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  תקציר

  

המחקר עוסק בהערכה של מאפייני הסביבה הפיסית בהוסטלי� של דיירי� מבוגרי� ע� פיגור שכלי 

  . לגבי מידת התאמת� לצרכיה� המיוחדי� של הדיירי� המזדקני�

  .2012ולאחר הפסקה הושל� בשנת  2009המחקר התחיל בשנת 

רמת הערכת ל תסובייקטיביהערכה  ב ע�וליבש תאובייקטיביימוש בהערכה חשיבות המחקר בש

יש מקו� לשת� הבסיס למחקר הינה ההנחה ש .דיירי� מזדקני� ע� פיגור שכליבהוסטלי� לרווחה ה

לדעת מה מעדיפי� אנשי� ע� פיגור  כדי. הסביבה בה ה� חיי� עיצובאנשי� ע� פיגור שכלי בתהלי( 

שאלו& במידה ונעשה שימוש ב ,נית& לקבל מה� תשובות אמינות, שכלי או ממה ה� שבעי רצו&

  .    המותא� לראיו& אנשי� ע� פיגור שכלי

 של מערכות השירותי� לקשישי� הערכת הסביבה הפיסיתלבמסגרת מחקר כלי המחקר פותח 

  .מחקר הנוכחיוהותא� ל ,בישראל

בה� מתגוררי�  ,במגזר היהודיהוסטלי� למבוגרי� ע� פיגור שכלי  20מדג� של על   נער(מחקר ה

  , 2004החל משנת  הוסטלי� חדשי� שאוכלסו  8המדג� כולל  . שנה ומעלה 40דיירי� בני  2לפחות 

  :פריסה גיאוגרפית בכל רחבי האר-ב .  2004לפני שנת ישני� שאוכלסו  הוסטלי�  12'ו 

  .הוסטלי� 3 ' דרו� , הוסטלי� 12 'מרכז , הוסטלי� 5 'צפו& 

   .ומדידות ובאמצעות ראיונות אישיי�איסו� הנתוני� התבצע באמצעות תצפיות 

, כמו כ&. מנהלי ההוסטלי� נערכו לקבלת אינפורמציה אודות הדיירי� 20ראיונות אישיי� ע�  

סביבה של מאפייני האודות קיו� הנחיות תכנו& נתבקשו מנהלי ההוסטלי� להשלי� את המידע 

  .י�הוסטלבהפיסית 

בכל הסביבה הפיסית  ימאפיינשל פריטי� נערכו תצפיות ומדידות על  תאובייקטיביבמסגרת הערכה 

הנחיות תכנו& קיו�  נבחנו .ופני� הבניי& &הבנייחו- , חצר הבניי&, בסביבת הבניי&: הוסטל שבמדג�

נגישות דיירי� מזדקני�  :כגו& .תקני� ותקנות, אשר רוכזו מתו( ספרות לבניית הוסטלי� למזדקני�

 .כושר השמיעה בגיל הזקנה� בייתכנו& אקוסטי המותא� לשינו, גלגלי� בליווי מטפל תבכיסאו

, ממדי� גיאומטריי�, ימער( פונקציונל :לפי שבעה היבטי� של תכנו& אדריכלי והוצג �ממצאיה

  .עיצוב פני� וריהוט ,נוחות ראיה, נוחות אקוסטית, נוחות אקלימית ,בטיחות ונגישות

, המשתמשי�ע�  נערכו ראיונות אישיי�הסביבה הפיסית  ימאפיינשל  ביתבמסגרת הערכה סובייקטי

 ימאפיינ שלפריטי� מלבחינת שביעות רצונ�  ,י מנהלי ההוסטלי�"אשר נבחרו ע ,אנשי צוות ודיירי�

בעלי , ע� פיגור שכלי קל ובינוני, ומעלה 40דיירי� מגיל  40' ואנשי צוות  20נו ירואי .הסביבה הפיסית

   .גבר ואישה בכל הוסטל, כושר ורבלי

  .תסובייקטיביע� הערכה  תאובייקטיבימשילוב של הערכה התקבלה  הערכת רמת הרווחה בהוסטלי�

רמת הערכת וג� לפי  תאובייקטיביג� לפי הערכה  ,בשלושת המקומות הראשוני� בדירוג ההוסטלי�

  .נמצאי� הוסטלי� של אקי�, הרווחה

לצרכי� מיוחדי� של בהוסטלי� התאמת הסביבה הפיסית ל המלצותמסקנות ומוצגות  ,כסיכו�

.דיירי� מזדקני� ע� פיגור שכלי   
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  מבוא. 1

  כללי  1.1

המחקר עוסק בהערכה של מאפייני הסביבה הפיסית בהוסטלי� של דיירי� מבוגרי� ע� פיגור שכלי 

המחקר הנוכחי מהווה המש( . לגבי מידת התאמת� לצרכיה� המיוחדי� של הדיירי� המזדקני�

הושל� בשנת , ולאחר הפסקה,  2009המחקר התחיל בשנת  ).2007(מיכלק , והרחבה למחקר של שוור-

2012.  

בתוחלת החיי� של אנשי� ע� פיגור שכלי ובמקביל במספר הדיירי� המזדקני� במסגרות  הלייהע

  .יצרו צור( במסגרת דיור ייעודיות, דיור לאנשי� ע� פיגור שכלי

דרישות  מאחר ולגבי הוסטלי� קיימות, עוסק בהוסטלי� בלבדהנוכחי המחקר , מבי& מסגרות הדיור

  .תכנו& אדריכליות ספציפיות

כאשר  .וממוק� במבנה נפרד בשכונת מגורי�, דיירי� 24'16 'מוגדר כמסגרת דיור המיועדת להוסטל 

  .לפחות איש צוות אחד נמצא בכל עת שהות הדיירי� בהוסטל

לצרכי� המיוחדי� של הדיירי� המחקר יקד� את הידע בתחו� התאמת הסביבה הפיסית בהוסטלי� 

  .ולשיפור איכות החיי� שלה� העלאת רמת הרווחהל המזדקני�

א( , תופעת ההזדקנות של אנשי� ע� פיגור שכלי דומה לזו המתרחשת בקרב כלל האוכלוסייה

  ).McNellis, 1997(ייחודיי�  אפיוניה

נחשבי� , ומעלה 40עולה כי אנשי� רבי� בני   )2008(ומנדלר , ברודסקי, נאו&, נו& ' ב&של  �ממחקר

ה בנושא הזדקנות האד� ע� פיגור שכלי במעונות הפנימייה של ממצאי הועד. כאנשי� מזדקני�

היו שיש לפתח מודל ספציפי למעו& המתאי� למת& מענה לצרכי� " האג� לטיפול באד� המפגר"

מאחר ומסגרות דיור שתוכננו לאנשי� מבוגרי� ע� פיגור שכלי , מיוחדי� של מזדקני� ע� פיגור שכלי

  .דקני� החיי� באות& מסגרות דיור יחד ע� אנשי� צעירי� יותראינ� מתאימי� לדיירי� מז, 21מגיל 

  רציונל המחקר 

ככל שמאפייני הסביבה הפיסית מותאמי� יותר לצרכי� המיוחדי� של הדיירי� רציונל המחקר הוא ש

דיירי� ואנשי , אפשר את פעילויות המשתמשי�תהסביבה הפיסית כאשר , המזדקני� ע� פיגור שכלי

   .ותשופר איכות החיי� שלה�, רמת הרווחהעלה ת ,לשביעות רצונ� תהיהו, צוות

תעשה מתו( שילוב של הערכה  רווחה של דיירי� מזדקני� ע� פיגור שכלי בהוסטלי�רמת הערכת 

  .הסביבה הפיסית בהוסטלי�מאפייני של  תסובייקטיביע� הערכה  תאובייקטיבי

הסביבה בה  עיצוביש מקו� לשת� אנשי� ע� פיגור שכלי בתהלי( בבסיס המחקר קיימת ההנחה ש

נית& לקבל מה� תשובות , ו&וא� רוצי� לדעת מה ה� מעדיפי� או ממה ה� שבעי רצ, ה� חיי�

  .    שאלו& המותא� לראיו& אנשי� ע� פיגור שכליבמידה ונעשה שימוש ב ,אמינות

  

  מטרות המחקר  1.2

  �מטרת מחקר ראשונה 

 מאפייני הסביבה הפיסיתבפריטי� של  למזדקני� מידת קיו� הנחיות תכנו&קטיבית של יהערכה אובי

  .בהוסטלי�
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  �מטרת מחקר שנייה 

ני הסביבה הפיסית יממאפי ,דיירי� ואנשי צוות, יקטיבית של שביעות רצו& המשתמשי�יהערכה סוב

  .בהוסטלי�

  � מטרת מחקר שלישית 

הרווחה של דיירי� מזדקני� ע� רמת הערכת לקטיבית ייקטיבית ע� הערכה סוביישילוב הערכה אוב

  .ממאפייני הסביבה הפיסית בהוסטלי�פיגור שכלי 

  �מטרת מחקר רביעית 

 עיצוב פני� וריהוטפריטי� של � מזדקני� ע� פיגור שכלי לגבי יזיהוי העדפות אישיות של דייר

  .בהוסטלי�

  

  שאלות המחקר  1.3

   � שאלת מחקר ראשונה 

 ?למזדקני�הוסטלי� מקיימי� הנחיות תכנו& בני הסביבה הפיסית ימאפיפריטי� של באיזו מידה 

  �שאלת מחקר שניה 

ממאפייני  ,ואנשי הצוותמזדקני� ע� פיגור שכלי דיירי� , מהי מידת שביעות רצו& אצל המשתמשי�

  ?הוסטלי�בהסביבה הפיסית 

  �שאלת מחקר שלישית 

  ?ממאפייני הסביבה הפיסית בהוסטלי�מזדקני� ע� פיגור שכלי של דיירי� רווחה רמת ה ימה

  � שאלת מחקר רביעית 

 וריהוט עיצוב פני�של  פריטי�מה& העדפות אישיות של דיירי� מזדקני� ע� פיגור שכלי לגבי 

  ?בהוסטלי�

  

  סקירת ספרות  1.4

  אצל דיירי� מזדקני� ע� פיגור שכלי איכות חיי� 

המגבירי� את תלותו של , רגשיי� וחברתיי�, שכליי�, בשינויי� גופניי�תהלי( ההזדקנות מלווה 

  .האד� הזק& בסביבה

נחקרה כדי להערי( את  השפעת� של מאפייני� סביבתיי� על איכות חייה� של אנשי� ע� פיגור שכלי

  אנשי� מבוגרי� ע� פיגור שכלילגבי במיוחד ו, )Perry & Felce, 2005( ההתאמה שבי& אד� לסביבתו

)Heller, Miller & Hsieh, 2002(.  

  תחושת ביתיות 

עולה כי מסגרות דיור בעלות אופי ביתי השפיעו טוב יותר על ,)Heller, Miller & Hsieh )2002מתו( 

נמצא כי דיירי� אשר גרו במסגרות . י� מאשר מסגרות בעלות אופי מוסדיאיכות החיי� של הדייר

  יותר בפעילויות משק בית ובפעילויות חברתיות קהילתיותבעלות אופי ביתי נטו להיות מעורבי� 

)Egli, Feurer, Roper& Thompson, 2002 .( תחושת הביתיות נמצאה משפיעה ג� על גישת הצוות כלפי

מאפייני סביבה פיסית שנחקרו בהקשר  .השתלבות� של הדיירי� בפעילויותסייעת להדיירי� המ

היבט של תכנו& אקוסטי ובמיוחד ו ,לחותימי ובמיוחד היבט של תכנו& אקללתחושת הביתיות היו 

  .)Egli, Feurer, Roper, & Thompson, 1999( רמות רעש
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  לגיל הזקנהבטיחות ונגישות 

ככל שחלה ירידה בתפקודו של האד� ע� הגיל יש לאפשר נגישות נוחה ולמנוע נפילות בגלל מכשולי� 

בזמ& פניה ובעת השענות , נפילות מתרחשות בזמ& הליכה בצעדי� קטני� ומהירי�. בסביבה הפיסית

מעידה על , קדימה ומטה על מנת לבצע פעולה כגו& פתיחת מגירה תחתונה של ארו& מטבח תחתו&

פסי אזהרה  :כגו& ,אמצעי� לצור( התרעה מפני מכשולי� דרושי�. מדרגה והחלקה על משטח רטוב

  .בקצה המדרגות

  הזקנה גילב קלימיתנוחות א

הזק& , בגלל הפרעות בוויסות חו� הגו�. של האד� הזק& שונות משל הצעיר אקלימיתדרישות לנוחות 

לכ& יש להתאי� תנאי נוחות . אינו מרגיש בשינויי� בטמפרטורה ואז יכול להגיע למצב של היפותרמיה

 .התקנת מערכות חימו� ומיזוג אויר באמצעות ימי שרב וימי קרה, לימי� המיוחדי�, תרמית לזקני�

 .לש� הרחקת ריחות מאזורי השירותי� יש לדאוג לאוורור נאות

  .&ייש לדאוג לאזורי� מוצלי� בחצר הבני, מאחר והמבנה נמצא בשימוש בכל שעות היו�

  ".בידוד תרמי של בניני מגורי�" 1045י "יש לדאוג לקיו� ת

  בגיל הזקנהנוחות אקוסטית 

. ור שכלי יש רגישות יתר חושית ואי יכולת לעבד נתוני� חושיי� המציפי� אות�לאנשי� ע� פיג

בחללי� ציבוריי� של הוסטלי� דרוש זמ& הדהוד , לכ& .מגיבי� בצורה חריפה לרעשי� לעתי� ה�

  . נמו( יותר מחללי� שבה� שוהי� אנשי� רגילי�

מקשה על תקשורת בי& אשר בגיל הזקנה  שינויי כושר השמיעהנבחנה השפעת  )1998(מיכלק אצל 

יש  ,וליצור סביבה שקטה ושלווה לשפר את מובנות הדיבורכדי  .במסגרות דיור ני�הזק הדיירי�

תקרה אקוסטית אחד מהפתרונות הינו באמצעות . הקטנת זמ& הדהודללהנמכת רעש רקע ולדאוג 

בחנו את האקוסטיקה )  Thompson et al. )1996. מסדרונות, סלו&, חדר אוכל 'ציבוריי�  חללי� ב

, במסגרות דיור לאנשי� ע� פיגור שכלי והקשר שלה� ע� תפישת מסגרת הדיור כמסגרת ביתית

מחקר� העלה שזמ& הדהוד . חדרי מגורי� וחדרי אוכל, ומדדו זמני הדהוד ורמות רעש בחדרי שינה

הינ� במידה רבה י& יבפני� הבננמוכות ושרמות רעש , נמצא קשור לאופי הביתי של מסגרת המגורי�

  .בעלי השפעה חיובית על התנהגות הדיירי�

  גיל הזקנהב ראיהנוחות 

יש , בגיל הזקנה .הנמדדת בלוקסי�, הוא רמת ההארה ראיההפרמטר העיקרי הקובע את נוחות ה

רמת ההארה המומלצת . מזדקני� זקוקי� לכמות אור גדולה לכ& דיירי�. ירידה בכושר הראייה

מטבחי� ובמקומות  ,לוקס 150בסביבות  ות כלליתלבאזורי� של פעי ,לוקס 100'50היא  רי שינהדלח

  .)1984, נאמ&( לוקס 1000'500בה� מתבצעת קריאה ופעילות ויזואלית אינטנסיבית דרוש 

עדיפה על התאורה המלאכותית בזכות התאמתה , דר( חלונות בניי&התאורה הטבעית החודרת ל

  .נמצא כי תאורה טבעית מרוממת מצב רוחו של האד� כ& .לדרישות הטבעיות של העי&

דרוש להימנע   ).בוהק היא התופעה הפיסיקלית הגורמת לתחושת סנוור( מניעת בוהק וסנוורל

  ,היוו& הצפיימעלות מסביב לכ 45בסביבות  ,מקורות אור חזקי� הנמצאי� בשדה הראיה של האד�מ

חשוב לשמור על רצ� של תאורה ולהימנע משינויי� . ראיהגורמי� לבוהק וסנוור הפוגעי� בנוחות הה

  .יש להתקי& תאורת חו- במעברי� ובכניסה למבנה. חריפי� בתאורה
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  עיצוב פני� וריהוט 

  .מד� לפריטי� אישיי�. ארו&. שידה אישית. מיטה: ציוד אישי לכל דייר בחדר שינה הוא

  . סאיסאות ע� מסעדי ידיי� לעזרה בקימה מ& הכורכ ותדרוש, להסבה

  .צבע משקו� בצבע מנוגד לרקע הקיר, לדוגמא .לצור( התמצאות דרושה הדגשה והבלטה

דיירי� צעירי� בהוסטלי� מעונייני� בצבעוניות שתשרה כי עולה ) 2007(מיכלק , מתו(  שוור-

ואמרו , בצבעי אדו� וירוק ,"חיי�"היו רוצי� שהקירות יהיו צבועי� בצבעי� . בהוסטל אוויר חמה

  .קישוטי� ותמונות בקשו להוסי� . "לב& זה משעמ� כשהכל"

 שיתו  דיירי� ע� פיגור שכלי בעיצוב הסביבה הפיסית של מסגרות דיור

, נמצא כי מדדי� של איכות חיי� המקובלי� בכלל האוכלוסייה נכוני� ג� עבור אנשי� ע� פיגור שכלי

שי ובהקשר של אינטראקציית בהקשר אי ,וניתני�  למדידה  מבחינה אובייקטיבית וסובייקטיבית

  גבוהה יותר איכות החיי� של האד�, ככל שההתאמה טובה יותר בי& האד� לסביבתו .סביבה'אד�

 )Schalock & al., 2002(.  

 בניי&: יחס לתנאי� סביבתיי� שה� סטנדרטי� של מגורי�ייקטיבי של איכות החיי� מתיהאובדד מה

  , .מגורי� ושכונת מגורי�

סביבה פיסית מתאימה מאפשרת לדיירי� לתפקד בהתא� ליכולת�  ,)Moos &Lemeke  )1996לפי

מפחיתה  'בעוד שסביבה פיסית שאינה מתאימה , וה� יביעו שביעות רצו& מ& הסביבה, המרבית

  .וה� יביעו חוסר שביעות רצו& מ& הסביבה, מתפקוד�

והחלטות בהקשר לסביבה הפיסית בה ה� חיי� מתקבלות  ,הטועני� שאי& טע� לשאול את דעת� יש

  . (Murray, 1996)אפוטרופוס או הורי� , אנשי שירותי�: י אחרי�"בדר( כלל ע

אנשי� ע� פיגור שכלי נמצאו כבעלי יכולת להערי( את שביעות רצונ� מהחיי�  ,)2003(לפי שוור- 

מראי� שנית& ויש   )2007(מיכלק  ,ממצאי המחקר של שוור-. כשנעשה שימוש בכלי תשאול מתאי�

  .סביבת המגורי� שלה� עיצובאפשרות לערב ולשת� אנשי� ע� פיגור שכלי ב

  

לאור הידע שעלה מתוצאות מחקרי� על דיירי� מזדקני� ע� פיגור שכלי באר- ובעול� אשר פורטו  

  .נבנה מער( המחקר הנוכחי,  בסקירת הספרות
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  שיטת המחקר. 2

  

  כללי  2.1

, במשרד הרווחה" האג� לטיפול באד� המפגר"המחקר נער( לאחר קבלת כל האישורי� הנדרשי� מ& 

שהוא הגור� הממלכתי האחראי במדינת ישראל לנושא הפיגור הדואג לפתרונות דיור לאנשי� ע� 

  . פיגור שכלי

, רווחהמנהל השירות לדיור במשרד ה, נחו� עידומר קיי� אישור מאת   2009למחקר שהתחיל בשנת 

  .סטלי�ביצוע המחקר בהול

מנהל תחו� המחקר במשרד , ר יוס� אהרונוב"קיי� אישור מאת ד  2012להמש( המחקר בשנת 

  .ביצוע המחקר בהוסטלי�ל, הרווחה

  

  אוכלוסיית המחקר  2.2

לדיירי� ע� פיגור  הוסטלי� למבוגרי� מתו( רשימת מסגרות דיור בקהילהה� ית המחקר יאוכלוס

  . האג� לטיפול באד� המפגר 'שנתקבלה ממשרד הרווחה  3.5.2009מתארי(  שכלי

בו עולה   )2008(ומנדלר , ברודסקי, נאו&, נו& 'ב&למחקר� של  הגדרת דיירי� מזדקני� נעשתה בהמש(

וכי , מהסיבה שחלה ירידה בתפקוד�, כמזדקני� נחשבי� ומעלה 40אנשי� ע� פיגור שכלי מגיל כי 

בניידות הוא בטיפול אישי ו, פיגור שכלי הזקוקי� לסיוע בפעילויות שונותשיעור האנשי� ע� 

  .40שמעותי כבר בגיל מ

סימני הזדקנות גלה מ ע� פיגור שכליאיששו את ההנחה כי מבוגר ) 2001( תוצאות המחקר של כרמלי

  .תלותו בסביבה גוברת ע� הופעת תהליכי ההזדקנותו, מוקדמת

אנשי� ע� פיגור יכול להתחיל תהלי( הזדקנות� של  40כבר בגיל נמצא כי )   (Lifshitz  2001אצלג�  

  ,שכלי מבחינה ביולוגית

   .ומעלה 40ע� פיגור שכלי מגיל  אנשי�ל מזדקני�המתייחס כ ממצאי� אלו אומצו במחקר הנוכחי

  

  המדג�  2.3

  :מדגמי� 3המחקר כולל 

בה�  לפחות שמתגוררי� הוסטלי� לדיירי� מבוגרי� ע� פיגור שכלי  20מדג� של  '' מדג� א

  .לגבי ההוסטלי� רואיינו למת& אינפורמציה מנהלי ההוסטלי� 20  .ומעלה 40דיירי� מגיל  2

בגלל אי שליטה בשפה  ,בנייני הוסטלי� מהמגזר הערבי לא נכללו במדג� ' הוסטלי� מהמגזר היהודי

  . לצור( ראיונות ע� דיירי�הערבית 

 הוסטלי� 3 .האר-מרכז הוסטלי� ב 12. האר-צפו& הוסטלי� ב 5 'פריסה גיאוגרפית בכל רחבי האר- 

  .בדרו� האר-

ישני�  הוסטלי�  12' ו,  2004החל משנת הוסטלי�  חדשי� אוכלס   8 ' הוסטלי� חדשי� וישני�

  . 2004לפני שנת  אוכלסו

  .צוות בהוסטלי�מדג� של אנשי  '' מדג� ב

  .י�בחירת המרואייני� נעשתה על ידי מנהלי ההוסטל. אנשי צוות 20רואיינו  
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  .מדג� של דיירי� מזדקני� '' מדג� ג

המסוגלי� ליצור תקשורת ,  בעלי כושר ורבלי, בינוניו ע� פיגור שכלי קל ומעלה 40מגיל דיירי�  40

בחירת  .דייר ודיירת 'ראיו& ע� שני דיירי� בכל הוסטל נער( . על שאלות המראיי& בת ולהשיימילול

  .י�ההוסטל יעל ידי מנהל נעשתההמרואייני� 

  

  במדג�  רשימת ההוסטלי�: 1טבלה 

שנת אכלוס        בעלות ש� ההוסטל

 ההוסטל    

הוסטל חדש 

אוכלס החל 

  2004משנת 

 אזורי האר# 

 דרו�  חדש 2008 אשקלו& אקי� אשקלו&, דולב. 1

 מרכז   2000 י�'בתאקי�  י�'אקי� בת. 2

  ,חדרה, נווה ח&בית . 3

 .קומת מזדקני�   

 צפו&   1997 אקי� חדרה

  ,חיפה, טשרניחובסקי. 4

 בני& יש&    

 צפו&  חדש 2007 אקי� חיפה

 מרכז   70' שנות ה אביב'תלאקי�  תל אביב, עיר שמש. 5

 מרכז  חדש 2008 אביב 'תל אקי�  תל אביב, יטהולו. 6

 מרכז   2000 מעונות גל צ"ראשל, בית אנדרו. 7

הוד , בית אריה. 8

 השרו&

 מרכז   1992 קבוצת גרינברג

 מרכז  חדש                    2004 רעננהאקי�  רעננה, בית חלומי. 9

 מרכז   1984 לוי משה ושרה בר נתניה, בית נחליאל. 10

 צפו&    1994 יעקב גבע עכו, בית קשר. 11

הוד , בית רעות. 12

 השרו&

 מרכז   1968 סווסרייוחנ& ז 

 מרכז  חדש                    2004 דנאל רמת ג&', יעלי� א. 13

 מרכז  חדש                     2005 דנאל רמת ג&', יעלי� ב. 14

 צפו&     1989 איציק חממה טבריה, רמת טבריה. 15

 דרו�   חדש                    2004 אקי�  רחובות, ותיקי�. 16

ב "מט, בית אלמוג. 17

 אשדוד

 דרו�    1996 עיריית אשדוד

 צפו&    חדש 2004 איציק חממה עפולה, מער( דיור. 18

מ "ת בע"בר אנוש פ פתח תקוה, נורדאו. 19

 תפארת עלומי�

 מרכז    2001

ראש , ראש העי&. 20

 העי&

מ "ת בע"בר אנוש פ

 תפארת עלומי�

 מרכז   1984
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הוסטלי�  11' הוסטל של רשות מקומית ו 1, הוסטלי� של אקי� 8עולה כי במדג� יש  1מטבלה 

  .בבעלות פרטית

  

  כלי המחקר  2.4

לצור( הערכה של השפעת הסביבה הפיסית של מערכות השירותי�  )2003(מיכלק י "עפותח כלי מחקר 

 ,י�יסובייקטיבבמדדי� אובייקטיביי� ומוש יתו( ש ,לקשישי� בישראל על איכות חיי הקשיש

  ).OASIS  )Daatlan &Herlofson, 2001בהמש( למחקר

  התאמת כלי המחקר למחקר הנוכחי

להוסטלי� למזדקני� ע� פיגור שכלי היבטי התכנו& האדריכלי שבעת המאפייני� הפיסיי� של 

ובאמצעות , הפריטי� מוערכי� באמצעות שאלו& תצפיות ומדידות. פריטי�  130אמצעות טי� במפור

  .לגבי שביעות רצונ� מהפריטי�שאלוני� לאנשי הצוות ולדיירי� 

  

� לדיירי� בהוסטלימאפייני הסביבה הפיסית  שלהפריטי�  130רשימת   2.4.1

  מזדקני� ע� פיגור שכלי

של פריטי�  130רשימת ,  Environmental checklistת יהינו בני של כלי המחקר השלב הראשו�

סביבת הבניי& : בניי&באזורי ה לדיירי� מזדקני� ע� פיגור שכלי ת בהוסטלי�מאפייני הסביבה הפיסי

חדר , מטבח ,חדר אמבטיה ושירותי�, חדר שינה: בניי&פני� ה ,בניי&חו- ה, בניי&ברדיוס הליכה חצר ה

  .'פריטי� ראה בנספח א 130רשימת את . מסדרו& וחדר מדרגות, כניסה ראשית, סלו&, אוכל

לבנית  תקני� והנחיות תכנו& קיימות, תקנות, מקורות ספרותרשימת הפריטי� הורכבה מתו( 

בדוד תרמי של בניני " 1045 י"ת ,תקני� ותקנות של תכנו& ובניה, חוקי� :מסגרות דיור לגיל הזקנה

נהלי� והנחיות בתחו� הדיור , סטנדרטי�, מדיניות" ,"נגישות הסביבה הבנויה" 1918 י"ת ,"מגורי�

  .2003, משרד הרווחה, "בקהילה לאנשי� ע� פיגור שכלי

  

  שאלוני המחקר  2.4.2

 הפריטי� 130הבוחני� את רשימת  שאלוני� 4בנית  הינוהשלב השני של כלי המחקר 

)Environmental checklist( ביצוע סקר שדה )מידת קיו� הנחיות תכנו& באמצעות לבחינת  לצור

דיירי� ואנשי  'וקבלת מידע לגבי שביעות הרצו& מהסביבה הפיסית של המשתמשי�ות דומדיתצפיות 

  .הצוות

 איו� ע� מנהל הוסטל יר: 'שאלו� א

אינפורמציה אודות הדיירי� והסביבה הפיסית לקבלת , ראיו& פני� אל פני� נער( ע� כל מנהל הוסטל

  .איו& כלל מספר שאלות פתוחות לגבי דעותיו על הסביבה הפיסית של ההוסטליהר .של ההוסטל

  .הסביבה הפיסית של ההוסטל מאפיינישאלו� תצפיות ומדידות של : 'שאלו� ב

שאלו& תצפיות נבנה  לבחינת קיו� הנחיות תכנו& של הפריטי� המרכיבי� את מאפייני סביבה פיסית

 ,חדרי שינה ' ובפני� הבניי&, חו- הבניי&, חצר הבניי&, סביבת הבניי& :בניי&כל אזורי ה לגביומדידות 
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, כניסה ראשית, סלו&, חדר אוכל  ,מטבח, הדיירי� המרואייני� שניחדרי אמבטיה ושירותי� של 

  .מסדרו& וחדר מדרגות

מכשיר . לצור( מדידת טמפרטורה ממוצעת ולחות יחסית בכל ההוסטלי� בוצעו מדידות אקלימיות

המכשיר הוצב באמצע . ע� חייש&  Digital Thermo-Hygrometer: המדידה שנעשה בו שימוש הוא

נעשה שימוש מפלסי רעש לצור( מדידת סטיות ובוצעו מדידות אק .על גבי שולח&, החלל הנבדק

  ).LD-2900מדג�  real time analyzer(במכשיר תקני למדידת רעש בזמ& אמת  

  חללי� לגביה� נשאלו הדיירי� על שביעות רצונ�אות� נערכו בוהתצפיות המדידות 

  ראיו� לבחינת שביעות רצו� של איש צוות מסביבה פיסית בהוסטל: ' שאלו� ג

  .השאלו& כולל שאלות סגורות ושאלות פתוחות. נערכו ע� אנשי צוות פני� אל פני� נות אישיי� ראיו

השאלות פתוחות מאפשרות לאנשי הצוות להשמיע את תובנותיה� לגבי שביעות רצונ� מפריטי� 

  .התאמה לדיירי�הה& מבחינת� וה& מבחינת , בניי&לפי אזורי ההמרכיבי� את מאפייני סביבה פיסית 

  מסביבה פיסית בהוסטל  ראיו� שביעות רצו� לדייר ע� פיגור שכלי: 'שאלו� ד

מפריטי� המרכיבי� את לבחינת שביעות רצונ�  מזדקני�ע� דיירי� אישיי� פני� אל פני� ראיונות 

   .פתוחותושאלות סגורות כולל שאלות ו, יני הסביבה הפיסיתימאפ

לכ& נעשה שימוש , נית לאנשי� ע� פיגור שכלייהאופיע� המראיי& קיימת בעיה של נכונות להסכי� 

  של קמינס טכניקת ראיו& נבנה לפיאשר שאלו& המותא� לראיו& אנשי� ע� פיגור שכלי ב

)Cummins, Lau, 2005( , נספח בבראה'.  

  .דרגות המייצג את שביעות רצונ� 3תשובות הדיירי� לשאלות דורגו באמצעות סול� בי& 

דרוג  .ציורי פרצופי�התשובות הוצגו באמצעות שלושה , סול� שביעות הרצו&בכדי להמחיש לדייר את 

  :3'1התשובות לכל שאלה הוא בסול� של 

  ) אי שביעות רצו&( פרצו� עצוב ' 1 

  )שביעות רצו& בינונית(ללא הבעה פרצו� '  2

  )שביעות רצו& גבוהה(ושמח  פרצו� מחיי( '  3

תנאי הכרחי להשתתפות במחקר הייתה יכולת הדייר להבחי& בשוני שבי& הפרצופי� ובמה שה� 

  .מייצגי�

  על שביעות רצונ� ובכל אחד מהחללי� לגביה� הדיירי� נשאלו ראיונות אישיי� ע� דיירי� נערכ

המראיי& הצביע על  .חצרומסדרו& , סלו&, חדר אוכל, מטבח, חדר אמבטיה ושירותי�, חדר שינהמ 

   .הפריט בחדר לגביו נשאלה השאלה

על מנת לאפשר , רצו& ממאפייני סביבה פיסיתהשאלו& לדייר כלל ג� שאלות פתוחות לגבי שביעות 

השאלות הפתוחות נועדו ג� לבחינת צבעי� של . חופשי יותר &לדיירי� לבטא רצונות ודעות באופ

  .) 2007( מיכלק, בהמש( למסקנות מחקר שוור-. עיצוב פני� וריהוט המועדפי� על הדיירי�

והצביע על פרצו� המסמל , ג מסוי�במידה ודייר אמר שביעות רצו& בדרו,  לשיטת קמינסבהתא� 

במידה ודייר אמר . שביעות רצו& בדרוג אחר  התשובה שנרשמה הינה לפי ההצבעה על ציור הפרצו�

  .נבחר הצבע עליו הצביע, צבע אחד והצביע על צבע אחר
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  איסו  הנתוני�  2.5

  .בכל הוסטל הנתוני� שנאספו ומוצגי� במחקר נכוני� לתארי& בו נער& הסקר

י אדריכלית ומהנדס "שבוצעו ע ,באמצעות תצפיות ומדידות: בשתי שיטותאיסו� הנתוני� התבצע 

י מראיי& בעל ניסיו& בראיו& אנשי� ע� פיגור "שבוצעו ע ,ובאמצעות ראיונות אישיי� ע� דיירי�, בניי&

 .אפוטרופוס של כל דייר שרואיי& חת� על אישור לביצוע הריאיו& .שכלי

  

 ני�הנתוניתוח   2.6

  .שאלוני�לנתוני� ניתוח השלב השלישי של כלי המחקר 

  'שאלוני אניתוח נתוני� של 

    .7טבלה , 4טבלה , 3טבלה , 1ה בטבל כהראיונות ע� מנהלי ההוסטלי�  נערבהאינפורמציה שנתקבלה 

צורפו לניתוחי תוכ& של תשובות אנשי , דעותיה� של מנהלי ההוסטלי� על מאפייני הסביבה הפיסית

   .הערכה סובייקטיביתלצור( צוות לשאלות פתוחות 

  'ב ניתוח נתוני� של שאלוני

 לצור( 'שאלוני בנעשה לכמותי לבחינת מידת קיו� הנחיות תכנו& בתצפיות ומדידות נתוני�  ניתוח

  .הערכה אובייקטיבית

ת& לכל הוסטל לפי מספר תצפיות ומדידות לגבי מידת ינית של ההוסטל אובייקטיבהערכה ציו& של 

    ;2'" קיי� ולא לפי התק&" ;3 '" קיי� ולפי התק&":3'1לפי דירוג של קיו� הנחיות תכנו& 

לגבי קיו�  ס( כל הציוני� שמתקבלי� בכל התצפית והמדידות בכל הוסטל .1'"לא קיי� וחסר "

  .סוכ� בציו& משוקלל לכל הוסטל, הנחיות תכנו&

המותא�  לפי שבעה היבטי� של תכנו& אדריכלימוצגת הסביבה הפיסית ית של אובייקטיבהערכת 

נוחות , נוחות אקלימית, נגישותו בטיחות, ממדי� גיאומטריי�, מער( פונקציונלי :לגיל הזקנה

בכל היבט  תצפיות ומדידותלמשוקללי� יינתנו ציוני� . עיצוב פני� וריהוט, נוחות ראיה, אקוסטית

   ..וניתכנ

  'ניתוח נתוני� של שאלוני ג

התקבלה בהוסטלי�  הסביבה הפיסית ימאפיינ שלשביעות רצונ� של אנשי הצוות מפריטי� בחינת 

ניתוחי תוכ& לשאלות פתוחות המוצגות לגבי לכל ומ, 10בטבלה  המוצגניתוח כמותי לשאלות סגורות מ

  .'הוסטל בנספח ג

  'ניתוח נתוני� של שאלוני ד

התקבלה  בהוסטלי� הסביבה הפיסית ימאפיינ שלשביעות רצונ� של הדיירי� מפריטי� בחינת 

מוצגות ה תוכ& לשאלות פתוחותחי ניתומו , 10וטבלה  9ה בטבלמוצג ה יתוח כמותי לשאלות סגורותמנ

   .'לגבי לכל הוסטל בנספח ג

  הערכת רמת הרווחה

של הסביבה  אובייקטיבית והערכה סובייקטיביתשילוב הערכה  הינו השלב הרביעי של כלי המחקר

ע�  שאלות סגורות תצפיות ומדידות בשטח  שילוב של נתוני ,'ושאלוני ד' ב מתו( שאלוניפיסית 

  .להערכת רמת הרווחה של הדיירי� ,ע� דיירי� איונות אישיי�בר

  אצלטבלה עיבוד והתאמה להינה ו  ,2מוצגת בטבלה  הערכת רמת הרווחהבה בוצעה השיטה 

Daatlan & Herlofson)(2001 .  
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  רמת רווחההערכת ושקלול� למצבי רווחה : 2טבלה 

  

  

 

 הערכה סובייקטיבית

  )3דרוג (טוב 

 

  )1,2דרוג ( רע 

 

הערכה 

 אובייקטיבית

  )3דרוג ( טוב

 
 אי התאמה  רווחה

  )1,2דרוג ( רע

 
 חוסר רווחה  הסתגלות
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  ממצאי�. 3

  

  כללי  3.1

  .בהוסטל נכונה לתארי& ביצוע הסקר" ממצאי� .  3"האינפורמציה בפרק 

  

הוסטלי� לדיירי� מבוגרי� ע� פיגור  20במדג� של מציגות את אפיוני ההוסטלי�  4וטבלה  3טבלה 

ראיונות ע� מנהלי  האינפורמציה מתו(. ומעלה 40דיירי� מגיל  2בה�  לפחות שמתגוררי� שכלי 

  .)'שאלוני א( ההוסטלי�

  

  במדג�שהדיירי� בהוסטלי�  אינפורמציה על כל: 3טבלה 

ש� 

 ההוסטל

' מס

  דיירי�

לה� 

מתוכנ� 

 ההוסטל

' מס

דיירי� 

 בפועל

' מס

 גברי�

' מס

  נשי�

' מס

דיירי� 

בגילאי 

40 

  ומעלה 

 

  דיירי� ' מס

מוגבלי� 

  ועצמאיי�

 בניידות

' מס

דיירי� 

ע� 

מכשיר 

  שמיעה

 

' מס

דיירי� 

כבדי 

 ראייה

' מס

דיירי� 

המשתמ

שי� 

בתחבורה 

 ציבורית

, דולב.1

 אשקלו&

24  

 

ע� עזרי  2 24 13 11 24

  ,הליכה

סא יבכ 4

 גלגלי�

2 1 2 

אקי� .2

  י�' בת

 

כול�  10 8 13 21 24

  .עצמאיי�

  10 1 אי&

בית .3

 , נווה ח&

 חדרה

20  

 

  .כול� 9 10 19

גילאי (

דיירי� 

45'77( 

ע� עזרי  1

  ,הליכה

סא יבכ 2

 גלגלי�

ע�  2

שיתוק 

 מוחי&

1 5  

טשרניח.4

, ובסקי

 חיפה

ע�  2 24 14 11 25 26

 1, הליכו&

סא יבכ

 גלגלי�

1 2 6 

עיר .5

תל , שמש

 אביב

16  

 

כול�  .כול� 6 9 15

 עצמאיי� 

 12 1 אי&

,יטהולו.6

 תל אביב

ע� עזרי  1 17 9 9 18 16

 1, הליכה

סא יבכ

 גלגלי�

 10 אי& 3

בית .7

, אנדרו

 צ"ראשל

כול�  12 9 16 25 26

 עצמאיי� 

 9 אי& אי& 
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בית .8

וד ה,אריה

 השרו&

19  

 

כול�   16 13  6 19

 עצמאיי� 

  19 אי& 2

בית .9

, חלומי

 רעננה

ע�  1 2  12  12 24  24

 הליכו&

1 2 23 

בית .10

, נחליאל

 נתניה 

26  

 

26  

 

גילאי  8 18

דיירי� 

20'68  

כול� 

 עצמאיי� 

 26 אי& 2

בית .11

 עכו, קשר

18  

בשתי 

 דירות

8  

בדירה 

 .בסקר

15  

  

 

גילאי  3

דיירי� 

22'52 

כול� 

 עצמאיי� 

 6 אי& אי&

בית .12

הוד , רעות

 השרו&

סא יבכ 1  20 5 20 25 25

 גלגלי�

2 1 1 

יעלי� .13

רמת ', א

 ג&

24  

 

24 10 14 11  

 

ע� עזרי  3

  הליכה

17 

 .עצמאי�

 2 אי& אי&

יעלי� .14

 רמת ג&', ב

20 18 8 10 7   

 

כל הדיירי� 

 עצמאי� 

 5 אי& 1

רמת .15

, טבריה

 טבריה 

20  

 

גילאי  6 10 16

דיירי� 

35'70 

כל הדיירי� 

 עצמאי� 

1 1 16 

16 .

  ,ותיקי�

 רחובות 

18  

 

כל הדיירי�  .כול� 10 8 18

 עצמאי� 

 11 אי& 1

בית .17

, אלמוג

 אשדוד 

31  

 

ע� עזרי  2 21 16 12 28

 הליכה

 9 1 אי&

מער( .18

, דיור

 עפולה

14  

 

גילאי  7 5 12

דיירי� 

38'63 

כל הדיירי� 

 עצמאי� 

 1 אי& אי&

נורדאו.19

פתח 

 תקוה

28  

 

כל הדיירי�  12 8 16 24

 עצמאי� 

 24 אי& אי&

ראש .20

, העי&

 ראש העי&

ע� עזרי  1 13 5 10 15 16

 הליכה

 2 2 אי&
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  .במדג�הדיירי� ש 40' ו אנשי הצוות 20 מציגה את מאפייני 4טבלה 

המסוגלי� ליצור תקשורת מילולית ולהשיב על שאלות , בינוני'דיירי� ע� פיגור שכלי קל רואיינו 

  .ת ההוסטל/בחירת המרואייני� נעשתה על ידי מנהל. המראיי&

  

  במדג�ש הצוות ואנשי הדיירי� מאפייני: 4 טבלה

ש� 

 ההוסטל

תארי& 

ביצוע 

הסקר 

 בהוסטל 

דייר 

  ראשו�

 מי� וגיל

דייר 

ראשו� 

 ניידות 

  דייר שני

 מי� וגיל

דייר שני 

 ניידות

איש צוות 

 מי�

איש צוות 

 תפקיד

, דולב.1

אקי� 

  אשקלו&

 

  שהיא 10.10.12

52 

  .עצמאית

ללא 

  מוגבלויות 

 חושיות

  גבר

54 

  .עצמאי

ללא 

  מוגבלויות

 .חושיות

 מדריכה אישה

אקי� .2

  י�' בת

 

  שהיא 17.10.12

52 

 

  .עצמאית

ללא 

  מוגבלויות

 חושיות

  גבר

51 

  .עצמאי

ללא 

  מוגבלויות

 .חושיות

רכזת  אישה

בריאות 

וקידו� 

 אישי

בית .3

, נווה ח&

  חדרה

 

  שהיא 2.9.09

60 

  .עצמאית

ללא 

  מוגבלויות

 חושיות

  גבר

53 

  .עצמאי

ללא 

  מוגבלויות

 .חושיות

אחראית  אישה

קומת 

 מזדקני�

טשרניח.4

, ובסקי

  חיפה

 

  אישה 31.8.09

56 

  .עצמאית

ללא 

  מוגבלויות

 חושיות

  גבר

58 

נעזר 

. בהליכו&

עיוור 

 .צבעי�

 רכז דירה אישה

עיר .5

תל , שמש

  אביב

 

  אישה 9.9.12

72 

. עצמאית

ראייה 

 חלשה

  גבר

68 

  .עצמאי

ללא 

  מוגבלויות

 .חושיות

 מדריכה אישה

,יטהולו.6

  תל אביב

 

  אישה 9.9.12

66 

  .עצמאית

ללא 

  מוגבלויות

 חושיות

  גבר

66 

  .עצמאי

ללא 

  מוגבלויות

 .חושיות

 א� בית אישה

בית .7

, אנדרו

  צ"ראשל

 

  אישה 17.10.12

52 

  .עצמאית

ללא 

  מוגבלויות

 חושיות

  גבר

49 

. עצמאי

ללא 

  מוגבלויות

 .חושיות

 מדרי( גבר

בית .8

, אריה

הוד 

  השרו&

 

  אישה 15.8.12

46 

  .עצמאית

ללא 

  מוגבלויות

 חושיות

  אישה

43 

  .עצמאית

ללא 

  מוגבלויות

 .חושיות

עובדת  אישה

 סוציאלית
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בית .9

, חלומי

 רעננה

  אישה 14.10.12

57  

 

נעזרת 

  . בהליכו&

ע� מכשיר 

 .שמיעה

  גבר

40 

  .עצמאי

ללא 

  מוגבלויות

 .חושיות

 מדריכה אישה

בית .10

, נחליאל

 נתניה

  אישה 24.9.09

59 

  .עצמאית

ללא 

  מוגבלויות

 חושיות

  גבר

53 

  .עצמאי

ללא 

מוגבלויות 

 .חושיות

רכזת  אישה

 חינו(

בית .11

  עכו, קשר

 

  אישה 1.9.09

53 

  .עצמאית

ללא 

  מוגבלויות

 חושיות

  גבר

58 

  .עצמאי

ללא 

מוגבלויות 

 .חושיות

א� בית  אישה

בדירת 

 עצמאי�

בית .12

הוד , רעות

 השרו&

  אישה 15.8.12

68 

  .עצמאית

ללא 

  מוגבלויות

 חושיות 

  גבר

46 

  .עצמאי

ללא 

מוגבלויות 

 .חושיות

 א� בית אישה

יעלי� .13

רמת ', א

  ג&

 

  אישה 23.9.12

59  

 

  .עצמאית

ללא 

מוגבלויות 

 חושיות

  זכר

58 

נעליי� 

 .מיוחדות

ללא 

מוגבלויות 

 .חושיות

מנהלת  אישה

הוסטל 

 בפועל

יעלי� .14

  רמת ג&', ב

 

  אישה 23.9.12

46  

 

  .עצמאית

ללא 

מוגבלויות 

 חושיות

  גבר

44 

  .עצמאי

ללא 

מוגבלויות 

 חושיות

מנהלת  אישה

הוסטל 

 בפועל

רמת .15

, טבריה

  טבריה

 

  אישה 1.10.09

65 

  .עצמאית

ללא 

מוגבלויות 

 חושיות

  זכר

58 

  .עצמאי

ללא 

מוגבלויות 

 חושיות

 מדריכה אישה

16 .

 ,ותיקי�

  רחובות

 

  אישה 14.10.12

66 

  .עצמאית

ללא 

מוגבלויות 

 חושיות

  גבר

53 

  .עצמאי

ללא 

מוגבלויות 

 חושיות

  מדריכה אישה

 

בית .17

, אלמוג

ב "מט

 אשדוד 

  אישה 10.10.12

42 

  .עצמאית

ללא 

מוגבלויות 

 חושיות

  גבר

50 

  .עצמאי

ללא 

מוגבלויות 

 חושיות

מדריכה  אישה

ורכזת 

 רפואית

מער( .18

, דיור

  עפולה

 

  אישה 5.10.09

55 

  .עצמאית

ללא 

מוגבלויות 

 חושיות

  אישה

58 

  .עצמאית

ללא 

מוגבלויות 

 חושיות

מדריכה  אישה

 וטבחית
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נורדאו.19

פתח 

  תקוה

 

  אישה 16.8.12

40 

  .עצמאית

ללא 

מוגבלויות 

 חושיות

  גבר

57 

  .עצמאי

ללא 

מוגבלויות 

 חושיות

 א� בית אישה

ראש .20

, העי&

  ראש העי&

 

  אישה 16.8.12

46 

  .עצמאית

ללא 

מוגבלויות 

 .חושיות

  גבר

52 

  .עצמאי

ללא 

מוגבלויות 

 חושיות

 א� בית אישה

   

  .גברי� 18'נשי� ו  22 הדיירי� שרואיינו היו  40מבי& עולה כי  4מטבלה 

  .גבר 1'נשי� ו 19אנשי צוות שרואיינו היו  20מבי& 

  

 הפיסית הסביבה מאפיינימידת קיו� הנחיות תכנו� של  � קטיבית יהערכה אובי  3.2

    .למזדקני� הוסטלי�ב

  . הערכה אובייקטיבית של ההוסטלי� מהווי�ממצאי� לשאלת מחקר ראשונה 

  

הסביבה הפיסית לפי היבטי תכנו�  מאפיינישל מידת קיו� הנחיות תכנו�   3.2.1

  אדריכלי

לדיירי� מזדקני� ע� פיגור שכלי נבחנה  ת בהוסטלי�רשימת הפריטי� של מאפייני הסביבה הפיסי

לפי מידת  שנית& ציו& להערכה אובייקטיבית לכל הוסטלמוצג  5בטבלה  .באמצעות תצפיות ומדידות

  .שנערכו בו מדידותהתצפיות והקיו� הנחיות תכנו& של 

  :כדלקמ& חושב משוקלל של מידת קיו� הנחיות תכנו&הציו& ה

באחוזי� מכלל , של הנחיות תכנו&" קיי� לפי התק&"מספר המדידות והתצפיות בהוסטל בה� נמצא 

  . ")לא קיי� וחסר" "קיי� ולא לפי התק&", "קיי� לפי התק&: "שה&(המדידות והתצפיות בהוסטל 

  :היבטי התכנו& הבאי� קיו� הנחיות תכנו& של תצפיות ומדידות לפימציגה את מידת  5טבלה 

פריטי�  74 –היבט בטיחות ונגישות . פריטי� 4 –ממדי� גיאומטריי� . פריטי� 8 –מער( פונקציונלי 

, אסלה נגישה, מדרגות חיצוניות נגישות, שביל גישה נגיש לבניי&, חניה נגישה לנכי�: בי& היתר, כולל(

נוחות . פריטי� 14 –נוחות אקלימית ). מעלית נגישה, מדרגות פנימיות נגישות, דרונותדלת כניסה ומס

  .פריטי� 17 –עיצוב פני� וריהוט . פריטי� 4 –נוחות ראייה . פריטי� 4 –אקוסטית 

  :כדלקמ&לכל היבט תכנוני בכל הוסטל חושב  הציו& 

כלל התצפיות הוא (ות בהיבט באחוזי� מכלל התצפי" קיי� לפי התק&"מספר התצפיות בהיבט שה& 

היבטי� בה� כל "). קיי� וחסר" "קיי� ולא לפי התק&", "קיי� לפי התק&"כל התצפיות שה& 

היבטי� בה� כל התצפיות היו .  100.00קיבלו את הציו& המשוקלל  " קיי� ולפי התק&"התצפיות היו 

  . 0.00קיבלו את הציו& המשוקלל  " לא קיי� וחסר"או " קיי� ולא לפי התק&"

  

  

  



16 

  

  יאדריכל היבטי תכנו� לפי תצפיות ומדידותשל מידת קיו� הנחיות תכנו� : 5טבלה 

ש� 

 ההוסטל

ציו� 

משוקלל 

מער& ל

  יפונקציונל

ציו� משוקלל 

ממדי� ל

 גיאומטריי�

ציו� 

משוקלל 

בטיחות ל

 ונגישות

ציו� 

משוקלל 

נוחות 

  אקלימית

  

ציו� 

משוקלל 

נוחות ל

 אקוסטית

ציו� 

משוקלל 

נוחות ל

  ראייה

 

ציו� 

משוקלל 

עיצוב ל

פני� 

 וריהוט

להערכה ציו� 

  אובייקטיבית

, דולב. 1

 אשקלו&
60.00 100.00  78.69 83.33 100.00 100.00 95.24 83.72  

אקי� . 2

 י�' בת
90.00  25.00  71.23 100.00  80.00 83.33 95.45  80.00 

בית . 3

, נווה ח&

 חדרה

71.43 66.67 77.97 60.00 25.00 50.00 100.00 74.19 

4.  

טשרניחוב

, סקי

 חיפה

57.14 33.33 77.42  62.50 75.00 100.00 66.67 72.92 

עיר . 5

, השמש

 תל אביב

50.00 25.00 60.00 94.44 40.00 83.33 63.64 63.82 

, יטהולו. 6

 תל אביב
60.00 25.00 75.34 83.33 80.00 100.00 90.91 77.86 

בית . 7

, אנדרו

 צ"ראשל

100.00 40.00 67.80 82.35 80.00 100.00 100.00 79.37 

בית . 8

הוד , אריה

 השרו&

70.00 0.00 59.04 77.78 20.00 50.00 81.82 62.67 

בית . 9

, חלומי

 רעננה

100.00 60.00 72.22 83.33  80.00 100.00 90.91 79.86  

בית . 10

, נחליאל

 נתניה 

50.00 50.00 51.35  70.59 60.00 50.00 87.50 56.78 

בית . 11

  עכו, קשר
44.44 0.00 56.76 77.78 40.00 100.00 90.91 60.33 

בית . 12

הוד , רעות

 השרו&

80.00 50.00 53.49 73.68 20.00 66.67 77.27 61.04 

יעלי� . 13

 רמת ג&', א
60.00 25.00 64.20 72.22 20.00 66.67 72.73 63.51 
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הוסטלי� שהוא הכי חשוב ב ,היבט בטיחות ונגישותמבחינת במקומות הראשוני�  עולה כי 5 מטבלה

 ;חיפה, טשרניחובסקי  ;חדרה, בית נווה ח&  ;אשקלו&, דולב 'הוסטלי� של אקי�  7נמצאי� , למזדקני�

  .י�'בת ,י�' אקי� בת ;רעננה, בית חלומי ;רחובות ,ותיקי�  ;תל אביב ,יטהולו

  

  הסביבה הפיסית  מאפיינישל כלליות קיו� הנחיות תכנו� מידת   3.2.2

קיו� הנחיות תכנו& של פריטי� של מידת  7ובטבלה  6מוצגי� בטבלה , יתובייקטיבבהמש( להערכה א

של הערכה אשר לא נכללו בציו& המשוקלל ,  'מתו( רשימת הפריטי� בנספח א הנחיות תכנו& כלליות

.יאדריכלהתכנו& ההיבטי שבעת לפי אוביקטיבית   

 

 

 

 

 

 

 

 

יעלי� . 14

 רמת ג&', ב
60.00  25.00 50.00 77.78 0.00 66.67 77.27 57.05 

רמת . 15

, טבריה

 טבריה 

70.00  50.00 48.72 63.16 40.00 66.67 87.50 55.12 

16 .

 ,ותיקי�

 רחובות 

90.00 50.00 71.08 78.95 40.00 100.00  90.91 75.82 

בית . 17

, אלמוג

ב "מט

 אשדוד 

100.00 80.00 63.01 78.95 100.00 83.33 85.71 74.47 

מער( . 18

, דיור

 עפולה

0.00  0.00  56.25 84.21 40.00 100.00 100.00 57.48 

19 .

, נורדאו

פתח 

 תקוה

30.00 0.00 58.14 76.47 20.00  66.67 80.95 59.60 

ראש . 20

ראש , העי&

 העי&

40.00 50.00  49.43 89.47 20.00 66.67 76.19 57.79  



18 

  

 

 

  כלליותתכנו� הנחיות של פריטי� של קיו� הנחיות תכנו�  שכיחות: 6טבלה 

  

  

 פריט

שכיחות 

קיו� 

הנחיות 

תכנו� 

 )באחוזי�(

 )באחוזי�(שכיחות קיו� 

חדר 

 �שינה

 שידה

חדר 

 �שינה

 מיטה

חדר 

 � אוכל

 שולח�

חדר 

 � אוכל

 כסאות

 '''''''''    ''''''''''  ''''''''''  ''''''''''  100.00  1פריט 

 '''''''''     ''''''''''  ''''''''''  ''''''''''  100.00 2פריט 

 '''''''''    ''''''''''  ''''''''''  ''''''''''  100.00 34פריט 

 ''''''''''  ''''''''''  ''''''''''  ''''''''''  80.00 127פריט 

 ''''''''''  ''''''''''  ''''''''''  ''''''''''  100.00 128פריט 

רהיטי� ע�  '129פריט 

 פינות מעוגלות

 '''''''''' 29.63  '''''''''' 16.67 60.00 

רהיטי�  '130פריט 

לשימוש הדיירי� אינ� 

 מברזל

 '''''''''' 100.00 100.00 80.00 89.19 

  

עולה שקיימת בעיית בטיחות בגלל שרוב הרהיטי� לשימוש הדיירי� בהוסטלי� ה� ע�  6מטבלה 

  . וחלק� מברזל, פינות לא עגולות

  ".לכל ארבעה דיירי� תהיה לפחות אסלה אחת כיור אחד ומקלחת אחת"קיו� הנחיה בוחנת  7טבלה 

  

  י�בהוסטל ושירותי� אמבטיה חדרי, מספר חדרי שינה: 7 טבלה

' מס ש� ההוסטל

דיירי� 

 בפועל

מספר 

חדרי 

 שינה 

מספר 

חדרי 

  שירותי�

אסלות (

 )וכיורי�

מספר 

חדרי 

אמבטיה 

 )מקלחות(

קיו� 

  הנחייה

, דולב. 1

 אשקלו&

  קיי� 15 16 15 24

  קיי� 7 9 12 21 י�'אקי� בת. 2

, נווה ח&בית . 3

קומת , חדרה

 מזדקני�

  קיי� 5 5 10 19

  בסטשרניחו.4

 חיפה, קי

25  

 

  קיי� 10 10 14

, עיר שמש. 5

 תל אביב

  קיי� 6 6 10 15
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  .כנדרשכיורי� ומקלחות , מספר אסלותעולה שברוב ההוסטלי� יש  7מטבלה 

  

 ואנשי הדיירי�, המשתמשי� אצל רצו� שביעות מידת �  סובייקטיבית ערכהה  3.3

  .הוסטלי�ב הפיסית הסביבה ממאפייני, הצוות

הערכה סובייקטיבית  .של ההוסטלי� � לשאלת מחקר שניה מהווי� הערכה סובייקטיביתממצאי

 של מפריטי� , הדיירי� ואנשי הצוות, המשתמשי�בקרב " שביעות רצו& גבוהה"צגת בשכיחות מו

  .ולפי היבטי תכנו& אדריכלי בניי&אזורי הלפי   י�הוסטלבפיסית הסביבה ממאפייני ה

תל , יטהולו. 6

 אביב

  קיי� 4 5 10 18

, בית אנדרו. 7

 צ"ראשל

  קיי� 12 14 13 25

, בית אריה. 8

 הוד השרו&

  קיי� 4 5 9 19

, בית חלומי. 9

  אקי� רעננה

  קיי� 13 16 13 24

בית . 10

 נתניה , נחליאל

  קיי� 10 11 10 26

, בית קשר. 11

ת דיר, עכו

 עצמאיי�

8  4 3 2  

 

  קיי�

, בית רעות. 12

 הוד השרו&

  קיי� 6 7 12 25

', יעלי� א. 13

 רמת ג&

  קיי� 8 8 12 24

', יעלי� ב. 14

 רמת ג&

  קיי� 7 7 10 18

רמת . 15

 טבריה , טבריה

מספר  3 6 10 16

מקלחות 

קט& 

  .מהנדרש

, ותיקי�. 16

 רחובות 

  קיי� 6 9 13 18

, בית אלמוג. 17

  ב אשדוד "מט

  קיי� 8 10 17 28

, מער( דיור. 18

 עפולה

  קיי� 3 5 6 12

, נורדאו. 19

 פתח תקוה

  קיי� 12 12 14 24

, ראש העי&. 20

 ראש העי&

  קיי� 4 4 8 15
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  י�הסביבה הפיסית בהוסטלי מאפיינשביעות רצו� הדיירי� מ  3.3.1

קיי� ולפי "מול שכיחות  לגבי פריטי�" שביעות רצו& גבוהה"את שכיחות ות מציג 9וטבלה  8טבלה 

   .ולפי היבטי התכנו& בניי&לפי אזורי ה "התק&

 

בקרב " שביעות רצו� גבוהה"ושכיחות  שכיחות קיו� הנחיית התכנו� בכל ההוסטלי� : 8טבלה 

  בניי�לפי אזורי ה ,הדיירי�

  

  

פריטי�  40

  לשילוב

שכיחות 

קיי� ולפי "

בכל " התק� 

 ההוסטלי�

  

  

 השאלה לדייר

שכיחות 

שביעות רצו� "

בקרב " גבוהה

הדיירי� 

 )באחוזי�(

 חצר

  73.68 ?כמה אתה מרוצה מהמתקני� למשחקי� כא& בחצר 70.00  11פריט 

 77.78 ?כמה אתה מרוצה מהגינה שאתה מטפל בה 57.89 12פריט 

 88.24 ?כמה אתה מרוצה מספסלי הישיבה בחצר 80.00 13פריט 

 50.00 ?כמה אתה מרוצה מההצללה בחצר 61.11 19פריט 

 חו- בניי&

 92.86 ?כמה אתה מרוצה ממדרגות חיצוניות 28.57 33פריט 

 חדרי שינה

 82.50 ?כמה אתה מרוצה מהמרחב בחדר שינה 44.44 38פריט 

  43פריט 

  44פריט 
 77.50 ?בחדר שינה מה אתה מרוצה מאוורור בקי- 97.22

  45פריט 

 119פריט 
  65.00 ?כמה אתה מרוצה מהשקט בחדר שינה 51.39

 87.50 ?בלילהבחדר שינה ה מרוצה מהתאורה שיש /כמה את 49.55 46פריט 

 80.56 ?כמה אתה מרוצה מהמיטה של( 36.81 47פריט 

 79.49 ?כמה אתה מרוצה מהשידה בחדר שינה 96.67 48פריט 

 81.48 ?כמה אתה מרוצה מארו& של( בחדר השינה 89.76 49פריט 

 88.89 ?של הריצו� בחדר שינה כמה אתה אוהב את הצבע 89.44 51פריט 

 77.78 ?כמה אתה אוהב את הצבע של הקירות בחדר שינה  97.50 52פריט 

 90.00 ?כמה אתה מרוצה מהקישוטי� בחדר השינה 100.00 53פריט 

  חדרי אמבטיה ושירותי�

  62פריט 

  63פריט 

 64פריט 

 92.50 ?כמה אתה מרוצה מהמרחב בחדר אמבטיה  23.98

 90.00 ?כמה אתה מרוצה מהכיור בחדר אמבטיה 33.89 65פריט 

 48.54 67פריט 

? כמה אתה מרוצה מהחימו� בחור� בחדר האמבטיה

 76.92 ]?כמה קר ל( בחור�[

 94.74 ?כמה אתה מרוצה מהתאורה בחדר אמבטיה בלילה 100.00 68פריט 

 מטבח

 86.84 ?כמה אתה מרוצה מהכיור במטבח 100.00 71פריט 
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 100.00 ?כמה אתה מרוצה מארונות מטבח 95.00 72פריט 

  חדר אוכל

 40.00 82פריט 

הא� [? כמה אתה מרוצה מהשקט שיש ל( בחדר אוכל

 65.00 ] ?רועש ל( כא&

 92.59 ?כמה אתה מרוצה מהשולחנות בחדר אוכל 80.00 83פריט 

  64.71 85פריט 

כמה אתה מרוצה ממספר האנשי� מסביב לשולח& 

 90.00 )הא� צפו� ל((?האוכל

 82.05 ?כמה אתה מרוצה מהכיסאות בחדר אוכל 95.00 86פריט 

  סלו&

 77.50 )הא� צפו� ל((? כמה אתה מרוצה מהמרחב בסלו& 10.53 87פריט 

   92פריט 

 97.22 93פריט 

איו& נער( יהרא� [כמה אתה מרוצה מהחימו� בחור�

 )איו& נער( בקי-יא� הר(או מהקירור בקי- ] בחור�

 78.95 ?סלו&

 57.50 ?כמה אתה מרוצה מהשקט בסלו& 35.00 94פריט 

 92.86 ?כמה אתה מרוצה מהתאורה בסלו& בלילה 84.21 95פריט 

 83.33 ?כורסאות בסלו&/סאותיכמה אתה מרוצה מהכ 92.86 96פריט 

 100.00 ?כמה אתה אוהב את הצבע של הריצו� בסלו& 92.86 97פריט 

 72.00 ?הצבע של הקירות בסלו&כמה אתה אוהב את  92.86 98פריט 

 85.29 ?כמה אתה מרוצה מהקישוטי� בסלו& 93.75 99פריט 

 מדרגות פנימיות ומסדרו&

 61.54 115פריט 

בצורת , של המדרגות הפנימיות יהיו מברזל המעקות 

 90.00 .צילינדר ואינ� צמודי� לקיר

 100.00 ?כמה אתה מרוצה מהתאורה במסדרו& בלילה 94.44 120פריט 

  

שכיחות מבוהה ג בקרב הדיירי�" שביעות רצו& גבוהה"שכיחות בה� פריטי�  24עולה כי יש  8מטבלה 

  .קיו� הנחיית התכנו&
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 ,בקרב הדיירי�" שביעות רצו� גבוהה"תכנו� בהוסטלי�  ושכיחות  ת ושכיחות קיו� הנחי :9טבלה 

  אדריכלי לפי היבטי תכנו�

  

  

פריטי�  40

 לשילוב

שכיחות 

קיי� ולפי "

בכל " התק� 

 ההוסטלי�

  

  

 השאלה לדייר

שכיחות 

שביעות רצו� "

בקרב " גבוהה

הדיירי� 

 )באחוזי�(

 פריטי� לשילוב 3 �מער& פונקציונלי

 73.68 ?כמה אתה מרוצה מהמתקני� למשחקי� כא& בחצר  70.00 11פריט 

 77.78 ?מהגינה שאתה מטפל בהכמה אתה מרוצה  57.89 12פריט 

 88.24 ?הישיבה בחצרפינת כמה אתה מרוצה מ 80.00 13פריט 

  פריטי� לשילוב �2ממדי�  גיאומטריי�

 82.50 ?כמה אתה מרוצה מהמרחב בחדר שינה 44.44 38פריט 

 77.50 )הא� צפו� ל((? כמה אתה מרוצה מהמרחב בסלו& 10.53 87פריט 

 פריטי� לשילוב 7 �היבט בטיחות ונגישות

  62פריט 

  63פריט 

 64פריט 

הא� צפו� [? כמה אתה מרוצה מהמרחב בחדר אמבטיה  23.98

 ]?ל(

92.50 

 90.00 ?כמה אתה מרוצה מהכיור בחדר אמבטיה 33.89 65פריט 

 86.84 ?כמה אתה מרוצה מהכיור במטבח  100.00 71פריט 

 100.00 ?כמה אתה מרוצה מארונות מטבח 95.00 72פריט 

בצורת , המעקות של המדרגות הפנימיות יהיו מברזל 61.54 115פריט 

 .צילינדר ואינ� צמודי� לקיר

90.00 

  לשילוב פריטי� �7נוחות אקלימית

 92.86  ?כמה אתה מרוצה ממדרגות חיצוניות 28.57  33פריט 

  43פריט 

  44פריט 
 77.50  ?כמה אתה מרוצה מאוורור בקי- בחדר שינה 97.22

 50.00 ?כמה אתה מרוצה מההצללה בחצר 61.11 19פריט 

? כמה אתה מרוצה מהחימו� בחור� בחדר האמבטיה 48.54 67פריט 

 ]?כמה קר ל( בחור�[

76.92  

  92פריט 

  93פריט 
97.22 

איו& נער( יא� הר[כמה אתה מרוצה מהחימו� בחור�

) איו& נער( בקי-יא� הר(או מהקירור בקי- ] בחור�

  ?סלו&

78.95  

 פריטי� לשילוב 4 �אקוסטיתנוחות 

  45פריט 

 119פריט 
 65.00 ?כמה אתה מרוצה מהשקט בחדר שינה 51.39

הא� [? כמה אתה מרוצה מהשקט שיש ל( בחדר אוכל 40.00 82פריט 

 ] ?רועש ל( כא&

65.00 

 57.50 ?כמה אתה מרוצה מהשקט בסלו& 35.00 94פריט 

  פריטי� לשילוב 4 –נוחות ראיה 

 92.86 כמה אתה מרוצה מהתאורה בסלו& בלילה 84.21 95פריט 

 87.50 ?ה מרוצה מהתאורה שיש בחדר שינה בלילה/כמה את 49.55  46פריט 
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 94.74 ?כמה אתה מרוצה מהתאורה בחדר אמבטיה בלילה 100.00 68פריט 

 100.00 ?כמה אתה מרוצה מהתאורה במסדרו& בלילה 94.44 120פריט 

 פריטי� לשילוב �13הוטיצוב פני� וריע

  85.29 ?כמה אתה מרוצה מהקישוטי� בסלו& 93.75 99פריט 

 80.56 ?כמה אתה מרוצה מהמיטה של( 36.81 47פריט 

 79.49 ?כמה אתה מרוצה מהשידה בחדר שינה 96.67 48פריט 

 81.48  ?כמה אתה מרוצה מארו& של( בחדר השינה 89.76  49פריט 

 88.89 ?הצבע של הריצו� בחדר שינהכמה אתה אוהב את  89.44 51פריט 

  77.78 ?כמה אתה אוהב את הצבע של הקירות בחדר שינה 97.50 52פריט 

 90.00 ?כמה אתה מרוצה מהקישוטי� בחדר השינה 100.00 53פריט 

 92.59 ?כמה אתה מרוצה מהשולחנות בחדר אוכל  80.00 83פריט 

לשולח&  כמה אתה מרוצה ממספר האנשי� מסביב  64.71  85פריט 

  )הא� צפו� ל((?האוכל

90.00  

  82.05  ?סאות בחדר אוכליכמה אתה מרוצה מהכ 95.00  86פריט 

 83.33  ?כורסאות בסלו&/סאותיכמה אתה מרוצה מהכ 92.86  96פריט 

 100.00  ?כמה אתה אוהב את הצבע של הריצו� בסלו& 92.86  97פריט 

 72.00  ?בסלו&כמה אתה אוהב את הצבע של הקירות  92.86  98פריט 

  

של הדיירי� " שביעות רצו& גבוהה"שכיחות בה� פריטי�  16מתו( פריטי�  14עולה כי  9מטבלה 

 2אלו , ואכ&, ולעיצוב פני� וריהוט, שייכי� לנוחות אקלימית ' "קיי� ולפי התק&"נמוכה משכיחות 

  .כל אד�והטע� האישי של הפיסיולוגית  ההרגשה י� שלגביה� קובעהיבטי� 

של הדיירי� ע� פיגור שכלי  העדפותיה� האישיותיש מקו� להתחשב באת ההנחה ש  זו מחזק מצאמ

   .בתהלי( עיצוב הסביבה בה ה� חיי�

  

  י�הסביבה הפיסית בהוסטלמאפייני צוות מהשביעות רצו� אנשי   3.3.2

  .ספציפית לגבי כל הוסטל', ראה נספח ג 'ניתוחי תוכ& של שביעות רצו& של הדיירי�  

  .אנשי הצוות שרואיינו 20ב בקר "שביעות הרצו& גבוהה"מציגה את שכיחות  10טבלה 
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  בקרב אנשי צוות" שביעות רצו� גבוהה"שכיחות : 10טבלה 

  שאלה לאנשי הצוות  בניי�אזור 

שכיחות 

שביעות "

רצו� 

" גבוהה

בקרב אנשי 

הצוות 

 )באחוזי�(

 75.00 מהחצרשביעות רצו&  חצר

 100.00  שביעות רצו& ממדרגות חיצוניות בניי&חו- 

עבור (מקומות האחסו& שיש לדיירי� בחדרי השינה  חדרי שינה

 60.00 )תמונות, מזכרות, משחקי�, בגדי�

 85.00 באיזו מידה הריהוט בחדרי השינה מותא� לדיירי�

 65.00 שביעות רצו& מחדרי השינה

המרחב בחדרי האמבטיה כשהדייר מתקלח ע�   חדרי אמבטיה ושירותי�

 68.42 עזרת איש צוות

 70.00 שביעות רצו& מחדרי האמבטיה

 65.00 שביעות רצו& מהמטבח מטבח

 95.00 באיזו מידה הריהוט בחדר האוכל מותא� לדיירי� חדר אוכל

 88.24 שביעות רצו& מחדר אוכל

 85.00 מקומות אחסו& למשחקי� ולקלטות בסלו& סלו&

 95.00 באיזו מידה הריהוט בסלו& מותא� לדיירי�

 60.00 שביעות רצו& מהסלו&

 86.67 הנוחות בירידה ועלייה במדרגות פנימיות מדרגות פנימיות ומסדרו&

 95.00 הנוחות במעבר במסדרונות ההוסטל

  

במקומות אחסו& שיש חוסר בעיית ל הערות אנשי צוות בהוסטלי� מופנות רוב שעולה  10מטבלה 

פירוט  ההערות מתו( ניתוחי תוכ& של שאלות פתוחות . מרחב בסלו&וולריהוט , לדיירי� בחדרי השינה

    .'בנספח ג, מובא לגבי כל הוסטל לחוד ,לאנשי הצוות

אצל הדיירי� מהמסדרו& " שביעות רצו& גבוהה. "נערכה רק הערכה סובייקטיבית 104לפריט 

  . 95%ואצל אנשי צוות  בשכיחות של ,  6.968 %בשכיחות של 

  

  בהוסטלי�של הדיירי� הרווחה  רמת תהערכ  3.4

  . הפריטי� לשילוב הערכות 40נקבעה על בסיס  של הדיירי� בהוסטלי�הערכת רמת הרווחה 
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רמת שביעות ע�  מתו( שאלו& תצפיות ומדידות )3'1דרוג (מידת קיו� הנחיות תכנו& נער( שילוב של  

. מצב רווחה: מצבי הרווחה שה� 4 'לכל שילוב נקבע אחד מ .שאלו& דיירי�מתו(  )3'1דרוג ( רצו& 

  .2לפי השיטה המפורטת בטבלה . מצב חוסר רווחה. מצב אי התאמה. מצב הסתגלות

  :חישוב ציו& הערכת רמת הרווחה בוצע כדלקמ& 

 כלס( מתו(  )מצב רווחה( 3שקבלו דרוג  שילובי�האחוז  הואהוסטל ברמת רווחה הערכת ציו& 

  .השילובי�

כל בפי מצבי הרווחה ואת ציו& הערכת רמת הרווחה לשילובי� ההתפלגות  מציגה את 11טבלה 

   .הוסטל

  

  הערכת רמת רווחהושקלול� לרווחה הלפי מצבי  שילובי�ההתפלגות : 11טבלה 

מצב   רווחה מצב  ש� הוסטל

 הסתגלות

אי מצב 

 התאמה

חוסר מצב 

 רווחה 

  הערכתציו� 

  רמת רווחה

  

 91.18 0 4 5 42 אשקלו&, דולב. 1

 89.81 0 2 9 43 י�'אקי� בת. 2

 68.18 3 1 7 11 חדרה, נווה ח&בית . 3

, טשרניחובסקי. 4

 חיפה

16 8 0 0 83.33 

תל , עיר השמש. 5

 אביב

31 17 5 3 75.00 

 87.74 1 0 11 41 תל אביב, יטהולו. 6

, בית אנדרו. 7

 צ"ראשל

30 9 11 1 78.43 

הוד , בית אריה. 8

 השרו&

31 18 2 3 75.93 

 85.00 1 3 10 36 רעננה, בית חלומי. 9

, בית נחליאל. 10

 נתניה 

14 9 6 0 74.14 

 70.69 1 1 14 13 עכו, בית קשר. 11

הוד , בית רעות. 12

 השרו&

29 15 6 2 75.96 

 70.75 5 5 16 27 רמת ג&', יעלי� א. 13

 69.09 4 7 19 25 רמת ג&', יעלי� ב. 14

, רמת טבריה. 15

 טבריה 

17 8 4 2 74.19 

 83.64 4 1 9 41 רחובות , ותיקי�. 16

, בית אלמוג. 17

 ב אשדוד "מט

41 6 3 2 87.50 
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, מער( דיור. 18

  עפולה

13 4 6 6 62.07 

פתח , נורדאו. 19

 תקוה

9 10 20 11 48.00 

ראש , ראש העי&. 20

 העי&

32 18 1 1 79.81 

  

 'בשלושת המקומות הראשוני� נמצאי� הוסטלי� של אקי� , מבחינת רמת רווחהעולה ש 11מטבלה 

  .אביב'תל, יטהוי� והוסטל לו'הוסטל אקי� בת, דולב אשקלו&הוסטל 

  

 וריהוט העדפות אישיות של דיירי� מזדקני� ע� פיגור שכלי לגבי עיצוב פני�  5.3

  .בהוסטלי�

   .'לגבי כל הוסטל בנספח גמוצגות  'מתו( שאלוני ד ריהוט העדפות של דיירי� לגבי

שיחליפו למזרו& קשה "אמרו שהמזרו& ר( מדי ו . בקשו כורסא ושולח& בחדר שינה  –בחדרי שינה 

להגיע לחלק "רוצי� ארו& שנית&  " שידה ע� מפתח"רוצה ודיירת , "השידה קטנה מדי"ש ".יותר

  ".מראה, קולב על הדלת, פרחי�, עצי-". בחדר שינהרוצי� עוד תמונות וקישוטי� . "העליו& שלו

   ."צרי( להוסי� וילו& למקלחו&"דיירי� אמרו ש –בחדרי אמבטיה 

  . 12מוצגי� בטבלה  'מתו( שאלוני ד צבעי� של פריטי� בעיצוב פני� העדפות של דיירי� לגבי

דיירי�  הקשת הינ� צבעי� מועדפי� בעיצוב פני� עלשצבעי נמצא   )2007(מיכלק , שוור-במחקר של 

. האוכלוסייה  ולא צבעי אדמה המקובלי� כצבעי� המקני� הרגשת ביתיות אצל כלל, ע� פיגור שכלי

, ירוק, כתו�, צהוב, אדו� ' כוללת את שבעת צבעי הקשת המניפת צבעי� צורפה ' לכ& לשאלו& ד

  .וצבע לב& ,סגול, כחול, תכלת

המפורטי� לגבי כל אחד מהפריטי� " ?כמה אתה אוהב את הצבע של הפריט הקיי�: "המראיי& שאל

איזה : "המראיי& שאל, מצבע קיי� של פריט" שביעות רצו& נמוכה"דיירי� הביעו כאשר   .12בטבלה 

על הדיירי� להצביע על הצבע היה ממנה , מניפת הצבעי�את המראיי& ציג ה" צבע היית רוצה לפריט

  .ה�הרצוי ל

  

  בעיצוב פני�  �העדפות אישיות של דיירי� לגבי צבעי: 12טבלה 

פריטי� בעיצוב פני� 

  וריהוט

צבע קיי� שדיירי� 

שביעות "הביעו ממנו 

  "רצו� נמוכה

צבע רצוי שדיירי� 

  מעדיפי�

  במקו� הצבע הקיי�

  מסקנות

קשת העדפת צבעי  אדו� בורדו וילונות בחדר שינה 

, עלפני צבעי אדמה

 .ובמיוחד לצבע ירוק

 צהוב  סגול

 ירוק כתו�

 ירוק  'בז

 סגול כחול

העדפת צבעי קשת על  אדו�  לב&   קירות בחדר שינה
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  ובמיוחד ', פני לב& ובז  ירוק  לב&  

 תכלת  לב& תכלת

  תכלת 'בז

  סגול  לב& 

תכלת על פני העדפת  תכלת  'בז  ריצו  בחדר שינה

 .ואפור' בז
  תכלת  אפור

כחול , העדפת צהוב צהוב  'בז קירות בחדר אמבטיה

  .וירוק על פני לב&

העדפת לב& על פני 

  .כתו�

העדפת תכלת על פני 

 .אפור

  כחול  לב&

  )דיירי� 5(צהוב  לב&

  ירוק  לב&

  תכלת אפור

  לב&  כתו�

העדפת צבעי� חמי�   אדו�  לב&  ריצו  בחדרי אמבטיה

  .על פני לב& ואפור

 .'העדפת לב& עלפני בז

  כתו�   'בז

  כתו�   אפור

  לב&  'בז

צבעי הקשת  7העדפת   אדו�  לב& קירות בחדר האוכל

  )דיירי� 2(צהוב  'בז  .וצבעוני' בז, על פני לב&

 כתו�   לב& 

 ירוק  לב&

  תכלת  אדו�, ורוד, לב&' צבעוני

  כחול  'בז

  סגול  'בז

כל הדיירי� מרוצי�      ריצו  בחדר אוכל

  .מצבעי� קיימי�

צבעי הקשת  7העדפת   אדו�  לב&  קירות בסלו�

  ירוק  לב& . 'על פני לב& ובז

  כחול  'לב& בז

  סגול  לב& 

כל הדיירי� מרוצי�       ריצו  בסלו�

  .מצבעי� קיימי�

  

  :י�הבא י� הממצאי�עול 12מטבלה 

  .דיירי� מעדיפי� צבעי קשת על פני צבעי אדמה וצבעי אפור. א

וצבעי  פני צבעי אדמה א( יש דיירי� שמעדיפי� לב& על, דיירי� אמרו שלא אוהבי� צבע לב& יש. ב

  .אפור
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  דיו�. 4

  

  נוחות אקלימית ונוחות אקוסטית לדיירי� מזדקני�  4.1

 .לדיירי� המזדקני� אקלימית ולנוחות אקוסטיתיש לדאוג לנוחות , במסגרת קיו� הנחיות תכנו&

  נוחות אקלימית 

רה ולחות המתאימי� לאד� הזק& לפי אופי ותהינה טמפרט בניי&נוחות אקלימית תושג כאשר בפני� ה

  .פעילותו

בגלל הפרעות בוויסות . צעירמאלה של אד� זק& השונות אד� של אקלימית קיימות דרישות לנוחות 

קיימת הנחייה . חו� הגו� בגיל הזקנה יש לדאוג לטמפרטורה מאוזנת ולא להגיע לקור או חו� גבוהי�

 22.2ºCטמפרטורת מינימו� בחור� של  .24ºCטמפרטורת אויר פני� רצויה לנוחות עבור זק& היא ש

מאחר ויובש עלול לגרו� ,  40% ' לחות יחסית לא קטנה מרצויה  .פותרמיה אצל הזקני�ילמניעת ה

  .) 1991,מיכלק(לדלקות בדרכי הנשימה העליונות אצל זקני� 

בידוד תרמי " 1045 י"תבאזורי אקלי� כפי שהוגדרו  4במחקר הנוכחי קיימת התייחסות לחלוקה של 

  ".של בנייני מגורי�

  . תיכוני ימי'בעל אקלי� י� אזור '' א אזור

  .בעל אקלי� ערבתי צחיח למחצה אזור '' ב אזור

  .ממוזג אזור '' ג אזור

  .בעל אקלי� ח� ויבש אזור '' ד אזור

  'היא  קי-ב' א אזורטמפרטורת אויר פני� דרושה לזקני� ב

  ºC26.5: ממוצעת            28ºC: מכסימו�         25ºC: מינימו� 

  'היא  קי-ב' ב אזורבטמפרטורת אויר פני� דרושה לזקני� 

  º C26.3: ממוצעת         ºC 28: מכסימו�     ºC24.6: מינימו� 

  'היא  קי-ב' ד אזורבטמפרטורת אויר פני� דרושה לזקני� 

  ºC26:  ממוצעת  ºC 28 :מכסימו�       C 24: מינימו� 

  נוחות אקוסטית 

  .ההוסטלאליו שיי( מבנה ', בדקו חריגות מדרישות נוחות אקוסטית במבנה אנבמדידות רמות רעש 

  .לא יהוו מטרד אקוסטי לאד�  הזק& בניי&נוחות אקוסטית תושג כאשר הרעש המרבי בפני� ה

  :"1990, )רעש בלתי סביר(עת מפגעי� תקנות למני" מתו(

    22:00 והשעה 06:00פרק זמ& של יממה שבי& השעה  ' "יו�"

  05:59ובי& השעה  22:01פרק זמ& של יממה שבי& השעה  '"לילה"

  . באזור מגורי� שנקבע בתכנית לפי חוק התכנו& והבניה בניי& '" 'מבנה ב"

 65רמת רעש עד  בשעות היו� תמותר 'במבנה ב. 'לכ& יוגדר כמבנה ב. הוסטל נמצא באזור מגורי�

  .דקות א( אינו עולה על שעה 15עולה על הרעש ש( מכאשר ' דציבל א

  מדידות אקלימיות ואקוסטיות  
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 ,והאקוסטיות לגביה� נשאלו הדיירי� ובה� נערכו המדידות האקלימיותבחללי� בבניי&  13בטבלה 

טמפרטורת אויר פני� דרושה באזור אקלימי בו  בי&ו ממצאי� ממדידות אקלימיותתער( השוואה בי& 

שהלחות היחסית שנמדדה בכל ההוסטלי� מאחר . 40% 'נמצא ההוסטל  ולחות יחסית לא קטנה מ

, המדידות האקלימיות התבצעו בחודשי� אוגוסט .ה בעמודה נפרדתלא הוצג, כנדרש 40%תה מעל יהי

  .ספטמבר ואוקטובר לכ& החישוב נעשה לפי  דרישות נוחות אקלימית בקי-

  .'דציבל א 65'ממדידות אקוסטיות ובי& הדרישה לרמת הרעש נמוכה מממצאי� תער( השוואה בי& 

  

  אקוסטיות בהוסטלי�מדידות מדידות אקלימיות ו: 13טבלה 

ש� 

 ההוסטל

 מדידות אקוסטיות מדידות אקלימיות

תארי&  אזור אקלימי

  המדידה

עונת השנה ו

בה נערכה 

 המדידה

טמפרטורה דרושה 

ממוצעת כשלא פועל 

 מיזוג אויר 

 'דציבל א �65רמת הרעש נמוכה מדרושה 

  ºC26.5 �' אזור אב

  ºC26.3 �' אזור בב

 ºC26 �' אזור גב

שעת תחילת 

  המדידה

  בחדרי שינה

 

שעת תחילת 

  המדידה

  בחדר אוכל ובסלו� 

 

, דולב

 אשקלו&

  'אזור א

 

10.10.12  

 קי-

' קיימת טמפ –בוקר 

 רצויה

 קיי� ' 11:49 קיי� ' 11:26

'אקי� בת

 י�

  17.10.12 'אזור א

 קי-

דרוש מיזוג   –בוקר 

 אויר

 קיי� ' 11:38 קיי� ' 11:08

נווה בית 

 חדרה, ח&

  'אזור א

 

2.9.09  

 קי-

' קיימת טמפ –בוקר 

 רצויה

  

טשרניחוב

, סקי

 חיפה

  'אזור א

 

31.8.09  

 קי-

' קיימת טמפ ' בוקר 

 רצויה

  

עיר 

, השמש

 תל אביב

  'אזור א

 

9.9.12  

 קי-

דרוש מיזוג  ' צהריי� 

 אויר 

 קיי� ' 13:15 קיי� ' 13:25

תל , לויטה

 אביב

  'אזור א

 

9.9.12  

 קי-

דרוש מיזוג  'צ "האח

 אויר 

 קיי� ' 15:06 קיי� ' 16:15

בית 

, אנדרו

 צ"ראשל

  'אזור א

 

17.10.12  

 קי-

דרוש מיזוג  ' צהריי� 

 אויר

 קיי� ' 13:54 קיי� ' 13:35

בית 

, אריה

הוד 

 השרו&

  'אזור א

 

15.8.12  

 קי-

דרוש מיזוג  ' צהריי� 

 אויר

  רעש  – 13:45 קיי� ' 13:30

 )'דציבל א 70(

בית 

, חלומי

אקי� 

 רעננה

  'אזור א

 

14.10.12  

 קי-

' קיימת טמפ  ' בוקר 

 רצויה

 קיי� ' 11:16  קיי� ' 11:14
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בית 

, נחליאל

 נתניה 

  'אזור א

 

24.9.09  

 קי-

דרוש מיזוג   ' בוקר 

 אויר  

  

, בית קשר

 עכו

  'אזור א

 

1.9.09  

 קי-

' קיימת טמפ  ' בוקר 

 רצויה

  

, בית רעות

הוד 

 השרו&

  'אזור  א

 

15.8.12  

 קי-

 קיי� ' 11:50 קיי� '11:40 דרוש מיזוג אויר 'בוקר

', יעלי� א

 רמת ג&

  'אזור א

 

23.9.12  

 קי-

' קיימת טמפ'צהריי�ב

 רצויה

  ' 17:16 קיי� ' 13:36

רעש בגלל אסיפת 

 .דיירי�

', יעלי� ב

 רמת ג&

  'אזור א

 

23.9.12  

 קי-

' קיימת טמפ  ' צהריי� 

 רצויה

 קיי� ' 17:46 קיי� '14:15

רמת 

, טבריה

 טבריה 

  'אזור ד

 

1.10.09  

 קי-

דרוש מיזוג   –בוקר 

 .אויר

  

, ותיקי�

 רחובות 

  'אזור א

 

14.10.2012  

 קי-

' קיימת טמפ  'צ "האח

 רצויה

 קיי� ' 16:15 קיי� '15:37

בית 

, אלמוג

ב "מט

 אשדוד 

  'אזור א

 

10.9.12  

 קי-

' קיימת טמפ  'צ "האח

 רצויה

 קיי� ' 13:55 קיי� ' 15:25

מער( 

, דיור

 עפולה

  'ור באז

 

5.10.09  

  קי-

   

, נורדאו

פתח 

 והותק

  'אזור א

 

16.8.12  

 קי-

דרוש מיזוג  ' צהריי� 

 אויר

  רעש  – 13:30

 )דציבל א 70(

 קיי� – 12:45

ראש 

, העי&

 ראש העי&

  'אזור א

 

16.8.12  

 קי-

 קיי� ' 11:10 קיי� ' 10:40 דרוש מיזוג אויר'בוקר
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  חדשי� והוסטלי� ישני� הוסטלי�  4.2

אוכלסו  2004ולפני שנת  ,חדשי� 'הוסטלי�  8אוכלסו   2004החל משנת  ,הוסטלי� שבמדג� 20מבי& 

  . ישני� ' הוסטלי�  12

  .רמת רווחה תיורד של ציוני הערכסדר רשימת הוסטלי� חדשי� לפי  14בטבלה 

  

  רמת רווחההערכת ב  �דרוגלפי  2004שאוכלסו החל משנת חדשי� הוסטלי� : 14טבלה 

 ש� הוסטל
  דרוג של

 רמת רווחה
  ייעוד

  תוכנ& כהוסטל 1מקו�   אשקלו&, דולב

  תוכנ& כהוסטל 3מקו�  תל אביב, יטהולו

  תוכנ& כהוסטל  5מקו�  רעננה, בית חלומי

  תוכנ& כהוסטל 6מקו�   רחובות , ותיקי�

  בניי& לשימור ששופ-  7מקו�  חיפה, טשרניחובסקי

  תוכנ& כבית מגורי�  15מקו�  רמת ג&', יעלי� א

  תוכנ& כבית מגורי� 16מקו�   רמת ג&', יעלי� ב

  תוכנ& כבית מגורי�  17מקו�   עפולה, מער( דיור

  

הוסטלי� של אקי� נמצאי� במקומות הראשוני�  5 ,הוסטלי� חדשי� 8מבי& כי  עולה 14מטבלה 

אלא הוסבו מבתי מגורי� , שלא תוכננו כהוסטלי�הוסטלי� בבעלות פרטית  3. בדרוג רמת רווחה

קבלו ציו& הערכת רמת רווחה  נמו( מאשר הוסטלי� ישני� אשר , קרקע או מבנייני� אחרי� צמודי

  .אביב'תל, עיר שמש  ;י�'בת, י�'אקי� בת :כמו תוכננו כהוסטלי�

� המפעיל את מסגרת הדיור השפעה על לגו) "2003(ממצא זה מתאי� לנאמר במחקר של שוור- 

י אקי� שביעות רצו& הגבוהה ביותר "במסגרות המופעלות ע. שביעות רצו& ממסגרת המגורי�

הוסטלי� בבעלות פרטית ממוקמי� בבתי . הנמוכה ביותר 'י גו� פרטי "ובמסגרות המופעלות ע

  ".שאינ� מותאמי� לדיירי� מזדקני�) וילות(מגורי� 
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  והמלצות מסקנות ,סיכו�. 5

  

  מסקנות  5.1

המדורגי�  ,ית של ההוסטלי�ובייקטיבע� ציוני הערכה אהערכת רמת רווחה ציוני מצרפת  15טבלה 

  .בסדר יורד של הציוני�

  

  בהוסטלי� אובייקטיבית הערכה ציוני מול הרווחה רמת הערכת ציוני: 15 טבלה

  אובייקטיביתהערכה   הערכת רמת רווחה

מקו� 

  בדירוג 

הערכת לציו�  ש� הוסטל

 רמת רווחה 

מקו� 

  בדרוג

הערכה לציו�   ש� הוסטל

  אובייקטיבית

1מקו�  91.18 אשקלו&, דולב  1מקו�  אשקלו&, דולב   83.72 

2מקו�  89.81 י�'אקי� בת  2מקו�  י�'אקי� בת   80.00 

תל , יטהולו  3מקו� 

 אביב

3מקו�  87.74 , בית חלומי 

 רעננה

79.86 

, בית אלמוג  4מקו� 

 ב אשדוד"מט

4מקו�  87.50 , בית אנדרו 

צ"ראשל  

79.37 

, בית חלומי  5מקו� 

 רעננה

5מקו�  85.00 תל , יטהולו 

 אביב

77.86 

, ותיקי�  6מקו� 

 רחובות

6מקו�  83.64 , ותיקי� 

 רחובות

75.82 

, טשרניחובסקי  7מקו� 

 חיפה

7מקו�  83.33 , נווה ח&בית  

 חדרה

74.19 

, ראש העי&  8מקו� 

 ראש העי&

8מקו�  79.81 , בית אלמוג 

ב אשדוד"מט  

74.47 

, בית אנדרו  9מקו� 

 צ"ראשל

9מקו�  78.43 , טשרניחובסקי 

 חיפה

72.92 

מקו� 

10  

הוד , בית אריה

 השרו&

10מקו�  75.93 , עיר השמש 

אקי� תל 

 אביב

63.82 

מקו� 

10  

הוד , בית רעות

 השרו&

11מקו�  75.96 רמת ', יעלי� א 

 ג&

63.51 

מקו� 

11  

, רמת טבריה

 טבריה

12מקו�  74.19 הוד , בית אריה 

 השרו&

62.67 

מקו� 

12  

, בית נחליאל

 נתניה

13מקו�  74.14 הוד , בית רעות 

 השרו&

61.04 
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מקו� 

13  

תל , עיר השמש

 אביב

14מקו�  75.00 עכו, בית קשר   60.33 

מקו� 

14  

15מקו�  70.69 עכו, בית קשר פתח , נורדאו 

 תקוה

59.60 

מקו� 

15  

רמת ', יעלי� א

 ג&

16מקו�  70.75 , מער( דיור 

 עפולה

57.48 

מקו� 

16  

, נווה ח&בית 

 חדרה

17מקו�  68.18 , ראש העי& 

 ראש העי&

57.79 

מקו� 

16  

רמת ', יעלי� ב

 ג&

18מקו�  69.09 , בית נחליאל  

 נתניה

56.78 

מקו� 

17  

, מער( דיור

 עפולה

19מקו�  62.07 רמת ', יעלי� ב 

 ג&

57.05 

מקו� 

18  

פתח , נורדאו

 תקוה

20מקו�  48.00 , רמת טבריה 

 טבריה

55.12 

 

  , במקומות הראשוני�הוסטלי�  5נמצאי� , הוסטלי� של אקי� שבמדג� 6מתו( שעולה  15מטבלה 

. אשקלו&, דולב  ' 1במקו� , ה& בדרוג של הערכה אובייקטיבית וה& בדרוג של הערכת רמת רווחה

  .רחובות, ותיקי� ' 6מקו�  .י�'אקי� בת ' 2במקו� 

  ,תל אביב, יטהולו–בדרוג הערכה אובייקטיבית   5ובמקו� בדרוג רמת רווחה  3במקו� 

  .רעננה, בית חלומי'בדרוג רמת רווחה  5ובמקו� ית ובייקטיבבדרוג הערכה א  3במקו� 

 10ובמקו�  בדרוג רמת רווחה 13במקו� נמצא , 70'תל אביב שנבנה בשנות ה, כאשר הוסטל עיר שמש 

  .בדרוג הערכה אובייקטיבית

רמת רווחה לכ& שניה� בהערכת קבלו אותו ציו&  ' הוד השרו&, ובית רעות הוד השרו&, בית אריה

  .10במקו� 

  .16קבלו אותו ציו& בהערכת רמת רווחה לכ& שניה� במקו�  ' רמת ג&', ויעלי� ב חדרה, ה ח&ובית נו

  

  הדיירי� ואנשי הצוות, מסקנות משביעות רצו& של המשתמשי�. א

מצביעי� על שביעות , יקטיבית ובי& רמת רווחהיהבדלי� גדולי� במיקו� בדרוג בי& הערכה אוב '  1.א

 :אישור לכ( נמצא .רצו& גבוהה של הדיירי� למרות בעיות בסביבה הפיסית

, י� שנמצא במקו� שני בציו& הערכה אובייקטיבית ובציו& הערכת רמת רווחה'בהוסטל אקי� בת

יש בו תשומת לב לעיצוב  .דיירי� ואנשי צוות,  הובעה שביעות רצו& גבוהה ביותר של המשתמשי�

משקופי . ינו צעקניוא, עליז, צביעת גר� מדרגות מרכזי בצבע כתו� בהיר שהוא צבע ח� 'פני� מיוחד 

  אלומיניו� בצבע ירוק כהה

אנשי� . סביבה רגועה: "בדבריו של פסיכיאטר של ההוסטל שאמר, חדרה, בהוסטל בית נווה ח&

  ."מקו� הכי טוב שיש. יש אקווריו�. יש תוכי. אוירה נעימה מאוד. לא צועקי�. רגועי� ושקטי�

ופינת ד "בממ" חדר שאנטי"יש  , "מה יתרהנש"שהינו הוסטל ע� , ב אשדוד"מט, בהוסטל בית אלמוג

   .בחצר חי גדולה
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ית ובציו& הערכת רמת ובייקטיבאשקלו& שנמצא במקו� ראשו& בציו& הערכה א, הוסטל דולב '  1.ב

הושמעה ביקורת של אנשי צוות שכתוצאה מהמער( המלבני הארו( של ההוסטל ומשטחי� , רווחה

הגורמי� למרחקי הליכה גדולי� של אנשי , רונות ארוכי�מסדנוצרו , ציבוריי� הגדולי� מעבר לנדרש

 אינ� מאפשרי� לאנשי הצוות קשר עי& ע� הדיירי�. וקשי�  לתחזוקה, הצוות בי& הפונקציות השונות

 .לרכז לילה אי& זווית ראיה לכל החדרי�, ובאזור חדרי שינה , בחללי� ציבוריי�

  מסקנות משאלות פתוחות לאנשי צוות. ב

או , יזיה בסלו& צריכה להיות מוקד הפעילות של הדיירי�ועקרונית שהעלה איש צוות הא� טלושאלה 

יזיה צריכה להיות בפינות ישיבה באזור חדרי וה בטלויוהצפי ,הא� הסלו& מיועד לפעילויות אחרות

  .השינה

י& ולפיה& להכ, סגנו& החיי� הרצוי לדיירי� מזדקני� בהוסטלי� הגדיר את המסקנה היא שיש ל

  .פרוגרמות לתכנו& אדריכלי של ההוסטלי�

  מסקנות משאלות פתוחות לדיירי� . ג

כמפורט לגבי כל הוסטל , נבדקו והוכחו כנכונותשאלות פתוחות לשל  הדיירי� תשובותיה�  ' 1.ג

  .'בנספח ג

  .למקו� בו יש תנועת אנשי� הדיירי� מעדיפי� לשבת במרפסת או בחצר הפוני� ' 2.ג

, לגבי כל הוסטל' במקרי� מסוימי� המפורטי� בנספח ג, שאלות על שביעות רצו& משקטלגבי  ' 3.ג

  .ונמקו זאת באי שביעות רצונ� מדיירי� אחרי�, דיירי� הביעו אי שביעות נמוכה

  של דיירי� מזדקני� בהשוואה לדיירי� צעירי� צבעי� בעיצוב פני�לגבי העדפות מסקנות . ד

המוצגי�  לגבי צבעי� של פריטי� בעיצוב פני�מזדקני� ממצאי� של העדפות של דיירי�  השוואה בי&

מעלה את המסקנות .)2007מיכלק , שוור-(צעירי� דיירי� מחקר על בממצאי� ובי&  12בטבלה 

  :הבאות

מעדיפי� צבעי . 'בז י� צבע הבובמיוחד לא א, לא אוהבי� צבעי אדמהומזדקני� צעירי�  דיירי� '1.ד

  . קשת

 .ירוקצבע אדו� ו צבע דיירי� צעירי� מעדיפי� צבעי� חמי� ועליזי� כמו, מתו( צבעי הקשת '2.ד

  .תכלתצבע דיירי� מזדקני� מעדיפי� 

 חלק�ו ,חלק מדיירי� מזדקני� אמרו שלא אוהבי� לב& .לא אוהבי� צבע לב&דיירי� צעירי�  '3.ד

  .אפור יוצבעפני צבעי אדמה  לב& עלצבע מעדיפי� 

כאשר היה , הדיירי� הצעירי� והמזדקני� בקשו להוסי� תמונות וקישוטי� בחדר שינה ובסלו& '4.ד

   .חסר

  

מיוחדי� של דיירי� המלצות להתאמת הסביבה הפיסית בהוסטלי� לצרכי�   5.2

  מזדקני� ע� פיגור שכלי

לצרכי דיירי� מזדקני� ע� לתכנו& סביבה פיסית מתאימה חלק מהמלצות שנתקבלו במחקר הנוכחי 

  .):2007, מיכלק, שוור-(ג� במחקר על דיירי� צעירי�  קיימות. פיגור שכלי

  חצרלתכנו& המלצות . א

יש לדאוג  .ושיהיו בה מתקני משחקי�, הדיירי� רוצי� להשתמש בחצר הבית במש( כל השנה ' 1.א

  .שעות היו�אוהבי� לשהות בחצר בכל הדירי� כי , ולהצללה בחצרלפינות ישיבה 
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  .המלצה זאת קיימת ג� במחקר על הוסטלי� לדיירי� צעירי� 

 בניי&פני�  התכנו& המלצות ל. ב

לצור( תפקוד נאות , יש להוסי� הנחית תכנו& לאור( מכסימלי של מסדרו& בהוסטלי� למזדקני� '1.ב

  של אנשי צוות בהוסטל

כדי לאפשר , לנדרש למילוי הפונקציהיש להימנע משטחי� ציבוריי� בשטחי� הגדולי� מעבר  '2.ב

, לכ( נוספת  הסיבה שהועלתה להמלצה זו במחקר על הוסטלי� לדיירי� צעירי� . קשר בי& הדיירי�

  .כדי להקל על התחזוקה

צעירי� מזדקני� ודיירי� .  חלל אחד ע� חדר אוכלהסלו& בכאשר  דרושה תקרה אקוסטית '3.ב

  .דיירי� אחרי�בסלו& ובחדר האוכל מ .התלוננו על רעש

כדי לאפשר קשר עי& של אנשי הצוות ע� , בי& חללי� ציבוריי�ע� חלונות קירות מומלצי�  '4.ב

   ).אביב' תל ,עיר שמשהוסטל כמו ב( הדיירי�

שיאפשר פרטיות ושקט במגע בי& הצוות , אנשי� 15עד , דרוש חדר פעילות לקבוצות קטנות '5.ב

  .והדיירי�

  שינהחדרי תכנו& המלצות ל. ג

 למזדקני� מ צרות מדי "ס 80מיטות נוער ברוחב מאחר ו, מ"ס 90דרושות מיטות ברוחב לפחות  ' 1.ג

דיירי� ואנשי צוות טענו שאי&  .בחדרי שינהדרושי� יותר מקומות לאחסו& כלי מיטה ובגדי חור�  ' 2.ג

 .לבגדי חור�ו שמיכות חור�ל) מדפי�, ארונות גדולי� יותר(בחדר השינה מספיק מקומות אחסו&  

  .המלצה זאת קיימת ג� במחקר על הוסטלי� לדיירי� צעירי�

  . לצמצ� שטח פינות ישיבה למינימו� ' 3.ג

מאחר וגישה חופשית  ,לשימוש עצמאי של הדיירי�יהיה מטבחו& בפינת ישיבה לא מומל- ש ' 4.ג

בטיחות של ית יויש בע ,בלילה שמנה ולצריכת קפאי& המקשה להירד�למטבחו& יכולה לגרו� לה

  .המלצה זאת קיימת ג� במחקר על הוסטלי� לדיירי� צעירי� .כוויות ממי� רותחי�

ע�  ,ללי� ללא דלתח 2וכ( נוצרו , מחיצהי "חדר לשני דיירי� הופרד ע, לאפשר פרטיותכדי  ' 5.ג

  .)רעננה, בית חלומיהוסטל ב ,לדוגמא( מסדרו& כניסה ואמבטיה ושירותי� משותפי�

  חדרי אמבטיה ושירותי�תכנו& המלצות ל. ד

  .לא צרי( אמבטיותו,  מומלצות למזדקני�  מקלחות בשטח מתאי� '1.ד

  .המסייע לו דרושי�  חדרי אמבטיה בשטח מתאי� לדייר ולאיש צוות '2.ד

  המלצות לתכנו& מטבח. ה

אזורי� לגבי של דיירי� העושי� תורנויות במטבח דרושי� גבולות ברורי� של אזורי פעילות  '2.ה

  .לצור( התמצאות ומניעת בלבול, כמו המזווה, שה� מחו- לתחומ�

מהווי� קושי  במטבחמרחקי� גדולי� בי& הפונקציות מאחר ו, חבהמלצה לקירוב פונקציות במט '3.ה

    .לתפקוד אנשי הצוות

  חדר אוכל ריהוט המלצות ל. ו

ברורי� וחד בסביבה ע� גבולות בגלל הצור( של הדיירי� , שולחנות אוכל מלבניי� מומלצי� '1.ו

 .כי  בשולחנות אוכל עגולי� אי& מקומות  קבועי�, משמעיי�

לצור( קיו� קשר חברתי בי& , דיירי� 6 'שולחנות אוכל אליה� מסבי� לא יותר מדרושי�  '2.ו

  .דיירי� צעירי�הוסטלי� לעל המלצה זאת קיימת ג� במחקר  .הדיירי� ולמניעת רעש
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  .רחובות, בהוסטל ותיקי� כסאות חדר אוכל כמו, שנית& להזיזו בקלות וקל לנקותוריהוט  -מומל '3.ו

  סלו&ריהוט המלצות ל. ז

בגלל מצב של בריחת שת& אצל , ולא ריפוד בד , בצבע כהה כורסאות ע� ריפוד רחי-מומלצות  '1.ז

  .המזדקני�

  .ניקויבהיר קשה ל' כי ריפוד בצבע בז .מומל- ריפוד ספות וכורסאות בצבע כהה  '2.ז

 

  ,לסיכו�

לדיירי�  התהיה שונה מהתאמתע� פיגור שכלי לדיירי� מזדקני� בהוסטלי� התאמת סביבה פיסית 

, מער( פונקציונלידרישות מיוחדות לשמתבטאי� ב בגיל הזקנה צעירי� ה& בגלל שינויי� גופניי�

בגיל נפשיי� וה& בגלל שינויי�  ,ולריהוט ראיה נוחותל ,בטיחות ובנגישותל ,ממדי� גיאומטריי�ל

  .ולהעדפות בעיצוב פני�נוחות אקוסטית ל, נוחות אקלימיתדרישות מיוחדות לשמתבטאי� ב הזקנה

  

  ישומיות של המחקריההשלכות ה  5.3

הוסטלי� למזדקני� ע� ההשלכות היישומיות של המחקר ה& בהיותו בסיס להכנת הנחיות לתכנו& 

  .ובסיס לתקצוב בניה והצטיידות בהוסטלי� למזדקני� ,פיגור שכלי

  

  רשימת אנשי מקצוע והשטח לה� רוצה החוקר להציג את תוצאות המחקר  5.4

אנשי המקצוע אות� הייתי רוצה לזמ& להצגת ממצאי המחקר ה� אדריכלי� ומהנדסי� העוסקי� 

וכ& אנשי שלטו& מקומי המקבלי� החלטות , בתכנו& ובבניה של הוסטלי� למזדקני� ע� פיגור שכלי

  . בעלי תפקידי� האחראי� על הצטיידות של הוסטלי�, כמו כ&. בנושא

  

  המלצות למחקרי המש&  5.5

תו( התייחסות להערות אנשי במיוחד , שהועלו במחקר הנוכחיהסוגיות כלול חקירת המש( ימחקר 

  .מאחר ותפקוד� הנאות של אנשי הצוות הינו תנאי לרווחת הדיירי� המזדקני� התלויי� בה�, הצוות

  .מחקר המש( יכלול פיתוח הנחיות תכנו& להוסטלי� למזדקני� ע� פיגור שכלי

    .הנחיות להצטיידות הוסטלי� למזדקני�ה ג� הנחיות תכנו& אלה תכלולנ
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  רשימת מקורות

  

הזדקנות של אנשי� ע� פיגור שכלי המקבלי� ). 2008. ('ד, ומנדלר' ג, ברודסקי', ד, נאו&', ש, נו& ' ב&

המרכז לחקר , מכו& ברוקדייל. תמונת מצב וצרכי�: או תעסוקה ממשרד הרווחה/שירותי דיור ו

  . ות ואוכלוסיות מיוחדותהזקנה והמרכז לחקר מוגבלוי

. סקר צרכי� ומעני� של אנשי� מבוגרי� ומזדקני� ע� פיגור שכלי החיי� בקהילה). 2001(' מ, ברנזו&

  .א"אוניברסיטת ת
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  קרנספחי המח

הוסטלי� לדיירי� בפריטי� של מאפייני הסביבה הפיסית  130רשימת : 'נספח א

  לפי היבטי� של תכנו� אדריכלי ,מזדקני� ע� פיגור שכלי מתו& הנחיות תכנו� קיימות

  

 פריטי� 7 � כלליות תכנו� הנחיות 

 )1פריט . (ההוסטל נמצא בתו( אזור מגורי� .1

. המבני� האחרי� בשכונה בה הוא ממוק�ממראה  אינו חורגמראה חיצוני של ההוסטל  .2

 )2פריט (

  )34פריט . (יש תאורה בכניסה לבניי& .3

  )127פריט . (בניי&יש חדר צוות ב .4

  )128פריט . (תאורת לילה מרכזית, תאורת חירו�, וסתי מי� חמי�, בניי&יש גלאי עש& ב .5

  )129פריט . (רהיטי� לשימוש הדיירי� ע� פינות מעוגלות .6

  ) 130פריט . (רהיטי� לשימוש הדיירי� אינ� מברזל .7

 פריטי� 8 �מער& פונקציונלי 

  ) 9פריט ( .או רחבה מרוצפת ושטחי גינו&/ יש דשא ו .1

  ) 10פריט ( .יש מתק& לגריל בחצר .2

 שילובל  ' )11פריט ( .יש מתקני� למשחקי� בחצר .3

  שילובל  ' )12פריט ( .יש גינה שהדיירי� מטפלי� בה .4

  שילובל ')13פריט . (בה בחצר לכל הדיירי�יש פינות ישי .5

  )35פריט ( .הכניסה אל יחידת השירותי� הינה ישירה מתו( חדר שינה .6

  )36פריט ( .בסמו( לחדרי השינה) חדר פנאי(ישנה פינת ישיבה  .7

  ). 74פריט ( .באופ& שתתאפשר גישה נוחה ביניה�, חדר אוכל ימוק� בצמוד למטבח .8

  פריטי� 4 � מימדי� גיאומטריי� 

  ) 37פריט . ('מ 2.60'גובה חדר שינה לא יפחת מ .1

שטח חדר שינה עבור שני דיירי� יהיה . מספר הדיירי� בחדר שינה אינו עולה על שני דיירי� .2

  שילוב') 38פריט . (ר לחדר לדייר בודד"מ 10 'ולא פחות מ) ללא ארונות(ר "מ 14 'לא פחות מ

  )75פריט (. ר לדייר"מ 1.5שטח חדר אוכל לפי  .3

  שילובל ') 87פריט ( .ר לדייר"מ 3רצפת הסלו& לפי  שטח .4

  פריטי� 74 �היבט בטיחות ונגישות 

  )3פריט . (ההוסטל בניי&יש מעבר חצייה בסמו( ל .1

  ) 4פריט . (דר( הגישה מתחנת האוטובוס עד לחצר הבניי& מרוצפת ותקינה .2

 חניה נגישה לנכי�       

 )5פריט ( .להוסטל יש לפחות חנייה אחת נגישה לנכי� בסמו( לכניסה .1

 )6פריט (. מ"ס 245 ' ) לרכב גבוה(בחניה מקורה יש גובה פנוי  .2
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לפחות ברוחב  'רוחב חנייה בניצב  .לפחות חנייה אחת נגישה לנכי� בסמו( לכניסה להוסטל .3

  )7פריט ( .'מ 4.60

  )8פריט . (כת מדרכה קרוב ככל האפשר לחנייהקיימת הנמ 'לצור( עליה מחנייה למדרכה  .4

 ) 14פריט . (מ רוחב פנוי לצד ספסלי ישיבה בחצר"ס 100יש לפחות , סא גלגלי�יעבור כ .5

 שביל גישה נגיש לבניי�       

ללא שקעי� , סלול או כבוש, תוואי מרוצ� –פני ושולי שביל גישה לבניי& יהיו רציפי�  .1

  )15פריט . (ובליטות העלולי� לגרו� לנפילות

 )16פריט (). שלטי� או מתקני� אחרי�, ענפי ע-(אי& מכשולי� בתחו� שביל גישה לבניי&  .2

  )17פריט . (מ פנוי"ס 130 'רוחב שביל גישה לבניי& לא פחות מ .3

 ) .מ"ס 150לכל הפרש גובה מעל ( 3%שטחי ביניי� בשביל גישה לבניי& ע� שיפוע מעל  .4

  )18פריט (      

 תמדרגות חיצוניות נגישו       

 )20פריט (. מ לפחות"ס 28עומק השלח  ,מדרגות חיצוניותב .1

 )21פריט . (מ"ס 15'10מידת רו� מדרגה  ,מדרגות חיצוניותב .2

 )22פריט . ( מ"ס 100רוחב מהל( המדרגות לפחות  ,מדרגות חיצוניותב .3

 )23פריט (. מ"ס 2.5פס אזהרה ברוחב  ,מדרגות חיצוניותב .4

 )24פריט (. פס אזהרה לכל רוחב המדרגה ,מדרגות חיצוניותב .5

 )25פריט (. מ מקצה השלח"ס3מרחק פס אזהרה  ,מדרגות חיצוניותב .6

  )26פריט (. פס אזהרה בגוו& ומירק� שוני� מהשלח ,מדרגות חיצוניותב .7

 )27פריט (.קיו� מעקות במדרגות חיצוניות .8

  )28פריט . (מ מקצה המדרגה"ס  105'90גובה מעקות  ,מדרגות חיצוניותב .9

 )29פריט . (מעקות משני הצדדי� או במרכז , מדרגות חיצוניותב .10

פריט . (מ לפני הדלת''ס 125שטח פנוי בעומק , החיצוניות לדלת הנפתחת ישר אל המדרגות .11

30( 

  )31פריט . (מ לפני הדלת"ס 125שטח פנוי ברוחב , לדלת הנפתחת ישר אל המדרגות החיצוניות .12

 )32פריט ( .פחותל מ"ס 130ברוחב , סא גלגלי�ייש רמפה לכ, בנוס� למדרגות חיצוניות  .13

  חדר שינה       

  ) 39פריט . (נמנעת הבלטה של כנפי חלונות פתוחי� אל תו( חדר שינה .1

 )40פריט . (הריצו� בחדר שינה הינו מאריחי טרצו או קרמיקה מחוספסת למניעת החלקה .2

  )41פריט . (מ בחדר שינה"ס 150לי� של סא גלגייש רדיוס סיבוב לכ .3

 חדר אמבטיה ושירותי�       

  )54פריט ). (י דייר שהתמוטט"כדי למנוע חסימת הדלת ע(דלת תא שירותי� נפתחת כלפי חו-  .1

  )55פריט . (נמנעת הבלטה של כנפי חלונות פתוחי� אל תו( חדר אמבטיה .2

  ) 56פריט . (הריצו� בשירותי� ואמבטיה הוא מקרמיקה מחוספסת למניעת החלקה .3
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 )57פריט . (מ לפחות"ס 90רוחב דלת תא שירותי� הינו  .4

  )58פריט (). בי& החיפויי�(מ לפחות ''ס 175אור( תא השירותי� הוא  .5

 )59פריט (). בי& החיפויי�(מ לפחות "ס 140רוחב תא השירותי� הוא  .6

 שהאסלה נגי       

  )60פריט (. מ מעל הרצפה כולל המושב"ס 50גובה אסלה  .1

  )61פריט (. מ"ס 75מרחק שפת האסלה הקדמית מקיר אחורי  .2

  שילובל' )62פריט (. מ"ס 90רוחב תא מקלחת  .3

. דרוש מעקה אחיזה בקיר אליו סמוכה האמבטיה או המקלחת. מ"ס130אור( תא מקלחת  .4

  שילובל' )63פריט . (למניעת החלקה

המשמש כשטח פנוי , מ"ס 150המקלחת יש רדיוס סיבוב לכיסא גלגלי� של לפני תא  .5

  שילובל') 64פריט (.להתלבשות

  שילובל ')65פריט . (מ"ס 80גובה פני כיור בחדר אמבטיה  .6

 מטבח       

  )69פריט . (הריצו� במטבח הינו מאריחי טרצו או קרמיקה מחוספסת למניעת החלקה .1

  )70פריט . (מ במטבח"ס 150 סא גלגלי� שלייש רדיוס סיבוב לכ .2

  שילובל ' )71פריט  (. מ"ס 90עד גובה פני הכיור במטבח  .3

סא גלגלי� מבחינת נוחות פתיחת יארונות מטבח תחתוני� מתאימי� לשימוש ליושב בכ .4

  שילובל '  )72פריט ( .דלתות

 חדר אוכל      

  )76פריט . (נמנעת הבלטה של כנפי חלונות פתוחי� אל תו( חדר אוכל .1

  ) 77פריט . (צו� בחדר אוכל הינו מאריחי טרצו או קרמיקה מחוספסת למניעת החלקההרי .2

  )78פריט . (סא ישיבה בחדר אוכליסא גלגלי� ליד כימ רוחב פנוי עבור כ"ס 100יש לפחות  .3

 סלו�      

  )88פריט . (נמנעת הבלטה של כנפי חלונות פתוחי� אל תו( הסלו& .1

  )89פריט . (או קרמיקה מחוספסת למניעת החלקה הריצו� בסלו& הינו מאריחי טרצו .2

  )90פריט . (סא גלגלי� ליד כורסא בסלו&ימ רוחב פנוי עבור כ"ס 100יש לפחות  .3

 דלת כניסה ראשית ומסדרונות      

 )100פריט . (קיי� לוח בקרה לגילוי אש בסמו( לכניסה הראשית או בחדר צוות .1

  )101פריט ( .דלת כניסה ראשית היא פלדלת .2

  ). 102פריט . (צורת הידית לא עגולה. דלת כניסה ראשית בעלת ידית פתיחה פנימית .3

  )107פריט () פתח חופשי(מ נטו "ס 100רוחב דלת כניסה ראשית  .4

  )108פריט (. מ"ס 1או ס� דלת עד , )בגובה של מפלס הרצפה(ללא ס� דלת  ' ספי דלתות .5

  ). 109פריט . (מ לפחות בצד הידית"ס 40 'רוחב פנוי בצד דלת כניסה ראשית  .6

  ). 110פריט . (מ לפחות"ס 125 'רוחב מסדרו& מול דלת כניסה ראשית  .7
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 .טפלסא גלגלי� ע� מילאפשר מעבר כ, מ"ס 011 ' רוחב מסדרו& פנימי הינו לא פחות מ .8

 )111פריט (     

  )112פריט (. 'מ 2.40 ' גובה מסדרו& פנימי הינו לא פחות מ .9

 )103פריט . (נמנעת הבלטה של כנפי חלונות פתוחי� אל תו( המסדרו& .10

  )104פריט ( .חפשי ממכשולי�, מסלול הליכה במסדרו& סמו( לחדרי שינה .11

 )105פריט . (הריצו� במסדרו& הינו מאריחי טרצו או קרמיקה מחוספסת למניעת החלקה .12

 ) 106פריט . (זה מזה בכל קומה קיימי� שני פתחי מילוט נפרדי� המרוחקי� .13

  מדרגות פנימיות נגישות      

לכל אורכו וברוחב , מ"ס 3'במרחק שאינו גדול מ, פס אזהרה בקצה השלח ,מדרגות פנימיות ב .1

פריט . (כאשר המרק� נועד למניעת החלקה, בגוו& ובמרק� שוני� מהשלח. מ לפחות"ס 2.5

113 (  

 )114פריט (. מיקו� מעקות משני הצדדי� או במרכז ,מדרגות פנימיותב .2

 ') 115פריט (. בצורת צילינדר ואינ� צמודי� לקיר, המעקות מברזל ,מדרגות פנימיותב .3

 שילובל

  )116פריט (. מ מקצה המדרגה"ס 105'90גובה מעקות  ,מדרגות פנימיותב .4

  )117פריט . (מ לפחות"ס 26בעומק  'שלח מדרגה  ,מדרגות פנימיותב .5

  ) 118פריט . (מ"ס 16.5'10 'רו� מדרגה  ,מדרגות פנימיות ב .6

  נגישה מעלית       

 )121פריט . (קיו� מעלית נגישה נדרש בבניי& מעל קומה אחת .1

 ) 122פריט (.מ"ס 150בי& קירות ניצבי� לדלת . מ"ס 235מידות התא בי& הדלת והקיר ממול  .2

 )123פריט (. מ לפחות"ס 150העומק בחזית המעלית הוא , עומק פנוי לפני המעלית .3

  )124פריט (. מ"ס 100גובה מאחז יד לאור( הקירות במעלית הוא     4

  )125פריט (. מ"ס 130גובה כפתורי זימו& מעלית .   5

  )126פריט ( .מ"ס 90רוחב פתח מעלית הוא .   6

  פריטי� 14 �נוחות אקלימית 

  שילוב ')19פריט . (יש הצללה בחצר .1

  שילובל ' )33פריט . (יש קירוי למדרגות חיצוניות .2

 )42פריט . (משטח חדר שינה 12%שטח החלונות מהווה  .3

  )43פריט . (יש מערכת לחימו� בחור� בחדר שינה .4

  )44פריט ( .יש מערכת לקירור בקי- בחדר שינה .5

  )66פריט . (להרחקת ריחות, השירותי� מאווררי� היטב .6

  שילובל ')67פריט . ()חדר האמבטיה מחומ� בחור�(יש תנור חימו� בחדר אמבטיה  .7

  )73פריט . (המטבח מאוורר היטב .8

  )79פריט . (מערכת לקירור בקי- בחדר אוכל .9
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  )80פריט . (מערכת לחימו� בחור� בחדר אוכל .10

  )81פריט . (משטח חדר האוכל 8%שטח החלונות מהווה  .11

 )91פריט . (משטח הסלו& 12%שטח כולל של החלונות מהווה  .12

  שילובל '  )92פריט . (יש מערכת לקירור בקי- בסלו& .13

  שילובל ')93פריט . (יש מערכת לחימו� בחור� בסלו& .14

 פריטי� 4 � נוחות אקוסטית 

  שילובל ')45פריט .(אי& מטרדי� אקוסטיי� סביבתיי� .1

  שילובל ')82פריט .(יש תקרה אקוסטית בחדר אוכל  .2

  שילובל ' )94פריט ( .יש תקרה אקוסטית בסלו& .3

  שילובל ' )119פריט . (שינה ייש תקרה אקוסטית במסדרו& סמו( לחדר .4

 פריטי� 4 �נוחות ראיה 

  ) 46פריט . (בנוס� לתאורת תקרה, יש מנורות קיר ליד המיטות .1

  )68פריט . (בחדר אמבטיה) למניעת סנוור(תאורה עמומה  .2

  שילובל ')95ריט פ. ('מ 3המרחק בי& נקודות תאורה בסלו& לא עולה על  .3

 שילובל ') 120פריט . ('מ 3המרחק בי& נקודות תאורה במסדרו& לא עולה על  .4

  פריטי� 51 –עיצוב פני� וריהוט 

  שילובל ')47פריט .(ואינה מברזל, מ לפחות"ס 90מיטת יחיד לאד� זק& ברוחב  .1

  שילובל ') 48פריט  . (שידה לדייר בחדר שינה .2

 לשילוב ')49פריט (. ארו& ע� שתי דלתות לדייר ומקו� אחסו& לנעליי� .3

 )50פריט . (מדפי� לפריטי� אישיי� לדייר בחדר שינה .4

  שילובל ')51פריט . (הריצו� בחדר שינה בצבע בהיר .5

 שילובל ')52פריט . (הקירות בחדר שינה בצבע בהיר .6

  שילובל ') 53פריט . (תמונות וקישוטי� תלויי� על הקירות בחדר שינה .7

 שילובל ' )83פריט . (מ "ס 69 'מ "ס 76גובה שולחנות אוכל  .8

 . כדי לתמו( משקל של אד� הנשע& עליה�, ג� כשה� פתוחי�, שולחנות אוכל יציבי� .9

 )84פריט (      

 שילובל' )85פריט . (דיירי� 6'לא יסבו לשולח& אוכל יותר מ .10

 .ויציבי� בלי גלגלי�, סאות בלי משענות יד המפריעות להתקרב לשולח& האוכליכ .11

  שילובל ') 86פריט (     

  שילובל ') 96פריט . (סאיכורסאות בסלו& יש משענות יד העוזרות בקימה מ& הכ /סאותילכ .12

  שילובל ')97פריט . (הריצו� בסלו& בצבע בהיר .13

  שילובל ' )98פריט . (הקירות בסלו& בצבע בהיר .14

  שילובל ') 99פריט . (קישוטי� תלויי� על הקירות בסלו&תלויות תמונות וקישוטי�  .15
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  לפי קמינסראיו� אנשי� ע� פיגור שכלי הנחיות ל: 'נספח ב

  

  מידע כללי על הסקלה.1

אי& לענות בש� האד� . מתוכננת לראיו& אישי ע� אנשי� בעלי מוגבלות שכלית PWI-IDלה של אהסק

תשובות מיופות כוח כאלו אינ& ". מכיר את האד� היטב"המוגבל בידיי האד� הדואג לו או מישהו ש

  . דקות 20'איו& עור( כיהר ,� פעולהתושישיש ב. תקפות ביחס למדידות סובייקטיביות

  סביבת הראיו&. 2

דבר זה דורש . זה חיוני לוודא שהמידע שה� נותני� הינו תק�, של אנשי� ע� פיגור שכלי בעת ראיו&

  .איו&יתשומת לב רבה מצדו של המראיי& עקב הבעיה של הסכמה לכל השאלות בעת הר

בעיה . נוטי� לענות על שאלות בצורה שה� תופסי� כמה שיספק את המראיי&, אנשי� ע� פיגור שכלי

כזו תשובה יכולה להיווצר עקב התפיסה של הבדלי . תחושת איו� או חוסר נוחותי "זו מחריפה ע

  .או עקב השאלות בסביבה לא מוכרת) בי& המראיי& למרואיי&(כוחות 

  :בניסיו& להתגבר על בעיה זו המראיי& צרי(

  .להתלבש בצורה שאינה מעוררת חשש ' 

  .תות כוס תה כמו לש, צרי( להיות מוכ& להיות חלק בטקס חברתי פשוט ' 

  .או לפחות כניטרלי, צרי( להיתפס על ידי המרואיי& כחברותי ' 

במקו� שקט הרחק מהסחות , המבח& צרי( להתקיי� בשטח בייתי עבור המרואיי&, באופ& אידיאלי ' 

  .דעת של אנשי� אחרי� או טלוויזיה

  החסות תפקיד נות&.3

, א� ממש הכרחי, צריכי� להיות לבד או המרואייני�. לנות& החסות אסור להיות נוכח בשעת מבח&

  .ע� חבר תומ( לבחירת�

  אתיקה.4

  :באחריותו של מנהל הסקר לוודא ש, לפני ביצוע המבח&

  אישור לאתיקה ראויה הושג מהסמכות הרלוונטית שלפיה ה� פועלי� . א

  .שנית& אישור לביצוע המבח& מהמרואיי& או מהורה המרואיי& או מאפוטרופוס חוקי. ב

  נוהל ראיו& ע� דיירי� ע� פיגור שכלי.5

 :קד� ראיו&

  )המצורפת להל&(הפרצופי�  3תמונת הצג את 

  "הנה שלושה פרצופי�: "ואמור

  "שמח"ו " לא שמח ולא עצוב", "עצוב) "הצבע על כל אחד בתורו(ה� "

  "?על איזה פרצו� היית מצביע, א� הרגשת שמח בנוגע למשהו: "שאלה

  "?על איזה פרצו� היית מצביע, וגע למשהוא� הרגשת עצוב בנ" :שאלה

  "?על איזה פרצו� היית מצביע, א� הרגשת לא שמח ולא עצוב: "שאלה

  .הנבח& צרי( לענות בצורה נכונהבכדי להמשי( לשלב הבא 

  .חזור על ההוראות ושאל בשנית רק פע� אחת, א� הנשאל נכשל

  .אי& להמשי( ויש לסיי� את המבח& לגמרי, א� זה לא מושג

  :איו&יעת הרב
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  .3'1רוג התשובות לכל שאלה הוא בסול� של יד

  .1דירוג  ' המבטא אי שביעות רצו&" עצוב"פרצו� 

  .2דירוג  'המבטא שביעות רצו& בינונית " לא שמח ולא עצוב"פרצו� 

  . 3דירוג  ' המבטא שביעות רצו& גבוהה " שמח"רצו� 

  

  

  

לפי קמינס הפרצופי� 3 תמונת
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 הערכת סביבה פיסית לכל הוסטל שבמדג�ח "דו: 'נספח ג

  .הנתוני� שנאספו ומוצגי� במחקר נכוני� לתארי& בו נער& הסקר בכל הוסטל

  

  אשקלו�, הערכת סביבה פיסית בהוסטל דולב .1

  10.10.2012:הסקר ביצוענכו& לתארי( 

  

הסביבה 

הפיסית 

של 

 ההוסטל

הערכה 

 אובייקטיבית

שילוב הערכה  הערכה סובייקטיבית

אובייקטיבית 

והערכה 

  סובייקטיבית

אינפורמציה 

 ,ממנהל ההוסטל

 מדידות ותצפיות

תשובות אנשי 

הצוות לשאלות 

פתוחות במידה 

שביעות "ואי� 

 "רצו� גבוהה

 תשובות  הדיירי�

לשאלות פתוחות 

במידה ואי� 

שביעות רצו� "

 "גבוהה

סביבת 

  ההוסטל

בצד . סביבה שקטה

אחד גובל בשכונת 

שני מגורי� ובצד 

  .גובל במבני צבור

    

  ית רכב יחנ

הסעה ליד 

 ההוסטל

מול שער כניסה 

 ראשית 

    

תיאור 

בניי� 

  ההוסטל

 1400: בניי&השטח 

הבניי& במפלס . ר"מ

  .אחד ע� החצר

    

חצר 

 ההוסטל

ספסלי� מפוזרי� 

 .בחצר

 ת החצר תחזוק

 .קשה

  

פני� 

  בניי�ה

 

   

יש חדר יצירה 

  .ד"בממ

ריצו� שטחי� 

 בוריי�יצ

מקרמיקה צבעונית 

. בגווני� בהירי�

הקירות בצבע 

 .אפרפר'תכלת

בנוי  בניי&ה

, בצורה מלבנית

מסדרונות 

  .ארוכי� מאוד

ואי& קשר עי& בי& 

אנשי הצוות 

  .והדיירי�

ד המשמש "הממ

כחדר פעילויות 

קט& בשביל 

סאות ידיירי� בכ
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 .גלגלי�

חדרי 

 שינה

  .חדרי שינה 12

חדרי� נוספי�  3

 .עבור נופשו&

, לדברי דיירת 

לפעמי� בקי- יש 

רעשי� מהבריכה 

, הסמוכה להוסטל 

שמפריעי� לה 

, לדברי דייר .לישו&

 .יש רעש מהדיירי�

  

. לא נוח לתפקוד  מטבח

יש מרחק רב בי& 

השיש , המקרר

  .והכיור

 

לתפקוד יעיל של  

 אנשי צוות יש

לקרב את 

הפונקציות 

 .במטבח

 8 'שולחנות ל 2 חדר אוכל

 4'שולח& ל. דיירי�

  דיירי� ושולח& 

 . דיירי� 2'ל

     

יש סלו& גדול פנימי  סלו�

ופינת ישיבה ליד 

  .הכניסה

רהיטי ברזל ע� 

משטח זכוכית 

. ופינות חדות

מהווי� בעיה 

 בטיחותית

, כורסאות קשות

ולא , לא נוחות

זזות . יציבות

. כשקמי� מה&

הרגליי� של 

הכורסאות  

, ברזל מפרופילי

ובבסיס 

הכורסאות  יש 

זה לא , דיקטי�

 .עמיד ונשבר

הסלו& "לדברי דיירת 

הוא של ילדי� 

  "קטני�

יש רעש "ו

  ".מהדיירי�

  

כניסה 

, ראשית

מדרגות 

 ומסדרונות

מסדרונות  

. ארוכי� מאוד

קיי� מרחק רב 

ד וחדר "בי& הממ

 . האוכל
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  י��הערכת סביבה פיסית בהוסטל אקי� בת .2

  17.10.2012: הסקר ביצוענכו& לתארי( 

  

הסביבה 

הפיסית 

של 

 ההוסטל

הערכה 

 קטיביתיאובי

שילוב הערכה  הערכה סובייקטיבית

אובייקטיבית 

והערכה 

  סובייקטיבית

אינפורמציה 

 ,ממנהל ההוסטל

 מדידות ותצפיות 

תשובות אנשי  

הצוות לשאלות 

פתוחות במידה 

שביעות "ואי� 

 "רצו� גבוהה

 הדיירי�תשובות 

לשאלות פתוחות 

שביעות "במידה ואי� 

 "רצו� גבוהה

סביבת 

 ההוסטל

סביבה שקטה 

  .מאוד

  

 

  

תיאור 

בניי� 

  ההוסטל

 828:בניי&השטח 

  .ר"מ

  

   

חצר 

 ההוסטל

'הישיבה בחו- 

 .גדול לאבמשטח 

   

פני� 

  בניי�ה

 

   

דירות בקומת  2

דירות  5'ו ,קרקע

  .יהיבקומה שנ

פעילויות של 

אול� ב דיירי�

חדר , בקומת מרת�

בסלו& , יצירה בחצר

גדול ובפינת ישיבה 

  .בכניסה

  .יש חדר חוגי�

פרופילי המשקופי� 

בצבע  ניו�ימאלומ

 .ירוק כהה

  

  

 

.    

חדרי 

 שינה

חדרי  2 'בכל דירה

פינת ישיבה ושינה 

 .ע� מטבחו&

אינו המטבחו& 

מוש עצמאי ילש

 .של הדיירי�

יש קצת "לדברי דייר 

רעשי� ו רעש מהמזג&

 "של אופנועי�

 .מפריעי� לו לישו&
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  חדרה, נווה ח�הערכת סביבה פיסית בהוסטל בית  .3

  02.09.2009: נכו& לתארי( ביצוע הסקר

  

הסביבה 

הפיסית 

של 

 ההוסטל

הערכה 

 אובייקטיבית

שילוב הערכה   הערכה סובייקטיבית

אובייקטיבית 

והערכה 

  סובייקטיבית

אינפורמציה 

 ,ממנהל ההוסטל

 מדידות ותצפיות

תשובות אנשי  

הצוות לשאלות 

פתוחות במידה 

שביעות "ואי� 

 " רצו� גבוהה

 תשובות הדיירי�

לשאלות פתוחות 

במידה ואי� 

שביעות רצו� "

 "גבוהה

סביבת 

  הבניי�

  

אי& מדרכות בצד 

אי& חניות  .הכביש

החניות  ,מוסדרות

על דר( עפר משני 

  .צדי הכביש

    

תיאור 

בניי� 

 ההוסטל

: הקומפלקס

מורכב מבניי& 

 2הוסטל ב& 

מרת�  +קומות

שהוא מקלט 

משמש כחדר ה

יש מבנה . מוזיקה

של מועדונית 

ומבנה מגורי� 

 :קומה א .נוס�

 30'נבנתה לפני כ

שופצה לפני , שנה

, שני� 13'כ

מיועדת לגילאי� 

: קומה ב. 45'30

 15נבנתה לפני 

מיועדת , שנה

בה  .למזדקני�

  .נער(  הסקר

    

חצר 

 ההוסטל

חצר גדולה  

יש , מסביב לבניי&

דיירת אמרה  

שהייתה מוסיפה עוד 
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פינות ישיבה  2

מקורות 

משטח , בפרגולות

מרוצ� בגרנוליט 

יש  ,לאירועי�

 יש, דשא וגינו&

מתק& לכדורסל 

 .ונדנדה

  .פרחי� לגינה

המדרגות לקומת  חו# הבניי�

מזדקני� ה& 

אינ& ו חיצוניות

 .מקורות

דיירת אמרה שקשה  

, לה לעלות במדרגות

והייתה רוצה 

מדרגות בתו( 

הדיירי� . הבניי&

אמרו שה� נרטבי� 

בחור� במדרגות 

 .חיצוניות

  .דיירי� צודקי�

  

חדרי 

 שינה

. חדרי שינה 10יש 

חדרי שינה  3

שמיועדי� לדייר 

וכיו�  ,אחד

משוכני� ש� שני 

ע� מיטות דיירי� 

וזה , ע� מנגנו&

  .מאוד צפו�

בחדרי� יש 

 .כורסאות 

חלק מחדרי 

השינה קטני� 

 .מדי

שידה : לדברי דיירת

נשברה ועדיי& לא 

הייתה רוצה  .תוקנה

  .שידה חדשה

לפעמי� יש מחו- "

לחדר אנשי� 

 ".שצועקי� 

 

חדרי 

אמבטיה 

 ושירותי�

 .עדי� מקלחות 

לא צרי( 

 .אמבטיות

דיירת בקשה לשי� 

וילו& באמבטיה 

 .ומראה

 

אינו משמש  מטבח

רק , לבישול

. לחימו� ולחלוקה

המטבח הראשי 

שרת את כל מה

דיירי ההוסטל 

נמצא בקומה 

 .התחתונה

דיירת אומרת  

 .שהכיור קט&
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  גדולי� שולחנות 2 חדר אוכל

 .לכל הדיירי�

איש צוות ממלי- 

להפריד בי& חדר 

 . סלו&אוכל ו

דיירת אומרת 

' שהכיסאות לא כל

 .כ( נעימי�

 

נמצא בחלל אחד  סלו�

 .חדר האוכלע� 

ספות מע- ע� 

  פינות לא מעוגלות

  

 

איש צוות ציי& כי 

להגדיל פינת יש 

  ישיבה בסלו& 

שמשמשת רק 

לצפייה 

  .בטלוויזיה

הספות לא 

בזמ& . נוחות

הישיבה עליה& 

כריות המושב 

  .זזות

הבסיס לישיבה 

 צר, של  הספות

עדי� ריהוט  .מדי

ע� פינות 

למע& , מעוגלות

 .הבטיחות

דיירת אמרה 

שהייתה רוצה סלו& 

, מקושט יותר

והייתה רוצה לתלות 

את עבודות היצירה 

ג� דייר בקש  .שלה�

 .להוסי� עוד תמונה

הספות ריפוד 

, בהיר' בצבע בז

עדי  , קשה לנקות

ריפוד בצבע יותר 

  .כהה

 

יש יציאה מהסלו&  מרפסות

למרפסת שהיא 

בחלקה מקורה 

. בפרגולה בנויה

המרפסת ברוחב 

 יש בה, מטר 5של 

שולחנות וכיסאות 

 .מפלסטיק
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  חיפה, הערכת סביבה פיסית בהוסטל טשרניחובסקי .4

   31.08.2009: הסקר ביצוענכו& לתארי( 

  

קומות  2יש& ב&  בניי&קומות ו 3חדש ב&  בניי& ' בנייני�במתח� הוסטל טשרניחובסקי נמצאי� שני 

  .וכל פני� הבניי& חודש, החיצונית נשמרההמעטפת , בשיפו- שנעשהו, לשימור בניי&שהינו 

ולחדר שינה של הדיירת , הסקר מתייחס לבניי& היש&  מאחר ובו מתגוררי� דיירי� מזדקני�

  ..  החדש בניי&ינת הנמצא ביהמרוא

  

הסביבה 

הפיסית 

של 

 ההוסטל

הערכה 

 אובייקטיבית

שילוב הערכה  הערכה סובייקטיבית

אובייקטיבית 

והערכה 

  סובייקטיבית

אינפורמציה 

 ,ממנהל ההוסטל

  מדידות ותצפיות

 

תשובות  אנשי 

הצוות לשאלות 

פתוחות במידה 

שביעות "ואי� 

 "רצו� גבוהה

 תשובות  דיירי�

לשאלות פתוחות 

שביעות "במידה ואי� 

 "רצו� גבוהה

סביבת 

  הבניי�

  

ההוסטל נמצא 

ברחוב ראשי 

המהווה עורק 

תחבורה סוא& 

מעבר חציה  .מאוד

ויש  בניי&רחוק מה

  .לעבור צומת סוא&

כשפותחי� 

יש רעש , חלונות 

חזק ופיח 

  .מהכביש הראשי

  

חנית רכב 

הסעה ליד 

 ההוסטל

בכביש ע� שיפוע 

, מדרכה מתאי�

גובל בחצר 

ללא  ,אחורית

 .מדרגות

  

 

  

תיאור 

בניי� 

  ההוסטל

יש רחבה ליד 

קומת ב. הכניסה

 3יש : כניסה

קומה ב .דירות

  .דירה 1 ישיה ישנ
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חצר 

  ההוסטל

 

בחצר ההוסטל יש 

חצר . מפלסי�  2

אחורית מרוצפת 

  בריצו� אקרשטיי&

 .ע� פינות גינו&

מסיבות יו� 

הולדת עושי� 

 .בחצר

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

לפי דעת אנשי   יש מגרש כדורסל

מגרש , צוות

. כדורסל מיותר

מספיק עמוד 

  כדורסל אחד

ספסלי�  4יש 

לישיבה שאינ� 

מספיקי� לכל 

  .הדיירי�

והייתה רוצה כסאות   

  נוח לשיזו�

  

יירת ציינה כי חסר הד    .חסרה הצללה

  לה שמשיות לצל

  .דיירת צודקת

חו# 

 הבניי�

מדרגות חיצוניות 

פונות לחצר 

בכניסה  .האחורית

יש רמפה המובילה 

 .אחוריתהלחצר 

   

פני� 

  בניי�ה

 

   

 4יש בניי& היש& ב

  . דירות

יש רחבה ליד 

קומת . הכניסה

 3יש : כניסה

  . דירות

 יש אול� לאירועי�

חסר חדר צוות 

כדי לשי� חפצי� 

אישיי� של אנשי 

  .הצוות

מקשה על אנשי 

הצוות שצלצול 

המראה מספר 

חדר ממנו 

נתקבלה קריאה 

של לחצני מצוקה 

שליד המיטות 

נשמע רק בחדר 

 .המנהלת

דיירת ציינה כי 

רעשי� מבחו- 

 .לישו& מפריעי� לה

  דיירת צודקת

חדרי 

 שינה

חדרי  3בכל דירה 

אנשי�   2 ' שינה ל

חדרי שינה  2' ו

הריהוט בחדר 

שינה אינו 

   –מתאי� 
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  . לבודדי�

יש פינת ישיבה 

  .ומטבחו&

הדיירת שרואיינה 

בבניי& גרה בדירה 

  .החדש

 

המיטות כבדות  

ואינ& רחבות 

מספיק עבור 

  .דיירי� מזדקני�

השידות כבדות  

ויש פינות מברזל 

  .שזה מסוכ& 

אי& מספיק 

אוורור טבעי 

כשהמיזוג לא 

  .עובד 

חסר מקו� 

 אחסו& לנעליי�

חדרי 

אמבטיה 

 ושירותי�

יש ידיות אחיזה 

 .בשירותי�

שירותי� 

ומקלחת לא 

 . נגישי�

  

דיירי�  20'מיועד ל חדר אוכל

  .דיירי� 25ויש 

 

חדר אוכל צפו� 

ומקשה על 

עבודת הצוות 

בעת הגשת 

. הארוחות

סאות כבדי� יהכ

. ורחבי� מדי

דיירי� לא 

יכולי� לקרב 

כסאות לשולח& 

 .האוכל

  

  סלו� 

 

 10 'מיועד ל

 3יש בו  .דיירי�

מקו� + ספות 

 .לכיסא גלגלי� 

ת צפיפות יבעי

 .בסלו&

  

 2יש& יש  בניי&ב מדרגות 

  .חדרי מדרגות

 

 יש להוסי�

במדרגות 

פנימיות פסי 

אזהרה למניעת 

 .החלקה
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  תל אביב, הערכת סביבה פיסית בהוסטל עיר השמש .5

  9.9.2012:הסקר ביצוענכו& לתארי( 

  

הסביבה 

הפיסית 

של 

 ההוסטל

הערכה 

 אובייקטיבית

שילוב הערכה  הערכה סובייקטיבית

אובייקטיבית 

והערכה 

  סובייקטיבית

אינפורמציה 

 ,ממנהל ההוסטל

 מדידות ותצפיות

תשובות אנשי 

הצוות לשאלות 

פתוחות במידה 

שביעות "ואי� 

 "רצו� גבוהה

  תשובות 

הדיירי� לשאלות 

פתוחות במידה ואי� 

שביעות רצו� "

 "גבוהה

סביבת 

   הבניי�

. שכונת מגורי�

סביבה שקטה 

  .ונעימה

    

תיאור 

בניי� 

  ההוסטל

 .קומות 4בניי& ב& 

 317:בניי&השטח 

  . ר"מ

     

חצר 

 ההוסטל

יש פרגולה ע� 

  . ספסלי ישיבה

 

כסאות  2דרושי� 

נדנדה ומתק& 

 .לכדורסל

לדעת הדייר 

והדיירת אי& מספיק 

 .צל

  

פני� 

  הבניי�

 

   

קירות שקופי� 

בי& חללי� 

כדי . ציבוריי�

לאפשר קשר עיי& 

של אנשי הצוות 

  . ע� הדיירי�

 5'לחוגי� יש חדר 

  .דיירי�

בגלל שההוסטל 

יש  70' משנות ה

. מקו� לשיפו-

החדרי� 

והמקלט קטני� 

לחלק . מדי

מהדיירי� 

חסרי� מקומות 

הארונות . אחסו&

אי& . קטני� מדי

מספיק קישוטי� 

 .ושטיחי�
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חדרי 

 שינה

   

  

  

  

 

דייר אמר שהמזרו& 

והיה רוצה , ר( מדי

ושהיה , מזרו& קשה

רוצה עוד שידה 

  .ומד�

דיירת אמרה 

עשי� של דיירי� שר

 .מפריעי� לה לישו&

הייתה רוצה ארו& 

 .גדול יותר

  

  

  

  

  

  

  

  

מזרו& של  

  .הדיירת לא תקי&

שהייתה רוצה 

שיחליפו לה למזרו& "

  ". קשה יותר

  . דיירת צודקת

חדרי 

אמבטיה 

 ושירותי�

בסטנדרט לא  

 .גבוה במיוחד

יש צור( "דייר אמר 

בעוד וילו& שיכסה 

יותר טוב את 

  ".המקלחת

  

עדי� שולח&   חדר אוכל

כי , מלבני

בשולח& עגול אי& 

 .מקומות קבועי�

יש "דיירת אמרה 

מעט רעש סביב 

 "השולח&

  

  .ספות 4 סלו�

שולחנות  2

 .סלוניי�

יש לחדש ריפוד 

, בספות קיימות

כי ה& נוחות 

רצוי עוד . מאוד

פינת ישיבה 

בחלל המחבר בי& 

 .חדר אוכל וסלו&

יש " לדברי דיירת

לפעמי� רעשי� של 

  "הדיירי�

  

אי& "לדברי דיירת    מסדרונות

" מספיק מרחב

 .במסדרו&
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  תל אביב, יטהוהערכת סביבה פיסית בהוסטל לו .6

  9.9.2012: הסקר ביצוענכו& לתארי( 

 

הסביבה 

הפיסית 

של 

 ההוסטל

הערכה 

 אובייקטיבית

שילוב הערכה   הערכה סובייקטיבית

אובייקטיבית 

והערכה 

  סובייקטיבית

אינפורמציה 

 ,ממנהל ההוסטל

 מדידות ותצפיות

תשובות אנשי 

הצוות לשאלות 

פתוחות במידה 

שביעות "ואי� 

 "רצו� גבוהה

 תשובות הדיירי�

לשאלות פתוחות 

במידה ואי� 

שביעות רצו� "

 "גבוהה

סביבת 

 הבניי�

יש בסמו( ג& 

 .ילדי�

   

תיאור 

בניי� 

 ההוסטל

 295: &יבניהשטח 

  ר"מ

 

   

חצר 

ההוסטל

   

  .חצרות 2יש 

 .נדנדות 2יש  

דרושה תוספת 

של מתקני 

משחקי� 

המתאימי� 

 .למזדקני�

   

פני� 

  הבניי�

 

 

.  אי& מדרגות

המשקופי� 

צבועי� בצבע 

 .אפרפר'כחול

הבניי& ע� נגישות 

 .טובה למזדקני�

   

חדרי 

 שינה

דייר גר בחדר ע� 

יש לו . אשתו

שולח& בחדר עליו 

ציורי� . מצייר

 .שלו על הקירות

 פינת מטבחו& לא

 .מתאימה

דייר ודיירת אמרו 

יש מעט רעשי� "ש

  שמפריעי� " מבחו-

הדייר . לה� לישו&

ציי& שיש הרעש 

, מתנועת הצופי�

ממכוניות ומשאר 

  .הדיירי�

  

דייר אמר שהשולח&    חדר אוכל

דיירת . קט& מדי

אמרה שיש רעש 

  .לפעמי�
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 – �סלוני 2יש  סלו�

 12'לסלו& עיקרי 

וסלו& דיירי� 

 .דיירי� 6'ל משני

דייר אמר שאי&  

מספיק מרחב סביב 

  .בסלו& השולח&

דיירת אמרה 

". לפעמי� יש רעש"

דייר ודיירת אמרו 

שהיו רוצי� עוד 

 .תמונות וקישוטי�
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  צ"ראשל, הערכת סביבה פיסית בהוסטל בית אנדרו .7

  17.10.2012: הסקר ביצוענכו& לתארי( 

  

הסביבה 

הפיסית 

של 

  ההוסטל

הערכה 

 אובייקטיבית

שילוב הערכה  הערכה סובייקטיבית

אובייקטיבית 

והערכה 

  סובייקטיבית

אינפורמציה 

 ,ממנהל ההוסטל

 מדידות ותצפיות

תשובות אנשי 

הצוות לשאלות 

פתוחות במידה 

שביעות "ואי� 

 " רצו� גבוהה

 תשובות הדיירי�

לשאלות פתוחות 

במידה ואי� 

שביעות רצו� "

 "גבוהה

סביבת 

 י�יהבנ

. בסמו( ישיבה יש

מרכז  ,גני ילדי�

שירותי�  .יו�

 .קהילתיי� קרובי�

מאד סביבה 

 .שקטה

  

 

  

תיאור 

בניי� 

  ההוסטל

שטח מתח� 

ר "מ 2000:ההוסטל

 800: בניי&השטח 

  .ר"מ

    

חצר 

 ההוסטל

. סא נדנדהייש כ

פינג פונג . כדורסל

  .שולח&

 

דיירי� לא 

יושבי� 

מיזמת� 

. בפרגולה בחצר

מעדיפי� לשבת 

בחצר הקדמית 

 .הפונה לכביש

אי& "דייר אמר ש

 "מספיק צל

  

פני� 

 בניי�ה

& במפלס אחד יהבני

 .ע� החצר

פעילויות הדיירי� 

 ד"ממב, בסלו&

 .ובחצר

חסר חדר חוגי� 

. דיירי� 15עד 

חסרי� מקומות 

 .אחסו&

   

חדרי 

 שינה

מטבחו& בפינת 

ישיבה ע� משטח 

סגול כהה והקירות 

 .צבע בסגול בהירב

. בחדרי שינה

אי& מספיק 

חסר . מרחב

שולח& בה� 

יש " דיירת אמרה

רעש לפעמי� בלילה 

ויזיה של אחד ולמט

 "הדיירי�
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פינות ישיבה 

הסמוכות לחדרי 

שינה הינ& מעבר 

לשטח הנדרש 

 .ה יילהסבה ולצפ

  . סאיוכ

ע� פינת ישיבה 

גדולה מטבחו& 

לא , מדי

 .מנוצלת

חדרי 

אמבטיה 

 ושירותי�

צרי( לשפ-  

. אמבטיות

להוסי� עוד  

שירותי� 

 .ומקלחת

דייר אמר שאי& 

 .חימו�

  

לא מופרד   מטבח

גור� . מהמזווה

לבלבול אצל 

 . מטבחתורני 

  

גג רעפי� משופע  חדר אוכל

ללא  ,ע� קורות ע-

 .תקרת רבי-

צופה באריחי� מ

החלל . אקוסטיי�

הגדול שנוצר גור� 

  .לבעיות אקוסטיות

דייר ודיירת אמרו  

יש לפעמי� רעש "ש

  ."של דיירי�

 

  . דיירי� צודקי�

שולח& אוכל בגודל 

  מ"ס 90מ על "ס 90

מפלסטיק ע� ציפוי 

כסאות . פורמייקה

  .מפלסטיק

דיירת אמרה  

" קצת צפו� לה"ש

מסביב לשולח& 

  .אוכל

  .דיירת צודקת

צוות מעצבי פני�  סלו�

קירות  בצבע צבע 

 ,אפור'ירקרק

מדבקות וציורי 

. פרחי� שחורי�

ספות בצבע 

בחלו& .חו� 'ירקרק

 .יש תריס ונציאני

צבע "ספות ב

לא ו מדכא

דרוש  ."מתאי�

ריפוד שנית& 

בגלל , לרחיצה

בריחת שת& 

 .אצל המזדקני�

ספות לא 

עדי� . מתאימות

כורסאות 

 .בודדות

דייר ודיירת אמרו 

יש רעש של "ש

אי& " ו" דיירי� 

  "מספיק מקו�

 ."צפו�"ו

דיירת הביעה 

שביעות רצו& 

נמוכה מהקירות 

ובקשה , בסלו&

  .קירות בצבע סגול
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  הוד השרו�, הערכת סביבה פיסית בהוסטל בית אריה .8

  15.8.2012: הסקר ביצוענכו& לתארי( 

  

הסביבה 

הפיסית 

של 

 ההוסטל

הערכה 

 אובייקטיבית

שילוב הערכה  סובייקטיביתהערכה 

אובייקטיבית 

והערכה 

  סובייקטיבית

אינפורמציה 

 ,ממנהל ההוסטל

 מדידות ותצפיות

תשובות אנשי 

הצוות לשאלות 

פתוחות במידה 

שביעות "ואי� 

 "רצו� גבוהה 

 תשובות הדיירי�

לשאלות פתוחות 

במידה ואי� 

שביעות רצו� "

 "גבוהה

תיאור 

בניי� 

  ההוסטל

 קומות 3בניי& ב& 

שטח מתח� 

 500: ההוסטל

שטח  .ר"מ

  .ר"מ 220:הבניי&

 המבניש בנוס� 

ומבנה  למשרדי�

למחסני� ולחדר 

  .כביסה

    

חדרי 

 שינה

חדרי שינה  9

 .בשלושת הקומות

דיירי� לא 

מגיעי� למדפי� 

עליוני� בארו& 

לא רצוי . בגרי�

שיעלו על שרפר� 

 מטעמי בטיחות

   

 3בחדר דיירת יש 

  .בחדר

לדיירת מפריע לישו&   

רעש מכוניות 

דיירת  .כבישמה

  .אמרה שקצת צפו�

  .דיירת צודקת

מטבח קט& מדי   מטבח

לפעילות דיירי� 

 .תורני מטבח

  

חלק . חסרה ספה  סלו�

מהדיירי� 

יושבי� על 

 .כסאות

דיירת אמרה 

שדיירי� עושי� 

 .הרבה רעש
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  רעננהאקי� , הערכת סביבה פיסית בהוסטל בית חלומי. 9

  14.10.2010: הסקר ביצוענכו& לתארי( 

  

הסביבה 

הפיסית 

של 

 ההוסטל

הערכה 

 אובייקטיבית

שילוב הערכה  הערכה סובייקטיבית

אובייקטיבית 

והערכה 

  סובייקטיבית

אינפורמציה 

 ,ממנהל ההוסטל

 מדידות ותצפיות

תשובות אנשי 

הצוות לשאלות 

פתוחות במידה 

שביעות "ואי� 

 "רצו� גבוהה

   תשובות הדיירי� 

לשאלות פתוחות 

במידה ואי� 

שביעות רצו� "

 "גבוהה

סביבת 

  הבניי�

סביבה שקטה 

  .מאד

    

נגישות 

לתחבורה 

ציבורית 

ולשירותי� 

  .קהילתיי�

רחוק ממרכז 

העיר ומשירותי� 

אי& . קהילתיי�

  .תחבורה ציבורית

    

תיאור 

בניי� 

  ההוסטל

שטח מתח� 

 1500: ההוסטל

: הבניי&שטח . ר"מ

בני& ב& . ר"מ 1241

  .קומות 2

     

חצר 

  ההוסטל

יש כיסא נדנדה 

  .ומגרש כדורסל

     

פני� 

  הבניי�

 

   

 4: בקומה עליונה

בכל דירה . דירות

. חדרי שינה 3

פעילויות דיירי� 

, מתקיימות בחצר

, בסלו& המרכזי

בחדר אוכל 

 .ובמקלט

יותר מדי 

מסדרונות 

ופינות ישיבה 

וחוסר בחללי� 

ציבוריי� 

  .תיולפעילו
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מדרי( תור& לילה  חדרי שינה

יושב במסדרו& של 

  .חדרי שינה

  

  

 

לתור& לילה אי& 

זווית  ראיה 

  .לחדרי�

מטבחוני� 

בפינת ישיבה לא 

לשימוש עצמאי 

 .של הדיירי�

הדייר אמר שדיירי� 

 .לפעמי� עושי� רעש

  

  

  

  

  

 

מיטות יש  2בי& 

ללא , קיר הפרדה

  .דלת

רואה איש צוות 

יתרו& בפתרו& 

  .זה

מיטות יש  2בי�   

ללא , קיר הפרדה

  .דלת

חדרי 

אמבטיה 

 ושירותי�

. שטח קט& מדי 

המדריכה 

נרטבת כשהיא 

משגיחה על 

 .הדיירי�

  

שטח קט& מדי   חדר אוכל

 .לכל הדיירי�

  

את קומת חדרי  מרפסות

שינה מקיפה 

 .מרפסת פתוחה
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  נתניה, ערכת סביבה פיסית בהוסטל בית נחליאלה .10

       24.09.2009: הסקר ביצוענכו& לתארי( 

 

הסביבה 

הפיסית 

של 

 ההוסטל

הערכה 

 אובייקטיבית

שילוב הערכה   הערכה סובייקטיבית

אובייקטיבית 

והערכה 

  סובייקטיבית

אינפורמציה 

 ,ממנהל ההוסטל

 מדידות ותצפיות 

תשובות אנשי 

הצוות לשאלות 

פתוחות במידה 

שביעות "ואי� 

 " רצו� גבוהה

 תשובות הדיירי�

לשאלות פתוחות 

במידה ואי� 

שביעות רצו� "

  "גבוהה

סביבת 

 הבניי�

ההוסטל נמצא 

  .  בשכונת מגורי�

 .סביבה שקטה

   

תיאור 

בניי� 

  ההוסטל

 2זהו בניי& ב& 

  .גג רעפי� .קומות

    

חצר 

 ההוסטל

מקיפה צמחיה 

ברצועה צרה את 

  .הבניי&

קיימי� שולחנות 

וכיסאות מע- 

 סא נדנדהיכ.ברזלו

 .ומתק& לכדורסל

דייר אמר שהיה  

רוצה חצר גדולה 

 .ע� עוד דשא ,יותר

  

 בניי&קירות חו- ה חו# הבניי�

יה יבקומה שנ

 . מצופי� בע-

   

פני� 

  בניי�ה

   

  בקומת קרקע 

 9'לחדר חוגי� יש 

חוגי . אנשי�

 .דרמה .מחשבי�

    

חדרי 

 שינה

בחדר דייר יש 

 .שטיח מקיר לקיר

איש צוות ציי& כי 

חסרי� מקומות 

שמי�  .אחסו&

ביגוד של דיירי� 

במחס& המרכזי 

  .של ההוסטל

דיירת ציינה 

שלפעמי� צועקי� 

תה יושהי, בלילה

רוצה שהחדר יהיה 

 .יותר מקושט
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חדרי 

אמבטיה 

 ושירותי�

אוורור חדרי 

שירותי� נעשה 

בעיקר באמצעות 

 . ונטות חשמליות

   

יש ארונות  מטבח

 בצבע קהיפורמי

 .שיש כהה .בורדו

לא . צבע נוח

 .רואי� כתמי�

  

שולחנות עגולי�  חדר אוכל

מקומות  4. מע-

 .ישיבה בכל שולח&

כסאות מפלסטיק 

 .ירוק

אנשי� בשולח&  4

זה מועד� 

  .להרגשה ביתית

אוכל שטח חדר 

 .מדי קט&

  

הריהוט מע- אלו&  סלו�

כורסאות  3. מלא

 .ריפוד בדקש ע� 

וכורסא מע- ספה 

 .ע� ריפוד

אחסו& קלטות 

ומשחקי� נגיש 

 .לדיירי�

דייר אמר שהיה 

 .מוסי� עציצי�

  

מרפסות  2 מרפסות

פתוחות משותפות 

לכל הדיירי� 

שהיציאה אליה& 

 .מחדרי השינה

למרפסת אחת יש 

חדרי  2' יציאה מ

למרפסת , שינה

ה יש יציאה ישני

 .דרק מחדר אח
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  עכו, הערכת סביבה פיסית בהוסטל בית קשר .11

  01.09.2009: הסקר ביצוענכו& לתארי( 

  

הסביבה 

הפיסית 

של 

 ההוסטל

הערכה 

 אובייקטיבית

שילוב הערכה   הערכה סובייקטיבית

אובייקטיבית 

והערכה 

  סובייקטיבית

אינפורמציה 

 ,ממנהל ההוסטל

 מדידות ותצפיות

תשובות אנשי 

הצוות לשאלות 

פתוחות במידה 

שביעות "ואי� 

 "רצו� גבוהה

  תשובות הדיירי� 

לשאלות פתוחות 

במידה ואי� 

שביעות רצו� "

  "גבוהה

נגישות 

לתחבורה 

ציבורית 

ולשירותי� 

 קהילתיי�

   .טובה מאד

 

  

חנית רכב 

הסעה ליד 

  ההוסטל

יש חנייה מקורה 

אחת בתו( 

  ,המגרש

    

תיאור 

 בניי�

  ההוסטל

 .קומות 2בניי& ב& 

שני מורכב מ

אג�  –אגפי� 

בעלי  ,לעצמאי�

, פיגור קל בינוני

. אשר נכלל בסקר

לאנשי� ע� ואג� 

  .פיגור עמוק

הבניי& במצב לא 

יש בעיה . טוב

  .קונסטרוקטיבית

  

חצר 

 ההוסטל

משטח יציאה 

, מהסלו& לחצר

מרוצ� 

  .בקרמיקה

כסאות , דשא

בליטה , פלסטיק

בקיר משמשת 

חצר . לישיבה

הריצו�  'קדמית 

 .גרנוליטמ

שמי� בריכה על 

עורכי� . הדשא

טקס הדלקת 

 .משואות
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פני� 

  בניי&ה

 

   

: בקומת קרקע

פינת , מטבח

חדר , סלו&, אוכל

בקומה , כביסה

חדרי  4: שנייה

יש חדר  .שינה

 .חוגי�

יש חדר הפעלה 

נמצאי� ש� 

משחקי קופסא 

וקלטות לשימוש 

ריהוט  .הדיירי�

בצבע כהה יותר 

 .שימושי

.   

   חדרי שינה

  

  

 

איש צוות ציי& 

שצרי( מדפי� 

אישיי� רחבי� 

 .יותר

  

  .יש ריצו� טרצו

  

עדי� ריצו� 

קרמיקה בהירה  

על פני ריצו� 

  .טרצו

חדרי 

אמבטיה 

 ושירותי�

קרמיקה וריצו� 

בחדרי אמבטיה 

הגברי� בצבע של 

 אפור גס

איש צוות ציי& 

שהדיירי� לא 

אוהבי� קרמיקה 

וריצו� בחדרי 

אמבטיה של 

לעומת , הגברי�

אוהבי� , זאת

מאוד קרמיקה 

וריצו� בחדרי 

אמבטיה של 

הנשי� שהיא 

 .בצבע תכלת

   

יש שתי מדרגות  מטבח

בי& המטבח 

 והסלו&

ארונות מטבח 

 .ישני�

  

כסאות ע� ריפוד  חדר אוכל

שולח&  .שחורעור 

משיש סינתטי ע� 

רגליי� 

מפרופילי� 

 .עגולי� מברזל

המלצה על ריהוט 

שנית& להזיזו 

בקלות וקל 

 .לנקותו

ריהוט שנית�  

להזיזו בקלות וקל 

 .לנקותו
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שטח הסלו& קט&  סלו�

מרוהט . מהנדרש

בכורסאות עור 

 .שחורות

איש צוות ציי& 

שטח הסלו& קט& 

 מדי

  

מדרגות 

 ומסדרונות

' בטיחות תיבעי

יש מדרגה בסו� 

 .המסדרו&

   

יש מרפסת  מרפסות

מרפסת . בכניסה

סגורה משמשת 

 .כחדר הפעלה
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  הוד השרו�, הערכת סביבה פיסית בהוסטל בית רעות .12

   15.8.2012: הסקר ביצוענכו& לתארי( 

  

אינפורמציה 

על הסביבה 

הפיסית של 

 ההוסטל

הערכה 

 אובייקטיבית

שילוב הערכה   הערכה סובייקטיבית

אובייקטיבית 

והערכה 

  סובייקטיבית

אינפורמציה 

ממנהל 

 ,ההוסטל

  מדידות ותצפיות

 

תשובות אנשי 

  הצוות

לשאלות 

פתוחות במידה 

שביעות "ואי� 

 " רצו� גבוהה

 תשובות הדיירי� 

לשאלות פתוחות 

שביעות "במידה ואי� 

  "רצו� גבוהה

סביבת 

  הבניי�

. אזור מגורי�

. קרוב למרכז

בניה  בגלל

מסיבית באזור 

יש רעשי� 

  .בשעות היו�

    

תיאור בניי� 

  ההוסטל

שטח מתח� 

 2.0: ההוסטל

שטח . דונ�

 500: בניי&ה

ההוסטל .   ר"מ

 3'מורכב מ

תוכנ&  .מבני�

כבית מגורי� 

  .והוסב להוסטל

    

חצר 

 ההוסטל

  .נדנדה. יש גינו&

. ניסשולח& ט

. פרגולה מוצלת

 בריכת פלסטיק

עוד דייר אמר שצרי(  

פרחי� בגינה 

  ,טיפולית

דיירת אמרה שאי& 

 .מספיק צל

  

  פני� הבניי�

 

   

בכל אחד משני  

 6המבני� יש  

 .חדרי שינה

מבנה שלישי 

  .למשרד

 י�שטח י�דרוש

 .לפי הצור(

שטח גדול 

מהדרוש יוצר 

 .בעיות תחזוקה
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פעילויות 

הדיירי� 

מתקיימות 

בחדר , בחצר

 .האוכל

חדר של דייר  חדרי שינה

יותר  רחוק

מהכביש מחדר 

 .של דיירת

מספר חדרי 

שינה קטני� 

 .מדי

דייר אמר שקצת ח� 

ושהשידה , לפעמי�

  .קצת קטנה

דיירת אמרה שצפו� 

  .אנשי� בחדר 3'ל

ושרעש אוטובוסי� 

מהכביש ורעשי בניה 

 .מפריעי� לה לישו&

 

חסר מקו�     מטבח

ארונות  'אחסו& 

 ומדפי�

   

הייתה רוצה   סלו�

 .לחדש סלו&

לפעמי� "דייר אמר 

יושבי� הרבה אנשי� 

, "וקצת צפו�

קצת "ושבלילה 

 "חשו(
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  רמת ג�', הערכת סביבה פיסית בהוסטל יעלי� א .13

   23.9.2012: הסקר ביצוענכו& לתארי( 

  

אינפורמצ

יה על 

הסביבה 

הפיסית 

של 

 ההוסטל

הערכה 

 אובייקטיבית

שילוב הערכה  הערכה סובייקטיבית

אובייקטיבית 

והערכה 

  סובייקטיבית

אינפורמציה 

, ממנהל ההוסטל

 מדידות ותצפיות

תשובות אנשי 

הצוות לשאלות 

פתוחות במידה 

שביעות "ואי� 

 "רצו� גבוהה 

 תשובות הדיירי�

לשאלות פתוחות 

שביעות "במידה ואי� 

  "רצו� גבוהה

סביבת 

 &הבניי

גובל בכביש ראשי 

ע� . בינעירוני

 .רעשי תחבורה

   

חנית רכב 

הסעה 

ליד 

 ההוסטל

ההסעה נכנסת 

 למתח� ההוסטל 

   

תיאור 

  בניי� ה

 מתח� שטח 

  ר"מ 500: ההוסטל

    

חצר 

 ההוסטל

יש בה . יש סככה

  .טניס שולח&

 

דייר ודיירת לא  

מרוצי� ממתקני� 

'יש רק פינג"בחצר כי 

שלא " פונג

 .שתמשי�מ

 

חו# 

 הבניי�

מדרגות חירו� לא 

 .בשימוש יומיומי

    

פני� 

 הבניי�

אי& נגישות בכל  

 .חדרי השינה

   

חדרי 

 שינה

לדייר יש מיטה ע� 

  מנגנו& פניאומטי

 

בעיית אחסו& 

בגדי קי- וחור� 

בחלק מחדרי 

 .השינה

דייר אומר שהמנגנו& 

  " .רועש"של המיטה 

דייר ודיירת אומרי� 

שיש רעש מהדיירי� 

מלמטה שמפריע 

 .לישו&

  

חדרי 

אמבטיה 

. לבטל אמבטיות 

אי& מספיק 

צרי( "דייר אומר ש

 "לתק& את החימו�
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יש . מרחב ושירותי�

, להנגיש מקלחות

פסי� נגד 

ידיות , החלקה

 .אחיזה

בחלל אחד נמצא  חדר אוכל

  .ע� הסלו&

 8'שולחנות ל 2יש 

' לושולח&  ,דיירי�

 .דיירי� 3

צפו� "דייר אומר ש 

מדי מסביב לשולח& 

רוצה כסאות "ו" אוכל

ביעלי� חדשי� כמו 

דיירת אומרת  "'ב

יש רעש של "ש

 "הדיירי�

  

בכורסאות בסלו&   סלו�

יש כריות 

ששוקעות וקשה 

 .לקו� מה&

דיירת אומרת שיש 

אי& מספיק "ו, רעש

 "תמונות בסלו&

 

  מדרגות 

 

יש הרבה  

 .מדרגות

  

    .יש מרפסת ע� דק מרפסות
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  רמת ג� ',הערכת סביבה פיסית בהוסטל יעלי� ב .14

   23.9.2012: הסקר ביצוענכו& לתארי( 

  

אינפורמציה 

על הסביבה 

הפיסית של 

 ההוסטל

הערכה 

 יתאובייקטיב

שילוב הערכה  הערכה סובייקטיבית

אובייקטיבית 

והערכה 

  סובייקטיבית

אינפורמציה 

ממנהל ההוסטל 

 מדידות ותצפיות

תשובות  אנשי 

הצוות לשאלות 

פתוחות במידה 

שביעות "ואי� 

 " רצו� גבוהה

תשובות הדיירי� 

לשאלות פתוחות 

שביעות "במידה ואי� 

 , "רצו� גבוהה

חנית רכב 

הסעה ליד 

 ההוסטל

ההסעה נכנסת 

  למתח� ההוסטל 

 

   

תיאור 

  בניי� ה

מתח� שטח 

 500: ההוסטל

  .ר"מ

   

חצר 

 ההוסטל

אי& מתקני 

  .משחקי�

  .אי& הצללה

 

דייר אומר שהיה  

רוצה שיעשו מגרש 

כדורסל כמו שהיה 

. וטניס שולח&. פע�

אי& "ש ואמרי� דייר

 "הצללה

  .דיירי� צודקי�

אי& חדרי   חדרי שינה

אמבטיה 

ושירותי� 

צמודי� בכל 

  .חדרי שינה

ת אחסו& יבעי

 .בגדי קי- וחור�

הוא "דייר אמר ש

רוצה לפתוח מיזוג 

בלילה והדייר השני 

שהיה רוצה " לא רוצה

, מנורת לילה"בחדר 

קולב על , פרחי�, עצי-

  דיירת ". מראה, הדלת

יש רעשי� "אמרה ש

ויזיה למטה ומהטל

 "וג� מהאנשי�

  

חדרי 

אמבטיה 

 ושירותי�

. לבטל אמבטיות 

אי& מספיק 

יש . מרחב

, להנגיש מקלחות
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פסי� נגד להוסי� 

ידיות והחלקה 

 .אחיזה

לא מרוצה "דייר    מטבח

 "מברזלהכיור ש

  

יש פרקט בפינת  חדר אוכל

  .אוכל

דיירי� מסבי�  9

 .לשולח& אוכל

קיימת צפיפות 

בישיבה מסביב 

 לשולח& אוכל

דייר  היה רוצה 

שתהיה קרמיקה על 

 .הקיר

 

בכורסאות בסלו&  .סלוני� 2יש  סלו�

יש כריות 

וקשה ששוקעות 

 .לקו� מה&

דייר אמר שאי& 

מספיק מקו� 

רעש "שיש , לפעמי�

אי& מספיק "ו, "חזק

  .בלילה" אור

  

    .יש מרפסת מרפסות
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  טבריה,ת סביבה פיסית בהוסטל רמת טבריההערכ. 15

  01.10.2009 :הסקר ביצוענכו& לתארי( 

  

הסביבה 

הפיסית 

של 

 ההוסטל

הערכה 

 יתאובייקטיב

שילוב הערכה   הערכה סובייקטיבית

אובייקטיבית 

והערכה 

  סובייקטיבית

אינפורמציה 

 ,ממנהל ההוסטל

 מדידות ותצפיות

תשובות אנשי 

הצוות לשאלות 

פתוחות במידה 

שביעות "ואי� 

 "רצו� גבוהה 

 תשובות הדיירי�

לשאלות פתוחות 

במידה ואי� 

שביעות רצו� "

 "גבוהה

סביבת 

  הבניי�

  

  

 

ההוסטל נמצא 

באזור מגורי� 

החצר . ומסחר

גובלת בכביש ראשי 

בו תנועה מאוד 

 .סואנת

  

 

  

נגישות 

לתחבורה 

ציבורית 

ולשירותי� 

  קהילתיי�

      .טובה מאד

תיאור בניי� 

  ההוסטל

מגורי�  בניי&זהו 

  קומות 3ב& 

אי& נגישות 

  .לנכי�

  

חצר 

 ההוסטל

אי& . חצר גדולה

  .ספסלי ישיבה

אי& מתקני�  

יש  .למשחקי�

  .כסאות פלסטיק

 

אמר איש צוות 

שהדיירי�  

מטפלי� בגינה 

  .ביחד ע� הגנ&

 

הדייר אמר 

שמביאי� כסאות 

  .מהמקלט

דיירת אמרה  

יתה רוצה ישה

, שיהיו עוד ספסלי�

, מתקני�, שולח&

) תפירה(לרקו� ו

 .בחצר

  .דיירי� צודקי�

פני� 

  בניי�ה

 

 7מקומת כניסה יש 

מדרגות לקומה 

 .ראשונה

    

  דיירת ציינה בלילה הדיירי� לחדרי שינה  חדרי שינה
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בקומה ראשונה 

 צמודות מרפסות 

נאלצי� לסגור 

חלונות בחדרי 

שינה בגלל רעש 

  תחבורה כבדה 

 

תה רוצה ישהי

, מקו� לדיסקי�

  .מזנו&, מיטה חדשה

ושהדיירת שאתה 

בחדר מפריעה לה 

דייר אמר . לישו&

האנשי� "ש

 ".רועשי�

מטבחי� ע�  3יש  מטבח

 מקרר בכל מטבח

   

  . חדרי אוכל 3יש  חדר אוכל

 בקומה ראשונה

 בקומה שניה

 .בקומה שלישיתו

חדרי אוכל מהווה  

פינת ישיבה 

 .  לדיירי�

דיירת אמרה  

שהדיירת שאתה 

בחדר מפריעה לה 

 .ג� בזמ& האוכל

  

מדי שטח סלו& קט&  סלו�

כל של התכנסות ל

יש  .דיירי ההוסטל

 כורסאות עור 4

 2'ו בצבע חו� כהה

 .כיסאות למחשב

הסלו& המשמש 

 כחדר צוות

  

מ& הסלו& יש יציאה  מרפסות

למרפסת מקורה 

המקיפה את הסלו& 

 .Lבצורת האות 
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  רחובות, ותיקי�הערכת סביבה פיסית בהוסטל . 16

    14.10.2012: הסקר ביצוענכו& לתארי( 

  

הסביבה 

הפיסית 

של 

 ההוסטל

הערכה 

 יתאובייקטיב

שילוב הערכה  סובייקטיביתהערכה 

אובייקטיבית 

והערכה 

  סובייקטיבית

אינפורמציה 

ממנהל 

  ,ההוסטל

מדידות 

 ותצפיות

תשובות אנשי 

הצוות לשאלות 

פתוחות במידה ואי� 

שביעות רצו� "

 " גבוהה

 תשובות הדיירי� 

לשאלות פתוחות 

במידה ואי� 

שביעות רצו� "

 "גבוהה

סביבת 

  הבניי�

      .סביבה שקטה

נגישות 

לתחבורה 

ציבורית 

ולשירותי� 

 קהילתיי�

     .מאדטובה 

פני� 

  הבניי�

 

 

 2בני& ב& 

  .קומות

בקומה 

 5: ראשונה

  .חדרי שינה

: בקומה שניה

 .חדרי שינה 8

הרבה שטחי� 

גדולי� מהדרוש 

  .ואינ� מנוצלי�

חסר חדר אחסו& 

ג� , מרכזי בהוסטל

 .לציוד משרדי

   

חסרי� מקומות   חדרי שינה

לבגדי אחסו& 

פינות  .הדיירי�

ישיבה ומטבחוני� 

 .ללא שימוש

היה "דייר אמר ש

  "רוצה עוד תמונות

דיירת אמרה 

שהייתה רוצה עוד 

 .שידה

  

חדרי 

אמבטיה 

 ושירותי�

אי& תנור חמו� 

 .באמבטיה

חדרי אמבטיה 

ומקלחות בשטח 

. קט& מדי למזדקני�

אי& מקו� לכיסאות 

 .גלגלי� ולמטפל 

אי& "דייר אמר ש

 "תנור

  .דייר צודק

 8' שולחנות ל חדר אוכל

דיירי� 

ודיירת אומרי� דייר  

 יש רעש"
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 6'ושולחנות ל

 .דיירי�

 "מהדיירי�

אי& "דייר אומר ש .המלצה לסלו& גדול   סלו�

  "מספיק מקו�

דייר ודיירת אומרי� 

יש לפעמי� רעש "ש

 "של הדיירי�

 

 בקומה מרפסות

: תחתונה

מרפסת 

יש בה  .פתוחה

 .כיסא נדנדה

בקומה 

: ליונהע

מרפסת פתוחה 

 .לא מקורה

יש מרפסות 

  .מיותרות

הדיירי� מעדיפי� 

לשבת במרפסת 

בקומה תחתונה ש� 

יש קשר עי& ע� 

ולא אוהבי� , הרחוב

לשבת במרפסת 

 .בקומה עליונה
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  ב אשדוד"מט, הערכת סביבה פיסית בהוסטל בית אלמוג .17

  10.10.2012 :הסקר ביצוענכו& לתארי( 

  

אינפורמציה 

על הסביבה 

הפיסית של 

 ההוסטל

הערכה 

 יתאובייקטיב

שילוב הערכה  הערכה סובייקטיבית

אובייקטיבית 

והערכה 

  סובייקטיבית

אינפורמציה 

ממנהל 

 ,הוסטלה

 מדידות ותצפיות

תשובות אנשי 

הצוות לשאלות 

פתוחות במידה 

שביעות "ואי� 

 "רצו� גבוהה 

 תשובות הדיירי�

לשאלות פתוחות 

במידה ואי� 

שביעות רצו� "

 "גבוהה

סביבת 

 הבניי� 

שכונת מגורי� 

 .שקטה

   

נגישות 

לתחבורה 

ציבורית 

ולשירותי� 

  קהילתיי�

  .בסדר

  

    

חנית רכב 

הסעה ליד 

  ההוסטל

על הכביש ליד 

  הכניסה להוסטל

    

תיאור בניי� 

  ההוסטל

שטח מתח� 

 2380: ההוסטל

שטח . ר"מ

.                                ר"מ 794:בניי&ה

    

חצר 

 ההוסטל

בחצר יש פינת 

  .גדולה חי

אי& פינות 

אי& . ישיבה

מתקני 

 .משחקי�

לדעת אנשי צוות 

החצר גדולה 

קשה , מדי

חסרה   .לתחזוקה

פינת ישיבה ע� 

 .פרגולה

  

  בניי�פני� ה

  

   

ד הפכו "את הממ

" חדר שאנטי"ל

 ,ע� שטיחי�

מזרוני� וכריות 

 .על הרצפה

יריעות בד 

חסר מקו� 

  .לפעילויות

לבני זכוכית 

מכניסי� הרבה 

 .אור להוסטל
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צבעוני מכסי� 

יש  .האת התקר

ש� תופי� 

 רילשיעו

  .מוסיקה

יש חדר 

פינת . מחשבי�

 .כושר

לדייר המרואיי&  חדרי שינה

 . חדר לבודד

חלק מחדרי 

, שינה קטני�

ואי&  מקו� 

  .לאחסו&

נוער צרות מיטת 

 .מדי למזדקני�

  

חדרי 

אמבטיה 

 ושירותי�

לדייר המרואיי& 

שירותי� 

ומקלחת 

 .צמודי� לחדר

חדרי אמבטיה 

קטני� מדי 

מאחר 

ומתקלחי� 

בעזרת איש 

  .צוות

דייר טוע& שצפו� לו 

 .בחדר האמבטיה

 

דלתות שירותי� 

נפתחות כ( שיש 

זווית ראיה 

  .מפינת הישיבה

דרושה אסלה 

 בסמו( למקלחת

  .ולא בחדר נפרד

  

המטבח לא   מטבח

גדול . פונקציונלי

מדי ולא נוח 

 .לתפקד בו

  

 8'שולחנות ל 4 חדר אוכל

דיירי� בכל 

 .שולח&

יש בו פעילויות 

 לדיירי�

דייר טוע& 

קצת "שהכיסאות 

 ".זזי�

 

בסלו& חסר   סלו�

לא  .מרחב

יש "אומר דייר 

 "לפעמי� רעש
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  .מתוכנ& כראוי

חסר מקו�  

אחסו& למשחקי 

 .קופסא וקלטות
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  עפולה, הערכת סביבה פיסית בהוסטל מער& דיור .18

   05.10.2009: הסקר ביצוענכו& לתארי( 

  

הסביבה 

הפיסית 

של 

 ההוסטל

הערכה 

 יתאובייקטיב

שילוב הערכה  הערכה סובייקטיבית

אובייקטיבית 

והערכה 

  סובייקטיבית

אינפורמציה 

 ,ממנהל ההוסטל

 מדידות ותצפיות

תשובות  אנשי 

הצוות לשאלות 

פתוחות במידה 

שביעות רצו� "ואי� 

 " גבוהה

תשובות הדיירי� 

לשאלות פתוחות 

במידה ואי� 

שביעות רצו� "

 "גבוהה

סביבת 

 הבניי�

נמצא בשכונת 

וילות שקטה 

גובל בצד . מאד

אחד בבית כנסת 

ובצד אחר בג& 

ציבורי ע� 

 .מתקני שעשועי�

   

נגישות 

לתחבורה 

ציבורית 

� ולשירותי

  קהילתיי�

אי& תחבורה 

  .ציבורית

    

תיאור בניי� 

  ההוסטל

שטח מתח� 

 600:ההוסטל

שטח  ר"מ

  .ר "מ 305:בניי&ה

 3בני& ב& 

  .מפלסי�

ע�  יש אג�

, כניסה נפרדת 

המשמש משרד 

לעובדת 

  .ציאליתסו

    

חצר 

 ההוסטל

החצר מקיפה את 

 ,אי& דשא. בניי&

יש רק מילוי 

דיירי� מעדיפי� 

לשבת במרפסת 

הצופה אל 
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. אדמה כהכנה

בחלק יש ריצו� 

. גרנוליט וגינו&

. הריצו� משובש

 2יש מדרגה בי& 

 . מפלסי� בחצר

ולא , הסביבה

  .משתמשי� בחצר

  .חסר דשא

דיירי� עוזרי� 

 .בניקיו& הג&

מדרגות  13יש  חו# הבניי�

חיצוניות ע� שני 

. מהלכי ביניי�

חלק&  –המדרגות 

מגרנוליט וחלק& 

 .ע� ריצו�

   

פני� 

  בניי�ה

  

 

חצי מפלס מעל 

 3 ' לקומת כניסה

חדרי שינה ופינת 

  .ישיבה

 3: בקומה שנייה

 חדרי שינה ופינת

 . ישיבה

המדרגות מהוות 

 .בעיה למזדקני�

  

  חדרי שינה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

דיירת אמרה 

שהמזרו& לא נוח 

 .שהחדר קט& . לה

 שהייתה רוצה

יותר נמו( רו& א

שתוכל להגיע 

, לחלק העליו& שלו

רוצה . וע� מפתח

. שידהלהחלי� 

ות אכורס, ספה

 ושולח& חדשי� 

שרעשי� מהג& 

שבחו- מפריעי� 

  .לה לישו&

  

חדרי 

אמבטיה 

 ושירותי�

אי& צור(  

 .באמבטיות

משתמשי� רק 

 .במקלחות

דיירת אמרה 

שצרי( להוסי� 

 .וילו& למקלחו&
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מטבח אחד  מטבח

בקומת כניסה 

ושני חצי קומה 

מתחת לקומת 

 .כניסה

דיירת אמרה  

 שהכיור קט&

 

דיירת הייתה רוצה    סלו�

 .ריהוט חדש בסלו&

  

דיירת ציינה    מסדרונות

" המקו� קט&"ש

 .במסדרו&

 

: בקומה ראשונה מרפסות

יש יציאה 

. למרפסת מקורה

ומהמרפסת 

  .יציאה לחצר

: בקומה שניה

יציאה למרפסת 

 .מקורה
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  פתח תקוה, הערכת סביבה פיסית בהוסטל נורדאו .19

    16.8.2012: הסקר ביצוענכו& לתארי( 

  

הסביבה 

הפיסית של 

 ההוסטל

הערכה 

  יתאובייקטיב

שילוב הערכה  הערכה סובייקטיבית

אובייקטיבית 

והערכה 

  סובייקטיבית

אינפורמציה 

ממנהל ההוסטל 

 מדידות ותצפיות

תשובות  אנשי 

הצוות לשאלות 

פתוחות במידה 

שביעות "ואי� 

 " רצו� גבוהה

תשובות הדיירי� 

לשאלות פתוחות 

במידה ואי� 

שביעות רצו� "

 "גבוהה

סביבת 

 הבניי� 

נמצא במרכז 

 .מסחרי

   

נגישות 

לתחבורה 

ציבורית 

ולשירותי� 

  קהילתיי�

     .טובה מאד

חנית רכב 

הסעה ליד 

  ההוסטל

מדרגות חניה ליד 

כנסה אל  

 .ההוסטל

   

תיאור בניי� 

  ההוסטל

 3כולל ההוסטל 

 עלמקומות 

  .קומת חנויות

 400:בניי&השטח 

 .ר "מ

   

חצר 

 ההוסטל

    . אי& חצר

  פני� הבניי�

  

 

בקומה ראשונה 

 2.משרדי�יש 

 חוגי� חדרי

בקומה שניה 

 .ושלישית
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חלק מחדרי  חדרי שינה

השינה פוני� 

לכביש ראשי 

  .סוא&

  

  

  

  

  

  

 

דייר אומר שחדר  

ארו& "ש. שינה קט&

לא מספיק , קט&

ח� "ש, "מקו�

יש מזג& רק , בקי-

שכלי רכב " בערב

מהרחוב מפריעי� לו 

דיירת אמרה . לישו&

ששותפה שלה רואה 

טלוויזיה בלילה וזה 

 . מפריע לה לישו&

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אי& מנורות קיר 

  .ליד המיטות

אי& "דייר ודיירת ש 

 אור קט& ליד

  ".המיטה

  דיירי� צודקי�

דייר אומר שצפו�    חדר אוכל

 .ליד שולח& האוכל

  

צרי( ריהוט   סלו�

עמיד נגד 

השחתה של 

 .דיירי�

  

    .אי& מעלית מעלית
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  ראש העי�, הערכת סביבה פיסית בהוסטל ראש העי�. 20

         16.8.2012:  הסקר ביצוענכו& לתארי( 

  

הסביבה 

הפיסית של 

 ההוסטל

הערכה 

  אובייקטיבית

שילוב הערכה  הערכה סובייקטיבית

אובייקטיבית 

והערכה 

 סובייקטיבית
אינפורמציה 

ממנהל ההוסטל 

  מדידות ותצפיות 

תשובות  אנשי 

הצוות לשאלות 

פתוחות במידה 

שביעות "ואי� 

 " רצו� גבוהה

תשובות הדיירי� 

לשאלות פתוחות 

במידה ואי� 

שביעות רצו� "

 "גבוהה

סביבת 

 הבניי� 

    .שקטה מאד

נגישות 

לתחבורה 

ציבורית 

ולשירותי� 

  קהילתיי�

     .טובה מאד

תיאור בניי� 

 ההוסטל

שטח מתח� 

 1500: ההוסטל

שטח . ר "מ

. ר"מ 700: בניי&ה

 .קומות 2ב& בניי& 

   

חצר 

 ההוסטל

אי& פינת ישיבה 

  .בחצר

 

על "עושי� 

 .בחצר" האש

אי& "דיירת אומרת ש

". בחו-ספסלי� 

אי& "דייר אומר ש

צרי( . איפה לשבת

 "להוציא כסאות

 . דיירי� צודקי�

לא מרווחי�   חדרי שינה

 .מספיק

  

חדרי 

אמבטיה 

 ושירותי�

יש חדרי  .יש תנור חימו�

אמבטיה בשני 

 .גדלי�

חימו� "דייר אומר ש

 "מקולקל

 

דרוש חידוש   מטבח

 .ארונות

  

  



  

 

In the subjective assessment of the physical environmental features, personal interviews 

were conducted with the users, hostels staff and residents, for examining their satisfaction 

from various aspects of the physical environment. This research phase included 20 staff 

members, and 40 residents that were chosen by the hostels managers. Respondents were 

over 40 years old with slight and medium retardation that have a verbal ability, a man and 

a woman in each hostel.  

 The well-being level assessment in hostels was combined from objective and subjective 

assessment. The three first places in rating were Akim's hostels. 

The report has conclusions and recommendations for planning suitable hostels regarding 

the physical environment for the special needs of elderly residents with mental 

retardation. 

 

  



  

 

Abstract

 

The aim of the study was to assess the physical environmental features in hostels for adult 

people with mental retardation and to identify the suitability of the hostels to the special 

needs of the elderly residents. 

The research started in 2009 and after a break was completed in 2012. 

The importance of this research lies in the unique combination of subjective and objective 

assessment for evaluating the level of well-being of elderly residents with mental 

retardation in hostels. The basis for the research was the assumption that there is a great 

potential in collaborating with people with mental retardation during the process of 

planning their living environment and learning about their preferences. It is possible to 

get reliable answers from people with mental retardation if the interview is using an 

appropriate questionnaire. 

Thus, the research instruments were specially developed for this research, assessing the 

physical environment of the service systems in Israel designed for elderly people.   

The research was conducted in 20 hostels for adult people with mental retardation in the 

Jewish sector in which at least 2 residents older than 40 years old were living. 8 hostels 

were populated since 2004 and 12 hostels were populated before 2004. The hostels were 

spread throughout the country: North–5 hostels; Center– 12 hostels; South– 3 hostels. 

Data collection included observations, measurements and personal interviews. Personal 

interviews were conducted with 20 hostel's managers in order to get information about 

the residents and about planning regulations of the physical environmental features of the 

hostels. 

In the objective assessment observations and measurements were taken on items of the 

physical environmental features around the hostel building, the building's yard, inside and 

outside the building. Regarding planning regulations, this research followed the literature 

for building hostels for elderly people, such as: accessibility to elderly people with 

wheelchairs accompanied with a care giver, acoustic planning suited for changes in 

hearing ability in old age, etc. The objective assessment of physical environment included 

7 aspects of architectural planning: functional arrangement, geometric dimensions, safety 

and accessibility, climatic comfort, acoustic comfort, visionary comfort, interior design 

and furniture.  
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