלה יאפשרו השוואה של ציפיות הצרכנים אל מול החוויה והתוצאות שלהם בפועל, בקבלת שירות תחת הסכמות הדדיות. 

שבה ציפיות של החלמה אישית מתממשות בשירותים אלה )או לא( תיבחן מודלים צוותיים משולבים וקליניים. בפרט, המידה 

 בשלבים מאוחרים יותר של חקירה ארוכת טווח.

 


