
עיצוב פתרונות דיור עבורסדנת רעיונאות
אנשים צעירים הזקוקים לסיעוד



היכרות עם זירת 
המחקר ומיפויה

מחקר שטח
ועיבוד תוצרים

פיתוח פתרונות 
בסדנת רעיונאות

אנחנו כאן

איפה אנחנו בתהליך?



פעולות מחקריות
המחקר כלל ראיונות עם גורמי מטה, סיעודיים צעירים ומשפחותיהם, ועם אנשי מקצוע במסגרות דיור. 

כמו כן נערכה למידה ממחקר אקדמי ומתצפיות ברשתות החברתיות, בסרטים תיעודיים ובאתרים. 

5
ראיונות עם 

מנהלים ואנשי 
מקצוע במסגרות

מנהלים

פיזותרפיסטית

עו״ס

7
 ראיונות עם 

סיעודיים בגילאי 
29-60

 4 גרים במסגרות 
סיעודיות

3  גרים בבית

 6
ראיונות הורים 

ואחים לסיעודיים 
צעירים

(2 שנפטרו)

 שגרו/גרים במסגרות 
סיעודיות ובבית

3
ראיונות ופגישות 
עם גורמים במ. 

הרווחה והבריאות

צוות מנהל מוגבלויות

מנהלת השירות לריפוי 
בעיסוק מ. הבריאות

ראש אגף מערך 
המעונות הממשלתיים

מ. הרווחה

1
קריאת חומרים 

אקדמים וחומרים 
ברשת

סרטים תיעודיים

דוקטורט על התעמרות

אתרים

4
תצפיות

 על רשתות 
חברתיות ואתרים

לינק 20

בזכות

אנשי"ם

בית הגלגלים



תובנות המחקר

להיות אדם 
סיעודי 

במסגרת דיור



8
להיות חלק 
מהמרקם 

החברתי
1

לחיות עם 
מגבלה

2
למצוא לי 

מקום

3
להתאים לי 
את הסביבה

4
להזדקק 

לטיפול

5
לגור עם עוד 

אנשים

6
המשפחה 

שלי היא חלק 
ממני

7
להיות 
בעשיה

עם משמעות
וערך

להיות אדם סיעודי במסגרת דיור



לחיות עם מגבלה



לחיות עם מגבלה

לקום כל בוקר
אל מי שאני

אנשים שחיים עם מגבלה, פוגשים יום יום את 
הפער המכאיב בין רצונותיהם לבין מה 

שמגבלות גופם מאפשרות להם.

עם כל מה שאני 
לא יכול לעשות

לרדת מהמיטה, לעלות למיטה, לסובב אותי,
לאכול, להתלבש, להתרחץ, כיסא שירותים,

לרחוץ, לנגב, להוציא שתן עם קטטר חמש
פעמים ביום, להתגלח, לגרד

אם אני הולכת לקניון ואין בגדיםלהרגיש ׳חריג׳
שמתאימים לי, זאת חוויה קשה ומעליבה



לחיות עם מגבלה

יצרתי לעצמי סדר יום קבוע. אני תמיד הולכתסדר היום שלי
לישון באחת עשרה וקמה בשבע בבוקר

אני נותן למטפל שלי כל יום תפריט למחרמה אני אוכל
והוא מכין לי. גם הוצאתי לו מתכונים

מהאינטרנט של אוכל שאני אוהב

להרגיש שיש לי
אפשרות לבחור...

כשיש לאנשים מעט שליטה על האופן בו יחיו, 
האפשרות לבחור, גם בחירות טריוויאליות, 

מחזירה להם תחושת ביטחון מסוימת.

על מה אני
מוציא כסף

אני מקבלת קצבה קטנה וחשוב לי לבחור לבד
אם להוציא אותה על גלידה או קפה או סרט



לחיות עם מגבלה

להתאמץ לעשות 
בעצמי

כל מה שאני יכול

כאשר שגרות כמו מקלחת נעשות בלחץ
זמן, לא תמיד מאפשרים לאדם עצמאות.

למשל כשמסרקים אותו גם אם יכול להסתרק
לבד, היכולת הזו נפגעת

(פיזיותרפיסטית)

להילחם על 
שימור היכולות

קשרתי לעצמי רצועות למרגלות המיטה וככה
אני מאמן את היד שלי כדי שתמשיך לתפקד

לפעול בטווח
יכולותיי ולשמר אותן

כל מה שאדם מסוגל לעשות בכוחות
עצמו, מוסיף לאושר ולמוטיבציה שלו.
כשנלקחת תחושת המסוגלות מאדם -

הוא מתדרדר.



למצוא לי מקום



למצוא לי מקום

מקום ש:
׳תפור למידותיי׳

ההחלטה לעבור למסגרת ותהליך החיפוש 
עלולים להיות ממושכים, מסיבות טכניות 

ורגשיות. עם הכניסה למסגרת, עוסקים 
הדיירים בעיקר בבדיקת יכולת המסגרת 

לשמור עליהם בחיים.

לחפש את המקום 
המתאים לי

נכנסתי לשם וחטפתי שוק, גלריה של 
בעיות, תסמונות ופגיעות, אמרתי לבעלי: 

״אולי לא, הילד היפה שלנו...

להיות בטוח 
שיכולים לשמור 

עלי בחיים

בחצי השנה הראשונה עשיתי להם
׳גיהינום עלי אדמות׳. כל הזמן צלצולים

ובקשות. בדקתי את הסבלנות שלהם,
לראות כמה הם יכולים לסבול אותי



למצוא לי מקום

מקום שיכיל את
מורכבות המצב שלי

ישנם מקרים רבים של תחלואה כפולה
בהם המגבלה מייצרת השלכות בריאותיות,

נפשיות וחברתיות נוספות, להן צריכה 
המסגרת לתת מענה.

יש דיירים שבנוסף למגבלה מתמודדים מחלת נפש
גם עם בעיות נפש. אנחנו בדרך כלל 

מצליחים לאזן אותם תרופתית

מצב קבוע
של כאב

יש לי כאבים איומים ממפרק ירך ימני  עד אוזן 
ימין. אם מתחילים כאבים ואני בפוזיציה לא 

נכונה ולא תופס בזמן זה על סף הגיהינום

מורכבות
משפחתית

אני מרגישה שהזוגיות שלי 
עומדת להתפרק



להתאים לי
את הסביבה



להתאים לי את הסביבה

הציוד שלי
כאשר ציוד אינו תקין או אינו מותאם לצרכיו 

של המשתמש בו , מצטמצמים טווח התנועה,
התקשורת והעצמאות שלו.

שיכיל חידושים
טכנולוגים

מאפשרי יכולות

אני גולש באינטרנט בעזרת משקפיים 
שהם תחליף לעכבר. בלעדיהם אחרי חצי 

שעה היד מתעייפת אני חייב להפסיק

שיותאם למצבי
הבריאותי 
המשתנה

אחרי הניתוח האחרון המיטה שלי כבר 
לא מתאימה לי

שיותאם לגילי
ולצורך שלי לנוע

קניתי בעצמי כסא גלגלים קל, אני 
מסתובב איתו כל היום, נוסע לטיולים, 

יוצאת לעיר, למה שיהיה לי כבד?



להתאים לי את הסביבה

האמצעים שמאפשרים 
לי תקשורת עם העולם

השימוש בערוצי תקשורת ופלטפורמות 
דיגיטליות הוא לעיתים קרובות הגשר היחיד

של אדם למתרחש מחוץ למסגרת.

אינטרנט
בפס רחב

המשבר הכי גדול פה הוא כשהאינטרנט 
לא עובד  (מנהל מסגרת דיור)

אין סיבה שנכה ישלם בעצמו על אינטרנט טלויזיה
וטלוויזיה. למי שאין משפחה תומכת זה

יורד מהקצת קצבה שנשארת להם (אבא)



להתאים לי את הסביבה

המרחב שלי
אדם יתקשה לחוש ׳בבית׳ אם סביבתו 

הקרובה לא תהפוך לאישית. כלומר תותאם 
למגבלה איתה הוא מתמודד ותכיל ציוד 

וחפצים בהתאם לבחירותיו ולטעמו.

שיותאם לרצונותיי
ולטעמי האישי

שנתיים אחרי שעברתי לכאן הזמנתי ארונות 
מאיקאה במקום הארונות שהיו בחדר

שיונגש בהתאם
למגבלה שלי

מעלית לא עוזרת לו להגיע לקומה
השניה וליהנות ממנה, הקושי שלו

הוא בזכרון והתמצאות במרחב  (אמא)



להזדקק לטיפול



להיות תלוי
באדם אחר

חייהם של אנשים עם מגבלה תלויים
במטפלים בהם.

אין באפשרותם לבחור את המטפלים
והם נאלצים לבקש מהם סיוע במילוי כל 

צורך שאינם יכולים לספק בעצמם.

קשה רגשית לקבל
טיפול מאדם אחר

כל מה שנותנים לי בו עזרה מחמיץ אותי.
הכי מפריע לי שעוזרים לי במקלחת ובשירותים

בחינה מתמדת 
של הצוות

הם בודקים אותנו: למשל רגישים 
לאיחור בהעברת תנוחה, גם אם לא 

נגרם נזק. חשוב להם שנעמוד בחוזה 
(מנהל מסגרת דיור)

להזדקק לטיפול



להזדקק למענה 
מכבד לצרכים 

אישיים ואינטימיים
מימוש צרכיהם המיניים והאינטימיים 

של דיירים לעיתים נפגע מכיוון שהם מוגבלים 
בטווח פעולותיהם, ומכיוון שנמצאים 

במסגרת. לכן זקוקים להכרה וסיוע במימושם.

 

שיכירו בזוגיות 
שלי ויעזרו לי 

לקיים אותה

אם יש בני זוג ולא יוצאים לביקורים בבית, 
אנחנו משתדלים לאפשר להם זמן פרטי 

כאן (עו״ס במסגרת)

שיכירו בצרכי 
המיניים ויקצו להם 

זמן ומקום

גם כשיש רצון לא תמיד זה קל טכנית, 
לפעמים צריך התאמה, איבזור, 

הדרכה וסיוע (פיזיותרפיסטית)

זה היה קריטי בשבילו שיאפשרו לו שישמרו על כבודי
להשתמש בשירותים ולא ישימו לו חיתול, 
כשלא הייתה ברירה ושמנו לו חיתול הוא 

התבייש ושנא את זה (אמא)

להזדקק לטיפול



לרצות שזה יהיה
קל ונסבל יותר

ההרגשה שמקשיבים לי ומדברים איתי
הופכת את הצורך בקבלת טיפול אינטימי 

מאדם אחר לנסבל ונעים יותר.

יותר קל לקבל 
טיפול מאדם

שמתנהג בצורה 
חברית

המטפלים שאני יותר אוהב לקבל מהם 
עזרה הם אנשים שפחות נותנים לי 

הרגשה שאני מטופל, שמדברים איתי 
וצוחקים איתי

ש'ירימו אותי' 
כשאני למטה

אם אני רואה שאין לה מצברוח, אני 
מבקשת ממנה לבחור שיר שהיא 

אוהבת (פיזיותרפיסטית)

להזדקק לטיפול



להיות חשוף לסכנות 
שמעבר לפינה

לא כל אנשי הצוות עוברים בדיקת התאמה
או הכשרה לעבודה במקום.

עבודת הטיפול שוחקת רגשית ופיזית.
הטיפול הצמוד והתלות מגדילים את הסיכוי 

להזנחה, פגיעה או התעמרות.

לא כל מי שמטפל 
מתאים לעבודה 

ורוצה בה 

כל החוגים במסגרת לא יעזרו אם אדם 
מרגיש לא מוגן מול הצוות (סגל מסגרת)

התלות חושפת 
אותי לפגיעה

לפעמים הגבולות הולכים לאיבוד…
מטפלים הופכים שותפים לחשבונות בנק, 

מוזמנים ללוות דיירים לאירועים משפחתיים 
ואפילו לטיול בחו"ל (עו״ס במסגרת)

לחשוש לדווח 
כשפוגעים בי

דייר פחד להתלונן על עובד ואמר: ׳מה 
אם יפגע בי?׳ העובד אומר: ׳אני לא אפגע 

בך׳, אבל ככה הדייר מרגיש... 
(מנהל מסגרת דיור)

להזדקק לטיפול



לגור עם
עוד אנשים



לגור עם עוד אנשים

להיות מוקף
באנשים

ולהרגיש בודד
רבים מהדיירים חשים בדידות, למרות 

שנמצאים עם עוד אנשים במסגרת.

מלחמת הישרדות 
מול דיירים אחרים

על משאבי
המסגרת והצוות

לפעמים אני מחכה הרבה זמן עד 
שממלאים בקשה פשוטה שלי, כל

דייר חושב שמה שהוא צריך הכי חשוב 
ומעכב אצלו את הצוות

כולם מסביבי מפגרים…׳אני לא כמוהם׳
כולם מסביבי משוגעים...



להילחם על
הפרטיות שלי

החיים במסגרת ציבורית אינם מאפשרים 
הרבה פרטיות.

דיירים שהפרטיות דרושה להם, נאלצים 
להילחם כדי לזכות בה.

קשה לגור עם
עוד אדם בחדר

כששמים שתי בעיות באותו חדר זה לא
פותר את הבעיה אלא מעצים אותה

(אבא)

הבעיות של אנשים 
אחרים ׳זולגות׳ 

לחיים שלי

אם למישהו יש התדרדרות נפשית
זאת בעיה כואבת. זה מפריע לדיירים 

האחרים ומייצר אי שקט
(סגל מסגרת)

לגור עם עוד אנשים



לבחור עם מי
אני כן מתחבר 

במסגרת
המגבלה היא זו שהביאה את הדיירים לגור 

יחד ולא בהכרח תחומי העניין והשפה 
המשותפת, ולכן למרות שלכאורה יש היצע,

לא תמיד מוצאים עם מי להתחבר.

להתחבר דווקא 
עם הצוות

כל בוקר אני עושה סיבוב בבניין,
אומר שלום לאחים והאחיות, משוחח 

עם אב הבית

להתחבר עם
דיירים אחרים

היה פה בחור צעיר שהתחבר דווקא 
עם מישהו הרבה יותר מבוגר שתפקד

כמו אבא שלו, הוא לקח עליו חסות 
ודאג לו  (פיזיותרפיסטית)

לגור עם עוד אנשים



המשפחה שלי
היא חלק ממני



המשפחה שלי היא חלק ממני

חלק משמעותי
מהעולם שלי

נשאר בחוץ
אנשים ממשיכים להיות חלק ממרקם 
משפחתי גם כאשר הם גרים במסגרת.

אני רוצה לבקר 
את המשפחה 

בבית

זו בעיה גדולה בשבילי לנסוע לבקר
בבית המשפחה בגלל שאין שם ציוד כמו 

מנוף או כסא לאמבטיה

חשוב לי 
שהמשפחה
תבוא לבקר

אפשר לראות במבט שלו את הגעגוע 
למשפחה כשהוא רואה משפחות שמבקרות 

דיירים אחרים. הצענו לאמא שנסדר לה הסעה
לכאן, זה קרה פעם אחת, אבל היא כבר מאוד

מבוגרת וקשה לה   (עו״ס במסגרת)



המשפחה שלי היא חלק ממני

המורכבויות
המשפחתיות
׳נכנסות איתי

למסגרת׳
מורכבויות ומשברים משפחתיים משפיעים 

על תפקודם ומצבם הנפשי של הדיירים 
ומחייבים הכרה ומענה מצד המסגרת.

מעולם לא 
נפרדנו

אמא מתעקשת שהבן שלה ילבש רק 
חולצות מכופתרות, והוא שונא חולצות 

מכופתרות. פעם איש צוות הלך איתו 
לקניון וקנה לו חולצות, והיא לא הרשתה 

לו ללבוש אותן  (עו״ס)

להזדקק לעזרה
בפתרון משברים 

משפחתיים

אלו שהיו הורים, נשארים הורים גם אחרי 
הפגיעה. כל משבר עם הילדים משפיע על 

המצב רוח שלהם וגם על הצוות.
מצאתי עצמי לא פעם מדבר עם בית הספר

של הילד   (מנהל מסגרת דיור)



להיות בעשיה
עם משמעות וערך



להיות בעשיה עם משמעות וערך

שיהיה לי מעניין
סדר היום במסגרת מורכב משגרות טיפול 

ומהרבה זמן פנוי.
ללא פעילויות מעניינות, מרגשות, מעוררות 
ומשמחות, עלולים הימים להיות מדכדכים 

ודומים זה לזה.

פעילויות
שמעוררות בי
עניין וסקרנות

אם אני לא אוהב את הפעילות
אני לא אלך אליה

פעילויות 
שמוציאות אותי 

לעולם

אני אוהב לטייל, לטוס ולראות
את העולם, יש אנשים שחושבים

שזו פריבילגיה



להיות בעשיה עם משמעות וערך

לעבוד או ללמוד
במגע עם הסביבה 

החיצונית
בילוי זה לא תמיד מספיק.

יש אנשים שפעילות פנאי בלבד מתסכלת 
אותם ולא עונה על צרכיהם החברתיים 

והקוגניטיביים.

לממש את
היכולות שלי

אני עובד כרגע על פרויקט אישי,
מקליד הכל, כולל הצהרות

משפטיות והערות לבוחן באצבע
אחת של יד שמאל. זה לא כמות

המילים זה התוכן...

להיות חלק 
מסביבת עבודה 

או לימודים

החברה לא מצליחה להכיל את האנשים 
ולשלב אותם. נוכחות של אדם עם מגבלה

מעוררת בעובדים חרדות
(עו״ס במסגרת)



להיות בעשיה עם משמעות וערך

להשפיע
בילוי ועבודה זה לא תמיד מספיק.

לאנשים חשוב להרגיש נחוצים,
מועילים ומשפיעים למרות מגבלתם.

להשפיע על
המתרחש במסגרת

לדעתי נכון שתהיה נציגות דיירים, 
ושהדיירים ישפיעו גם על התפריט ועל 

אופן ניהול הבית   (פיזיותרפיסטית)

כמיהה לעשות
משהו מועיל

אני רוצה להיות חלק מהחברה 
ולתרום מעצמי, לא להיות פרזיט 

שרק לוקח

אני מאריכה שיער, כשיגדל אני רוצהלעזור לאחרים
לתרום אותו לפאה לחולת סרטן

(מתוך הרשתות החברתיות)



להיות חלק
מהמרקם החברתי



טווח האפשרויות
החברתיות שלי

מצומצם
קיימת כיום הפרדה כמעט מוחלטת

בין ׳העולם בחוץ׳ לבין העולם במסגרות.
אין דיפוזיה בין העולמות.

לרצות שהקהילה
תהיה נוכחת 

במסגרת

למסגרת היום שלי היו באים
אנשים בשנת שירות שאיתם היה

אפשר לדבר ולצחוק

לשהות בסביבה 
שאינה טיפולית 

עם אנשים שאינם 
חיים עם מגבלה

יש לדיירים צורך בהתערבבות עם 
קהל ׳בריא׳, לא לראות כל היום רק 

נכים מול העיניים
(מנהל מסגרת דיור)

להיות חלק מהמרקם החברתי



להשתמש בשירותים
ובעסקים המקומיים

״במידה ותחסר האופציה של השתלבות
במרקם העירוני שלידם, עולמם יצטמצם

לכלוב המקסים והמבודד שיוקם להם.״

(מתוך הרשתות החברתיות)

בנק, דואר, 
קאנטרי, קניון

בית קפה, פארק,
תחבורה ציבורית

אומרים על מקומות שהם נגישים אבל זה 
לא נכון, מספיק שהדברים יהיו ממוקמים 

גבוה או שרכב יחנה על המדרכה כדי
שמקום יהפוך להיות לא נגיש בשבילי

להיות חלק מהמרקם החברתי



לחוות את
העולם הגדול

טיולים, טיסות, השתתפות באירועים 
משפחתיים ובפעילויות ׳בחוץ׳, הם אינם 

פריבילגיה, אלא צורך של כל אדם.

להשתתף,
באירועים

משפחתיים

כשהגענו למקום הקבורה גיליתי שאני לא יכול 
להגיע לשם עם הכיסא. רציתי לצרוח ״גם 

כאן?!?!?!״ אבל שתקתי. זו לא המסיבה שלי.
כמה אנשים גדולים הרימו גם אותי

(מתוך הרשתות החברתיות)

להיות חלק מהמרקם החברתי

לעשות דברים
משוגעים

המטפל שלו קנה טוסטוס מצ'וקמק,
קשר אותו אליו מאחורה, הם רכבו

בשכונה והבן שלי היה מאושר  (אמא)



׳בחוץ׳ אני
חריג ופגיע

כל יציאה מהמסגרת עלולה להוביל 
לתגובות, מבטים ומבוכה של אלו שאינם 

רגילים לפגוש אנשים עם מגבלה,
ואפילו לניסיונות פגיעה וניצול.

להיות חשוף
לפגיעה ׳בחוץ׳

הלכתם ברחוב ולא שאלו אתכם ״רוצה מביא 
לי ויזה, אני מטפל שלך?!״ כל השאר זה בונוס

(מתוך הרשתות החברתיות)

להיות חלק מהמרקם החברתי

החברה לא
מכילה אותי

אנשים ברחוב משתדלים לא להפגיש
איתי מבטים, ככה זה העולם, לכל אחד יש

את הצרות שלו



תוצרי המחקר

הפרסונות





אל תהיו שיפוטיים



בנו על רעיונות של אחרים



התפרעו. אין אילוצים



היו ויזואלים



רעיון אחד בפתק



בואו נצא לדרך!


