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 רקע

נרחבות במערכת בריאות הנפש, שמטרתן העיקרית הייתה העברת הטיפול  תבעשורים קודמים מדינות רבות יזמו רפורמו

הצורך בשירותים  תגברהילו להובתמורות אלה והמעקב לאנשים עם מחלות נפש מבתי החולים הפסיכיאטרים לקהילה. 

הנמצאים המרכזית היא לתמוך בדיירים מטרתם  , אשרשל דיור מוגן או נתמךמודלים שונים מספר ים בקהילה. קיימ

 למנוע אשפוזים מיותרים. ובתהליכי שיקום 

חדר כביסה, חדר מתקנים משותפים כמו , והם חולקים יש לדיירים חדר משלהםששל דיור מוגן הם  המאפיינים העיקריים

צוות במקום. דיור מוגן אם כך מייצג הסדר של דיור שהוא בין חיים עצמאיים בקהילה לבין מקבלים סיוע מהואוכל וסלון, 

 .לפי הצורךמוסד, עבור אנשים שמעדיפים לחיות באופן עצמאי, אך מעוניינים בביטחון והזמינות של עזרה וטיפול 

החיים בדיור עצמאי לעומת דיור  מתמודדיםלהכלה חברתית בקרב  הראו חוסר עקביות בתוצאות ביחסקודמים מחקרים 

באופן עצמאי היו בעלי סיכויים גבוהים יותר להרגיש מוכלים מבחינה חברתית  שחיומהולנד מצאו כי צרכנים מחקרים  מוגן.

משתתפים אנשים המתמודדים עם אבחנה כפולה בארה"ב, מצא כי רוב ה 40מחקר איכותני בקרב  לעומת דיירי דיור מוגן.

כמעט כל הלקוחות מקום או שנשארו לבדם, ואילו רק עם לקוחות אחרים שגרו בדיור עצמאי קיימו אינטראקציות שהיו ב

 ם.בדיור המוגן דיווחו על תחושת קהילה עם הדיירים האחרים ועל קבלת תמיכת עמיתי

השימוש בשירותי אשפוז במגוון היבטים:  התמקדו עות של צורות שונות של דיור מוגן,עסקו בהשפשמחקריות סקירות 

בעיה נפשית ובעיית התמכרות באוכלוסייה עם דיור -לפני ואחרי התערבויות בדיור, יציבות מקום המגורים, מניעת חוסר

נמצא מחקר אחד על האופן שבו  .שינויים תעסוקתייםים ביחס לתפישות של דייר, וובקרב אנשים ששוחררו מבתי חולים

מטרת  .(, עם מתקנים משותפיםכזו )או חדר פרטי בדירהבמלואן  מאובזרות אנשים חווים את חייהם בדירות פרטיות

 אובזרות,מוהמחקר הנוכחי לבחון כיצד אנשים עם מחלות נפש חווים את החיים בדיור מוגן שכולל דירות פרטיות מרוהטות 

 משותף. אזורעם 

 

 שיטה

 המונהמובנה אינדיבידואלי או קבוצתי. המחקר התבצע בעיר במרכז נורבגיה -במסגרתו בוצע ראיון חצי ,זהו מחקר איכותני

סוציאלית, -תמיכה פסיכו בהןהרשות המוניציפאלית מציעה סוגי שירות שונים לאנשים עם מחלות נפש, . םתושבי 185,000

אנשים מתגוררים בדיור מוגן בדירות בבעלות  140שירותי הכשרה, שיקום, דיור נתמך עם תיאום טיפול, ודיור מוגן. כיום 

דירות יחיד מרוהטות,  7-30קומפלקס מגורים שבו  בתוךהרשות המוניציפאלית. הבתים המוגנים מאורגנים כיחידות 

לדיירים  משותף, שבו נמצאים גם אנשי הצוות. אורחיםחדר דירות נגישות ליש לטבח וסלון. הכוללות חדר שינה, מקלחת, מ

האחרים באזור הדיור המוגן נראה כמו כל הבתים מוצע הסכם שכירות לשלוש שנים שאותו יש לחדש בתום התקופה. 

דקות נסיעה  20-10העיר הוא חנויות ואזורי הליכה, והמרחק למרכז מקום בקרבת  וממוקם בשכונות מגורים שונות. יש
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ימים  7שעות ביממה,  24באוטובוס. הצוות המתגורר במקום )המועסק על ידי הרשות המוניציפאלית( נמצא בכל יחידה 

היא לאפשר אוטונומיה אישית מקסימלית של דיירים ולעודד אותם לעשות את  מודל דיור זההתכלית העיקרית של  .בשבוע

המירב עבור עצמם כולל טיפול אישי, קניות, בישול, מטלות הבית, ופעילות פנאי, עם תמיכה מהצוות לפי הצורך. לרוב 

ושאים כגון כיצד להתמודד הדיירים יש פגישות שבועיות או יומיות עם אחות בריאות הנפש או נותני שירות שדנים עימם בנ

עם המחלה הנפשית, בריאות סומטית, משימות החזקת הבית ונושאים כספיים. כל השירותים המוצעים הם וולונטריים, כך 

 שצרכנים יכולים להחליט האם הם מעוניינים לקבל עזרה או לא.

 

 הנתוניםוניתוח איסוף 

שותף בעל ניסיון -כלל חוקר צוות המחקר, א נוכחות הצוותים, ללבדיור המוגן עוהראיונות האישיים והקבוצתיים התבצ

הראיונות הקבוצתיים התבצעו באזור פרספקטיבה של צרכן. הנפש וניסיון בניסוח שאלות מתוך כצרכן שירותי בריאות 

הראיון הייתה -השאלה המרכזית במדריךבדירותיהם של המשתתפים.  קיימוהתהמשותף של היחידה והראיונות האישיים 

מה השפיע כיצד חווים המשתתפים את הסדר הדיור שלהם, כולל שאלות המשך: ממה הם הכי מרוצים והכי לא מרוצים, 

ניתוח  פעילותם במשך היום. מהיו ,תחושת הביטחון שלהם, כיצד הם חווים את המגורים בסמיכות לדיירים אחרים על

 ים, והוביל לקטגוריזציה לפי תמות מרכזיות.הנתונים נעשה בכמה שלב

 

 ממצאים

נשים( משלוש מסגרות שונות של דיור מוגן. הם התגוררו במקום בין חודשיים  6-גברים ו 8דיירים ) 14המשתתפים כללו 

כללו אשפוזים לפני שעברו לדיור המוגן  המשתתפים ם בולטים של. מאפייניעובדיםאינם מקבלי קצבה ושנים, כולם  12לבין 

. המשתתפים רואיינו בשתי קבוצות, מיומנויות ירודות של תפקוד עצמאי, ורשת חברתית מצומצמתמרובים וממושכים, 

 ראיונות פרטניים. 6ארבעה בכל קבוצה, ובוצעו 

 

 חוויית הסדר המגורים

ם האפשרות להשתמש המשתתפים היו מרוצים במיוחד מכך שיש להם דירה פרטית משלהם, מרוהטת ומצוידת, יחד ע

בסלון משותף שבו יכלו להיות עם דיירים אחרים או אנשי צוות. הם הדגישו שוב ושוב כי היתרון המרכזי של הדיור המוגן 

הם ביצעו מטלות . כי הם חשים בטוחים בדיור המוגן הוא השילוב של אזור פרטי ואזור ציבורי משותף וכל הדיירים ציינו

רוצים להיות לבד. עובדה  י באפשרותם לפרוש לדירתם אם הםכ ציינוהם  ה, בישול או כביסה.בדירותיהם, כמו שטיפת רצפ

נמצאים "בעולם שלהם". חלק מי שסוציאלית או כ-כאנטיזו זכתה להערכה במיוחד כשחוו התנהגות של דיירים אחרים 

 לסגת ולהתרחק מאחרים.לא הייתה להם הזדמנות דומה ם ש, זאת לחוויית אשפוז פסיכיאטרי השוומהמשתתפים 

ארוחות  שונות, בהן פעילויות, ולהשתתפות בהמשתתפים השתמשו באזורים המשותפים למפגש חברתי עם דיירים אחרים
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שיעורי בישול אחת לחודש. דייר אחד שהתגורר בדיור המוגן כמו  ,שבוע, משחקים ופעילויות מאורגנותל אחתמשותפות 

לא כולם חייבים להשתתף בכל הפעילויות, יש חשיבות לכך שש פעילויות משותפות, שנים אמר כי למרות שטוב שי 6במשך 

עמים בשבוע, שלוש פ טיפולית יום-ופעילותבשבוע  היו שתי ארוחות משותפות בהתחלה" :בבית חוליםכי אז זה היה כמו להיות 

הרגשתי אשמה אם לא שוהרבה טיולים עם מיניבוס משלנו. עכשיו יש הרבה פחות בהשוואה להתחלה. בשבילי זה יותר טוב בגלל 

 השתתפתי".

, כשנשאלו לגבי חוויות שליליות בדיור המוגן ההתייחסות השכיחה ביותר עסקה בשאלה האם יוכלו להישאר שם ככל שירצו

  חלקם דאגו שמא החוזה לא יוארך.ולשלוש שנים  היה להם הסכם כיוון ש

 

 יחסים בין הדיירים

סיבה לכך ציינו זאת כחלקם  ,שהיות ממושכות באשפוז בעקבותכמה מהדיירים דיברו על הקושי לשמור על קשרי חברות 

הדיור. כתוצאה  שיש להם רשת חברתית מצומצמת. רוב הדיירים אמרו כי הם יצרו חברויות עם דייר אחד או שניים ממסגרת

גברה השתתפותם בפעילות חברתית וגופנית. חלקם דיווחו כי השתתפו ביותר פעילויות כעת לעומת מקום המגורים  ,מכך

זמין אותם להשתתף מהצוות אשר הדיירים אמרו שקל יותר לקיים קשרים חברתיים עם דיירים אחרים כ .הקודם שלהם

שיחות תחיל את הפעילות. מזם וויעודד אנשים לדבר או ממשום שהצוות  ,או כשהצוות נוכח בסלון המשותף, בפעילויות

נושאים שעליהם קראו בעיתון. הם אמרו כי הצוות עודד אותם שלא לדבר על או ב יומיומיתהפעילות עסקו לרוב בחולין 

ובם גם הם חולים. הכרתי "יש לי כמה חברים אבל רמחלות, אבל הם עשו זאת כיוון שזה היה נושא שכולם יכולים לשוחח עליו: 

אותם באשפוזים. אנשי צוות אומרים שאנחנו לא צריכים לדבר על המחלה. אבל המחלה היא החיבור ביני לבין החברים שלי, אז אנחנו 

 מדברים עליה".

בין דיירים יכולים לגרום להם להרגיש לא  סכסוכיםשקונפליקט. כמה מהם אמרו  הדיירים גם נתנו דוגמאות של מצבי

ד בסופי שבוע חמצבים שיכולים להוביל לקונפליקטים היו כששהו יחד בסלון ללא כל פעילות, במיו בטוחים. דוגמאות של

על כך שחסר להם מיניבוס, כפי שהיה להם בעבר, שיעמוד  משתתפים דיברוכשהיו פחות אנשי צוות ופחות פעילויות. 

חווה תחושת קהילה עם דיירים אחרים, בגלל צרכים יא הדיירת אחת אמרה שלא תמיד . לרשותם כדי לצאת לטיולים

 ורצונות שונים. במקום זאת היא מעדיפה ללכת לבתי קפה או להתחבר לחברים שאיתם יש לה תחומי עניין משותפים.

 

 יחסים עם הצוות

כבני אדם ולא כשנשאלו כיצד הם חווים את הצוות, לרוב ציינו המשתתפים כי הצוות התייחס לדיירים בכבוד וראה בהם 

ם באופן שבו יהיו הבדל אכפת להם מאנשים". –"מתייחסים אלי בכבוד. אנשי הצוות אמרו שלא אכפת להם מאבחנות : מטופלים

בגלל שהרגישה שהיא מתלוננת יותר  לבקש עזרהקשה לה לפעמים אמרה ש ת אחתדיירים ראו את אנשי הצוות. דייר

היא יכולה להשתתף, דבר שגרם לה לא אהבה מצבים שבהם נותני השירות החליטו באיזה פעילויות דיירת אחרת מידי. 
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"יש לי תמיכה נהדרת לסגת מפעילויות משותפות. דייר אחר דיבר על האופן שבו הוא ראה את אחד מאנשי הצוות כחבר שלו: 

גיש שהוא בונה אותי תו. הוא מבין אותי כל כך טוב. אני מראני רואה אותו כחבר הכי טוב. כל כך נחמד לדבר אי...מהאח בדיור המוגן

נלקחה יותר ברצינות שלו הבעיה כך שקשר עם שירותים שונים,  ליצורסייע לו הצוות על כך ש סיפרדייר אחר  באיזשהו אופן".

בדיור המוגן, כמו  ם. כמה מהדיירים התחילו לקבל שירותים אמבולטורייבעצמו ת הטלפוןומאשר אם היה מבצע את שיח

 :במעקב פסיכולוג שמגיע לשיחות טיפוליות. דבר זה זכה להערכה רבה משום שנחווה כדרך קלה יותר להתמיד

קרובות ביטלתי  אני יכול לקבל טיפול שיחתי אפילו כשאני מרגיש קצת לא טוב. כשהיה לי פסיכולוג בבית החולים, לעתים..".

 עצמי ללכת לשם כשהייתי מדוכא. עכשיו הם באים אלי אז יש הרבה פחות ביטולים".הביא את לאת הפגישה בגלל שלא יכולתי 

אשפוזים תכופים. נאמר וב קחוו חוסר בשירותי מע מהדייריםבהסתכלות לאחור על  התקופה שקדמה לדיור המוגן, רבים 

שיטות להם  והציע, וגם בשלב מוקדם מתן ייעוץ ועזרה מעשיתבו הםבהבנת הבעיות של ניםמיומ והיהדיור צוות אנשי כי 

צריך עזרה ממומחים של בריאות הנפש.  "אני מקבל עזרה טובה מנותני שירותים ואני לא בעצמם עם שינויים בסימפטומים. להתמודד

ציינו חלקם  לעשות משהו שייקח את הראש שלך למשהו אחר". –כשאני מרגיש מדוכא, עוזר לי לקרוא ספר, לצפות בטלוויזיה 

 שעברו לדיור המוגן. מאזאשפוזים ה הפחתתשהשילוב של שירותים אמבולטוריים וההגנה שמספק הצוות הובילו ל

 

 מגע עם משפחה וחברים

בנוסף  ,דיווח כי יש לו רק חבר אחד מהםמחוץ לדיור המוגן. אחד  מצומצמתרוב הדיירים אמרו שיש להם רשת חברתית 

חשבונות. אחרים  בתשלום יםזרווע שמבקריםכמה משתתפים אמרו שיש להם מגע עם בני משפחה  לכמה מהדיירים.

ציאה להליכה, לרוב הדיירים פוגשים חברים מחוץ לדירה, לדוגמא, בי קיבלו תמיכה מאנשים שאותם החשיבו כחברים.

 שים אחרים מלבד הדיירים.בילוי זמן עם אנבאפשרות ליתרון הם ראו . תרבות או בידור בית קפה או לפעילויותל

 

 דיון

מוגן, מצד אחד החוו רמה גבוהה של ביטחון ושביעות רצון מהמגורים בדיור שהדיירים  ואההממצא העיקרי במחקר זה 

בשל הנגישות לנותני שירות וההזדמנות לגשת לאזור המשותף ליצירת קשר חברתי, ומצד שני בשל האפשרות לסגת לתוך 

 מקיימיםטווח גרמו לכמה דיירים לחוש חוסר ביטחון. כמעט כל הדיירים אמרו שהם -פרטית. הסכמי דיור קצריהדירתם 

קשר עם רוב הדיירים האחרים ולעתים קרובות החשיבו אחד או שניים מהדיירים כחברים. הם חוו מגע מועט עם אנשים 

 ירים אחרים.עשו יחד עם דיאותן התמקדו בפעילויות ש ןמחוץ לדיור המוגן ולכ

 

 חוויות הקשורות להסדר המגורים

עלה  השבדיאיכותני ממשלהם. במחקר  אובזרתמדיירים דירה ל ישהחיים בדיור מוגן שבו  תייובחו וחקרים מעטים עסקמ

 מאובזרתודירה מרוהטת ולרור כי מרחב פרטי נותן לדיירים מקום שאין בו דרישות מהסביבה או מדיירים אחרים, בבי
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בזמינות של מטבח משותף או מכונת כביסה  יםהאפשרות לבשל או לכבס מבלי להיות תלוי , כמויתרונות נוספים במלואה

"נורמליים", כיוון שיש להם דירה משלהם בדומה אנשים משותפת. הדבר עשוי להיחוות כהכרה בכך שהדיירים הם 

 לאזרחים אחרים.

בנק הדיור הנורווגי מציע תכניות פיתוח לרשויות מקומיות  .יורו 330,000-ל 220,000בניית דירות מרוהטות כאלה עולה בין 

 36% -מענק מתוך סך ההוצאות לבניית דיור מוגן. הדיירים משלמים כ 40%כמו מימון דיור באמצעות הלוואות ועד 

 30%מדות על העו ,מהכנסתם נטו לשכירות ושימושים, אחוז מעט גבוה יותר מההמלצות להוצאה על דיור תומך קבוע

תועלת כדאי -כמובן יקרה יותר מאשר חדר ליחיד עם סלון משותף, אבל זהו תחשיב עלותמאובזרת דירה . מההכנסה

 בהקשר הנורבגי, אם הדיירים יכולים להישאר במקום למשך תקופות ארוכות ללא אשפוזים תכופים.

קר זה ובמחקרים קודמים, דיירים הופנו חעולה במאחד האתגרים במגורים בדיור מוגן הוא הקרבה לדיירים אחרים. כפי ש

שהם יכולים להסתדר מבחינה חברתית אמרו לדיור מבלי שהיו מעורבים בבחירת הדירה. מכל מקום, כמעט כל הדיירים 

עם הדיירים האחרים, ולעתים קרובות החשיבו אחד או שניים מהם כחברים. הדבר תומך בממצאים לפיהם כשיש מרחב 

כי העובדה שהביאו אותם  וחשחלק מהדיירים ף ש, אם משותפים הדבר נותן חוויה של שייכות לקהילהמשותף ומתקני

אינם ש ועל אףלצד חוויית הדיירים כי יש להם חברים מעטים,  .לחיות ביחד היא סימן לכך שהם אינם כמו "אנשים רגילים"

ליצירת חברויות ומגע חברתי. הסיבה הבולטת ביותר , הדיור המוגן במחקר זה מתפקד כזירה יגורויכולים לבחור עם מי 

נדרשים מאמצים מכוונים מצד כי מעידה היא לתחושת השייכות הייתה הפעילויות המשותפות שמאורגנות על ידי הצוות, ו

 .בהקשר זה הצוות

רוצים להשתתף  אזורים משותפים. למרות שכמה דיירים דיברו על כך שאינםלגבי חשיבותם של הדיירים היו תמימי דעים 

או סכסוכים רציניים. הדבר מנוגד למחקר משבדיה  בכל הפעילויות ולפעמים הם נסוגים לדירתם, איש מהם לא ביטא בעיות

אף לפיכך, לסכסוכים. זירה שמצא כי למרות שמתקנים משותפים כמו כביסה, חדר אוכל או סלון היו חיוביים, הם גם היו 

, משלומאובזרת , אנו סבורים כי העובדה שיש לאדם דירה חולקים מתקנים משותפיםכאשר  סכסוכים היווצריכולים לש

ולקחת חלק  הדיירים יכולים לבחור אם ברצונם להשתמש במרחב המשותףכאשר  בפרטעוזרת להפחית סכסוכים. 

 בפעילות שמארגן הצוות.

 

 

 יחסים עם הצוות

ומשך היחסים עם אנשי הצוות כגורמים חשובים להרגשת ביטחון לבקש מהם עזרה, ולקיים  קרבההדיירים תיארו את ה

לעתים חשו חוסר בהכרה מצד דיירים בדיור מוגן  דיווחו כיאחרים חוקרים יחסי אמון שהעניקו חוויה בטוחה ויציבה בדיור. 

 וות ניסה להשפיע על הפעילות היומיומיתבודקים את אמינותם, או שהצשהסכמים אינם מכובדים, דיווחו כי אנשי צוות, 
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על מיומנויות ומשאבים אישיים, על פני ראיית כל הדיירים כקבוצה תמקד במיוחד ההדיור המוגן במחקר הנוכחי . שלהם

 ., דבר שעשוי להסביר הבדלים אלההומוגנית

הוות מכשול לנורמליזציה, להשתתפות בחברה, ל ,לקשרים חזקים ולפעול כנגד עצמאות הוביליכולה ל 24/7נגישות לצוות 

חוקרים העלו את הסברה כי דיור מוגן עשוי להגביר הסיוע.  במתןולהחלמה. חשוב כי נהיה מודעים לקשר בין קרבה ומרחק 

מכל מקום, אנו מצאנו כי כמה מהדיירים הרגישו יותר עצמאות להסתדר לבדם בנותני שירותים. של מתמודדים את התלות 

תלות בשירות של הצוות לאחר כמה שנים בדיור המוגן. ממצא זה מצביע על כך שהמיקוד על מיומנויות ומשאבים  ופחות

מצאנו  יכולים לבטל חלק מהסיכון להפוך לממוסדים ותלויים בצוות. ,מגורים עצמאיים למדי בדירות משלהםעם של הפרט, 

ות שלהם, כאשר הבחינו בשינויים מענה לצרכי הבריאקיד מרכזי בתפ והצוות מילאאנשי  לק מהדייריםחעבור שגם 

אפילו אם ישנן  ,הדבר מעלה את השאלה האם הם עדיין תלויים בצוות בעיות החמירו.הימפטומים ויזמו טיפול לפני שבס

מנהלים חיים עצמאיים. הסבר אחד הוא שהצוות הצליח לאפשר לדיירים לחיות את חייהם הם לכך שאינדיקציות ברורות 

כיצד הצוות עזר להם למצוא שיטות להתמודד בעצמם עם שינויים  תיארוובו בזמן השגיחו עליהם. כמה דיירים גם 

 וכך להפוך פחות תלויים בצוות.בסימפטומים, 

 

 מסקנות

שירות והמיומנות שלהם בהבחנה בסימפטומים בשלב הכל הדיירים במחקר זה הדגישו את חשיבותה של נגישות לנותני 

קשרים עם דיירים אחרים. העלות של דירה מרוהטת המשותף הוא חשוב לביסוס  סלוןמוקדם. הם גם הדגישו כי קיומו של 

יתרונות רבים עבור הדיירים.  הזה מצביעים על כך שיש לומצוידת יקרה יותר מעלות חדר ליחיד, אך הממצאים במחקר 

טווח גרמו לכמה מהמשתתפים להרגיש חוסר ביטחון, אבל אם מטרת הדיור המוגן לעזור לחלק -הסכמי שכירות קצרי

. מכל מקום, דרוש מחקר נוסף על שלא להועיל בכך יםעשוימהדיירים להפוך מסוגלים לחיים עצמאיים, הסכמי דיור קבע 

נותני השירותים דירה מרוהטת. ל בהשוואהבדיור מוגן עם חדר ליחיד  לבחון הבדלים אפשריים בתוצאות ארוכות טווח מנת

 תמיכה ביתית.תחושת ביטחון אל מול הגברת התלות במתן צריכים להיות מודעים לדילמה הנוגעת ל

. 

 


