
1 

 

                  

  

  

  

  

  

 מוגנות ותעסוקה דיור מסגרות של הפיסי הסובב

 שביעות על השפעתו: שכלי פיגור עם לאנשים בקהילה

 המתאפשר החיים מסגנון הרצון
  

  

 

  

   –ר חיה שוורץ "ד

  אילן-אוניברסיטת בר , ס לעבודה סוציאלית"ביה

  

   –יוסיפיה מיכלק ' ר ארכ"ד

  חיפה יטתאוניברס, המרכז לחקר ולימוד הזיקנה

  

  

  

  

 
 מחקר זה נערך בסיוע מענק מחקר מקרן שלם

ברשויות המקומיות מוגבלות שכלית התפתחותיתפיתוח שירותים לאדם עם הקרן ל  
2007  

  

  

2007/016/םקרן של  
  

  

  



2 

 

  תוכ� ענייני�

                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3  תקציר

  5  מבוא

  7  חשיבות המחקר לשיפור איכות חיי� של אנשי� ע� פיגור שכלי

  7  מחקרה רציונל

  7  המחקר שאלות

  8  סקירת ספרות

  11  שיטת מחקר

  13  הראשו� של המחקר לבהש

  90  השני של המחקר לבהש

  107  סיכו�

  110  רשימת מקורות

Abstract  113  

    



3 

 

  תקציר 

עוסק בהערכת סובב  פיסי  ובחקר משתמשי� במסגרות דיור ההמחקר הינו מחקר גישוש 

תחו� הארכיטקטורה : המחקר משלב שני תחומי ידע. שי� ע� פיגור שכליותעסוקה  מוגנות לאנ

 .י משרד הרווחה"רות שנקבעו עמסג 6 �ב 2006 המחקר בוצע בשנת. ותחו� העבודה הסוציאלית

בתחו� העבודה . המחקר בח  את מאפייני הסובב הפיסי במסגרות אלו ,בתחו� הארכיטקטורה

מהסובב הפיסי של הלקוחות המשתמשי� באות�  הסוציאלית המחקר בדק את שביעות הרצו 

וכ  את שביעות הרצו  של אנשי הצוות העובדי� באות�  )דיירי� או חניכי� מועסקי�( בניני�

  .בניני�

   :נאס# מידע על מנת להשיב על שתי שאלות  בשלב הראשו. המחקר נעשה בשני שלבי�

   ?ילה נבנו לפי ההנחיות הקיימותהא� הבנייני� של מסגרות הדיור והתעסוקה המוגנות בקה) א(

 ? לצרכי� של אנשי� ע� פגור שכלי מתאימותאלו הא� הנחיות התכנו  הקיימות עבור בניני� ) ב(

   :נאס# מידע על מנת להשיב על שתי שאלות נוספותשל המחקר  בשלב השני

 מאילו מאפייני� של הסובב הפיסי במסגרות הדיור והתעסוקה המוגנת בקהילה קיימת) א(

שביעות �ואיזה סובב פיסי גור� לאי) הלקוחות ואנשי הצוות(שביעות רצו  בקרב המשתמשי� 

  ?רצו 

  ?כיצד משפיע הסובב פיסי על סגנו  החיי� המתאפשר לאנשי� ע� פיגור שכלי באות� בניני�) ב(

הוצאו מתו& הנחיות , מאפייני הסובב הפיסי של מסגרות הדיור והתעסוקה המוגנות שנבדקו

מאפיני סובב פיסי בכל  40הערכה של . �קיימות המשמשות כיו� את מתכנני הבנייניתכנו  

י החוקרת מתחו� הארכיטקטורה והותא� לצרכי "בוצעה באמצעות כלי אשר פותח ע מסגרת

  . המחקר

) דיירי� וחניכי� מועסקי�(המידע לגבי שביעות הרצו  מהסובב הפיסי של הלקוחות במסגרות 

י החוקרת מתחו� "באמצעות ראיו  מובנה שפותח לצור& המחקר ע ושל אנשי הצוות נאס#

  . אנשי צוות 37�לקוחות ו 45לצור& כ& רואינו . העבודה הסוציאלית

תצפיות ומדידות במכשירי� נערכו . ממצאי המחקר בשלב הראשו  מוצגי� לגבי כל בניי  בנפרד

ללי� לגביה� נערכו ראיונות ע� הינ� ח �רלבנטייחללי� . חללי� רלבנטיי� לדיירי� או לחניכי�ב

  .דיירי� וחניכי�

תו& , שנבדקומוצגי� על פי החללי� השוני� של הסובב הפיסי שלב השני במחקר ממצאי ה

  . ת תפיסת שביעות הרצו  של הדיירי� ע� זו של הצוותהשווא

 וכ  המלצות לגבי הנחיות, המלצות לשפור סובב פיסי בכל מסגרת שנבדקה כסכו� למחקר גובשו

ממצאי המחקר . דיור ומסגרות תעסוקה מוגנות תכנו  עתידיות לגבי  הסובב הפיסי במסגרות

 ומסגרות תעסוקה דיור מסגרות המפעילי� והפרטיי� הציבוריי� עשויי� להיות רלבנטיי� לגופי�

  .מוגנות ואשר מטרת� המוצהרת הינה שיפור איכות החיי� של אנשי� ע� פגור שכלי



4 

 

  דברי תודה

  

  .  ימה היא לנו להודות לכל האנשי� שסייעו ותרמו לביצוע המחקרחובה נע

  

  . מרי� כה  מנהלת השירות לקהילה באג# לטיפול באד� המפגר' תודה מיוחדת לגב

  

מפעלי , איסו# הנתוני� לא היה מתאפשר ללא שיתו# הפעולה והזמ  שייחדו לו מנהלי ההוסטלי�

  . למחקרהתעסוקה המוגני� והמדריכי� במסגרות שנבחרו 

  

שענו על כל שאלותינו ושיתפו אותנו , תודה מיוחדת לדיירי� ולחניכי�  באות  מסגרות

  .   במחשבותיה�
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  מבוא.  1

  

 משתמשי� ובחקר  פיסי  סובב בהערכת עוסק המחקר). pilot study( גישוש מחקר הינו המחקר

)user’s study (דיור במסגרות )המחקר. שכלי פיגור ע� לאנשי� מוגנות) ש"מע( קהותעסו) הוסטל 

 בשנת בוצע המחקר. הסוציאלית העבודה ותחו� הארכיטקטורה תחו�: ידע תחומי שני משלב

 .הרווחה משרד י"ע שנקבעו מסגרות 6�ב 2006

 העבודה בתחו�. אלו במסגרות הפיסי הסובב מאפייני את בח  המחקר הארכיטקטורה בתחו�

 באות� המשתמשי� הלקוחות של הפיסי מהסובב הרצו  שביעות את דקב המחקר הסוציאלית

 באות� העובדי� הצוות אנשי של הרצו  שביעות את וכ  מועסקי� חניכי� או דיירי�: בניני�

  .בניני�

  

  שכלי פיגור ע� אנשי� � המחקר אוכלוסיית

 לפיגור איתהאמריק האגודה י"עפ הגדרה ולפי 1969) במפגרי� טיפול( הסעד בחוק ההגדרה לפי

  :הבאות הנקודות חמש מתקיימות שכלי פיגור ע� אד� אצל, 2002�מ שכלי

  .התפקוד מגבלות. 1

  .ותקשורתיי� תחושתיי�, תנועתיי�, התנהגותיי� בגורמי� שונות. 2

  ).מעשיות ומיומנויות חברתיות מיומנויות, תפיסתית מיומנויות( מסתגלת בהתנהגות מגבלות. 3

  : הבאי� בתחומי� האד� של תפקודו ליכולת א�בהת נקבעת הפיגור רמת

 הכוונה, תעסוקה, פנאי, עיוניי� תפקודי�, ובטיחות בריאות, יומיו� חיי, עצמית עזרה, תקשורת

  .סביבתיי� במשאבי� ושימוש חברתיות מיומנויות, עצמית

   שכלי פיגור ע� אנשי� אצל מיוחדי� גופניי� צרכי�

  :ה  השכלי גורהפי את לעתי� המלוות נוספות בעיות

�  ).'וכד ניידות קשיי, נכויות, מחלות( נוספי� פיסיי� קשיי� 

�  .אישית�בי  וקומוניקציה דיבור קשיי 

�  .רגשיות�התנהגותיות הפרעות 

�  .המקובלת החברתית בהסתגלות ליקויי� 

�   משקל ושיווי תנועה קשיי 

� מישוש תחושות גו�ובתר חושית באינטגרציה קושי בשל מישוש על להסתמ& יכולת חוסר 

    למשמעות

  .מייצגות שה  הסימני�   

� בי  ובהבחנה בשמיעה וקשיי� והברות מילי� של ברורה לא הגייה בגלל בתקשורת הפרעות 

  צלילי�

  .וקולות   

�  .זמנית בו רבי� גירויי� בהבנת קושי 

 מדינתב האחראי הממלכתי הגור� הוא והרווחה העבודה במשרד" המפגר באד� לטיפול האג#"

  .הפיגור לנושא ישראל

  :הוא" המפגר באד� לטיפול האג#" י"ע השונות הפיגור רמות הגדרת
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69�50: קל פיגור I.Q.  

49� 35: בינוני פיגור I.Q.  

34�20: חמור פיגור I.Q.  

  .I.Q >  20: עמוק פיגור

 לי�המסוג ובינוני קל פיגור רמת כבעלי שאובחנו שכלי פיגור ע� אנשי� ה� המחקר אוכלוסיית

73�71 'בעמ המשתתפי� אוכלוסיית מאפייני ראה( שאלות על ולהשיב מילולית תקשורת ליצור  .(  

  

  מוגנת דיור כמסגרת ההוסטל

 ע�) כ"בד 21 גיל מעל( לאנשי�,  בקהילה ביתית� חו. קבוצתית מוגנת דיור מסגרת היא ההוסטל

 היא דיור כמסגרת וסטלהה.  המשפחה מבית אליה הגיעו שלרוב, שכלי פיגור של שונות רמות

 לדירה בהשוואה( באר. הקיימות בקהילה הדיור מסגרות רצ# פני על" מגבילה הכי" המסגרת

 לפחות צוות כשאיש, שוני� מסוגי� שירותי� של רב מספר המספקת) עצמאית לדירה או מוגנת

 י�השוה כל). 2003, שוור.( 20 �ל 9 בי  נע שמספר� הדיירי� שהות עת בכל בה נמצא אחד

  . ידו על ממומנת ושהיית� הרווחה במשרד המפגר באד� לטיפול האג# י"ע מוכרי� בהוסטלי�

  

  מוגנת תעסוקה כמסגרת ש"המע

 כל.  שכלי פיגור של שונות רמות ע� לאנשי� מיועד הוא.  שיקומי תעסוקה מרכז �  פירושו ש"מע

 כבעלי  ואובחנו, הרווחהו העבודה במשרד המפגר באד� לטיפול השירות י"ע מוכרי� בו החניכי�

 החינו& של הספר בתי בוגרי מופני� אליה מוגנת תעסוקה מסגרת זוהי. נמו& � בינוני עד קל פיגור

 ש"שהמע לציי  יש. הפתוח בשוק או נתמכת תעסוקה במסגרות טלהיקל מסוגלי� שאינ� המיוחד

  . היו� בשעות חברתית�תעסוקתית כמסגרת משמש

: כמו בקהילה אחרי� מגורי� בסידורי וחלק� הורי��בבית ב�ברו מתגוררי� ש"המע חניכי

  , הוסטלי�

  . אומנות משפחות או, מוגנות דירות

 ובעיות נפשיות בעיות,  תפקוד רמת, גיל מבחינת הטרוגנית הינה ש"במע החניכי� אוכלוסיית

 צותלקבו המתאימות שונות תעסוקה תוכניות בניית מחייב שכזה אוכלוסייה הרכב. התנהגותיות

 בתוכנית נמצאי�) הטיפולית הקבוצה(, הנמו& התפקוד בעלי החניכי�. שונה תפקוד בעלי חניכי�

. ש"במע מהחניכי� 10% מהווי� ה� ההמלצה פי על. טיפולי יו� למעו  בדומה תעסוקתית

 ש"במע תעסוקה בתוכנית נמצאי�) ש"המע קבוצת( יותר הגבוהי� הכישורי� בעלי החניכי�

 ש"במע מקבלי� ביותר הגבוהי� העבודה כישורי בעלי). 80%( הרוב קבוצת את מהווי� ה�. עצמו

 ולווי תמיכה לקבל ימשיכו זו לתעסוקה וכשיצאו, הפתוח בשוק לתעסוקה יציאה לקראת הכשרה

  .)1996,ואשר פלדמ ( 10% הוא ההמלצה פי על זו בקבוצה החניכי� אחוז.  ש"מהמע
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  שכלי פיגור ע� אנשי� של חיי� איכות לשיפור המחקר חשיבות

 באר. הביא שכלי פיגור ע� באנשי� בטיפול מנחה כאידיאולוגיה" נורמליזציה"ה עקרונות אימו.

 האחרונות השני� בשלושי� בקהילה מוגנת תעסוקה ומסגרות דיור מסגרות של בפתיחת  להאצה

 המתאפשר �החיי ומסגנו  הפיסי מהסובב המשתמשי� של רצונ� שביעות שאלת).  2003, שוור.(

 פיגור ע� לאנשי� במסגרות הפיסי הסובב לשיפור דרכי� על להמלי. יאפשרו � �בבנייני לה�

  .שכלי

 המאפייני� לרשימת הותא� אשר) 2004 ,מיכלק( תק# בכלי שימוש ייעשה המחקר במהל&

 דיור במסגרות צוות ואנשי  המשתמשי� של רצו  שביעות השגת לש� הרלוונטיי� הפיסיי�

 לבצע בעתיד יהיה נית  המחקר לצרכי שהותא� הכלי בעזרת. בקהילה מוגנות תעסוקה ומסגרות

, שכלי פיגור ע� אנשי� של לשימוש� בקהילה כיו� הקיימי� הבנייני� כלל של כללית הערכה

  .  בעתיד דומי� בניני� לתכנו  ההנחיות ולבחינת

 ע� אנשי� שוהי� בה   מוגנות תעסוקה ומסגרות דיור במסגרות הפיסי הסובב  נבח  במחקר

 צוות אנשי ושל שכלי פיגור ע� אנשי� של רצונ� שביעות נבחנה במקביל. בקהילה שכלי פיגור

  . בה� המתאפשר החיי� ומסגנו  שנבחנו הפיסי  הסובב מהמאפייני

 הסובב מאפייני בהערכת שכלי פיגור ע� אנשי� שה� המשתמשי� שיתו# הוא במחקר החידוש

 בה� תוכניות בהערכת שכלי פיגור ע� אנשי� לשת# ונית  שיש הגישה על התבסס המחקר. הפיסי

  . Schwartz (2003) לדוגמא ראה. שלה� החיי� איכות לשיפור משתמשי� ה�

  

  המחקר רציונל

 �בבנייני הפיסי הסובב מאפייני את להתאי� שיש הוא המוצע המחקר בבסיס העומד הרציונל

 הטובה שהדר& המחקר הנחת.  למגבלותיה� שכלי יגורפ ע� אנשי� מועסקי� או מתגוררי� בה�

 הערכת ע� במקביל פיסי הסובב מאפייני של הערכה באמצעות היא זו התאמה לבחו  ביותר

  ). הצוות ואנשי הלקוחות( המשתמשי� של רצונ� שביעות

 כהשלמה המשתמשי� לדרישות ולהתאימה העתידית הבנייה את לשפר עשויי� המחקר ממצאי

                                                                                                                                                                                                     . כיו� הקיימות כנו ת להנחיות

  

 המחקר שאלות 

 לפי נבנו בקהילה מוגנות ותעסוקה דיור מסגרות של  ני�בני הא�: ראשונה מחקר שאלת

  ?הקיימות ההנחיות

 ותעסוקה דיור מסגרות של בניני� עבור הקיימות התכנו  הנחיות הא�  :שנייה מחקר שאלת

  ? שכלי פיגור ע� אנשי� של לצרכי� מתאימות בקהילה מוגנות

 המוגנת והתעסוקה הדיור במסגרות הפיסי הסובב של מאפייני� מאילו :שלישית מחקר שאלת

 גור� פיסי סובב ואיזה) הצוות ואנשי הלקוחות( המשתמשי� בקרב רצו  שביעות קיימת בקהילה

  ?רצו  שביעות�לאי

 פיגור ע� לאנשי� המתאפשר החיי� סגנו  על פיסי הסובב משפיע כיצד :רביעית מחקר שאלת

  ?בניני� באות� שכלי
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  ספרות סקירת

   י"ע נבדק מיוחדי� צרכי� בעלות אוכלוסיות של משתמשי� וחקר  יסיפ  סובב הערכת של הנושא

 )1980 (Moos and Lemke בי  הקשר את בחנו ה�. סיעודיי� במוסדות קשישי� על במחקר� 

 חיי איכות על הפיסי הסובב השפעת חשיבות על והצביעו חברתיי� וקשרי� פיסי סובב מאפייני

 יומיומית הפעילות את להפחית או להגביר יכולי� הפיסי הסובב מאפייני, לטענת�. החוסי�

 . במסגרת החיי� מאיכות רצו  ושביעות חברתיי� גומלי  יחסי על ולהשפיע

 לסטיגמה בהקשר שכלי פיגור ע� לאנשי� בקהילה מגורי� במסגרות פיסי סובב מאפייני בחינת

. להל  רטי�המפו מחקרי� של בסדרה נעשתה בה� המתגוררי� על יוצרי� אלו שמאפייני�

) institution" (כמוסד" המסגרת לתיוג קשורי� הפיסי הסובב של מאפייני� אילו זיהו המחקרי�

 תחושת את מקטיני� ובכ&) home-likeness( ביתי אופי למסגרת מקני� מאפייני� ואילו

 . בה� המתגוררי� כלפי הסטיגמה

 בי  הקשר נבדק Thompson, Robinson, Dietrich, Farris & Sinclair )1996( של במחקר

 לחות כי נמצא. הדיירי� של ספציפיות והתנהגויות המגורי� מסגרת של הפיסי הסובב מאפייני

 של הביתי האופי תחושת על רבה השפעה בעלי פיסי סובב מאפיני הינ�  הבני  בפני� רעש ורמות

  . הדיירי� הגותהתנ על חיובית השפעה יש המסגרת של הביתי לאופי כי נמצא כ  כמו.  המסגרת

 על משתני� 3 של השפעת� נבדקה Egli, Feurer, Roper & Thompson (2002)  של במחקר� 

 ביתי מראה: היו המשתני�. בקהילה מוגנות דיור במסגרות הדיירי� שמבצעי� הפעילויות מספר

� וה הדיירי� כלפי הצוות אנשי גישת, הדיור מסגרת שלIQ שלמראה מצאו לא ה�. הדיירי� של 

 בי  יותר חיוביי� ליחסי� תור� שהוא אלא, בקהילה הפעילות רמת על ישירה השפעה יש הביתי

  . הדיירי� של החברתית הפעילות רמת את שמעלה הוא זה ויחס והדיירי� הצוות

Robinson (2005) המאפייני� השפעת בנושא שעשתה עבודות של סידרה בסכמה 

 בי  שנמצא הקשר בשל כי טוענת, שכלי פיגור ע� אנשי� שוהי� בה� מבני� של הארכיטקטוניי�

 הצרכי�: את בחשבו  לקחת והעיצוב התכנו  בתהלי& חשוב הדיירי� והתנהגות הפיסי התכנו 

  . והבטיחות הנוחות נושאי ואת, הצוות אנשי צרכי,  הדיירי� של והקבוצתיי� האישיי�

Egli, Roper, Feurer & Thompson (1999) ע� לאנשי� דיור במסגרות האקוסטיקה את בחנו 

 הדהוד זמני ומדדו, ביתית כמסגרת הדיור מסגרת תפישת ע� שלה� והקשר בקהילה שכלי פיגור

 של הביתי לאופי קשור נמצא  הדהוד זמ . אוכל וחדרי מגורי� חדרי, שינה בחדרי רעש ורמות

  . המגורי� מסגרת

 אוכל בחדרי, לדוגמא. מתאי� וריהוט פני� עיצוב י"ע להינת  יכולי� האקוסטיי� הפתרונות

  .רעש הסופגת אקוסטית תקרה אלא קול המחזירה מטויחת תקרה להתקי  אסור

Spreat & al. (1979) בדקו ה�. שכלי פיגור ע� לאנשי� במסגרות אקוסטיקה של השפעתה בדקו 

 בי  ובהבחנה בשמיעה וקשיי�, והברות מילי� של ברורה לא הגייה בגלל בתקשורת הפרעות הא�

 דיור במסגרות גרועי� אקוסטיי� שתנאי� מצאו ה�. אקוסטית לנוחות קשורי� וקולות צלילי�

 עבור נעימה לא אוירה בעלת סביבה יוצרי� או קולנית התנהגות ויוצרי� רגילה שיחה מעכבי�

61�מ הוטלוויזי רדיו של הרעש ברמות הגברה: לדוגמא. הדיירי�dB(A) ל� 73dB(A)  בזמ 

  .הדיירי� בי  חברתיי� קשרי� משמעותית בצורה המעיטה, הארוחה
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)1990(Thompson, Robinson, Graff, & Ingenmey  נוחות להשגת נוספי� אמצעי� על הצביעו 

, אקוסטית תקרה, עבי� שטיחי�, החדר לגודל. שכלי פיגור ע� לאנשי� במסגרות אקוסטית

 זמ  את מקטינות שה  בכ& מתאימות אקוסטיות תכונות ג� יש פרקט ורצפת מרופדות כורסאות

 נמו& הדהוד זמ  יהיה דרוש שכלי פיגור ע� אנשי� שוהי� בה� הציבוריי� שלחללי� וכ  .ההדהוד

  .רגילי� בבתי� השורר מזה יותר

  

  שוהי� ה� בה הסביבה תכנו� בתהלי  שכלי פיגור ע� אנשי� שיתו�

 הזקוקי� �כפציינטי ליהשכ הפיגור ע� האנשי� את הרואה הרפואי המודל של דחיקתו בעקבות

 את הרואה הנורמליזציה עקרונות אימו. וע�, עבור� טוב מה היודע המקצוע איש של לטיפול

 אנשי� לשת# הצור& עלה, עצמית להגדרה זכות לה� שיש כצרכני� השכלי הפיגור ע� האנשי�

 חלפתה כמו מושגי� בתוכו כולל שיתו#.  חיי� ה� בה הסביבה תכנו  בתהלי& שכלי פיגור ע�

 פיגור ע� באנשי� כשמדובר כמסובכי� שנתפסי� מושגי�, אלטרנטיבות בי  ובחירה רעיונות

 להביע וביכולת בתקשורת וקשיי� קוגניטיביי� קשיי� לה� ויש בבחירה נסיו  לה� שאי  שכלי

 המטפלי� בעיני ח  שתמצאנה תשובות כנותני�, "יתר חיוביות"ל כנוטי� נתפסי� ה�. עצמ� את

. דעת� את לשאול טע� שאי  הטועני� יש ולכ ,   באמת לה� הנראה פי על דוקא ולאו בה�

 בהקשר רצונ� את לבטא האפשרות מה� וניטלת עצמי לסינגור הזכות מה� נשללת מכ& כתוצאה

 י"ע כלל בדר& מתקבלות חיי� ה� בה הפיסית לסביבה בהקשר החלטות. לה� הרצויה לסביבה

 לערב הולמות דרכי� למצוא יש. (Murray, 1996)  הורי� או סאפוטרופו, שירותי� אנשי: אחרי�

 כישורי� הקניית מתהלי& כחלק גרי� ה� בה הסביבה התכנו  בתהלי& שכלי פיגור ע� אנשי�

 רצונ� שביעות את להערי& יכולת כבעלי נמצאו שכלי פיגור ע� אנשי�.  עצמית ולהגדרה לבחירה

 גבוהה בחירה יכולת). Schwartz, 2003 לדוגמה( מתאי� תשאול בכלי שימוש כשנעשה מהחיי�

. (Schwartz, 2003) מהחיי� רצו  שביעות ביותר קשורה נמצאה יומיומיי� בנושאי� יותר

 הסובב של שוני� מהיבטי� רצונ� שביעות את להערי& יכולי� שכלי פיגור ע� שאנשי� ההנחה

  .למחקר יהרציונאל הבסיס תא מהווה הפיסי הסובב בתחו� העדפות על להצביע ויכולי� הפיסי

  

  הנושא לקידו� ופרסומי� תקינה, חקיקה

 זכאי� מוגבלויות ע� אנשי�, בישראל ג� ושאומצה 1995 בשנת שנתקבלה ברצלונה אמנת פי על

 בהתבסס. לצרכיה� התייחסות לקבל וזכאי� גרי� ה� בה בחברה מלאי� ושותפי� חברי� להיות

 ע� לאנשי� דיור מסגרות לבניית וההנחיות הנוהלי� ,הסטנדרטי� בישראל נקבעו זו אמנה על

  ). 2003, הרווחה משרד( שכלי פיגור

 ותעסוקה דיור במסגרות הפיסי לסובב בהקשר מחייבי� הרווחה משרד שהוציא להנחיות פרט

  : שכלי פיגור ע� לאנשי�

 של ורת�ותא אוורור�/ גודל� � ' ב חלק/ בניה ודרישות הבניה היתר/ הבניה תכנו  תקנות) א(

  .בני  חלקי

  . הישראלי התקני� מכו , "מגורי� בניני של תרמי בידוד" 1045 ישראלי תק ) ב(

  :בנושא פרסומי�
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 י"ע פורסמו אשר שכלי פיגור ע� לאנשי� ציבור בנייני לבניית הנחיות בנושא פרסומי� של סדרה

 ע� לאנשי� ותעסוקה רדיו מסגרות למתכנני כיו� מסייעי�" ורווחה חינו& מבני  לפיתוח המכו "

  :שכלי פיגור

�  .שכלי פיגור ע� לאנשי� בקהילה דיור לתכנו� מדרי ). 1994. (א, רש#,  .א, אשר   

�  .שיקומית עבודה מפעל ש"מע לתכנו� מדרי  ).1996( .א, אשר, .נ, פלדמ    

� חברה חינו  במוסדות מוגבלות ע� לאנשי� נגישות סידורי). 1999. (נ, פלדמ , .ד, פריגת   

  .ורווחה

� סיעודיי� � 21 גיל מעל שכלי פיגור בעלי לבוגרי� יו� מרכז. )2003. (י, שושני, .א, ווינדזור   

  .פיזי לתכנו� הנחיות ,וטיפוליי�

�  .פיסי תכנו� מדרי , שכלי פיגור ע� לאנשי� בקהילה דיור). 2005. (א פרידמ , .ד לפידות   

�, שכלי פיגור ע� לאנשי� בקהילה דיור).  2005( ורווחה חינו& מוסדות ופתוח למחקר המכו    

 .פיסי לתכנו� מדרי 
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 המחקר שיטת  .2

  

) ש"מע( מוגנות תעסוקה מסגרות ובשלוש) הוסטל( מוגנות דיור מסגרות בשלוש התבצע המחקר

�  א"בת צהלה בשכונת "שוה�" הוסטל) 1: (ה� המחקר התבצע בה� ההוסטלי�. המרכז באזור 

 הוסטל ח"הדו במהל& יכונה, תקווה בפתח �"אקי הוסטל) 2(, שוה� הוסטל ח"הדו במהל& יכונה

  .רות תלמי הוסטל ח"הדו במהל& יכונה, השרו  ברמת �"אקי הוסטל) 3(, תקווה פתח

 אחיק� ש"מע) 3(, נתניה ש"מע) 2( ,ג �רמת ש"מע) 1: (ה� המחקר נער& בה� המוגני� המפעלי�

  . הרווחה משרד י"ע נבחרו הספציפיות המסגרות. אחיק� ש"עמ ח"הדו במהל& יכונה, אביב� בתל

 נער& בה  התעסוקה מסגרות ושלושת הדיור מסגרות שלושת אפיוני את מציגי� 2 �ו 1 טבלאות 

  . המחקר

  

  אפיוני מסגרות הדיור   :1 טבלה

  

תקווה� הוסטל פתח הוסטל שוה� המאפיי� הוסטל רמת  
 השרו�
 

שנות פעילות 'מס  2 2 15 
המפעיל הגו# � תל "אקי 

 אביב
 עבור פרטי מפעיל
תקווה�פתח עירית  

� רמת "אקי
 השרו 

 6 7 6  צוות אנשי של כולל 'מס
דיירי� כיו� 'מס  14 20 9 

גברי�' מס  9  )64%(  12 )60%(  5 )55%(  
נשי�' מס  5  )36%(  8 )40%(  4 )45%(  

ניידות מגבלות ע� דיירי�' מס   0  0 1 
 מיעהש מגבלות ע� דיירי�' מס

 קלות
1 0 1 

 ראייה מגבלות ע� דיירי�' מס
 קלות

6 )43%(  0 3 )33%(  

  

  אפיוני מסגרות התעסוקה : 2 טבלה

  

 המאפיי�

 

ג��ש רמת"מע ש נתניה"מע   
 

ש אחיק�"מע  

שנות פעילות 'מס במתכונתו ( 2 
)המחודשת  

במתכונתו ( 4 10
)המחודשת  

אחראי/הגו# המפעיל מפעיל פרטי  עירייה עירייה 
סיימ'צ  

 22 16 8  צוות אנשי של כולל 'מס
חניכי� כיו� 'מס  42 98 144 

גברי�' מס  27 )64%(  42 )43%(  79 )55% (  
נשי�' מס  15 )36%(  56 )57%(  65 )45% (  

ניידות מגבלות ע� חניכי�' מס  1 5 )5%(  8 )5%(  
קלות שמיעה מגבלות ע� חניכי�' מס  0 2 12 )8%(  
קלות ראייה מגבלות ע� חניכי�' מס  0 2 5 )3%(  

) 12%( 5 בתחבורה משתמשי� חניכי�' מס   69 )48%(  
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 ציבורית
  שלבי המחקר

  :המחקר נעשה בשני שלבי�

  :המחקר של הראשונות השאלות שתי על להשיב מנת על מידע נאס#: הראשו� בשלב

 ההנחיות לפי נבנו בקהילה המוגנות והתעסוקה הדיור מסגרות של הבנייני� הא� .1

  ?הקיימות

 בקהילה מוגנות ותעסוקה דיור מסגרות של בניני� עבור הקיימות התכנו  הנחיות �הא .2

 ? שכלי פגור ע� אנשי� של לצרכי� מתאימות

  : המחקר של הנוספות השאלות שתי על להשיב מנת על מידע נאס#: השני בשלב

 קיימת בקהילה המוגנת והתעסוקה הדיור במסגרות הפיסי הסובב של מאפייני� מאילו.   1

�לאי גור� פיסי סובב ואיזה) הצוות ואנשי הלקוחות( המשתמשי� בקרב רצו  שביעות

  ?רצו  שביעות

 באות� שכלי פיגור ע� לאנשי� המתאפשר החיי� סגנו  על פיסי הסובב משפיע כיצד.  2       

  ?בניני�
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  הראשו� של המחקר לבהש.  3

   

   הראשו� בשלב המחקר כלי  3.1

  

    .המחקר לצור& נבנהמחקר לאיסו# הנתוני�  כלי ה 

 ההוסטל בניי  של שוני� בחללי�  מדידה במכשירי ומדידות תצפיות כללה  הנתוני� איסו# שיטת 

 לדווח הצוות ואנשי ש"המע חניכי, הדיירי� נתבקשו לגביה� החללי� באות�, ש"המע בניי  ושל

  . יהשנהמחקר  בשלב מה� רצונ� שביעות על

  :ה� הוסטלי� בבנייני והמדידות התצפיות נערכו �בה החללי�

  חדר שינה .1

 חדר אמבטיה ושירותי�   .2

 מטבח וחדר כביסה .3

 פינת אוכל .4

 )סלו (חדר מגורי�   .5

 חדר חוגי� וספורט .6

 חצר .7

  :ה� ש"המע בבנייני והמדידות התצפיות נערכו בה� החללי�

  חדר התעסוקה  .1

 חדר שירותי� .2

 מטבח וחדר כביסה .3

 חדר אוכל וקפיטריה .4

  תכליתי �חדר פעילות רב  . 5

  חצר .   6

  

  :כלי המחקר הורכב משלושה שאלוני�

 : ל שהתייחס המסגרת של הפיסי הסובב של קיי� מצבתיאור  �  שאלו� ראשו�

  .הבניי  פני� , הבניי  חצר,  הליכה ברדיוס  הבניי  סביבת

  .הבניי  בפני� אקלימיות דידותתיאור מצב קיי� של פני� הבני  כלל מ

 המדידה מכשיר .יחסית ולחות ממוצעת טמפרטורה של מדידה מכשירי באמצעות מדידות בוצעו

 ומדידת טמפרטורה למדידת חייש   ע�Digital Thermo-Hygrometer  :  הוא שימוש בו שנעשה

  . שולח  גבי על החלל באמצע הוצב המכשיר. לחות

בדוד תרמי של " 1045ישראלי לפי תק  , 'א אקלי� אזורהאר. השיי& ל מרכז באזור נער& המחקר

  :ה�' א באזור המטאורולוגי השירות של לתכנו  ממוצעי� אקלי� נתוני. "בניני מגורי�

   .כספית מ"מ 22�20  :ממוצע אדי� לח. .Cº 27: ממוצעת יומית' טמפ בקי.
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  .מ כספית"מ 10: לח. אדי� ממוצע .Cº13: ממוצעת יומית' טמפ בחור#

  :בפני� הבניי  ה�' תנאי נוחות אקלימית באזור א

�ממוצעת רצויה ' טמפ �בקי.  Cº 28  

� ממוצעת רצויה ' טמפ �בחור#  Cº 21   

בקי. קיי� שילוב של טמפרטורה גבוהה ולחות יחסית גבוהה היוצרי� הרגשת אי ' באיזור א

  .נוחות

, Cº 24 :טמפרטורת אויר פני� ממוצעת רצויה היא � עבור אנשי� במצב שכיבה , בתנאי מיזוג אויר

  .40%: ולחות יחסית רצויה היא

 אינפורמנטי� ע� ראיונות באמצעות המסגרתהסובב הפיסי  של  אודות אינפורמציה  � שאלו� שני

�   .המסגרות ות/מנהלי 

 נוספת אינפורמציה לקבל מנת על מהמסגרות אחת כל מנהל ע� נער& פני� אל פני�  ראיו 

  .פתוחות שאלותהורכב מ הראיו . המסגרת לש הפיסי הסובב לגבי שנערכו ולמדידות לתצפיות

  .הקיימות להנחיות הפיסי הסובב מאפייני התאמת הערכה של � שאלו� שלישי

: כמותית למדידה הניתני� אדריכלי תכנו  של אספקטי� 8 נעשתה לפי  הערכת הסובב הפיסי

 ,אקוסטית נוחות, אקלימית נוחות, נגישות, בטיחות, גיאומטריי� מימדי�, פונקציונלי מער&

 אשר פיסי סובב מאפייני 40אמצעות ב תוארו אלואספקטי� . פני� ועיצוב ריהוט, ראיה נוחות

 ההנחיה לפי קיי� �" כ :  "הבא הסול� לפי קודד מאפיי  כל.  קיימות תכנו  הנחיות מתו& הוצאו

    .מסגרת לאותה רלבנטי לא �"רלוונטי לא", במדרי& ההנחיה לפי קיי� לא �" לא", במדרי&

  

 בקהילה דיור"�ב  תואמות להנחיות בהשוואה הוסטלי� בבנייני פיסי סובב להערכת שאלו�

  :"פיסי לתכנו� מדרי  � שכלי פיגור ע� לאנשי�

  

 מדרי "ב תואמת הנחיה

"פיסי לתכנו�  

מאפיני סובב פיסי   

 

סביבת הבניי�.  א  

נגישות לשירותי� 1.2.2  

.קהילתיי�           

? ברגל בהליכה הינה השירותי� רבלמי הנגישות הא�. 1  

נגישות לשירותי� 1.2.2  

.קהילתיי�           

 הכניסה לדלת עד סביר הליכה במרחק אוטובוס תחנת יש הא�. 2

? לבני   

נגישות לשירותי� 1.2.2  

.קהילתיי�           

 מרוצפת הבניי  לחצר עד האוטובוס מתחנת הגישה דר& הא�. 3

?ותקינה  

ירותי�נגישות לש 1.2.2  

.קהילתיי�           

?לבני  האוטובוס מתחנת הגישה בדר& רמזור יש הא�. 4  

נגישות לשירותי� 1.2.2  

.קהילתיי�           

?לבני  האוטובוס מתחנת הגישה בדר& חציה מעבר יש הא�. 5  

חצר בניי�.  ב  
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 מדרי "ב תואמת הנחיה

"פיסי לתכנו�  

מאפיני סובב פיסי   

 

.מטבח 3.2.3  אל שירות רכב מכניסת או החניה מאזור נוחה גישה קיימת הא�. 6 

?המטבח של האחסו  איזור  

.מטבח 3.2.3 ?האשפה חדר אל המטבח מ  נוחה גישה קיימת הא�. 7   

.חדר כביסה 3.2.7  לצור& המשק חצר אזור אל כביסה מחדר נוחה גישה קיימת הא�. 8 

?לייבוש הכביסה תליית  

 מער  פונקציונאלי

.אזור המגורי� 3.1  

ארגו  3.1.1.1  

 המקשרת המגורי� לאזור אחת יתראש כניסה דלת ישנה הא�.   9

  בינו

?לבי  אזור הפונקציות המשותפות        

.אזור המגורי� 3.1  

ארגו  3.1.1.1  

 כמבואה משמש הראשית הכניסה לדלת הסמו& השטח הא�. 10

 קטנה

?)עבור תליית מעילי�(        

אזור המגורי� 3.1  

שירותי� ורחצה 3.1.5  

 חדר מתו& ישירה אינה  השירותי� יחידת אל הכניסה הא�. 11

?שינה  

.אזור המגורי� 3.1  

ארגו  3.1.1.1  

 שינה חדרי בי  המקשרת) פנאי חדר( ישיבה פינת ישנה הא�. 12

 ויחידת

?שירותי�        

.אזור המגורי� 3.1  

ארגו  3.1.1.1  

?הישיבה פינת ע� אחד בחלל משולבת קטנה מטבחו  פינת הא�. 13  

 מימדי� גיאומטריי�

עברי� וחדרימ 3.2.14  

.מדרגות             

'?מ 2.4 וגובהו' מ 1.1 � מ פחות לא הינו המסדרו  רוחב הא�. 14  

.אזור המגורי� 3.1  

חדר השינה 3.1.2  

 ללא( ר"מ 12 הינו דיירי� שני עבור שינה חדר גודל הא�. 15

?       )ארונות  

.אזור המגורי� 3.1  

מטבחו  3.1.4  

 1.5 הינו ישיבה בפינת נישה  בתו& הממוק� המטבחו  אור& הא�. 16

'?מ  

תא שירותי� 3.1.5.4 '?מ 1.5 ואור&' מ 0.9  רוחב: ה  שירותי� תא מידות הא�. 17   

.דלתות 4.5 '?מ 0.67  הינה שירותי� תא דלת רוחב הא�. 18   

תא מקלחת 3.1.5.5 '?מ 0.9 ואור&' מ 0.9  רוחב: ה  מקלחת תא מידות הא�. 19   

תא מקלחת 3.1.5.5  רוחב:  במידות להתלבשות פנוי שטח יש מקלחת תא לפני הא�. 20 

'מ 0.9  

'?מ 0.9ואור&         
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 מדרי "ב תואמת הנחיה

"פיסי לתכנו�  

מאפיני סובב פיסי   

 

 נגישות

חדר כביסה 3.2.7  או הדיור מיחידות כביסה לחדר ונוחה ישירה גישה קיימת הא�. 21 

 מתו&

?אזורי� משותפי�         

 בטיחות

.רצפה 4.1 ?החלקה למניעת הקרמיק או טרצו מאריחי הינו הריצו# הא�. 22   

.חלונות 4.6 ?החדר תו& אל פתוחי� חלונות כנפי של הבלטה נמנעת הא�. 23   

.דלתות 4.5  חסימת למנוע כדי( חו. כלפי נפתחת שירותי� תא דלת הא�. 24 

 הדלת

?)י דייר שהתמוטט"ע        

מעברי� וחדרי 3.2.14  

.מדרגות             

 בכל מזה זה המרוחקי� �נפרדי מילוט פתחי שני קיימי� הא�. 25

 קומה

?או מפלס        

.דלתות 4.5 ?מ"ס 1.5 על עולי� �אינ הדלתות ספי הא�. 26   

אמצעי תקשורת 4.7.9  

ובקרה           

 או הראשית לכניסה בסמו& אש לגילוי בקרה לוח קיי� הא�. 27

 בחדר

?הצוות        

 נוחות אקלימית

.חדר שינה 3.1.2 ?שינה חדר משטח 12% מהווה החלונות שטח הא�. 28   

פינת אוכל 3.2.2  

.פתחי� 3.2.2.3  

?אוכל פינת משטח 8% מהווה החלונות שטח הא�. 29  

.חלונות 4.6  12% של כולל בשטח חלונות יש) סלו ( מגורי� בחדר הא�. 30 

  משטח

?רצפת החדר        

מיזוג אויר 4.8.1 ?לי�מפוצ מזגני� באמצעות מתבצע האוויר מיזוג הא�. 31   

.חדר כביסה 3.2.7 ?היטב מאוורר כביסה חדר הא�. 32   

 נוחות אקוסטית

תקרה 4.2 ?הא� יש תקרה אקוסטית. 33   

קירות פני� 4.3 ?דציבל 45 של אקוסטי בידוד בעלי הינ� פני� קירות הא�. 34   

מיזוג אוויר 4.8.1 ?לבני  מחו.  סביבתיי� אקוסטיי� מטרדי� אי  הא�. 35   

 נוחות ראיה

תאורה 4.7.5 ?אור&' מ 4.5 לכל מאור נקודת יש שינה חדר בתקרת הא�. 36   
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 מדרי "ב תואמת הנחיה

"פיסי לתכנו�  

מאפיני סובב פיסי   

 

תאורה 4.7.5  על עולה לא מאור נקודות בי  המרחק) סלו ( מגורי� בחדר הא�. 37 

'?מ 3  

 רהוט ועצוב פני�

חדר שינה 3.1.2  

.ריהוט וציוד 3.1.2.3  

?שינה בחדר לדיירי� מותא� הריהוט הא�. 38  

 חדר  3.3.2.1

)סלו (ורי�מג  

וציוד רהוט  3.2.1.5  

?)סלו ( מגורי� בחדר לדיירי� מותא� הריהוט הא�. 39  

חדר שינה 3.1.2  

רהוט וציוד 3.1.2.3  

? הדיירי� לחפצי אחסו  מקומות מספיק יש שינה בחדר הא�. 40  

  

  

  :"ש"מע לתכנו� מדרי "ב תואמות להנחיות בהשוואה ש"מע בבנייני פיסי סובב להערכת שאלו�

 

מדרי "ב תואמת הנחיה  

"ש"מע לתכנו�  

 מאפייני סובב פיסי

 א. סביבת הבני�

 וחניה גישה דרכי.  ד/9.1

.לרכב                  

 עד סביר הליכה במרחק אוטובוס תחנת יש הא� .1

?לבני  הכניסה לדלת  

.איתור המגרש. א/9.1  מדרכות יש( האוטובוס מתחנת הגישה דר& הא� .2 

 ש"המע מגרש של חלק אותו &לאור סלולות או מרוצפות

?ותקינה מרוצפת הבני  לחצר עד) ברחובות הגובל  

.בינוי המגרש. ג/9.1  לרכב חניה מקומות שלושה לפחות קיימי� הא� .3 

?ש"המע במגרש פרטי  

 
 ב. חצר הבני�

.חצר. יד/9.2  ע�, משק וחצר וטעינה פריקה איזור בחצר יש הא� .4 

?משאיות כניסת אל ישיר קשר  

.חדרי אשפה וגז. יב/9.2  מאול� האשפה חדר אל ישירה גישה קיימת הא� .5 

?המטבח ומ  העבודה  

חצר. יד/9.2  לכל הינו רגל להולכי השער של הנקי הרוחב הא� .6 

'?מ 1.2 הפחות  

חצר. יד/9.2 '?מ 1.6�כ של בגובה בגדר מוק# המגרש שטח הא� .7   

 ג. פני� הבניי�
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 מער  פונקציונאלי

מזכירות. ד/9.2  בסמו& ממוקמת למבנה ראשית סהכני הא� .8 

?למזכירות  

מזכירות. ד/9.2  המנהל לחדר מבוקרת לכניסה אפשרות יש הא� .9 

?המזכירות דר&  

.שירותי�. יא/9.2  מהמסדרו  הינה השירותי� יחידת אל הכניסה הא� .10 

?)המעברי� משטחי(  

אול� עבודה. א/9.2 ?עבודה לחדרי בסמיכות נמצאי� אחסו  שטחי הא� .11   

.בואהמ. י/9.2  פנימיות גישות יש  ש"המע למבנה המבואה מ  הא� .12 

 השירותי�, המשרדי� אזור אל,העבודה אזור אל

?      והאוכל  

 מימדי� גיאומטריי�

.אול� עבודה. א/9.2 '?מ 7 לפחות עבודה אול� רוחב הא� .13   

.מחסני�. ב/9.2 '?מ 5 לפחות מחס  רוחב הא� .14   

.חדר אוכל. ח/9.2 ?לחני& ר"מ 1.2 לפי ושבמח האוכל חדר שטח הא� .15   

.יא/9.2 .שירותי�  ' מ 0.9 רוחב  לפחות הינ  שירותי� תא מידות הא� .16 

'?מ 1.3 ואור&  

.יא/9.2 .שירותי�   הוא) בנייה פתח( הדלת רוחב שירותי� בתא הא� .17 

'?מ 0.9  

.יא/9.2 .שירותי�  ' מ 1.2 רוחב לפחות הינ  מקלחת תא מידות הא� .18 

'?  מ 1.2 ואור&  

.יא/9.2 .ותי�שיר   להתלבשות פנוי שטח יש מקלחת תא לפני הא� .19 

'?מ 0.9 ואור&' מ 0.9  רוחב:  במידות  

 נגישות

.חדר אוכל. ח/9.2  גישה וקיימת למטבח צמוד האוכל חדר הא� .20 

?ביניה� ונוחה מיידית  

 בטיחות

.רצפה. 10.1  קרמיקה או טרצו מאריחי הינו הריצו# הא� .21 

?החלקה למניעת מחוספסת  

.חלונות סוג. 10.7  לתו& פתוחי�  חלונות כנפי של הבלטה נמנעת הא� .22 

?החדר  

.דלתות. 10.6  במידה( חו. כלפי נפתחת שירותי� תא דלת הא� .23 

?)'מ 1.7�מ קט  התא ואור&  
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.פתחי מילוט. א/10.13  מילוט פתחי שני קיימי� וקומה מפלס בכל  הא� .24 

?מזה זה המרוחקי� נפרדי�  

דלתות. 10.6  1.0  של גובה על עולי� ינ�א הדלתות ספי הא� .25 

?מ"ס  

.בטיחות אש. ה/10.14  כיבוי גלילו  מותק  הבניי  של קומה בכל הא� .26 

 לכל גישה מבטיח הכיבוי גלילוני מיקו� והא� מסתובב

?בקומה מקו�  

חלונות 10.7  זכוכית: כגו (? לחלונות עמיד  זיגוג קיי� הא� .27 

?  )שקופי� פוליקרבונט לוחות או  מחוסמת  

 נוחות אקלימית

שטח החלונות . 10.7

.ומיקומ�  

  לפחות מהווה העבודה באול� החלונות שטח הא� .28

?החדר רצפת משטח 12%  

שטח החלונות        . 10.7

.ומיקומ�              

 הינו העבודה אול� לחלונות תחתו  ס# גובה הא� .29

 של הצמדה לאפשר כדי, הריצו# פני מעל' מ 1.2 לפחות

?ותהקיר אל ריהוט פריטי  

מערכות חימו�    . 10.10

.ומיזוג אוויר                

 מזגני� באמצעות מתבצע אוויר מיזוג הא� .30

 אוויר ומיזוג חימו� מערכות הפעלת הא�( מפוצלי�

 בחדר שממוק� אחד במוקד וניתוק להפעלה ניתנת

?)אחד  

חדר אוכל. ח/9.2  8% לפחות הינו אוכל בחדר חלונות שטח הא� .31 

?החדר רצפת משטח  

הצללת חלונות. 10.7  חזית הפנית לכוו  המתאימה הצללה קיימת הא� .32 

?החלל  

 נוחות אקוסטית

תקרה. 10.3 ?האוכל בחדר אקוסטית תקרה יש הא� .33   

קירות פני�. 10.4  של אקוסטי בידוד בעלי הינ� הפני� קירות הא� .34 

 30 בעובי מגבס כפולה מחיצה: כגו ( דציבל 45 לפחות

?)מ"מ  

ני� קירות פ. 10.4  קלה בנייה מחומרי מחיצות עבודה באול� הא� .35 

?אקוסטית המבודדות  

 נוחות ראייה

מנורות שקועות     . 10.9

בתקרה               

.אקוסטית  

 בתו& שקועות המנורות אקוסטית בתקרה הא� .36

?התקרה  
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.מנורות למעברי�. 10.9  נורות ע� מנורות מותקנות במעברי� הא� .37 

?         ליבו  תנורו ע� ולא פלורסנטיות  

 רהוט ועיצוב פני�

מטבח חימו� . ט/9.2

 ומזווה

 גדולי� כפולי� מטבח כיורי שני יש במטבח הא� .38

?הצדדי� משני חופשי עבודה משטח בעלי  

 רב פעילות חדר. ו/9.2

 תכליתי

 מגירות יחידות יש תכליתי רב פעילות בחדר הא� .39

?)לוקרי�(לנעילה הנתנות  

קירות פני� 10.4  

 

 מחומרי מחיצות קיימות ומחס  עבודה באול� הא� .40

?לפירוק הניתנות קלה בנייה  

  

  

  

   הראשו� של המחקר ממצאי� ומסקנות בשלב  3.2

  

 המוגנות והתעסוקה הדיור מסגרות של הבנייני� הא�: "הראשונה שאלהה על להשיב כדי

ו  השלישי של שנאספו באמצעות השאל הממצאי�ו יוצג �" ?הקיימות ההנחיות לפי נבנו בקהילה

  .כלי המחקר

 דיור מסגרות של בניני� עבור הקיימות התכנו  הנחיות הא�: "כדי להשיב על השאלה השניה

יוצגו הממצאי�  �  "?שכלי פגור ע� אנשי� של לצרכי� מתאימות בקהילה מוגנות ותעסוקה

 חללי� המצליבה מטריצהוהמסקנות שהועלו מתו& שלושת שאלוני כלי המחקר באמצעות 

 בהשוואה נבדקו אשר פיסי סובב מאפייני ע�  הבניי בפני� לחניכי� או לדיירי� בנטיי�רל

 ע� ראיונות נערכו לגביה� חללי� הינ� �רלבנטיי חללי�. פיסי לתכנו  במדרי& תואמת להנחיה

  .והחניכי� הדיירי� שוהי� בה� בבניי  נוספי� חללי� וכ  וחניכי� דיירי�

  : הוסטלי� לגבי

, שינה חדר:  חללי� טיפוסי 6 ע� בהוסטלי� פיסי סובב ימאפיינ 40 רשימת תצליב המטריצה

, ראשית כניסה, )סלו ( מגורי� חדר,  אוכל פינת, כביסה וחדר  מטבח, ושירותי� אמבטיה חדר

  מדרגות וחדר  מסדרו 

  :ש"מע בניני לגבי

  : י�חלל טיפוסי 6 ע� ש"מע יבבניינ פיסי סובב ימאפיינ 40 רשימת תצליב המטריצה

,  תכליתי רב פעילות חדר,  וקפטריה אוכל חדר, כביסה וחדר מטבח,  שירותי� חדר,  תעסוקה חדר

  .מדרגות וחדר מסדרו , ראשית כניסה

  

  . בנפרד מסגרת כל לגבי יוצגווהמסקנות  הממצאי�

  

  

  שוה� הוסטל ממצאי� ומסקנות לגבי  3.2.1
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  שוה� בהוסטל קיי� תיאור מצב :3טבלה 

  

 א. תיאור המסגרת

הוסטל שוה�: ש� המסגרת  

) הוסטל( מגורי� מסגרת: המסגרת סוג  

יפו�אביב תל, צהלה, 36 שוה�' רח: המסגרת כתובת  

6475760�03: מסגרת. טלפקס  

.אביב� תל �"אקי:  בעלות  

פינק נורית: אביב� תל �"אקי של סוציאלית עבודה רכזת  

. נשי� 5 גברי� 9 � דיירי� 14: בפועל דיירי�' מס  

. בינוני עד קל פיגור: הדיירי� של לקות סוג  

.מכסימלית בתפוסה נמצא הבניי . דיירי� 14: המסגרת מתוכננת לה� הדיירי�' מס  

45�35 גילאי דיירי� 9, 35� 27 בגילאי דיירי� 5: הדיירי� גילאי.  

גברי� 9נשי�  5 :מי� הדיירי�  

.יפו � באבי תל הרווחה ממשרד מופני�? הדיירי� מגיעי� מהיכ�  

שהיה מדיניות / משפחות ביקורי  :  שבוע לסו# נוסעי� שבועות 3�ב ופע�, בבני  מתגוררי� 

.למשפחותיה�  

. ליווי ללא ציבורית בתחבורה נוסעי�. לחלוטי  עצמאי� הדיירי� 14: בניידות  העצמאות רמת  

דייר ע�  1. תבניידו קשיי� ע� דיירי� אי  :במסגרת הדיירי� אצל וחושיות פיזיות מוגבלויות

. מכשיר שמיעה  

  להוסטל מחו. תעסוקה במסגרות הדיירי� כל :תעסוקה מסגרת

.רגלית הליכה, הסעה, ציבורית תחבורה? המסגרת אל הדיירי� מגיעי� אופ� באיזה  

 לפעילויות דואגת המסגרת. מלאי� דיור שירותי? לדיירי� מספקת שהמסגרת השירותי� מה�

 פנאי

 פנאי שעות לבילוי ופעילויות) בשבוע פעמי� 3( הצהריי��אחר חברתי  למועדו הליכה: כגו 

. שירה ערבי יש, בחצר" האש על עושי�:"לדוגמא בהוסטל  

: בנייה פיקוח. כה  נלי: פני� מעצבת. ששופ. יש  בניי  זהו: הבניי� שיפו)/הבניי� מתכנ� ש�

.ישראל     �"אקי  

 ב.  תיאור הבניי� וסביבתו

 מבית הוסב אלא, הנוכחי לייעודו מלכתחילה תוכנ  שלא, גינה ע� קומות שתי ב  .משופ בניי  זהו

 מגורי� בשכונת נמצא הבניי . שכלי פיגור ע� לאנשי� להוסטל) וילה( אחת למשפחה מגורי�

 נמצאות הסמוכה הציבורית בגינה. הבניי  של הראשית הכניסה פונה אליה, ציבורית בגינה וגובל

 חו. קירות.אלו במתקני� משתמשי� הדיירי�. בכדור למשחק מתקני� וכ  קבועות ישיבה פינות

.  שמנת בצבע הבני   

.  2004ינואר : שנת פתיחה בפועל  
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 ג. תיאור חצר הבניי�

בצמחייה מוק# הבניי . לבניי  מסביב צרה רצועה מהווה החצר  

. מפלסטיק ניידי� וכיסאות שולחנות קיימי�. הציבורית לגינה סמוכה החצר  

 ד. תיאור פני� הבניי� 

. ונעימה חמימה, ביתית היא הבני  בפני� האוירה  

 אלומיניו� חלונות: חלונות. שמנת צבע: המחיצות גימור. 'בז בצבע מחוספסת קרמיקה: הרצו#

 מרפפות פנימיי� תריסי�: פנימית הצללה. מחוסמת זכוכית: חלונות זיגוג. נחושת בצבע גילוו  ע�

. נותוילו אי . אלומיניו�  

 בקומת קרקע:  

.חשמלית ונטה יש בו לצוות ושירותי� אמבטיה חדר לידו, מזרח לצד פונה ההוסטל מנהלת חדר  

. מלא אלו  מע. הריהוט: )סלו�( מגורי� חדר  

 נפתחי� שולחנות 3 יש.  )סלו�( מגורי� חדר ע� משות# בחלל נמצאת. דרו� לצד פונה: אוכל פינת

 ונוחי� להרמה קלי�, וריפוד חלול אלומיניו� מפרופיל כסאות ;)שולח  בכל ישיבה מקומות 6(

.פסנתר יש אוכל בפינת. לישיבה  

. חומרי� כמחס  משמש: ד"ממ  

  .כביסה חדר. שירות ארונות בו יש: מטבח

 לזוג חדרי� 4, נשי� לזוג חדרי� 2, ליחידי� שינה חדרי 2: שינה חדרי 8 כולל הבניי : שינה חדרי

. גברי�  

  קוניאק חו� :הרהוט צבע

 בקומה ראשונה: 

 אליה  שהיציאה הדיירי� לכל משותפות פתוחות מרפסות 2 ולה� מזרח לצד פוני� שינה חדרי 3

 מחדר רק יציאה יש  שניה למרפסת, שינה חדרי 2�מ יציאה יש אחת למרפסת( השינה מחדרי

. חזית באותה חלונות 2 ולה� ומערב דרו� לצד הפוני� שינה חדרי 2 �ו) אחד  

אלומיניו� מרפפות פנימיי� תריסי� יש, וילונות אי . פלדה דלתות; סורגי� יש  

 בקומת מרת#:

. מדרגות 3 אליו מובילות, )פנאי חדר( ישיבה בפינת מחשב פינת יש. שינה חדרי 3 יש  

 חדרי 2; משות# בחלל ושירותי� אמבטיה חדרי 2. מקלחוני� 6 יש: ושירותי� אמבטיה חדרי

 אוורור. משות# בחלל ושירותי� אמבטיה חדרי 2 נפרדי� שירותי� חדרי 2�ו נפרדי� אמבטיה

 יש. כנ# חלונות יש השירותי� במיעוט. חשמליות ונטות באמצעות בעיקר נעשה שירותי� חדרי

. כללית לפעילות חדר  

 ה. תצפיות ומדידות בשטח

 אמבטיה חדרי; שינה חדרי � נשאלו לגביה� ובחללי�, דיירי� 6 ע� ראיונות נערכו שוה� בהוסטל

 חצר; )סלו (מגורי� חדר; אוכל חדר; מטבח; ומסדרונות מדרגות, ראשית כניסה; ושירותי�

. והמדידות התצפיות בוצעו  ,הבניי   
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 ו. תוצאות מדידות אקלימיות

12:52: מדידה שעת; 30.3.06: מדידה תארי&  

 לחות יחסית טמפרטורה ממוצעת כיוו  הפניית החלונות חלל

ינה בקומה חדרי ש

 ראשונה
C דרו� ומערב °21.1  59% 

) סל  ( מגורי� חדר

קרקע בקומת  
C דרו� °20.7  59% 

חדרי שינה בקומת 

 מרת#
C דרו� ומערב °20.5  62% 

 
  

  

  שוה� הוסטל מנהלת ע� ריאיו�: 4טבלה 

  

גרינברג גלית:  המנהלת ש�  

6442575�050: נייד  

  30.03.06: תארי  הראיו�

.מאוד טובה? קהילתיי� לשירותי� נגישותה על דעת  מה  

 היא הציבורית הגינה. מעולה הסביבה, מאוד מרוצה? המסגרת נמצאת בה מהסביבה מרוצה ה/את כמה עד

 הדיירי�. לגינה המגיעי� הכלבי� בעלי השכני� ע� קשר יוצרי� הדיירי�. הנהדרי� מהדברי� אחד

.שבגינה ובספסלי� במתקני� משתמשי�  
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? המסגרת בהפעלת לקשיי� הגורמות הפיסי הסובב מבחינת הבעיות מה�  

�.  הדיירי� של אישיי� לחפצי� מדפי� חסרי�. חור# שמיכות לאחסו  מקו� חסר שינה בחדרי   

�.אחר להוסטל יועברו ה�, גלגלי� לכסא זקוקי� יהיו ודיירי� במידה. גלגלי� לכיסא לנגישות אופציה אי    

� אי :מכ& כתוצאה. אושרה לא התכנית א&, גדול יותר שטח על לבנות היה קוריהמ התכנו . משופ. בניי  זהו 

 המיועד חלל וחסר, הסבה מקומות מספיק בו ואי  מדי קט  הסלו  שטח, הראשית הכניסה ליד מבואה

. תכליתית רב לפעילות  

�.לניקוי קשי� הזזה חלונות   

�.אוורור ייתבע ויש טבעית תאורה מספיק אי  � מרת# בקומת שינה בחדרי   

�).להנחיות בניגוד( כפול כיור אי  במטבח   

�.יציבי� אינ� ה� � הנפתחי� השולחנות את כשמגדילי�.  נפתחי� שולחנות 3 יש אוכל בחדר   

.משלו מקו� יהיה דייר לכל בו משושה בצורת שולח  על ממליצה המנהלת    

 בבעיות המטפלת שוטפת תחזוקה ואי  שמלוח אינסטלציה של בעיקר לבעיות גורמת טובה לא באיכות הבנייה 

   :ה  הבניי  של בתחזוקה חמורות בעיות. שנוצרות

�.שינה בחדרי נלכדו ודיירי� עפו שידיות מקרי� היו. גרועה באיכות הדלתות   

�. ריחות בעית וקיימת, נאות אוורור מספקת אינה חשמלית ונטה, פנימיי� בשירותי�   

�. חסר מאוד וזה, וני�מקלח רק, בהוסטל אמבטיה אי    

�.כיאות מאווררי� לא המקלחוני�   

�.מקלחות בשתי מי� הצפת יש מכ& וכתוצאה, ניקוז פתחי ואי  גרוע שיפוע מקלחוני� בשני   

�.ושירותי� מקלחת חדרי בקירות מהצנרת נזילות יש   

�.מהגג מי� חדירת קיימת   

�.צנרתמ נזילות עקב ושירותי� מקלחת בחדרי צבע וקילופי עובש   

�.מרת# בקומת לשירותי� אוורור עמוד חסר � מרת# בקומת שירותי� בחדר ריח בעיית   

�.במישקי� ליכלו& וניצבר, טובה אינה מקרמיקה בריצו#" רובה"ה   

�.שווא אזעקות הרבה היוצרת יתר רגישות בעלת הינה אש לגילוי מערכת   

�והקירות הרצפה בי  להפריד הוא פתרו ה, ההוסטל מנהלת לדעת. מרת# בקומת עובש בעיית קיימת    

. איטו� יריעות י"ע הקרקע בתו& שנמצא בחלק     

  

 בקהילה דיור"ב קיימות ההנחיות לפי הנבנ" שוה�" הוסטל של  בני הא�: ראשונה מחקר שאלת

  .להל   5 בטבלה תשובה קבלה ? "פיסי לתכנו  מדרי& � שכלי פיגור ע� לאנשי�

  

ומדידות של מאפיני סובב פיסי בהוסטל שוה� בהשוואה להנחיות ממצאי� מתצפיות : 5טבלה 
   תואמות

 

 מאפייני סובב פיסי  כ� לא  לא רלבנטי הערות
 א. סביבת הבני�

    
 כ 

 למירב הנגישות הא� .1
 בהליכה הינה השירותי�

?ברגל  
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 מאפייני סובב פיסי  כ� לא  לא רלבנטי הערות

 תחנת יש הא� .2 כ    
 הליכה במרחק אוטובוס

 הכניסה לדלת עד סביר
?לבני   

 הגישה דר& הא� .3 כ    
 עד האוטובוס מתחנת
 מרוצפת הבני  לחצר

? ותקינה  
 מאחר ברמזור צור& אי 

.רגועה שכונה וזוהי  
 בדר& רמזור יש הא� .4   לא רלבנטי

 האוטובוס מתחנת הגישה
?לבני   

 חציה מעבר יש הא� .5 כ    
 מתחנת הגישה בדר&

? לבני  האוטובוס  
 ב. חצר הבני�

 גישה קיימת הא� .6 כ    
 או החניה מאיזור נוחה

 אל שירות רכב מכניסת
 של האחסו  אזור

?המטבח  
 לחצר מהמטבח יציאה יש

 שירות
 
 

 גישה קיימת הא� .7 כ  
 חדר אל המטבח מ  נוחה

?האשפה  

 גישה קיימת הא� .8 כ    
 אל כביסה מחדר נוחה
 לצור& המשק חצר איזור

?לייבוש הכביסה תליית  
 ג. פני� הבני�
 מער  פונקציונלי
6ראה טבלה   כניסה ישנה הא� .9 כ    

 לאיזור אחת ראשית
 בינו המקשרת המגורי�

?המשות# האיזור לבי   
6ראה טבלה   הסמו& השטח הא� .10  לא  

 הראשית הכניסה לדלת
 קטנה כמבואה משמש

?)מעילי� תליית עבור(  

שירותי� יחידות 4 לגבי  

שירותי� יחידות 2 לגבי*   

 אל הכניסה הא� .11 כ  * 
 אינה השירותי� יחידת

?שינה חדר מתו& רהישי  
 דעת לפי מוטעית הנחיה

ההוסטל מנהלת  
  

 פינת ישנה הא� .12  לא 
) פנאי חדר( ישיבה

 שינה חדרי בי  המקשרת
?שירותי� ויחידות  

 מטבחו  פינת הא� .13   לא רלבנטי
 אחד בחלל משולבת קטנה

.הישיבה פינת ע�  
 מימדי� גיאומטריי�

'מ 1.1:רוחב  

 לתקרה עד' מ 2.2:גובה
 מונמכת

 המסדרו  רוחב הא� .14 כ   

' מ 1.1 �מ פחות לא הינו

'?מ 2.4 וגובהו  
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 מאפייני סובב פיסי  כ� לא  לא רלבנטי הערות

'מ 4.08: אור&  

'מ 3.57: רוחב  

ר"מ 14.56: שטח  

 שינה חדר גודל הא� .15 כ   

 12 הינו דיירי� שני עבור
?)ארונות ללא( ר"מ  

6ראה טבלה   המטבחו  אור& הא� .16   לא רלבנטי 
 נישה בתו& הממוק�

'?מ 1.5 הינו ישיבה בפינת  

 תא מידות הא� .17 כ    

' מ 0.9 רוחב: ה  שירותי�

'?מ 1.5 ואור&  

 תא דלת רוחב הא� .18 כ    

'?מ 0.67 הינה שירותי�  

 תא מידות הא� .19 כ    

' מ 0.9 רוחב: ה  מקלחת

'?מ 0.9 ואור&  
6ראה טבלה   מקלחת תא לפני הא� .20  לא  

 להתלבשות פנוי שטח יש

' מ 0.9 רוחב:  במידות

'?מ 0.9 ואור&  
 נגישות

6אה טבלה ר  גישה קיימת הא� .21 כ    
 כביסה לחדר ונוחה ישירה

 מתו& או הדיור מיחידות
?משותפי� איזורי�  

 בטיחות

 מקרמיקה הריצו#
. מחוספסת  

6 טבלה ראה  

   
 כ 

 הינו הריצו# הא� .22
 קרמיקה או טרצו מאריחי

 למניעת מחוספסת
?החלקה  

; הזזה חלונות  
 ובשירותי� מדרגות בחדר* 

  .כנ# חלונות יש

 *  
 כ 

 הבלטה נמנעת הא� .23
 פתוחי� חלונות כנפי של

?החדר לתו&  
, פני� כלפי נפתחות הדלתות

.להנחיות בניגוד  
 תא דלת הא� .24  לא 

 כלפי נפתחת שירותי�
 חסימת למנוע כדי(? חו.

 דייר י"ע הדלת
).שהתמוטט  

6ראה טבלה   שני קיימי� הא� .25  לא  
 נפרדי� מילוט פתחי

 בכל מזה זה המרוחקי�
?מפלס או קומה  

 הדלתות ספי הא� .26 כ    

?מ"ס 1.5 על עולי� אינ   

 בקרה לוח קיי� הא� .27 כ    
 לכניסה בסמו& אש לגילוי

?הצוות בחדר או הראשית  
 נוחות אקלימית

 מרת# בקומת שינה בחדרי
.טבעית תאורה מספיק אי   

. אוורור בעיית ויש  
6 טבלה ראה  

 החלונות שטח הא� .28  לא 

 חדר משטח 12% מהווה
?ינהש  
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 מאפייני סובב פיסי  כ� לא  לא רלבנטי הערות
 החלונות שטח הא� .29  לא  

 פינת משטח 8% מהווה
?אוכל  

 החלונות שטח הא� .30  לא  

 חדר משטח 12% מהווה
?)סלו ( מגורי�  

מרכזי מיזוג יש ראשונה בקומה משות# באזור  
 גופי שני ע� חשמל תנורי יש האמבטיה בחדרי

מקומית והדלקה חימו�  

 
 כ 

 האוויר מיזוג הא� .31
 מזגני� באמצעות מתבצע

?צלי�מפו  

 הכביסה חדר הא� .32 כ    
?היטב מאוורר  

 נוחות אקוסטית
6ראה טבלה  הא� יש תקרה  .33  לא  

?אקוסטית  

מ"ס 3 �כ בעובי גבס קירות  פני� קירות הא� .34 כ    
 אקוסטי בידוד בעלי הינ�

?דציבל 45 של  
6ראה טבלה   מטרדי� אי  הא� .35 כ    

 סביבתייי� אקוסטיי�
?לבני  מחו.  

 נוחות ראייה
. מוטעית יההנח  

 אינה מלאכותית תאורה
.מספיקה  

 חדר בתקרת הא� .36 כ   
 לכל מאור נקודת יש שינה

?אור&' מ 4.5  

 מגורי� בחדר הא� .37 כ    
 נקודות בי  המרחק) סלו (

'?מ 3 על עולה לא מאור  
 ריהוט ועיצוב פני�

 מותא� הריהוט הא� .38  לא   6ראה טבלה 
?שינה בחדר לדיירי�  

6ראה טבלה   מותא� הריהוט �הא .39 כ    
 מגורי� בחדר לדיירי�

?)סלו (  
6ראה טבלה   יש שינה בחדר הא� .40  לא  

 אחסו  מקומות מספיק
?הדיירי� לחפצי  

  
  

 מדרי& � שכלי פיגור ע� לאנשי� בקהילה דיור"ב קיימות הנחיות תכנו  הא�: שנייה מחקר שאלת

  .להל   6 בטבלה תשובה קבלה ?  דיירי� בהוסטל שוה� של לצרכי� מתאימות" פיסי לתכנו 

  

  שוה� בהוסטל פיסי סובב מסקר מסקנות: 6טבלה 

  

 אזור משות� אזור מגורי� 
חלל                                

 
                     הנחיה

  תואמת
פיסי לתכנו� במדרי   

חדר  חדר שינה
אמבטיה 
 ושירותי�

, מטבח
חדר 
 כביסה 

פינת אוכל 
  

חדר 
מגורי� 

)סלו�(  

 סהכני
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות
 מער  פונקציונאלי
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 אזור משות� אזור מגורי� 
חלל                                

 
                     הנחיה

  תואמת
פיסי לתכנו� במדרי   

חדר  חדר שינה
אמבטיה 
 ושירותי�

, מטבח
חדר 
 כביסה 

פינת אוכל 
  

חדר 
מגורי� 

)סלו�(  

 סהכני
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 הא� .9
  ישנה
 כניסה
 ראשית
 אחת
 לאיזור
 המגורי�
 המקשרת

 לבי  בינו
 איזור
 הפונקציות
?המשותפות  

� 
 

� 
 

� � � כ�  
 גר� דר&

 מדרגות
 של מרכזי

     המבנה

 הא� .10
 השטח
 הסמו&
 לדלת
 הכניסה
 לפינת
 הישיבה
 משמש
 כמבואה

 עבור קטנה
 תליית

?�מעילי  

� � � � � לא  
 בניי  זהו 

 היה, משופ.
 א&, בתיכנו 

 אושר לא
 אחוזי בגלל

 בנייה

 הא� .11
 אל הכניסה

 יחידת
 השירותי�

 ישירה אינה
 חדר מתו&

?שינה  

 אינה הכניסה: חדרי� 4�ב
 ישירה

  ישירה הכניסה: חדרי� 2�ב

� � � � 

 הא� .12
 פינת ישנה
 חדר( ישיבה

) פנאי
 המקשרת

 כל בי 
 שלושה

?שינה חדרי  

 לא
;ראשונה בקומה   

  כ�
מרת# בקומת  

� � � � 

 הא� .13
 פינת
 מטבחו 
 קטנה
 משולבת

 אחד בחלל
 פינת ע�

?הישיבה  

� לא � � � 

 מימדי� גיאומטריי�
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 אזור משות� אזור מגורי� 
חלל                                

 
                     הנחיה

  תואמת
פיסי לתכנו� במדרי   

חדר  חדר שינה
אמבטיה 
 ושירותי�

, מטבח
חדר 
 כביסה 

פינת אוכל 
  

חדר 
מגורי� 

)סלו�(  

 סהכני
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 הא� .14
 רוחב
 המסדרו 

 לא הינו
� מ פחות 

' מ 1.1

 2.4 וגובהו
'?מ  

� � � � � כ� 

 1.1: רוחב
'מ  

 2.2: גובה
 עד' מ

 לתקרה
 מונמכת

 הא� .15
 חדר גודל
 עבור שינה

 דיירי� שני

 12 הינו
 ללא( ר"מ

?  )ארונות  

 כ�
: אור&

'מ4.08  
: רוחב

'מ3.57  
:שטח   

ר"מ14.56  

� � � � � 

 הא� .16
 אור&
 המטבחו 
 הממוק�

 נישה בתו&
 בפינת

 הינו ישיבה

'?מ 1.5  

 לא רלבנטי

� � � � � 

 הא� .17
 תא מידות

 שירותי�
 רוחב: ה 

' מ 0.9

 1.5 ואור&
'?מ  

� כ� 
 שירותי�
 ומקלחו 
 בחלל
.משות#  

 0.95: רוחב
'מ  

 1.35: אור&
'מ  

� � � � 

 הא� .18
 דלת רוחב

 תא
 שירותי�

 0.67 הינה
'?מ  

� כ� 
: רוחב דלת

'מ 0.8  

� � � � 

 הא� .19
 תא מידות
: ה  מקלחת

' מ 0.9 רוחב

 0.9 ואור&
'?מ  

� כ� 
 שירותי�
 ומקלחו 
 בחלל
.משות#  

 0.95: רוחב
'מ  

 1.35: אור&
'מ  

� � � � 
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 אזור משות� אזור מגורי� 
חלל                                

 
                     הנחיה

  תואמת
פיסי לתכנו� במדרי   

חדר  חדר שינה
אמבטיה 
 ושירותי�

, מטבח
חדר 
 כביסה 

פינת אוכל 
  

חדר 
מגורי� 

)סלו�(  

 סהכני
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 הא� .20
 תא לפני
 יש מקלחת
 פנוי שטח

 להתלבשות
:  במידות

' מ 0.9 רוחב

 0.9 ואור&
'?מ  

� לא 
 קיימי�
 ארונות
 איחסו 
 שאינ�
 מנוצלי�

 שטח ח"ע
  ריצפה

� � � � 

 נגישות

 הא� .21
 קיימת

 ישירה גישה
 לחדר ונוחה

 כביסה
 מאזור

 או מגורי�
 מאזור
?משות#  

 

� � כ� 
 חדר דר&

 המדרגות
 המרכזי

� � � 

 בטיחות

 הא� .22
 הינו הריצו#

 ימאריח
 או טרצו

 קרמיקה
 מחוספסת
 למניעת
?החלקה  

 כ�
 קרמיקה מחוספסת 
 

 יש במדרגות
 למניעת ס#

 החלקה

 הא� .23
 נמנעת

 של הבלטה
 חלונות כנפי

 פתוחי�
 לתו&
?החדר  

 כ�
 חלונות הזזה

 לא
 בחדר

 יש אמבטיה
כנ# חלונות  

 כ�
 חלונות הזזה

 לא
 בחדר

 יש מדרגות
כנ# חלונות  

 הא� .24
 תא דלת

 שירותי�
 כלפי נפתחת

 כדי(? ו.ח
 למנוע
 חסימת

 י"ע הדלת
 דייר
).שהתמוטט  

� לא 
 נפתחת דלת

, פנימה
 בנגוד
  להנחיות

� � � � 
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 אזור משות� אזור מגורי� 
חלל                                

 
                     הנחיה

  תואמת
פיסי לתכנו� במדרי   

חדר  חדר שינה
אמבטיה 
 ושירותי�

, מטבח
חדר 
 כביסה 

פינת אוכל 
  

חדר 
מגורי� 

)סלו�(  

 סהכני
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 הא� .25
 שני קיימי�

 מילוט פתחי
 נפרדי�
 המרוחקי�

 בכל מזה זה
?קומה  

; דלתות שתי יש כניסה בקומת  
מדרגות לחדר ושניה לגינה יציאה אחת דלת מרת# בקומת  

 בקומה
 רק ראשונה
 חדר דר&

 מדרגות

 הא� .26
 ספי
 הדלתות

 עולי� אינ 

 1.5 על
?מ"ס  

 כ�

 הא� .27
 לוח קיי�

 בקרה
 אש לגילוי

 בסמו&
 לכניסה

 או הראשית
 בחדר
?הצוות  

� � � � � כ� 
 קיי�
 בסמו&
 לכניסה
 הראשית

 גלאי� ע�
 בכל
 הקומות

 
 נוחות אקלימית

 הא� .28
 שטח
 החלונות

 12% מהווה
 חדר משטח

?שינה  

 לא
:אחד חלו   

' מ 1 X ' מ 1 

;ר"מ 1=   
:שני חלו   

ר"מ 0.52  
: כולל שטח

.ר"מ 1.52  
שטח חלונות 

10.4% 
משטח 

. הרצפה  

� � � � � 

 הא� .29
 שטח
 החלונות

 8% מהווה
 פינת משטח

?אוכל  

� � �� לא  � 
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 אזור משות� אזור מגורי� 
חלל                                

 
                     הנחיה

  תואמת
פיסי לתכנו� במדרי   

חדר  חדר שינה
אמבטיה 
 ושירותי�

, מטבח
חדר 
 כביסה 

פינת אוכל 
  

חדר 
מגורי� 

)סלו�(  

 סהכני
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 הא� .30
 בחדר
 מגורי�

 יש) סלו (
 חלונות

 כולל בשטח

 8% של
 משטח
 רצפת
?החדר  

  � � � לא 
 מספיק אי 

 תאורה
 טבעית
 בגלל
 צמחיה
  מסביב

� 

 הא� .31
 האויר מיזוג

 מתבצע
 באמצעות
 מזגני�
?מפוצלי�  

מפוצל מזג   
 הפעלה

 בכל אישית
 חדר

 חשמל תנור
 גופי שני ע�

 חימו�
 בהדלקה
.מקומית  

חמו� אינו 
.  מספיק   

  מיזוג מרכזי בקומה ראשונה
 

 הא� .32
 חדר
 הכביסה
 מאוורר
?היטב  

� � כ�  
 

� � � 

 נוחות אקוסטית

הא�  .33
יש תקרה 

? אקוסטית  

 לא

 הא� .34
 פני� קירות
 בעלי הינ�

 בידוד
 של אקוסטי

?דציבל 45  

מ"ס 3 �כ בעובי גבס קירות  

 הא� .35
 אי 
 מטרדי�
 אקוסטיי�
 סביבתייי�

?לבני  מחו.  

 כ�
מאוד שקטה מגורי� סביבת  

 
 
 נוחות ראייה

 הא� .36
 בתקרת

 שינה חדר
 נקודת יש

 לכל מאור

' מ 4.5
?אור&  

 לא
 תאורה
 מלאכותית
 אינה

 יש. מספיקה
 להגדיל 

 ספרמ
.  לומני�  

� � � � � 
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 אזור משות� אזור מגורי� 
חלל                                

 
                     הנחיה

  תואמת
פיסי לתכנו� במדרי   

חדר  חדר שינה
אמבטיה 
 ושירותי�

, מטבח
חדר 
 כביסה 

פינת אוכל 
  

חדר 
מגורי� 

)סלו�(  

 סהכני
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 הא� .37
 בחדר
 מגורי�

) סלו (
 בי  המרחק

 נקודות
 לא מאור

 3 על עולה
'?מ  

� � � � 

 כ�
 

� 

 ריהוט ועיצוב פני�

 הא� .38
 הריהוט
 מותא�
 לדיירי�

?שינה בחדר  

 מיטות 2
 גב בלי נוער

. מיטה
 ליד שידות

. המיטות

 2. אקומודה
. ארונות
. טלוויזיה

 כבד פירזול
 חדר בריהוט

 מהווה שינה
 בעיה
 בטיחותית

 הדיירי� כי
" חוטפי�"

  מכות ממנו

 . 
 

� � �  � 

 הא� .39
 הריהוט
 מותא�
 לדיירי�
 בחדר
 מגורי�

?)סלו (  

� � � � מע. ריהוט 
 מלא אלו 
 חו� בצבע

 נות 
 הרגשה
 ביתית
. ונעימה  

� 

 הא� .40
 שינה בחדר
 מספר יש

 מקומות
 אחסו 
 לחפצי
?הדיירי�  

 לא
 חסרי�
 מקומות
 אחסו 
 לשמיכות

 ור#ח
 ומדפי�
 לחפצי�
 אישיי�

� � � � � 

  התקוו פתח הוסטל ומסקנות לגבי ממצאי�  3.2.2

  

  תקוות� פתח  בהוסטל קיי� תיאור מצב :7 טבלה

  

 א. תיאור המסגרת

תקווה� פתח הוסטל: המסגרת ש�  
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)דיור מסגרת( הוסטל: המסגרת סוג  

תקווה�פתח', א/40 קפל : המסגרת כתובת  

9216447�03: טלפו� מסגרת  

תקווה�עיריית פתח:  בעלות  

.מלאה תפוסה זוהי. דיירי� 20: בפועל דיירי�' מס  

. בינוני עד קל פיגור: הדיירי� של לקות סוג  

.דיירי� 20: המסגרת מתוכננת לה� הדיירי�' מס  

.נשי� 8, גברי� 12: מי� הדיירי�  

.מאריאל דיירי� 2�ו ת"מפ דיירי� 18? הדיירי� מגיעי� מהיכ�  

 יוצאי� לשבועיי� אחת. בהוסטל גרי� הדיירי�? משפחות ביקורי/שהייה יניותמד

.למשפחותיה�  

.ליווי או הסעה ע� 10, עצמאיי� 10? בניידות העצמאות רמת  

 פעילות. להוסטל מחו. תעסוקה, אוכל, דיור ?לדיירי� מספקת שהמסגרת השירותי� ה� מה

.הקהילתי במרכז התעמלות חוגי: כגו , פנאי  

 ב.  תיאור הבניי� וסביבתו

.ב  קומה אחת, חדש בניי  זהו. חינו& מוסדות של בסביבה רבי  חולי��בית באזור נמצא הבניי    

.2004: שנת פתיחה בפועל  

 ג. תיאור חצר הבניי�

 מתקני בה אי . ניידי� כיסאות מניחי� ועליה מרוצפת החצר. הבניי  כל את מקיפה החצר

. דרו� לצד הפונה, הסלו  מ  יציאה משטח יש. משחקי�  

 ד. תיאור פני� הבניי�

. ונעימה ביתית הרגשה קיימת הבניי  בפני�  

.תזוזה למניעת לרצפה הצמדות ע� השטיחי�. ווייט�או# בצבע קרמיקה: ריצו#  

אוטומאטית אש כיבוי מערכת ציוד לצור& הנמכה ע� בטו  תקרת  

בהירי� וילונות: פנימית הצללה  

 חזיתות 2 יש' א שינה בחדר. וחו�' בז בצבעי שינה בחדרי הריהוט. שינה חדרי 10 יש: שינה חדרי

 אזור של המערבי באג#. 'מ 1.03: מהרצפה חלו  גובה. לשניה אחת °90 בזוית חזית בכל וחלו 

.מחשב פינת יש. שינה בחדרי אוויר מיזוג צרי& ולא, מהי� רוח בקי. יש מגורי�  

 שירותי� חדר בכל חלו  יש, היטב מאווררי�. שינה דרילח צמודי� :ושירותי� אמבטיה חדרי

. ומקלחת  

 לחדר בסמו&. 'מ 1.5 �כ גובה עד הקירות על קרמיקה יש. מקלחוני� רק, בהוסטל אמבטיה אי 

.שירותי� תאי שני יש) סלו ( מגורי�  

ובסמו& , )סלו (חדר מגורי� , נמצאת בחלל משות# אחד גדול ע� אזור הכניסה: פינת אוכל

.רדי הצוותלמש  

:)סלו�( מגורי� בחדר  

� בשעות בסלו  מערבית שמש יש. מרוצ# המשטח. לחצר יציאה למשטח הסלו  מ  הזזה דלת יש 
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.צ"אחה  

�.גלגלי� כסאות של לנגישות מותא� ההוסטל. סקאי ריפוד ע� מלא מע. עשוי הריהוט   

 ו. תוצאות מדידות אקלימיות

15:25: מדידה שעת; 30.3.06: מדידה תארי&  

 לחות יחסית טמפרטורה ממוצעת כיוו  הפניית החלונות חלל

C צפו  פינת אוכל °23.5  41% 

'חדר שינה א  לצפו  אחד חלו  

למזרח שני וחלו   

C °23.3   41% 

)סלו (חדר מגורי�  C מערב  °23.4  41% 

C מערב מטבח  °23.6  43% 

C מזרח אזור כניסה ראשית °23.5  41% 
 

  

  

  תקווה פתח הוסטל הלמנ ע� ראיו�:  8טבלה 

  

קידר טל:  המנהל ש�  

050 �85544715: נייד  

  30.03.06: תארי  הראיו�

.לתחנת אוטובוס טובה נגישות קיימת? קהילתיי� לשירותי� הנגישות על דעת  מה  

 קשה ולכ  מדי גדולי� המשות# האזור שטחי? המסגרת שבהפעלת מבחינת  הקשיי� מה�

 מכונת קנו כ& ולש�, אלה גדולי� שטחי� לנקות לדיירי� קשה כ  וכמ. ביתית אווירה ליצור

.שטיפה  

 ולא חינו& מבני ע� אזור וזהו מאחר?  המסגרת נמצאת בה מהסביבה מרוצה ה/את כמה עד

.שליליי� לאנשי� משיכה מקו� ומהווה שומ� האזור בלילה, מגורי� שכונת  

?המסגרת אתנמצ בו בבני� הפיסיי� מהתנאי� מרוצה ה/את כמה עד  

�  .הביתית באווירה פוג� וזה הבניי  במרכז המשרדי� את מיקמו 

� את ומסב& מייקר: הבעיה. איש 20 של לבית אבסורד שזהו אמפר 400 של חשמל לוח עשו 

. התחזוקה  

�.יקרות אש בקורות: הבעיה, אש כיבוי להפעלת משאבות חדר לגבי   

�anti-slip קרמיקה אמבטיה בחדר  וניקיו  תחזוקה ותלבעי גורמת   

�לניקיו  קשי� הזזה חלונות   

�בהוסטל ישני� אינ� והמדריכי� מאחר דרוש אינו מדרי& חדר   

�. חור# שמיכות עבור לדוגמא, איחסו  מקומות יותר דרושי�   

  

 דיור"ב קיימות ההנחיות לפי הנבנ תקוה פתח הוסטל של   בני הא� :ראשונה מחקר שאלת

  .להל  9  בטבלה תשובה קבלה ? "פיסי לתכנו  מדרי& � שכלי פיגור ע� לאנשי� בקהילה
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 להנחיות בהשוואה תקווה פתח בהוסטל פיסי סובב של ומדידות ממצאי� מתצפיות: 9 טבלה

  תואמות

  

 הערות לא רלבנטי לא  כ� מאפייני סובב פיסי
 א. סביבת הבני�

 הנגישות הא� .1
 השירותי� למירב

?ברגל בהליכה הינה  
   כ 

 

 תחנת שי הא� .2
 במרחק אוטובוס

 לדלת עד סביר הליכה
?לבני  הכניסה  

   כ 

 

 הגישה דר& הא� .3
 עד האוטובוס מתחנת
 מרוצפת הבני  לחצר

? ותקינה  

  לא 

 ממתכת מדרגות גר� היא הגישה דר&
 ש�, סמו& בניי  לחניו  יורד אשר

 את חוסמות אשר מכוניות חונות
הדיירי� עבור המעבר  

 רמזור יש הא� .4
 מתחנת שההגי בדר&

?לבני  האוטובוס  
 לא רלבנטי   

 לא חוצי� כביש

 מעבר יש הא� .5
 הגישה בדר& חציה

 האוטובוס מתחנת
? לבני   

   כ 

 בתחנה הסופית

 ב. חצר הבני�

 גישה קיימת הא� .6
 החניה מאיזור נוחה

 רכב מכניסת או
 אזור אל שירות

?המטבח של האחסו   

   כ 

 

 גישה קיימת הא� .7
 אל המטבח מ  נוחה

?האשפה רחד  
   כ 

 

 גישה קיימת הא� .8
 אל כביסה מחדר נוחה

 המשק חצר איזור
 הכביסה תליית לצור&

?לייבוש  

   כ 

 

 ג. פני� הבני�
 מער  פונקציונלי

 דלת ישנה הא� .9
 אחת ראשית כניסה

 המגורי� לאיזור
 לבי  בינו המקשרת

 הפונקציות איזור
?המשותפות  

 כ 

   

 השטח הא� .10
 הכניסה לדלת הסמו&

 משמש יתהראש
 עבור( קטנה כמבואה

?)מעילי� תליית  

  לא 

 

 אל הכניסה הא� .11
 השירותי� יחידת

 מתו& ישירה אינה
?שינה חדר  

   כ 

 שירותי� חדר יש שינה חדר לכל
  ומקלחת
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 הערות לא רלבנטי לא  כ� מאפייני סובב פיסי

 פינת ישנה הא� .12
) פנאי חדר( ישיבה

 חדרי בי  המקשרת
 ויחידות שינה

?שירותי�  

   כ 

 4 של קבוצות שתי, חדרי� 10 מתו&
 ע� פנאי חדר חולקות חדרי�
 הנותרי� החדרי� שני. טלוויזיה

.אחת ישיבה פינת חולקי�  

 פינת הא� .13
 קטנה מטבחו 

 אחד בחלל משולבת
.הישיבה פינת ע�  

   כ 

 מי� נקודת כוללת מטבחו  פינת
  מטבח וארונות

 מימדי� גיאומטריי�

 רוחב הא� .14
 לא הינו המסדרו 

 וגובהו' מ 1.1 � מ פחות

'?מ 2.4  

   כ 

' מ 1.4: רוחב  

  מונמכת לתקרה עד' מ 2.4: גובה

 חדר גודל הא� .15
 דיירי� שני עבור שינה

 ללא( ר"מ 12 הינו
?       )ארונות  

   כ 

:'א שינה חדר  

'מ 3.40: רוחב  

'מ 5.10: אור&  

ר"מ 17.34: שטח  
:'ב שינה חדר  

'מ 3.52: רוחב  

'מ 6.36: אור&  

ר"מ 22.4: שטח  

 אור& הא� .16
 הממוק� המטבחו 

 בפינת שהני בתו&

'?מ 1.5 הינו ישיבה  

   כ 

'מ 1.80: אור&  
 

 תא מידות הא� .17
 לפחות ה  שירותי�

 ואור&' מ 0.9 רוחב

'?מ 1.5  

   כ 

:מקלחת ע� שירותי� חדר  

'מ 1.40: רוחב  

'מ 2.30: אור&  

 דלת רוחב הא� .18
 הינה שירותי� תא

'?מ 0.67 לפחות  

   כ 
'מ 0.90: רוחב דלת  

 תא מידות הא� .19

 0.9 רוחב: ה  מקלחת

'?מ 0.9 ואור&' מ  

   כ 

:מקלחת ע� שירותי� חדר  

'מ 1.40: רוחב  

'מ 2.30: אור&  

 תא לפני הא� .20
 פנוי שטח יש מקלחת

:  במידות להתלבשות

 ואור&' מ 0.9 רוחב

'?מ 0.9  

   כ 

' מ 1.3 במידות פנוי שטח יש X 'מ 1.9   

 נגישות

 גישה קיימת הא� .21
 לחדר ונוחה ישירה

 מגורי� מאזור כביסה
?משות# אזורמ או  

 כ 

 של שני מצד נמצאת כביסה מכונת  
 המטבח

 בטיחות

 הינו הריצו# הא� .22
 או טרצו מאריחי

 מחוספסת קרמיקה
?החלקה למניעת  

   כ 

 קרמיקה מחוספסת 
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 הערות לא רלבנטי לא  כ� מאפייני סובב פיסי

 נמנעת הא� .23
 כנפי של הבלטה

 אל פתוחי� חלונות
?החדר תו&  

   כ 

 סגור הוא א&, כנ# חלו  יש אוכל בחדר
. כלל בדר&  

 תא דלת הא� .24
 כלפי נפתחת שירותי�
 למנוע כדי(? חו.

 י"ע הדלת חסימת
).שהתמוטט דייר  

   כ 

 

 קומה בכל הא� .25
 שני קיימי� מפלס או

 נפרדי� מילוט פתחי
?מזה זה המרוחקי�  

   כ 

דלתות יציאה לגינה  5יש   

 הדלתות ספי הא� .26

 1.5 על עולי� אינ 
?מ"ס  

   כ 
 

 לוח קיי� הא� .27
 אש לגילוי בקרה

 לכניסה בסמו&
 בחדר או הראשית

?הצוות  

   כ 

 מרכזית אש וכיבוי גילוי מערכת יש
 בכל ומתזי� גלאי� ע� הבניי  לכל

 חלל

 נוחות אקלימית

 שטח הא� .28

  12% מהווה החלונות
?שינה חדר משטח  

   כ 

  10ראה טבלה  

 שטח הא� .29

 8% מהווה החלונות
?אוכל פינת משטח  

   כ 
 

 בחדר הא� .30
 יש) סלו ( מגורי�

 כולל חבשט חלונות

 רצפת משטח 8% של
?החדר  

   כ 

10 ראה טבלה   

 האויר מיזוג הא� .31
 באמצעות מתבצע
?מפוצלי� מזגני�  

   כ 

 בהפעלה מפוצל מזג  שינה בחדרי
 מקומית

  מרכזי אוויר מיזוג מרכזיי� בחדרי�

 כביסה חדר הא� .32
?היטב מאוורר  

   כ 
 

 נוחות אקוסטית

הא� יש תקרה  .33
?אקוסטית  

   כ 
שינה בחדרי ג� סטיתאקו תקרה יש  

 פני� קירות הא� .34
 בידוד בעלי הינ�

 45 של אקוסטי
?דציבל  

   כ 

 קירות בלוקי�

 מטרדי� אי  הא� .35
                  אקוסטיי�

 מחו.  סביבתייי�   
?לבני   

   כ 

  10ראה טבלה  

 נוחות ראייה
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 הערות לא רלבנטי לא  כ� מאפייני סובב פיסי

 חדר בתקרת הא� .36
 מאור נקודת יש שינה

?אור&' מ 4.5 לכל  

   כ 

  10 ראה טבלה 

 בחדר הא� .37
 המרחק) סלו ( מגורי�

 לא מאור נקודות בי 

'?מ 3 על עולה  

   כ 

 

 ריהוט ועיצוב פני�

 הריהוט הא� .38
 בחדר לדיירי� מותא�

?שינה  
   כ 

 3 ארו , ארונית, מיטה יש דייר לכל
 שני, מעוטרות מראות, שולח , דלתות

 יש. מלא מע. הריהוט. כיסאות
. השולח  על פרטית טלוויזיה  

 הריהוט �הא .39
 בחדר לדיירי� מותא�

?)סלו ( מגורי�  
   כ 

 כיסאות ע. מרופדי� 

 שינה בחדר הא� .40
 מקומות מספיק יש

 לחפצי אחסו 
?הדיירי�  

   כ 

 

  

  

� שכלי פיגור ע� לאנשי� בקהילה דיור"ב קיימות הנחיות תכנו  הא�:  שנייה מחקר שאלת 

 בטבלה תשובה קבלה ?  ל פתח תקוהדיירי� בהוסט של לצרכי� מתאימות" פיסי לתכנו  מדרי&

  .להל  10

  

  תקווה פתח בהוסטל פיסי סובב מסקר מסקנות:  10טבלה 

  

 אזור משות� אזור מגורי� 
חלל                                

 
                     הנחיה

  תואמת
פיסי לתכנו� במדרי   

חדר  חדר שינה
אמבטיה 
 ושירותי�

, מטבח
חדר 
 כביסה 

כל פינת או
  

חדר 
מגורי� 

)סלו�(  

 כניסה
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות
 מער  פונקציונאלי

 ישנה הא� .9
 כניסה דלת

 ראשית
 אחת
 לאיזור
 המגורי�
 המקשרת

 לבי  בינו
 איזור
 הפונקציות
המשותפות
? 

� � � � � כ� 
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 אזור משות� אזור מגורי� 
חלל                                

 
                     הנחיה

  תואמת
פיסי לתכנו� במדרי   

חדר  חדר שינה
אמבטיה 
 ושירותי�

, מטבח
חדר 
 כביסה 

כל פינת או
  

חדר 
מגורי� 

)סלו�(  

 כניסה
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 השטח הא� .10
 הסמו&
 לדלת
 הכניסה
 לפינת
 הישיבה
 משמש
 כמבואה

 עבור קטנה
 תליית
?מעילי�  

� � � � � לא 

 הא� .11
 אל הכניסה

 יחידת
 השירותי�

 ישירה אינה
 חדר מתו&

?שינה  

 חדר לכל
 חדר יש שינה

 שירותי�
, ומקלחת
 הכניסה

ישירה  אינה  

� � � �  

 ישנה הא� .12
 ישיבה פינת

) פנאי חדר(
 המקשרת

 כל בי 
 שלושה

?שינה חדרי  

 4 לכל
 יש חדרי�

 ע� פנאי חדר
 טלוויזיה

� � � � � 

 פינת הא� .13
 מטבחו 

 נהקט
 משולבת

 אחד בחלל
 פינת ע�

?הישיבה  

 פינת
 מטבחו 
 כוללת

 מי� נקודת
 וארונות
 מטבח

� � � � � 

 מימדי� גיאומטריי�

 רוחב הא� .14
 המסדרו 

 לא הינו
� מ פחות 

' מ 1.1

 2.4 וגובהו
'?מ  

� � � � � 1.4: רוחב 
' מ  

 2.4: גובה
 עד' מ

 לתקרה
 מונמכת

 גודל הא� .15
 שינה חדר

 שני עבור
 הינו דיירי�

 ר"מ 12
 ללא(

?  )ארונות  

 3.4: רוחב
.'מ  

 5.1: אור&
.'מ  

 17.34: שטח
ר"מ  

 �  � � � � 
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 אזור משות� אזור מגורי� 
חלל                                

 
                     הנחיה

  תואמת
פיסי לתכנו� במדרי   

חדר  חדר שינה
אמבטיה 
 ושירותי�

, מטבח
חדר 
 כביסה 

כל פינת או
  

חדר 
מגורי� 

)סלו�(  

 כניסה
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 אור& הא� .16
 המטבחו 
 הממוק�

 נישה בתו&
 בפינת

 הינו ישיבה

'?מ 1.5  

 1.8: אור&
'מ  
 

� � � � � 

 מידות הא� .17
 תא
 שירותי�

 רוחב: ה 

' מ 0.9

 1.5 ואור&
'?מ  

� חדר 
 ע� שירותי�

:מקלחת  

 1.4: רוחב
'מ  

 2.3: אור&
'מ  

� � � � 

 רוחב הא� .18
 תא דלת

 שירותי�

 0.67 הינה
'?מ  

�: רוחב דלת 

'מ 0.9  

� � � � 

 מידות הא� .19
 מקלחת תא

 רוחב: ה 

' מ 0.9

 0.9 ואור&
'?מ  

� חדר 
 ע� שירותי�

:מקלחת  

 1.4: רוחב
'מ  

 2.3: אור&
  .'מ

� � � � 

 לפני הא� .20
 מקלחת תא

 שטח יש
 פנוי
 להתלבשות
:  במידות

 0.9 רוחב
 ואור&' מ

'?מ 0.9  

� פנוי שטח יש 

 1.3 במידות

' מ X 'מ 1.9   

� � � � 

 נגישות

 קיימת הא� .21
 גישה
 ישירה

 לחדר ונוחה
 כביסה
 מאזור

 או מגורי�
 מאזור
?משות#  

� � מכונת 
 כביסה
 נמצאת

 שני מצד
 של
. המטבח

 דר& גישה
 אזור
 משות#

� � �� 

 
 
 
 בטיחות
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 אזור משות� אזור מגורי� 
חלל                                

 
                     הנחיה

  תואמת
פיסי לתכנו� במדרי   

חדר  חדר שינה
אמבטיה 
 ושירותי�

, מטבח
חדר 
 כביסה 

כל פינת או
  

חדר 
מגורי� 

)סלו�(  

 כניסה
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 הא� .22
 הריצו#
 הינו
 מאריחי

 או טרצו
 קרמיקה
 מחוספסת

 מניעתל
?החלקה  

 קרמיקה מחוספסת

 נמנעת הא� .23
 של הבלטה

 חלונות כנפי
 פתוחי�
 לתו&
?החדר  

 בחדר חלונות הזזה
 יש אוכל
 כנ# חלו 
 הוא א&
 בדר& סגור

 כלל

 חלונות הזזה

 דלת הא� .24
 תא
 שירותי�
 נפתחת

? חו. כלפי
 למנוע כדי(

 חסימת
 י"ע הדלת

 דייר
)שהתמוטט
. 

��  כ  � � � 

 בכל הא� .25
 או קומה

 מפלס
 שני קיימי�

 פתחי
 מילוט
 נפרדי�
 המרוחקי�

?מזה זה  

� � � � �דלתות  5יש  
יציאה 
 לגינה

 ספי הא� .26
 הדלתות

 עולי� אינ 

 1.5 על
?מ"ס  

 כ�

 קיי� הא� .27
 בקרה לוח

 אש לגילוי
 בסמו&
 לכניסה

 או הראשית
 בחדר
?הצוות  

� � � � � מערכת יש 
 וכיבוי גילוי
 מרכזית אש

 הבניי  לכל
 גלאי� ע�

 כלב ומתזי�
 חלל
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 אזור משות� אזור מגורי� 
חלל                                

 
                     הנחיה

  תואמת
פיסי לתכנו� במדרי   

חדר  חדר שינה
אמבטיה 
 ושירותי�

, מטבח
חדר 
 כביסה 

כל פינת או
  

חדר 
מגורי� 

)סלו�(  

 כניסה
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 נוחות אקלימית

 שטח הא� .28
 החלונות
 מהווה

12% 
 חדר משטח

?שינה  

 יש' א בחדר
. חלונות שני

 1.3: אור&
: רוחב. 'מ

. 'מ 1.13

 1.47: שטח
. ר"מ  
 כולל שטח

: חלונות שני

.ר"מ 2.94  
' ב בחדר

 1.8: אור&
: רוחב. 'מ

 שטח. 'מ 1.4

 2.5: כולל
.ר"מ  

� � � � � 

 שטח הא� .29
 נותהחלו

 8% מהווה
 פינת משטח

?אוכל  

� � �� כ�  � 
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 אזור משות� אזור מגורי� 
חלל                                

 
                     הנחיה

  תואמת
פיסי לתכנו� במדרי   

חדר  חדר שינה
אמבטיה 
 ושירותי�

, מטבח
חדר 
 כביסה 

כל פינת או
  

חדר 
מגורי� 

)סלו�(  

 כניסה
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 שטח הא� .30
 החלונות

 8% מהווה
 חדר משטח

 מגורי�
?)סלו (  

� � � � רוחב 
: סלו 

. 'מ 6.36
 אור&
: סלו 

. 'מ 3.52
 שטח
: סלו 

.ר"מ 22.4  
 רוחב
:חלו   

.'מ 1.4  
 אור&
:חלו   

.'מ 1.8  
:חלו  שטח  

.ר"מ 2.52  
 שטח
 חלונות
 מהווה

11.2% 
 משטח
. הסלו   

� 

 מיזוג הא� .31
 האויר
 מתבצע
 באמצעות
 מזגני�
?מפוצלי�  

 שינה בחדרי
 מפוצל מזג 

 בהפעלה
 מקומית

 חשמל תנור
 ספירלה ע�

. כפולה
 הדלקה
 מבחו.

 מערכת מיזוג אויר מרכזית

 חדר הא� .32
 הכביסה
 מאוורר
?היטב  

� �� כ�  � � 

 נוחות אקוסטית

הא� יש  .33
תקרה 
?אקוסטית  

 כ�

 קירות הא� .34
 הינ� פני�
 דודבי בעלי

 של אקוסטי

?דציבל 45  

אקוסטי בידוד ע� בלוקי� קירות  

 אי  הא� .35
 מטרדי�
 אקוסטיי�

                   
 סביבתייי� 

 מחו.
?לבני   

.חינו& מוסדות בסביבה  
.בהוסטל שוהי� אינ� הדיירי� כשרוב היו� בשעות ש� הפעילות  
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 אזור משות� אזור מגורי� 
חלל                                

 
                     הנחיה

  תואמת
פיסי לתכנו� במדרי   

חדר  חדר שינה
אמבטיה 
 ושירותי�

, מטבח
חדר 
 כביסה 

כל פינת או
  

חדר 
מגורי� 

)סלו�(  

 כניסה
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות
 נוחות ראיה

 הא� .36
 בתקרת

 שינה חדר
 נקודת יש

 לכל מאור

' מ 4.5
?&אור  

 נקודות 2

( מאור PL( 
 חדר לאור&

'מ 5.1 של  

� � � � � 

 בחדר הא� .37
 מגורי�

) סלו (
 בי  המרחק

 נקודות
 לא מאור

 3 על עולה
'?מ  

� � � � כ� 
מנורות 
שקועות 
 בתקרה

� 

 ריהוט ועיצוב פני�

 הא� .38
 הריהוט
 מותא�
 לדיירי�
 בחדר
?שינה  

 יש דייר לכל
, מיטה
, ארונית

, שולח , ארו 
 מראות

 2, מעוטרות
. כיסאות

 מע. הריהוט
 יש. מלא

 טלוויזיה
 על פרטית

. השולח   

 וילו  דרוש
 מקלחת

.ארו& יותר  

� � � � 

 הא� .39
 הריהוט
 מותא�
 לדיירי�
 בחדר
 מגורי�

?)סלו (  

� � � � ע. כיסאות 
 מרופדי�

' בז בצבעי
.וחו�  

� 

 בחדר הא� .40
 יש שינה

 מספיק
 מקומות
 אחסו 
 לחפצי
?הדיירי�  

 יש חדר בכל

 .ארונות 2

 3 ב  ארו  כל
 גב. דלתות

 משמש מיטה
 כוננית
 לחפצי�
.אישיי�  

� � � � � 

  

  

   רות תלמי ומסקנות לגבי הוסטל ממצאי�  3.2.3
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  רות תלמי בהוסטל קיי� מצב תיאור: 11טבלה 

  

 א. תיאור המסגרת

רות בית תלמי: המסגרת ש�  

)הוסטל( מגורי� מסגרת: המסגרת סוג  

השרו �תרמ, 1 התלמי�: המסגרת כתובת  

5492265�03: טלפו� מסגרת  

)חסו  נעמי מנהלת( השרו �רמת �"אקי: בעלות  

.נשי� 4, גברי� 5 � דיירי� 9: בפועל דיירי�' מס  

. בינוני עד קל פיגור: הדיירי� של לקות סוג  

:המסגרת מתוכננת לה� הדיירי�' מס  

.מגבעתיי� מגיע דייר 1, השרו  מרמת מגיעי� דיירי� 8? הדיירי� מגיעי� מהיכ�  

 שבוע� בסופי שיוצאי� דיירי� יש. סגור לא פע� א# הבית? משפחות ביקורי/שהייה מדיניות

.שנשארי� דיירי� ויש ובחגי�  

.מקל בעזרת ג� להתנועע יכול הוא א&, גלגלי� כסא על אחד דייר יש? בניידות העצמאות רמת  

.הורי� הסעות. התעסוקה למסגרות הסעות? המסגרת אל הדיירי� מגיעי� אופ� באיזה  

. סגור לא פע� א# ההוסטל. דבר לכל בית� זהו? לדיירי� מספקת שהמסגרת השירותי� מה�

 אצל משפחות לביקור מוקדש בשבוע יו�. למשפחותיה� נוסעי� הדיירי� ובחגי� שבוע�בסופי

. הדיירי�  

 צפייה, אוכל פינתב בצוותא אכילה, במקלט הנמצא ספורט בחדר התעמלות :ה  נוספות פעילויות

. המגורי� באזור פרטיות ישיבה לפינות מקו� אי  ההנהלה דעת לפי. בסלו  בטלויזיה בצוותא

.מונד� בתל טיפולי רכיבה מרכז: למסגרת מחו. פעילויות קיימות. במקלט מחשבי� על עבודה  

.זרחי' רכא י"ע שכלי פיגור ע� לאנשי� כהוסטל תוכנ  הבניי  :הבניי� שיפו)/הבניי� מתכנ� ש�  

.1991: שנת הקמה  

 ב.  תיאור הבניי� וסביבתו

 נמצא הבניי . נעול ברזל שער ע� מגודר. גינה מוק#. ומרת# אחת קומה ב  קרקע צמוד בית זהו

 לשטח ייעוד לשינוי הפשרה בתהלי& נמצא החקלאי השטח. תות שדות של חקלאי שטח בלב

. מגורי� בנייני עוד בסביבה שיש כ& מגורי�  

 ג. תיאור חצר הבניי�

 יש הצפונית בחזית. הבני  של מערבית וחזית מזרחית חזית, צפונית חזית לאור& משתרעת החצר

 החלק בי  גבהי� הפרשי יש. החוצה הנפתחות דלתות 3� מ המורכבת) סלו ( המגורי� מחדר יציאה

 פרי עצי טמע ע� מרוצפת החצר. בטיחותית בעיה המהווה דבר� החצר של הצפוני והחלק המזרחי

 מתקני� בחצר אי . מפלסטיק וכסאות שולחנות בחצר יש. מע. פרגולה יש הצפוני בחלק. וגינו 

.הראשית הכניסה פונה ואליה ספסלי� 3 יש המערבית בחצר. בכדור למשחק  
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 ד. תיאור פני� הבניי�

. 'מ 2.65: הבני  פני� גובה  

.כפולה זכוכית ע� אלומיניו�: חלונות  

.בד וילונות: פנימית הצללה   

 בקומת הקרקע:

.וריפוד עגולות פינות ע� בוק ע.: ריהוט. ישיבה פינות שתי ב ) סלו�( מגורי� חדר  

, ע. שולח : רהוט). סלו (מגורי� חדר ע� משות# בחלל ונמצאת מזרח לצד פונה אוכל פינת 

. גגו :  אוכל ופינת) סלו (מגורי� חדר הצללת. מרופדי� ע. כסאות  

. חו. כלפי נפתחת דלת. מ"ס 80: דלת רוחב'  מ 2.8: רוחב' מ 5.6: אור&. דרו� לצד פונה: מטבח

 ארונות וכיסאות מע. אוכל שולח . מ"ס 75/מ"ס 130: חלונות שטח. צפו  לכיוו  פונה. הזזה חלו 

 דיירי� לשני מגורי� חדרי כשלימינו, מערב לצד מזרח מצד מסדרו�. ועליוני� תחתוני� מטבח

). אחרת לפונקציה תוכנ ( הנוכחי לשימושו הוסב לאחרונה אשר אחד לדייר רחד ומשמאלו בחדר

. כביסה לתליית לחצר יציאה המסדרו  בסו#  

.לצוות ושירותי� אמבטיה חדר אליו סמו&. הזזה חלונות בו יש :לצוות חדר  

 שינה חדרי 2, אמבטיה+  לבודד שינה חדר. (אמבטיה חדרי 4�ו  שינה חדרי 5 יש: שינה חדרי

 כוו . מ"ס 80: שינה בחדר דלת רוחב). אמבטיה 1+  לשניי� שינה חדרי 2, אמבטיות 2+  שניי�ל

. פני� כלפי: פתיחה  

 70 ברוחב דלת. מ"ס 150/160 שירותי� מימדי. 'מ 2 גובה עד קרמיקה: ושירותי� אמבטיה חדרי

. פנימה נפתחת מ"ס  

בקומת מרת#: חדר תרופות ממוק�  בקומת כניסה ,כ& שהוא גור� להצרת הפודסט העליו  של 

 ובו ופעילויות ספורט חדרכ משמש. דרו� לצד פונה המרת#. מרת# לקומת היורד המדרגות גר�

. מחשב פינת  

 ה. תצפיות ומדידות בשטח

 מסדרונות, כניסה; ושירותי� אמבטיה חדר; שינה חדר: הבאי� בחללי� ומדידות תצפיות נערכו

 הללו מהחללי� אחד כל לגבי. הבניי  חצר, )סלו ( מגורי� חדר, אוכל פינת, מטבח; מדרגות וחדר

  .שרואינו הדיירי� של שינה בחדרי בוצעו והמדידות התצפיות .דיירי� 6 רואיינו

 ו. תוצאות מדידות אקלימיות  תארי&:21.6.06   שעת מדידה:  13:20

 לחות יחסית טמפרטורה ממוצעת כיוו  הפניית החלונות חלל

רחמז פינת אוכל  C °29.45  70% 

C דרו� מטבח °29.4  70% 

)סלו (חדר מגורי�  C צפו   °28.2  70% 

C ממזרח למערב מסדרו  °29.25  70% 

C צפו  חדר שינה לשניי� °28.8  70.5% 

C דרו� חדר אמבטיה °28.85  71.5% 
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  רות תלמי הוסטל מנהלת ע� ראיו�:  12טבלה 

  

)בפועל מנהלת( זק רוזי:  המנהל ש�  

5949539�052: נייד  

21.06.06: תארי  הראיו�  

.לאוטובוס טובה נגישות? קהילתיי� לשירותי� הנגישות על דעת  מה  

 קרבה בעיית. מרוצה מאוד?  המסגרת נמצאת בה מהסביבה מרוצה ה/את כמה עד

. במקו� שנבנה אקוסטי קיר באמצעות ברובה נפתרה) דרו� בצד( 5 כביש של לאוטוסטראדה

 בצד הנמצא לבודד החדר את להוציא � צפו  בצד השינה חדרי את מיק� אשר  תכנו  ובאמצעות

.דרו�  

?המסגרת בהפעלת לקשיי� מבחינת  הגורמי� הפיסי הסובב מבחינת הבעיות מה�  

� של בעייה ויש תקינה אינה במקלחות הניקוז מערכת. באינסטלציה במיוחד בתחזוקה בעיות  

.הצפות  

� מאוד וזה הצוות של שירותי� בחדר משתמשי� אורחי� יו�כ. לאורחי� שירותי� חסרחדר  

. מפריע  

� מאוד חיוני" � ולהתלבשות כסא להניח פנוי שטח חסר, מדי צפופי� ושירותי� אמבטיה חדרי  

".וחסר  

�, חשמלית וונטה ע� רק, איוורור חלו  בלי הינו לבודד שינה לחדר הצמוד ומקלחת שירותי� חדר  

. ריחות בעיית ויש  

�.מהשירותי� מופרדות לא מקלחות    

�.מדי רחב המסדרו     

�.חו� צובר הבניי  בקי.. תקי  לא תרמי בידוד    

�.רטיבות בקירות    

  

 דיור"ב קיימות ההנחיות לפי הנבנ רות תלמי הוסטל של   בני הא�: ראשונה מחקר שאלת

  .להל  13  להבטב תשובה קבלה ? "פיסי לתכנו  מדרי& � שכלי פיגור ע� לאנשי� בקהילה

  

 להנחיות בהשוואה רות תלמי בהוסטל פיסי סובב של ומדידות ממצאי� מתצפיות: 13טבלה 

  תואמות

  

 הערות לא רלבנטי לא  כ� מאפייני סובב פיסי
 א. סביבת הבני�

 למירב הנגישות הא� .1
 בהליכה הינה השירותי�

?ברגל  

 נוסעי� לא במונית ליווי ע� נוסעי� לא רלבנטי   
ברגל הולכי� ולא י�באוטובוס  

 אוטובוס תחנת יש הא� .2
 עד סביר הליכה במרחק

?לבני  הכניסה לדלת  

רלבנטי לא    

 הגישה דר& הא� .3
 לחצר עד האוטובוס מתחנת

? ותקינה מרוצפת הבני   

רלבנטי לא    
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 הערות לא רלבנטי לא  כ� מאפייני סובב פיסי

 בדר& רמזור יש הא� .4
 האוטובוס מתחנת הגישה

?לבני   

 לא רלבנטי  

 חציה מעבר יש הא� .5
 חנתמת הגישה בדר&

? לבני  האוטובוס  

 לא רלבנטי  

 ב. חצר הבני�

 נוחה גישה קיימת הא� .6
 מכניסת או החניה מאיזור

 אזור אל שירות רכב
?המטבח של האחסו   

 מאוד נוחה   כ 

 נוחה גישה קיימת הא� .7
 חדר אל המטבח מ 

?האשפה  

 יש עמדת אשפה בחו.   כ 

 נוחה גישה קיימת הא� .8
 חצר איזור אל כביסה מחדר

 תליית לצור& שקהמ
?לייבוש הכביסה  

: פתח רוחב. המסדרו  בסו# יציאה   כ 

 כנפיי� 2�מ עשויה הדלת. מ"ס 150
.סורגי�+  חו. כלפי נפתחות מזכוכית  

 ג. פני� הבני�
 מער  פונקציונלי

 כניסה דלת ישנה הא� .9
 לאיזור אחת ראשית
 בינו המקשרת המגורי�

 הפונקציות איזור לבי 
?המשותפות  

14אה טבלה  ר   כ   

 

 הסמו& השטח הא� .10
 הראשית הכניסה לדלת

 עבור( קטנה כמבואה משמש
?)מעילי� תליית  

.ראשית כניסה ליד מבואה   כ   
14  טבלה ראה  

 יחידת אל הכניסה הא� .11
 ישירה אינה השירותי�

?שינה חדר מתו&  

14ראה טבלה     כ   

 ישיבה פינת ישנה הא� .12
 בי  המקשרת) פנאי חדר(

 חידותוי שינה חדרי
?שירותי�  

 של עול� תפיסת לפי מוטעית הנחיה  לא 
השרו �רמת �"אקי  

 מטבחו  פינת הא� .13
 אחד בחלל משולבת קטנה

.הישיבה פינת ע�  

  לא רלבנטי  

 מימדי� גיאומטריי�

 המסדרו  רוחב הא� .14

' מ 1.1 �מ פחות לא הינו

'?מ 2.4 וגובהו  

.מדי רחב מסדרו    כ   
12  טבלה ראה  

 שינה חדר גודל הא� .15

 12 הינו דיירי� שני עבור
?       )ארונות ללא( ר"מ  

    כ 

 המטבחו  אור& הא� .16
 בפינת נישה בתו& הממוק�

'?מ 1.5 הינו ישיבה  

  לא רלבנטי  

 תא מידות הא� .17
 רוחב לפחות ה  שירותי�

'?מ 1.5 ואור&' מ 0.9  

14ראה טבלה     כ   
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 הערות לא רלבנטי לא  כ� מאפייני סובב פיסי

 תא דלת רוחב הא� .18

 0.67 לפחות הינה שירותי�
'?מ  

'מ 0.7   כ   

 מקלחת תא מידות הא� .19

 0.9 ואור&' מ 0.9 רוחב: ה 
'?מ  

שירותי� תא ע� משולב מקלחת תא   כ   

 מקלחת תא לפני הא� .20
 להתלבשות פנוי שטח יש

' מ 0.9 רוחב:  במידות

'?מ 0.9 ואור&  

12ראה טבלה   לא   

 נגישות

 גישה קיימת הא� .21
 כביסה לחדר ונוחה ישירה

 מאזור או מגורי� מאזור
?שות#מ  

 מתו& המסדרו    כ 

 בטיחות

 הינו הריצו# הא� .22
 קרמיקה או טרצו מאריחי

?החלקה למניעת מחוספסת  

 טרצו   כ 

 של הבלטה נמנעת הא� .23
 אל פתוחי� חלונות כנפי

?החדר תו&  

14ראה טבלה     כ   

 שירותי� תא דלת הא� .24
 כדי(? חו. כלפי נפתחת

 י"ע הדלת חסימת למנוע
).שהתמוטט דייר  

להנחיות בנגוד פנימה נפתחת לתד  לא   

 או קומה בכל הא� .25
 פתחי שני קיימי� מפלס
 המרוחקי� נפרדי� מילוט

?מזה זה  

אחת יציאה רק יש במרת#  לא   

 אינ  הדלתות ספי הא� .26

?מ"ס 1.5 על עולי�  

 כ 

 
   

 בקרה לוח קיי� הא� .27
 לכניסה בסמו& אש לגילוי

?הצוות בחדר או הראשית  

    כ 

 נוחות אקלימית

 החלונות שטח הא� .28

 חדר משטח  12% מהווה
?שינה  

14ראה טבלה    כ   

 

 החלונות שטח הא� .29

 פינת משטח 8% מהווה
?אוכל  

14ראה טבלה    כ   

 מגורי� בחדר הא� .30
 בשטח חלונות יש) סלו (

 רצפת משטח 8% של כולל
?החדר  

כ *  14ראה טבלה *      

 האויר מיזוג הא� .31
 מזגני� באמצעות מתבצע

?מפוצלי�  

    כ 

 כביסה חדר הא� .32
?היטב מאוורר  

14ראה טבלה     כ   

 נוחות אקוסטית
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 הערות לא רלבנטי לא  כ� מאפייני סובב פיסי

הא� יש תקרה  .33
?אקוסטית  

רק במסדרו *   לא *  

 הינ� פני� קירות הא� .34

 45 של אקוסטי בידוד בעלי
?דציבל  

 קירות בלוקי�   כ 

 מטרדי� אי  הא� .35
                     אקוסטיי�

?לבני  מחו.  סביבתייי�  

 בקיר וגובל לאוטוסטרדה ו&סמ הבני   לא 
 אקוסטי

 נוחות ראייה

 שינה חדר בתקרת הא� .36

' מ 4.5 לכל מאור נקודת יש
?אור&  

    

 מגורי� בחדר הא� .37
 נקודות בי  המרחק) סלו (

'?מ 3 על עולה לא מאור  

'מ 7 הוא ישיבה פינות 2 בי  המרחק  לא   

 ריהוט ועיצוב פני�

 מותא� הריהוט הא� .38
?שינה בחדר לדיירי�  

    כ 

 מותא� הריהוט הא� .39
 מגורי� בחדר לדיירי�

?)סלו (  

    כ 

 יש שינה בחדר הא� .40
 אחסו  מקומות מספיק

?הדיירי� לחפצי  

    כ 

  

� שכלי פיגור ע� לאנשי� בקהילה דיור"ב קיימות הנחיות תכנו  הא�:  שנייה מחקר שאלת 

 14 בטבלה תשובה בלהיק? תדיירי� בהוסטל תלמי רו של לצרכי� מתאימות" פיסי לתכנו  מדרי&

  .להל 

  

  רות תלמי בהוסטל פיסי סובב מסקר מסקנות:  14 טבלה

  

 אזור משות� אזור מגורי� 
חלל                                

 
                     הנחיה

  תואמת
פיסי לתכנו� במדרי   

חדר  חדר שינה
אמבטיה 
 ושירותי�

, מטבח
חדר 
 כביסה 

פינת אוכל 
  

חדר 
ורי� מג
)סלו�(  

 כניסה
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות
 מער  פונקציונאלי

 ישנה הא� .9
 כניסה דלת

 ראשית
 אחת
 לאיזור
 המגורי�
 המקשרת

 לבי  בינו
 איזור
 הפונקציות
המשותפות
? 

� � � � � כניסה 
 ראשית
 מורכבת

+  מדלת
 בלוקי
 זכוכית

 1.2 ברוחב
'מ  
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 אזור משות� אזור מגורי� 
חלל                                

 
                     הנחיה

  תואמת
פיסי לתכנו� במדרי   

חדר  חדר שינה
אמבטיה 
 ושירותי�

, מטבח
חדר 
 כביסה 

פינת אוכל 
  

חדר 
ורי� מג
)סלו�(  

 כניסה
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 השטח הא� .10
 הסמו&
 לדלת
 הכניסה
 לפינת
 הישיבה

 שמשמ
 כמבואה

 עבור קטנה
 תליית
?מעילי�  

� � � � � אור& 

 3.3: מבואה
.'מ  

 רוחב

 2.1: מבואה
. 'מ  

 אור&
 מבואה

 5.2: נוספת
.'מ  

 רוחב
 מבואה

 2.7: נוספת
.'מ  

 הא� .11
 אל הכניסה

 יחידת
 השירותי�

 ישירה אינה
 חדר מתו&

?שינה  

 כניסה
 רק ישירה

 שינה מחדר
 אשר לבודד

 נוס#
 לאחרונה

 כניסה
 מהמסדרו 

 בי  מפרידה
 השינה חדרי

. והשירותי�  

� � � � 

 ישנה הא� .12
 ישיבה פינת

) פנאי חדר(
 המקשרת

 כל בי 
 שלושה

?שינה חדרי  

� לא � � � � 

 פינת הא� .13
 מטבחו 
 קטנה
 משולבת

 אחד בחלל
 פינת ע�

?הישיבה  

� � � � � 

 מימדי� גיאומטריי�

 רוחב הא� .14
 המסדרו 

 לא הינו
� מ פחות 

' מ 1.1

 2.4 וגובהו
'?מ  

� � � � � 15: אור& 
' מ  

 1.55: רוחב
' מ  
: גובה

 תקרת
 ביניי�

 2.2 בגובה
'מ  
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 אזור משות� אזור מגורי� 
חלל                                

 
                     הנחיה

  תואמת
פיסי לתכנו� במדרי   

חדר  חדר שינה
אמבטיה 
 ושירותי�

, מטבח
חדר 
 כביסה 

פינת אוכל 
  

חדר 
ורי� מג
)סלו�(  

 כניסה
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 גודל הא� .15
 שינה חדר

 שני עבור
 הינו דיירי�

 ר"מ 12
 ללא(

?  )ארונות  

 4.8: אור&
' מ  

 3.3: רוחב
'מ  
:      שטח

ר"מ 15.24  

� � � � � 

 אור& הא� .16
 המטבחו 
 הממוק�

 נישה בתו&
 בפינת

 הינו ישיבה

'?מ 1.5  

      

 מידות הא� .17
 תא
 שירותי�

 רוחב: ה 

' מ 0.9

 1.5 ואור&
'?מ  

� חדרי 2 
 שירותי�
 משולבי�

. מקלחת ע�
: 'א תא

.'מ  2.4/1.8  
: 'ב תא

.'מ 1.8/1.8  

 חדר 1
 שירותי�

 ע� משולב
.אמבטיה  

� � � � 

 רוחב הא� .18
 תא דלת

 שירותי�

 0.67 הינה
'?מ  

� � � � � 

 מידות הא� .19
 מקלחת תא

 רוחב: ה 

' מ 0.9

 0.9 ואור&
'?מ  

� � � � � 

 לפני הא� .20
 מקלחת תא

 שטח יש
 פנוי
 להתלבשות
:  במידות

 0.9 רוחב
 ואור&' מ

'?מ 0.9  

�וחסרלא    � � � � 

 נגישות
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 אזור משות� אזור מגורי� 
חלל                                

 
                     הנחיה

  תואמת
פיסי לתכנו� במדרי   

חדר  חדר שינה
אמבטיה 
 ושירותי�

, מטבח
חדר 
 כביסה 

פינת אוכל 
  

חדר 
ורי� מג
)סלו�(  

 כניסה
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 קיימת הא� .21
 גישה
 ישירה

 לחדר ונוחה
 כביסה
 מאזור

 או מגורי�
 מאזור
?משות#  

� � בקצה 
 המסדרו 

 של בצד
 השירותי�

 חדר יש
 כביסה

 אל הפונה
 חצר
 המשק

� � � 

 בטיחות

 הא� .22
 הריצו#
 הינו
 מאריחי

 או טרצו
 קרמיקה
 מחוספסת
 למניעת
?החלקה  

 טרצו

 נמנעת הא� .23
 של הבלטה

 חלונות כנפי
 פתוחי�
 לתו&
?החדר  

 חלונות 2
 רשת+  כנ#
. סורגי�+

2� ל מתחת 
 בכל כנפיי�

 חלו 
 הנפתחי�

. החדר לתו&
 חלו  גובה

: מהרצפה

 יש. ' מ 0.85
 נישות
 לאחסו 

 נעליי�(
 י�משחק
).'וכו  

 פתיחה

 2 פנימית
+  כנפיי�
+  רשת

 סורגי�

� כנ# 
 תחתונה
 קבועה

 30  בגובה
 מ"ס

 מהרצפה
 ובחלק
 העליו 

 2 ב  חלו 
.כנפיי�  

 2 חלו 
 כנפיי�

+  רשת+
. סורגי�
 מתחת

 יש לחלו 
 ובה נישה

 מקו�
. לאחסו 
 גובה
החלו  

: מהרצפה

.'מ 0.85  

� 

 דלת הא� .24
 תא
 שירותי�
 נפתחת

? חו. כלפי
 נועלמ כדי(

 חסימת
 י"ע הדלת

 דייר
)שהתמוטט
. 

�� לא  � � � 
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 אזור משות� אזור מגורי� 
חלל                                

 
                     הנחיה

  תואמת
פיסי לתכנו� במדרי   

חדר  חדר שינה
אמבטיה 
 ושירותי�

, מטבח
חדר 
 כביסה 

פינת אוכל 
  

חדר 
ורי� מג
)סלו�(  

 כניסה
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 בכל הא� .25
 או קומה

 מפלס
 שני קיימי�

 פתחי
 מילוט
 נפרדי�
 המרוחקי�

?מזה זה  

� � � � � יש במרת# 
 יציאה רק

 אחת

 ספי הא� .26
 הדלתות

 עולי� אינ 

 1.5 על
?מ"ס  

 כ�

 קיי� הא� .27
 בקרה לוח

 אש לגילוי
 בסמו&
 לכניסה

 או הראשית
 בחדר
?הצוות  

� � � � � כ� 

 נוחות אקלימית

 שטח הא� .28
 החלונות
 מהווה

12% 
 חדר משטח

?שינה  

.חלונות 2 יש  
 כל מידות

 1.1: חלו 

.'מ 1.25/'מ  
 שטח

 2.75:כולל
 מהווי�.ר"מ

 משטח 18%.
.רצפה  

� � � � � 
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 אזור משות� אזור מגורי� 
חלל                                

 
                     הנחיה

  תואמת
פיסי לתכנו� במדרי   

חדר  חדר שינה
אמבטיה 
 ושירותי�

, מטבח
חדר 
 כביסה 

פינת אוכל 
  

חדר 
ורי� מג
)סלו�(  

 כניסה
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 שטח הא� .29
 החלונות

 8% מהווה
 פינת משטח

?אוכל  

� � � פינת אור& 

 2.7: אוכל
.'מ  

 פינת רוחב

 2.4: אוכל
.'מ  

 פינת שטח
: אוכל
6.48 

מימד.ר"מ
 י

מ1.8:חלו 

 '/  1.1 
 שטח.'מ

 1.98: חלו 
. ר"מ  

מהווה 

30% 
משטח 
 החדר 

� � 

 שטח הא� .30
 החלונות

 8% מהווה
 חדר משטח

 מגורי�
?)סלו (  

� � � � אור& 
: סלו 

.'מ 6.36  
 רוחב
: סלו 

.'מ 3.52  
 שטח
: סלו 

.ר"מ 22.4  
 מימדי

 1.4:חלו 

'מ / 'מ 1.8   
: חלו  שטח

. ר"מ 2.5
 מהווה

11% 
 משטח
.החדר  

� 

 מיזוג הא� .31
 האויר
 מתבצע
 באמצעות
 מזגני�
?מפוצלי�  

 יש מזגני� מפוצלי�
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 אזור משות� אזור מגורי� 
חלל                                

 
                     הנחיה

  תואמת
פיסי לתכנו� במדרי   

חדר  חדר שינה
אמבטיה 
 ושירותי�

, מטבח
חדר 
 כביסה 

פינת אוכל 
  

חדר 
ורי� מג
)סלו�(  

 כניסה
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 חדר הא� .32
 הכביסה
 מאוורר
?היטב  

� � 1.2: אור& 
.'מ  

 3.2: רוחב
.'מ  

 שני ע�
 חלונות
 קטני�

 בחדרי כמו
 שירותי�

� � � 

 נוחות אקוסטית

הא� יש  .33
תקרה 
?אקוסטית  

  סדרו במ רק יש אקוסטית תקרה

 קירות הא� .34
 הינ� פני�
 בידוד בעלי

 של אקוסטי

?דציבל 45  

אקוסטי בידוד בעלי בלוקי� קירות  

 אי  הא� .35
 מטרדי�
 אקוסטיי�

                   
 סביבתייי� 

 מחו.
?לבני   

.התחבורה מרעש גדול חלק הבולע אקוסטי בקיר וגובל לאוטוסטרדה סמו& הבניי   

 
 
 
 
 נוחות ראיה

 הא� .36
 בתקרת

 שינה דרח
 נקודת יש

 לכל מאור

' מ 4.5
?אור&  

 מנורה
 במרכז

+ התקרה
 צד מנורת
 כל ליד

.מיטה  

� � � � � 

 בחדר הא� .37
 מגורי�

) סלו (
 בי  המרחק

 נקודות
 לא מאור

 3 על עולה
'?מ  

� � � � 2 קיימות 
 פינות
 ישיבה
. נפרדות
 המרחק

 7 ביניה 
 מעל. 'מ
 פינת לכל

 יש ישיבה
   לבו  נורת

� 
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 אזור משות� אזור מגורי� 
חלל                                

 
                     הנחיה

  תואמת
פיסי לתכנו� במדרי   

חדר  חדר שינה
אמבטיה 
 ושירותי�

, מטבח
חדר 
 כביסה 

פינת אוכל 
  

חדר 
ורי� מג
)סלו�(  

 כניסה
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות
 
 
 
 
 
 ריהוט ועיצוב פני�

 הא� .38
 הריהוט
 מותא�
 לדיירי�
 בחדר
?שינה  

, ע. מיטת
 ע. כורסת

 מרופדת
 בחדר
:לבודד  
+  מיטה
+  שולח 
 ע. כורסת

+  ריפוד ע�
 שולח 
 פלסטיק

 שידה+ עגול
 קטנה

� � � � � 

 הא� .39
 הריהוט
 מותא�
 לדיירי�
 בחדר
 מגורי�

?)סלו (  

� � � � ע. ספת 
 מרופדת
. וכורסאות
 שידה
:במידות  

'מ 3.3 / 0.8 

' מ / 'מ 0.4   

� 

 בחדר הא� .40
 יש שינה

 מספיק
 מקומות
 אחסו 
 לחפצי
?הדיירי�  

' מ 1.4  ארו 

/ ' מ 2.4
ע. שידת+  

 נישות
 לאחסו 
 מתחת
 לחלונות
 לאחסו 
 נעלי�
 משחקי�
.'וכו  

 בחדר
ארו : לבודד  

/   'מ 1.7

' מ1.0  

� � � � � 
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  ג� רמת ש"מע לגבי ממצאי� ומסקנות   3.2.4

  

  ג��רמת ש"במע קיי� מצב ריאות  :15טבלה 

  

 א. תיאור המסגרת

ג  רמת ש"מע: המסגרת ש�  

מוגנת תעסוקה מסגרת: המסגרת סוג  

ג �רמת, הבורסה מתח�, 2 בצלאל: המסגרת כתובת  

03� 7510805: מסגרת. טל  

עיריית רמת ג  : בעלות  

.שני� 55�21 בגילאי� חניכי� 60 עבור מתוכננת המסגרת. חניכי� 48 כיו�: בפועל חניכי�' מס  

וקשה עמוק, בינוני פגור: החניכי� של לקות סוג  

חניכי� 60: המסגרת מתוכננת לה� החניכי�' מס  

שני� 55�21 :גילאי החניכי�  

ג �ברמת" יעלי�" הוסטל, גזר אזורית מועצה, אריאל, אלקנה, ג �מרמת ?החניכי� מגיעי� מהיכ�  

 מגיעי� רווחי� נושאת תעסוקה למטרת. 15.50�  07.30 שעות' ה �' א בימי�? משפחות ביקורי/שהייה מדיניות

 ארוחת אי ( בלבד חברתיות ולמטרות מהבניי  בחלק רק להשתמש מותר שישי ביו�, בשבוע ימי� חמישה

).צהריי�  

בהסעות מגיעי� חניכי� 32 ?בניידות העצמאות רמת ; מלווה בלי צבורית בתחבורה מגיעי� עצמאיי� חניכי� 16   

גלגלי� בכסא מוחי  שתוק ע� אחד חני&: במסגרת החניכי� אצל וחושיות פיזיות מוגבלויות  

ג  ברמת" יעלי�" ובהוסטל ההורי� בבתי? תעסוקה מסגרת  

? המסגרת אל החניכי� מגיעי� אופ� באיזה  

. ציבורית תחבורה, הורי� הסעות, התעסוקה למסגרות מאורגנות הסעות  

  ?לדיירי� מספקת שהמסגרת השירותי� ה� מה

�  תקשורת קלינאית 

�. סביבוני� הרכבת, פעמיי��חד כלי� אריזת: רווחי� נושאת תעסוקה   

�.'וכו מגשי�, חמסות: כגו , למכירה המוצעי� מוצרי� יצירת: תעסוקתית אמנות   

�.ובמחשבי� במוסיקה, בספורט מיומנויות פיתוח   

�.ש"במע מקבלי� צהריי� ארוחת, מהבית מביאי� בוקר ארוחת: אוכל בחדר אכילה   

�.אומנות בחדר יצירה: שקומית אמנות   

אדריכלי� חי�כהנא: הבניי� שיפו)/הבניי� מתכנ� ש�  

 ב.  תיאור הבניי� וסביבתו

. ג  ברמת הבורסה מתח� בתו& הנמצא קומות 3 משופ. ב   בני  זהו  

.2005אוקטובר : שנת פתיחה בפועל  
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 ג. תיאור חצר הבניי�

 יתר. מכוניות 3 בחצר חונות. משתלבות במרצפות מרוצפת החצר. חשמלי בשער וסגורה ברזל גדר קפתמו החצר

 צדדי� 3 � ל מסביב פתוחה מרפסת יש בה' ב לקומה חיצוני מדרגות גר� עולה החצר מ . מטופח גינו  ע� השטח

. גג ולקומת הבניי  של  

 ד. תיאור פני� הבניי�

.האקוסטית התקרה עד נטו 'מ 2.7:  הבניי  פני� גובה  

..אלומיניו�: חלונות  

 קומת כניסה: חדר מנהל. מזכירות. חדר ישיבות. חדר קלינאי תקשורת. חדר פעילות המשמש ג� כחדר אומנויות. 

קומה שניה: אולמות עבודה: רוחב פתח: 1.0 מ'. דלתות מסיביות ובה  4 חלונות רבועיי� 0.17 מ' כ"א. בכל 

.מחשבי� חדר .ניקל מסגרות ע� הכסאות. כיור ע� פינה יש עבודה אול�  

קומה שלישית: חדר אוכל המחובר אליו חדר מוסיקה. על הקירות בגובה השולחנות מוצמדי� על הקיר מעקות 

 פיטרו" חברת מתוצרת מלא ע. הוא הבני  בכל וארוניות ארונות, שולחנות, כסאות: ריהוט. השולחנות בצבע מע.

. סקאי רפוד �ע מכופ# מע. הכסאות". הכט  

 קומת מרת#: מקלט המשמש כחדר ספורט ויש בו שני הליכוני� ומזרוני�.

.בלבד חניכי� 17 עבור וזאת ריק ההוסטל כאשר  ששי בימי רק בשמוש נמצא  למתבגרי� מועדו   

.שמוש ללא נמצאת כיו� אשר לימודית דירה  

 ה. תצפיות ומדידות בשטח

; )חברתית פעילות( חוגי� חדר; אוכל חדר; מטבח; תעסוקה חדר: הבאי� בחללי� ומדידות תצפיות נערכו 

.דיירי� 6 רואינו הללו מהחללי� אחד כל לגבי. הבניי  חצר; ומסדרונות מדרגות, כניסה  

  .שרואינו החניכי� של תעסוקה בחדרי בוצעו והמדידות התצפיות

 ו. תוצאות מדידות אקלימיות

12:20: מדידה שעת; 28.11.06: מדידה תארי&  

 לחות יחסית טמפרטורה ממוצעת כיוו  הפניית החלונות חלל

'חדר תעסוקה של י  23.9ºC 45% מזרח 

' 'חדר תעסוקה של ז  24.3ºC 39% צפו  

'חדר תעסוקה של א  22.3ºC 50% מערב וצפו  

 22.7ºC 45% צפו  ומזרח חדר אוכל

 23.3ºC 46% מזרח חדר חוגי�
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  ג�� רמת ש"עמ מנהל ע� ראיו�:  16טבלה 

  

חיי��ב  מוטי:  המנהל ש�  

3313509�052:  נייד  

19/12/2005 :תארי  הראיו� : ראיו� נוס�   28/11/2006 

חיובית? קהילתיי� לשירותי� הנגישות על דעת  מה  

 פעולה לשיתו# צור& קיי�. המסגרת אל ההורי� של השלילי יחס�? המסגרת שבהפעלת מבחינת  הקשיי� מה�

 מעורבות דרושה לכ&. בוקר לארוחת כרי& וע� ומסודרי� נקיי�, בזמ  למסגרת יגיעו שהחניכי� בכ& ההורי� מצד

. הורי�  

 שהיא כ&, שני� עשרות בסביבה נמצאת המסגרת?  המסגרת נמצאת בה מהסביבה מרוצה ה/את כמה עד

.מאליו כמוב  מתקבלת  

  ?המסגרת של הפיסי מהסובב מרוצה ה/את כמה עד

�  לחדר צמוד המזכירות חדר כיו�( הישיבות לחדר צמוד היה שחדרו מעדי# יהה המסגרת מנהל 

).הישיבות    

�.אוורור אי  בו במקלט נמצא ספורט חדר   

�  וגדולי� נפרדי� חללי� תוספת מציע. חניכי� תעסוקת עבור סחורות לאחסו  מקומות חסרי� 

.לאחסו     

  

 לתכנו  מדרי&"ב קיימות הנחיות  לפי הנבנ ג  רמת ש"עמ של  בני הא�: ראשונה מחקר שאלת

  .להל  17 בטבלה תשובה קבלה?  "שיקומי עבודה מפעל � ש"מע

  

 להנחיות בהשוואה ג��רמת ש"במע פיסי סובב של ומדידות ממצאי� מתצפיות :17טבלה  

  תואמות

  

 הערות לא רלבנטי לא  כ� מאפייני סובב פיסי
 א. סביבת הבני�

 קבמרח אוטובוס תחנת יש הא� .1
 הכניסה לדלת עד סביר הליכה

?לבני   

ביאליק הנמצא בסמו&' ברח   כ   

 מתחנת הגישה דר& הא� .2
 הבני  לחצר עד האוטובוס

?ותקינה מרוצפת  

 כולל תמרור מתאי�   כ 

 ב. חצר הבני�

 שלושה לפחות קיימי� הא� .3
 פרטי לרכב חניה מקומות

?ש"המע במגרש  

    כ 

 השער של הנקי הרוחב הא� .4

 1.2 הפחות לכל הינו גלר להולכי
'?מ  

    כ 

 בגדר מוק# המגרש שטח הא� .5

'?מ 1.6� כ של בגובה  

    כ 

 איזור בי  ישיר קשר קיי� הא� .6
 אל הבניי  בחצר וטעינה פריקה

?משאיות כניסת  

 המעלית באמצעות מוטענת הסחורה   כ 
 מעלית וללא נוסעי� מעלית שהיא

.משא  
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 הערות לא רלבנטי לא  כ� מאפייני סובב פיסי

 אל ישירה גישה קיימת הא� .7
 העבודה מאול� האשפה חדר

?המטבח ומ   

 ועובד אשפה פחי יש עבודה אול� בכל   כ 
 לדוחס  האשפה את זורק נקיו 

.הבורסה במתח� הנמצא  

 ג. פני� הבני�
 מער  פונקציונלי

 למבנה ראשית כניסה הא� .8
?למזכירות בסמו& הממוקמת  

    כ 

 לכניסה אפשרות יש הא� .9
 דר& המנהל לחדר מבוקרת

?המזכירות  

    כ 

 יחידת אל הכניסה א�ה .10
?מהמסדרו  הינה השירותי�  

    כ 

 נמצאי� אחסו  שטחי הא� .11
?עבודה לאולמות בסמיכות  

18ראה טבלה    כ   

 ש"המע למבנה המבואה מ  הא� .12
 אזור אל פנימיות גישות יש

 חדרי, המשרדי�, העבודה
?האוכל וחדר השרותי�  

18ראה טבלה    כ   

 מימדי� גיאומטריי�

 לפחות עבודה אול� רוחב הא� .13

'?מ 7  

18ראה טבלה   לא   

'?מ 5 לפחות מחס  רוחב הא� .14 18ראה טבלה   לא    

 מחושב האוכל חדר שטח הא� .15

?לחני& ר"מ 1.2 לפי  

18ראה טבלה    כ   

 הינ  שירותי� תא מידות הא� .16

 1.3 ואור&' מ 0.9 רוחב לפחות
'?מ  

    כ 

) בנייה פתח( הדלת רוחב הא� .17

?'מ 0.9 הוא השירותי� בתא  

רק בשירותי נכי�*   לא *  

 הינ  מקלחת תא מידות הא� .18

 1.2 ואור&' מ 1.2 רוחב לפחות
'?מ  

18ראה טבלה  לא רלבנטי    

 שטח יש מקלחת תא לפני הא� .19
 רוחב:  במידות להתלבשות פנוי

'?מ 0.9 ואור&' מ 0.9  

18ראה טבלה  לא רלבנטי    

 

 נגישות

 והמטבח האוכל חדר בי  הא� .20
? נוחה גישה קיימת  

    כ 

 בטיחות

 טרצו מאריחי הינו הריצו# הא� .21
 למניעת מחוספסת מקרמיקה או

?החלקה  

'קרמיקה מחוספסת בצבע בז   כ   

 כנפי של הבלטה נמנעת הא� .22
?החדר לתו& פתוחי� חלונות  

 חלו  כנ# הנפתח פנימה  לא 

 נפתחת שירותי� תא דלת הא� .23
?חו. כלפי  

    כ 

 מפלס או קומה בכל הא� .24
 נפרדי� מילוט פתחי ניש קיימי�

?מזה זה המרוחקי�  

    כ 

 עולי� אינ� הדלתות ספי הא� .25

?מ"ס 1.0 על  

    כ 
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 הערות לא רלבנטי לא  כ� מאפייני סובב פיסי

 הבניי  של קומה בכל הא� .26
 מסתובב כיבוי גלילו  מותק 
 הכיבוי גלילוני מיקו� והא�

?בקומה מקו� לכל גישה מבטיח  

18ראה טבלה    כ   

 

 

?לחלונות עמיד זיגוג קיי� הא� .27 )זכוכית כפולה(דית זכוכית בדו   כ    

 נוחות אקלימית

 מהווה החלונות שטח הא� .28

 אול� משטח 12% לפחות
?העבודה  

18ראה  טבלה *   * כ   

 לחלונות תחתו  ס# גובה הא� .29

 1.2 לפחות הינו העבודה אול�
?הריצו# פני מעל' מ  

'מ 0.9: גובה ס# תחתו   לא   

 מתבצע האוויר מיזוג הא� .30
?מפוצלי� מזגני� באמצעות  

    כ 

 8% מהווה החלונות שטח הא� .31
?האוכל חדר משטח  

    כ 

 מתאימה הצללה קיימת הא� .32
?החלל חזית הפנית לכיוו   

18ראה  טבלה    כ   

 נוחות אקוסטית

?הא� יש תקרה אקוסטית .33     כ  

 בעלי הינ� פני� קירות הא� .34

 45 לפחות של אקוסטי בידוד
?דציבל  

18ראה  טבלה    כ   

 חיצותמ העבודה באול� הא� .35
 מבודדות  קלה בניה מחמרי

?אקוסטית  

קלה בניה מחמרי מחיצות אי  לא רלבנטי    

 נוחות ראייה

 שקועות מנורות קיימות הא� .36
?אקוסטית בתקרה  

18ראה טבלה    כ   

 מנורות מותקנות במעברי� הא� .37
 ע� ולא פלורסנטיות נורות ע�

?ליבו  נורות  

    כ 

 ריהוט ועיצוב פני�

 כיורי ניש יש במטבח הא� .38
 בעלי גדולי� כפולי� מטבח

 משני חפשי עבודה משטח

'?מ 1 לפחות של באור& הצדדי�  

18ראה טבלה  לא רלבנטי    

 תכליתי רב פעילות בחדר הא� .39
 הניתנות מגירות קיימות

?לנעילה  

18ראה טבלה    כ   

 קיימות עבודה באול� הא� .40
 קלה בנייה מחמרי מחיצות

?לפירוק הניתנות  

וקי�קירות בל  לא   

  

 עבודה מפעל � ש"מע לתכנו  מדרי&"ב ב קיימות הנחיות תכנו  הא�:  שנייה מחקר שאלת

  .להל  18 בטבלה תשובה קבלה ?  ש רמת ג "חניכי� במע של לצרכי� מתאימות? "שיקומי
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  ג� רמת ש"במע פיסי סובב מסקר מסקנות: 18 טבלה

  

חלל                            
 

                     הנחיה
  תואמת

פיסי לתכנו� במדרי   

שירותי�  אול� עבודה
 ומקלחת

, מטבח
חדר 
 כביסה 

 כניסה קפיטריה חדר אוכל  
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות
  מער  פונקציונאלי

 כניסה א� .8
 ראשית
 למבנה
 הממוקמת
 בסמו&
?למזכירות  

� � � � � כ� 

 יש הא� .9
 אפשרות
 לכניסה
 מבוקרת
 לחדר

 דר& המנהל
?ותהמזכיר  

� � � � כ� � 

 הא� .10
 אל הכניסה

 יחידת
 השירותי�
 הינה
?מהמסדרו   

�� כ�  � � � 

 שטחי הא� .11
 אחסו 
 נמצאי�
 בסמיכות
 לאולמות
?עבודה  

כ�   
  

� � � � � 

 מ  הא� .12
 המבואה
 למבנה

 יש ש"המע
 גישות

 אל פנימיות
 אזור
, העבודה
, המשרדי�
 חדרי
 השרותי�
 וחדר
?האוכל  

� � � המעלית 
 מיועדת

 �לאנשי
 ולא
 למשאות

� באמצעות 
 גר�
 מדרגות
 ומעלית
 סמוכה

  מימדי� גיאומטריי�

 רוחב הא� .13
 אול�
 עבודה

 7 לפחות
'?מ  

' מ 9: 'א של עבודה אול� X ' מ 4.9+  ' מ 5.1  X ר"מ 79.38= ' מ 3.8   

' מ 9: 'י של עבודה אול� X   ר"מ 48.6= ' מ 5.4 

' מ 6.6: 'ג של עבודה אול� X ' מ 2.5+' מ 4.5  X  7 יש. ר"מ 37.13= ' מ 2 

' מ 2 במידות עבודה שולחנות X 'מ 1   
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חלל                            
 

                     הנחיה
  תואמת

פיסי לתכנו� במדרי   

שירותי�  אול� עבודה
 ומקלחת

, מטבח
חדר 
 כביסה 

 כניסה קפיטריה חדר אוכל  
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 רוחב הא� .14
 מחס 

 5 לפחות
'?מ  

' מ 3.4 X  2.5 
'מ  

 עליוני� מדפי�
 אינ� במחס 

 כי לשמוש נוחי�
 להעלות קשה
 ארגזי� ולהוריד

 בגובה כבדי�

. 'מ 2 שמעל
 אחסו  שטחי

.מדי קטני�  

� � � � � 

 שטח הא� .15
 האוכל חדר

 לפי מחושב

 ר"מ 1.2
?&לחני  

' מ 11 X + ' מ 7 

' מ 3 X 'מ 2   

ר"מ 83: שטח  

� � � � � 

 הא� .16
 תא מידות

 שירותי�
 לפחות הינ 

' מ 0.9 רוחב

 1.3 ואור&
'?מ  

� האור& 
 מתאי�
. בכול�
 הרוחב

 רק מתאי�
 בשירותי
.נכי�  

� � � � 

 רוחב הא� .17
 פתח( הדלת
 הוא) בנייה

'?מ 0.9  

� בשירותי 

 0.9  נכי�
: ביתר. 'מ

'מ 0.7  

� � � � 

 �הא .18
 תא מידות

 מקלחת
 לפחות הינ 

' מ 1.2 רוחב

 1.2 ואור&
'?מ  

.לימודית בדירה רק מקלחת קיימת  

 לפני הא� .19
 מקלחת תא

 שטח יש
 פנוי
 להתלבשות
:  במידות

' מ 0.9 רוחב

 0.9 ואור&
'?מ  

 לא רלבנטי

  נגישות
 בי  הא� .20

 האוכל חדר
 והמטבח
 קיימת

? נוחה גישה  

� � �� כ�  � 
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חלל                            
 

                     הנחיה
  תואמת

פיסי לתכנו� במדרי   

שירותי�  אול� עבודה
 ומקלחת

, מטבח
חדר 
 כביסה 

 כניסה קפיטריה חדר אוכל  
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות
 בטיחות

 הא� .21
 ינוה הריצו#

 מאריחי
 או טרצו

 מקרמיקה
 מחוספסת
 למניעת
?החלקה  

.קרמיקה מחוספסת  

 הא� .22
 נמנעת

 של הבלטה
 חלונות כנפי

 פתוחי�
 לתו&
?החדר  

 כנ# חלו  הוא הנייד והחלק קבועי� חלקי� משני מורכב החלו 
.פנימה הנפתח  

 חלונות
 קבועי�
 מזכוכית
. אטומה

 2 בגובה
 יש' מ

 חלונות
 קיפ
 הנפתחי�
. פנימה  

 דלת �הא .23
 תא
 שירותי�

 כלפי נפתחת
?חו.  

 בכל תאי השירותי�

 בכל הא� .24
 או קומה

 מפלס
 שני קיימי�

 מילוט פתחי
 נפרדי�
 המרוחקי�

?מזה זה  

 כ�

 ספי הא� .25
 הדלתות

 עולי� אינ�

 1.0 על
?מ"ס  

 כ�

 בכל הא� .26
 של קומה

 הבניי 
 מותק 

 כיבוי גלילו 
 מסתובב
 והא�
 מיקו�
 גלילוני
 הכיבוי
 מבטיח

 לכל גישה
 ו�מק

?בקומה  

.כיבוי גלילוני 3, כלומר. לפחות אחד גלילו  יש קומה בכל  
המעליות ליד הממוק� השני הגלילו  מ  ג� גישה אפשרות יש  
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חלל                            
 

                     הנחיה
  תואמת

פיסי לתכנו� במדרי   

שירותי�  אול� עבודה
 ומקלחת

, מטבח
חדר 
 כביסה 

 כניסה קפיטריה חדר אוכל  
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 קיי� הא� .27
 עמיד זיגוג

 ?לחלונות
 זכוכית
 בידודית

 זכוכית  בידודת

 נוחות אקלימית
 שטח הא� .28

 החלונות
 מהווה
  לפחות

 משטח 12%
 אול�
?העבודה  

. ר"מ 3.12: החלונות שטח: 'י של דהעבו אול� .לא  

ר"מ 7.8: החלונות שטח: 'א של עבודה אול�.  כ�   

  ר"מ 6.2: החלונות שטח: 'ג של עבודה אול� . כ�

 גובה הא� .29
 תחתו  ס#

 לחלונות
 אול�
 העבודה

 לפחות הינו

 מעל' מ 1.2
?הריצו# פני  

'מ 0.9  

 הא�  .30
 מיזוג
 האוויר
 מתבצע
 באמצעות
 מזגני�
?מפוצלי�  

.מפוצלי� מזגני� יש האולמות בכל  

 שטח הא� .31
 החלונות

 8% מהווה
 חדר משטח

?האוכל  

 83 :שטחו   
 שטח .ר"מ

: החלונות

.ר"מ 7.8  

  

 הא� .32
 הצללה
 מתאימה
 לכיוו 

 חזית הפנית
? החלל  

 שלבי� ע� חלו  צמודי ונציאניי� צילוני�: פנימית הצללה יש הבני  חלונות בכל
.מסגרת בתו& מעלה כלפי המתקפל בד דמוי טיפלס מחומר עשויי� ,הוריזונטליי�  

  נוחות אקוסטית
הא� יש  .33

תקרה 
?אקוסטית  

 כ�

 הא� .34
 פני� קירות
 בעלי הינ�

 בידוד
 של אקוסטי

 45 לפחות
?דציבל  

 החדר אל המעבר ובי  'י של המחס  בי .  בקירות אקוסטי בידוד קיי� החדרי� בי 

�  והקיר התקרה בי  שנוצר הפתח ומ , בלבד' מ 2 לגובה מגיע הקיר � 'ז של
.המעבר מ " מילה כל שומעי�"  
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חלל                            
 

                     הנחיה
  תואמת

פיסי לתכנו� במדרי   

שירותי�  אול� עבודה
 ומקלחת

, מטבח
חדר 
 כביסה 

 כניסה קפיטריה חדר אוכל  
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 הא� .35
 באול�
 העבודה
 מחיצות

 בניה מחמרי
 קלה
 מבודדות
?אקוסטית  

 יש רק קירות בלוקי�
 

 נוחות ראייה

 הא� .36
 קיימות
 מנורות
 שקועות
 בתקרה
?אקוסטית  

 4( מנורות ריבועי 20 של מלב  בצורת האקוסטית בתקרה שקועות המנורות

.אוויר למיזוג פתחי� האקוסטית בתקרה יש כ  כמו). ריבועי� 5 על ריבועי�  

 הא� .37
 במעברי�
 מותקנות

 ע� מנורות
 נורות
פלורסצנטיו

 ע� ולא ת
 נורות
?ליבו   

� � � � � כ� 

 ריהוט ועיצוב פני�

 הא� .38
 יש במטבח

 כיורי שני
 מטבח
 כפולי�

 בעלי גדולי�
 משטח
 עבודה

 משני חפשי
 הצדדי�

 של באור&

 1 לפחות
'?מ  

� � שני יש 
 כיורי�

 לא(
) כפולי�
 וביניה�
 משטח
. עבודה
   
 המטבח
 משמש
 לחימו�
 האוכל
.בלבד  

� � � 

 בחדר הא� .39
 רב פעילות
 יש תכליתי

 מגירות
 הניתנות
?לנעילה  

יש ארונות ולא 
 מגירות

� � � � � 
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חלל                            
 

                     הנחיה
  תואמת

פיסי לתכנו� במדרי   

שירותי�  אול� עבודה
 ומקלחת

, מטבח
חדר 
 כביסה 

 כניסה קפיטריה חדר אוכל  
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 הא� .40
 באול�
 עבודה
 קיימות
 מחיצות
 מחמרי

 קלה בנייה
 הניתנות
?לפירוק  

בלוקי� קירות יש. לא   
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  נתניה ש"מע ממצאי� ומסקנות  לגבי  3.2.5

  

  נתניה ש"במע קיי� מצב תיאור: 19טבלה 

  

 א. תיאור המסגרת

נתניה ש"מע: המסגרת ש�  

מוגנת תעסוקה מסגרת: המסגרת סוג  

.נתניה, אליעזר קריית הצפוני התעשייה אזור, אורט' רח: המסגרת כתובת  

: מסגרת. טל 09-8611856 

נתניה עיריית: בעלות  

.נשי� 50%�ו גברי� 50% . חניכי� 104: בפועל חניכי�' מס  

בינוני�קל פיגור: החניכי� של לקות סוג  

חניכי� 80 :המסגרת מתוכננת לה� החניכי�' מס  

 בית" ומהוסטל מנתניה אומנות ממשפחות, מנתניה ממשפחותיה� ?החניכי� מגיעי� מהיכ�

בנתניה" נחליאל  

השעות  בי ' , ה עד' א ימי�: שהייה מדיניות 7:30 עד   15:30 

גלגלי� בכסאות חניכי� 2: במסגרת החניכי� אצל וחושיות פיזיות מוגבלויות  

.באוטובוסי� מגיע וחלק בהסעות מגיע חלק? המסגרת אל החניכי� מגיעי� אופ� באיזה  

? לדיירי� מספקת שהמסגרת השירותי� ה� מה  

� המעסיק קייטרינג יפעל בו, תעשייתי למטבח בחהמט להתאמת עסק רישיו  להוציא מבקשי� 

.חניכי� 10  

�צהריי� וארוחת בוקר ארוחת   

�)בחו. לעבודה הכנה( שיקומית עבודה   

�נשית להיגיינה הדרכה כגו  העשרה חוגי   

�שבועית הרקדה   

�משפחות בני כולל טיולי�   

 ב.  תיאור הבניי� וסביבתו

 אשר תעשייתי מבנה זהו. נתניה של הצפוני התעשייה ראזו שהוא" אליעזר�קריית"ב נמצא הבניי 

.מתומ  � הבניי  צורת. נתניה יעד� ש"מע � בנייני� שני של מקומפלקס חלק והוא, ש"למע הוסב  

.1999: שנת פתיחה בפועל  

 ג. תיאור חצר הבניי�

 גולהופר ע. ספסלי יש. ישיבה פינות שתי בה יש. מזרח לצד ופונה הראשית לכניסה  סמוכה החצר

.תמר ועצי גינו  יש. מע.  
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 ד. תיאור פני� הבניי�

.ר"מ 1000�כ הבני  שטח  

 מטבחה. גלילה תריסי: הצללה. אדמד��חו� בצבע טרצו: ריצו#. 'מ 2.8: הבניי  פני� גובה

. האוכל חדרל בסמו& קפטריה יש. הבריאות משרד של סטנדרטי� לפי תעשיתי למטבח הותא�

 בוק בצבע משטח �ע. שולחנות יש עבודה אולמותב. ייבוש מכונת יש מטבחל הסמו& כביסה חדרב

 ונוח יציב הכסא. מרופד ומושב פלסטיק משענת, מתכת פרופיל �  טיפוסי כסא. צבועה מתכת ורגלי

 מאולמות לשניי�. אקוסטית תקרה בתו& שקועה פלורסנט תאורת. לניקוי וקל עמיד, לישיבה

.שירותי� חדרי מוצמדי� העבודה  

 ה. תצפיות ומדידות בשטח

 פעילות( חוגי� חדר; אוכל חדר; מטבח; תעסוקה חדר: הבאי� בחללי� ומדידות תצפיות נערכו 

.דיירי� 6 רואינו הללו מהחללי� אחד כל לגבי. הבניי  חצר; ומסדרונות ראשית כניסה; )חברתית  

.שרואיינו החניכי� של עבודה באולמות בוצעו והמדידות התצפיות  

 ו. תוצאות מדידות אקלימיות

: מדידה שעת התחלת; 21.6.06: מדידה תארי& 15:50 

 לחות יחסית טמפרטורה ממוצעת כיוו  הפניית החלונות חלל

'אול� עבודה של ד  27.75ºC 60% חזית מערבית 

'אול� עבודה של ר  28.5ºC 66.5% חזית מערבית 

 28.1ºC 59% חזית דרו� מערבית  'אול� עבודה של ס

'ל חאול� עבודה ש  28.15ºC 66% חזית צפונית 

 28ºC 57.5% חזית דרומית חדר אוכל 
 

  

  נתניה ש"מע מנהל ע� ראיו�: 20טבלה 

  

לייב יהושע:  המנהל ש�  

 054-4708579 : נייד

21.6.06: תארי  הראיו�  

.חיובית? קהילתיי� לשירותי� הנגישות על דעת  מה  

? המסגרת נמצאת בה מהסביבה מרוצה ה/את כמה עד  

 לה� ואי  מאחר נפשית מבחינה קשה זה לחניכי�. פריצות הרבה יש. מבודד מקו� זהו: חסרונות

  .הקהילה ע� קשר

.משאיות לנגישות בעיה ואי  בשפע חניה יש: יתרונות  
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  ?המסגרת בהפעלת לקשיי� הגורמי� הפיסי הסובב מבחינת הבעיות מה�

� סיו� ע� בעתיד. חניכי� 105 בו יש וכיו� כי�חני 80 עבור תוכנ  הבניי . צפיפות של קשה בעיה 

. החניכי� מספר יצומצ� בסביבה נוס# ש"מע של בנייה  

� יש תעסוקה בחדרי. בה� הנעשית העבודה לסוג מותאמי� ואינ� מדי קטני� תעסוקה חדרי 

 במיוחד אישיות עבודה פינות לתכנ  מומל.. חני& כל של אינדיבידואליי� קשיי� בחשבו  לקחת

 עבודות � בה� הנעשית העבודה לסוג בהתא� שטחי� חסרי�. וריכוז קשב הפרעות ע� י�לחניכ

.גדולי� בנפחי� אריזה  

�.לעבור נוס# לאד� אפשרות ואי , גלגלי� כסאות ע� חניכי� שני יש. מדי צרי� מסדרונות   

�.מדי גדול � לבניי  בכניסה רמפה שיפוע    

�.ריחות של קשה בעיה ויש חשמליות ונטות רק ורוראו פתחי אי  � החניכי� של שירותי� תאיב   

�  בחור# הגג מ  ונזילות מהקירות רטיבות של בעיה קיימת � יצוק בטו  גג 

�.בקי. מתחמ� המבנה מכ& וכתוצאה, תרמי בדוד של בעיה יש   

�.היו� בשעות ג� מלאכותית בתאורה לצור& גורמת � טבעית בתאורה חוסר   

  

  

 לתכנו  מדרי&"ב קיימות הנחיות  לפי הנבנ נתניה ש"עמ של  בני הא�: ראשונה מחקר שאלת

  .להל  21 בטבלה תשובה קבלה זו מחקר שאלת" שיקומי עבודה מפעל � ש"מע

  

  תואמות להנחיות בהשוואה נתניה ש"במע פיסי סובב של ומדידות ממצאי� מתצפיות: 21 טבלה

  

 הערות לא רלבנטי לא  כ� מאפייני סובב פיסי
 א. סביבת הבני�

 במרחק אוטובוס תחנת יש הא� .1
 הכניסה לדלת עד סביר הליכה

?לבני   

אורט' רח בפינת' מ 400�כ במרחק   כ    

 מתחנת הגישה דר& הא� .2
 הבני  לחצר עד האוטובוס

?ותקינה מרוצפת  

 של נפילות היו וכבר כורכר שביל יש  לא 
 גישה כביש ייסלל בעתיד. חניכי�

.ש"למע   

 ב. חצר הבני�

 שלושה לפחות קיימי� הא� .3
 פרטי לרכב חניה מקומות

?ש"המע במגרש  

    כ 

 השער של הנקי הרוחב הא� .4

 1.2 הפחות לכל הינו רגל להולכי
'?מ  

    כ 

 בגדר מוק# המגרש שטח הא� .5

'?מ 1.6� כ של בגובה  

    כ 

 איזור בי  ישיר קשר קיי� הא� .6
 אל הבניי  בחצר וטעינה פריקה

?משאיות כניסת  

    כ 

 אל ישירה גישה קיימת הא� .7
 העבודה מאול� האשפה חדר

?המטבח ומ   

    כ 

 ג. פני� הבני�
 מער  פונקציונלי
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 הערות לא רלבנטי לא  כ� מאפייני סובב פיסי

 למבנה ראשית כניסה הא� .8
?למזכירות בסמו& הממוקמת  

    כ 

 לכניסה אפשרות יש הא� .9
 דר& המנהל לחדר מבוקרת

?המזכירות  

    כ 

 יחידת אל הכניסה הא� .10
?מהמסדרו  הינה השירותי�  

    כ 

 נמצאי� אחסו  שטחי הא� .11
?עבודה לאולמות בסמיכות  

    כ 

 ש"המע למבנה המבואה מ  הא� .12
 אזור אל פנימיות גישות יש

 חדרי, המשרדי�, העבודה
?האוכל וחדר השרותי�  

    כ 

 מימדי� גיאומטריי�

 לפחות עבודה אול� רוחב הא� .13

'?מ 7  

22ראה טבלה    כ   

'?מ 5 לפחות מחס  רוחב הא� .14     

 מחושב האוכל חדר שטח הא� .15

?לחני& ר"מ 1.2 לפי  

 בחדר צפו#. חניכי� 105 יש כיו�  לא 
.האוכל  

 הינ  שירותי� תא מידות הא� .16

 1.3 ואור&' מ 0.9 רוחב לפחות
'?מ  

 המותא� אחד שירותי� בתא רק*   לא *
 לנכי�

) בנייה פתח( הדלת רוחב הא� .17

'?מ 0.9 הוא השירותי� בתא  

    כ 

 הינ  חתמקל תא מידות הא� .18

 1.2 ואור&' מ 1.2 רוחב לפחות
'?מ  

 אי  מקלחת לא רלבנטי  

 שטח יש מקלחת תא לפני הא� .19
 רוחב:  במידות להתלבשות פנוי

'?מ 0.9 ואור&' מ 0.9  

  

 נגישות

 והמטבח האוכל חדר בי  הא� .20
? נוחה גישה קיימת  

    כ 

 בטיחות

 טרצו מאריחי הינו הריצו# הא� .21
 מניעתל מחוספסת מקרמיקה או

?החלקה  

אדמד�� טרצו בצבע חו�   כ   

 כנפי של הבלטה נמנעת הא� .22
?החדר לתו& פתוחי� חלונות  

. חלונות הזזה   כ   
22ראה טבלה   

 נפתחת שירותי� תא דלת הא� .23
?חו. כלפי  

   לא 

 מפלס או קומה בכל הא� .24
 נפרדי� מילוט פתחי שני קיימי�

?מזה זה המרוחקי�  

    כ 

 עולי� אינ� הדלתות ספי הא� .25

?מ"ס 1.0 על  

    כ 

 הבניי  של קומה בכל הא� .26
 מסתובב כיבוי גלילו  מותק 
 הכיבוי גלילוני מיקו� והא�

?בקומה מקו� לכל גישה מבטיח  

    כ 

 

?לחלונות עמיד זיגוג קיי� הא� .27    לא  
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 הערות לא רלבנטי לא  כ� מאפייני סובב פיסי
 נוחות אקלימית

 מהווה החלונות שטח הא� .28

 אול� משטח 12%  לפחות
?העבודה  

.עטהמו טבעית תאורה  לא   
22 טבלה ראה  

 לחלונות תחתו  ס# גובה הא� .29

 1.2 לפחות הינו העבודה אול�
?הריצו# פני מעל' מ  

'מ 0.9  לא   

 מתבצע האוויר מיזוג הא� .30
?מפוצלי� מזגני� באמצעות  

    כ 

 8% מהווה החלונות שטח הא� .31
?האוכל חדר משטח  

22ראה טבלה    כ   
 

 מתאימה הצללה קיימת הא� .32
?החלל תחזי הפנית לכיוו   

22ראה טבלה   לא   

 נוחות אקוסטית

?הא� יש תקרה אקוסטית .33  בכל הבניי    כ  

 בעלי הינ� פני� קירות הא� .34

 45 לפחות של אקוסטי בידוד
?דציבל  

    כ 

 מחיצות העבודה באול� הא� .35
 מבודדות  קלה בניה מחמרי

?אקוסטית  

 מחיצות גבס   כ 

 נוחות ראייה

 שקועות מנורות קיימות הא� .36
?אקוסטית תקרהב  

    כ 

 מנורות מותקנות במעברי� הא� .37
 ע� ולא פלורסנטיות נורות ע�

?ליבו  נורות  

    כ 

 ריהוט ועיצוב פני�

 כיורי שני יש במטבח הא� .38
 בעלי גדולי� כפולי� מטבח

 משני חפשי עבודה משטח

'?מ 1 לפחות של באור& הצדדי�  

    כ 

 תכליתי רב פעילות בחדר הא� .39
 הניתנות מגירות קיימות

?לנעילה  

   לא 

 קיימות עבודה באול� הא� .40
 קלה בנייה מחמרי מחיצות

?לפירוק הניתנות  

 קירות גבס   כ 

  

 עבודה מפעל � ש"מע לתכנו  מדרי&"ב ב קיימות הנחיות תכנו  הא�:  שנייה מחקר שאלת

  .להל  22 בטבלה תשובה קבלה ?  ש נתניה"חניכי� במע של לצרכי� מתאימות? "שיקומי
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  נתניה ש"במע פיסי סובב מסקר מסקנות:  22טבלה 

  

חלל                              
 

                     הנחיה
  תואמת

פיסי לתכנו� במדרי   

שירותי�  אול� עבודה
 ומקלחת

חדר , מטבח
 כביסה 

חדר אוכל 
  

 כניסה קפיטריה
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות
  מער  פונקציונאלי

 כניסה הא� .8
 למבנה שיתרא

 בסמו& ממוקמת
?למזכירות  

� � � � � כ� 

 יש הא� .9
 לכניסה אפשרות

 לחדר מבוקרת
 דר& המנהל

?המזכירות  

� � � � � כ� 

 אל הכניסה הא� .10
 יחידות

 הינה השירותי�
?מהמסדרו   

� � � � � כ� 

 שטחי הא� .11
 נמצאי� האחסו 

 לחדרי בסמיכות
?עבודה  

� כ� � � � � 

 מ  הא� .12
 למבנה המבואה

 גישות יש ש"המע
 אזור אל פנימיות

, העבודה
 חדרי, המשרדי�
 וחדר השרותי�

?האוכל  

 כ�

  מימדי� גיאומטריי�

 אול� רוחב הא� .13

 7 לפחות עבודה
'?מ  

 עבודה אול�
:'של ר  

 10.5: אור&
.'מ  

 5.4: רוחב
.'מ  

 56.7: שטח
.ר"מ  

 עבודה אול�
:'של ד  

 6.8: אור&
.'מ  

 6.6: רוחב
.'מ  
: שטח

.ר"מ 44.88  

� � � � � 

 מחס  רוחב הא� .14

'?מ 5 לפחות  

 המחסני�
 חלק מהווי�

 מאולמות
 העבודה

� � � � � 
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חלל                              
 

                     הנחיה
  תואמת

פיסי לתכנו� במדרי   

שירותי�  אול� עבודה
 ומקלחת

חדר , מטבח
 כביסה 

חדר אוכל 
  

 כניסה קפיטריה
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 חדר שטח הא� .15
 מחושב האוכל

 ר"מ 1.2 לפי
?לחני&  

� � �: אור& 

.'מ 11.7  
: רוחב

.'מ 8.1  
: שטח
94.8 

 .ר"מ
 מתוכנ 

 80 עבור
.חניכי�  

 יש כיו�
105 
  חניכי�
 וצפו#
.מאוד  

� � 

 תא מידות הא� .16
 הינ  השירותי�

 0.9 רוחב חותלפ

'?מ 1.3 ואור&' מ  

� בתא רק 
 שירותי�
 אחד
 המותא�
 לנכי�

� � � � 

 הדלת רוחב הא� .17
 בתא) בנייה פתח(

 הוא השירותי�

'?מ 0.9  

�� כ�  � � � 

 תא מידות הא� .18
 הינ  מקלחת

 1.2 רוחב לפחות

'?מ 1.2 ואור&' מ  

�לא  
רלבנטי 

אי  (
)מקלחת  

� � � � 

 תא לפני הא� .19
 שטח יש מקלחת

 להתלבשות פנוי
 רוחב:  במידות

 0.9 ואור&' מ 0.9
'?מ  

�לא  
 רלבנטי

אי  (
)מקלחת  

 

� � � � 

  נגישות

 חדר בי  הא� .20
 והמטבח האוכל

 גישה קיימת
? נוחה  

� �� כ� כ�  � 

  בטיחות

 הריצו# הא� .21
 מאריחי הינו

 או טרצו
 מקרמיקה
 מחוספסת

?החלקה למניעת  

אדמד�� טרצו בצבע חו�  
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חלל                              
 

                     הנחיה
  תואמת

פיסי לתכנו� במדרי   

שירותי�  אול� עבודה
 ומקלחת

חדר , מטבח
 כביסה 

חדר אוכל 
  

 כניסה קפיטריה
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 נמנעת הא� .22
 כנפי של הבלטה
 פתוחי� חלונות

?החדר לתו&  

)כנ# 1( כנ# חלו  יש טיפולי� בחדר. הזזה חלונות  

 תא דלת הא� .23
 נפתחת שירותי�

?חו. כלפי  

�� לא  � � � 

 קומה בכל הא� .24
 קיימי� מפלס או

 מילוט פתחי שני
 נפרדי�

 זה המרוחקי�
?מזה  

� � � � � כ� 

 ספי הא� .25
 אינ� הדלתות

 1.0  על עולי�
?מ"ס  

 כ�

 קומה לבכ הא� .26
 מותק  הבניי  של

 כיבוי גלילו 
 והא� מסתובב
 גלילוני מיקו�
 מבטיח הכיבוי

 מקו� לכל גישה
?בקומה  

� � � � � כ� 

 זיגוג קיי� הא� .27
?לחלונות עמיד  

 לא

  נוחות אקלימית
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חלל                              
 

                     הנחיה
  תואמת

פיסי לתכנו� במדרי   

שירותי�  אול� עבודה
 ומקלחת

חדר , מטבח
 כביסה 

חדר אוכל 
  

 כניסה קפיטריה
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 שטח הא� .28
 מהווה החלונות

 12%  לפחות
 אול� משטח

?העבודה  

אול� עבודה 

 2: 'של ר
 כל, חלונות

 אחד
 במימדי�

' מ 1.5 X 

. 'מ 1.1
 כולל שטח

 3.3: חלונות
 מהווה. ר"מ

   6% 
 משטח
.הרצפה  

אול� עבודה 
 חלו : 'של ד
 בשטח אחד

' מ 1.5 X 

. 'מ 1.1
 כולל שטח

: חלונות

. ר"מ 1.65

  4%   מהווה
משטח 
.הרצפה  

� � � � � 

 ס# גובה הא� .29
 לחלונות תחתו 
 העבודה אול�

 1.2 לפחות הינו
 פני מעל' מ

?הריצו#  

'מ 0.9  � � � � � 

 מיזוג הא� .30
 מתבצע האוויר
 מזגני� באמצעות

?מפוצלי�  

 יש מזגני� מפוצלי�

 שטח הא� .31
 מהווה החלונות

 חדר משטח 8%
?האוכל  

� � � שטח 

:93.6 
ר"מ  

 שטח
 של כולל

:חלונות

, ר"מ 6.6
 מהווה

7% 
 משטח
.הרצפה  

� � 
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חלל                              
 

                     הנחיה
  תואמת

פיסי לתכנו� במדרי   

שירותי�  אול� עבודה
 ומקלחת

חדר , מטבח
 כביסה 

חדר אוכל 
  

 כניסה קפיטריה
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 קיימת  הא� .32
 הצללה

 לכיוו  המתאימה
 חזית הפניית

?החלל  

 לחזית מתאימי� אינ� � מפלסטיק) צילוני�( גלילה יסיתר: פנימית הצללה
 מערבית

  נוחות אקוסטית

הא� יש תקרה  .33
?אקוסטית  

)למחס  פרט( הבניי  בכל מותקנת אקוסטית תקרה  

 קירות הא� .34
 בעלי הינ� הפני�

 אקוסטי בידוד

 45 לפחות של
?דציבל  

אקוסטי בידוד כושר ע� בלוקי� קירות  

 באול� הא�  .35
 קיימות   עבודה

 מחמרי מחיצות
 הנית  קלה בנייה

 לפירוק
 והמבודדות
?אקוסטית  

 גבס מחיצות

 3 בעובי
 מ"ס

 מבודדות
 מבחינה
 אקוסטית

� � � � � 

  נוחות ראייה 

 קיימות הא� .36
 בתקרה
 האקוסטית

 שקועות מנורות
 התקרה בתו&

?האקוסטית  

.היו� בשעות דולקת פלואורסצנט תאורת � מועטה טבעית תאורה בגלל. כ�  

 במעברי� �הא .37
 מנורות מותקנות

 נורות ע�
 פלואורסצנטיות

 נורות ע� ולא
?ליבו   

� � � � � תאורה 
פלורסצנ
 טית
 בעלת
 הרבה
 לומני�

 
 
 
 
 
  ריהוט ועיצוב פני�

 יש במטבח הא� .38
 מטבח כיורי שני

 גדולי� כפולי�
 משטח בעלי

 חפשי עבודה
 הצדדי� משני

 לפחות של באור&

'?מ 1  

� �� כ�  � � 
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חלל                              
 

                     הנחיה
  תואמת

פיסי לתכנו� במדרי   

שירותי�  אול� עבודה
 ומקלחת

חדר , מטבח
 כביסה 

חדר אוכל 
  

 כניסה קפיטריה
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 רבחד הא� .39
 רב פעילות

 קיימות תכליתי
 הניתנות מגירות

?לנעילה  

� לא � � � � 

 באול� הא� .40
 קיימות עבודה
 מחמרי מחיצות

 קלה בניה
?לפרוק הנתנות  

� קירות גבס � � � � 

  

  

  אחיק� ש"מע ומסקנות  לגבי ממצאי�  3.2.6

  

  אחיק� ש"במע קיי� מצב תיאור: 23טבלה 

  

 א. תיאור המסגרת

א"ת יימס'צ � חיק�א ש"מע: המסגרת ש�  

)מוג  מפעל( וטיפולי שיקומי מרכז: המסגרת סוג  

אביב תל, החייל רמת, 13 הארד: המסגרת כתובת  

6474047�03  :מסגרת. פקס  6442427�03: מסגרת. טל  

)צבורית עמותה( ישראל יימס'צ ועמותת אביב�תל עיריית :בעלות  

נתמכת בעבודה לבני  מחו. והי�הש חניכי� 20+  חניכי� 120: בפועל חניכי�' מס  

.קל�בינוני שכלי פיגור ע� בוגרי�: החניכי� של לקות סוג  

חניכי� 150: המסגרת מתוכננת לה� החניכי�' מס  

הזהב גיל עד שני� 21: החניכי�  גילאי  

אביב� בתל ומהוסטלי� אביב� תל מאיזור? החניכי� מגיעי� מהיכ�  

  'ה עד' א ימי�: שהייה מדיניות

 הטיפוליי� החניכי�. ברגל או באוטובוסי� מגיעי� החניכי� רוב? בניידות העצמאות רמת

.בהסעות מגיעי�  

�חניכה עוורת  1. גלגלי� בכסאות חניכי� 4 :במסגרת החניכי� אצל וחושיות פיזיות מוגבלויות 

.יש כתב ברייל במעלית  

.ובהוסטלי� משפחותיה� בבתי? היו� בשארית החניכי� נמצאי� היכ�  

.ובהסעות ברגל, באוטובוסי�? המסגרת אל החניכי� מגיעי� אופ� באיזה  

, קרמיקה, צילו�, אמנות: כגו  חוגי�, תעסוקה ?לדיירי� מספקת שהמסגרת השירותי� ה� מה

.תקשורת קלינאית, ציור, ספורט, דרמה  

אלקיי� אלי ארכיטקט :הבניי� שיפו)/הבניי� מתכנ� ש�  
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 ב.  תיאור הבניי� וסביבתו

. רובננקו ש"ע במתח� שנבנה בני  זהו  

.1999: שנת פתיחה בפועל  

 ג. תיאור חצר הבניי�

 לעצי� מסביב האדניות. מטופח דשא ומעט אדניות ע� מרוצפת. הבני  י"ע המוקפת פטיו חצר

.לכדורסל מתק  יש. ישיבה כפינות משמשות  

 ד. תיאור פני� הבניי�

.'מ 2.6: הבני  של פנימי גובה. מעקות יש המסדרונות בכל. גלגלי� לכסאות נגישות יש בבניי   

 חלונות: אלומיניו�. בקומת כניסה: מטבח, חדר אוכל, שירותי� לצוות המטבח. 

קומה שניה: אולמות עבודה: דלתות: 1.4 מ' מחולק 0.9 מ' נפתח תמיד, 0.5 הפתח רק בשעת 

'מ 0.5 ובאור&' מ 0.2 ברוחב הדלת בפינת שקו# חלו  ובעלת מאסיבית הדלת. הצור  

 ש"במע החניכי� עבור במיוחד שהותאמו עבודה שולחנות. עבודה אול� בכל נירוסטה כיור יש

 כסאות. ליישור הניתנת משוקעת גומחה ע� מלבני, מתכת ופרופילי מלא בוק מע. שולח  � אחיק�

 בכל. לניקוי וקלי� לישיבה נוחי�". תומר" תוצרת. קשיח פלסטיק מושבי ע� מתכת מפרופילי

 יש: חוגי� חדרי .חשמלית ונטה רק, חלו  ללא פנימיי� שירותי�. מנירוסטה כיור יש עבודה אול�

.תנור ע� קרמיקה חדר. בובות לתיאטרו  מוגבהות במות 2  

קומה שלישית: בחדר ספורט יש מיטה טיפולית, מכשירי כושר ברמה גבוהה מאוד, חדר 

 מעקות יש המדרגות חדריו מסדרונותה כל לאור& .הלאומי הביטוח תרומת �) סנוזל ( התרגעות

. 'מ 0.86 בגובה בטיחותיי�  

 ה. תצפיות ומדידות בשטח

 פעילות( חוגי� חדר; אוכל חדר; מטבח; אול� עבודה: הבאי� בחללי� ומדידות תצפיות נערכו

 9 רואיינו הללו מהחללי� אחד כל לגבי. הבניי  חצר; ומסדרונות מדרגות, כניסה; )חברתית

.יירי�ד  

.שרואיינו הדיירי� של באולמות עבודה בוצעו והמדידות התצפיות  

 ו. תוצאות מדידות אקלימיות

15:20: מדידה שעת; 28.11.06: מדידה תארי&  

  מרכזית אויר מיזוג במערכת ממוזגי�, הבניי  כל כמו,  התעסוקה חדרי

:  ממוצעת טמפרטורה 23ºC  

40%: יחסית לחות  

  אחיק� ש"מע נהלמ ע� ראיו�: 24 טבלה

  

)ישראל יימס'צ ל"סמנכ( של�  מייק: המנהל ש�  

�6662266: נייד 050  

28.11.06: תארי  הראיו�  

 עושי� סמו& תיכו  ספר בית תלמידי. גמור בסדר ?קהילתיי� לשירותי� הנגישות על דעת  מה

  .אישית מחויבות ש"במע

 טק�היי תעשיות איזור זהו. מאוד מרוצה? המסגרת נמצאת בה מהסביבה מרוצה ה/את כמה עד
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  .חינו& ומוסדות

? המסגרת בהפעלת לקשיי� הגורמות הפיסי הסובב מבחינת הבעיות מה�  

 �.מחוספסת קרמיקה עדי#. במהרה נשחק תעשייתי. סי.וי.פי   

 � מזגני� התקנת על וממלי., מרכזית אויר מיזוג מערכת הפעלת של גבוהות עלויות על מתלונ  

. ולכבוי להפעלה אחד שליטה מוקד ע� חלל ללכ מפוצלי�  

 �" יש בני� בשירותי  slonn .טוב לא וזה"   

 �.בבניי  הפיסי הסובב בכל מקסימלית בטיחות בהשגת רבי� משאבי� הושקעו   

  

 לתכנו  מדרי&"ב קיימות הנחיות  לפי הנבנ אחיק� ש"עמ של  בני הא�: ראשונה מחקר שאלת

  .להל  25 בטבלה תשובה קבלה זו מחקר שאלת". שיקומי עבודה מפעל � ש"מע

  

 להנחיות בהשוואה אחיק� ש"במע פיסי סובב של ומדידות ממצאי� מתצפיות: 25טבלה 

  תואמות

  

 הערות לא רלבנטי לא  כ� מאפייני סובב פיסי
 א. סביבת הבני�

 במרחק אוטובוס תחנת יש הא� .1
 הכניסה לדלת עד סביר הליכה

?לבני   

    כ 

 מתחנת שההגי דר& הא� .2
 הבני  לחצר עד האוטובוס

?ותקינה מרוצפת  

    כ 

 ב. חצר הבני�

 שלושה לפחות קיימי� הא� .3
 פרטי לרכב חניה מקומות

?ש"המע במגרש  

    כ 

 השער של הנקי הרוחב הא� .4

 1.2 הפחות לכל הינו רגל להולכי
'?מ  

    כ 

 בגדר מוק# המגרש שטח הא� .5

'?מ 1.6� כ של בגובה  

    כ 

 איזור בי  ישיר קשר קיי� הא� .6
 אל הבניי  בחצר וטעינה פריקה

?משאיות כניסת  

 יש מעלית משאות   כ 

 אל ישירה גישה קיימת הא� .7
 העבודה מאול� האשפה חדר

?המטבח ומ   

 אשפה מפני� העבודה מאולמות   כ 
 חדר אי ( הדחס  אל משאות במעלית

).אשפה  

 ג. פני� הבני�
 מער  פונקציונלי

 למבנה תראשי כניסה הא� .8
?למזכירות בסמו& הממוקמת  

 הראשית הכניסה בדלת שומר יש  לא 
סגור במעגל וטלויזיה  

 לכניסה אפשרות יש הא� .9
 דר& המנהל לחדר מבוקרת

?המזכירות  

 כניסה דר& המסדרו   לא 

 יחידת אל הכניסה הא� .10
?מהמסדרו  הינה השירותי�  

    כ 

 נמצאי� אחסו  שטחי הא� .11
?עבודה לאולמות בסמיכות  

26ראה טבלה    כ   
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 הערות לא רלבנטי לא  כ� מאפייני סובב פיסי

 ש"המע למבנה המבואה מ  הא� .12
 אזור אל פנימיות גישות יש

 חדרי, המשרדי�, העבודה
?האוכל וחדר השרותי�  

    כ 

 מימדי� גיאומטריי�

 לפחות עבודה אול� רוחב הא� .13

'?מ 7  

26ראה טבלה    כ   

'?מ 5 לפחות מחס  רוחב הא� .14 26ראה טבלה    כ    

 מחושב האוכל חדר שטח הא� .15

?לחני& ר"מ 1.2 לפי  

26ראה טבלה    כ   

 הינ  שירותי� תא מידות הא� .16

 1.3 ואור&' מ 0.9 רוחב לפחות
'?מ  

26ראה טבלה *   לא *  

) בנייה פתח( הדלת רוחב הא� .17

'?מ 0.9 הוא השירותי� בתא  

26ראה טבלה    כ   

 הינ  מקלחת תא מידות הא� .18

 1.2 ואור&' מ 1.2 רוחב לפחות
'?מ  

26ראה טבלה    כ   

 שטח יש מקלחת תא לפני הא� .19
 רוחב:  במידות להתלבשות פנוי

'?מ 0.9 ואור&' מ 0.9  

    כ 

 נגישות

 והמטבח האוכל חדר בי  הא� .20
? נוחה גישה קיימת  

26ראה טבלה    כ   

 בטיחות

 טרצו מאריחי הינו הריצו# הא� .21
 למניעת מחוספסת מקרמיקה או

?החלקה  

סי.וי.ופי טרצו, מחוספסת קרמיקה   כ   
 תעשיתי

 כנפי של הבלטה נמנעת הא� .22
?החדר לתו& פתוחי� חלונות  

 חלונות קיפ הנפתחי� החוצה   כ 

 נפתחת שירותי� תא דלת הא� .23
?חו. כלפי  

    כ 

 מפלס או קומה בכל הא� .24
 נפרדי� מילוט פתחי שני קיימי�

?מזה זה המרוחקי�  

    כ 

 עולי� אינ� הדלתות ספי הא� .25

?מ"ס 1.0 על  

    כ 

 הבניי  של קומה בכל הא� .26
 מסתובב כיבוי גלילו  מותק 
 הכיבוי גלילוני מיקו� והא�

?בקומה מקו� לכל גישה מבטיח  

26ראה טבלה *   * כ   

?לחלונות עמיד זיגוג קיי� הא� .27 טריפלקס � זכוכית מחוסמת    כ    

 נוחות אקלימית

 מהווה החלונות שטח הא� .28

 אול� משטח 12% לפחות
?העבודה  

26טבלה ראה  *   * כ   

 לחלונות תחתו  ס# גובה הא� .29

 1.2 לפחות הינו העבודה אול�
?הריצו# פני מעל' מ  

26ראה  טבלה   לא   

 מתבצע האוויר מיזוג הא� .30
?מפוצלי� מזגני� באמצעות  

. מרכזית אויר מיזוג מערכת  לא   
26 טבלה ראה  
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 הערות לא רלבנטי לא  כ� מאפייני סובב פיסי

 8% מהווה החלונות שטח הא� .31
?האוכל חדר משטח  

    כ 

 תאימהמ הצללה קיימת הא� .32
?החלל חזית הפנית לכיוו   

מזרח ולצד דרו� לצד רק גלילוני�   כ   

 נוחות אקוסטית

?הא� יש תקרה אקוסטית .33     כ  

 בעלי הינ� פני� קירות הא� .34

 45 לפחות של אקוסטי בידוד
?דציבל  

 קירות גבס   כ 

 מחיצות העבודה באול� הא� .35
 מבודדות קלה בניה מחמרי

?אקוסטית  

26ראה טבלה   לא    

 נוחות ראייה

 שקועות מנורות קיימות הא� .36
?אקוסטית בתקרה  

    כ 

 מנורות מותקנות במעברי� הא� .37
 ע� ולא פלורסנטיות נורות ע�

?ליבו  נורות  

    כ 

 ריהוט ועיצוב פני�

 כיורי שני יש במטבח הא� .38
 בעלי גדולי� כפולי� מטבח

 משני חפשי עבודה משטח

'?מ 1 לפחות של באור& הצדדי�  

 של בתקני� העומד תעשייתי מטבח   כ 
הבריאות ומשרד העבודה משרד  

 תכליתי רב פעילות בחדר הא� .39
 הניתנות מגירות קיימות

?לנעילה  

26ראה טבלה    כ   

 קיימות עבודה באול� הא� .40
 קלה בנייה מחמרי מחיצות

?לפירוק הניתנות  

 מחיצות מע. שאינ  מומלצות   כ 

  

 עבודה מפעל � ש"מע לתכנו  מדרי&"ב ב קיימות ו הנחיות תכנ הא�:  שנייה מחקר שאלת

  .להל  26 בטבלה תשובה קבלה ?  ש אחיק�"חניכי� במע של לצרכי� מתאימות" שיקומי
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  אחיק� ש"במע פיסי סובב מסקר מסקנות: 26טבלה 

  

חלל                            
 

                     הנחיה
  תואמת

פיסי לתכנו� במדרי   

ודהאול� עב שירותי�  
 ומקלחת

חדר , מטבח
 כביסה 

 כניסה קפיטריה חדר אוכל  
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות
  מער  פונקציונאלי

 יש הא� .8
 ראשית כניסה

 למבנה
 הממוקמת
 בסמו&
?למזכירות  

� � � � � שומר יש 
 בדלת
 הכניסה
 הראשית
 וטלביזיה
 במעגל
  סגור

 יש הא� .9
 אפשרות
 לכניסה

 לחדר מבוקרת
 &דר המנהל

?המזכירות  

� � � � �כניסה  
דר& 
 המסדרו 

 הא� .10
 אל הכניסה

 יחידות
 השירותי�

 משטחי הינה
?המעברי�  

�� כ�  � � � 

 שטחי הא� .11
 האחסו 
 נמצאי�
 בסמיכות
 לאולמות
?עבודה  

 בקומת
 אולמות

 יש העבודה
 מרכזי מחס 

מחסנאי ע�  

� � � � � 

 מ  הא� .12
 המבואה

 ש"המע למבנה
 גישות יש

 אל פנימיות
, העבודה אזור

, המשרדי�
 חדרי
 השרותי�

?האוכל וחדר  

 כ�

 מימדי� גיאומטריי�

 רוחב הא� .13
 עבודה אול�

'?מ 7 לפחות  

.'מ 11.7 בכול� האור&: דרומיי� עבודה אולמות  

 אול� רוחב' מ 4.4: 'ח של עבודה באול� רוחב. 'מ 3.2: 'ל של עבודה באול� רוחב

'מ 3.9: נוס# עבודה אול� רוחב. 'מ 3.9: עבודה  

)'מ 1.4 ברוחב מעבר כולל(' מ 9.8 אור&: מערביי� עבודה אולמות  

 רוחב. 'מ 4.7: 'ר של עבודה באול� רוחב. 'מ 5.0: 'ד של עבודה באול� רוחב

.'מ 2.5 ברוחב שירות יחידת ועוד' מ 4.8:'א של עבודה באול�  
.משאות למעלית או המרכזי למחס   ארגזי� להובלת עגלות יש עבודה באולמות  

 רוחב א�ה .14

 5 לפחות מחס 
'?מ  

 רחב מסדרו  אליו מוביל. נפרדת כניסה ע� עבודה אולמות 4 �ל מרכזי מחס  קיי�

 ואי  מאחר(' מ 3.0 וגובהו' מ 9.75 מחס  אור&' מ 3.5 מחס  רוחב). רוחב' מ 2.6(
).אקוסטית תקרה ש�  
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חלל                            
 

                     הנחיה
  תואמת

פיסי לתכנו� במדרי   

ודהאול� עב שירותי�  
 ומקלחת

חדר , מטבח
 כביסה 

 כניסה קפיטריה חדר אוכל  
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 שטח הא� .15
 האוכל חדר

 לפי מחושב

 ר"מ 1.2
?לחני&  

 
 

 120 יש  
 חניכי�
: שטחו

ר"מ 231  

 1.9 יש
לחני& ר"מ  

  

 מידות הא� .16
 שירותי� תא

 לפחות הינ 

' מ 0.9 רוחב

'?מ1.3 ואור&  

'מ 0.9: התא דלת, צדדי� 2 �ב קומה בכל הממוקמי� הנכי� בשירותי*   

'מ 0.7: ביתר תאי השירותי�  

 רוחב הא� .17
 פתח( הדלת

' מ 0.9) בנייה
 בתא
?השירותי�  

.קומה בכל ניי�ש לפחות יש שמה�, הנכי� בשירותי רק  

 מידות הא� .18
 מקלחת תא

 לפחות הינ 

' מ 1.2 רוחב

'?מ 1.2 ואור&  

  )סנוזל (הרגיעה בחדר רק מקלחות קיימות 
 

 לפני הא� .19
 יש מקלחת תא

 פנוי שטח
 להתלבשות
:  במידות

' מ 0.9 רוחב

'?מ 0.9 ואור&  
 נגישות

 בי  הא� .20
 האוכל חדר

 והמטבח
 גישה קיימת

? נוחה  

 של התקני� בכל ועומד תעשייתי הינו המטבח. במיוחד בי�רח מעברי� קיימי�
 מיועד האוכל חדר). עסק רשיו ( אביב�תל ועיריית העבודה משרד, הבריאות משרד

.חיצוני� לאירועי� להשכרה  

 בטיחות

  הא� .21
 הינו הריצו#
 טרצו מאריחי

 מקרמיקה או
 למניעת
?החלקה  

P.V.C 
 תעשייתי

קרמ
יקה 
מחו
ספס
 ת

 טרצו 

 נמנעת הא� .22
 של הבלטה

 חלונות כנפי
 לתו& פתוחי�

?החדר  

.החוצה נפתחי� קיפ חלונות יש הבני  בכל  
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חלל                            
 

                     הנחיה
  תואמת

פיסי לתכנו� במדרי   

ודהאול� עב שירותי�  
 ומקלחת

חדר , מטבח
 כביסה 

 כניסה קפיטריה חדר אוכל  
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 דלת הא� .23
 שירותי� תא

 כלפי נפתחת
?חו.  

�� כ�  � � � 

 בכל הא� .24
 או קומה

 קיימי� מפלס
 פתחי שני

 נפרדי� מילוט
 זה המרוחקי�

?מזה  

 כ�
 

 ספי הא� .25
 אינ� הדלתות

 גובה על עולי�

?מ"ס 1.0  של  

 כ�

 לבכ הא� .26
 של קומה

 מותק  הבניי 
 כיבוי גלילו 
 והא� מסתובב
 גלילוני מיקו�
 מבטיח הכיבוי

 לכל גישה
?בקומה מקו�  

.קומה בכל שניי� יש  
.חסומה אליו והגישה עבודה אול� בתו& נמצא אחד כיבוי גלילו *    

 קיי� הא� .27
 עמיד זיגוג

?לחלונות  

)שכבות 3( טריפלקס �  מחוסמת זכוכית יש המבנה בכל  
 

 נוחות אקלימית

 שטח הא� .28
 החלונות

 לפחות מהווה

 משטח 12%
 אול�
?העבודה  

דרו� לצד הפוני� עבודה חדרי 4�ב,  לא*   

.מערב לצד הפוני� עבודה חדרי 3�ב,  כ�  

 גובה הא� .29
 תחתו  ס#

 אול� לחלונות
 הינו העבודה

' מ 1.2 לפחות
 פני מעל

?הריצו#  

'מ 1.1הגובה הוא   
 

 מיזוג הא� .30
 האוויר
 מתבצע

 צעותבאמ
 מזגני�
?מפוצלי�  

 הגג על מפוחי� יש. בלבד אחד ממוקד אותו ולנתק להפעיל הנית  מרכזי מיזוג
 או מפוצלי� מזגני� עדי#. כס# של גדול לבזבוז גורמת המערכת. הזמ  כל שעובדי�

.מרכזית�מיני מערכת  
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חלל                            
 

                     הנחיה
  תואמת

פיסי לתכנו� במדרי   

ודהאול� עב שירותי�  
 ומקלחת

חדר , מטבח
 כביסה 

 כניסה קפיטריה חדר אוכל  
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 שטח הא� .31
 החלונות

 8% מהווה
 חדר משטח

?האוכל  

   כ�   

 קיימת הא� .32
 הצללה
 מתאימה

 הפנית לכיוו 
?החלל חזית  

מזרח ולצד דרו� לצד הפוני� בחדרי� רק קיימי� גלילה וילונות  
דרו� לצד פוני� החלונות � כהה בצבע הזכוכית האוכל בחדר  

 נוחות אקוסטית

הא� יש  .33
תקרה 
?אקוסטית  

 כ�

 קירות הא� .34
 הינ� הפני�
 בידוד בעלי

 של אקוסטי

 45 לפחות
?דציבל  

 קירות גבס

 באול� הא� .35
 יש בודההע

 מחיצות
 בנייה מחמרי

 קלה
  המבודדות
?אקוסטית  

 באולמות
 עבודה
: דרומיי�

 ע. דלתות
 מתקפלות

 שאינ  ונגררות
 מחוברות
.כיאות  
 באולמות
 עבודה
: מערביי�

 גבס קירות
 שאינ�
 מתחברי�

 שמול� לקיר
 פתח ויש

. ביניה�  

� � � � � 

 נוחות ראייה 

 מנורות הא� .36
 בתו& שקועות

 התקרה
?האקוסטית  

 כ�
. המרכזי למחס  פרט, הבניי  בכל  

 הא� .37
 במעברי�
 מותקנות

 ע� מנורות
 נורות
 פלורסצנטיות

 נורות ע� ולא
?ליבו   

� � � � � כ� 

 ריהוט ועיצוב פני�
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חלל                            
 

                     הנחיה
  תואמת

פיסי לתכנו� במדרי   

ודהאול� עב שירותי�  
 ומקלחת

חדר , מטבח
 כביסה 

 כניסה קפיטריה חדר אוכל  
, ראשית
 מסדרו�
 וחדר
 מדרגות

 במטבח הא� .38
 כיורי שני יש

 כפולי� מטבח
 בעלי גדולי�
 עבודה משטח

 משני חפשי
 הצדדי�

 של באור&

'?מ 1 לפחות  

 משרד, הבריאות משרד של התקני� בכל העומד, ר"מ 205 בשטח תעשייתי מטבח
).עסק רשיו ( אביב�תל ועיריית העבודה  

 וקירור לבשר הקפאה, טרי למזו  הקפאה: סוגי� 3 �מ מקוררי� מזו  מחסני כולל
.כללי לניקוי נייד לצינור וברזי� מנירוסטה וכיורי� עבודה משטחי; עיבוד לפני  

, עגלות יש כ  כמו. מערב לצד רק וחלונות פההרצ מ ' מ 1.8 מחופי� בגובה קירות
.אחסו  וארונות עבודה קערות  

 בחדר הא� .39
 רב פעילות

 תכליתי
 קיימות
 מגירות
 הניתנות
?לנעילה  

.עבודה אול� בכל נמצאי� ותיקי� מעילי� לתליית ומתק  אישיי� לוקרי�  

 באול� הא� .40
 קיימות עבודה

 מחיצות
 בנייה מחמרי

 הניתנות קלה
?לפירוק  

� כ� � � � � 
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  השני של המחקר לבהש . 4

  

 הסובב של מאפייני� מאילו) א: (השאלות על להשיב מנת על מידע נאס# מחקרה של השני בשלב

 המשתמשי� בקרב רצו  שביעות קיימת בקהילה המוגנת והתעסוקה הדיור במסגרות הפיסי

 פיסי הסובב משפיע כיצד) ב(, ?רצו  שביעות�לאי גור� פיסי סובב ואיזה) הצוות ואנשי הלקוחות(

  ?בניני� באות� שכלי פיגור ע� לאנשי� המתאפשר החיי� סגנו  על

  

) רות ותלמי תקווה�פתח, שוה�( ההוסטלי� משלושת צוות ואנשי מדיירי� נאס# זה בשלב המידע

. המחקר לצור& שנבחרו) נתניה ואחיק� ,ג � רמת( ש"המע מסגרות משלוש צוות ואנשי ומחניכי�

 מבי  משיב לבחירת הקריטריו . אקראית בלתי מכוונת בדגימה נדגמו זה שלבב המשיבי�

 לבחירת הקריטריו . ורבלית ויכולת במסגרת שנה לפחות של שהייה: היו החניכי� או הדיירי�

  . במסגרת שנה חצי לפחות של עבודה מש& היה הצוות אנשי מקרב מתאי� משיב

  

 במסגרות העובדי� 19 �ו הדיור במסגרות �העובדי צוות אנשי 18 רואינו המחקר במסגרת

  .במחקר שהשתתפו הצוות אנשי אפיוני את ותמציג 28�ו 27טבלאות . התעסוקה

  

  (n=18)  הדיור במסגרות שרואינו הצוות אנשי מאפייני  : 27טבלה 
 

 שכיחות או פרמטר אחר מאפיי�
:מי  המרואיי    

גבר     28%    )5(  
אישה     72%   )13(  

:במסגרתתפקיד    
מנהל      17%  )3(  
מדרי&     72%   )13(  

א� בית      11%   )2(  
:היק# משירה   

משרה מלאה      28%   )5(  
משרה חלקית     72%   )13(  

(SD=1.73) 2.19 ממוצע שנות עבודה במסגרת   6 - 0.50  טווח  בשני�   
 מגורי� במסגרת קוד� עבודה ניסיו  יש

 מוגנת
33%  )6(  

צע שנות השכלהממו  14 (SD=2.37) טווח בשני�        8 -18  
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     (n=19) התעסוקה במסגרות שרואינו הצוות אנשי מאפייני: 28טבלה 
  

 שכיחות או פרמטר אחר מאפיי�
:מי  המרואיי    

גבר     26%   )5(  
אישה     74% )14(  

:תפקיד במסגרת   
מנהל      16%  )3(  
מדרי&     73% )14(  
פלת מט     11%   )2(  

:רהשהיק# מ   
משרה מלאה      95%   )18(  
משרה חלקית     5%   )1(  

(SD=7.90) 13.23 ממוצע שנות עבודה במסגרת טווח  בשני�      0.50 - 25  
 תעסוקה במסגרת קוד� עבודה ניסיו  יש

 מוגנת
11%  )2(  

(SD=2.68) 12.7 ממוצע שנות השכלה טווח בשני�       8 -18  
  
  
  

טבלאות . התעסוקה ממסגרות חניכי� 25 � ו הדיור ממסגרות דיירי�  20 רואינו המחקר מסגרתב
  .במחקר שהשתתפו והחניכי� הדיירי� מאפייני אתות מציג  30 �ו 29
  

   (n=20) הדיור במסגרות שרואינו הדיירי� מאפייני   :29טבלה 
  

 שכיחות או פרמטר אחר מאפיי�
:מי  המרואיי    

גבר     60% )12(  
אישה     40%  )8(  

(SD=9.57) 37.6 גיל ממוצע  טווח בשני�       57  25 - 
(SD=5.62) 4.77  מספר שני� ממוצע במסגרת  טווח בשני�          1-15 
:מקו� מגורי� קוד�   

בית המשפחה     75%  )15(  
מסגרת דיור אחרת בקהילה     25%  )5(  

:סוג התעסוקה   
מפעל מוג       60% )12(  

תעסוקה שאינה מוגנת       40% )8(  
)1(  5% יש מגבלות קלות בניידות  
�   יש מגבלות שמיעה קלות�������  
)7(  35% יש מגבלות ראייה קלות  
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   (n=25) התעסוקה במסגרות שרואינו החניכי� מאפייני :30טבלה 
  

 מאפיי�
 

 שכיחות או פרמטר אחר

:מי  המרואיי    
גבר     36% )9(  

ישהא     64%  )16(  
(SD=10.4) 39.4 גיל ממוצע  טווח בשני�     60  23 - 
(SD=7.5) 10.58   מספר שני� ממוצע במסגרת  טווח בשני�        2-30 
:מקו� מגורי�    

בית המשפחה     60%  )15(  
מסגרת דיור אחרת בקהילה     40%  )10(  

)5(   20% יש מגבלות קלות בניידות  
ותיש מגבלות שמיעה קל    ��������  

)5(  20% יש מגבלות ראייה קלות  
40% משתמשי� בתחבורה ציבורית   )10(  

  
  
  

  מחקר בשלב השניכלי ה  4.1
  

 או הדיור מסגרות של הפיסי מהסובב במחקר המשתתפי� של רצונ� שביעות הערכת לצור&

 גרתלמס שאלוני� 2�ו הדיור למסגרת התייחסו שאלוני� שני: שאלוני� 4 נבנו התעסוקה

  .התעסוקה

  : שאלוני� המתייחסי� למסגרת הדיור

 השימוש לאופ  נשאל הדייר. מראיינת י"ע הדיירי� רואינו באמצעותו.  לדייר שאלו�  .א

 הוא בו האמבטיה חדר, שלו השינה חדר: הדיור במסגרת חללי� ממספר רצונו ולשביעות

 . הבית וחצר הבית סלו , האוכל פינת, המטבח, משתמש

 או מאוד גבוהה רצו  שביעות"  2+: דרגות 5 בי  סול� באמצעות דורגו הדייר תשובות

 שביעות= "  1-, "ניטראלית עמדה= "0,  "חיובית עמדה"   1+, " מאוד חיובית עמדה

 שלילית עמדה או מאוד נמוכה רצו  שביעות= " 2-  ו,  "שלילית  עמדה או נמוכה רצו 

  ". מאוד

. המשיב של הרצו  שביעות סול� את להדגי� ועדושנ פרצופי� בציורי נעזרה המראיינת

 עמדה או נמוכה מאוד רצו  שביעות המדגי� ביותר עצוב מפרצו# מסודרי� היו הפרצופי�

 חיובית עמדה או ביותר גבוהה רצו  שביעות המדגי� ביותר שמח פרצו# ועד, )2-( שלילית

  ).2+( ביותר

 הפרצופי� שבי  בשוני הבחי ל הדייר יכולת הייתה במחקר להשתתפות הכרחי תנאי

  . מייצגי� שה� ובמה

 רצונות לבטא לדיירי� לאפשר מנת על פתוחות שאלות מספר ג� כלל לדייר השאלו 

  .יותר חופשי באופו ודעות

 השאלו . הדיור צוות אנשי עבור נבנה לדייר השאלו  של מקביל נוסח .צוות לאיש שאלו�  .ב

 אנשי דרגו, לדיירי� בדומה. פתוחות שאלות מספר ג� שכלל, עצמי למילוי כשאלו  נבנה



93 

 

 מאוד נמוכה רצו  שביעות= "1 � מ: דרגות 5 בי  סול� באמצעות תשובותיה� את הצוות

  ".ביותר חיובית עמדה, מאוד גבוהה רצו  שביעות= "5 ועד" שלילית עמדה או

 תומחשבו דעות להביע הצוות לאנשי לאפשר מנת על פתוחות שאלות מספר נכללו כא  ג�

  .יותר חופשי באופ 

  

  :שאלוני� המתייחסי� למסגרת התעסוקה

 רצונו לשביעות לגבי נשאל החני&. מראיינת י"ע החניכי� רואינו באמצעותו. לחני  שאלו�  .א

 בו החדר, האוכל חדר, עובד הוא בו התעסוקה אול�: התעסוקה במסגרת חללי� ממספר

 מסגרת את המקיפה חצרוה משתת# הוא בה  החברתיות הפעילויות מתקיימות הוא

  . כ  ג� פתוחות שאלות של בודד מספר כלל השאלו . התעסוקה

 הדיור למסגרות בהקשר שימוש נעשה שבה� לאלו זהי� התשובות וסול� הראיו  הלי&

  .  קוד� בהרחבה ושתוארו

 מסגרת צוות אנשי עבור נבנה לחני& השאלו  של מקביל נוסח .צוות לאיש שאלו�  .ב

, עצמי למילוי השאלו  נועד כא  ג�, המגורי� במסגרות הצוות אנשי ילגב כמו.  התעסוקה

 נכלל כא  ג�). למעלה ראה( סול� אותו גבי על ניתנות הסגורות לשאלות כשהתשובות

 . פתוחות שאלות של בודד מספר

  

 תשובות מחדש קודדו, הצוות ואנשי החניכי�/הדיירי� הערכת בי  ההשוואה לצור&

" שלילית עמדה או מאוד נמוכה רצו  שביעות= "1 �מ: דרגות 5 בי  ול�ס על החניכי�/הדיירי�

 בשביעות כללי ציו  ג� חושב כ  כמו". ביותר חיובית עמדה, מאוד גבוהה רצו  שביעות= "5 ועד

 ציוני כממוצע חושב הציו . והתעסוקה המגורי� במסגרות השוני� בחללי� הפיסי מהסובב רצו 

    .המגורי� במסגרת חלל בכל רצו ה שביעות פריטי בכל התשובות

  

  

  השלב השני של המחקר ממצאי  4.2

  

  המוגנות הדיור במסגרות הפיסי מהסובב הרצו� שביעות  4.2.1

   

 החללי� פי על מוצגי� הדיור במסגרות הפיסי מהסובב הרצו  לשביעות בהקשר המחקר ממצאי

 סלו , אוכל פינת, מטבח, יהאמבט, שינה חדר: המחקר התייחס אליה� הפיסי הסובב של השוני�

 דווח בי  השוואה תו& מוצגת הפיסי הסובב של השוני� מההיבטי� הרצו  שביעות. הבית וחצר

: קטגוריות לשתי ג� הרצו  שביעות קודדה ההשוואה נוחיות לצור&. הצוות לדווח הדיירי�

 הרצו  עותשבי שכיחות את מציגי� הלוחות".  נמוכה רצו  שביעות"ו" גבוהה רצו  שביעות"

  . הקטגוריות 5 בי  הסול� פי על שחושב הרצו  שביעות ממוצע ציו  את וכ  הגבוהה
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  השינה חדר

  ?לשינה בנוס# השינה חדר משמש למה

 דווחו מהדיירי� 90%( מוסיקה שמיעת היא לשינה פרט בחדר הנעשית ביותר השכיחה הפעילות

 מאנשי 50%�ו אותה ציינו מהדיירי� 70%( קריאה היא השנייה הפעילות). הצוות אנשי וכל כ& על

 או חברי� לאירוח משמש שהחדר ציינו)  50%( הצוות ומאנשי מהדיירי�) 55%(  כמחצית). הצוות

 דווחי פי על נמוכה בשכיחות נעשי� משחק לצור& בחדר ושימוש בטלוויזיה צפייה. משפחה בני

  . והצוות הדיירי�

 תו&, הפיסי הסובב של שוני� מהיבטי� הגבוהה הרצו  שביעות שכיחות את המציג 31טבלה 

  . הצוות לדווח הדיירי� דווח בי  השוואה

  
  השינה בחדר הפיסי מהסובב רצו� שביעות  :31טבלה 

  

 
 
 
 תחו� שביעות הרצו� 

 גבוהה רצו� שביעות שכיחות
)באחוזי�( הדיירי� בקרב  

(n=20) 

  גבוהה רצו� שביעות שכיחות
)באחוזי�( הצוות אנשי בקרב  

(n=25) 

 83 45 ממקומות האחסו  שישי בחדר
 90 75 מהאור שיש ביו� בחדר
 100 90 מהתאורה בלילה בחדר
 93 50 ממידת החו� בחור#

בחדר ) רעש נמו&(מהשקט   50 89 
ממידת (ממידת הצפיפות 

)המרווח  
65 72 

) שטיח,קירות(הצבעי� בחדר   65 82 
 61 75 מהריהוט בחדר

) שטיח,קירות(הצבעי� בחדר     
   מהריהוט בחדר

 רצו� בשביעות כללי ציו�
 השינה בחדר הפיסי מהסובב

)א(  

 דיירי�
M=3.71 (SD=.51) 

 צוות

M=4.42 (SD=.50) 

" שלילית עמדה או מאוד נמוכה רצו  שביעות= "1 �מ סול� על נמדדה הרצו  שביעות)  א(

  "ביותר חיובית עמדה, מאוד גבוהה רצו  שביעות= "5 ועד
  

 הבדלי�. הצוות י"ע וה  הדיירי� י"ע ה  בחדר לתאורה בהקשר דווחה גבוהה רצו  עותשבי

, בחדר שיש האחסו  למקומות בהקשר נמצאה והדיירי� הצוות של הרצו  שביעות בי  בולטי�

 לשלושת בהקשר רצו  שבעי פחות הדיירי�.  בחדר הנשמע הרעש ולמידת,  בחור# החו� למידת

 בקרב יותר גבוה השינה בחדר הפיסי מהסובב הרצו  שביעות של כלליה הציו  .הללו ההיבטי�

    דווחו. הדיירי� בקרב מאשר הצוות אנשי

 רק, יותר ונעי� נוח לה� יהיה ש� אחר שינה חדר על לחשוב יכולי� ה� בא� נשאלו כשהדיירי�

  .  מעדיפי� והיו מכירי� ה� אותו ספציפי חדר ציינו) 15%( קט  מספר

  
  :לשפרו נית� וכיצד השינה בחדר חסר למה בהקשר הפתוחה בשאלה שנאס� עממיד ממצאי�

  
 על הצביעו חלק�, השינה בחדר לה� מפריעי� רעשי� אילו נשאלו כשהדיירי�: שוה� בהוסטל

 בחדר לה� חסר מה לציי  כשהתבקשו.  הסמוכי� בחדרי� ומדיירי� בסלו  מהטלוויזיה הבא רעש

. בסלו  במקו� בחדר לארח שיוכלו מנת על, לאירוח שולח  �לה שחסר ציינו חלק�, היו� השינה
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 מעדיפי� שהיו טענו דיירי� מספר  .אישית טלוויזיה השינה בחדר לה� שתהיה רוצי� היו אחרי�

 יותר", "חי יותר יהיה שהחדר" הייתה דיירי� מספר י"ע שחזרה לשיפור הצעה. ליחיד שינה חדר

 להוסי# ביקשו חלק�". ירוק או אדו� כמו יותר חיי� בצבעי� יהיו שהקירות", "כא  חלק מידי

 מרגיש אני" שאמר דייר ג� היה. פרחי� או תמונות חלק�, )לדוגמה מעוצב שעו ( עיצוב פריטי

  ". רעיונות לי אי , מה בדיוק יודע לא אני אבל, פה משהו לי שחסר

 להוסי# הצעה כללו ,השינה בחדר לשפר או להוסי# רצוי מה לשאלה במקו� הצוות אנשי תשובות

 חדר ותכנו  שעיצוב שטענו היו. ווילונות תמונות, )מדפי�, יותר גדולי� ארונות( אחסו  מקומות

 שבקומת המגורי� שחדרי טענו כ  כמו.  הדיירי� לדעת� זכאי� לה פרטיות מאפשר אינו השינה

  .  מספיק מוארי� אינ�  המרת#

 ס"מביה מבחו. הבאי� השינה בחדר �רעשי על הדיירי� התלוננו :תקווה� פתח בהוסטל

 מספיק השינה בחדר שאי  טענו הדיירי�.  הקט  והסלו  האוכל ומפינת, הסמוכי� ס"והמתנ

  ג�.  פרטיות יותר שתאפשר מחיצה וכ  בחדר טלוויזיה לה� שתהיה רוצי� היו, אחסו  מקומות

 והיו" משעמ� – לב  להכ, "חגיגיי� יותר צבעי�" צבעוני יותר יהיה שהחדר הרצו  נשמע כא 

  .צבעוניות להשיג כדי פרחי� להוסי# שהציעו

 פתוח ומרדיו בסלו  מהטלוויזיה,  מהכביש רעשי� על התלוננו הדיירי�  :רות תלמי בהוסטל

 ופריטי� קישוטי� והוספת לאחסו  מקומות יותר הדיירי� רוצי� היו כא  ג�.  סמוכי� בחדרי�

  . צבעוניי�

  

  האמבטיה חדר

 מהדירי� 25% ש לציי  יש זאת ע�. דיירי� 2 משמש האמבטיה שחדר דווחו) 70%( רי�הדיי רוב

 בחדר משתמשי� 3 על דווח 5% ועוד דיירי� 4 משתמשי� שלה� האמבטיה בחדר כי דווחו

. ברחצה צוות איש של לעזרה זקוקי� שאינ� טענו שהשתתפו הדיירי� כל כמעט. אחד אמבטיה

 .במקלחו  מתקלחי� הדיירי� כל

 

 בחדר הפיסי הסובב של שוני� מהיבטי� הגבוהה הרצו  שביעות שכיחות את המציג 32 טבלה

  .הצוות לדווח הדיירי� דווח בי  השוואה תו&, האמבטיה

  
  האמבטיה בחדר הפיסי מהסובב רצו� שביעות  :32 טבלה
  

 
 
 
 
 תחו� שביעות הרצו� 

 גבוהה רצו� שביעות שכיחות
)באחוזי�( הדיירי� בקרב   

(n=20) 

 גבוהה רצו� שביעות שכיחות
 הצוות אנשי בקרב

)באחוזי�(  

(n=25)  

 56 95 המקלחו 
 89 75 כיור

) חימו�(מידת החו� בחור#   65 75 
מהתאורה/האור  80 100 

מידת (מידת הצפיפות 
)המרווח  

70 72 

 רצו� בשביעות כללי ציו�
 בחדר הפיסי מהסובב

 האמבטיה

דיירי�   
M=4.10 (SD=.70) 

 צוות

M=4.50 (SD=.50) 
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 דווחו כשהדיירי�, מהמקלחו  הרצו  לשביעות בהתייחס הוא והצוות הדיירי� בי  הבולט ההבדל

 הכללי הציו . התחומי� שאר לגבי דומות הערכותיה�.  הצוות מאשר יותר גבוהה רצו  שביעות על

 בקרב רמאש הצוות אנשי בקרב יותר גבוה האמבטיה בחדר הפיסי מהסובב הרצו  שביעות של

  .הדיירי�

, יותר ונעי� נוח לה� יהיה ש� אחר אמבטיה חדר על לחשוב יכולי� ה� בא� נשאלו כשהדיירי�

  .  מעדיפי� היו אותו ספציפי אמבטיה חדר ציינו) 15%(  קט  מספר רק

  

 ביותר הנמוכה הייתה רות תלמי בהוסטל האמבטיה בחדר הפיסי מהסובב הרצו  שביעות

  . האחרי� �ההוסטלי לשני בהשוואה

  

 נית� וכיצד האמבטיה בחדר חסר למה בהקשר הפתוחה בשאלה שנאס� ממידע ממצאי�

  :לשפרו

 או, האמבטיה בחדר אישיי� לחפצי� אחסו  מקו� שחסר ציינו הדיירי� מבי : שוה� בהוסטל

 אמבטיה וחדר, חדר לכל ואמבטיה שירותי� מעדיפי� היו במסגרת הצוות אנשי.  שטיחו  חסר

 בפרטיות פגיעה ויש אטומה אינה הזכוכית מהמקלחוני� שבחלק כ& על שהעירו היו. תריו מרווח

  . המתקלח

 באמבטיה איכסו  מקומות הוספת על המליצו זה בהוסטל הצות אנשי ג�: תקווה פתח בהוסטל

  . יותר לארו& במיקלחו  הוילו  החלפת על וכ 

 הנמוכה הייתה האמבטיה מחדר הדיירי� של הרצו  שביעות זה בהוסטל: רות תלמי בהוסטל

 מעדיפי� ה� כ  כמו". בתור לעמוד" נאלצי� ה� כיורי� של קט  מספר שבשל טענו ה�. ביותר

 חדרי את להגדיל שיש טענו ה� ג� הצוות אנשי. באמבטיה השימוש פני על במקלחו  להתקלח

  .  באמבטיה המתקלחי� לדיירי� פרטיות יותר להבטיח שיש טענו בנוס#. האמבטיה

  
  

  האוכל ופינת המטבח

 חשמליי� מכשירי� ובאילו במטבח עצמאי באופ  מבצעי� ה� פעולות אילו נשאלו הדיירי�

 המקרר דלת ואת המטבח ארונות את וסוגרי� פותחי� כול�.  משתמשי� ה� במטבח המצויי�

 או )70%( במיקרו משתמשי� והרוב  ידר'בפריג חופשי באופ  משתמשי� כול� כמעט. הצור& בעת

) 30%( מאוד נמו& אחוז.  במטבח מצויי� המכשירי� בא�) 65%( וחמי� קרי� למי� במתק 

  .  )15%(ר אוב  טוסט או ובתנור גז בכירת משתמשי�

  

 רצו  שביעות מהדיירי� 95% הביעו, בכלל מהמטבח רצו  שביעות של הכללית השאלה לגבי

 זו לשאלה. צוות כאנשי מהמטבח רצונו לשביעות במקביל נשאל הצוות. מאוד גבוהה או גבוהה

  . מאוד גבוהה או גבוהה במידה רצו  שבעי שה� השיבו 89%

  

 תו& במטבח הקיי� במכשור מהשימוש הגבוהה הרצו  שביעות שכיחות  את גהמצי 33 טבלה

  .הצוות לדווח הדיירי� דווח בי  השוואה
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 אלו לגבי רק מתייחס �הדיירי דווח( במטבח הקיי� במכשור מהשימוש רצו� שביעות  :33 טבלה

  ):מכשירי� באות� שימוש עושי� שה� שדווחו

  

 
 
 
 תחו� שביעות הרצו�

 גבוהה רצו� שביעות שכיחות
)באחוזי�( הדיירי� בקרב  

(n=20) 

 גבוהה רצו� שביעות שכיחות
)באחוזי�( הצוות אנשי בקרב  

(n=25) 
 

 ארונות דלתות פתיחת נוחות
 המטבח

85 95 

 95 100 נוחות פתיחת המקרר
 95 90 שימוש בכיריי� גז

טוסטר אוב /שימוש בתנור  100 100 
 87 65 הכיור לצור& שטיפת כלי� 
 100 100 שימוש מדיח כלי�

 למי� במתק  שימוש
חמי�/קרי�  

92 100 

 100 86 שימוש במיקרוגל
 רצו� בשביעות כללי ציו�

במטבח מהמכשור  
 דיירי�
M=4.40 (SD=.40) 

 צוות

M=4.57 (SD=.37) 
  

  
 שביעות מביעי� במטבח הקיי� החשמלי במכשור שמשתמשי� שהדיירי� עולה טבלהב מעיו 

 לגבי הובעה יותר נמוכה רצו  שביעות.  הצוות לגבי ג� דומה המצב. בו השימוש מנוחות רצו 

 הדיירי� בי  הרצו  בשביעות בולטי� הבדילי� אי .  כלי� לרחיצת בכיור השימוש של הנוחות

  .בו והמצוי מטבחל בהקשר לצוות

 בהוסטלו ותרבי הגבוהה הייתה בו והמכשור מהמטבח שוה� הוסטל דיירי של הרצו  שביעות

   .ביותר הנמוכה רות תלמי

  

  : השוני� בהוסטלי� הנוכחי במטבח חסר מה

 – הדיירי� למספר השיש את להתאי� הצור& את ציינו צוות אנשי וג� דיירי� ג�: ה�וש הוסטל

 המטבח בארונות האחסו  מקומות את להתאי� הצור& לגבי ג� העירו צוות אנשי. להגדילו יש

 שלפעמי� ציינו צוות ואנשי דיירי� מספר). להגדיל( בהוסטל הדיירי� למספר התנור גודל ואת

 מיקומו או במטבח המדפי� של מיקומ� גובה לבי  ספציפי דייר של גובהו בי  התאמה אי קיימת

  . הכיור של

 חסרונו את ג� ציינו הדיירי�. כלי� מדיח להוסי# בקשו והצוות הדיירי� :תקווה� פתח הוסטל

  .וקרי� חמי� למי� מתק  של

 גדול אינו שהשיש וכ  קרי�/ חמי� למי� מתק  של חסרונו את ציינו הדיירי�: רות תלמי הוסטל

 במזג  ג� צור& יש ולדעת� במטבח עבודה משטחי חסרי�. דומה הצוות דעת השיש לגבי. דיו

  . טבחבמ

  

  האוכל פינת

 שלה� האוכל שבשולח  דווחו מהדיירי� שליש. 6 הוא אוכל שולח  סביב השכיח הדיירי� מספר

 רצו  שביעות אי.  דיירי� 10 יושבי� שולחנ� שסביב דווחו מהדיירי� רבעו, דיירי� 4 יושבי�
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 דיירי� 10�7 ע� שיושבי� אילו וה�, מהמשיבי� 35% י"ע דווחה שולח ה סביב היושבי� מספרמ

 מספר את רואה אינו הצוות. שולח  ליד לבד לאכול מעדיפי� שהיו שדווחו אלו ג� ה�. בשולח 

  . רצו  שביעות לאי כסיבה השולח  סביב הגדול הדיירי�

, מאוד גבוהה או גבוהה רצו  שביעות הביעו) 90%( הדיירי� כל כמעט האוכל בפינת הריהוט לגבי

  . ותבצו הנשאלי� מבי  72% רק לעומת

, לאכול יותר נעי� לה� יהיה ש� אחרת אוכל פינת על לחשוב יכולי� ה� בא� הדיירי� כשנשאלו

  . מעדיפי� היו אותה ספציפית אוכל פינת על להצביע ידעו מה� 40%

  

  הבית סלו�

 ומשחקי� מוסיקה שמיעת.  ולאירוח בטלוויזיה לצפייה אות� משמש הסלו  הדיירי� דווח פי על

.  לקריאה ג� משמש שהסלו  דווח דיירי� של קט  מספר רק. פחות תבצעותהמ פעילויות ה 

 משחקי�, מוסיקה שומעי� הדיירי� שבו כמקו� ג� הסלו  על דווח, מהדיירי� בשונה, הצוות

  .יותר גבוהה בשכיחות וקוראי�

  

 בסלו  הפיסי הסובב של שוני� מהיבטי� הגבוהה הרצו  שביעות שכיחות את המציג 34טבלה 

  .הצוות לדווח הדיירי� דווח בי  השוואה תו&, הבית

  
  הבית בסלו� הפיסי מהסובב רצו� שביעות  :34טבלה 

  

 
 
 תחו� שביעות הרצו� 

 גבוהה רצו� שביעות שכיחות
)באחוזי�( הדיירי� בקרב  

(n=20) 

 גבוהה רצו� שביעות שכיחות
)באחוזי�( הצוות אנשי בקרב  

(n=25) 
 89 90 התאורה ביו� 

לההתאורה בלי  75 100 
 95 85 ממידת החו� בחור#

בחדר ) רעש נמו&(מהשקט   40 87 
ממידת (ממידת הצפיפות 

)המרווח  
40 78 

 83 95 הריהוט
 רצו� בשביעות כללי ציו�
הבית בסלו� הפיסי מהסובב  

 דיירי�
M=3.98 (SD=.40) 

 צוות

M=4.44 (SD=.50) 
  

, הבית בסלו  והתאורה מהאור גבוהה רצו  שביעות קימת הצוות בקרב וה  הדיירי� בקרב ה 

 והצפיפות הרעש את הדיירי� הערכת בי  קיי� בולט הבדל. בו המצוי ומהריהוט בחור# מהחימו�

  . הצוות לעומת, בו השוררי�

 זה פני על מעדיפי� היו אותו אחר בבית סלו  על להצביע ידעו הדיירי� בקרב מהמשיבי� רבע

  .כעת המגורי� במסגרת הקיי�

  . שוה� הוסטל דיירי הביעו מהסלו  ביותר הנמוכה הרצו  ותשביע את
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  :השוני� בהוסטלי� והצוות הדיירי� הערות

 אנשי לעומת,  ומהצפיפות בסלו  מהרעש גבוהה רצו  שביעות אי הביעו הדיירי�: שוה� הוסטל

 מספר את להגדיל ביקשו הדיירי�.  רצו  שביעות לאי כסיבות אלו תנאי� ציינו שלא הצוות

 ביקשו דיירי� מספר. להגדילו צור& שהיה שציינו הצוות אנשי ג� כמו בסלו  הישיבה מקומות

  .פרחי� להוסי# או" בירוק לצבוע" –"  לסלו  חיי� להוסי#"

 התלוננו החללי� בשני. כסלו  המשמשי� חללי� שני בעצ� יש כא :  תקווה� פתח הוסטל

  .אנשי� של גדול מספר בחלל שיושבי� בעת וצפיפות רעש על הדיירי�

 ביקשו כא  ג�. אנשי� הרבה בו שיושבי� בעת רעש על הדיירי� קבלו כא  ג�: רות תלמי הוסטל

 וכ  בחלל אור שחסר טע  הצוות. חדשי� וילונות, פרחי� באמצעות" חיי� הוסי#"ל הדיירי�

  .נוח אינו הקיי� שהריהוט

  

  הבית חצר

. כביסה ולתליית למנוחה בעיקר  אות� משמשת המגורי� מסגרת חצר הדיירי� דווחי פי על

  . ירק גינת � נוספת פונקציה ציי  זאת לעומת הצוות

 תו&, בהוסטל החצר של שוני� מהיבטי� הגבוהה הרצו  שביעות שכיחות את המציג 35טבלה 

  .הצוות לדווח הדיירי� דווח בי  השוואה

  

  לההוסט מחצר רצו� שביעות  :35טבלה 

  

 
 
 
 תחו� שביעות הרצו� 

 גבוהה רצו� שביעות כיחותש
)באחוזי�( הדיירי� בקרב  

(n=20) 

 גבוהה רצו� שביעות שכיחות
)באחוזי�( הצוות אנשי בקרב  

(n=25) 

 69 35 ריהוט הג  בחצר
 פינג, סל�כדור( משחקי� מתקני

)פונג  
5 50 

 90 90 מתק  לתליית כביסה
 78 50 גינת הירק

 
 

  מהחצר רצו� בשביעות כללי ציו�

 
 דיירי�
M=3.60 (SD=.50) 

 
 צוות

M=4.71 (SD=.80) 
  

 הדעי� תמימות. הצוות מהערכת שונה המגורי� מסגרת מחצר הדיירי� של הרצו  שביעות הערכת

 בניגוד, רצו  שבעי אינ� הדיירי�. כביסה לתליית מהמיתק  הרצו  לשביעות בהקשר היא היחידה

  . הירק ומגינת המשחקי� ממתקני, הג  מריהוט, לצוות

  

 הנמוכה הייתה ההוסטל מחצר הדיירי� שהביעו הכללית הרצו  שביעות, ההוסטלי� שלושתב

  . במחקר שנבדקו החללי� משאר רצונ� לשביעות בהשוואה ביותר
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  :השוני� בהוסטלי� והצוות הדיירי� הערות

, ספסלי� חסרי�: הדרישות על עונה אינה שהחצר ציינו הצוות וג� הדיירי� ג�: שוה� הוסטל

  .דשא וא# משחקי� נימתק

 הדיירי� העירו החיצונית החצר לגבי). ופנימית חיצונית( חצרות שתי יש כא  :תקווה פתח הוסטל

 יותר רצו  שבעי ה� ממנה הפנימית בחצר. ותאורה משחקי� מתקני, ישיבה מקומות שחסרי�

  .הצוות ג� היו שותפי� זו לטענה. משמש סוכ& חסר

 אותנו רואי�"  פרטיות אי  ולכ  חשופה שהחצר הדיירי� התלוננו כא : רות תלמי הוסטל

 צמחיה להוסי# שרצוי העיר הצוות ג�. משחקי� ומתקני דשא להוסי# ביקשו כ  כמו". מבחו.

  . בה לשהייה נעימה ליותר החצר את להפו& מנת על גינה וריהוט

  

  

  המוגנות התעסוקה במסגרות הפיסי מהסובב הרצו� שביעות  4.2.2

  
 החללי� פי על יוצגו התעסוקה במסגרות הפיסי מהסובב הרצו  לשביעות בהקשר קרהמח ממצאי

 או החוגי� חדר, אוכל חדר, התעסוקה אול�: המחקר התייחס אליה� הפיסי הסובב של השוני�

  . הבית וחצר החברתית הפעילות

  

 עבודה אול�

 עובדי� ה� בו התעסוקה אול� של שוני� מהיבטי� רצונ� שביעות לגבי נשאלו הצוות ואנשי

 הפיסי הסובב של שוני� מהיבטי� הגבוהה הרצו  שביעות שכיחות את המציג. 36 טבלה . ש"במע

  .הצוות לדווח החניכי� דווח בי  השוואה תו&, בו

  
  עבודה באול� הפיסי מהסובב רצו� שביעות  : 36 טבלה
  

 
 
 
 תחו� שביעות הרצו� 

 גבוהה רצו� שביעות שכיחות
)וזי�באח(  החניכי� בקרב  

(n=25) 

 גבוהה רצו� שביעות שכיחות
 הצוות אנשי בקרב

)באחוזי�(  

(n=19) 
 63 80 מהאור שיש ביו� בחדר
 90 64 ממידת החו� בחור#

בחדר ) רעש נמו&(מהשקט   52 58 
ממידת (ממידת הצפיפות 

)המרווח  
72 68 

עמדת  העבודה/משולח   84 68 
 84 92 מהכסא בעמדת העבודה
 63 72 צבע הקירות 

 רצו� בשביעות כללי ציו�
 באול� הפיסי מהסובב

 התעסוקה

 חניכי�
M=4.04 (SD=.41) 

 צוות

M=3.77 (SD=.80) 

  
  

 עבודהה אול� של השוני� מההיבטי� יותר גבוהה כללית  רצו שביעות על דווחו החניכי�

 העבודה בעמדה לריהוט בהקשר החניכי� י"ע דווחה גבוהה רצו  שביעות. הצוות  לדווח בהשוואה

 הצוות י"ע דווחה גבוהה רצו  שביעות.  הקירות ולצבע למרווח,  בחדר לתאורה,  )והכסא השולח (
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 מאוד נמוכה רצו  שביעות הביעו הצוות וג� החניכי� ג�. והכסאות בחור# החימו� מידת לגבי רק

  . רעש מידי הרבה לדעת� יש כלומר, בחדר השקט ממידת

, יותר ונעי� נוח לה� יהיה ש� אחר עבודה אול� על לחשוב יכולי� ה� בא� נשאלו כשהחניכי�

  . מעדיפי� והיו מכירי� ה� אותו ספציפי תעסוקה אול� ציינו) 16%( קט  מספר

, נתניה ש"במע הצוות ואנשי החניכי� הביעו עבודה מאול� ביותר הנמוכה הרצו  שביעות את

  .האחרי� שי�"המע לשני בהשוואה

  

  :השונות התעסוקה סגרותבמ והצוות החניכי� הערות

 יותר מקושט יהיה התעסוקה שאול� מעדיפי� שהיו כ& על העירו החניכי�: ג� רמת ש"מע

 מידי רעש בו יש. צפו# כ  ועל מידי קט  התעסוקה שאול� העירו הצוות אנשי. בעציצי�, בתמונות

  .והמוכנה הגולמית לסחורה איכסו מקומות בו וחסרי�

, עציצי�, וילונות, תמונות": התעסוקה לאול� חיי� להכניס" י�מבקש החניכי�: נתניה ש"מע 

 בשולח  צפו#, לחני& מרווח מספיק אי  צפו# שהחדר העיר  הצוות. בקירות אחרי� צבעי�

  . תאורה להוסי# האפשרות את ולבדוק יותר מאירי� בצבעי� הקירות את לצבוע מציעי�. העבודה

 ג� ה�". בבית כמו" יותר צבעוני, יותר מקושט חדר החניכי� העדיפו כא  ג� :ש אחיק�"מע

 עבודה לפינות לחלקו, התעסוקה אול� את להרחיב שיש טוע  הצוות.  בו הרעש על התלוננו

 יחידות להוסי# וכ ) בעיתיות התנהגויות למנוע כדי( קטנות לקבוצות או בודד לחני& יותר אישיות

  . סדנה לכל איכסו 

  

  האוכל חדר

 6 או 5 רוב פי על יושבי� האוכל שולח  ליד הדווח פי על.  ש"במע מרכזי מקו� הוא האוכל חדר

 הפיסי הסובב של שוני� מהיבטי� הגבוהה הרצו  שביעות שכיחות את המציג 37טבלה . חניכי�

  .הצוות לדווח החניכי� דווח בי  השוואה תו&, בו
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  האוכל בחדר הפיסי מהסובב רצו� שביעות :37 טבלה

  

 
 
 

הרצו� תחו� שביעות   

 גבוהה רצו� שביעות שכיחות
)באחוזי�(  החניכי� בקרב  

(n=25) 

 גבוהה רצו� שביעות שכיחות
)באחוזי�( הצוות אנשי בקרב  

(n=19) 

 84 100 מהאור שיש ביו� בחדר
 79 48 ממידת החו� בחור#

בחדר ) רעש נמו&(מהשקט   48 47 
ממידת (ממידת הצפיפות 

)המרווח  
68 47 

 72 92 מהריהוט 
 90 68 צבע הקירות 

 רצו� בשביעות כללי ציו�
האוכל בחדר הפיסי מהסובב  

 חניכי�
M=3.98 (SD=.64) 

 צוות

M=3.99 (SD=.45) 
  
  

 ג� רבה במידה רצו  שבעי החניכי�. האוכל בחדר מהאור רצו  שביעות על דווחו והצוות החניכי�

 יותר נמוכה א&, הקירות מצבע מהדיירי� יותר רבה רצו  שביעות על דווח הצוות. מהריהוט

 בחדר השוררת הרעש ממידת רצו  שבעי אינ� והצוות החניכי�. הצפיפות וממידת מהריהוט

  . האוכל

, יותר ונעי� נוח לה� יהיה ש� אחר תעסוקה אול� על לחשוב יכולי� ה� בא� נשאלו כשהחניכי�

  . מעדיפי� והיו מכירי� ה� אותו ספציפי אוכל חדר ציינו) 12%( קט  מספר

, נתניה ש"במע הצוות ואנשי החניכי� הביעו האוכל מחדר ביותר הנמוכה הרצו  שביעות את 

  . האחרי� שי�"המע לשני בהשוואה

  :האוכל חדר לגבי השונות התעסוקה במסגרות והצוות החניכי� הערות

 יותר מקושט יהיה התעסוקה שאול� מעדיפי� שהיו כ& על העירו החניכי�: ג� רמת ש"מע

 6( שולח  סביב הסועדי� החניכי� שמספר העירו הצוות אנשי. אוכל של תמונות אולי, בתמונות

  .קט  הסועדי� בי  ושהמרחק  מידי גדול) סועדי�

 רוצי�". משעמ� אחד בצבע" ולא יותר חזקי� בצבעי� קירות העדיפו כא  ג�:  נתניה ש"מע 

 הצוות וג� החניכי� ג�. ותוילונ, קישוטי�, תמונות להוסי# מבקשי�". תאבו  מעוררי צבעי�"

 בחדר הפיסי שהסובב ציי   הצוות.  השולחנות בי  צפיפות ועל מהמטבח הבא רעש על התלוננו כא 

  . עתה נעשה שזה כפי, חברתיות פעילויות לעריכת מתאי� אינו האוכל חדר

. וילונות, יותר צבעוניי� קירות, יותר מקושט חדר החניכי� העדיפו כא  ג�: אחיק�ש "מע

 ג� העירו האוכל בחדר צפיפות על.  מהמטבח הבא הרעש על התלוננו ה�. "משעמ� קצת עכשיו"

  . הצוות

  

  חברתיות פעילויות מתקיימות בו חדר

 ג  רמת ש"במע. שוני� בחללי� התעסוקה במסגרות מתבצעות) חוגי� כולל( החברתיות הפעילויות

 לחוגי� מיוחדי� חדרי� או חדר קיי�, מספר שני� לפני ושיפו. תכנו  שעברו, �"ובאחיק

 בחדר אלו פעילויות מתקיימות יותר יש  במבנה השוכ  נתניה ש"במע. תעסוקה שאינ  ולפעילויות

  . האוכל
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 תו&, בו הפיסי הסובב של שוני� מהיבטי� הגבוהה הרצו  שביעות שכיחות את המציג 38 טבלה

  .הצוות לדווח החניכי� דווח בי  השוואה

  
  החברתיות הפעילויות מתקיימות בו בחדר הפיסי מהסובב רצו� תשביעו  :38 טבלה
  

 
 
 
 תחו� שביעות הרצו� 

 גבוהה רצו� שביעות שכיחות
)באחוזי�(  החניכי� בקרב  

(n=25) 

 גבוהה רצו� שביעות שכיחות
)באחוזי�( הצוות אנשי בקרב  

(n=19) 

 73 84 מהאור שיש ביו� בחדר
 75 76 ממידת החו� בחור#

בחדר ) נמו&רעש (מהשקט   72 58 
ממידת (ממידת הצפיפות 

)המרווח  
68 50 

 54 80 מהריהוט 
 רצו� בשביעות כללי ציו�
האוכל בחדר הפיסי מהסובב  

 חניכי�
M=3.90 (SD=.64) 

 צוות

M=3.83 (SD=.42) 
  

. בחור# החימו� וממידת הפעילויות/החוגי� בחדר מהאור רצו  שביעות על דווחו והצוות החניכי�

 שביעות הביע הצוות. מהצוות יותר רבה ובמידה, מהריהוט ג� רבה במידה רצו  שבעי החניכי�

  . הפעילויות בעת שבו ולצפיפות בחדר לרעש בהקשר מהחניכי� יותר נמוכה רצו 

 יהיה ש� אחר חברתיות לפעילויות או לחוגי� חדר על לחשוב יכולי� ה� בא� נשאלו כשהחניכי�

  . מעדיפי� והיו מכירי� ה� אותו ספציפי חדר ציינו) 60%(   לגדו מספר, יותר ונעי� נוח לה�

 הצוות ואנשי החניכי� הביעו הפעילויות/החוגי� מחדר ביותר הגבוהה הרצו  שביעות את

  . האחרי� שי�"המע לשני בהשוואה  אחיק�ב

 הפעילות מתקיימת בו שהחדר מעדיפי� שהיו ג  רמת ש"ממע חניכי� העירו הפתוחה בשאלה

  .  יותר גדולי� שולחנות או שולחנות יותר בו ויהיו יותר ווחמר יהיה

  
  התעסוקה מסגרת חצר

  
 שימושי� לחצר אי . למנוחה בעיקר  אות� משמשת התעסוקה מסגרת חצר חניכי�ה דווחי פי על

  . נוספי�

 במסגרת החצר של שוני� מהיבטי� הגבוהה הרצו  שביעות שכיחות את המציג 39טבלה 

  .הצוות לדווח חניכי�ה דווח בי  ואההשו תו&, התעסוקה
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  ההוסטל מחצר רצו� שביעות :39 טבלה
  

 
 
 
 
 תחו� שביעות הרצו� 

 גבוהה רצו� שביעות שכיחות
)באחוזי�(  החניכי� בקרב  

(n=25) 

 גבוהה רצו� שביעות שכיחות
)באחוזי�( הצוות אנשי בקרב  

(n=19) 

 59 48 ריהוט הג  בחצר
 גפינ, סל�כדור( משחקי� מתקני

)פונג  
8 20 

 4 20 גינת הירק
 חניכי�  מהחצר רצו� בשביעות כללי ציו�

M=3.39 (SD=.45) 

 צוות

M=3.60 (SD=.45) 
  

 העיקרי שהשימוש למרות. נמוכה ההוסטל מחצר הצוות ושל חניכי�ה של הרצו  שביעות הערכת

 על האחרי� למנוחה הישיבה ומתקני מהספסלי� הרצו  שביעות, למנוחה הוא בה הבלעדי וכמעט

  .התעסוקה מסגרות בשלושת דומה התמונה. נמוכה והצוות החניכי� דווחי פי

  

  :השוני� התעסוקה במסגרות והצוות החניכי� הערות

, ספסלי� חסרי�: הדרישות על עונה אינה שהחצר ציינו הצוות וג� חניכי�ה ג�: ג� רמת ש"מע

  . וצמחיה השמש מפני סוככי�, משחקי� מתקני

 משחקי� מתקני בה שיהיו רוצי� היו כ  כמו. מידי קטנה החניכי� התלוננו כא  :נתניה ש"מע

, מוגבלי� בחצר המוצלי� הישיבה מקומות.  מהעבודה בהפסקות קצת לשחק או ספורט לעשות

 להערות זהות היו ש"המע חצר לגבי הצוות הערות. לצוות וג� לחניכי� ג� מקו� מספיק אי 

  .החניכי�

 ג�. מוצלות ופינות בצל ישיבה מקומות שחסרי� והצוות החניכי� ציינו כא  ג� :אחיק� ש"מע

  . משחקי� ומתקני צמחיה יותר לראות רוצי� החניכי� היו כא 

  

  

 השני של המחקר בשלב מסקנות  4.3

  

 ושתתאפשר יותר ביתי אופי ישא שההוסטל רצונ� את ברור באופ  בטאו בהוסטלי� הדיירי�

 יותר חמה אוירה תשרור השינה שבחדר רצונ� את הביעו �ה. יותר רבה פרטיות בו לה�

 כ  כמו. אישיי� חפצי� לאחסו  אפשרות יותר כולל, אישי וביטוי  פרטיות יותר לה� ושתתאפשר

 הוצפיי אורחי� אירוח כמו הבית בסלו  רק  כיו� המתאפשרות פונקציות לו להוסי# ביקשו

 שאי  משו� בהוסטל האמבטיה חדר לגבי �ג הובע הפרטיות בתחושת חוסר. אישית בטלוויזיה

 אחסו  במקומות חוסר בשל או אטומה לא מקלחו  זכוכית בשל, חדר לכל פרטיי� רחצה חדרי

  . אישיי� לחפצי�

 של גדול מספר יושבי� האוכל שולח  כשסביב ג�, תפיסת� פי על, נפגמת הביתיות אווירת

  ). ומעלה 7( סועדי�

 היא ג�, הבטלוויזי הצפיי כגו , לפעילויות דיירי� של ה קבוצות �מתכנסי בו הביתי בסלו  צפיפות

  . ברעש ג� מלווה כשהצפיפות ובעיקר, רצו  שביעות לאי כסיבה הובאה
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 כשבלט, גבוהה רצו  לשביעות כללי באופו זכו החשמליי� במכשיריו השימוש ונוחות המטבח

 שימוש של והעדפה, גז ריי�כי כמו, יותר גבוהה" סיכו  דרגת ע�" במכשור המועט השימוש

 גודל התאמת לגבי התגלתה רצו  שביעות אי". יותר בטוח" בהיותו אוב  טוסטר על במיקרוגל

 בעת בהוסטל אבל, ביתי במטבח כמקובל תוכננו ה�. הדיירי� למספר במטבח העבודה משטחי

  . העבודה במשטחי משתמשי� של רב מספר יתכ  אחת ובעונה

 יהיו שהקירות רוצי� היו ה�. חמה אווירה בהוסטל שתשרה עוניותבצב �מעונייני הדיירי�

  .  צבעוניי� עיצוב פריטי ושיתווספו, "חיי�" בצבעי� צבועי�

 לשביעות בהשוואה ביותר הנמוכה הייתה ההוסטל מחצר הדיירי� שהביעו הכללית הרצו  שביעות

 הבית בחצר להשתמש היהי שאפשר רוצי� היו הדיירי�. הוסטלב שנבדקו החללי� משאר רצונ�

 שתשמר הדיירי� רוצי� החצר לגבי ג�. פנאי שעות לבילוי מתקני� בה ושיהיו, השנה כל במש&

  .בה השהות בעת מבחו. לצופי� חשופי� יהיו ושלא הפרטיות תחושת בה

 האוכל ופינת האמבטיה, השינה בחדר הפיסי מהסובב בהוסטלי� הצוות אנשי של הרצו  שביעות

 מחוסר רצו  שבעי אינ� ה� ג�, לדיירי� בדומה. הדיירי� של מזו בהרבה שונה הייתה לא

 ומחוסר האמבטיה ובחדר השינה בחדר מספקת ברמה פרטיות לדיירי� לספק האפשרות

 של גדול מספר ציינו לא הצוות אנשי, מהדיירי� בשונה. הללו החללי� בשני אחסו  במקומות

 אי הביעו ולא, האוכל בחדר טמהריהו רצו  תשביעו לאי כסיבה האוכל שולח  סביב סועדי�

  . הדיירי� שהביעו כפי מהחצר רצו  שביעות

 עליו מזה גבוה היה הצוות בקרב בהוסטלי� הפיסי מהסובב הרצו  בשביעות הכללי הציו , ככלל

  . הדיירי� דווחו

 לו יותר רצו  שבעי היו הצוות וג� החניכי� שג� עולה התעסוקה במסגרות שנערכו מהראיונות

 סביבת את להפו& שלה� הרצו  את הביעו החניכי�. יותר ושקט יותר מרווח היה התעסוקה אול�

 הקירות צביעת באמצעות זאת להשיג הציעו ה�". יותר ביתית"ו" יותר לידידותית העבודה

  . קישוט ואביזרי  תמונות, צבעוניי� פריטי� הוספת, יותר חמי� בצבעי�

 י"ע וה  החניכי� י"ע ה  הובעה רצו  שביעות אי. ש"במע האוכל חדר לגבי נמצאו דומי� ממצאי�

 רצו  שבעי היו כא  ג�, כ  כמו. בפרט האוכל שולח  וסביב בכלל היתר לצפיפות בהקשר הצוות

 שתגביר" בצורה האוכל חדר את לעצב בקשו החניכי�. יותר שקט היה האוכל חדר לו יותר

  "). עליזי�(" חמי� בצבעי� קירות וצביעת, טי�קישו  להוסי# הייתה פה ג� הצעת�". תאבו 

  החניכי� י"ע דווחה ביותר הנמוכה הרצו  שביעות, התעסוקה במסגרות שנבדקו החללי� מכל

 בה והשימוש ממנה המצופה על עונה אינה לדעת� החצר. התעסוקה מסגרת חצר לגבי והצוות

  . לצל וסוככי� ריהוט של חסרונ� בשל מוגבל

 סביבות בתכנו  שכלי פיגור ע� אנשי� ולשת# לערב אפשרות ויש שנית  י�מרא המחקר ממצאי

 לצור& שנבנה השאלו . מתאימי� בכלי� משתמשי� בא�, שוהי� ה� בה  והתעסוקה המגורי�

, מהספרות שידוע כפי. לכ& מתאימי� ככלי� נמצאו, שימוש נעשה בה הראיו  ושיטת המחקר

. לכ& אפשרויות במת  מותנית רצו  שביעות ולהביע לבחור שכלי פיגור ע� אנשי� של יכולת�

 להביע התבקשו שה� העובדה מעצ� נהנו מאוד החניכי� מקרב וה  הדיירי� מקרב ה  המשיבי�

 זו לחלק�. היו� בשעות מועסקי� או גרי� ה� בה  מהסביבות רצונ� שביעות ואת דעת� את

 כל לא" בחדר הקירות מצבע צונור שביעות לגבי כנשאל ענה המשיבי� אחד. חדשה חוויה הייתה

, משהו כא  שחסר מרגיש אני" ענה אחר ומשיב, "בשבילי בוחרי� תמיד כי � צבע להגיד יודע כ&

  ". רעיונות לי אי , מה יודע לא
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 לה� הכשהיית רצו  שביעות להערי& ולחניכי� לדיירי� היה שקל העובדה בלטה זה במחקר ג�

 חלל לגבי המשיב של הערכתו מבוססת כמה עד לראות נתמ על. בעבר דומות סביבות ע� התנסות

, חצר, מטבח ,אחר שינה חדר( דומה  חלל על לחשוב יכול ואה בא� לענות התבקש הוא, ספציפי

 מספר. יותר רצו  שבע יהיה ולכ  יותר ונעי� נוח ול יהיה שש� אחר במקו�) 'וכו חצר תעסוקה

 פינת, מועדפת בחצר מדובר כשהיה כזה ספציפי �מקו לציי  ידעו משיבי� של, יחסית, יותר גדול

  . שוני� ובמקומות התנסויות יותר לה� היו בה� חללי� � חברתיות לפעילויות חדר או אוכל

 החניכי� או הדיירי� של הרצו  שביעות ברמת דמיו  נמצא, הפיסי הסובב של רבי� היבטי� לגבי

 פיגור ע� אנשי� מעדיפי� מה לדעת רוצי� שבא� המסקנה את מחזק זה ממצא.  הצוות ואנשי

 ואי , עצמ� מה� אלו שאלות על אמינות תשובות לקבל נית , רצו  שבעי ה� ממה או שכלי

  . שכלי פיגור ע� אנשי� עבור טוב מה היודעי� המקצוע אנשי תשובות את להעדי#
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  סיכו�.  5

  

 הנחיותל תמתייחסו ההמלצות. ההמלצות נכתבו המחקר שלבי בשני הממצאי� על בהתבסס

 אשר( "פיסי לתכנו  מדרי& � שכלי פגור ע� לאנשי� בקהילה דיור" פרסו�ב הקיימות התכנו 

, )1996, ואשר פלדמ " (שיקומית עבודה מפעל � ש"מע לתכנו  מדרי&" ובפרסו�) 1994, ורש#

  .הנוכחי במחקר שנמצא כפי, שכלי פגור ע� אנשי� של לצרכי� להתאימ  כדי וזאת

  

   פיסי מסובב רצו� שביעות העלאת לש� �  קיימות תכנו� הנחיות המלצות לבצוע

�ב" פיסי לתכנו  מדרי& � שכלי פגור ע� לאנשי� בקהילה דיור"ב  קיימות תכנו  הנחיות בצוע.  א

  :של בעיות יפתור, " הסבה /ישיבה פינת 3.1.3 �וב שינה חדר 3.1.2 "

�   פרטיות ליותר דרישה  

�  אישי לביטוי אפשרות יותר 

�  סו חא מקומות ליותר דרישה 

�  אישיי� חפצי� לאחסו  אפשרות  

  

�ב" פיסי לתכנו  מדרי& � שכלי פגור ע� לאנשי� בקהילה דיור"ב  קיימות תכנו  הנחיות בצוע.  ב "

  :של בעיות יפתור, "ורחצה שירותי� 3.1.5

�  פרטיות ליותר דרישה 

�  באמבטיה סו חא מקומות חוסר 

  

�ב" פיסי לתכנו  מדרי& � שכלי פגור ע� לאנשי� בקהילה דיור"ב  קיימות תכנו  הנחיות בצוע.  ג "

  :של בעיות יפתור ,"מטבח 3.2.3

     �  הדיירי� למספר במטבח העבודה משטחי גודל להתאמת דרישה 

     �  �הדיירי למספר התנור גודל ואת המטבח בארונות סו חהא מקומות את להתאי� דרישה 

  

 9.2 פרק"ב" שיקומית עבודה מפעל � ש"מע לתכנו  מדרי&"�ב קיימות תכנו  הנחיות בצוע.  ד

  :של בעיות יפתור ,"מחסני�. ב עבודה אול�. א הפונקציות תיאור

�  מדי קטני� תעסוקה חדרי 

  

 9.2 פרק"ב" שיקומית עבודה מפעל �  ש"מע לתכנו  מדרי&"�ב קיימות תכנו  הנחיות בצוע.  ה

  :של תלונות יפתור ,"חצר.יד הפונקציות תיאור

�  משחקי� מתקני העדר 

�  ישיבה בפינות הצללה העדר 

 9.2 פרק"ב" שיקומית עבודה מפעל � ש"מע לתכנו  מדרי&"�ב קיימות תכנו  הנחיות בצוע.  ו

   תיאור

  :של תלונות יפתור ," אוכל חדר. ח הפונקציות    

     �  אוכל   בחדר צפיפות  
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     �  האוכל שולח  סביב צפיפות  

   

  פיסי מסובב רצו� שביעות העלאת לש� �  קיימות תכנו� הנחיות  ות לשינויהמלצ

 לתכנו� מדרי  � שכלי פגור ע� לאנשי� בקהילה דיור"ב  קיימות תכנו� המלצות לשינוי הנחיות

  :"פיסי

 כאזור ג� תשמש הישיבה פינת: "האומרת, אירגו  3.1.1.1 המגורי� איזור 3.1 הנחייה לשנות.   א

 בחלל תשולב קטנה מטבחו  פינת. והמטבחו  והרחצה השירותי�, השינה יחדר בי  מקשר

 צור& אי . מוטעית הנחייה זוהי�י�הוסטל תומנהל 2 של  דעת לפי". הישיבה פינת ע� אחד

 גבולות של בעייה יש ולדיירי� מאחר) פנאי חדרי( ישיבה ובפינות אישיי� במטבחוני�

 באות�, מאיד& .בלילה להירד� המקשה קפאי  ולצריכת להשמנה לגרו� יכול אישי ומטבחו 

 המלצה. אישית בטלוויזיה הוצפיי אורחי� לאירוח אפשרות חסרה לדיירי� � הוסטלי�

  .מטבחו� פינת ללא א , זו הנחיה לבצע: משלוב שני שלבי המחקר

  

 ויעוצב המגורי� אזור שטחי כל: "האומרת, עיצוב 3.1.1.2, מגורי� אזור 3.1 הנחיה לשנות.   ב

 סוגי, והחלונות הדלתות סוגי, ולתקרה לקירות, לרצפה הגימור חמרי". ביתית" במתכונת

  ". פרטיי� במגורי� כמקובל יהיו הריהוט ופריטי התאורה

 של לטעמ� � וביתית נעימה הרגשה ומקנה נאה הינו שנבדקו במסגרות ורהוט פני� עצוב

  . ולב ' בז, חו� צבעי � הקיימי� הצבעי�. רגילי� אנשי�

ע� ציורי  ,ירוקו אדו� בצבעי צבועי� יהיו שהקירות בקשו והחניכי� הדיירי�: המלצה

                                                                                     .ותמונות )אלדוגמ ,מעוצב  שעו�( � מעוצבי�פריטי ,פרחי�

  

 או טבעי לאיוורור חלו  להיות חייב שירותי� תא לכל: "האומרת 3.1.5.3 הנחיה לשנות.   ג

  ".                           מלאכותי לאוורור

 באוורור צור& יש, )מבוא בפרק ראה( נוספי� פיסיי� קשיי� בגלל, שכלי פגור ע� לאנשי�

, נאות אוורור מספקת אינה פנימיי� בשירותי� חשמלית ונטה. השירותי� בחדרי מוגבר

 לאוורור חלו� להיות חייב שירותי� תא לכל :המלצה .אלו בשירותי� ריח בעית וקיימת

  .טבעי

  

  "דיירי� 8�4 לכל 1 שולח : "האומרת, וציוד רהוט 3.2.2.4 אוכל פינת 3.2.2 הנחיה לשנות.   ד

  . 6 הוא אוכל שולח� סביב המומל) הדיירי� מספר :המלצה

  

 להקנות העלולות אקוסטיות תקרות מתכנו  להמנע יש: "האומרת, תקרה 4.2 הנחיה לבטל   .ה

   אופי לחלל

 עבור בה� שמשתמשי�" ביתי" מוריג ע� אקוסטיות תקרות בשוק קימותו מאחר ,"מוסדי"     

  . מגורי� בתי

 מגורי� חדרב, ישיבה בפינת אקוסטיות תקרות דרושות :המחקר חלקי שני המלצות משלוב     

   ובפינת) סלו�(
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 הרבה ה�ב יושבי�כאשר  רעשומ מטלויזיה, מהמטבח רעש על תלונות למניעת �אוכל     

   .אנשי�

 

 תו& אל פתוחי� חלונות כנפי של הבלטה למנוע רצוי: "האומרת, חלונות 4.6 הנחייה לשנות.  ו

. הזזה חלונות מאשר אוויר 2 פי ומכניסי� לניקיו  נוחי� יותר כנ# מאחר וחלונות ".החדר

 כפי שפתרו בטיחות בעיית לפתור נית�. במידת הצור אפשרי שימוש בחלונות כנ� : המלצה

  . כנ� לחלונות מתחת לאיחסו� נישות י"ע" רות תלמי" בהוסטל

  

 לחדר אחת מאור נקודת תהיהי שינה חדר תקרתב:  "האומרת, תאורה 4.7.5 הנחיה לשנות.   ז

  עד שאורכו

  ."'מ 3 על הלעי אל מאור נקודות בי  המרחק) סלו ( מגורי� בחדר" :או" ' מ 4.5      

  .דרוש לומני� מספר לפי להיות צריכות תאורה הנחיות: המלצה     

  

  

 מסובב רצו� שביעות העלאת לש� – קיימות תכנו� להנחיות המלצות לתוספות

   פיסי

 מדרי  � שכלי פגור ע� לאנשי� בקהילה דיור"ב  קיימות תכנו� להנחיות המלצות לגבי תוספות

  :"פיסי לתכנו�

 הדיירי� כל מתכנסי� כאשר צפיפות על תלונות למניעת .)סלו ( מגורי� חדר 3.2.1 חיהלהנ.   א

  , לפעילויות

  .דייר לכל הדרוש הסבה שטח לגבי הנחיה להוסי#: המלצה.  הבטלוויזי הצפיי כגו       

 הנחיה להוסי# :המלצה,  משחקי� מתקני העדר על תלונות למניעת .חצר  3.2.15 להנחיה.   ב

 רחבה הכוללת חו. פעילות איזור" של מימדי� להגדיר ויש. משחקי� מתקני להתקנת

  ".גינו  ושטחי ומקורה מרוצפת

  

 עבודה מפעל �  ש"מע לתכנו� מדרי "ב קיימות תכנו� להנחיות תוספות המלצות לגבי

  :"שיקומית

 חנותשול  לגבי הנחיות להוסי#: המלצה  .עבודה אול� .א הפונקציות תיאור 9.2 להנחיה.   א

 בעלי" תומר" כיסאות: כגו  וכסאות, בצוותא שיעבדו רצוי אנשי� או למספר אישיי� עבודה

  . להרמה ולניקוי וקלי� לישיבה נוחי� מרופד ומושב משענת פלסטיק, חלול אלומיניו� פרופיל

 .וריחות נקיו  מטרדי על תלונות למניעת, שירותי� .יא הפונקציות תיאור 9.2 להנחיה.   ב

   להוסי# :המלצה

  .אחרי� לחללי� כניסה דלתות מול תמוקמנה לא השירותי� יחידות אל הכניסות כי הנחיה       

 להוסי#: המלצה, "משעמ� זה לב  כלכשה" כי תלונות למניעת .פני� קירות 10.4 להנחיה.    ג

 הוספת, וירוק אדו� בצבעי יהיו אוכל ובחדר תעסוקה בחדרי הקירות  צביעת כי הנחיה

   .ותמונות צבעוניי� י�קישוט
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Abstract 

 The report presents a pilot study, which dealt with evaluation of the physical 

environment and investigation of users in sheltered community residential and 

occupational settings for people with mental retardation. The study integrates two 

fields of knowledge: architecture, and social work. The study was conducted in 2006, 

in six sheltered residential and occupational settings defined by the Ministry of Social 

Affairs. Regarding the field of architecture, the study examined the characteristics of 

the physical environment in those settings. Regarding the field of social work, the 

study examined satisfaction with the physical environment of those buildings among 

clients (residents or employed apprentices), as well as among staff members. The 

study was conducted in two stages. 

The first stage focused on collecting data related to the following two 

questions: (a) Were the buildings in the sheltered community residential and 

occupational settings constructed according to existing guidelines? (b) Were the 

existing planning guidelines for these buildings appropriate for the needs of people 

with mental retardation? 

The second stage of the study focused on collecting data related to two 

additional questions: (a) What characteristics of the physical environment in the 

sheltered community residential and occupational settings were the users (clients and 

staff members) satisfied or dissatisfied with? (b) How does the physical environment 

affect the life style of people with mental retardation in those buildings? 

The characteristics of the physical environment in sheltered community 

residential and occupational settings examined in the study were determined on the 

basis of existing guidelines for planning, which are currently used by planners of 

those buildings. Evaluations of 40 characteristics of the physical environment in each 
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of the settings were conducted on the basis of an instrument developed by the 

investigator specializing in architecture, which was adapted for the purpose of the 

study. Data on satisfaction with the physical environment among clients (residents 

and employed apprentices) and staff members were collected by the investigator 

specializing in social work. For that purpose, 45 clients and 37 staff members were 

interviewed. 

Findings from the first stage of the study are presented separately for each 

building. Observations were conducted and measures were taken with instruments in 

the spaces relevant to the residents and apprentices. Relevant spaces were those 

referred to in the interviews were conducted with the residents and apprentices. 

Findings from the second stage of the study are presented by the various spaces of the 

physical environment that were examined. Comparative analysis was conducted for 

responses of residents and staff members regarding satisfaction with the physical 

environment. 

To conclude, recommendations were provided for improvements that can be 

made in the physical environment of the settings examined in the study. In addition, 

recommendations were provided for guidelines that can be implemented in future 

planning of the physical environment in sheltered residential and occupational 

settings. The research findings can be relevant to governmental and private 

organizations operating sheltered residential and occupational settings, where the 

espoused goal is to improve the quality of life for people with mental retardation. 
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