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 תקציר

  רקע למחקר

מיליו� נפש  521.4 ! ל 2009הגיע בשנת + 65מספר הזקני� בני . אוכלוסיית העול� המערבי מזדקנת

מיליו� נפש וה�  990 ! מספר� צפוי לעלות ל 2030עד שנת . מכלל אוכלוסיית העול� 7.7%וה� היוו 

מנתה  2010בסו/ שנת  !בישראל). 2011, שנור ובאר, ברודסקי( מכלל אוכלוסיית העול� 12%יהוו 

וצפוי שאחוז ) 2012, ס"הלמ(מכלל האוכלוסייה  9.9%שה� , אל/ נפש 763 !אוכלוסיית הזקני� כ

למרות . )א2008ס "הלמ( 2030בשנת  13.7% !ול 2015בשנת  11% !באוכלוסייה יעלה ל+ 65בני 

, )ויותר חיי� בישובי� עירוניי� 65מבני  94% !בישראל( שרוב הזקני� בעול� המערבי חיי� בעיר

�, הגיאוגרפיה העירונית עסקה מעט מאוד בהשתלבות� החברתית של זקני� בסביבת מגוריה

  . בהיותה הסביבה החברתית המשמעותית בחיי היומיו� אחרי הפרישה מהעבודה

�גישה אחת קושרת : קיימות גישות שונות המסבירות שילוב חברתי של אנשי� בסביבת

�הספרות המחקרית עוסקת בהרחבה בקשר שבי� . את השילוב בדעות קדומות וסטריאוטיפי

לדעות קדומות ולסטריאוטיפי� יש ג� השפעה על . שילוב חברתי/סטריאוטיפי� לבי� בידול

יש . � מכוונות דעות קדומות ולאלה קשר ע� שילוב חברתיהתפיסה העצמית של האנשי� שכלפיה

. כי לדעות קדומות וסטריאוטיפי� על זקני� קשר ע� מידת שילוב� החברתי בעיר, איפוא, להניח

גישה נוספת מתייחסת לגיאוגרפיה חברתית וקושרת בי� שילוב חברתי במרחב העירוני לבי� 

זה האחרו� אינו אחיד אלא בנוי משכונות . רוניפיזיי� ואנושיי� של המרחב העי! מאפייני� גיאו

�תופעה שכיחה בגיל . תכנוני! השוני� זה מזה במאפייני האוכלוסייה ובממד הפיזי, ורובעי

המבוגר היא איבוד יכולות פיזיות וקוגניטיביות שונות ולכ� לסוגיות הנגישות הפיזית משקל חשוב 

�נבדלי� תושבי השכונות במידת הוותק , בנוס/. בכל הנוגע לשילוב חברתי והיכולת להזדק� במקו

�נית� להניח שג� . מידת היכרות� ע� סביבת מגוריה� ומידת הזדהות� אתה, שלה� במקו

�גישה שלישית היא גישה . למאפייני� האלה יש קשר ע� מידת השילוב החברתי של הזקני

שה זו מתמקדת גי. אקולוגית העוסקת במידת ההתאמה שבי� האד� ויכולותיו לבי� הסביבה

מרחביות של השכונה ובתרומת� להמש� שהותו של הזק� בבית והמש� ! בתכונות החברתיות

ובעיקר תרומת� של ההיבטי� , הקשר שבי� הזקני� לסביבת�. תפקודו בסביבת המגורי� שלו

זוכה , החברתיי� והמרחביי� ליכולתו של הזק� להישאר בביתו ולתפקד בסביבת המגורי� שלו

הרואה את התפקוד ואת השילוב החברתי כנגזרי� ממידת , ני באמצעות גישה זולהסבר כולל

  . ההתאמה בי� האד� ויכולותיו לבי� הסביבה וההיצע הקיי� בה

אתגר משמעותי בגיל הזקנה הוא היכולת להשתלב מבחינה חברתית וזאת בשל דעות 

�, בוגרי� נתפסי� כסניליי�אנשי� מ. קדומות וסטריאוטיפי� שליליי� וגילויי גילנות כלפי זקני

�. בעלי מוסר וערכי� מיושני� וכישורי� שאבד עליה� הכלח, איטיי� במחשבת� ובהתנהגות

 �אחת הבעיות ע� הגילנות היא בכ� שהיא מקיפה חלקי� נרחבי� באוכלוסייה וגורמת לכ� שג

� מתחילי� לתפוס את עצמ� ככאלה וכתוצאה מכ, הזקני� עצמ� מאמצי� דעות קדומות אלה

  . מה שעלול לפגוע בשילוב� החברתי, נפגעות יכולותיה� ודימויי� העצמי

�כמו ג� למאפייני� , השאלה היא הא� לדעות קדומות כלפי זקני� ושל זקני� כלפי עצמ

�סוגיה זו טר� זכתה . של הסביבה בה גרי� הזקני� יש קשר ע� מידת שילוב� החברתי בסביבת

  . זהלבחינה והיא עמדה במרכזו של מחקר 

   



 ב
 

  מטרות המחקר והשערותיו

  : לבדוק שני נושאי� עיקריי�, אפוא, מטרת המחקר היא

הא� יש קשר בי� דעות קדומות על זקני� מצד האוכלוסייה הכללית ודעות קדומות של זקני�   . א

  ? הזקני� בסביבת מגוריה�על עצמ� לבי� השתלבות� החברתית של 

סביבת המגורי� קשורי� ע� שילוב� החברתי באותה  מאפייניה הפיזיי� והאנושיי� של הא�  . ב

הא� לסביבות מגורי� בעלות מאפייני� פיזיי� ואנושיי� שוני� יהיה קשר  , כלומר. סביבה

   ? שונה ע� מידת שילוב� החברתי של הזקני� הגרי� בסביבות אלה

  :מתו� מטרות אלה נגזרו השערות המחקר כדלקמ�

הכולל את (בשכונה לבי� מידת השילוב החברתי  לא זקני�קיי� קשר בי� גילנות בקרב  ה  . 1

, היכרות ע� השכני�, תדירות השתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי�: מימדי השילוב

של )  תחושת שייכות וקשר לשכונה, מספר מקורות וסוג המידע !שימוש במקורות מידע

   .תי תהיה גבוהה  יותרכ� מידת השילוב החבר, ככל שקיימת פחות גילנות: הזקני� בשכונה

קיי� קשר בי� הערכת הזק� את מידת נגישות השכונה לבי� מידת השילוב החברתי של   . 2

�  .כ� מידת השילוב החברתי תהיה גבוהה יותר, ככל שהנגישות בשכונה רבה יותר. הזקני

חברתי קיי� קשר בי� מאפייני השכונה מבחינת כמות השירותי� שהיא מציעה  לבי� שילוב    .3

  .כ� השילוב החברתי גבוה יותר, ככל שהיצע השירותי� גדול יותר. של  הזקני� בשכונה

4 .  �ככל . קיי� קשר בי� מידת ההיכרות ע� השכונה לבי� מידת השילוב החברתי של הזקני

  .כ� מידת השילוב החברתי בשכונה גבוהה יותר, שההיכרות ע� השכונה רבה יותר

ככל , כלומר –זקני� בשכונה לבי� מידת שילוב� החברתי בשכונהקיי� קשר בי� שיעור ה  . 5

  . ששיעור הזקני� בשכונה גבוה יותר כ� ה� משולבי� יותר וההיפ�

6.   �. קיי� קשר בי� הערכת הזק� את הבטיחות בשכונה לבי� מידת השילוב החברתי של הזקני

 . החברתי גבוהה יותר כ� מידת השילוב, ככל שהזק� מערי� את הבטיחות בשכונה כטובה יותר

  

 שיטת המחקר

אנשי� מתחת לגיל זה בשלוש  300! ומעלה ו 65זקני� בני  300המדג� כלל מדג� נוחות של  :מדג�

אחוז הזקני� : נבחרו שלוש שכונות הנבדלות זו מזו במספר מאפייני� עיקריי�. שכונות בתל אביב

. )שטח תת הרובע(אקונומי וגודל !מצב סוציו, אזור גיאוגרפי בעיר, מכלל האוכלוסייה בשכונה

הצפו� החדש הכוללת ג� את (ורמת אביב ' יפו ד, יד אליהו: השכונות בה� התבצע המחקר ה�

איסו/ הנתוני� . לא זקני� בכל שכונה 100 !זקני� ו 100ס� הכל נדגמו ). כיכר המדינהוסביבת 

, מועדוני זקני�, אותמרפ: ראיונות מובני� שנערכו במקומות ציבוריי� כמונעשה באמצעות 

�  . בשעות שונות של היו� ובימי� שוני� בשבוע' פארקי� וכד, מרכזי� מסחריי

  : משתני המחקר

תדירות . 1: שילוב חברתי של הזקני� בשכונה הכולל את הממדי� הבאי� !משתנה תלוי

�שימוש במגוו� מקורות . 3; היכרות ע� השכני�. 2; השתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי

  .תחושת שייכות וקשר לשכונה. 4; מידע

�דעות קדומות על אוכלוסיית הזקני� בקרב האוכלוסייה הכללית ובקרב  !משתני� בלתי תלויי

�הערכת הזק� את , היכרות ע� השכונה( פיזיי� ואנושיי� של השכונה מאפייני�, הזקני� עצמ

  .)השירותי� הקיימי� בשכונה' מס, שיעור הזקני� הגרי� בתוכה, הנגישות והבטיחות בשכונה
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ניידות הזקני� והערכה עצמית את מצב  , דמוגרפיי� של הנחקרי�! מאפייני� סוציו !משתני רקע

�  .בריאות

  ממצאי המחקר

השערות המחקר התייחסו למספר משתני� העשויי� להסביר שילוב חברתי של זקני� בסביבת 

�  ! מגוריה

ומות על הזקני� בשכונה לבי� מידת שילוב� התייחסה לקשר שבי� דעות קד ההשערה הראשונה

היו  לא זקני�דעות גילניות על זקני� מצד תושבי השכונה ההממצאי� מראי� כי . החברתי בה

. קשורות ע� מידת שילוב חברתי נמוכה יותר ברמה הכלל עירונית ומבחינה זו ההשערה אוששה

הזקני� עצמ� לבי� מידת שילוב� לא נמצא קשר בי� דעות גילניות כלפי זקני� מצד , לעומת זאת

  .החברתי בשכונה

שהתייחסה לקשר שבי� הערכת הזק� את נגישות הסביבה לבי� שילוב  השערה שנייהלגבי ה 

נמצא שככל שהזק� הערי� את השכונה כנגישה יותר כ� מידת השילוב החברתי ברמה , חברתי

 השערה השלישיתלגבי ה. ששההכלל עירונית וברמת השכונות היתה רבה יותר ולכ� השערה זו או

נמצא כי מספר גדול יותר של , שהתייחסה לקשר שבי� מספר השירותי� בשכונה לבי� שילוב חברתי

. שירותי� בשכונה היה קשור ע� מידה רבה יותר של שילוב חברתי ומבחינה זו אוששה ההשערה

נמצא כי . ב חברתיהתייחסה לקשר שבי� היכרות פיזית ע� השכונה לבי� שילו  ההשערה הרביעית

ככל שההיכרות ע� השכונה רבה יותר כ� מידת השילוב החברתי ברמה הכלל עירונית וברמת 

התייחסה לקשר שבי� אחוז  השערה חמישית. מבחינה זו אוששה ההשערה. השכונות גבוהה יותר

 נמצא ששיעור גבוה יותר של זקני� בשכונה היה קשור ע�. הזקני� בשכונה לבי� שילוב חברתי

התייחסה  השערה השישיתה. מידה רבה יותר של שילוב חברתי ומבחינה זו אוששה ההשערה

נמצא כי ככל שהזק� מערי� . לקשר שבי� הערכת הזק� את הבטיחות בשכונה לבי� שילוב חברתי

את הבטיחות בשכונה כטובה יותר כ� רמת השילוב החברתי גבוהה יותר ברמה הכלל עירונית 

  .מבחינה זו ההשערה אוששה באופ� חלקי. שכונת יד אליהו למעט, וברמת השכונות

ככל שהזק� מערי� את הנגישות , הניתוחי� הרב משתניי� הראו כי במבט כלל עירוני 

ככל שקיימות פחות דעות , ככל שקיימת היכרות רבה יותר ע� השכונה, בשכונה כטובה יותר

של הזקני� מהבית גבוהה יותר וככל  קדומות על זקני� בעיני האוכלוסייה ככל שתדירות היציאה

ששיעור הזקני� בשכונה גבוה יותר כ� מידת השילוב החברתי של הזקני� במרחב העירוני גבוהה 

  .יותר

בניתוח לפי שכונות מראי� הממצאי� כי בשכונת יד אליהו ככל שהזק� מערי� את הנגישות 

ידת השילוב החברתי של בשכונה כטובה יותר וככל שההיכרות ע� השכונה טובה יותר כ� מ

נמצא כי ככל שהזק� מערי� את הנגישות בשכונה כטובה ' בשכונת יפו ד. הזקני� בה גבוהה יותר

ככל שהערכת , ככל שגיל הזקני� בשכונה נמו� יותר, ככל שההיכרות ע� השכונה טובה יותר, יותר

ת הזוג פחות /�העצמית של המצב הבריאותי של הזק� טובה יותר וככל שהערכת הבריאות של ב

בשכונת רמת אביב נמצא שככל . גבוהה יותר' טובה כ� מידת השילוב החברתי בשכונת יפו ד

שהזק� מערי� את הנגישות בשכונה כטובה יותר וככל שתדירות היציאה מהבית גבוהה יותר כ� 

  .מידת השילוב החברתי בשכונה גבוהה יותר

כי בכל שלוש השכונות למימד הערכת הזק� את הנגישות , איפוא, מתו� הממצאי� עולה

ככל שהזק� מערי� את הנגישות , כלומר. בשכונה קשר חיובי מובהק ע� מידת השילוב החברתי

נמצא ג� ' בשכונות יד אליהו ויפו ד. בשכונה כטובה יותר כ� רמת השילוב החברתי גבוהה יותר
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, לעומת זאת. שכונה רבה יותר כ� מידת השילוב החברתי גבוהה יותרשככל שההיכרות ע� ה

ת הזוג נמצאו מובהקי� /הערכת בריאות עצמית והערכת בריאות של ב�, גיל הזקני�' בשכונת יפו ד

הערכת בריאות עצמית גבוהה יותר והערכת , ככל שהגיל צעיר יותר(בהסברת שילוב חברתי 

בשכונת רמת אביב ג� ). ידת השילוב החברתי גבוהה יותרת הזוג נמוכה יותר כ� מ/בריאות ב�

ככל שתדירות היציאה מהבית (תדירות יציאה מהבית נמצאה מובהקת בהסברת משתנה התוצאה 

  ).גבוהה יותר השילוב החברתי גבוה יותר

בחינת כל אחד ממימדי השילוב החברתי מראה כי הערכת הזק� את נגישות השכונה 

משתני� שוני� נמצאו מסבירי� , יחד ע� זאת. השילוב החברתיהסבירה כל אחד ממימדי 

  .מימדי� שוני� של שילוב חברתי ברמה כלל עירונית וברמה של כל שכונה בנפרד

  דיו� ומסקנות

�דעות :  מהמחקר עולי� כמה ממצאי� משמעותיי� התורמי� לידע הקיי� על שילוב זקני

כונה משפיעות על מידת שילוב� החברתי של הגרי� באותה ש לא זקני�קדומות על זקני� בקרב ה

כ� השילוב החברתי גבוה , הזקני� באותה שכונה וככל שהעמדות כלפי הזקני� שליליות פחות

ככל שמאפייני� אלה נוחי� ; השפעה רבה נודעת למאפייני� המרחביי� של השכונה, כמו כ�. יותר

הערכת נגישות (נה רבה יותר יותר וידידותיי� יותר לזקני� כ� מידת שילוב� החברתי בשכו

כמו כ� קיי� קשר בי� שיעור ). הערכת בטיחות גבוהה בשכונה, היכרות רבה ע� השכונה, גבוהה

ויותר בשכונות לבי� מידת שילוב� החברתי בשכונה וקשר בי� היצע שירותי� רחב לשילוב  65בני 

שירותי� כ� הזקני� ככל שבשכונה גרי� יותר זקני� ובשכונה קיימי� יותר , כלומר. חברתי

  . משולבי� בה יותר מבחינה חברתית

לדעות קדומות נודעת השפעה על שילוב חברתי של . לממצאי� אלה מספר משמעויות

ולכ� על מנת לשפר את השילוב ) זקני� !ובמקרה הנוכחי(קבוצות אוכלוסייה שונות בשכונה 

להיבטי� מרחביי� קיימת , כמו כ�. דורי בשכונה!החברתי של זקני� יש צור� בתכניות לקירוב בינ

א� ייתכ� מאוד , במקרה הנוכחי נבדקה קבוצת הזקני�(השפעה רבה על שילוב חברתי בשכונה 

) ילדי�, הורי� ע� עגלות תינוק, נכי� !שהיבטי� מרחביי� אלה משפיעי� ג� על קבוצות נוספות

�קני� כ� שיתאימו נדרש שיפור מגורי הז: ולכ� יש צור� בהתערבות מרחבית בכמה מישורי

לצרכיה� ויהיו ידידותיי� יותר לזקני� על מנת שה� יהיו חלק אינטגראלי מהמרק� האנושי של 

יש צור� בתכנו� עירוני שיתייחס לחשיבות הנגישות בסביבת המגורי� באופ� כזה ; השכונה

י� שהזקני� יוכלו לנוע בחופשיות באזור מגוריה� ולהגיע בנוחות מרבית אל השירותי� השונ

יש לפתח סביבה תומכת שתאפשר השתתפות פעילה ; המוצעי� באזור מגוריה� ומחוצה לו

�  . בחברה ובקהילה ותאפשר לזקני� להמשי� ולתפקד בשכונת מגוריה

  מגבלות המחקר

הנבדקי� אינ� מהווי� מדג� מייצג לא , היות ומדובר במדג� נוחות: למחקר זה מספר מגבלות

גודל המדג� . של  אזורי המחקר בעיר תל אביב ולא מבחינת בחירת הנחקרי� שהשתתפו במחקר

הגביל מראש את מספר המשתני� שנית� היה לכלול ) בכל שכונה לא זקני� 100 !זקני� ו 100(

�לזהות משתני� נוספי� העשויי� יותר היה מאפשר  מדג� גדול. בתו� העיבודי� הרב משתניי

, דוברי עברית(קריטריוני ההכללה הגבילו את סוג הנחקרי� , בנוס/. להסביר את משתני התוצאה

וסיפקו תמהיל מסוי� של נחקרי� שאינו בהכרח מייצג את כלל האוכלוסייה ) ניידי� מחו� לבית

   .נדרשת זהירות בהכללת ממצאי המחקר, לכ�. בשכונה



 ה
 

� Koganהכלי של . מגבלות נוספות נוגעות לכלי המחקר ולהתאמת� לבחינת המשתני� השוני

�ייתכ� והשימוש בכלי זה לבחינת דעות . פותח לש� בחינת עמדות סטריאוטיפיות כלפי זקני

 �קדומות של הנחקרי� הזקני� על זקני� לא היה מתאי� ושהיה מקו� להשתמש בכלי� נוספי

ג� המשתנה שבדק את הערכת הזק� את הבטיחות בשכונה . � את עצמ�להערכת תפיסת הזקני

אני מרגיש בטוח ללכת באזורי מגוריי ("הוא במידה מסוימת מוגבל מאחר וכלל פריט אחד בלבד 

המחקר היה מחקר כמותי שהשתמש . מגבלה נוספת קשורה לסוג השאלו� ").אחרי רדת החשיכה

, ת דעותיה� באופ� חופשי או להרחיב  בדברי� שוני�בשאלו� סגור ולא איפשר לנחקרי� להביע א

  .דבר שהיה מאפשר ניתוח איכותני והעלאת סוגיות נוספות שהחוקרת לא חשבה עליה� מראש

מבחינה . שופ� מחקר זה אור על תחו� מחקר שטר� זכה לבחינה מעמיקה, למרות מגבלות אלה

אישיי� וחברתיי� , גורמי� מרחביי�זו הוסי/ המחקר על הידע הקיי� בכ� שהצביע על שילוב של 

�בכ� הוא פותח כר נרחב . התורמי� או בולמי� שילוב חברתי של הזקני� בשכונות מגוריה

 �למחקרי המש� וג� מצביע על כיווני� לגבי מדיניות ופרקטיקה שיש לגבש על מנת לאפשר לזקני

  .ה בה ה� חיי�להזדק� במקומות מגוריה� ולהיות חלק אינטגרלי מהמרק� החברתי בסביב

  

  : מילות מפתח

דעות , עמדות כלפי זקני�, דימוי עצמי, גורמי� סביבתיי�, נגישות, זקני�, שילוב חברתי, גילנות

  הגישה האקולוגית, קדומות
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  מבוא  .1

 OECD !מאוכלוסיית רוב מדינות ה 25% !כ 2009בשנת . אוכלוסיית העול� המערבי מזדקנת

לעומת זאת באפריקה . 20 !בתחילת המאה ה 10% !ויותר וזאת בהשוואה לפחות מ 65הייתה בת 

 2030עד שנת  ).WHO, 2010( 2009בלבד בשנת  5% ! אחוז הזקני� נמו� הרבה יותר ועומד על כ

, ברודסקי(מכלל אוכלוסיית העול�  12%הוו מיליו� נפש וה� י 990 !גיע לצפוי מספר הזקני� לה

ויותר  65מבני  94% ! בישראל(על א/ שרוב הזקני� בעול� המערבי חיי� בעיר ). 2011, שנור ובאר

�הגיאוגרפיה העירונית עסקה מעט מאוד , )2011, שנור ובאר, ברודסקי) (חיי� בישובי� עירוניי

�ויי� מבניי� הכרוכי� בתהלי� התיעוש שינ, בראייה היסטורית. בהתנהגות מרחבית של זקני

התיעוש . והעיור של האוכלוסייה גרמו להפרדה מרחבית ותפקודית בי� קבוצות גיל שונות בחברה

מזה והעלייה בתוחלת החיי� מזה הביאו להיווצרותה של אוכלוסיה בוגרת שאינה משולבת 

ונוצרה הפרדה בי� , רקומערכות חברתיות רחבות ומוכרות התפ. במערכת היצרנית ובחיי העבודה

 �על רקע תהליכי� חברתיי� ). Laws, 1993(המקו� בו בני אד� חיי� לבי� מקו� העבודה שלה

�בהיותה , אלה עולה השאלה עד כמה משולבי� זקני� מבחינה חברתית בסביבה בה ה� גרי

�  . הסביבה החברתית העיקרית בחייה� לאחר שפרשו מעבודת

לבחו� את מידת השילוב החברתי של זקני� בסביבה בה אחד המחקרי� הבודדי� שניסה 

זקני� שחיו בסמיכות האחד לשני  5מחקר זה  כלל ). Rowles )1978ה� גרי� הוא מחקרו של 

!הקרבה לבני המשפחה ובמצב הסוציו, במצב הבריאותי, והיו שוני� זה מזה ביכולת הניידות

בעיקר (מאפייני הסביבה הגיאוגרפית : הוא מצא כי שילוב חברתי מושפע מכמה גורמי�. אקונומי

�יכולות , תחושת המקו� והקשר אליו, וותק המגורי� בה, )השכונה ולעיתי� הרחוב בו גרי

  . דימוי עצמי ואופי אישי של כל אד�, פיזיות

קיימת טענה שבעיית המפתח בגיל הזיקנה היא היכולת להשתלב מבחינה חברתית 

)Rosow, 1967 .(כנראה, רהרקע לקושי זה קשו , �ג� לדעות קדומות וסטריאוטיפי� הקיימי

�האמונות והציפיות , סטריאוטיפי� ה� תבניות קוגניטיביות הכוללות את הידע. כלפי זקני

ואלה ) Snyder & Miene, 1994(המאופיינת בתכונה משותפת אחת , מקבוצה מסוימת בחברה

זקני� שנחשפו , למשל. תקשורי� לזהות העצמית של אד� ויכולי� לגרור השפעות שונו

היו פחות יעילי� ולקו בשיפוט� ביחס לזקני� אחרי� , לסטריאוטיפי� שליליי� זכרו פחות

)Levy, 1996 .(, לעומת זאת �ייתכ �ולכ �לעמדות  חיוביות יש השפעות חיוביות על ביצועי� שוני

 ,Levy & Langer(ותהיה לכ� השפעה חיובית על מידת שילוב� החברתי בחברה ובקהילה 

1994 .(  

גישה . שילוב חברתי של אנשי� בסביבת� מוסבר באמצעות גישות תיאורטיות שונות

הספרות המחקרית עוסקת בהרחבה בקשר . אחת קושרת את השילוב החברתי בדעות קדומות

מחקרי� מראי� כי סטריאוטיפי� . שילוב חברתי/שבי� דעות קדומות וסטריאוטיפי� לבי� בידול

הווי� גור� משמעותי הקשור ע� מידת השילוב החברתי של קבוצות חברתיות ודעות קדומות מ

או יהודי� וערבי� בישראל ) Timberlake, 2000(כמו שחורי� ולבני� בארצות הברית , שונות

להניח שג� לדעות קדומות וסטריאוטיפי� על זקני� קשר ע� מידת ,אפוא, נית�). 1989, רומ�(

  . נושא שעמד במרכזו של מחקר זה ,שילוב� החברתי במרחב העירוני
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) Place Attachment" (תחושת שייכות וקשר למקו�"גישה תיאורטית נוספת מתייחסת ל

)Tuan, 1977 ( �) פיזיי� ואנושיי�(ולקשר שבי� שילוב חברתי במרחב העירוני לבי� מאפייני� שוני

  . של העיר

י� זה מזה במאפייני המרחב העירוני אינו אחיד אלא בנוי משכונות ורובעי� השונ

). נגישות ועוד, שירותי�, גודל(תכנוני ! ובמימד הפיזי) 'אקונומי וכד!מצב סוציו, גיל(האוכלוסייה 

היכרות� ע� הסביבה העירונית , נבדלי� תושבי העיר במידת הוותק שלה� במקו�, בנוס/

של הזקני�  נית� להניח שג� למאפייני� האלה יש קשר למידת השילוב החברתי. והזדהות� אתה

�מראי� כי זקני� מעדיפי� ) Gitlin, 2003; Kahana et al., 2003(מחקרי� . בסביבת מגוריה

 �שהיא היחידה האקולוגית המשפיעה עליה� , )Aging in Place(להזדק� בשכונת המגורי� שלה

�רק שיעור קט� של זקני� מעדי/ לגור . ביותר מבחינה פיזית וחברתית ותורמת לאיכות חייה

  .  מסגרת מוסדית כזו או אחרתב

גישה תיאורטית שלישית מתייחסת למידת ההסתגלות וההתאמה שבי� יכולותיו של 

 . נושא שידו� להל� בהרחבה, )Lawton & Nahemow, 1973(הפרט הזק� לסביבתו האקולוגית 

�כמו ג� , השאלה היא הא� לדעות קדומות  על זקני� ודעות קדומות של זקני� על עצמ

ני� של הסביבה האקולוגית בה גרי� הזקני� יש קשר ע� מידת שילוב� החברתי בסביבה מאפיי

�, לכ�. סוגיה זו טר� זכתה לבחינה אמפירית והיא עמדה במרכזו של מחקר זה? בה ה� גרי

�  : מטרתו של מחקר זה היא לבדוק שני נושאי� עיקריי

ב תושבי השכונה ובאיזה מידה בקר) גילנות(באיזה מידה קיימות דעות קדומות על זקני� . א

 �מחזיקי� הזקני� עצמ� בדעות קדומות על זקני� וכיצד אלה קשורי� ע� מידת השתלבות

  ?הזקני� בשכונההחברתית של 

הא� למאפייניה הפיזיי� והאנושיי� של סביבת השכונה קשר ע� מידת שילוב� החברתי . ב

פיזיי� ואנושיי� שוני� מתאפיינות ברמת  הא� ימצא ששכונות בעלות מאפייני� , כלומר? בשכונה

  ?שילוב חברתי שונה של הזקני� בתוכ�
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  סקירת ספרות  .2

  הזקני� במבט בינלאומי  .2.1

 .א� לא רק ש�, נית� לראות זאת בעול� המערבי. אוכלוסיית העול� מזדקנת באופ� עקבי ומהיר

 25% !כ 2009בשנת ).  WHO, 2007(ביליו�  2 !בעול� יגיע ל+ 60מספר בני  2050בשנת 

בתחילת  10% !ויותר וזאת בהשוואה לפחות מ 65הייתה בת  OECD !מאוכלוסיית רוב מדינות ה

 ,WHO( 2009בלבד בשנת  5% !לעומת זאת באפריקה אחוז הזקני� נמו� עמד על כ. 20 ! המאה ה

כאשר , ת ויפ�ארצות הברי, הודו, סי�: המדינות שבה� מספר הזקני� הוא הגבוה ביותר ה� ).2010

המדינות בה� אחוז ). 2011, שנור ובאר, ברודסקי(כמחצית מהזקני� בעול� חיי� במדינות אלה 

בחינת הסדרי ). 25% !19%(איטליה ויוו� , גרמניה, יפ�, מונקו: הוא הגבוה ביותר ה�+ 65בני 

יה אחוז במדינות סקנדינב. מראה כי קיי� שוני רב בי� המדינות שנסקרו+ 60המגורי� של בני 

אחוז הנשי� . הגרי� לבד הוא הגבוה ביותר ואילו במדינות אפריקה ואסיה הוא הנמו� ביותר

ג� הסדרי המגורי� במדינות השונות . הגרות לבד גבוה מאחוז הגברי� הגרי� לבד בכל המדינות

בעוד שבמדינות , במדינות אירופה רוב הזקני� שלא גרי� לבד גרי� ע� בני זוג: שונה מאוד

 6%ומעלה הגרי� במוסדות נע בי�  60חלק� של בני . יקה ואסיה גרי� בעיקר ע� ילד או נכדאפר

לאור התפתחויות ) . 2011, שנור ובאר, ברודסקי(בקנדה לבי� פחות מחצי אחוז במקסיקו 

דמוגרפיות אלה הכי� ארגו� הבריאות העולמי תכנית שמטרתה לעצב סביבות נוחות וידידותית 

 �, על מנת לתת לה� אפשרות להישאר בבית� בזקנת�) Age Friendly Environments(לזקני

�מועילי� ומשולבי� בחברה בה ה� חיי� ועל ידי כ� לקד� ג� את איכות חייה� , להיות פעילי

)WHO, 2007.(  

  

  הזקני� בישראל  .2.2

מכלל  9.9%שה� , אל/ נפש 763 !כ+) 65בני (מנתה אוכלוסיית הזקני�  2010בסו/ שנת 

אוכלוסיית הזקני� גדלה מאוד ה� במונחי� מוחלטי� וה� כשיעור  ). 2012, ס"הלמ(כלוסייה האו

האוכלוסייה בישראל מזדקנת וג� אוכלוסיית הזקני� עצמה מזדקנת , כלומר. מכלל האוכלוסייה

צפוי ). 2011, שנור ובאר, ברודסקי(גדלה במהירות + 75כאשר קבוצת הגיל של בני , במהירות

  .)א2008ס "הלמ( 2030בשנת  13.7% !ול 2015בשנת  11% !באוכלוסייה יעלה ל+ 65שאחוז בני 

 !מה� נולדו במדינות אירופה 51.3%). 83.7%(רוב הזקני� היהודי� לא נולדו בישראל 

מהגברי�  78% !כ כאשר, )57%(רוב הזקני� נשואי� . באפריקה 16% !באסיה ו 16.5%, אמריקה

הגרי� + 65רבע מבני . רוב הזקני� שאינ� נשואי� ה� אלמני� .מהנשי� 40% !כ נשואי� לעומת

כאשר שיעור הנשי� הגרות לבד עולה על שיעור הגברי� הגרי� , בקהילה גרי� לבד במשק הבית

בחינת העוני בקרב הזקני� לפי הרכב משק בית . ע� העלייה בגיל עולה ג� שיעור הגרי� לבד. לבד

 18%לעומת , 22% ! תר בקרב הזקני� הגרי� לבד ומגיע למראה כי אחוז הזקני� העניי� גבוה יו

 �בחינת ההיבט החברתי ). 2011, שנור ובאר, ברודסקי(בקרב זקני� הגרי� ע� בני זוג או ילדי

מדברי� בטלפו� ע� מישהו מבני  93% !נפגשי� ו+ 65מבני  79%מראה כי לפחות פע� בשבוע 

�יש חברי� שאית� ה� נפגשי� + 65מבני  75% !עוד עולה מהסקר כי ל. משפחת� שאינו גר אית

ותחושת הבדידות עולה ע� , מרגישי� בדידות לעיתי� קרובות+ 65מבני  19%. או מדברי� בטלפו�

  ).2011, שנור ובאר, ברודסקי(העלייה בגיל 
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כשליש מתוכ� גרי� ). 94%(מהזקני� גרי� במרכז האר� ורוב� גרי� בערי�  48%!כ

חמשת ). פתח תקווה ואשדוד, ראשו� לציו�, חיפה, יפו !תל אביב, ירושלי�(בערי� הגדולות 

�. גבעתיי� ורמת ג�, קריית י�, חיפה, בת י�: היישובי� שבה� אחוז הזקני� הוא הגבוה ביותר ה

כלכלי מראה כי ! י� לפי דירוג הרשויות המקומיות לפי שיוכ� לאשכול חברתיבדיקת אחוז הזקנ

מהזקני� חיי� ברשויות מקומיות המשתייכות לשלושת האשכולות הנמוכי�  7%, 2009בשנת 

מהזקני� חיי� ברשויות  57%. מכלל האוכלוסייה החיה באשכולות אלה 17%לעומת , ביותר

מהזקני� חיי� ברשויות המשתייכות  33% !והמשתייכות לאשכולות הרביעי עד השישי 

  .לאשכולות השביעי והשמיני

מתנדבי� בקביעות במסגרת ארגו�  64%מתוכ� , מהזקני� בישראל מתנדבי� 14%  !כ

וכרבע ) מהמתנדבי� 31%(תחו� העיסוק העיקרי של מתנדבי� אלה הוא עזרה לנזקקי� . כלשהו

בעיקר לצור� , משתמשי� במחשב+ 65בע מבני כר. מתנדבי� בתחו� של פעילויות תרבות וחינו�

ולצור� ) 41%(אט 'קבוצות דיו� וצ, )44%(משחקי� , )82%(דואר אלקטרוני , )90%(חיפוש מידע 

מרוצי� ממצב�  64%, דיווחו על שביעות רצו� מהחיי� באופ� כללי+ 65מבני  13%). 18%(קניות 

, ברודסקי(זור המגורי� בשעת חשיכה מרוצי� מתחושת הביטחו� בהליכה לבד בא 75% !הכלכלי ו

כאשר יותר , ומעלה דווחו שמצב בריאות� הוא טוב או טוב מאוד 65מבני  42%). 2010, שנור ובאר

ומעלה  65מבני  41%מסקר הבריאות הלאומי עולה כי . גברי� מנשי� דווחו על מצב בריאותי טוב

שנור , ברודסקי( 35%ב הנשי� ובקר 49%בקרב הגברי� , מדווחי� על עיסוק בפעילות גופנית

א� רוב� גרי�  16.5%המוגבלי� בביצוע פעולות יומיומיות עומד על + 65אומד� בני ). 2011, ובאר

מוגבלי�  22%הגרי� בקהילה + 65מקרב בני . שיעור המוגבלי� עולה ע� הגיל). 87%(בקהילה 

  ).2011, שנור ובאר, ברודסקי(בניידות מחו� לבית 

  

  המסבירות שילוב חברתי תיאוריות   .2.3

מטרתו של המחקר לבחו� את מידת שילוב� החברתי של זקני� בסביבה בה ה� גרי� , כאמור

, בי� פרטי�) היבדלות מרחבית(סגרגציה . ולבחו� את הגורמי� התורמי� לכ� או בולמי� זאת

רבות היא תופעה גיאוגרפית ידועה שנחקרה , השייכי� למעמדות או קבוצות חברתיות שונות

)Peach, 1996; Schaefer, 1975; Skafidi & Ihlanfelt, 2002.(  מקובלת ההבחנה �בי� החוקרי

�בעיקר הדרת קבוצות מיעוט על ידי , בי� היבדלות מרחבית הנוצרת על רקע של כוחות חיצוניי

דהיינו התקבצות , לבי� היבדלות הנוצרת על רקע של כוחות פנימיי�, )exclusion(קבוצות רוב 

�  ).Knox & Pinch, 2000( קבוצות מיעוט במרחבי� מוגדרי

  :מרחבי!קיימות מספר תיאוריות המנסות להסביר את הבידול החברתי

 ,Perceived Social Class Difference Hypothesis) (Yinger(תיאורית ההבדלי� המעמדיי� . א

. קבוצות השונותהתולה את ההיבדלות המרחבית בקיומ� של פערי� כלכליי� בי� ה, )1986

�לקנות בתי� באזורי� בה� גרי� בני , הנמני� על מעמד כלכלי נמו�, פערי� אלה מונעי� מפרטי

להשתלב במקומות עבודה יוקרתיי� וליצור קשרי� חברתיי� מחו� , מעמד כלכלי גבוה יותר

�על פי . התיאוריה ניסתה להסביר את הבידול הקיי� בי� שחורי� ללבני�, למסגרת מעמד

לבני� לא מעונייני� באינטגרציה ע� שכני� שחורי� בגלל האמונה כי ה� שייכי� , יאוריההת

התנגדות זו . חוסר השכלה ונטייה לפשע, עוני: למעמד חברתי אחר ומביאי� עמ� מאפייני� כמו

לשילוב במקו� המגורי� ולאינטגרציה נובעת מהחשש שער� הנכסי� ואיכות בית הספר ירדו 
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).  Timberlake, 2000(ש בסמי� יעלו כתוצאה מכניסת שחורי� לשכונה ורמת הפשע והשימו

כיוו� שנמצא  שליכולת כלכלית וגורמי� , תיאוריה זו מוגבלת ברמת ההסבר אותו היא מספקת

�, כלומר. גזעית!יש חלק קט� מאוד בהפרדה הבי�, כמו קרבה למקו� עבודה, כלכליי� אחרי

 � ,Bobo & Zubrinsky(אלא מסיבות אחרות , שוני�ההפרדה אינה נובעת מגורמי� כלכליי

1996 .( �מגבלה נוספת של הסבר זה היא העובדה שפערי� כלכליי� מתלווי� לא אחת להבדלי

�, בנוס/. מה שגור� לטשטוש תפקיד� של האחרוני� ביצירת ההיבדלות, אתניי� וקבוצתיי

). Peach, 1996(דלות ערכית ברקע להיב! קיימות עדויות רבות לקיומה של מערכת חברתית

חוקרי� בארצות הברית מצאו כי שחורי� בעלי יכולת כלכלית גבוהה בחרו להתגורר , לדוגמא

�, ג� כאשר יכולת� הכלכלית אפשרה מגורי� ליד לבני�, בשכונות שהיה בה� רוב של שחורי

את חינו� הילדי� ואת הקשרי� החברתיי� , כשה� מצייני� את האווירה הטובה בשכונה

  ). Skafidi & Ihlanfelt, 2002(יעי� להעדפותיה� כמנ

 ,The Mere In-Group Preference Hypothesis) (Clark(קבוצתית ! תיאורית ההעדפה התו�. ב

אנשי� קרובי� מבחינה חברתית  !" דומי�"בני אד� נוטי� להבחי� בי� , י תיאוריה זו"עפ). 1992

 �חברי קבוצה , בהתא� לכ�. כל האחרי� שה�, "שוני�"לבי�  !וכאלה שנית� להזדהות את

). Out- Group(ולא ע� חברי קבוצה אחרת )  In- Group(מסוימת מעדיפי� לגור האחד ע� השני 

מנהגי� , מאפשרי� שימור של שפת דיבור" דומי�"התיאוריה נשענת על ההנחה שמגורי� בקרב 

 �מראה כיצד )  ,1971Schelling(שלינג ). Peach, 1996(דתיי� ותרבותיי� וקשרי נישואי� רצויי

כאשר . קבוצתית יכולה להיווצר שכונה בעלת הרכב גזעי כמעט הומוגני!כתוצאה מהעדפה תו�

הלבני� ע� ס/ הסובלנות הנמו� ביותר , גזעית מסוימת! בשכונה מתחילה להיווצר אינטגרציה בי�

זבי� הלבני� ע� ס/ בעקבות זאת עו. עוזבי� ובמקומ� נכנסי� שחורי� המעונייני� באינטגרציה

ג� לתיאוריה זו כמה . וכ� נוצרות שכונות בעלות הרכב גזעי הומוגני, האינטגרציה הבא וכ� הלאה

הבולטת בה� היא הטענה שבעלי דעות קדומות יכולי� להסתתר מאחוריה ולהסביר את , מגבלות

קי� כתוצאה התנהגות� בעזרתה כיוו� שה� לא מעונייני� להודות בדעות הקדומות בה� ה� מחזי

  . מבושה או מסיבות אחרות

, ) (Allport, 1958י תיאוריה זו"עפ). The Prejudice Hypothesis(תיאורית הדעות הקדומות . ג

 �עוינות של קבוצה אחת כלפי השנייה ודעות קדומות שליליות בי� חברי קבוצות שונות גורמות לה

דעות קדומות נובעת ממספר גורמי�  התפתחות. לגור באזורי� נפרדי� ולהתנגד לשילוב חברתי

תחרות וקונפליקט בינאישי בי� חברי שתי , )השכלה ומי�(דמוגראפיי� !מאפייני� סוציו: כמו

  ).Quillian, 1995(קבוצות אתניות 

התיאוריה טוענת כי לא ). Group Position) (Blumer, 1958(תיאורית מיקו� הקבוצה . ד

מספיקות כדי שלדעות ) Out-Group(קבוצות  !לא עוינות בי�ו) In-Group(קבוצתיות !העדפות תו�

רמת השוני / יש חשיבות לעוצמת, במקו� זאת. קדומות תהיה השפעה חברתית משמעותית כל כ�

. המעמדי שחברי קבוצה מסוימת למדו לצפות לו ולשמור עליו ביחס לחברי� מהקבוצה השניה

כי משאבי� והטבות שהיו מנת חלקה של תחרות על שליטה במשאבי� כלכליי� והפחד , כלומר

קבוצה מסוימת עומדי� תחת סכנת השתלטות של קבוצה אחרת ה� הגורמי� לדעות קדומות 

מחוז או , ככל שאחוז השחורי� בעיר, בהתא� לתיאוריה הזו. וסטריאוטיפי� בי� קבוצות שונות
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גזעניות והתנגדות  כ� עולה האיו� על הלבני� וכתוצאה מכ� מתחזקות דעות, מטרופולי� עולה

עוד נמצא כי יש התאמה בי� אחוז השחורי� בשכונות ובתי ). Timberlake, 2000(לאינטגרציה 

 �תיאוריה זו מנסה לשלב ). Taylor, 1998(ספר לבי� מידת הגזענות והדעות הקדומות בקרב לבני

בכל ". צהמיקו� הקבו/ עמדת"בי� הגישות השונות ומדברת על כ� שהדעות הקדומות קשורות ל

עוד נמצא כי כאשר . תיאורית הדעות הקדומות נמצאה כמסבירה את הבידול החברתי, מקרה

 & Bobo(כ� ההתנגדות כלפי מגורי� משותפי� יורדת , הדעה על הקבוצה האתנית משתנה לטובה

Zubrinsky, 1996.(  

 ,Place Attachment) (Tuan" (תחושת שייכות וקשר למקו�"גישה נוספת מתייחסת ל

אלא יש התייחסות לכ� , בגישה זו אי� ניסיו� להסביר שילוב חברתי בי� פרטי� או קבוצות). 1977

בדר� כלל מפתח ) ולעיתי� ג� בתו� זמ� קצר(שאד� המתגורר במקו� מסוי� למש� שני� רבות 

/ תחושת קשר לקהילה, המלווה בהרגשת ביטחו�(תחושה זו . תחושת שייכות וקשר למקו� מגוריו

בי� , משפיעה) לזהות האד�" עוג�"תחושת שייכות ותחושה שמקו� המגורי� מהווה מעי�  ,שכונה

תחושת השייכות והקשר למקו� בדר� כלל מתעצמת ככל . ג� על היבטי� חברתיי� במקו�, היתר

תחושת שייכות . שחיי� במקו� זמ� ארו� יותר וכ� ג� השייכות החברתית והשילוב החברתי

קיומ� של  !היווצרות קשרי� חברתיי� ועל שילוב חברתי ולהיפ�וקשר למקו� משפיעה על 

�זקני� החיי� שני� רבות . קשרי� חברתיי� משפיעי� על התפתחות תחושת שייכות וקשר למקו

�המקו� משמעותי מאוד . במקו� אחד בדר� כלל מפתחי� תחושת שייכות עמוקה מאוד למקו

  ).Hay, 1998; Tuan, 1977(ו עבור� וכ� ג� מערכת הקשרי� החברתיי� שהתפתחה ב

מחקרי� שבדקו את הקשר בי� דעות קדומות לבי� שילוב חברתי מצאו כי דעות קדומות 

ערי� באותה מדינה או עיר וכי קיי� הבדל / רובעי�/ וסטריאוטיפי� משתני� בהתא� לשכונות

 � & Dunn(מרחבי בעצמת הדעות הקדומות והסטריאוטיפי� בי� אזורי מגורי� שוני

McDonald, 2001; Forrest & Dunn, 2007; Schaefer, 1975 .( נטו להיות �אזורי� כפריי

כשההסבר הרווח לכ� הוא שערי� מתאפיינות , תרבותיות !פחות סובלניי� לרב

בעוד שהכפר מתאפיי� בהומוגניות והמשכיות ולכ� תושבי , שונות תרבותית ודינמיות,בהטרוגניות

 Forrest(מחקר אחר ). Dunn & McDonald, 2001(וני� מה� הערי� פתוחי� יותר לקבל את הש

& Dunn, 2007( ,בעיר סידני שבאוסטרליה �מצא כי באזורי� , שבדק גזענות באזורי� שוני

השכונות ; אקונומי נמו� הייתה נטייה להתנגד לרב תרבותיות ושוני תרבותי!שאופיינו במצב סוציו

�קדמו בברכה רב תרבותיות והבדלי� תרבותיי�  האמידות יותר של העיר והאזורי� המתחדשי

 ,Schaefer(מחקר . ואזורי הפרברי� היו אמביוולנטיי� בתמיכת�  ברב תרבותיות ושוני  תרבותי

שנער� באנגליה מצא כי באזורי� שוני� היו קיימות גישות שונות כלפי מיעוטי� וכי  )1975

כול� היו ישויות : בדמיו� ביניה� שלושת האזורי� בה� התקיימו מעט דעות קדומות אופיינו

�המחליש פחד מהשתלטות , גיאוגרפיות יציבות שהקלו על התפתחות הזדהות בקרב תושביה

�האזורי� שהתאפיינו  בדעות קדומות . המהגרי� ובכול� התקיימו יחסי� שלווי� ע� המהגרי

�נית� ללמוד  .מהגרי� רבות התאפיינו ג� באחוז מהגרי� גבוה ודווח בה� על ניסיו� אישי שלילי ע

. מכ� שאופי השכונה ומאפייניה קשורי� ע� מידת השילוב החברתי של קבוצות אוכלוסייה שונות
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�טר� זכתה לבחינה אמפירית ולכ� , במקרה זה זקני�, סוגיה זו באשר לקבוצות גיל, מכל מקו

  . היא תעמוד במרכזו של מחקר זה

  

 
  שילוב חברתי בראי תיאוריות בזקנה  2.4

הנתו� לפרשנויות שונות ולכ� אי� לו הגדרה אחת , וב חברתי הוא מושג רחב ורב מימדישיל

מושג זה כולל מרכיב התנהגותי המתייחס למעורבות פעילה והשתתפות חברתית במגוו� . מוסכמת

� Brissette(ומרכיב קוגניטיבי המתייחס לתחושת ביחד והזדהות , של פעילויות וקשרי� חברתיי

et al., 2000  .( �אשר היה הראשו� לפתח את , ),1897Durkheim(הסוציולוג אמיל דירקהיי

הגדיר מושג זה כאמצעי שדרכו אנשי� , )social integration(התיאוריה על שילוב חברתי 

�לשילוב החברתי יש תועלות , על פי התיאוריה הזו. מפתחי� יחסי גומלי� וקשרי� בקהילה שלה

ללא תחושת קשר . נשי� כאשר ה� מאמיני� שה� חלק מהקולקטיבופיזיות לא, רגשיות, מנטליות

העלולי� להגביל אות� מלחוות חיי� , בידוד וחולי, לקהילה ה� עלולי� להתנסות בדיכאו�

�השילוב החברתי בא לידי ביטוי ביחסי גומלי� ובקשרי� חברתיי� שאנשי� . יצרניי� ומאושרי

�).  Thoits, 1983(תפקידי� וחשי� קשר אליה ממלאי� בה , מפתחי� ע� אנשי� אחרי� בקהילת

� "על פי ההגדרה של האו)United Nations, 1994 ( שאחד �יש למושג שילוב חברתי מספר מובני

במקרה . שבה לכל האנשי� יש הזדמנויות וזכויות שוות, בשונה מהדרה, מה� משמעותו הכללה

שילוב , במילי� אחרות. ת חברתיתזה שילוב חברתי משמעותו היא שיפור תנאי החיי� וסולידריו

 �חברתי בתיאוריות סוציולוגיות מתייחס למידה שבה קבוצות מיעוט בחברה נעות לכוו� זר

במקרה שלנו הדבר מתייחס לאוכלוסיית . החיי� המרכזי בחברה ונוטלות חלק פעיל בחייה

�שהחברה  בי� היתר שילוב חברתי מתבטא בהשתתפות בפעילויות ובשימוש בשירותי�. הזקני

  . מציעה

המשמעויות של  , הבוח� שילוב חברתי של זקני� במרחב השכונתי, לצור� המחקר הנוכחי

בעיקר הגישה (מתבססות על הגדרות הקיימות בתיאוריות הגרונטולוגיות " שילוב חברתי"המושג 

השילוב משתק/  בהשתתפות של הזק� בחברה , כלומר. ובתיאוריות הגיאוגרפיות) האקולוגית

) היכרות ע� השכני� ושימוש במקורות מידע שוני�, שתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי�ה(

פירוט נוס/ של מדדי השילוב הללו . והקשר של הזק� לשכונה בה הוא גרובתחושת  השייכות 

 �  .24 ! 18נמצא בעמודי

ה קיימת ספרות ענפה בתחו� הגרונטולוגיה העוסקת בסוגיה של שילוב זקני� בחברה ובסביב

�  :כמה מהתיאוריות המרכזיות תסקרנה כא�. שבה ה� חיי

בבסיסה עומדת ההנחה כי ככל שאד� ): Cumming & Henry, 1961( תיאורית ההתנתקות

הטענה העיקרית ). Nimrod, 2007(הוא נוטה לפרוש מהחברה ולהתמקד בעצמו , מתבגר ומזדק�

היא הפחתה באינטראקציה שבי� היא כי תהלי� ההזדקנות מלווה בהינתקות הדדית שתוצאתה 

על פי תיאוריה זו הזק� . הזק� לבי� שותפי� אחרי� במערכות החברתיות אליה� הוא משתיי�

  ).2008, עזרא !שיובי�(מקבל בהשלמה את האינטראקציה המצטמצמת וא/ מעוניי� בכ� 

ה הוא תיאוריה זו גורסת כי אורח החיי� בתקופת הזקנ): Maddox, 1968( תיאוריית הפעילות

חיי� של סיפוק קשורי� למעורבות במספר רב יותר של פעילויות . המש� לתקופה שלפני הזקנה
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יש למצוא לה� תחלי/ , במידה ואד� מאבד את היכולת לבצע פעילויות מסוימות. בעלות משמעות

�א� , לתיאוריה זו היו מתנגדי� שאמרו כי היא פשוטה ובסיסית ביותר. לצור� המש� רווחת האד

דיה הרבי� הראו כיצד מעורבות ופעילות של זקני� מועילה לה� מבחינה פסיכולוגית מצד

)Nimrod, 2007 .(�לפעילויות מסוימות אי� . לא כל פעילות מעלה את הרווחה הפסיכולוגית,  אול

בעוד לפעילויות אחרות יש השפעה מיטיבה כמו השתתפות בפעילויות תרבותיות , השפעה כלל

ילדי� ונכדי� או שלילית כמו צפייה מרובה בטלוויזיה והאזנה ממושכת  פגישות ע�, והעשרה

  ).Nimrod, 2007(לרדיו 

מתמקדת בקשר שבי�  ):Lawton, 1980; Lawton & Nahemow, 1973( הגישה האקולוגית

�לרבות הבית , היא עוסקת במרחב כולו. ומהווה את הבסיס התיאורטי למחקר הזקני� לסביבת

בתי אבות ויחידות ייעודיות לזקני� , )תכנונו ושינויו בהתא� לצרכי הזק�, התאמתו(הפרטי 

�מרחבי !השכונה ומרחב המחייה המיידי והתפקיד המרכזי שממלא ההקשר החברתי, חולי

מחקר שנער� , בהתא� לכ�(להמש� שהותו של הזק� בבית והמש� תפקודו בסביבת המגורי� שלו 

היכולת , עיצובו, מצא ג� כ� כי הבית הפרטי) WHO, 2007(על ידי ארגו� הבריאות העולמי 

להתאימו לצרכי הזק� ומיקומו ביחס לשירותי� אות� צור� הזק� חשוב מאוד לזק� וליכולת שלו 

  ). להמשי� להזדק� בביתו ולשמירת עצמאותו

הגרונטולוגיה הסביבתית חובקת את כל התחומי� הקשורי� בקשר שבי� הפרט לחברה 

י גישה זו "עפ). Lawton, 1980; Wahl & Weisman, 2003(פיזית ובי� הפרט לסביבה ה

אלא מושפעת מרמת , השתתפות או התנתקות של הזק� מהחברה אינה נובעת מאופי הזק�

התאמה בי� ). Gagliardi et al., 2007(ההתאמה שבי� צרכי הפרט לבי� ההיצע של הסביבה 

ביעות רצו� מהסביבה ורווחה צרכי� של הפרט לבי� לחצי הסביבה מעודדת ש/ העדפות

ואילו אי התאמה בי� העדפות הפרט להיצע , )Kahana et al., 2003; Moos, 1980(פסיכולוגית 

 Kahana(מעבר לאלה הקשורות בסביבה ובפרט ולגרו� ללח� כרוני , הסביבה יכולה לגרו� לבעיות

et al., 2003( בנ �וגע לפעילות בסביבה במחקר קיימת ג� התייחסות להשקפות ורצונות הזקני

כאשר סביבת הבית  .)Kendig, 2003(והתייחסות לסביבה המסוימת בה בוחרי� הזקני� לפעול 

איכות חייו , קשריו החברתיי�, הדבר יכול להשפיע על רמת הפעילות של הזק�, מתאימה לזק�

החיי� כאשר בוחני� את השפעת הסביבה על זקני� ). Moos, 1980(ואורח החיי� באופ� כללי 

השכונה נמצאה . השכונה היא היחידה האקולוגית המשפיעה ביותר מבחינה פיזית וחברתית, בעיר

 � ,.Kahana et al(כתורמת ביותר לאיכות חייו של הזק� וא/ מתחרה בחשיבותה בבית המגורי

2003; Perez et al. 2001 .( �במחקר שבח� שכונות עוני באנגלייה נמצא כי ג� באזורי� נחשלי

ניי� זקני� קשורי� מאוד לאזור מגוריה� ורבי� מצייני� את הקשרי� החברתיי� באזור ואת וע

�תכונות  ! מאיד�, מגוו� השירותי� ומידת נגישות� כתכונות החיוביות של האזור, כמות השירותי

  ).Scharf et al., 2002(' יחס לא נעי� לזקני� וכד, פשע, אלימות, צעקות, שליליות היו לכלו�

  : האקולוגי מתייחס למספר מרכיבי� שיש ביניה� אינטראקציה המודל

כולל מגוו� יכולות פיזיות וקוגניטיביות המשתנות לאור� זמ� ומאד�  !מידת היכולת של הפרט. א

�  .לאד
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לח� סביבתי משתנה . כוחות סביבתיי� המשפיעי� על התנהלות הפרט בסביבה !לח� סביבתי. ב

�  .כש� שהסביבה משתנה, לעיתי

  .התנהגות שהיא תוצאה מהאינטראקציה שבי� הפרט לסביבה !התנהגות מסתגלת .ג

  .ההיבטי� הפנימיי� של האינטראקציה בי� הסביבה לאד� !היענות רגשית. ד

ברמה , הפרט מעבד את נתוני הסביבה ומפתח הסתגלות לגירוי חיצוני !רמת הסתגלות. ה

, הגירוי מתקבל באופ� מעי� נייטרלי. לשהמבטיחה שגירוי במידה מסוימת מתקבל כלא חזק ולא ח

לא רק בגלל ערכו האמיתי אלא ג� בגלל ההקשר שבו הוא מופיע ובגלל ניסיונות קודמי� של 

�א� בהקשר הזה הכוונה , מונח זה מבטא בעיקר תופעות פסיכולוגיות. הפרט ע� גירויי� דומי

�  .תפיסתיי� וקוגניטיביי�, היא לניסיונות רגשיי

גי מתאר את התנהגות הפרט בעל יכולות מסוימות בתנאי� של לח� המודל האקולו

סביבתי מסוי� וממנו נית� ללמוד כי לפרט בעל יכולות גבוהות יש חופש פעולה רחב בסביבה 

במצב בו נקודת המפגש שבי� יכולות הפרט לבי� הלח� . באופ� שיגדילו את ההתנהגות המסתגלת

חיובית והתנהגות מסתגלת יש צור� לבצע אחת הסביבתי היא מחו� לטווח המאפשר השפעה 

או להעלות את ) מעבר לדיור מוג�, שינויי� בבית(להקטי� את הלח� הסביבתי  ! משתי אפשרויות

  ).לימוד פעולות חדשות, ביזרי עזרשימוש בא, שיקו�(יכולות הפרט 

נוס/ בתחו� מוסי/ למודל האקולוגי ולהתייחסות לקשר ) Wahl & Lang, 2003(מחקר 

�  :  שבי� הזק� לסביבה שלושה מימדי

בעיקר (היבט זה מייצג חלק נכבד מהקשר שבי� האד� לסביבה  !בטיחות והיכרות  .א

בני משפחה החיי� בקרבת הזק� ונמצאי� איתו ביחסי�  !לדוגמא). מההיבט החברתי

לעיתי� סביבה חברתית המגבירה , יחד ע� זאת. טובי� מגבירי� את תחושת הביטחו�

היבט נוס/ של . יטחו� עלולה להיות מגוננת מדי וכ� להצר את צעדי הזק�את תחושת הב

תחושת הביטחו� קשור בפיתוחי� טכנולוגיי� בבית שמחד מגבירי� את תחושת הביטחו� 

  .ומאיד� עלולי� ליצור תלות או לערער את תחושת המסוגלות של הזק�

אזורי� . רתיי�הסביבה הפיזית יכולה להקל או לעכב קשרי� חב !המרצה ופעילות  .ב

 �המיועדי� לשימושי פנאי מעודדי� את היציאה מהבית וכ� את היכולת לקשור קשרי

�. אישיות !קשרי� חברתיי� מהווי� שימור יכולות חברתיות וצבירת חוויות בינ. חברתיי

�  .סביבה פיזית מתאימה יכולה להיות קרקע פורייה ליצירת קשרי� חדשי

ונה בהיבט הזה היא השפעת הסביבה על היכולת של הכו !המשכיות ושמירה על משמעות  .ג

בגלל המשמעות הרבה שיש לבית ) להזדק� במקו�(הזק� להישאר בביתו ובסביבת מגוריו 

ולסביבה על הזק� ובהמש� לכ� לשמור על המשכיות הקשרי� החברתיי� באזור 

�  .המגורי

שונות ולכ� לסוגיות  תופעה שכיחה בגיל המבוגר היא איבוד יכולות פיזיות וקוגניטיביות   

הנטייה של זקני� היא לבחור להשתת/ ולנכוח בסביבה . הנגישות הפיזית משקל חשוב בהקשר זה

�יש ניסיו� בקרב� . ובמקומות נוחי� יותר להתמודדות ומתאימי� לרמת היכולות החדשות שלה

ת להפחית לח� בסביבה על ידי פישוטה ולכ� לעיתי� ה� מוגבלי� מבחינת היצע המקומו

� ,Lawton(תוצאה אפשרית לכ� היא הפחתת הפעילות . והפעילויות המתאימות ליכולותיה

1990.(Lawton & Simon  )1968 ( ההיענות לסביבה"טבעו את המושג) "Environmental 

Docility (�בפגיעות הזק �ככל שרמת ההשתתפות של האד� : המבטא את השינויי� המגווני
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כ� שינויי� התנהגותיי� שידרשו בעקבות גורמי� סביבתיי� , )והותבגלל יכולות גב(גדולה יותר 

מוגבלויות בריאותיות וקוגניטיביות תעלנה את ההיענות של האד� להשפעות .  יהיו קטני� יותר

�בעלי היכולות הנמוכות פגיעי� יותר במוב� זה שה� נשלטי� יותר , כלומר. ואילוצי� סביבתיי

שינויי� קלי� בסביבה יכולי� לגרו� לכ� שלזק� תהיה . נותיה�על ידי הסביבה מאשר על ידי רצו

על רקע זה חדרה המודעות לגבי . שליטה רבה יותר על חייו והוא יהיה נשלט פחות על ידי הסביבה

 � !גישה הפוכה היא הגישה התומכת בפעילות). Lawton, 1990(נגישות הסביבה בה חיי� זקני

ככל , לפי הגישה הזו. על מנת לספק את צרכיו והעדפותיו לבחור וליצור סביבה, אד� יכול לחפש

עולה מגוו� המשאבי� הסביבתיי� בה� הוא יכול להשתמש על מנת לספק , שיכולות האד� גדלות

שהיכולת לשמר ) Phillipson et al., 1999(כ� למשל נמצא במחקר , )Lawton, 1990(את צרכיו 

על א/ פיזור נרחב של בני , חב ברכב פרטיקשרי� גדלה באזור מסוי� בעקבות השימוש הנר

�האחת פונה לבעלי היכולות . שתי הגישות אינ� סותרות האחת את השניה. משפחה וחברי

גישות אלה ה� הבסיס התיאורטי המרכזי של . והשניה לבעלי היכולות הנמוכות יותר, הגבוהות

  .המחקר הנוכחי

  

  דעות קדומות וסטריאוטיפי� על זקני�  .2.5

שילוב חברתי של קבוצות במרחב העירוני יכול להיות קשור ע� דעות קדומות  ,כאמור

סטריאוטיפי� ודעות קדומות על קבוצות . וסטריאוטיפי� הקיימי� כלפי אות� קבוצות

הדברי� נחרטי� בתת . באוכלוסייה ועל מגזרי� שוני� ה� תוצאה של חלחול ארו� שני� ומתמש�

או בכל זמ� אחר , וסייה לגביה קיימי� הסטריאוטיפי�ההכרה ומופעלי� כאשר פוגשי� באוכל

 �דעות קדומות ). Levy, 1996(אשר מסיבה כלשהי מציפה ומעלה את הסטריאוטיפי

מצאו ביטויי� בעבודות רבות שהבולטת בה� היא זו של רוברט , וסטריאוטיפי� על זקני� וזקנה

מושג זה מתאר תהלי� שיטתי . )Ageism" (גילנות"אשר טבע את המושג , )Butler, 1969(בטלר 

�בדומה לגזענות וסקסיז� , של בניית סטריאוטיפי� ואפליה כנגד אנשי� בגלל היות� זקני

�, אנשי� מבוגרי� נתפסי� כסניליי�, לטענתו של בטלר. המתייגי� בני אד� על פי צבע עור� ומינ

�. ד עליה� הכלחיושני� וכישורי� שאבבעלי מוסר וערכי� מ, איטיי� במחשבת� ובהתנהגות

 �הגדרה חדשה יותר של המושג מתייחסת לסטריאוטיפי� או דעות קדומות חיוביי� או שליליי

גילנות . על זקני� ואפליה או העדפה של זקני� על רקע גיל כרונולוגי או מחשבה שמישהו זק�

 ,.Jversen et al(יכולה להיות מרומזת או מפורשת ויכולה לקבל ביטוי ברמת המיקרו או המקרו 

גילנות יכולה למצוא ביטוי ג� בהעדפת יתר או הגנת יתר משו� שזקני� , במילי� אחרות ).2009

מצא כי רבי� באוכלוסייה , למשל, ) ,2005Palmore(פלמור . נתפסי� כאוכלוסיה מוחלשת

הכללית יודעי� מעט מאוד על זקני� ואת חוסר הידע משלימי� סטריאוטיפי� שליליי� על 

�נער� בקרב זקני� והתייחס לשאלה עד כמה ה� נתקלו בגילויי גילנות מצא כי מעל סקר ש. זקני

77% �כאשר הביטוי הרווח ביותר היה , דיווחו על מקרה אחד או יותר של גילויי גילנות כלפיה

היו ג� זקני� שדיווחו על מקרי אלימות כחלק מגילויי הגילנות , בנוס/). Palmore, 2001(לעג 

)Palmore, 1990, 2001.(  

מייחסי� , ניגריה והקריביי�, דרו� מזרח אסיה, ביניה�  ארצות הברית, במדינות רבות

הסטריאוטיפי� על הגיל המבוגר מתמקדי� . חוסר גמישות ושמרנות, עצב: לזקני� תכונות כמו
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העדר יכולת לתרו� או , העדר יכולת להשתנות או ללמוד דברי� חדשי�, באיבוד היכולות בגיל זה

נוטה , איטי מחשבתית, עיי/, כאד� המרגיש אומלל רוב הזמ�, הזק� נתפס כסנילי, � בחברהפעילי

� Cathalifaud ;2011,בודנר('  חסר יעילות בעבודה וכד, חסר תשוקה מינית, מבודד, לשכוח דברי

et al., 2008; Hawkins, 1996; Kerschner & Pegues, 1998; Levy et al., 1999; Okoya, 

2004; Sharps et al., 1998; Thornton, 2002; .( על �מחקרי� שבדקו דעותיה� של מעסיקי

 �מצאו כי ה� חושבי� שזקני� ה� פחות ) 40 !כאשר מדובר בעיקר במעסיקי� בני פחות מ(זקני

�, פחות מיומני�, מתנגדי� לשינוי ולטכנולוגיה חדשה, חסרי כישורי� מתאימי� לעבודה, יצרניי

 Loretto(מהעבודה וחולי� יותר ולכ� לא כדאי כלכלית להשקיע בהכשרת� נוהגי� להעדר רבות 

et al., 2000; Minichiello et al., 2000  .(זאת , � ,.Loretto et al(למרות שמחקרי� אחרי

בנוגע לדעות . הראו כי ארגוני� מפסידי� מהעדר� של מבוגרי� כחלק מצוות העבודה) 2000

�שנער� בארבע ארצות מצא כי ) Goldman & Goldman, 1981(מחקר , הקדומות בקרב ילדי

�המיניות , כל הילדי� האמינו כי היכולות הנפשיות. דעות קדומות  על זקני� הוא חובק עול

 �והחברתיות של הזקני� ירודות בהשוואה לצעירי� ושכישוריו של הפרט מתדרדרי� ע

מוי זקני� בקרב ילדי� ובדק את נבדק די) 2001, כרמל וכה�(במחקר שנער� בישראל . ההזדקנות

נמצא כי . לבי� התפיסה הסטריאוטיפית של הזקני�) דתי לעומת חילוני(הקשר בי� גיל וסוג חינו� 

�בהתייחס למסגרת החינוכית בה . לתלמידי� הצעירי� יותר היו דעות חיוביות יותר על הזקני

  . יאוטיפ פחות שלילילמדו התלמידי� נמצא כי חינו� במסגרת דתית תור� לקיומו של סטר

�: מחקרי� שוני� מצביעי� על משתני רקע שוני� המשפיעי� על דעות קדומות כלפי זקני

רוב המחקרי� מראי� שלצעירי� דעות קדומות על . אקונומי! מעמד סוציו, שנות השכלה, מי�, גיל

�י ע� שבדק עמדות  של ילדי� כלפי זקני� מצא כ) Scott et al., 1998(מחקר , למשל. זקני

בנות . החלו לפתח דעות קדומות על זקני� 6ההתבגרות התחזקו הדעות הקדומות וכי כבר בני 

 �, כמו כ�). Hawkins, 1996(וסטודנטיות החזיקו בפחות דעות קדומות על זקני� בהשוואה לבני

ג� במחקר שנער� . כלכלי נמו� החזיקו פחות בדעות קדומות!תלמידי� שהגיעו מרקע חברתי

). Bodner & Lazar, 2008(מצא שגיל ומי� השפיעו על דעות קדומות כלפי זקני� בישראל נ

מחקרי� שבדקו גישות ונטיות בקרב צעירי� כלפי זקני� נמצא כי צעירי� מתייחסי� בהתנשאות 

 Minichiello et(בצורת ההתבטאות ובהתנהגות כלפי זקני� , ובאופ� סטריאוטיפי באופ� הדיבור

al., 2000 .( �הדבר מתבטא בשימוש ; נוטי� לאמ� שפה פטרונית כאשר ה� פוני� לזקני�צעירי

  ). 2011, בודנר(במשפטי� קצרי� ובמילי� פשוטות 

שבדק מה חושבי� סטודנטי� למנהל עסקי� על העסקת ) Loretto et al., 2000(מחקר 

�הנשאלי�  נמצא שרוב, יחד ע� זאת. זקני� מצא כי רוב� חשבו שיש ירידה בביצועי� בקרב זקני

נמצא כי , יחד ע� זאת. העדיפו לעבוד ע� מגוו� גילאי� ויותר נשי� מגברי� נטו להעדפה זו) 58%(

�יחס של קרבה וידידות בי� צעירי� לזקני� , מגורי� ע� ב� משפחה זק�, עבודה ע� זקני

)Hawkins, 1996; Mosher & Ball, 1999 ( ובני נוער � Scott( וקשר ע� סבא וסבתא בקרב ילדי

et al., 1998 (וחזקו את הגישה החיובית כלפיו �על הזק  �  .צמצמו את הסטריאוטיפי

   �שבדקו את תופעת הגילנות בקרב נותני ) Minichiello et al., 2000, למשל(מחקרי

�הקדישו , למשל, עובדי� סוציאליי�. שירותי� מצאו כי ג� בקרב� יש סטריאוטיפי� כלפי זקני
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בקרב רופאי� נמצא כי ההחלטות נעשו . ולוגיי� זקני� בהשוואה לצעירי�פחות זמ� לחולי� אונק

�, סבלניי�, פחות במשות/ כאשר מדובר בטיפול בזק� לעומת צעיר ונטו להיות פחות שוויוניי

במחקר ). Minichiello et al., 2000(מעורבי� ואופטימיי� ביחס למטופלי� זקני� , רוחשי כבוד

אומד� כאב בקרב אחיות נמצא כי אחיות שהחזיקו בפחות דעות  שבדק גורמי� המנבאי� ביצוע

, ב� נת� ועמיתיה(שליליות על זקני� נטו לבצע יותר אומד� כאב והביצוע בפועל היה גבוה יותר 

יחסי תלות הנערכי� לצור� . גילנות נמצאה ג� במערכות ממשלתיות ובקרב קובעי מדיניות). 2011

ללא קשר , ויותר 65או פחות ובני  15לויי� ה� אלה בני ניתוחי� כלכליי� מחושבי� כ� שהת

ללא קשר לרצו� או היכולת של  65 !60כ� ג� בנוגע לגיל פרישה שנקבע לגיל , לתרומת� הכלכלית

  ).Thornton, 2002(הזק� להמשי� לעבוד 

במחקר שבדק . בספרות ובתקשורת, גילנות מוצאת את ביטויה ג� בבלשנות חברתית

י� לתיאור תאונה על ידי זק� ועל ידי צעיר נמצא כי לאחר הקשבה לצעיר ה� כיצד הגיבו אנש

, הזקני� נתפסו כתשושי�. חשבו על כ� שהצעיר היה מודע לנזק ואילו הזק� היה פחות מודע

�הסיבות שיוחסו , כשנשאלו על הסיבות לתאונה. מעורפלי� ומבולבלי� והצעירי� נתפסו כחזקי

בעוד הסיבות לתאונת הצעירי� , מצב פיזי ומהירות תגובה, יאותלתאונת הזקני� היו בעיקר בר

המידע שהושמע על ידי הצעירי� נשמר טוב יותר , בנוס/. היו מהירות נסיעה וצריכת אלכוהול

 �ג� לתקשורת ולספרות השפעה רבה על ).  Giles et al., 1992(בזיכרו� בהשוואה למידע מהזקני

 �בעיקר בקרב , )Francher, 1973; Minichiello et al., 2000(היוצרות סטריאוטיפי� על זקני

 �מחקר שבדק סטריאוטיפי� שיש לילדי� ). Fillmer, 1984; Scott et al., 1998(ילדי� וצעירי

�מצא כי הילדי� דיווחו שהזקני� בספרי� אינ� , על זקני� לאחר קריאת כמה סיפורי� על זקני

��נרגזי, עצובי� ובודדי�, נהני� מהחיי ,�עסוקי� במטלות , פאסיביי�, מבולבלי� ולא מוכשרי

  ).Fillmer, 1984(רעי� ונרגזי� , נכי�, מקומטי�, הבית

הדבר נובע מכ� שבעבר החברה . יוצאת דופ� היא התדמית החיובית של זקני� בסי�

 � דבר זה התמסד לאור�). Tan et al., 2004(הסינית העריכה את הגיל והעניקה מעמד גבוה לזקני

שערכיה מכתיבי� כיבוד זקני� ובעיקר כיבוד וטיפול , מאות שני� בשל הדת הקונפוציוניסטית

 �ערכי� אלה נסדקי� בשני� האחרונות וג� בחברה הסינית , ע� זאת). Fan, 2007(בהורי� זקני

 �  ). Cuddy et al., 2005(מוצאי� היו� עמדות שליליות כלפי זקני

  

  ביטויי גילנות

. יפי� היא שה� עלולי� להפו� מעמדות לגילויי� התנהגותיי�הסכנה שבסטריאוט

)Palmore, 2001 ( �מצא כי סוג הגילנות הרווח ביותר היה בדיחות וכרטיסי ברכה הלועגי

�/ רופא, זלזול, התנשאות, מת� שמות גנאי, התעלמות: נמצאו הגילויי� הבאי�, בנוס/. לזקני

מישהו אמר לזק� שהוא מבוגר מדי , המבוגראחות חשבו שמחלה או כאב כלשהו נבעו מהגיל 

הניחו כי זק� לא שומע טוב בגלל גילו והניחו כי , הניחו כי גיל מבוגר גור� למחלות, לעשות משהו

היו ג� זקני� שדיווחו על מקרי אלימות בשל גיל� , בנוס/. מישהו מתקשה להבי� בגלל גילו

  ). קורב� לפשע, סירוב להשכיר לזק�, השחתת הבית(

מסקר רחב היק/ . צאה אפשרית ושכיחה של הגילנות היא הפרדה חברתית על רקע גילתו

ומעלה דיווחו כי גיל האנשי� עימ� ה� נוטי�  60מבני  6%שנער� בארצות הברית עלה כי רק 
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ויותר דיווחו  שחבריה�  65מבני  10%!נתוני� מהולנד הראו כי פחות מ. 36 ! לשוחח הוא מתחת ל

ג� כאשר בודקי� את המגע שיש ). 2011, בודנר(ופחות  35ת ה� בני ברשתות חו� משפחתיו

�הוא שבפועל בחלק ) ESS(המידע שעולה מהסקר החברתי האירופי , לצעירי� ע� זקני

). 2011, דורו� ועמיתיו(מהאוכלוסייה לא באי� כלל במגע ע� זקני�  10% !מהמדינות יותר מ

משפיעה באופ� שלילי , ילוב חברתי של הזקני�של הפרדה חברתית והעדר ש, מציאות חברתית זו

סטריאוטיפי� שליליי� על ההזדקנות  !כלומר; על תהלי� ההזדקנות ועל המצב הבריאותי

המופני� כלפי הזקני� יכולי� להתקשר ולהשפיע לרעה על מצב� הבריאותי של הזקני� מבלי 

  ).Levy et al., 2000(שהזקני� יהיו מודעי� לכ� 

  

  לנותסיבות לגי  .2.6

�הסבר אחד קשור למבנה הכלכלה . סיבות שונות עשויות להסביר את תופעת הגילנות כלפי זקני

מכיוו� שזקני� נתפסי� כמי שאינ� תורמי� . בה אד� נמדד על פי הישגיו ותרומתו, המערבית

היחס אליה� הוא כאל חסרי ער� וחסרי יכולת ולכ� ה� מורחקי� , לחברה מבחינה כלכלית

זאת בניגוד לחברות מסורתיות בה� ). Palmore, 2001; Scott et al., 1998(ת ער� מפעילות בעל

הסבר שני הוא ). Palmore, 2001(גיל מבוגר הוא מקור לכבוד ולזקני� תפקיד חברתי מוער� 

 �שגילנות  משמשת למעשה מעי� מנגנו� הגנה פסיכולוגי ומאפשרת לצעירי� לראות את הזקני

אחת התיאוריות המסבירות את ). Butler, 1975(ת עמ� כבני אד� כשוני� מה� ולא להזדהו

 Terror Management" (תיאורית הפחד"הסיבה לסטריאוטיפי� השליליי� כלפי הזקני� היא 

Theory (של  Becker )1973( , �שעל פיה זקני� מאיימי� על צעירי� מה� כיוו� שבמרא� ה

כאשר אנשי� רואי� את ). Martens, et al., 2005(מזכירי� לה� כי כל בני האנוש סופ� למות 

 �ולכ� צפוי לה� גורל " חומר"בזק� ה� נעשי� מודעי� לכ� שה� בנויי� מאותו " משתקפי�"עצמ

היות והוא מבהיר לצעיר ממנו כי הוא עתיד להזדק� , הזק� מהווה עבור� איו� פסיכולוגי. דומה

וות מעדיפי�  צעירי� להתרחק על מנת להימנע מהתמודדות ע� הפחד ממ. ולבסו/ למות

�הסבר ). Martens et al., 2004(גילני לזקני� !והתוצאה היא התפתחות יחס שלילי, מהזקני

אנשי� מגבשי� , י התיאוריה הזו"עפ !)Tajfal, 1981(שלישי נית� בתיאוריית הזהות החברתית 

זהויות קבוצתיות במהירות ובהתבסס על קריטריוני� מעטי� מאוד ולאחר מכ� מגלי� הטיות 

פל מתקיימת כיוו� 'י טאג"תופעה זו עפ). קבוצת הפני�(קוגניטיביות שתומכות בקבוצה שבה בחרו 

פל 'טאג. מזהות� האישיתשהזהות הקבוצתית שאימצו אות� משתתפי� מהווה חלק בלתי נפרד 

). 2011, בודנר(טוע� כי העדפת קבוצת הפני� נובעת מהצור� האנושי לקיי� תפיסה עצמית חיובית 

סביר להניח שצעירי� וזקני� יעריכו את , כאשר מתייחסי� לתיאוריה זו מתו� פרספקטיבה גילית

ל הקשור לצעירי� מחקרי� מראי� שאכ� בכ. קבוצת� באופ� חיובי יותר ביחס לקבוצה השנייה

 �צעירי� מגלי� העדפה ) בעיקר בכל הנוגע לתהלי� ההזדקנות ולהיבט הגופני(המתייחסי� לזקני

 �כאשר בוחני� את ההסתכלות של הזקני� כלפי ). Bodner & Lazar, 2008(לקבוצת הפני� שלה

�ת במחקרי� נמצא שלעיתי� זקני� לא מייחסי� דעו: בני גיל� הממצאי� אינ� חד משמעיי

 �ולעיתי� ה� מייחסי� לזקני� תכונות שליליות ) Rupp et al., 2005(קדומות לקבוצת הזקני

)Minichiello et al., 2000 ( קבוצת החו�"על מנת להישאר " �, בודנר(ולהיבדל מקבוצת הזקני



14 

 

דוריי� היוצרי� הזדמנויות !הסברי� נוספי� להערכה שלילית זו ה� העדר קשרי� בי� ).2011

�מידע לא נכו� על תהלי� ההזדקנות ויחס החברה , תפיסה לא נכונה של הזיקנה, והיכרות למפגשי

על מנת להתגבר על חלק מהבעיות הללו ). Scott et al., 1998" (בעיה חברתית"אל הזקני� כאל 

שבה� שיכנו , בשכונת גילה שבירושלי� בנייני� רב דוריי�, למשל, ולקרב בי� הדורות הוקמו

קרקע כשמעל גרו זוגות צעירי� ע� ילדי� בכדי להביא לשילוב רב דורי וחברתי של  זקני� בקומות

במחקר שנער� על ידי ארגו� הבריאות העולמי נמצא כי זקני� . הזקני� באוכלוסיה הכללית

עבודה : דוריות כמו!מעונייני� להתרועע ע� בני קבוצות גיל שונות ולהשתת/ בפעילויות בי�

עזרה בטיפול בילדי� , שיעורי היסטוריה בבתי ספר, דוריי�! עי� בי�השתתפות באירו, משותפת

 �  ).WHO, 2007(ועזרה בהתנדבות מצד הצעירי

  

  תפיסת הזקני� את עצמ� והשפעת הסטריאוטיפי� העצמיי�  .2.7

אחת הבעיות של הסטריאוטיפי� על הזקני� היא שה� מקיפי� חלקי� נרחבי� באוכלוסייה 

 �ה� מאמצי� לעצמ� את . עצמ� מאמיני� לסטריאוטיפי� אלווגורמי� לכ� שג� הזקני

  �התדמית  השלילית  שהוטבעה  בה�  וכתוצאה  מכ�  יורד  ביטחונ�  העצמי  וה�  מרגישי

 & Cathalifaud et al., 2008; Kam, 1996; Mosher ;2011, דורו� ועמיתיו(שה� נטל על החברה 

Ball,  1999; Okoya, 2004; Scott et al., 1998; Thornton, 2002 .( את ביטויי �זקני� חשי

א� נראה שג� ה� עצמ� מחזיקי� , הגילנות ביחס החברה כלפיה� ולעיתי� ג� ביחס המשפחה

 � ,.Implicit Ageism) (Levy et al !גילנות פנימית(באופ� בלתי מודע בסטריאוטיפי� על זקני

2002; Levy, 2001; Perdue & Gurtman, 1990 .(על הסטריא �וטיפי� השליליי� שיש לזקני

�צעירי� מקבלי� ומפנימי� את הדעות הקדומות וכאשר ה� מתבגרי� . זקני� נבנו עוד בצעירות

�מאחר וה� כבר הפנימו אות� ומאמיני� בה� , הופכי� סטריאוטיפי� אלה לרלוונטיי� עבור

)Levy et al., 2002 .(  

מה ארוכה של תכונות שליליות מחקר שבדק כיצד זקני� תופסי� את עצמ� מצא רשי

נטל על , צרי אופקי�, חיי� מחו� למגמה הרווחת, מרוכזי� בעצמ�, מעצבני�, מבודדי�: כמו

מחקר שבדק עמדות ). Minichiello et al., 2000(לא יצרניי� , מרושלי�, פגיעי�, בודדי�, החברה

א כי זקני� עצמאיי� מצ, של זקני� עצמאיי� כלפי זקני� מוגבלי� בתפקוד� הגרי� במוסדות

שגרו באותו בני� ע� הזקני� המוגבלי� בתפקוד� הביעו עמדות שליליות יותר עליה� בהשוואה 

לזקני� במוסדות שבה� הייתה הפרדה בי� הדיירי� העצמאיי� והמוגבלי� מבחינה תפקודית 

)Iecovich & Lev- Ran, 2006.(  

� על ההתנהגות דר� התהלי� ההנחה היא כי סטריאוטיפי� עצמיי� מפעילי� את השפעת

 & O'brien(קיומו של סטריאוטיפ עשוי להביא להתנהגות התואמת את הסטריאוטיפ . התפיסתי

Hummert, 2006 .( היא תהלי� לא רצוני �מחקרי� מצאו כי הבניית סטריאוטיפי� עצמיי

  ). Chatard et al., 2007(שיכול לקרות ללא מודעות , ללא מניע או רגש כלשהו, המתרחש מעצמו

דעות קדומות וסטריאוטיפי� על קבוצה מסוימת גורמי� פעמי� רבות לכ� שחברי הקבוצה 

 �, )O'brien & Hummert, 2006(שכלפיה מופיעי� כל אלה ינהגו בהתא� לאות� סטריאוטיפי

לביטחו� , הדבר גור� להשפעות מזיקות לדימוי העצמי. בבחינת נבואה המגשימה את עצמה
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סטריאוטיפי� יכולי� לפגוע ברמת הביצועי� ואילו תדמיות ). Ory et al., 2003( העצמי וליכולות

נמצא כי אפילו ילדי� ). Ambady et al., 2001; Denton et al., 2008(חיוביות יכולות לשפר� 

" הופעל"ילדות אסיאתיות שנבחנו כאשר , למשל. שני� מושפעי� מסטריאוטיפי� 6!5קטני� בני 

. השיגו ציוני� נמוכי� יותר מהבני�) בנות טובות פחות במתמטיקה(מגדרי עליה� סטריאוטיפ 

אסיאתיי� מוצלחי� (עליה� הסטריאוטיפ האתני " הופעל"אות� ילדות אסיאתיות ש, לעומת זאת

 & Brown(מחקרי� ). Ambady et al., 2001(השיגו תוצאות גבוהות ) יותר במתמטיקה

Josephs, 1999 (לעומת  שבדקו יכולות מתמטיות �של בנות לעומת בני� ויכולות כלליות של לבני

 �שחורי� מצאו כי לעצ� המחשבה שהמבח� אותו עומדי� לבצע הנבחני� בודק יכולות של בני

 �לעומת בנות ושחורי� לעומת לבני� משפיע על הביצועי� וגור� לבנות ולשחורי� להגיע להישגי

לבסו/ , חות טובי� והפחד לבצע פחות טובבגלל המחשבה שהחברה חושבת שה� פ(נמוכי� יותר 

לעומת בני� ולבני� אשר הדבר גור� לה� להגיע להישגי� גבוהי� יותר , )הביצוע הוא פחות טוב

סטריאוטיפי� על ,לכ�). הבני� והלבני� חושבי� שה� טובי� יותר ולכ� מבצעי� טוב יותר(

בוצה לנהוג בהתא� גורמי� לחברי הק, ביניה� ג� זקני�, קבוצות אוכלוסייה שונות

 �לסטריאוטיפי� וג� משפיעי� על יכולותיה� של חברי הקבוצה שעליה� מוטבעי� סטריאוטיפי

 !זקני� שחשי� את הדעות הקדומות עליה� עלולי� לנהוג בהתא� לאות� דעות קדומות !כ�(אלה 

  ). 'דפעילויות מסוימות לא מתאימות לזקני� וכ, זקני� לא מסוגלי� לבצע פעילויות מסוימות

הג� שבהתחלה נראה , סטריאוטיפי� יכולי� להיחרט במוחו של אד� כמידע או כהכללה

ילד הפותח כרטיס ברכה היתולי המיועד לזק� ולועג לתופעות הזקנה , לדוגמא. הדבר לא רלוונטי

הילד מניח את הכרטיס ומאחס� במוחו את הדימוי שנוצר ללא מחשבה על תוצאות . השונות

המאופייני� בדעות קדומות על זקני� (הצטברות הרמזי� מהחברה , ל מבוגרבגי. הדימוי הזה

ולגרו� לדימוי עצמי ויכולות ) Levy, 1996(עלולי� להפעיל את הדימוי שאוחס� ) בדר� כלל

�צעירי� שהחזיקו בדעות שליליות על זקני� ,  למשל, השפעה זו ניכרת ג� לטווח הארו�. נמוכי

 � Levy(לבביי� בזקנת� בהשוואה לצעירי� שהחזיקו בדעות חיוביות יותר חשופי� ליותר אירועי

et al., 2009 .(לגרור השפעות מגוונות �. סטריאוטיפי� הקשורי� לזהות העצמית של אד� יכולי

היו פחות יעילי� ולקו בשיפוט� , זקני� שנחשפו לסטריאוטיפי� שליליי� על זקני� זכרו פחות

� & Levy(לדימוי חיובי עשויות להיות השפעות חיוביות , אתלעומת ז. ביחס לזקני� אחרי

Langer, 1994 ( � & Levy, 1996; O'brien(והוא יכול לשפר את ביצועי הזיכרו� של זקני

Hummert, 2006 .( /מחקר נוס)Levy et al., 2000 ( �שבדק השפעת דימויי� חיוביי� על מדדי

אתגרי� מתמטיי� ולשוניי� מצא כי זקני�  כלי הד� והעור לפני ואחרי ביצוע, של מצב הלב

התגובה הגבוהה (מדדי�  3מתו�  2 !שנחשפו לסטריאוטיפי�  הראו תגובה קרדיולוגית גבוהה ב

ותגובה ) המדד השלישי היה קצב לב, המובהקת הייתה יתר לח� ד� סיסטולי ולח� ד� דיאסטולי

ששמרו על רמת ,  חיוביות על זקני�בהשוואה לזקני� שנחשפו לדעות ) הולכה עורית(עורית גבוהה 

�נראה כי דימויי� חיוביי� מגני� על הזקני� . מדדי� כפי שהיו לפני ביצוע האתגרי� השוני

 �במצבי לח� של חשיפה לאתגרי� ויכולי� לסייע לזקני� להוריד לח� ולהחלי� מאירועי

�  .מלחיצי

קני� ושל הזק� זקני� מבחיני� בי� שני מצבי� הקשורי� להתייחסות של החברה לז

החברה מתחילה להתייחס , כאשר אד� מתחיל להרגיש זק�: להיות זק� ולהרגיש זק� !לעצמו
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יש ציפייה לכ� . ולהתנהג אליו כאל זק� והוא עצמו מתחיל להתנהג כפי שלדעתו זק� צרי� להתנהג

). Minichiello et al., 2000(שאד� המתחיל להרגיש זק� עובר מתהלי� הזדקנות חיובי לשלילי 

כאשר אד� מתחיל להתנהג כזק� הוא גורר בעקבותיו יחס שלילי וכל זק� מגיב אחרת ומתמודד 

שנער� בספרד עולה כי הסטריאוטיפי� ) Cathalifaud et al., 2008(ממחקר . אחרת ע� היחס הזה

על זקני� שוני� מאוד ולמעשה הפוכי� ממה שהזקני� חשבו על עצמ� וממה שה� מצפי� לעשות 

יש מעט מחקרי� שבדקו דעות קדומות של זקני� כלפי זקני�  , מכל מקו�. זה של חייה�בשלב 

ובעיקר כיצד דעות אלה  ביחד ע� דעות קדומות בחברה הכללית משפיעי� על מידת השילוב 

�  .אלו היו חלק מהסוגיות שבה� התמקד מחקר זה. החברתי של הזקני

  

  כיצד תופסי� הזקני� את תדמית� בחברה   .2.8

�כקבוצה המתאימה עצמה לסטריאוטיפי� , זקני� מביני� שיש דר� מקובלת להרגיש זקני

: תיאורי הזקני� מאגדי� בתוכ� סטריאוטיפי� על זקני�, לכ�. מסוימי� ומתנהגת בדר� מסוימת

עוד נמצא כי זקני� חשי� לעיתי� כי . מעורבות בפעילויות חסרות משמעות, תשישות, שבריריות

 �אשר עבור� הזקני� ה� שולי החברה ולכ� לא , י מקבלי החלטות ומתכנני�בפנ" שקופי�"ה

הזקני� סברו כי ה� עלולי� לקבל יחס מסוי� . מתחשבי� ברצונותיה� וצרכיה� בתכנו� סביבתי

�התנשאות , זלזול, לקבל יחס של חוסר כבוד, להיות מושמצי�: בגלל התוויות המוצמדות לה

  ).Minichiello et al., 2000(וחוסר סבלנות 

זקני� חשי� לעיתי� כי בהגיע� לגיל מסוי� החברה משדרת לה� כי אי� לה� עוד מה 

�כי , דווחו כי ה� חשו שדחקו אות� מזירות מרכזיות בה� היו פעילות, למשל, נשי� זקנות. לתרו

 �לעיתי� ). Bytheway, 2005(חבריה� רצו להתרחק מה� וכי לא התייחסו אליה� כאל בני אד

 –על ידי פרישה כפויה מעבודה , למשל –אכ� דוחקת את הזקני� מזירות מסוימות החברה 

�למרות שהדבר רחוק , המגלמת את הסטריאוטיפ שהתפקוד הפיזי והמנטאלי יורד אצל זקני

�זקני� לאחר פרישה מדגישי� את הצור� בעבודה בעלת . מאוד ממה שהזקני� חושבי� על עצמ

יצרניי� ושייכי� ולא רק למלא את היו� בפעילות , מצליחי�ה� מעונייני� להרגיש שה� , ער�

  . )Minichiello et al., 2000(סתמית כלשהי 

גילנות עלולה להשפיע על הדימוי העצמי של הזקני� , כאמור –התמודדות הזקני� ע� גילנות

� ,.Minichiello et al(בתחושת הביטחו� והתמיכה מהקהילה , ולגרו�  לה� לפקפק ביכולות שלה

2000 .(�  :זקני� מנסי� להתמודד ע� גילנות וע� הדעות הקדומות השליליות עליה� בכמה דרכי

  . על מנת לא להיתקל באנשי� בעלי דעות קדומות שליליות עליה�, הימנעות מפעילויות שונות. 1

  .התעלמות מהתנהגות מעליבה ומזלזלת. 2

  . מחו� לבית הימנעות מיציאה מהבית כיוו� שהופגנה כלפיה� אלימות. 3

4 .�כלא רצויי� או ככאלה שצריכי� לבקש , פרישה ממצבי� בה� מתייחסי� אליה� כאל זקני

במקרי� אחרי� זקני� מנסי� ). Minichiello et al., 2000(עזרה על מנת לבצע פעילויות שונות 

� לגרו� לחברה לא לראות אות� כזקני� ולא להתייחס אליה� כאל זקני� ומנסי� ליצור לעצמ

�דרכי� נוספות להתמודדות ע� גילנות ה� . דימוי חיובי כדי להביא לשינוי במדיניות כלפיה

לא להראות , שמירה על רשתות חברתיות תומכות, המשכת הפעילות ברמה האינטלקטואלית

 �זקני� או לגרו� לאנשי� לשכוח שה� זקני� תו� ניסיו� לשכנע כי ה� נשארו כפי שהיו בצעירות
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)Minichiello et al., 2000 .(�, מסופקי� מעצמ�, א/ על פי שיש היו� יותר זקני� שה� משכילי

�תדמית הזקני� נשארה שלילית ופעמי� רבות ה� , )Fillmer, 1984(אמידי� ופעילי� , בריאי

�לכל אלה עשויה להיות השפעה . חשי� שאי� לה� השפעה על מה שקורה בקהילה בה ה� חיי

ואיכות ) Kam, 1996(על  תחושת הבדידות , בקהילה בה ה� חיי�רבה על מידת שילוב� בחברה ו

�כמעט ולא ) של השכונה והקהילה(הקשר שבי� גילנות לבי� שילוב חברתי  בהקשר הזה . חייה

  .וזהו אחד הנושאי� שנבדקו במחקר הנוכחי, נבדק מחקרית

  

  גילנות ושילוב חברתי  .2.9

דעות קדומות וסטריאוטיפי� קשורי� ע� מידת השילוב החברתי של יחידי� וקבוצות , כאמור

�אימו� הסטריאוטיפי� . א: הדבר משפיע בשני תחומי� עיקריי�. בחברה ובסביבה בה ה� חיי

כפי , שגוררת בעקבותיה שילוב חברתי מוחלש, על ידי נשוא התדמית ופגיעה בדימוי העצמי

רחקות של קבוצות האחת מהשנייה או התרחקות אוכלוסייה מקבוצה הת. ב; שיפורט להל�

  . מסוימת כתוצאה מסטריאוטיפי� שליליי� על הקבוצה

דימוי עצמי עשוי להשפיע  ,כאמור: הקשר שבי� סטריאוטיפי� לבי� שילוב חברתי במרחב העירוני

ו� שבקהילות מחקר שבדק שילוב חברתי בקרב מוגבלי� מצא כי כיו. על מידת השילוב החברתי

�הדבר גור� לפגיעה בדימוי , רגילות קיימי� בדר� כלל דעות קדומות וסטריאוטיפי� על מוגבלי

). Cummins & Lau, 2003(בתחושת קהילתיות וליצירת תחושה של בידוד חברתי , העצמי

נמצא כי צעירי� בעלי דימוי עצמי נמו� היו ' במחקר אחר שבדק שילוב חברתי של צעירי� בקולג

שני ( ולא השתתפו בפעילויות חברתיות היכרות ע� אנשי�/ לא יזמו קשרי� חברתיי�, צורי�ע

ג� לדעות קדומות ). Herrero & Gracla, 2004( )כפי שיפורט בהמש�, היבטי� של שילוב חברתי

השפעה עקיפה באמצעות השפעה על . א: וסטריאוטיפי� יש השפעה על שילוב חברתי בשתי צורות

דעות קדומות גורמות לכ� שהאד� יאמי� . של האנשי� שכלפיה� ה� מכווני� הדימוי העצמי

. ב. יתחיל לחיות לפיה� וכתוצאה מכ� יפגע דימויו העצמי ויחלש שילובו החברתי, בדעות אלה

קבוצות שיש לה� דעות קדומות על קבוצות אחרות מתרחקות  !השפעה ישירה על שילוב חברתי

  ). Bobo & Zubrinsky, 1996; Bouma- Doff, 2007; Timberlake, 2000(מה� 

בעוד שקיימת ספרות ענפה לגבי הקשר שבי� דעות קדומות על זקני� בקרב קבוצות 

בעלי מקצועות שוני� וגילאי� שוני� לבי� הדימוי העצמי של זקני�  , אוכלוסייה שונות

)Cathalifaud et al., 2008; Kam, 1996; Mosher & Ball, 1999; Okoya, 2004; Scott et al., 

1998; Thornton, 2002 ( � & Levy & Langer, 1994; Levy, 1996; O'brien(ותפקוד

Hummert, 2006( , שילוב חברתי באשר �לבי �הרי הקשר שבי� דעות קדומות וסטריאוטיפי

  . מכא� ג� חשיבותו של מחקר זה. לזקני� טר� זכה לבחינה מחקרית ומבחינה זו קיי� פער בידע

ת� לסכ� ולומר כי גילנות גוררת בעקבותיה דימוי עצמי שלילי של הזקני� בעיני עצמ� ני

)�זקני� מושפעי� מאוד מהדעות הקדומות שיש עליה� בחברה ). תפיסת הזקני� את עצמ

בהתבסס על תיאוריות . ופעמי� רבות ה� מוותרי� על פעילויות שונות בגלל דעות קדומות אלה

ת וסטריאוטיפי� על שילוב חברתי נית� להניח כי קשר זה יתקיי� שעסקו בהשפעת דעות קדומו

�לצד אלה יש להתייחס ג� למוגבלויות הפיזיות של זקני� אשר עשויות לבלו� את . ג� לגבי זקני

אמצעיי ניידות נוחי� כמו ג� (הגישה האקולוגית מניחה שסביבה תומכת זקני� . שילוב� החברתי
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יכולה להשאיר את הזקני� פעילי� ומשולבי� בחברה ) ת עמהנגישות גבוהה בתו� העיר והיכרו

�  . ובקהילה בה ה� חיי� ובאופ� זה לשפר את תדמית� בעיני החברה ואת תפיסת� את עצמ

  

  מאפייני� וגורמי� הקשורי� לשילוב חברתי –זקני� במרחב העירוני   .2.10

השפעה על הזדקנות  למאפייני סביבת הבית והשכונה, בהתא� למודל האקולוגי שהוצג לעיל

שילוב חברתי של הזקני� בשכונה תור� לשביעות רצו� . על רווחה ועל שילוב חברתי, בריאה

 �  ). )Rowe & Kahn, 1997ועל הזדקנות מוצלחת Kweon et al., 1998 ((גבוהה מהחיי

�  :מאפייני הסביבה  כוללי

יי� בשכונה מושפעי� במחקרי� נמצא כי קשרי� חברת ! מאפייני האוכלוסייה הגרה בשכונה

� Unger(מצב סוציו אקונומי דומה של תושבי השכונה או תכונות דומות אחרות : מכמה פרמטרי

& Wandersman, 1982( , בבית �השתייכות , )Robinson & Wilikinson, 1995(ילדי� הגרי

 ,Adams(או חיי� בשכונה שני� רבות ) Lee et al., 1991(למיעוט כלשהו או בני מוצא משות/ 

1992 .(�א� אי� , לנשי� ונשואי� רשת חברתית רחבה יותר בשכונה לעומת גברי� ולא נשואי

�לא נמצאו , לגבי השפעת גיל. הבדל בי� גברי� לנשי� בשכיחות או בעצמת הקשר ע� השכני

 �  ).Campbell & Lee, 1992(ממצאי� חד משמעיי� בהשפעת

�אופי השכונה בה חי האד� משפיע עליו בהיבטי� שוני� של  ! המרחב הפיזי של שכונת המגורי

שכיחות גבוהה יותר של מחלות לבי� נמצא קשר בי� חיי� בשכונה מוזנחת , למשל. בריאות ורווחה

�מה שאומר כי העדר תנאי מחיה נאותי� עלולי� , )Lang, et al., 2008(מוות ודיכאו� , לב וכלי ד

קשריה� החברתיי� ועל ידי כ� ג� להגביל את שילוב�  לפגוע ברווחת האנשי� ולצמצ� את

�עוד נמצא כי אנשי� החיי� בשכונות נחשלות ולא מאורגנות מקיימי� . החברתי בשכונת מגוריה

. קשרי� חלשי� בלבד ע� אחרי� בשכונה ולכ� בדידות וקונפליקטי� שכיחי� יותר באזורי� אלה

ושבי� רואי� את עצמ� ואת התושבי� הסביבה הפיזית מעצבת ג� את האופ� בו ת, בנוס/

�כי תושבי שכונות לא מאורגנות ונחשלות נוטי� להיות יותר ) Krause, 2006(נמצא . האחרי

�ציניי� ומתוסכלי� וכתוצאה מכ� ג� האינטראקציות החברתיות שלה� הופכות , פסימיי

והה קשורה ע� עוד נמצא כי צפיפות מגורי� גב. לגרועות והקשרי� החברתיי� מצטמצמי� מאוד

�שכונות בה� יש רמות גבוהות של פשע או פחד מפשע מאופיינות בחוסר . קשרי� חברתיי� רעועי

המאפייני� האלה של הסביבה משפיעי� על הכמות והאיכות של . שכונתית ! לכידות חברתית

 �שכונות פשע יוצרות אווירה שמדכאת ). Kuo et al., 1998(קשרי� חברתיי� בי� שכני

ציה חברתית על ידי הפיכת הזקני� לחשדני� ולא בוטחי� באחרי� המובילי� בסופו של אינטראק

  ). Krause, 2006(דבר לבידוד וניתוק חברתי 

כאשר המרחב העירוני הוא זירת הפעילות שלה , אוכלוסיית הזקני� היא עירונית בעיקרה

� לאוכלוסייה הכלליתבחיי היומיו� והוא המקו� בו נערכי� המפגשי� וההתקשרויות בי� הזקני .

מאחר וזקני� ) 1979, גונ�(הסביבה הרלוונטית המיידית עבור הזק� היא הסביבה השכונתית 

 �הסביבות השכונתיות אינ� אחידות ). 2003, ביליג וכ�(משתמשי� בדר� כלל במרחב מצומצ

�י� משאבי� אלה תורמ. מבחינת המשאבי� המצויי� בה� וכל שכונה מאופיינת במשאבי� שוני

מחו� לבית (לסביבה החיצונית ). 1979, גונ�(להסברת מידת השילוב החברתי של הזקני� בשכונה 

�: ליכולת לצאת אל מחו� לבית וליכולת התנועה בה יש מספר תועלות לזקני�, )המגורי
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 Rantakokko, et(התורמות לסיפוק מהחיי� ולתחושת רווחה , פיזיות וחברתיות, פסיכולוגיות

al., 2010; Sugiyama & Thompson, 2007a .(  

אמנ� . אחת המטרות  החשובות של יציאה מהבית היא קיו� אינטראקציות חברתיות

�א� הוכח כי קשרי� חברתיי� בי� , אינטראקציות ופעילות חברתית יכולות להתרחש בכל מקו

ת ברכות ושיחות קצרות החוזרו, השכני� מתפתחי� בעיקר כתוצאה מהתראות יומיומית קצרה

פגישות קצרות אלה קורות בעיקר מחו� לבית ונמצא כי המפגש היומיומי גור� לשכני� . על עצמ�

 � & Kuo et al., 1998; Kweon et al., 1998; Sugiyama(להיות חברי� ולקיי� קשר חזק ביניה

Thompson, 2007a .( ליכולת ולשכיחות גבוהה של יציאה �קיימי� מאפייני� מסוימי� התורמי

החיי� בשכונות המאפשרות הליכה רבה ברגל , באירלנד נמצא כי אנשי� !ו� לבית המגורי�אל מח

נוטי� להכיר את השכני� טוב יותר ולהיות מעורבי� בפעילות , ומפגש ע� שכני� מחו� לבית

, כמו כ�). Leyden, 2003(חברתית רבה יותר בהשוואה לשכונות בה� משתמשי� יותר ברכב פרטי 

� ונוח יותר לצאת אל מחו� לבית הקשרי� החברתיי� של הזקני� חזקי� בשכונות בה� נעי

עוד נמצא במחקרי� כי כמות הזמ� אותה ). Sugiyama & Thompson, 2007b(ובריאי� יותר 

מיקו� ומספר העצי� במקו� והמצאות , מבלי� אנשי� באזורי� משותפי� קשורה להמצאות

 �מספר גדול יותר של עצי� ). WHO, 2007 ;Shendell, et al., 2011(בעיר " ירוקי�"מרחבי

בבדיקת השפעת הסביבה . מנבא שימוש רב יותר במרחבי� בחו� על ידי צעירי� ומבוגרי� כאחד

הירוקה על שילוב חברתי וקשר בי� שכני� נמצא כי ככל שהאזורי� המשותפי� ירוקי� יותר כ� 

ה לאחרי� שלא גרו בקרבת מידת השילוב החברתי והקשר בי� השכני� חזקי� יותר בהשווא

 �נמצא כי שכונות המקדמות קשרי� חברתיי� ה� ). Kuo et al., 1998(שטחי� משותפי� ירוקי

 �וה� ) שירותי� ציבוריי� ותעסוקה, מגורי� לצד מסחר(שכונות שבה� שימושי הקרקע מגווני

 !"הליכות"ת ה� שכונו, שכונות כאלה נמצאות בדר� כלל בערי� ותיקות. מכוונות להליכה ברגל

בשכונות הותיקות יש סיכוי גדול יותר . המאפשרות פעילות יומיומית ללא צור� בשימוש ברכב

�אכ� בשכונות ההליכות . לדיירי� להיתקל האחד בשני וכ� מתפתחי� ידידות וקשר בי� השכני

 ).Leyden, 2003(השכני� מדווחי� על היכרות רבה יותר ע� השכני� ועל היות� חלק מהקהילה 

נמצא כי קהילות קטנות בה� אנשי� חיי� שני� ארוכות ומכירי� האחד את השני ה� , כמו כ�

 �נמצא שלזקני� החיי� באזורי� לא , באופ� דומה). WHO, 2007(ידידותיות יותר לזקני

 �מטרופוליני� יש תחושת רווחה גבוהה יותר בהשוואה לזקני� החיי� במטרופוליני

)Mookherjee, 1998 .( �במשמעות ייתכ �והדבר קשור להשפעה שיש לסביבה העירונית על הזקני

הקשר יותר ארעי וחול/ , זו שבקהילות עירוניות דרכי ההתקשרות בי� האנשי� ה� פחות אישיות

זקני� החיי� באזורי� כפריי� נהני� מרשת חברתית רחבה ). Evans, 2009(ויש יותר אנונימיות 

, בנוס/ לכ�. לית גדולה יותר בהשוואה לעירוניי�יותר המספקת תמיכה חברתית לא פורמא

  ).Evans, 2009(תדירות האינטראקציות החברתיות בקרב הזקני� הכפריי� גדולה יותר 

כאשר מידת השילוב החברתי משתנה , קטגוריות 3!ממיי� שכונות ל) Leyden, 2003(לייד� 

  : בהתא� לסוג השכונה

ונות אלה שימושי הקרקע ה� מגווני� ומכווני� בשכ !ליד מרכז העיר/ שכונות מרכז עיר. א

צרכי� יומיומיי� ומקו� קיומ� של שימושי פעילויות פנאי נמצאי� במרחק , לכ�. להולכי רגל
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בית , בתי מרקחת, בנק, דואר, חנויות שונות, ספריה, פארק, נית� ללכת למסעדה(הליכה סביר 

היבטי� שוני� של בית אבות מצא כי אחד שבח� ) 1993, אלימל� וכרמו� !איל(מחקר ). ספר מקומי

�מה , מהיתרונות של בית האבות שצוינו על ידי הדיירי� היה המיקו� בתוככי שכונת מגורי

�מצא כי ) Bilsen et al., 2010(מחקר אחר . שאפשר לדיירי� להשתמש בשירותיה השוני

אכילה במסעדות , תרבותית !השימוש העיקרי של זקני� בשירותי השכונה הוא פעילות חברתית

  .ושימוש בשירותי ייעו�

, בשכונות אלה קיי� בית ספר מקומי ! שכונות חיצוניות ישנות שבה� שימושי הקרקע מעורבי�.  ב

א� נית� ללכת למספר קט� יותר של מקומות בהשוואה לשכונות ', מרכז קהילתי וכד, כמה חנויות

  .מרכז עיר

בשכונות אלה יש צור� בשימוש ברכב פרטי על  ! פרטישכונות פרבריות המכוונות לשימוש ברכב . ג

�  . מנת לענות על רוב הצרכי

מהיבטי� אנושיי� ופיזיי� של השכונה וכ� ממיקומה במרחב , א� כ�, שילוב חברתי מושפע

ליד מרכז עיר השילוב החברתי צפוי להיות גבוה יותר היות וה� / כאשר בשכונות מרכז, העירוני

כתוצאה מכ� מתקיימי� , פשרות הליכה ברגל לשירותי� ומקומות רבי�יותר ולכ� מא" הליכות"

�  . יותר מפגשי� יומיומיי� בי� השכני

�שילוב חברתי בשכונה מושפע ג� מהיבטי� הקשורי� , בנוס/ להשפעה הקיימת לשכונת המגורי

�  :למאפייני� אישיי� של הזקני� עצמ

  

מחקרי� מצאו כי לקשרי� חברתיי�  ! פרישהמצב בריאותי ופעילות לאחר , קשרי� חברתיי�. א

 WHO, 2007; Wilhelmson et(ובריאות טובה יש ער� זהה בנוגע ליכולת ההישרדות של הזק� 

al., 2005 .( במחקר)Litwin, 2007 ( מנבא פי �הישרדות  2שנער� בישראל נמצא כי קשר ע� חברי

�א� פחות , כמג� מפני מוותג� קשר ע� השכני� נמצא . ממוות בהשוואה לזקני� ללא חברי

�עוד נמצא כי תמיכה חברתית מנבאת שביעות רצו� מהחיי� בקרב זקני� . מקשר ע� חברי

 �, תרבותיות, פעילויות חברתיות, השתתפות בפעילויות פנאי). Evans, 2009(עירוניי� וכפריי

המשי� בקהילה ובחברת המשפחה מאפשרות לזקני� ל) ביקור בבית תפילה(פיזיות ורוחניות 

�. ליהנות מכבוד וער� עצמי וג� לשמר או לבנות יחסי� תומכי� ואוהבי�, ולאמ� את יכולותיה

קשרי� חברתיי� ה� משאב ). WHO, 2007 ;Litwin, 2007(כל אלה מעודדי� שילוב חברתי 

�להתגבר על מגבלות , להחלי� ממחלות, העוזר לזקני� להתגבר על קשיי� במהל� החיי

 ,.Avlund et al., 2004; Avlund et al(חוסר הביטחו� בסביבה העירונית  ומקטיני� את תחושת

2004a; Cavallero et al. 2007; Rasulo et al., 2005( . � ;Avlund et al., 2004(מחקרי

Avlund et al., 2004a (התדרדרות בתפקוד �לבי �מצאו , שבדקו את הקשר שבי� קשרי� חברתיי

ט� של קשרי� חברתיי� והשתתפות חברתית נמוכה היו בסיכו� לפתח כי זקני� שאופיינו במגוו� ק

למרות הירידה ההדרגתית . נכות וכי ירידה בפעילות החברתית היתה קשורה ע� ירידה בתפקוד

�נראה כי בדר� כלל זקני� מסופקי� , בקשרי� חברתיי� והקושי לחפש וליצור קשרי� חדשי

 ,.Rasulo et al(עוד נמצא ). Cavallero et al. 2007(החברי� והשכני� , מקשריה� ע� המשפחה

2005 (�חברי� וקרובי� עולה לאור� זמ� ולכל סוג קשר יש אופי , כי תדירות הקשרי� ע� ילדי

נותני� תחושה של ביטחו� ועוזרי� , קשרי� משפחתיי� מגונני� על הזקני� ! וחשיבות משלו
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גורמי� לזקני� להרגיש , כה רגשיתקשרי� ע� חברי� מספקי� תמי. בביצוע מטלות יומיומיות

בקשרי� ע� חברי� מודגש , כמו כ�). Cavallero et al. 2007(משולבי� בחברה ורצויי� בתוכה 

). Rasulo, et al., 2005(האופי ההתנדבותי של הקשר והדבר גור� לזק� להרגיש מבוקש ואהוב 

הסיכו� לבידוד מקטי� את , הקשרי� בשכונה ה� משאב המספק הרגשה של חמימות וקשר

העדר קשרי� אלה . תור� לתחושת השייכות ומגדיל את שלוות הנפש בסביבה העירונית, חברתי

נית� לומר כי ). Cavallero et al. 2007; Kweon et al., 1998(יכול לגרו� לתחושת בדידות 

להשתתפות חברתית נמוכה יש . שייכות וקשר, קשרי� חברתיי� מספקי� תחושת ער� עצמי

כנראה כתוצאה מכ� שהשתתפות חברתית נותנת משמעות לחייו של , ה שלילית על התפקודהשפע

להיות מחויב ולהיות חלק מהקהילה , י כ� שהיא מאפשרת לו להשתת/ בה באופ� מלא"האד� ע

)Avlund et al., 2004a.(  

מחקרי� רבי� מראי� כי לפעילות לאחר פרישה יש חשיבות ויש לה השפעה רבה על 

 Rosenberg & Letrero, 2006; Van(מחקרי� ). Cheang, 2002(יו של הזק� איכות חי

Willigen, 2000 ( מצאו כי הפעילות הייתה �שבדקו פעילות חברתית מאורגנת בה שותפי� הזקני

�השתתפות בפעילות פוליטית , פעילות התנדבותית מגוונת, מגוונת וכללה חברות במועדוני

כולל ספריות (ושימוש בשירותי תרבות ציבוריי� , ועי�השתתפות ונוכחות באיר, מקומית

�שבה� רק , לעומת שירותי השכלה, רוב הנשאלי� ענו כי עשו שימוש בשירותי� אלה). ומוזיאוני

תחושת : לפעילות התנדבותית יתרונות רבי�). Young & Glasgow, 1998(מיעוט� עשה שימוש 

; WHO, 2007(שמירה על קשרי� חברתיי� שמירה על הבריאות הפיזית והנפשית ו, ער� עצמי

Tahiri et al., 2009 .( מחקר)Gagliardi et al., 2007 (ב �מדינות  4 !שבדק פעילות פנאי של זקני

או מחו�  Indoor Activities !אירופיות מצא כי הפעילויות השכיחות ביותר התבצעו בתו� הבית

ילויות הפחות שכיחות היו ספורט ופעילות הפע. א� בתו� מבנה אחר, Outdoor Activities !לבית

�חברתי השפיעו על אופי הפעילות ועל !נמצא כי גיל ומצב כלכלי. במועדוני� המיועדי� לזקני

, תחבורתיי� וסביבתיי�, הייתה קשורה לחוסר במשאבי� אישיי�" התנתקות"ניידות בחו� וכי 

�  . שהיה אופייני יותר לנשי

שמירה על , שמירה או יצירה של קשרי� חברתיי�: י�כי לשלושת ההיבט, א� כ�, נראה

לייצר פעילות לאחר פרישה חשיבות והשפעה על מידת השילוב / בריאות תקינה ויכולת להמשי�

  .החברתי של הזקני� בשכונה

  

) Tacken, 1998(לעצמאותו , ניידות היא תנאי חשוב לאיכות החיי� של הזק� ! תנועה וניידות . ב

ע� העלייה בגיל ועקב ליקויי שמיעה , אול�). Smith & Sylvestre, 2001( ולבריאותו הנפשית

בארצות הברית ובאנגליה ). Gant, 1997; Tacken, 1998(וראיה עולה המוגבלות ביכולת הניידות 

בה (א� הנהיגה במכונית , ויותר בצעו פחות נסיעות ביחס לשיעור� באוכלוסייה 65נמצא כי בני 

 ;Colia et al., 2003(נשארה אמצעי התחבורה החשוב ביותר עבור זקני�  ,)הזק� נוהג או נוסע

Gant, 1997; Smith & Sylvestre, 2001 .(זאת �מהזקני� ניידי� במרחב העירוני  50%!30%, ע

היכולת לנוע במרחב משפיעה על ההשתתפות בחיי� העירוניי� ). OECD, 2001(על ידי הליכה 

זקני� מצייני� כמה . גישות לשירותי� קהילתיי� ושירותי בריאותכמו ג� על נ, ועל שילוב חברתי
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�זמינות תחבורה : מאפייני� תחבורתיי� שחשובי� על מנת להפו� את העיר לידידותית לזקני

כיסוי מיטבי של העיר על ידי תחבורה ציבורית ותחושת ביטחו� בשעת נסיעה בתחבורה , ציבורית

  ).WHO, 2007(ציבורית 

י זקני� בהולנד ובארצות הברית עולה כי "מניתוח המרחקי� המכוסי� ע ! במרחברדיוס התנועה 

 � Alsnih & Hensher, 2003; Colia(אנשי� מבוגרי� נעי� למרחקי� קצרי� יותר מאשר צעירי

et al, 2003; Tacken, 1998;( , �א� בהשוואה לבני גיל� מלפני כמה שני� ה� נוסעי� מרחקי

אור� כל נסיעה ארו� יותר ומטרות הנסיעות מגוונות יותר , יותר פעמי� רבות, ארוכי� יותר

)Alsnih & Hensher, 2003.(  

  

מחקרי� שוני� מראי� כי זקני� מעונייני� להשתת/ בפעילויות  ! מאפייני� עירוניי� ונגישות. ג

 ,.Valdemarsson et al(או הסביבה מאפשרות לה� /יותר מכפי שהיכולות התפקודיות שלה� ו

זקני� רבי� נוטי� להישאר בבית ולזנוח את , ע� העלייה בגיל ובמוגבלות הפיזית). 2005

מאחר ופעילויות מחו� לבית עלולות להסב לה� נזק או להוות בעיה , הפעילויות מחו� לבית

�על מנת לפצות על מגבלות פיזיות . דבר זה עלול להביא לבידול� ולבידוד� החברתי. עבור

תומכת , נדרשת לזקני� באופ� מיוחד סביבה ידידותית, ווי� לזקנהושינויי� חברתיי� המתל

  ). WHO, 2007(ומאפשרת 

 ,Rowles(ומחקרי� אמפיריי� ) Lawton & Nahemow, 1973(התיאוריה האקולוגית 

1978; Turel et al.,2007; Valdemarsson et al., 2005 ( את החשיבות של סביבה �מדגישי

. מנת לאפשר לזקני� לחיות חיי� עצמאיי� ולהשתת/ בחברה ציבורית נקייה ממכשולי� על

בעוד אחרי� , מאפייני� סביבתיי� מסוימי� עוזרי� ומעודדי� אנשי� לבצע פעילויות מסוימות

חפצי� על : במחקרי� נמצא כי המכשולי� הסביבתיי� השכיחי� ביותר ה�. מניאי� אות� מכ�

שמקשה על ניידות באמצעות , ות של המדרכותהעדר אחיד, פני השטח בעיר או מחו� לדירת הזק�

�העדר מעברי חצייה במקומות , העדר שיפועי מדרכות בקרבת תחנות אוטובוס, כסאות גלגלי

 ,.Valdemarsson et al., 2005; Gant, 1997; Wennberg et al(העדר רמזורי� , בה� נוח לחצות

הגנה מפני , ולמתקני פנאי ובידורטיב הגישה לחנויות , מידת הקישוריות בי� הרחובות, )2009

מיקו� ספסלי� , )Hovbrandt et al., 2007; Sugiyama & Thompson, 2007a(תנועה ופשע 

 ,Lambert(חניה קרובה לכניסה ליעד , )Hovbrandt et al., 2007; Lumpkin, 1984(למנוחה 

מאפייני� עירוניי� ). Gant, 1997(מיעוט שירותי� ציבוריי� והעדר שלטי� באזורי קניות , )1979

ונוחות , איכות אוויר טובה, בתי� מתוחזקי�, לרבות עצי� !נוספי� כמו אסטטיות פיזית 

למצב רוח , ג� ה� תורמי� להנאה מהסביבה, )Shendell, et al., 2011; WHO, 2007(הסביבה 

ומספר  ג� מיקו� משאבי�. טוב ולרווחה פסיכולוגית ומשפיעי� על פעילות והשתתפות עירונית

 ,.Kahana et al(רב של אנשי� פעילי� ברחובות השכונה ה� מימדי� חשובי� של איכות שכונתית 

2003; Shendell, et al., 2011 .( /מחקר נוס)Rantakokko, et al., 2010 ( מצא כי מיעוט

מכשולי� בסביבה העירונית ניבא איכות חיי� טובה ואילו ריבוי מכשולי� הוריד את יכולת 

, וגר� לזקני� רבי� להימנע מהשתתפות בפעילויות בה� היו מעונייני�, אה אל מחו� לביתהיצי

�  .באופ� שפגע באיכות חייה
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שינויי� . כדי להיות משולבי� בשכונה יש צור� במידע !נגישות למידע ושימוש באינטרנט. ד

נמצא כי ). Wicks, 2000(טכנולוגיי� וחברתיי� משפיעי� על יכולת� של זקני� לאסו/ מידע 

) לפי שכיחות שימוש(מקורות המידע לש� ביצוע פעילויות שונות בה� השתמשו זקני� כלל בעיקר 

פרסומי� , )טלפו� או שיחות פני� אל פני�(אישי !קשר בי�, )שיחות והודעות(מידע ממקור מילולי 

היה  השימוש בטכנולוגיות מתקדמות לש� השגת מידע, ע� זאת. באינטרנט או לוחות מודעות

בסקר שבדק שימוש אינטרנט ). Wicks, 2000(מועט ונעשה בעיקר כאשר מדובר במידע רפואי 

מצי/ במידע שלא , כמקור מידע נמצא כי אנשי� דווחו שהאינטרנט במקרי� רבי� היה מבלבל

נית� להשתלט עליו ויצר קושי להפריד בי� פרסומות למידע רלוונטי וקושי לעבור בי� אתרי� בשל 

מסיבה זו זקני� בדר� כלל לא ). Given et al., 2007(טחו� ביעילות ואמינות האתר חוסר בי

 ,Tian & Robinson(מחליפי� את מקורות המידע המסורתיי� במידע הנשאב מהאינטרנט 

לשימוש באינטרנט יש השלכות חיוביות ברמת הפרט והקהילה וה� , יחד ע� זאת). 2008

ק� מבחינה חברתית וכלכלית ובהגדלת מעורבותו ותפקודו מתבטאות בשיפור איכות החיי� של הז

חברתי ותקשורתי ויכולת להגדיל !בשימוש באינטרנט גלו� פוטנציאל פסיכולוגי, כמו כ�. בקהילה

זקני� משתמשי� באינטרנט ג� ). 2002, ביטרמ� ועמיתיה(את מגוו� האפשרויות בתחו� הפנאי 

ג� שימושי� אלה . לות משחקי� והומור שונותלצור� משחקי� ואינטראקציות חד פעמיות בקהי

תורמי� לתחושה ) הכוללי� לעיתי� אינטראקציה חד פעמית בקהילה וירטואלית זו או אחרת(

לשימוש זה באינטרנט יש השפעה חיובית על חיי היומיו� של . מסוימת של שייכות ותמיכה

זקני� ). Nimrod, 2011(הזקני� כמו ג� ליכולת להישאר פעילי� מבחינה חברתית ומנטאלית 

�!רבי� לוקי� במגבלות פיזיות שונות המקשות על המעורבות החברתית ועל יכולת התפקוד היו

טכנולוגיית האינטרנט מאפשרת מגוו� אפשרויות למניעה או לפחות הפחתת בידוד חברתי . יומית

מאפשר שמירה האינטרנט ). White et al., 1999(לשיפור עצמאות� ותדמית� של הזקני� , ורגשי

ובאמצעותו זקני� יכולי� להכיר אנשי� חדשי� בעלי תחומי עניי� , על קשר ע� חברי� ומשפחה

�להיות חלק מקהילות וירטואליות וכ� להיות חלק מהעול� , להשתת/ בקבוצות דיו�, דומי

נמצא כי ) WHO, 2007(במחקר שנער� על ידי ארגו� הבריאות העולמי ). 2002, ביטרמ� ועמיתיה(

א� עושי� , זקני� מודעי� לחשיבות המידע אודות אירועי� שוני� על יכולת� להזדק� באופ� פעיל

�, על לוחות מודעות, במועדוני�, מידע המגיע אליה� בטלפו�: שימוש במקורות מידע מסורתיי

�זקני� רבי� נתקלי� , ע� זאת. או מידע בעל פה מבני משפחה וחברי�, שירותי� ציבוריי� שוני

, סידור הד/, גודל האותיות: בקבלת מידע לו ה� זקוקי� בגלל אופ� הצגת המידע בקושי

�  . ומורכבות השפה בה משתמשי

  

משפיעה על התפקוד , היכרות ע� הסביבה הפיזית היא חיונית ! הכרות פיזית ע� העיר. ה

�זקני� השימוש שעושי� . בעיקר עבור זקני�, היומיומי ויש לה השפעה רבה על איכות החיי

 �משפיע על מידת עצמאות� ועל ) 'סידורי� וכד, קניות(בסביבת המגורי� שלה� לצרכיה� השוני

 �). Kirasic, 1991; Simon et al., 1992(היכולת שלה� להישאר בבית ולא לעבור לדיור לזקני

 שנות מגורי� בשכונה והכרות ע� השכונה לבי� שימוש' מס, נמצא  כי יש קשר בי� ניידות הזק�

 �במשאבי השכונה וכי לידע מרחבי קשר ע� השימוש שעושי� זקני� במשאבי השכונה בה ה� חיי
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)Simon et al., 1992 .( במחקר)Kirasic, 1991 ( בכל הנוגע �נמצא כי זקני� איטיי� יותר מצעירי

עוד נמצא כי . ללימוד מיקו� של ציוני דר� וקשה לה� יותר ללמוד נתיבי� חדשי� בסביבה חדשה

 ,Light & Zelinski(רב זקני� יש ירידה בזיכרו� המרחבי כמו זכירת מפה ומיקו� מבני� עליה בק

בבדיקת מפות שצוירו על ידי זקני� וצעירי� נמצא כי המפות שצוירו על ידי הזקני� היו ). 1983

במחקר שבדק היכרות זקני� וצעירי� ע� סביבת המגורי� . פחות מדויקות וקטנות יותר בשטח

תבקשו הנחקרי� לזכור כמה שיותר מבני� בסביבה מוכרת ומוגדרת בה ה� חיי� ולמק� שלה� ה

נמצא כי צעירי� זכרו יותר מבני� ). Evans et al., 1984(מבני� מוכרי� על גבי מפה אילמת 

�הזקני� לא זכרו את המבני� . ומיקמו את המבני� בצורה מדויקת יותר על המפה מאשר זקני

הזיכרו� הגיאוגרפי אצל זקני� , בניגוד לצעירי�. השימוש בה� היה מופחתהפחות נגישי� ואלה ש

ייתכ� ויש קשר בי� שימוש במשאבי . תלוי בשכיחות ביקורי� וניסיו� ישיר ע� הסביבה הפיזית

היות והתמצאות בשכונה ושימוש במשאביה , השכונה והתמצאות בשכונה לבי� שילוב חברתי

  .ת ע� אנשי� וכתוצאה מכ� שילוב חברתי רב יותרפגישו, גור� ליציאה מרובה מהבית

  

השכונה היא מקו� בו יכולי� להיווצר קשרי� חברתיי� תומכי� ובו ה�  !שייכות וקשר לשכונה. ו

השכונה יכולה להפו� לגור� חיוני במערכת התמיכה של . ג� יכולי� להימש� לאור� זמ� רב

�אילוצי� , ניידות מוגבלת, בריאות לקויהשהופכי� לעיתי� למבודדי� חברתית בעקבות , זקני

האלמנטי� הגורמי� לשביעות רצו� מהשכונה כוללי� קשר . כלכליי� או העדר גישה לתחבורה

נית� , כמו כ�. השתתפות ומעורבות בארגוני� קהילתיי�, קשר ע� אנשי� אחרי�, רגשי לקהילה

  ).Young et al., 2004(לכלול אלמנטי� נוספי� כמו תחושת ביטחו� אישי 

מקו� יכול להיות , לדוגמא. התחושה כלפי מקו� משפיעה על צורת התפקוד בתוכו  

�עמדה . א� מפחיד בלילה ולכ� מונע פעילות בשעות אלה, ידידותי ביו� ולכ� מניע לפעילות ביו

כלפי מקו� ותחושת שייכות אליו מעוררת לא רק פעילות אלא ג� קשרי� חברתיי� וג� להיפ� 

�העמדה כלפי המקו� ). Rowles, 1978(מעוררי� תחושת שייכות וקשר למקו�  קשרי� חברתיי

אינטראקציה , קשר לקהילה: מורכבת מתכונות אובייקטיביות וסובייקטיביות של המקו� כמו

. וחברות ע� אנשי� אחרי� בשכונה ופעילות במסגרת ארגוני� שוני� בשכונה ובמסגרות רשמיות

עמדה חיובית כלפי . פחד מפשע והיחסי� החברתיי� בשכונה, �יש חשיבות לתחושת בטחו, כמו כ�

 ,.Panter & Jones, 2008; Young et al(מקו� גורמת לאנשי� להיות יותר פעילי� בו ולהיפ� 

2004 .(  

מחקר הזקני� , למרות זאת. מחקר הזקני� הוא רחב יריעה מאוד וכ� ג� המחקר העירוני

' פיזור זקני� במרחב וכד, פעילות פנאי, נגישות, ניידות בעיר הוא דל וכולל בעיקר בחינת דפוסי

  ). Andrews et al., 2007(ולכ� קיי� פער בידע בתחו� הזקני� בעיר 

  

  הזקני� במרחב העירוני הישראלי ושילוב� החברתי  .2.11

רוב הזקני� בישראל מתגוררי� בערי� ולכ� יש חשיבות לבחו� את המרחב הפיזי בו ה� , כאמור

�הג� שקיימת התייחסות לצור� , שראל נערכו מחקרי� מעטי� בלבד שבדקו נושא זהבי. חיי

�טוענת כי הסביבה המתוכננת ) 1981(מ� 'רצ'צ, למשל. בתכנו� שכונות מגורי� המתאימות לזקני

תרבותית וע� המאפייני� האישיי� של משתמשיה ! פועלת באינטראקציה ע� הסביבה החברתית
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כיוו� ). Lawton & Simon, 1968" (היענות  לסביבה" ועל המושג ונשענת על המודל האקולוגי 

מ� 'רצ'מציעה צ, שהזקני� חווי� צמצו� יכולות וכקבוצה ה� תלויי� יותר בסביבה הפיסית

)1981 (�. מספר עקרונות לתכנו� שכונת מגורי� כ� שתתאי� בצורה המיטבית לשימוש� של הזקני

�, נוחות, ות והכרת שכונת המגורי� מההיבט הפיזייכולת התמצא, נגישות: העקרונות כוללי

, פרטיות, התאמה למגעי� חברתיי�, התאמת הסביבה הפיזית לפעילות הזקני�, ביטחו� ובטיחות

קיימי� ג� מספר פרויקטי� אשר במסגרת� היה , פרט להתייחסות תיאורטית זו. מראה פיזי

�ניסיו� לשלב את הזקני� מבחינה חברתית בקהילה בה ה� חיי , �תו� התייחסות לצרכיה

�הנשע� על תיאוריה , פיתחו מודל התערבות להזדקנות מוצלחת, למשל, בירושלי�. הייחודיי

הירידה במעמד החברתי שמלווה את . הקושרת בי� דימוי עצמי של הזק� לתחושת המסוגלות שלו

הספק . שוריוהפרישה מהעבודה והחלשות הגו/ עלולות ליצור אצל הזק� ספק באשר ליכולתו ולכי

מתחזק כאשר המשפחה והסביבה החברתית הקרובה מציעי� לזק� לוותר למע� בריאותו על חלק 

המודל אותו פיתחו בירושלי� נשע� על ). 2003, נהרי וגולדשטיי�('' המאומצות''מהפעילויות 

שפותח בארצות הברית ומטרתו לבטל את ) SRS )Social Reconstruction Syndrome !עיקרו� ה

המודל נשע� על . השפעות השליליות של הדימוי העצמי הנמו� וכ� לשפר את איכות חייו של הזק�ה

�  : כמה גורמי

שינוי בסטריאוטיפ , הבטחת מקומות מתאימי� למפגשי� חברתיי� !התערבות חברתית . א

  . פיתוח תפקידי� בעלי משמעות בתקופת הפרישה, השלילי ביחס החברה לזק�

מיועדת לשפר את רמת השירותי� ונגישות� כדי לאפשר לזק� חיי�  ! התערבות סביבתית. ב

�, תחבורה ציבורית מתאימה ! ההתערבות הסביבתית מתייחסת לנגישות השירותי� . עצמאיי

שירותי� ופעילויות  !ולנגישות למקורות מידע , ביטחו� בחציית כביש והליכה נוחה על המדרכות

�  .הקיימי� בירושלי� הרלוונטיי� לזקני

התערבות פסיכולוגית מחייבת שינוי בסביבה הפיסית כדי להתאימה  !התערבות פסיכולוגית . ג

נהרי ( לצרכי� ולרצונות של הזק� ושינוי בתפיסת החיי� של הזק� ובתפיסת החברה את הזק�

  ).2003, וגולדשטיי�

, המיועדת לזקני� הגרי� בקהילה) הקיימת ג� בתל אביב(ג� התכנית לקהילה תומכת 

מיועדת לאפשר לזקני� , הקיימת בסינגפור ובארצות הברית" קהילות פרישה טבעית"כמו 

 �השירותי� הניתני� מעניקי� לחברי� בתכנית ). 2003, ביליג וכ�(להזדק� בסביבת מגוריה

תמיכה , תחושת בטחו� שבעת הצור� יש למי לפנות לקבלת עזרה ובנוס/ מספקי� תיקוני� בבית

התרומה העיקרית של התכנית היא תחושת הביטחו� . ח קשרי� חברתיי�חברתית והזדמנות לפת

ורמ�  !ברג(ייתכ� שהדבר מסייע לחברי� להמשי� ולהתגורר בקהילה , האישי שהיא מקנה

  ).2010, ועמיתיה

מתו� הספרות עולה כי למאפייני הסביבה בה גרי� זקני� יש קשר , במילי� אחרות

, פיזיי�!מאפייני� אלה כוללי� גורמי� גיאו. כהמשמעותי ע� מידת שילוב� החברתי בתו

�  .שירותי� ואחרי�, חברתיי
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  מטרות המחקר והשערות  .3

באופ� . מטרת המחקר הייתה לבחו� גורמי� הקשורי� לשילוב חברתי של זקני� במרחב העירוני

המחקר נועד לבחו� את המידה שבה לדעות קדומות על זקני� מזווית הראיה של , ספציפי

סייה הכללית ומזווית הראיה של הזקני� עצמ�  ומאפייניה הפיזיי� והאנושיי� של האוכלו

�קיימות , כאמור. שכונת המגורי� קשר ע� מידת שילוב� החברתי בשכונה שבה ה� גרי

מחקר זה מוסי/ נדב� חשוב שטר� נחקר והוא . תיאוריות שונות המסבירות שילוב ובידול חברתי

האוכלוסייה הכללית בשכונה וגישות סטריאוטיפיות של זקני� כלפי עד כמה גילויי גילנות בקרב 

�  . עצמ� קשורי� ע� שילוב חברתי בסביבה בה ה� חיי

�, המחקר הגיאוגרפי ד� בהרחבה בקבוצות חברתיות מובחנות לרבות עולי� ומהגרי

�קרו הזקני� כקבוצה נח, לעומת זאת. לסביות ומתיישבי� חדשי�!קהילות הומו, מיעוטי� אתניי

רוב הספרות בתחו� ). Andrews et al., 2007(במידה מועטה מאוד בגיאוגרפיה העירונית 

, מספר נסיעות ליו�, מרחק, הגיאוגרפיה עוסקת בניידות� של זקני� מבחינת אמצעי התעבורה

הזדקנות אוכלוסייה , נגישות, מי עושה מה, שעות פעילות, סוגי פעילויות פנאי, שעות פעילות

הקשר שבי� גילנות , אול�. 'הגירה וכד, גיאוגרפיה בריאותית של זקני�, קני� במרחבופיזור הז

המחקר הנוכחי . לבי� שילוב חברתי של זקני� בשכונה בה ה� חיי� טר� זכה לבחינה מחקרית

ביקש לבחו� סוגיה זו מנקודות מבט אשר טר� זכו לבחינה מחקרית מעמיקה תו� שילוב ידע 

  . הגרונטולוגיה והגיאוגרפיה, סיכולוגיה חברתיתהפ, תחומי הסוציולוגיה

נבנה , כאשר המודל האקולוגי מהווה בסיס תיאורטי מרכזי, על בסיס סקירת הספרות 

.מודל המחקר וממנו נגזרו השערותיו
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  מודל המחקר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

משתני רקע של 
  האוכלוסייה הנחקרת

מאפייני האוכלוסייה . 1
  הכללית

מאפייני אוכלוסיית . 2
תדירות  כולל זקני�ה

  יציאה מהבית

�   משתני� בלתי תלויי
  גילנות. 1
לא "ההאוכלוסייה  גילנות בקרב. א 

  בשכונה" זקנה
  
  
   זקני�הגילנות בקרב . ב
   השכונה � סביבתיי� שלמאפייני. 2
  פיזיי� ואנושיי�מאפייני� . א
  היכרות ע� הסביבה הפיזיתמידת ה. ב
  הערכת נגישות הסביבה הבנויה. ג
  הערכת בטיחות הסביבה הבנויה. ד

  משתנה תלוי

  : המתבטא ב ! שילוב חברתי

 השתתפות בפעילויותתדירות  .1
�  ושימוש בשירותי

2 .�  היכרות ע� השכני
מספר  !שימוש במידע. 3

   מידע מקורות
  תחושת שייכות לשכונה. 4
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  :על בסיס מודל זה נגזרו ההשערות הבאות

ההשערה הראשונה מהווה את עיקר ההסבר . ההשערות מוצגות כסוגיות מחקריות מתחרות

  . וכ� הלאה) שילוב חברתי(למשתנה התלוי 

  

הכולל (בשכונה לבי� מידת השילוב החברתי  לא זקני�קיי� קשר בי� גילנות בקרב  ה: 1השערה 

שימוש , היכרות ע� השכני�, ות השתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי�תדיר: את מימדי השילוב

: של הזקני� בשכונה)  תחושת שייכות וקשר לשכונה, מספר מקורות וסוג המידע !במקורות מידע

  .כ� מידת השילוב החברתי תהיה גבוהה  יותר, ככל שקיימת פחות גילנות

. מרחבית של הזקני�!נהגות החברתיתעל פי הספרות הגרונטולוגית הגילנות משפיעה על ההת

�, זקני� חשי� לעיתי� כי בהגיע� לגיל מסוי� החברה משדרת לה� כי אי� לה� עוד מה לתרו

�שחבריה� הצעירי� מתרחקי� מה� , שה� נדחקי� מזירות מרכזיות בה� נהגו להיות פעילי

 ,Bytheway(ת ושההתייחסות אליה� השתנתה לרעה והיא לא כפי שהייתה לפני תהלי� ההזדקנו

חלק� בוחרי� להימנע מפעילויות . התמודדות הזקני� ע� גילויי גילנות  אינה אחידה). 2005

 �שונות עד כדי הימנעות מיציאה מהבית על מנת שלא להיתקל באנשי� המחזיקי� בסטריאוטיפי

 �  .לכ� גילנות עלולה  לגרו� לשילוב חברתי נמו� ). Minichiello et al., 2000(עליה

  

ככל שקיימת פחות : קיי� קשר בי� גילנות בקרב הזקני�  עצמ� לבי� שילוב חברתי :2שערה ה

  .גילנות בקרב הזקני� כ� מידת השילוב החברתי בסביבת� תהיה רבה יותר

סטריאוטיפי� . י הספרות המחקרית זקני� מושפעי� מתדמית� בעיני האוכלוסייה הכללית"עפ

 ,Kam, 1996(סטריאוטיפית של הזקני� את עצמ� !יתמחלחלי� וגורמי� לתפיסה עצמית שליל

Levy & Langer, 1994; Okoya, 2004 (גילנות עלולה לעודד תפיסה עצמית שלילית. ולהיפ�! 

�הרצו� לקחת חלק בפעילויות ואירועי� יקט� , כתוצאה מכ�. סטריאוטיפית בקרב הזקני� עצמ

  . ומידת השילוב החברתי תהיה ירודה

  

שר בי� הערכת הזק� את הנגישות בשכונה לבי� מידת השילוב החברתי של קיי� ק. 3השערה 

�כ� מידת השילוב החברתי תהיה , ככל שהזק� מערי� את הנגישות בשכונה כטובה יותר. הזקני

  .גבוהה יותר

 �כמשפיעה על ) Turel et al., 2007; Valdemarsson et al., 2005(נגישות נמצאה במחקרי

יש בכ� ג� התאמה . לחיות חיי� עצמאיי� ולהשתת/ בחברה, מהבית היכולת של זקני� לצאת

לפיה סביבה נקייה ממכשולי� ונגישה גורמת , )Lawton & Nahemow, 1973(לגישה האקולוגית 

�כתוצאה מכ� סביר להניח . ג� לזקני� בעלי יכולות נמוכות וירידה בתפקוד להיות עצמאיי

  .שהשילוב החברתי יהיה גבוה
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קיי� קשר בי� מאפייני השכונה מבחינת כמות השירותי� שהיא מציעה  לבי� שילוב . 4השערה 

  .כ� השילוב החברתי גבוה יותר, ככל שהיצע השירותי� גדול יותר. חברתי של  הזקני� בשכונה

השתתפות או התנתקות של הזק� ) Lawton & Nahemow, 1973(י הגישה האקולוגית "עפ

אלא מושפעת מהתיאו� שבי� צרכי הפרט , י מאופי הזק�מהחברה אינה נובעת באופ� בלעד

יגרמו לשילוב רב יותר של " נוחי�"מאפייני� פיזיי� , כ�. ומאפייניו לבי� ההיצע של הסביבה

עוד נמצא כי היצע של פעילויות מעלה את רמת . הזקני� בסביבת� הפיסית והחברתית

ירה בשירותי� תגרו� לזקני� נית� לשער שסביבה עת). 2003, ביליג וכ�(ההשתתפות בה� 

  . המעונייני� בכ� להיות משולבי� חברתית בסביבה העירונית

  

. קיי� קשר בי� מידת ההיכרות ע� השכונה לבי� מידת השילוב החברתי של הזקני�. 5 השערה

  .כ� מידת השילוב החברתי בשכונה גבוהה יותר, ככל שההיכרות ע� השכונה רבה יותר

משפיעה על התפקוד היומיומי ונודעת לה השפעה רבה , הפיזית היא חיוניתהיכרות ע� הסביבה 

�, קניות(השימוש שעושי� זקני� בסביבת המגורי� שלה� לצרכיה� השוני� . על איכות החיי

משפיע על מידת עצמאות� ועל היכולת שלה� להישאר בבית ולא לעבור לדיור ) 'סידורי� וכד

 �זקני� המכירי� את סביבת� ומסוגלי� , לכ�). Kirasic, 1991; Simon et al., 1992(לזקני

  .לשמור על עצמאות� בסביבה העירונית הקרובה יהיו משולבי� יותר בעיר

  

, כלומר –קיי� קשר בי� שיעור הזקני� בשכונה לבי� מידת שילוב� החברתי בשכונה . 6השערה 

  .�ככל ששיעור הזקני� בשכונה גבוה יותר כ� ה� משולבי� יותר וההיפ

, כפי שהחברה מעצבת את המקו�. קיימת התאמה בי� המרחב והחברה) Wiles )2005י "עפ

במקו� בו אחוז הזקני� גבוה יש צור� לפתח ולהתאי� את הסביבה . המקו� מעצב את החברה

�שכונה שבה יש שיעור גדול יותר של זקני� תקד� שילוב חברתי בתוכה , לכ�. לצרכיה� של הזקני

  . עור הזקני� בתוכה הוא קט�לעומת שכונה ששי

  

קיי� קשר בי� הערכת הזק� את הבטיחות בשכונה לבי� מידת השילוב החברתי של . 7השערה 

�כ� מידת השילוב החברתי גבוהה , ככל שהזק� מערי� את הבטיחות בשכונה כטובה יותר. הזקני

  .יותר

על יכולת הזקני�  בטיחות סביבת המגורי� של הזקני� נמצאה במחקרי� כהיבט חשוב ומשפיע

מסיבה זו נית� לשער ). WHO, 2007; 1981, מ�'רצ'צ(לצאת מהבית ולהשתת/ בפעילויות 

 �שתחושת בטיחות גבוהה תגרו� לכ� שיותר זקני� יהיו פעילי� מבחינה חברתית ומשולבי

�  .חברתית בסביבת המגורי
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  שיטת המחקר  .4

  מדג� ושיטת הדגימה, אוכלוסיית המחקר  .4.1

בשנת (נפש  392,500המחקר התבצע בעיר תל אביב המונה : ית המחקר ותיאור השכונותאוכלוסי

נבחרו שלוש . השוני� זה מזה במאפייני� שוני�, תתי רובעי�/שכונות 64!אשר מחולקת ל) 2008

מיקו� , אקונומי של האוכלוסייה!מצב סוציו, שכונות הנבדלות זו מזו באחוז הזקני� הגרי� בה�

וגדול ) שטח תת הרובע(גודל  מבחינת שטח , כמות ומגוו� שירותי� בשכונה ,גיאוגרפי בעיר

הנתוני� לקוחי� מתו� השנתו� של עיריית תל אביב . להל� תיאור השכונות שנבחרו. אוכלוסיה

  ): 2008(והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) 2008(

  

דר� ההגנה ומשה , �יגאל אלו, שכונת יד אליהו נתחמת ברחובות יצחק שדה – שכונת יד אליהו

שני� והיא ממוקמת במרכז השטח המוניציפאלי של תל  66 !גיל השכונה כ). 1' ראה מפה מס( דיי�

  .תושבי� 15,458ויש בה ) 929!925אזורי� סטטיסטיי� , 92תת רובע (ממזרח לנתיבי איילו� , אביב

, מהתושבי� ה� זקני�) 19%(התפלגות לפי קבוצות גיל מראה כי בשכונת יד אליהו כחמישית  

מכלל  33.5%מהווי�  64!35מכלל תושבי השכונה ובני  47.5%מהווי�  34צעירי� עד גיל 

�מהתושבי� בשכונה  19.9%!10%. ה� נשי� 53.7%מבחינת התפלגות לפי מי� נמצא כי  . התושבי

 כאשר טווח האחוזי� הנמו� ביותר(המקבלי� קצבת זקנה ושאירי� מקבלי� ג� השלמת הכנסה 

, ששכונת יד אליהו היא חלק ממנו, 9ברובע ). אחוז 68.3 !50אחוז והגבוה ביותר הוא  9.9 !0הוא 

כאשר טווח (מאוכלוסיית הרובע  19.9%עד  10.9%אחוז המטופלי� במחלקות הרווחה הוא בי� 

 2007בשנת ). אחוז 29.1 !25.9אחוז והגבוה ביותר הוא  10.8 ! 5.2האחוזי� הנמו� ביותר הוא 

תיקי  312, )מכלל תיקי הנוער שנפתחו בעיר 14.1%המהווי� (תיקי נוער  234כולו  9חו ברובע נפת

 �המהווי� (תיקי עבירות רכוש  2,455ו ) מכלל תיקי הסמי� שנפתחו בעיר 13.3%המהווי� (סמי

בית (מרכזי שירותי� לזקני�  5בשכונה קיימי� ). מכלל תיקי עבירות הרכוש שנפתחו בעיר 9.1%

 16, שירותי� רפואיי� 9, )מרכז יו� לתשושי נפש, מרכז קהילתי, מרכזי� רב שירותיי� 2, אשכול

�לא . סניפי דואר 3 ! ספרייה אחת ו, אודיטוריו� אחד, מתקני ספורט 10, פארקי� וגני� ציבוריי

�קווי  21בשכונת יד אליהו עוברי� . סי� ובתי קולנוע"מתנ, קיימי� בשכונה מרכזי קניות גדולי

    .)www.dan.co.il" (ד�"ובוס של חברת אוט
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  מפת שכונת יד אליהו : 1' מפה מס

  

  מתו� אתר האינטרנט של עיריית תל אביב

  

  

 חלמית, דר� יגאל אלו�', אד קו�, נתחמת ברחובות שדרות ירושלי�' שכונת יפו ד – 'שכונת יפו ד

אזורי� , 74בתת רובע , שני� והיא ממוקמת בדרו� העיר 70 ! גיל השכונה כ). 2' ראה מפה מס(

 � 14.3%מהווי� + 65זקני� בני .תושבי� 6,639גודל אוכלוסייתה עומד על . 743!744סטטיסטיי

מתוכ� ילדי� (מכלל תושבי השכונה  50.9%מהווי�  34צעירי� עד גיל , מכלל תושבי השכונה

התפלגות לפי מי� . מכלל תושבי השכונה 34.8%מהווי�  64!35ובני ) 19.1%כוללי� , 14!0בגילאי 

מכלל התושבי� בשכונה המקבלי� קצבת זקנה ושאירי�  68.3% !40%. ה� נשי� 51.4%מראה כי 

אחוז והגבוה ביותר  9.9 !0כאשר טווח האחוזי� הנמו� ביותר הוא (מקבלי� ג� השלמת הכנסה 

 29.1%עד  25.9%אחוז המטופלי� במחלקות הרווחה הוא בי� , כולו 7ברובע , )אחוז 68.3 !50הוא 

אחוז והגבוה ביותר הוא  10.8 !5.2כאשר טווח האחוזי� הנמו� ביותר הוא (מאוכלוסיית הרובע 

מכלל תיקי הנוער  24.6%המהווי� (תיקי נוער  408 2007נפתחו בשנת  7ברובע ). אחוז 29.1 !25.9

תיקי  3,704 !ו) מכלל תיקי הסמי� שנפתחו בעיר 14.0%המהווי� (תיקי סמי�  327, )שנפתחו בעיר

 2בשכונה קיימי� ). מכלל תיקי עבירות הרכוש שנפתחו בעיר 13.8%המהווי� (עבירות רכוש 

 �שני שירותי� , )ו"מועדו� יוצאי בולגריה של ויצ, מרכז רב שירותי�(מרכזי שירותי� לזקני

�אודיטוריו� אחד וספרייה , מתקני ספורט 4, פארקי� וגני� ציבוריי� 10, סי�"שני מתנ, רפואיי

קווי אוטובוס  11עוברי� ' בשכונת יפו ד. א� לא קיימי� מרכזי קניות גדולי� ובתי קולנוע, אחת

  .)www.dan.co.il(" ד�"של חברת 

   

 שכונת יד אליהו
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  'מפת שכונת יפו ד: 2 'מפה מס

  

  האינטרנט של עיריית תל אביב מתו� אתר

  

  

, איינשטיי�, דר� נמיר, שכונת רמת אביב נתחמת ברחובות חיי� לבנו� – שכונת רמת אביב

היא ממוקמת בצפו� . שני� 60 ! גיל השכונה כ). 3' ראה מפה מס( וייז' ורג'קלאוזנר וג, קי�'קלצ

, אזור המחקר הזה כולל ג� את הצפו� החדש. 133!134אזורי� סטטיסטיי� , 13תת רובע , העיר

תושבי� ברמת אביב ובאזור  8,643גודל האוכלוסייה הוא . המתואר בהמש�, סביבת כיכר המדינה

. תושבי� 21,939מדובר באזור עירוני גדול שבו , ביחד. תושבי� 13,296כיכר המדינה יש עוד 

 22.7%מהווי�  64!45הגיל של בני קבוצת . מכלל תושבי השכונה 18.1%מהווי� + 65זקני� בני 

מתוכ� ילדי� בגילאי (מכלל תושבי השכונה  45%מהווי�  34צעירי� עד גיל , מכלל תושבי השכונה

0!14  �ה�  51.3%מבחינת התפלגות לפי מי� נמצא כי . 14.2%מהווי�  44!35ובני ) 13.4%מהווי

� 9.9%!0י� בשכונה עומד על שיעור מקבלי השלמת הכנסה בקרב מקבלי קצבת זקנה ושאיר. נשי

שיעור , )אחוז 68.3 !50אחוז והגבוה ביותר הוא  9.9 !0כאשר טווח האחוזי� הנמו� ביותר הוא (

כאשר (מאוכלוסיית הרובע  10.8%עד  5.2%כולו הוא בי�  1המטופלי� במחלקות הרווחה ברובע 

 1ברובע ). אחוז 29.1 !25.9אחוז והגבוה ביותר הוא  10.8 !5.2טווח האחוזי� הנמו� ביותר הוא 

תיקי  104, )מכלל תיקי הנוער שנפתחו בעיר 5.2%המהווי� (תיקי נוער  87 2007נפתחו בשנת 

 �המהווי� (תיקי עבירות רכוש  2515 !ו) מכלל תיקי הסמי� שנפתחו בעיר 4.4%המהווי� (סמי

מרכז (תי� לזקני� מרכזי שירו 5בשכונה קיימי� ). מכלל תיקי עבירות הרכוש שנפתחו בעיר 9.4%

קיימי� מרכז , )מועדו� רמת אביב, מועדו� של ההסתדרות, ו"מועדו� ויצ, מרכז קהילתי, ספורט

, פארקי� וגני� ציבוריי� 15, סי�"מתנ 5, שירותי� רפואיי� 9, קניות גדול אחד ובית קולנוע אחד

בשכונת רמת . וארסניפי ד 6 !ספרייה אחת ו, מוזיאוני� 4, אודיטוריו� אחד, מתקני ספורט 7

 �  .)www.dan.co.il" (ד�"קווי אוטובוס של חברת  20אביב עוברי

  

 'שכונת יפו ד
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  מפת שכונת רמת אביב: 3' מס מפה

  

  מתו� אתר האינטרנט של עיריית תל אביב

  

  

, ארלוזורוב, דר� נמיר, פנקס דר� צבינתחמת ברחובות איזור הצפו� החדש וסביבת כיכר המדינה 

גיל . 42ושייכי� לתת רובע  426 !421נמצאי� באזורי� סטטיסטיי� ) 4' ראה מפה מס(אב� גבירול 

מכלל תושבי  24.5%מהווי� + 65זקני� בני . שני� וא/ היא ממוקמת בצפו� העיר 60 !השכונה כ

 34צעירי� עד גיל , בי השכונהמכלל תוש 18.0%מהווה  64!45קבוצת הגיל של בני , השכונה

 �מהווי�  44 !35ובני ) 12.7%הוא  14!0אחוז הילדי� בגילאי (מכלל תושבי השכונה  44.0%מהווי

ג� בשכונה זו שיעור המקבלי� . ה� נשי� 53.7%מבחינת התפלגות לפי מי� נמצא כי . 13.5%

כאשר טווח ( 9.9%!0השלמת הכנסה בקרב מקבלי קצבת זקנה ושאירי� הוא נמו� ועומד על 

כולו נמצא  4ברובע ).  אחוז 68.3 !50אחוז והגבוה ביותר הוא  9.9 !0האחוזי� הנמו� ביותר הוא 

כאשר טווח (מאוכלוסיית הרובע  10.8%עד  5.2%אחוז המטופלי� במחלקות הרווחה בי� 

 2007 בשנת). אחוז 29.1 !25.9אחוז והגבוה ביותר הוא  10.8 ! 5.2האחוזי� הנמו� ביותר הוא 

תיקי סמי�  77, )מכלל תיקי הנוער שנפתחו בעיר 4.7%תיקי נוער המהווי�  78נפתחו ברובע 

 � 8.5%תיקי עבירות רכוש המהווי�  2286 !ו) מכלל תיקי הסמי� שנפתחו בעיר 3.3%המהווי

  ).מכלל תיקי עבירות הרכוש שנפתחו בעיר

 � 9, תיאטרו� אחד,)התעמלות ומרכז בבניהמרכז (מרכזי שירותי� לזקני�  2בצפו� החדש קיימי

�מבני  2, מתקני ספורט 8, פארקי� וגני� ציבוריי� 10, סי�"מתנ 2, שירותי� רפואיי

�קווי אוטובוס  27בשכונת הצפו� החדש וסביבת כיכר המדינה עוברי� . מוזיאו� אחד, אודיטוריו

  .)ilwww.dan.co." (ד�"של חברת 

  

  

   

 שכונת רמת אביב
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  כיכר המדינה !מפת שכונת הצפו� החדש: 4' מפה מס

  

  מתו� אתר האינטרנט של עיריית תל אביב

  

  

�מספר , שיעור הזקני� בכל אחת מה� שונה, למרות שהשכונות ה� שכונות ותיקות, לסיכו

היא ' שכונת יפו ד. התחבורה הציבורית שונההשירותי� ואופיי� וסוגי השירותי�  ומספר קווי 

בשכונת רמת אביב קיי� מספר השירותי� הגבוה , השכונה שבה שיעור הזקני� הוא הקט� ביותר

שיעור . והמגוו� ביותר לזקני� ולכלל האוכלוסייה ובה מספר קווי תחבורה ציבורית הגדול ביותר

התושבי� בכל אחת מהשכונות ה�  הנשי� בכל אחת מהשכונות הוא דומה כאשר למעלה ממחצית

�  .נשי

�אנשי� מתחת (ולא זקני� ) ומעלה 65בני (זקני� : המדג� כלל שתי קבוצות של נחקרי�: מדג

בס� הכל כלל . לא זקני� 100 !זקני� ו 100בכל שכונה נדגמו . הגרי� בעיר תל אביב, )65לגיל 

 �  . מרואייני� 600המדג

דוברי עברית , ומעלה 65הזקני� קריטריוני ההכללה היו גיל  לגבי קבוצת : קריטריוני הכללה

ודוברי  65!קריטריוני ההכללה היו גיל מתחת ל לא זקני�לגבי קבוצת ה. וניידי� מחו� לבית

נעשתה פניה ישירה אל האנשי� שאות� פגשו המראיינות במקומות השוני� בבקשה . עברית

נערכו במקומות ציבוריי� כמו , תראיי�ע� מי שהסכימו לה, הראיונות. להסכי� להתראיי�

בשעות שונות של היו� ובימי� ' גני� ציבוריי� וכד, מרכזי� מסחריי�, מועדוני זקני�, מרפאות

 10 !לא זקני� ו 10לפני ביצוע הראיונות נער� מבח� טרומי שכלל  !מבח� טרומי . שוני� בשבוע

כמו כ� . ושונה מעט השאלו� לזקני�בעקבות המבח� הטרומי קוצר . זקני� שנבחרו באופ� אקראי

היה צור� להקריא לזקני� את השאלות במקו� לתת לה� : הופקו לקחי� על דר� ביצוע הראיו�

זקני� אחרי� שרואיינו על  10לאחר השינויי� שנערכו בשאלו� נבחרו . את השאלו� למילוי עצמי

ולכ� אר� כחצי שעה  קצר יותר, נוח למענה, שהתברר שהוא שוט/ יותר, פי השאלו� המתוק�

שאלו� זה היה השאלו� שבאמצעותו רואיינו הנחקרי� ). בהשוואה לשעה במסגרת השאלו� הארו�(

 כיכר המדינה ! שכונת הצפו� היש�
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ראה נספח (המבח� הטרומי ללא זקני� עבר באופ� חלק והשאלו� נשאר כשהיה ). 1' ראה נספח מס(

  ).2' מס

  

  משתני המחקר  .4.2

  משתנה תלוי

עד כמה הזקני� משולבי� או מופרדי� בשכונה על : כונהמידת השילוב החברתי של הזקני� בש. א

�. 3היכרות ע� השכני� . 2תדירות השתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי� . 1: פי הממדי� הבאי

  .תחושת שייכות וקשר לשכונה. 4שימוש במידע 

  

�  משתני� בלתי תלויי

טריאוטיפי� כלפי באיזה מידה קיימי� ס: עמדות גילניות של האוכלוסייה כלפי זקני�. א

�  .אוכלוסיית הזקני

באיזה מידה מייחסת אוכלוסיית הזקני� לעצמה : גילנות של הזקני� כלפי עצמ�. ב

�  . סטריאוטיפי� על זקני

התפלגות , )במרכז העיר/ בשוליי�(מיקו� בעיר , )חדשה/שכונה ותיקה(גיל : מאפייני השכונה. ג

, ס"מתנ, מרפאות, מרכזי קניות, רותי� לזקני�מספר שי(כמות שירותי� , לפי קבוצות גיל ומי�

  ).'פארקי� וכד, בתי קולנוע

  ). התמצאות ברחובות ובמיקו� שירותי�(היכרות ע� הסביבה הפיזית : היכרות ע� השכונה. ד

מידת נגישות השכונה עבור הזקני� מבחינת קרבה יחסית : הערכת הזק� את הנגישות בשכונה. ה

נוחות ההליכה ושביעות רצו� מנגישות למרכזי קניות , נוחות החנייה, לשירותי� שוני�) זמ� הגעה(

  .ומקומות בילוי

  .מידת בטיחותה של השכונה מנקודת מבטו של הזק�: הערכת הזק� את הבטיחות בשכונה. ו

  

  משתני רקע

מצב , מי�, גיל): זקני� והאוכלוסייה הכללית(דמוגרפיי� של הנחקרי� !מאפייני� סוציו. א

מצב , ותק בשכונה, השכלה, אר� לידה, )ע� אנשי� אחרי�/ חי לבד(ורת מגורי� צ, משפחתי

  ).ת הזוג/הערכת המצב הבריאותי של ב�, הערכה עצמית של מצב בריאותי(בריאותי 

  .תדירות יציאה מהבית של הזקני� באמצעי הניידות השוני�. ב

  

  כלי� למדידת המשתני�  .4.3

  משתנה תלוי

  שילוב חברתי בשכונה

מימדי� אשר כל אחד מה� נמדד באופ� נפרד  4המדד הכולל של שילוב חברתי כלל , כאמור

  :מימדי� אלה כללו. ושולבו למדד אחד כללי של שילוב חברתי

1 .�לבדיקת משתנה זה נעשה שימוש : תדירות השתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי

והיא נוגעת לתדירות השתתפות ) Townshend )1996י "בשאלה אחת  מתו� השאלו� שפותח ע

לקוחי� מהשאלה של  4פעילויות ושירותי� שמתוכ�  12השאלה כללה . בפעילויות שונות

Townshend נוספו על ידי החוקרת לאחר קריאת ספרות נוספת  8 !ו � ,.House et al(נוספי
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שו הזקני� ובדיקת השירותי� והפעילויות בסביבה העירונית הנחקרת אליה� התבק) 1982

  ). באיזו תדירות ה� משתמשי� בשירותי� או לוקחי� חלק בפעילויות(להתייחס 

קבוצות של  3פריטי� ומטרתו לענות על  200כולל ) Townshend )1996י "הכלי שפותח ע

�מושגי� . ג! ו; מאפייני משק הבית ומאפייני� דמוגרפיי�. ב; היסטורית מגורי�. א: נושאי

תפיסת המקו� ומאפייני� , שורי� לתחומי� של התנהגות ואינטראקציהורעיונות קהילתיי� הק

הפריט שבו נעשה שימוש לש� בחינת השתתפות בפעילויות ושימוש . רגשיי� הקשורי� לקהילה

 5עד ) מעול� לא( 1 ! טווח הציוני� לכל פריט נע מ. בשירותי� נלקח מקבוצת הנושאי� השלישית

י סיכו� נקודות "הציו� חושב ע. 60 !12כולל לשאלה נע בי� טווח הציוני� ה). יותר מפע� בשבוע(

כאשר ציו� גבוה מצביע על מידת השתתפות רבה בפעילויות , הפעילויות ושימוש בשירותי� 12לכל 

בינונית ) קרונב� אלפא(במחקר הנוכחי נמצאה רמת מהימנות פנימית  .ושימוש בשירותי� וההיפ�

)ά=0.58.(  

הראשונה לקוחה . שאלות 2משתנה זה נבדק באמצעות : י�מידת ההיכרות ע� השכנ. 2

מזהה בש� , והיא בודקת את מספר השכני� שהזק� מזהה ברחוב) Townshend )1996מהכלי של 

כמה : פריטי� 4 !השאלה מורכבת מ(טווח הציוני� לכל פריט בשאלה הראשונה . 'הפרטי וכד

לפחות פע� בחודש ומחשיב לחבר אישי מבקר בביתו , מזהה בש� פרטי, שכני� הזק� מזהה ברחוב

שאלה שנייה שנבנתה על ידי החוקרת התייחסה ).  15 !יותר מ( 6עד ) א/ אחד( 1!נע מ) קרוב

לנסיבות ההיכרות ע� האנשי� אות� מכיר הזק� באזור המגורי� כאשר לא נעשתה התאמה בי� 

:  האפשרויות היו(ות האנשי� הספציפיי� עליה� דיווח הזק� שאות� הוא מכיר לנסיבות ההיכר

מפגש חברתי או חוג , מגורי� בשכנות, מפגש בקניות, מפגש במרפאה, היכרות ממפגש במועדו�

כאשר ציו� , )מפגש בחוג( 6עד ) מפגש במסגרת לזקני�( 1 !טווח הציוני� בשאלה זו נע מ, )משות/

רויות ממסגרות היכ. גבוה יותר מבטא היכרות ממסגרות חברתיות שאינ� מיועדות לזקני� בלבד

בהשתתפות , בי� היתר, חברתיות כלליות זכו לציוני� גבוהי� יותר כיוו� ששילוב חברתי מתבטא

אלא מיועדות לכלל האוכלוסייה ולמגוו� , והשתלבות במסגרות שאינ� ייעודיות לזקני� בלבד

�ו� גבוה כאשר צי, י סיכו� נקודות"וחושב ע 30 !5טווח הציוני� הכולל למדד זה הוא . הגילאי

�במחקר הנוכחי רמת המהימנות הפנימית של המדד . יותר מבטא היכרות טובה יותר ע� השכני

  ).ά=0.66(היא בינונית ) קרונב� אלפא(

מקורות מידע והיה עליו לציי�  8בפני הנחקר הוצגה רשימה של : מספר מקורות מידע. 3

!8הציוני� הכולל למדד הוא  טווח. לא=1!כ� ו=2באיזה מתוכ� הוא נוהג להשתמש ע� תשובות 

ציו� גבוה יותר מבטא שימוש במספר גדול יותר של מקורות . וחושב על ידי סיכו� נקודות 16

  )ά=0.70(של המדד היא בינונית ) קרונב� אלפא(במחקר הנוכחי רמת המהימנות הפנימית . מידע

) Young, Russell and Powers )2004נעשה שימוש בכלי של : תחושת שייכות לשכונה. 4

)Sense of Neighborhood (תחושת שייכות לשכונה �בשכונה , שנועד לבחו �תחושת ביטחו

האנשי� בשכונה שלי עושי� את ", "אני אוהב לגור במקו� בו אני חי("ותחושות שליליות בשכונה 

והנבדק צרי� לדרג את מידת ) היגדי�(פריטי�  9הכלי כולל "). המקו� למקו� שקשה לחיות בו

בסול� ) מסכי� במידה רבה מאוד( 5עד ) כלל לא מסכי�( 1 !סכמתו לגבי כל אחד מהפריטי� מה

ניקוד גבוה משק/ מידה רבה יותר של . כאשר הניקוד לפריטי� השליליי� הוא הפו�, ליקרט

ועל  Cronbach Alpha ! 0.86 ! ועמיתיו מדווחי� על מקד� ה Young. תחושת שייכות לשכונה
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שנער� על ידי החוקרי�   Item to Total Correlationמבח� סטטיסטי תוצאת. תקפות המדד

  . 0.58>  !הייתה גבוהה

: כמו( !פריטי�  לא היו רלוונטיי� 4 !פריטי� היות ו 5 !במחקר הנוכחי נעשה שימוש ב

"�טווח "). אני בוטח בשכניי שידאגו לרכושי", "ילדי� בטוחי� להסתובב בשכונה במהל� היו

כאשר ציו� גבוה יותר מבטא מידה , וחושב על ידי סיכו� נקודות 25 !5למדד הוא הציוני� הכולל 

) קרונב� אלפא(במחקר הנוכחי רמת המהימנות הפנימית . רבה יותר של תחושת שייכות לשכונה

  )ά=0.79(של המדד היא בינונית 

ר הציוני� שהתקבלו לגבי כל אחד מהמימדי� סוכמו לציו� אחד המבטא שילוב חברתי כאש

ציו� נמו� מבטא מידה נמוכה של , ציו� כולל גבוה מציי� מידה רבה של שילוב חברתי וההיפ�

של המדד הכולל היא טובה ) קרונב� אלפא(רמת המהימנות הפנימית . שילוב  חברתי בשכונה

)ά=0.81(  

 
�  :משתני� בלתי תלויי

 Attitude Toward Old People",נעשה שימוש בכלי הבודק עמדות כלפי זקני�: גילנות .1

Scale" ,י "שפותח עKogan )1961 .( מכיל �כ� ש 34השאלו �מההיגדי� ה�  17 !היגדי� המחולקי

 1 !הנבדק צרי� לדרג את מידת הסכמתו לכל אחד מההיגדי� בטווח מ. ה� שליליי� 17! חיוביי� ו

)�עשה בו כלי זה הוא כלי שנ. בסול� ליקרט) מסכי� במידה רבה מאוד( 6עד ) כלל לא מסכי

�דיווח על מקד� מהימנות ) (Kogan 1961 .שימוש רב במחקרי� שוני� שבדקו גילנות כלפי זקני

כאשר רמת המהימנות הפנימית של הפריטי� השליליי� , Cronbach Alpha (! 0.66!0.83(פנימית  

לעברית הכלי תורג� בעבר ).  0.77!0.66(משל הפריטי� החיוביי� ) 0.83 !0.73(הייתה גבוהה יותר 

בו לא מדווח ) 2002, אזולאי ושרבני, גולדברג, טרייסטר(ונעשה בו שימוש בשני מחקרי� הראשו� 

כלל את ) Iecovich & Lev Ran, 2006(המחקר השני . על תוק/ או מהימנות של הכלי בעברית

� =αפריטי� ורמת המהימנות הפנימית עליה דווח היא  20כ� שהכלי כלל , הכלי בשינויי� מסוימי

 ,Iecovich & Lev Ran(במחקר הנוכחי נעשה שימוש בתרגו� הכלי המלא שנעשה על ידי . 0.75

2006.(  

כאשר ציו� , 102 !17כ� שטווח הציוני� נע בי� , ההיגדי� השליליי� 17במחקר הנוכחי נכללו 

�רמת המהימנות הפנימית שלה� . גבוה יותר מבטא עמדות גילניות שליליות יותר כלפי זקני

  ).ά=0.87(אה גבוהה נמצ

2 .�, "Attitude Toward Old People Scale", שאלו� עמדות כלפי אד� זק�: גילנות של זקני

הותא� לבחינת גילנות בקרב זקני� על ידי החלפת ההיגדי� מגו/ ) Kogan )1961י "שפותח ע

ע� בני  אני מעדי/ שרוב הקשישי� יחיו ביחידות מגורי� משותפות: "למשל(שלישי לגו/ ראשו� 

�  ").רצוי שלא יתגוררו בה קשישי� רבי� מדי, אני חושב שעל מנת לשמור על שכונה", "גיל

  )ά=0.83(של המדד היא טובה ) קרונב� אלפא(במחקר הנוכחי רמת המהימנות הפנימית 

מיקו� בעיר , )חדשה/ שכונה ותיקה(גיל השכונה ) א: אלה כללו: מאפייני השכונה. 3

)�ומי� וזאת על פי השנתו� +) 65, 64 !19, 18 !0(התפלגות לפי קבוצות גיל , )רבמרכז העי/ בשוליי



38 

 

ועל פי מפקד האוכלוסי� של הלשכה המרכזית )  2008, שנתו� סטטיסטי(הסטטיסטי של העירייה 

  ). 2008, מפקד האוכלוסי�(לסטטיסטיקה 

, מרפאות, מרכזי קניות, מרכזי יו�, מספר מועדוני זקני�(כמות השירותי� בשכונה ) ב

GIS !נתוני� אלה התקבלו באמצעות מערכת ה !)פארקי�, מוזיאוני�, בתי קולנוע, ס"מתנ
של  1

החלוקה של השירותי� לזקני� לפי קריטריוני� ). 2011(אתר האינטרנט של עיריית תל אביב 

  . נעשתה באמצעות הצלבה ע� הכתובות של השירותי� השוני� על פי נתוני� כתובי� באתר

 Neighborhood Environmentנעשה שימוש בסול�: הערכת נגישות השכונה. 4

Walkability Scale (NEWS) ,י "שפותח עSaelens & Sallis )2003 ( �בשיתו/ ע� קבוצת חוקרי

המדד בוח� . הגנה סביבתית ותכנו� עירוני וספרות מהתחו�, ואנשי מקצוע מתחו� התחבורה

�, קרבה ונגישות לשימושי קרקע שה� לא מגורי�, גורי�צפיפות מ: מספר מאפייני� סביבתיי

חיבוריות הרחובות ומרחק , מקומות בילוי וקניות באזור המגורי�, שביעות רצו� מחנייה

פריטי�  83מימדי� ובה�  9המדד מכיל . ממקומות אליה� נית� להגיע בהליכה או רכיבה

מקומות , ת ושביעות רצו� מחנייהפריטי� מהמימדי� הנוגעי� לנגישו 13 !שמתוכ� נעשה שימוש ב

�פריטי� נוגעי�  6 !הפריטי� בה� נעשה שימוש מחולקי� כ� ש. בילוי ופנאי באזור המגורי

חנייה היא בעייתית באזורי קניות מקומיי� ("' אזורי קניות וכד, לתחו� של שביעות רצו� מחנייה

מסעדות באזור / מו בתי קפהה מרוצה מהגישה למקומות בילוי כ/עד כמה את", "באזור בו אני גר

לגבי כל פריט התבקש הנחקר . וזאת על מנת לא להכביד על הזקני� בשאלות מרובות") ?מגוריי�

לא ( 0 !לסמ� את תשובתו בהתא� למידת הסכמתו ע� ההיגד כאשר טווח הציוני� נע מ) הזק�(

גישות פיזית פריטי� נוגעי� לבחינת נ 7 ! ו. בסול� ליקרט) מסכי� בהחלט( 5עד ) רלוונטי

: י דיווח הזקני�"לשירותי� שוני� על ידי בדיקת זמ� ההליכה מהבית לשירותי� השוני� עפ

 10 !פחות מ !כאשר ניתנו אפשרויות, "'מרפאה וכד/ כמה זמ� לוקח ל� להגיע מבית� למכולת"

כלי המקורי ל). דקות 10 !פחות מ( 4עד ) לא רלוונטי( 0וטווח הציוני� נע בי� ', וכד' דק 30 !11/ דק

והמדד  test- retest(! <0.75(מהימנות מבח� חוזר לכלי המקורי , ICC=>0.58רמת מובהקות של 

  ). Saelens et al., 2003(נמצא תק/ 

. ויחושב על ידי סיכו� הנקודות של שני המימדי� 58עד  0 !טווח הציוני� הכולל למדד נע מ

במחקר הנוכחי רמת . בשכונה כטובה יותר ככל שהציו� גבוה יותר כ� הזק� מערי� את הנגישות

  )ά=0.75(של המדד היא סבירה ) קרונב� אלפא(המהימנות הפנימית 

משתנה זה נבדק באמצעות שאלה אחת שנלקחה מתו� הכלי של : הערכת בטיחות השכונה. 5

Townshend )1996 (ללכת באזור מגוריו אחרי רדת החשיכה �שחש הזק �המתייחסת לביטחו ,

ככל שהציו� גבוה יותר הערכת ). מאוד מרוצה( 5עד ) לא רלוונטי( 0 ! ח הציוני� נע מכאשר טוו

  .הבטיחות בשכונה גבוהה יותר

התמצאות ברחובות ובמיקו� (היכרות ע� הסביבה הפיזית : היכרות ע� השכונה. 6

�טווח הציוני� , )Townshend )1996י "פריטי� מהשאלו� שפותח ע 5!נעשה שימוש ב). שירותי

                                                
1
 ממוחשבת מידע מערכת -)Geographic Information systems  גיאוגרפית מידע מערכת( ג"ממ בעברית 

 מיפוי מער� על המבוססות, מידע שכבות ממספר תכני� שילוב תו� אוגרפייג מידע וניתוח אחזור, ניהול המאפשרת
, שירותי� נותני, מחקר מכוני, ממשלה משרדי בה� ! רבי� גורמי� משמשות אלה מערכות. טבלאיי� מידע מאגריו

 .ועוד ותשתיות ערי� מתכנני, משלוחי� חברות
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 !5טווח הציוני� הכולל למדד הוא . בסול� ליקרט) קל מאוד( 5עד ) קשה מאוד( 1!לכל פריט נע מ

 .וחושב על ידי סיכו� נקודות באופ� שציו� גבוה יותר מבטא מידה רבה של היכרות ע� השכונה 25

  )ά=0.85(של המדד היא טובה ) קרונב� אלפא(במחקר הנוכחי רמת המהימנות הפנימית 

  

  :משתני רקע

מצב , מי�, גיל: דמוגרפיי� של הזקני� והאוכלוסייה הכללית שכללו!מאפייני� סוציו. 1

הערכה עצמית של הזק� את מצב , וותק בשכונה, השכלה, אר� לידה, צורת מגורי�, משפחתי

למצב בריאותי  5למצב בריאותי רע מאוד עד  1 ! כאשר טווח הציוני� נע מ(זוגו / בריאותו ושל ב�

 1 !כאשר טווח הציוני� נע מ) (במידה וקיימת(מידת המוגבלות בניידות מחו� לבית , )טוב מאוד

  ).לא/כ�(מגורי� בדיור מוג� , ")אי� לי בעיות ניידות מחו� לבית"ל 4עד " כמעט ולא יוצא מהבית"

2 .�הזק� נשאל שאלה אחת שהתייחסה לתדירות היציאה : תדירות יציאה מהבית של הזקני

פחות ( 1 !כאשר טווח הציוני� נע מ, התחבורה השוני� העומדי� לרשותושלו מהבית באמצעי 

  ). כמעט כל יו�/מספר פעמי� ביו�( 3עד ) מפע� אחת בשבוע

  

  איסו- הנתוני�   .4.4

; 1' נספח מס(י ראיונות אישיי� באמצעות שאלוני� מובני� "איסו/ הנתוני� נעשה ע, כאמור

  . ת נערכו במקומות ציבוריי�הראיונו. ורשומות סטטיסטיות) 2' נספח מס

�מועדוני זקני� , )14(מרכזי קניות , )64(רחוב , )4(מרפאות : הזקני� רואיינו במקומות הבאי

  ).1(מסעדה , )5(מועדו� ספורט , )1(ג� ילדי� , )1(חצר של בית , )97(פארק , )113(

, )39(מרכז קניות  ,)22(מרפאה , )14(פארק , )198(רחוב : רואיינו במקומות הבאי� לא זקני�ה

את הראיונות ביצעה מראיינת אחת שהיתה מנוסה בביצוע ). 2(בית ספר , )22(דואר , )3(מסעדה 

�היא הסתובבה במקומות ציבוריי� שוני� בשכונות ופנתה באופ� אקראי . ראיונות ע� זקני

� היא כאשר לפני הראיו, אלה שנענו לפניה רואיינו. לאנשי� שוני� שפגשה בבקשה להתראיי�

  .מבררת את גיל� על מנת לראיי� אות� ע� השאלו� הרלבנטי

י המראיינת או "הראיונות נערכו בשעות שונות של היו� ובימי� שוני� בשבוע ומולאו ע

  ).עלי יד המראיינת או מילאו את השאלו� בעצמ�. (ת/ת לפי נוחות המרואיי�/המרואיי�

  

  ניתוחי� סטטיסטיי�  .4.5 

החלק הראשו� של הניתוח כולל . 18גרסה  SPSSהניתוחי� הסטטיסטיי� בוצעו בחבילת תוכנת 

מדדי ריכוז ופיזור של המאפייני� הסוציו דמוגרפי� של , סטטיסטיקה תיאורית של התפלגויות

של הסולמות ) אלפא קרונב�(כמו כ� נבדקה רמת  המהימנות הפנימית . שתי הקבוצות הנחקרות

החלק השני של העיבודי� הסטטיסטיי� כלל בחינת קשרי� בי� שני משתני� . וששבה� נעשה שימ

מבח� חי , פירסו� Rבחינת קשרי� זו נעשתה באמצעות בדיקת מתאמי� של . לפי השערות המחקר

 �החלק . בהתא� לאופי המשתני�, )ANOVAאו מבח�   tמבח�(בריבוע או מבחני שונות חד כיוניי

ליניארית על מנת לבדוק אלו מתו� המשתני� הבלתי תלויי�  השלישי כלל ניתוחי רגרסיה

  ).מימדיו 4המשתנה התלוי על (מסבירי� את משתני התוצאה 
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  ממצאי�  .5

בחלקו הראשו� של הפרק יוצגו מאפייני השכונות ומאפייני� . בפרק זה יוצגו ממצאי המחקר

תוח יכלול ג� התפלגויות הני. וזקני� לא זקני�: דמוגרפיי� של  שתי קבוצות הנחקרי�!סוציו

�. המאפייני� הסוציו דמוגרפיי� של הנחקרי� לפי שכונות על מנת לעמוד על ההבדלי� ביניה

�בחלקו . משתני� תלויי� ובלתי תלויי�: לאחר מכ� תוצגנה ההתפלגויות של המשתני� הנחקרי

יי� והתלויי� השני של הפרק יוצגו ניתוחי� דו משתניי� שבדקו קשרי� בי� המשתני� הבלתי תלו

חלקו השלישי של הפרק יציג  עיבודי� רב משתניי� אשר נועדו לבדוק . ותיבדקנה השערות המחקר

ממצאי� אלה יתייחסו . את המידה שבה המשתני� הבלתי תלויי� מסבירי� את המשתנה התלוי

ב יערכו ניתוחי� ר, בנוס/. ולכל אחד ממימדיו, שילוב חברתי !למדד הכולל של המשתנה התלוי

 �משתניי� לגבי כל שכונה בנפרד על מנת לבדוק באיזו מידה אות� המשתני� או משתני� שוני

  . מסבירי� שילוב חברתי ברמה השכונתית

  

  מאפייני הנחקרי�  .5.1

  מאפייני הנחקרי� הזקני�  . 5.1.1

הלוח ג� . מציג  את המאפייני� הסוציו דמוגרפיי� של הנחקרי� הזקני� לפי שכונות 1' לוח מס

הממצאי� מראי� . מראה את המידה שבה שלוש השכונות דומות ושונות במאפייני� שוני� אלה

�, מוצא, צורת מגורי�, גיל הנחקרי�: כי נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� השכונות במאפייני� הבאי

ת הזוג ותדירות יציאה /הערכת בריאות של ב�, הערכת בריאות עצמית, י� בשכונהמש� מגור

מצב , לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� השכונות מבחינת מי�, ע� זאת. כפי שיפורט להל�, מהבית

כפי שג� עולה מתו� , בכל השכונות רוב הנחקרי� הזקני� היו נשי�, כלומר. משפחתי והשכלה

  . רוב� לא נשואי� ובעלי השכלה יסודית או תיכונית, עירוניי�הנתוני� הסטטיסטיי� ה

הגיל הממוצע של הנחקרי� בשכונת רמת אביב גבוה בהשוואה לשתי השכונות האחרות  

= סטיית תק�( 78.07כאשר ביד אליהו הגיל הממוצע הוא , )7.82= סטיית תק� (   79.94ועמד על 

לגבי צורת מגורי� מצביעי� הנתוני� על ). 1' תרשי� מס) (7.86= סטיית תק� ( 75.88' וביפו ד) 7.36

והוא נמו� באופ� משמעותי , 25%שיעור הזקני� הנחקרי� שגר לבד עומד על ' כ� שבשכונת יפו ד

בשכונת רמת . בשכונת רמת אביב 51% !בשכונת יד אליהו ו 49%: מזה הקיי� בשכונות האחרות

מכלל התושבי� והוא נמו�  17%יקה עומד על אפר/אביב שיעור הנחקרי� שנולדו בארצות אסיה

מש� . 44.2%!ש� אחוז� מגיע ל' וביפו ד 43.9%!מזה הקיי� בשכונת יד אליהו ש� אחוז� מגיע ל

 23.47(גרי� בממוצע פחות שני� בשכונה ' המגורי� בשכונה מראה כי הנחקרי� בשכונת יפו ד

�סטיית , שני� ביד אליהו 33.26(בהשוואה לשתי השכונות האחרות ) 14.78= סטיית תק�, שני

הערכת הבריאות ). 1' תרשי� מס) (21.2= סטיית תק�, שני� ברמת אביב 34! ו 19.87= תק�

ת הזוג נמצאו טובי� יותר בקרב הנחקרי� משכונת /העצמית של הנחקרי� והערכת בריאות של ב�

מצב בריאות�  מתושבי רמת אביב העריכו כי 97% !רמת אביב בהשוואה לשתי השכונות האחרות

לעומת  ).  2' תרשי� מס(ת הזוג /ה של ב�/העריכו כ� את מצב בריאותו 88.9%!טוב עד בינוני ו

העריכו כ�  82.1% ! מתושבי שכונת יד אליהו העריכו כי מצב בריאות� טוב עד בינוני ו 92%, זאת

טוב עד בינוני  העריכו את מצב בריאות�' מתושבי שכונת יפו ד 90%! ו, ת הזוג/את מצב בריאות ב�

 ! בנוגע לתדירות יציאה מהבית). 2' תרשי� מס(ת הזוג /העריכו כ� את מצב בריאות ב� 72.1% ! ו

' הממצאי� מראי� כי תושבי רמת אביב יוצאי� יותר מהבית בהשוואה לשכונות יד אליהו ויפו ד
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ע בממוצע פעמי� בשבו 6.48לעומת  2.33= סטיית תק�, פעמי� בשבוע בממוצע ברמת אביב 7.29(

תרשי� ) (2.06= סטיית תק�', פעמי� בשבוע בממוצע ביפו ד 6.44 !ו 2.09= סטיית תק�, ביד אליהו

  ). 3' מס

על אוכלוסיית הזקני� בשכונות ) 2008(ס "נתוני� אלה דומי� בחלק� לנתוני הלמ

ק חל(מנתוני� אלה עולה כי בכל אחת מהשכונות . הנחקרות ועל כלל האוכלוסייה בשכונות אלה

נשי� זקנות מהוות ) 2008י אזור סטטיסטי של מפקד "י נתוני תת רובע וחלק עפ"מהנתוני� עפ

בשכונת יד , )ה� נשי� 60.6%בכיכר המדינה (מהזקני� ה� נשי�  62.9%בשכונת רמת אביב ; רוב

וזאת , )נתוני תת רובע(מהזקני� ה� נשי�  60.1%' מהזקני� ה� נשי� ובשכונת יפו ד 61.7%אליהו 

ביחס למצב משפחתי עולה כי בשכונת יד . בהתאמה בנתוני המדג� 69%!ו 66%, 63%!שוואה לבה

' בשכונת יפו ד. רווקי� או גרושי� 13.33% !אלמני� ו 38.49%, מהזקני� נשואי� 48.13%אליהו 

48.03% �בשכונת רמת אביב . רווקי� או גרושי� 14.19%אלמני� ו  37.78%, מהזקני� נשואי

באזור כיכר המדינה (רווקי� או גרושי�  12.19%אלמני� ו  34.75%, י� נשואי�מהזקנ 53.06%

56% �, לעומת זאת). נתוני תת רובע) (רווקי� או גרושי� 11.5%אלמני� ו  32.5%, מהזקני� נשואי

 �נתוני המדג�  מצביעי� על שיעור גדול יותר של נחקרי� אלמני� ושיעור נמו� יותר של נשואי

לגבי אר� המוצא של האוכלוסייה קיימי� נתוני� של הלשכה . ללי בעירלעומת שיעור� הכ

המתייחסי� ליבשת המוצא של היהודי� לפי אזור סטטיסטי ללא ) 2008(המרכזית לסטטיסטיקה 

מתושביה היהודי� של שכונת יד אליהו הוא  41.3%חלוקה לפי גיל ומתוכ� עולה כי מוצא� של 

 26.4%' בשכונת יפו ד. נולדו בישראל 37.6% ! קה ואמרי! מאירופה 21.1%, אפריקה!מאסיה

 16.6%ברמת אביב . מישראל 20.6%אמריקה ו !מאירופה 53.0%, אפריקה! מהיהודי� ה� מאסיה

בכיכר המדינה (מישראל  36.1% !אמריקה ו!מאירופה 47.3%, אפריקה! מהיהודי� ה� מאסיה

רמת ). מישראל 36.8% אמריקה ו!מאירופה 48.3%, אפריקה! מהיהודי� ה� מאסיה 14.9%

ללא (בחלוקה לתתי רובע בלבד ) 2008(ההשכלה על פי נתוני� של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 49.1%, מהאוכלוסייה ה� בעלי השכלה יסודית 14.3%מראה כי בשכונת יד אליהו ) חלוקה לפי גיל

אוכלוסייה ה� בעלי מה 19.2%' בשכונת יפו ד. בעלי השכלה גבוהה 36.6% !בעלי השכלה תיכונית  ו

בשכונת רמת אביב . בעלי השכלה גבוהה 28.5%!בעלי השכלה תיכונית ו 52.3%, השכלה יסודית 

בעלי השכלה גבוהה ובשכונת  73.8% !בעלי השכלה תיכונית ו 23.4%, בעלי השכלה יסודית 2.85%

לי השכלה בע 74.8% !בעלי השכלה תיכונית ו 22.6%, בעלי השכלה יסודית 2.6%כיכר המדינה 

  .גבוהה

נמצאו , מצב משפחתי והשכלה, כי למעט מגדר 1בס� הכל מראי� הממצאי� בלוח  

הבדלי� משמעותיי� בי� מאפייני האוכלוסייה הכללית לבי� מאפייני הנחקרי� בכל יתר 

הערכת בריאות עצמית ושל , מש� מגורי� בשכונה, מוצא, צורת מגורי�, גיל: המאפייני� שנבדקו

.נושא זה ידו� בהמש� בפרק הדיו�. ירות יציאה מהביתב� הזוג ותד
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סטיות תק� , ממוצעי�, אחוזי�(מאפייני� סוציו דמוגרפיי� של הנחקרי� הזקני� : 1' לוח מס

  )χ 2! ו )ANOVA)Fוערכי 

 ²χ  /F רמת אביב !'שכונה ג 'יפו ד !'שכונה ב יד אליהו !'שכונה א משתנה

 % M SD % M SD % M SD  
 *6.99 7.82 79.94  7.86 75.88  7.36 78.07  גיל

  מגדר

�  נשי

� גברי

  

66.0  

34.0 

    

69.0  

31.0 

    

63.0  

37.0 

  0.8 

  מצב משפחתי

  נשוי 

  אלמ�

 פרוד/ רווק/ גרוש

  

36.4  

53.5  

10.1 

    

44.0  

49.0  

7.0 

    

37.0  

54.0  

9.0 

  1.77 

  צורת מגורי�

  גר לבד

 לא גר לבד

  

49.0  

51.0 

    

25.0  

75.0 

    

51.0  

49.0 

  17.23** 

  מוצא

  אפריקה/אסיה

  אמריקה/ אירופה

 ישראל

  

43.9  

35.7  

20.4 

    

44.2  

48.4  

7.4 

    

17.0  

55.0  

28.0 

  29.18** 

  השכלה

  יסודית

  תיכונית

 גבוהה

  

37.4  

38.5  

24.1 

    

35.5  

30.1  

34.4 

    

22.3  

43.4  

34.3 

  8.55 

 **9.74 21.2 34  14.78 23.47  19.87 33.26  מש� מגורי� בשכונה

הערכת בריאות 

  עצמית

  טוב מאוד

  בינוני

 גרוע

  

  

13.0  

79.0  

8.0 

    

  

8.0  

82.0  

10.0 

    

  

23.0  

74.0  

3.0 

  12.09* 

ת /הערכת בריאות ב�

  זוג

  טוב מאוד

  בינוני

 גרוע

  

  

7.7  

74.4  

17.9 

    

  

7.0  

65.1  

27.9 

    

  

27.8  

61.1  

11.1 

  11.16* 

 תדירות יציאה
 מהבית

 6.48 2.09  6.44 2.06  7.29 2.33 4.88** 

p<0.5, **p<0.1, ***p<0.01  *  
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גיל  מש� מגורי� בשכונה

דמוגרפיי� �משתני� סוציו

דמוגרפיי� נבחרי� � משתני� סוציו: 1' תרשי� מס
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ת הזוג  /הערכת בריאות עצמית ושל ב�: 2' תרשי� מס

  

 

  

תרשי� מס

רמת אביב

תרשי� מס



 

 

 

 

�לפי ) 65מתחת לגיל ( לא זקני

  . הלוח ג� מצביע על המידה שבה שלוש השכונות דומות או שונות במאפייני� אלה

לא הממצאי� מראי� כי קיימי� הבדלי� מובהקי� בי� השכונות במשתני� הבאי� של הנחקרי� ה

. י�לא זקנמקצוע ותעסוקה של הנחקרי� ה

ומש� המגורי� של , מוצא, לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� השכונות מבחינת גיל

�כ� ג� ביד , מהנתוני� עולה כי בשכונת רמת אביב רואיינו יותר נשי� מגברי

א לגבי מצב משפחתי נמצ. רואיינו יותר גברי� והבדל זה נמצא מובהק

�שיעור הנשואי� ' ביפו ד, מהנחקרי� נשואי

הנחקרי� שגר לבד גבוה באופ� 

 15%!ביד אליהו ו 22% !בהשוואה ל

בעלי השכלה  33.3%!מהנחקרי� ה� בעלי השכלה תיכונית ו

ג� . יש השכלה גבוהה והבדל זה נמצא מובהק

שיעור הנחקרי� שה� ' בשכונת יפו ד

! בשכונת רמת אביב ו 15.4%לעומת 

 �בשכונות יד אליהו ורמת אביב אחוז הנחקרי� העוסקי

 תחומי� קיבו� תו�, לסטטיסטיקה

ס
מ

 '
ע
בו
ש
ב
ת 
בי
ה
מ
ת 
או
צי
י

תדירות יציאה  
)בשבוע(מהבית 
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  לא זקני�מאפייני הנחקרי� ה

לא זקני�מציג נתוני� סוציו דמוגרפיי� אודות הנחקרי� ה

הלוח ג� מצביע על המידה שבה שלוש השכונות דומות או שונות במאפייני� אלה

הממצאי� מראי� כי קיימי� הבדלי� מובהקי� בי� השכונות במשתני� הבאי� של הנחקרי� ה

מקצוע ותעסוקה של הנחקרי� ה, השכלה, צורת מגורי�, מצב משפחתי, מגדר

לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� השכונות מבחינת גיל, יחד ע� זאת

מהנתוני� עולה כי בשכונת רמת אביב רואיינו יותר נשי� מגברי�. הנחקרי� בשכונה

רואיינו יותר גברי� והבדל זה נמצא מובהק' אול� בשכונת יפו ד

מהנחקרי� נשואי� 48%בשכונת יד אליהו : הבדל מובהק בי� השכונות

הנחקרי� שגר לבד גבוה באופ�  לא זקני�שיעור ה' בשכונת יפו ד. 31%וברמת אביב  

בהשוואה ל, 35%משמעותי בהשוואה לשתי השכונות האחרות ועומד על 

מהנחקרי� ה� בעלי השכלה תיכונית ו 60.6%' בשכונת יפו ד. 

יש השכלה גבוהה והבדל זה נמצא מובהק 60% !לעומת השכונות האחרות בה� לכ

בשכונת יפו ד. 2בתחו� העיסוק נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� השכונות

לעומת , 24.2%נות האחרות ועומד על עצמאיי� גבוה לעומת השכו

בשכונות יד אליהו ורמת אביב אחוז הנחקרי� העוסקי� , בנוס/. בשכונת יד אליהו

                                         
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של הסטטיסטי השנתו� מתו� לקוחה לקטגוריות

6

6.2

6.4

6.6

6.8

7

7.2

7.4

יד אליהו 'יפו ד רמת אביב

ס
מ

 '
ע
בו
ש
ב
ת 
בי
ה
מ
ת 
או
צי
י

שכונות

)בשבוע(תדירות יציאה מהבית : 3' תרשי� מס

 

מאפייני הנחקרי� ה  .5.1.2

מציג נתוני� סוציו דמוגרפיי� אודות הנחקרי� ה 2' לוח מס

הלוח ג� מצביע על המידה שבה שלוש השכונות דומות או שונות במאפייני� אלה. שכונות

הממצאי� מראי� כי קיימי� הבדלי� מובהקי� בי� השכונות במשתני� הבאי� של הנחקרי� ה

�מגדר: זקני

יחד ע� זאת

הנחקרי� בשכונה

אול� בשכונת יפו ד, אליהו

הבדל מובהק בי� השכונות

 26.5%הוא 

משמעותי בהשוואה לשתי השכונות האחרות ועומד על 

. יבברמת אב

לעומת השכונות האחרות בה� לכ, גבוהה

בתחו� העיסוק נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� השכונות

עצמאיי� גבוה לעומת השכו

בשכונת יד אליהו 12.8%

                                               
2
לקטגוריות החלוקה 

� .דומי

רמת אביב

תרשי� מס
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שעוסקי� בתחו�  22.1%שהוא אחוז גבוה לעומת  40% !בבנקאות ושירותי� עסקיי� עומד על כ

רווחה ושירותי� , בעיסוקי� בתחו� שירותי בריאותהבדל משמעותי נוס/ נמצא . 'זה בשכונת יפו ד

מתושבי שכונות רמת אביב ויד אליהו עוסקי� בתחו� זה  20% !כ: קהילתיי� חברתיי� וחינו�

, עוסקי� בכ�' מתושבי יפו ד 30.5%בתחו� המסחר והתיקוני� . 'מתושבי יפו ד 6.3%לעומת 

ברמת אביב שיעור הסטודנטי� עומד  .מתושבי רמת אביב 5.1%מתושבי יד אליהו ו  8.5%לעומת 

הבדלי� נוספי� נמצאו ג� . 'בשכונת יפו ד 4.2%!בשכונת יד אליהו ו 11.7%לעומת , 21.8%על 

�מהנחקרי� לא עובדי� או  59.5%בשכונת רמת אביב  !ביחס להיק/ התעסוקה של הנחקרי

. 31%הוא עומד על ' וביפו ד 33.7%בעוד שביד אליהו שיעור זה עומד על , עובדי� במשרה חלקית

 לא זקני�רוב הנחקרי� ה. שני� 33.5!31הגיל הממוצע של הנחקרי� דומה בכל השכונות ונע בי� 

בשכונה היה א/ הוא  לא זקני�מש� המגורי� של הנחקרי� ה). 86%!77%בי� (ה� ילידי האר� 

  .שני� בממוצע 13!11דומה ונע בי� 

הכללית בעיר תל  לא זקני�ני� על אוכלוסיית הנתוני המחקר שוני� בחלק� ודומי� בחלק� לנתו

המראי� כי בכל אחת מהשכונות כמחצית , )2008, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(אביב 

בכיכר (ה� נשי�  לא זקני�מה 51.51%בשכונת רמת אביב  ! ה� נשי�  לא זקני�התושבי� ה

 לא זקני�מה 50.2%' דביפו , ה� נשי� לא זקני�מה 51.5%ביד אליהו , )ה� נשי� 51.5%המדינה 

 �, בהתאמה 36%!ו 68%, 73%בה� , וזאת בהשוואה לקבוצות הנחקרי�) נתוני תת רובע(ה� נשי

� 1.51%, נשואי� לא זקני�מה 45.7%ביחס למצב משפחתי עולה כי בשכונת יד אליהו . ה� נשי

 3.08%, נשואי� לא זקני�מה 50.76%' בשכונת יפו ד. רווקי� או גרושי� 52.73%אלמני� ו 

 0.76%, נשואי� לא זקני�מה 37.6%בשכונת רמת אביב . רווקי� או גרושי� 46.16% !אלמני� ו

אלמני� ו  1.9%, רווקי� לא זקני�מה 42%בכיכר המדינה (רווקי� או גרושי�  61.7%אלמני� ו 

56.1% � 48%זאת בהשוואה לממצאי המחקר לפיה� ). נתוני תת רובע) (רווקי� או גרושי

 �רק אחוז אחד בשכונות . נשואי�' בשכונת יפו ד 27%!ברמת אביב וכ 31%, ביד אליהומהנחקרי

מבחינת מוצא קיימי� נתוני� של . היו אלמני� וא/ לא אחד בשכונת יד אליהו' רמת אביב ויפו ד

. המתייחסי� לכל האזור הסטטיסטי וללא חלוקה לפי גיל) 2008(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

הנתוני� . א� ללא חלוקה לפי גיל, ני� הקיימי� ה� בחלוקה לפי תת רובעביחס להשכלה הנתו

�נמצא דמיו� בי� , בתחו� המקצועי. הללו נמצאי� בסעי/ המתאר את  מאפייני הנחקרי� הזקני

, שירותי� קהילתיי�, רווחה וסעד, השכונות מבחינת שיעור העוסקי� בתחו� שירותי בריאות

, )ברמת אביב 24.2%ו ' ביפו ד 23.3%, ביד אליהו 23.1%(ות חברתיי� וחינו� בכל אחת מהשכונ

 �ו ' ביפו ד 15.4%, ביד אליהו 13.5%(דמיו� בי� השכונות קיי� ג� בתחומי� של מסחר ותיקוני

הבדלי� ). ברמת אביב 5.6%ו' ביפו ד 5.9%, ביד אליהו 5%(ואירוח ומזו� ) ברמת אביב 11.5%

ברמת  9%ו ' ביפו ד 18.5%, ביד אליהו 11.3%(ה ובינוי משמעותיי� קיימי� בתחומי� של תעשיי

ו ' ביפו ד 26.4%, ביד אליהו 35.1%(שירותי� עסקיי� ותקשורת , ביטוח, בנקאות !ו) אביב

  .ס"נתוני� בנוגע להיק/ תעסוקה לא קיימי� בלמ). נתוני תת רובע(ברמת אביב  40.45%
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סטיות תק� , ממוצעי�, אחוזי�( לא זקני�ה מאפייני� סוציו דמוגרפיי� של הנחקרי�: 2' לוח מס

  )χ 2! ו )ANOVA)F וערכי

 χ  /F 2 רמת אביב !'שכונה ג 'יפו ד !'שכונה ב יד אליהו !'שכונה א משתנה

 % M SD % M SD % M SD  
 1.68 11.86 30.98  11.62 33.23  8.22 33.5  גיל

  מגדר

�  נשי

� גברי

  

68.0  

32.0 

    

36.0  

64.0 

    

73.0  

27.0 

  33.32** 

  מצב משפחתי

  נשוי

  אלמ�

 פרוד/ רווק/ גרוש

  

48.0  

0  

52.0 

    

26.5  

1.0  

72.5 

    

31.0  

1.0  

68.0 

  11.84* 

  צורת מגורי�

  גר לבד

 לא גר לבד

  

22.0  

78.0 

    

35.0  

65.0 

    

15.0  

85.0 

  11.29** 

  מוצא

  אפריקה/ אסיה

  אמריקה/ אירופה

 ישראל

  

5.1  

9.1  

85.8 

    

8.3  

14.4  

77.3 

    

2.1  

14.6  

83.3 

  5.54 

  השכלה

  יסודית

  תיכונית

 גבוהה

  

0  

37.0  

63.0 

    

6.1  

60.6  

33.3 

    

2.0  

36.0  

62.0 

  26.42** 

 1.00 11.25 10.64  14.8 13.06  11.54 11.04  מש� מגורי� בשכונה

 **57.62          מקצוע

    0   5.3   4.3 תעשייה ובינוי

, ביטוח, בנקאות

 �שירותי� עסקיי

 ותקשורת

40.4   22.1   35.9    

, שירותי בריאות

, רווחה וסעד

�, שירותי� קהילתיי

 חברתיי� וחינו�

20.2   6.3   19.2    

p<0.5, **p<0.1, ***p<0.01  *  



47 

 

, ממוצעי�, אחוזי�( לא זקני�מאפייני� סוציו דמוגרפיי� של הנחקרי� ה: )המש�( 2' לוח מס

 המש� )χ 2!ו )ANOVA)Fסטיות תק� וערכי 

 χ  /F 2 רמת אביב !'שכונה ג 'יפו ד !'שכונה ב יד אליהו !'שכונה א משתנה

 % M SD % M SD % M SD  
�    5.1   30.5   8.5 מסחר ותיקוני

    21.8   4.2   11.7 חייל/ סטודנט

    15.4   24.2   12.8 עצמאי

    2.6   7.4   2.1 אירוח ומזו�

  תעסוקה

  משרה מלאה

  חלקיתמשרה 

 לא עובד

  

66.3  

22.4  

11.3 

    

69.0  

22.0  

9.0 

    

40.5  

29.1  

30.4 

  22.9** 

p<0.5, **p<0.1, ***p<0.01 *  

  

  התפלגויות של המשתני� הבלתי תלויי� והתלויי�  .5.2

מציג את התפלגויות המשתני� התלויי� והבלתי תלויי� לפי שכונות ומידת ההבדלי�  3' לוח מס

  . הקיימי� ביניה�

�: הממצאי� מראי� כי קיימי� הבדלי� מובהקי� בי� השכונות במשתני� הבלתי תלויי� הבאי

 65אחוז בני , מספר שירותי� בשכונה, בשכונה וגילנות הזקני� כלפי עצמ� לא זקני�גילנות מצד ה

  . מידת ההיכרות ע� השכונה והערכת הזק� את הנגישות בשכונה, ויותר בשכונה

  

בשכונת רמת אביב והיא  לא זקני�מתו� הנתוני� עולה כי קיימת מעט גילנות אצל ה :גילנות 

) 11.60= סטיית תק�( 38.61נמוכה מזו הקיימת בשכונות האחרות ועומדת על ציו� ממוצע של 

בשכונת יד אליהו  הציו� הממוצע . כאשר ציו� נמו� משק/ פחות גילנות 102!17בטווח ציוני� שבי� 

. רמת גילנות מתונה !)12.33= סטיית תק�( 45.17' ובשכונת יפו ד, )11.59= יית תק�סט( 40.85הוא 

גילנות בקרב . רמת הגילנות בקרב אלה שאינ� זקני� היא נמוכה עד מתונה, במילי� אחרות

ורמת אביב היא מתונה א� נמוכה מעט מזו הקיימת בשכונת יד ' הזקני� עצמ� בשכונות יפו ד

 50.75בשכונת רמת אביב הוא , )10.93= סטיית תק� ( 50.42הממוצע הוא  הציו�' ביפו ד. אליהו

  ).4' תרשי� מס) (10.25=סטיית תק�( 54.77ובשכונת יד אליהו ) 11.72= סטיית תק�(

  

מתו� הנתוני� עולה כי בשכונת רמת אביב קיי� מספר השירותי� הרב  :מספר שירותי� בשכונה

 45ביד אליהו , 55ברמת אביב מספר השירותי� הוא  .ביותר בהשוואה לשתי השכונות האחרות

  ). 5' תרשי� מס( 22' וביפו ד

  

מתו� הנתוני� עולה כי בשכונת רמת אביב אחוז הזקני� הגבוה ביותר  :ויותר בשכונה 65אחוז בני 

בשכונת יד אליהו אחוז הזקני� עומד על , 21.3%בהשוואה לשתי השכונות האחרות והוא עומד על 

  ).6' תרשי� מס( 14.3% !'וביפו ד 19.0%
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, 18.15 ציו� ממוצע של(תושבי רמת אביב מכירי� את שכונת� טוב יותר : היכרות ע� השכונה

בשכונת יד אליהו (לעומת תושבי השכונות האחרות ) 25!5בטווח ציוני� שבי�  4.14= סטיית תק�

כלומר רמת ההיכרות של תושבי רמת ). 4.41= סטיית תק�, 15.89' ויפו ד 3.86= סטיית תק�, 17.27

  .נמוכה ! היא בינונית' גבוהה ושל יפו ד !אביב ויד אליהו ע� שכונת� היא בינונית

  

שכונת רמת אביב ויד אליהו מוערכות כיותר נגישות בהשוואה :  ערכת הזק� את הנגישות בשכונהה

, )8.54= סטיית תק�( 38.87הציו� הממוצע למדד זה בשכונת רמת אביב הוא  !' לשכונת יפו ד

בטווח ) 9.00=סטיית תק�( 34.78הוא  ' וביפו ד) 7.96= סטיית תק�( 38.65בשכונת יד אליהו הוא 

 ! 'גבוהה וביפו ד !בשכונות רמת אביב ויד אליהו רמת הנגישות בינונית, כלומר 58 -0ני� שבי� ציו

  .נמוכה !בינונית

  

= ציו� (שכונת יד אליהו נתפסת בקרב תושבי השכונה כבטוחה ביותר : הערכת הבטיחות בשכונה

 3.09= ציו�( שכונת רמת אביב נתפסת בקרב תושביה מעט פחות בטוחה, )1.39= וסטיית תק� 3.22

) 1.47= וסטיית תק� 2.86= ציו�(נתפסת כהכי פחות בטוחה ' שכונת יפו ד, )1.48= וסטיית תק�

ההבדלי� בי� השכונות בנושא הבטיחות לא נמצאו מובהקי� באופ� . 5 ! 0בטווח הציוני� שבי� 

  .סטטיסטי

  

   !משתנה תלוי

השילוב החברתי הכולל ובחלק  נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� השכונות ג� במידת: שילוב חברתי

, תדירות השתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי�: הממדי� כוללי�(ממימדיו של משתנה זה 

�במדד ). תחושת שייכות וקשר לשכונה, שימוש במקורות מידע, מידת ההיכרות ע� השכני

מתושבי המשולב של שילוב חברתי נמצא כי תושבי יד אליהו ורמת אביב משולבי� חברתית יותר 

!ו, 13.67= ברמת אביב וסטיית תק� 71.00לעומת , 13.53=סטיית תק�, 72.55ביד אליהו (' יפו ד

כלומר מידת השילוב החברתי של . 131 !30בטווח ציוני� שבי� ) 12.41= וסטיית תק�' ביפו ד 63.60

  .בינונית ! 'הזקני� בשכונות יד אליהו ורמת אביב היא גבוהה ושל זקני יפו ד

  

�רמת ההשתתפות בפעילויות ושימוש : תדירות ההשתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי

ביד  28.97ציו� ממוצע (בשירותי� נמצאה דומה וברמה בינונית בשכונות רמת אביב ויד אליהו 

, )60 !12בטווח ציוני� שבי�  7.50= וסטיית תק�, 28.76!וברמת אביב  7.09= וסטיית תק�, אליהו

  . ש� רמת השילוב נמוכה', בשכונת יפו ד)6.33= סטיית תק�( 22.87ל לעומת ממוצע ש

  

�תושבי יד אליהו מכירי� יותר שכני� בהשוואה לתושבי שכונות רמת אביב : היכרות ע� השכני

 6.56= וסטיית תק� 18.03, בשכונת יד אליהו 6.41= וסטיית תק� 18.53ציו� ממוצע של (' ויפו ד

רמת  !כלומר). 30 !5בטווח ציוני� שבי� ' ביפו ד 5.01= וסטיית תק�  16.25! ברמת אביב וממוצע 

 !'גבוהה ושל תושבי יפו ד ! ההיכרות של תושבי יד אליהו ורמת אביב ע� שכניה� היא בינונית

  . בינונית
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תושבי שכונת רמת אביב עושי� שימוש ביותר מקורות מידע בהשוואה לשתי : שימוש במידע

, 1.09= סטיית תק�, ברמת אביב 12.82= ציו�(� בכל השכונות דומה א� הציו, השכונות האחרות

בטווח ציוני� ) 3.25= סטיית תק�', ביפו ד 12.15ציו� , 2.08= סטיית תק�, ביד אליהו 12.56= ציו�

  . ומימד השילוב הזה לא מובהק מבחינה סטטיסטית 16 !8שבי� 

  

� יותר שייכות וקשר לשכונה תושבי שכונת יד אליהו חשי: תחושת שייכות וקשר לשכונה

= סטיית תק�, ביד אליהו 12.56= ציו�(א� הציו� בכל השכונות דומה , בהשוואה לשכונות האחרות

בטווח ) 3.44= סטיית תק�, ברמת אביב 11.70ציו� , 3.25= סטיית תק�', ביפו ד 12.15= ציו�, 3.02

  .טיתומימד השילוב הזה לא מובהק מבחינה סטטיס 25 !5ציוני� שבי� 

מתו� הממצאי� עולה כי שכונת יד אליהו זוכה לציוני� הגבוהי� ביותר ברוב מימדי 

תחושת , היכרות ע� השכני�, תדירות השתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי�(השילוב החברתי 

. לעומת שתי השכונות האחרות" שילוב חברתי"ובמשתנה התלוי הכולל של ) שייכות וקשר לשכונה

ב זוכה לציוני� הגבוהי� ביותר במימד השילוב החברתי של שימוש במידע לעומת שכונת רמת אבי

  .לא זוכה לציו� גבוה בא/ אחד ממימדי השילוב החברתי' שכונת יפו ד. שתי השכונות האחרות
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  התפלגויות של המשתני� הבלתי תלויי� והתלויי�: 3' לוח מס

� ²χ /F רמת אביב !'שכונה ג 'יפו ד !'שכונה ב ויד אליה !'שכונה א משתני

 % M SD N % M SD N % M SD N  

 לא זקני�גילנות בקרב ה

 בשכונה

 40.85 11.59   45.17 12.33   38.61 11.60  30E1.142*** 

 *4.69  11.72 50.75   10.93 50.42   10.25 54.77  גילנות בקרב הזקני� בשכונה

מספר  !מאפייני השכונה

 שירותי� בשכונה

   45    22    55 600.0*** 

 65אחוז בני  !מאפייני השכונה

 ויותר בשכונה

19.0    14.3    21.3    E306.336*** 

 **7.24  4.14 18.15   4.41 15.89   3.86 17.27  היכרות ע� השכונה

 **7.31  8.54 38.87   9.00 34.78   7.96 38.65  הערכת הנגישות בשכונה

 1.58  1.48 3.09   1.47 2.86   1.39 3.22  הערכת הבטיחות בשכונה

p<0.5, **p<0.1, ***p<0.01 *



51 

 

  התפלגויות של המשתני� הבלתי תלויי� והתלויי�: המש� 3' לוח מס

� ²χ /F רמת אביב !'שכונה ג 'יפו ד !'שכונה ב יד אליהו !'שכונה א משתני

 % M SD N % M SD N % M SD N  
 ***15.21  13.67 71.00   12.41 63.60   13.53 72.55  שילוב חברתי

              :מימדי השילוב החברתי

תדירות השתתפות בפעילויות 

� ושימוש בשירותי

 28.97 7.09   22.87 6.33   28.76 7.5  24.53*** 

� *3.90  6.56 18.03   5.01 16.25   6.41 18.53  היכרות ע� השכני

 2.51  1.9 12.82   2.11 12.18   2.08 12.56  3שימוש במקורות מידע

 1.68  3.44 11.70   3.25 12.15   3.02 12.56  תחושת שייכות וקשר לשכונה

p<0.5, **p<0.1, ***p<0.01 *  

  

                                                
3
 משתמש= 2, משתמש לא= 1 כאשר שימוש לפי הזק� י"ע סווג מידע מקור כל. מידע מקורות רשימת י"עפ שימוש הזק� עושה מידע מקורות באילו 
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גילנות בקרב  
  �הזקני
בשכונה

  �היכרות ע
השכונה

הערכת  
נגישות  
השכונה

שילוב  
חברתי

תדירות  
השתתפות  
בפעילויות  
ושימוש  
�בשירותי

  �היכרות ע

משתני� תלויי� ובלתי תלויי�

כאשר ההבדלי� בי�  (ממוצע משתני� תלויי� ובלתי תלויי� : 4' תרשי� מס
)השכונות מובהקי�

יד אליהו 'יפו ד רמת אביב

שכונה

מספר שירותי� בשכונה: 5' תרשי� מס

  �היכרות ע
�השכני

תרשי� מס

רמת אביב

תרשי� מס



  

  . המתאמי� בי� המשתני� התלויי� והבלתי תלויי� יוצגו לפי ההשערות שהועלו במחקר

מוצגי� המתאמי� בי�  7!6בלוחות 

!10ולוחות ' מציגי� המתאמי� לגבי שכונת יפו ד

הכולל (� בשכונה לבי� מידת השילוב החברתי 

�שימוש , היכרות ע� השכני�, תדירות השתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי

: ני� בשכונהשל הזק)  תחושת שייכות וקשר לשכונה

  .כ� מידת השילוב החברתי תהיה גבוהה  יותר

�. לבי� מידת השילוב החברתי של הזקני

. כ� רמת השילוב החברתי נמוכה יותר

 לא זקני�נמצא קשר מובהק סטטיסטית בי� גילנות בקרב ה

ככל שקיימת יותר גילנות כ� תדירות ההשתתפות 

 �בפעילויות ושימוש בשירותי� נמוכה יותר והזקני� מבלי� פחות ע� חברי� מהעבר וע� חברי

חשוב להדגיש כי המתא� בי� גילנות בקרב 

. תדירות השתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי� הוא נמו�

א� הוא נמו� ולכ� יש להסביר את יתרת השונות 

רה זו ברמה השכונתית היות ונעשה שימוש בציו� ממוצע של גילנות לכל שכונה 
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  ניתוחי� דו משתניי� ובדיקת השערות

המתאמי� בי� המשתני� התלויי� והבלתי תלויי� יוצגו לפי ההשערות שהועלו במחקר

בלוחות , מוצגי� המתאמי� ברמה הכלל עירונית 5 !ו

מציגי� המתאמי� לגבי שכונת יפו ד 9!8לוחות , משתני� אלה לגבי שכונת יד אליהו

� בשכונת רמת אביבמתייחסי� למתאמי.  

� בשכונה לבי� מידת השילוב החברתי לא זקניקיי� קשר בי� גילנות בקרב  ה

תדירות השתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי�:את מימדי השילוב

תחושת שייכות וקשר לשכונה, מספר מקורות וסוג המידע !במקורות מידע

כ� מידת השילוב החברתי תהיה גבוהה  יותר, ככל שקיימת פחות גילנות

לבי� מידת השילוב החברתי של הזקני� לא זקני�נמצא קשר שלילי מובהק בי� גילנות בקרב ה

כ� רמת השילוב החברתי נמוכה יותר לא זקני�ככל שקיימת יותר גילנות בקרב  ה

נמצא קשר מובהק סטטיסטית בי� גילנות בקרב ה, בנוס/. ערהמבחינה זו אוששה ההש

ככל שקיימת יותר גילנות כ� תדירות ההשתתפות : לבי� מימדי� מסוימי� של שילוב חברתי

 �בפעילויות ושימוש בשירותי� נמוכה יותר והזקני� מבלי� פחות ע� חברי� מהעבר וע� חברי

 �חשוב להדגיש כי המתא� בי� גילנות בקרב , ע� זאת). 5, 4' לוחות מס(חדשי� בפעילויות לזקני

תדירות השתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי� הוא נמו�, הלא זקני� לבי� שילוב חברתי

�א� הוא נמו� ולכ� יש להסביר את יתרת השונות , נית� לומר כי קיי� מתא� בי� המשתני

  .באמצעות ניתוח רב משתני

רה זו ברמה השכונתית היות ונעשה שימוש בציו� ממוצע של גילנות לכל שכונה לא נית� לבדוק השע

  .ולכ� המשתנה ברמה השכונתית הוא קבוע

   

יד אליהו 'יפו ד רמת אביב
שכונה

ויותר בשכונה 65אחוז בני : 6' תרשי� מס

  

ניתוחי� דו משתניי� ובדיקת השערות  .5.3

המתאמי� בי� המשתני� התלויי� והבלתי תלויי� יוצגו לפי ההשערות שהועלו במחקר

ו 4בלוחות 

משתני� אלה לגבי שכונת יד אליהו

מתייחסי� למתאמי 11

  

קיי� קשר בי� גילנות בקרב  ה: 1השערה 

את מימדי השילוב

במקורות מידע

ככל שקיימת פחות גילנות

נמצא קשר שלילי מובהק בי� גילנות בקרב ה

ככל שקיימת יותר גילנות בקרב  ה, כלומר

מבחינה זו אוששה ההש

לבי� מימדי� מסוימי� של שילוב חברתי

 �בפעילויות ושימוש בשירותי� נמוכה יותר והזקני� מבלי� פחות ע� חברי� מהעבר וע� חברי

 �חדשי� בפעילויות לזקני

הלא זקני� לבי� שילוב חברתי

נית� לומר כי קיי� מתא� בי� המשתני�, כלומר

באמצעות ניתוח רב משתני

לא נית� לבדוק השע

ולכ� המשתנה ברמה השכונתית הוא קבוע

רמת אביב

תרשי� מס
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ככל שקיימת פחות : קיי� קשר בי� גילנות בקרב הזקני�  עצמ� לבי� שילוב חברתי :2השערה 

  .גילנות בקרב הזקני� כ� מידת השילוב החברתי בסביבת� תהיה רבה יותר

מצא קשר מובהק בי� גילנות בקרב הזקני� עצמ� לבי� שילוב חברתי ומבחינה זו הופרכה לא נ

נמצא קשר שלילי מובהק סטטיסטית בי� גילנות בקרב הזקני� עצמ� לבי� , יחד ע� זאת. ההשערה

ככל שקיימת יותר גילנות אצל הזקני� עצמ� , כלומר.  המימד של תחושת קשר ושייכות לשכונה

המתא� בי� גילנות בקרב הזקני� לשייכות . ות והקשר לשכונה נמוכי� יותרכ� תחושת השייכ

  .לכ� יש להסביר את יתרת השונות באמצעות ניתוח רב משתני, וקשר לשכונה הוא נמו�

בשכונת יד אליהו נמצא קשר שלילי מובהק בי� גילנות בקרב  הזקני� עצמ� לבי� מידת השילוב 

�ככל שקיימת יותר גילנות בקרב הזקני� כ� רמת השילוב החברתי , כלומר. החברתי של הזקני

בנוס/ נמצא קשר מובהק סטטיסטית בי� גילנות בקרב . מבחינה זו אוששה ההשערה. נמוכה יותר

ככל שקיימת יותר גילנות בקרב  זקני�  כ� : � מימדי� מסוימי� של שילוב חברתיהזקני� לבי

שימוש במספר מקורות מידע , תדירות ההשתתפות בפעילויות והשימוש בשירותי� נמוכי� יותר

חשוב להדגיש כי , ע� זאת). 7!6לוחות  (מצומצ� יותר ותחושת שייכות לשכונה נמוכה יותר 

 �א� הוא , נית� לומר כי קיי� מתא� בי� המשתני� !כלומר. נמוכי�המתאמי� בי� המשתני� ה

  .נמו� ולכ� יש להסביר את יתרת השונות באמצעות ניתוח רב משתני

לא נמצא קשר מובהק בי� גילנות בקרב הזקני� לבי� שילוב חברתי ומבחינה זו ' בשכונת יפו ד

  ).9!8לוחות (הופרכה ההשערה 

ובהק בי� גילנות בקרב  הזקני� לבי� שילוב חברתי ומבחינה זו בשכונת רמת אביב לא נמצא קשר מ

  ). 11, 10לוחות (הופרכה ההשערה 

  

קיי� קשר בי� הערכת הזק� את הנגישות בשכונה לבי� מידת השילוב החברתי של . 3השערה 

�כ� מידת  השילוב החברתי תהיה , ככל שהזק� מערי� את הנגישות בשכונה כטובה יותר. הזקני

  .ותרגבוהה י

נמצא קשר חיובי מובהק בי� הערכת הזק� את הנגישות בשכונה לבי� מידת השילוב החברתי של 

�ככל שהערכת הזק� את הנגישות בשכונה גבוהה יותר כ� מידת השילוב החברתי , כלומר. הזקני

בנוס/ נמצא קשר מובהק סטטיסטית בי� הערכת הזק� . מבחינה זו אוששה ההשערה. גבוהה יותר

ככל שהערכת הזק� את הנגישות : שות בשכונה לבי� מימדי� מסוימי� של שילוב חברתיאת הנגי

ההיכרות , כ� תדירות ההשתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי� רבה יותר, בשכונה גבוהה יותר

הזקני� משתמשי� במספר גדול יותר של מקורות מידע ותחושת שייכות , ע� השכני� רבה יותר

  ).5, 4לוחות  (ותר וקשר לשכונה גבוהות י

לבי� מידת  בשכונת יד אליהו נמצא קשר חיובי מובהק בי� הערכת הזק� את הנגישות בשכונה

�ככל שהערכת הזק� את הנגישות בשכונה גבוהה יותר כ� , כלומר. השילוב החברתי של הזקני

בנוס/ נמצא קשר מובהק . מבחינה זו אוששה ההשערה. מידת השילוב החברתי גבוהה יותר

ככל : טטיסטית בי� הערכת הזק� את הנגישות בשכונה לבי� ממדי� מסוימי� של שילוב חברתיס

כ� תדירות ההשתתפות בפעילויות ושימוש , שהערכת הזק� את הנגישות בשכונה גבוהה יותר

ההיכרות ע� השכני� רבה יותר והזקני� משתמשי� במספר גדול יותר של , בשירותי� רבה יותר

  ).7, 6ת  לוחו(מקורות מידע 

לבי� מידת השילוב  נמצא קשר חיובי מובהק בי� הערכת הזק� את הנגישות בשכונה' בשכונת יפו ד

�ככל שהערכת הזק� את הנגישות בשכונה גבוהה יותר כ� מידת , כלומר. החברתי של הזקני
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בנוס/ נמצא קשר מובהק סטטיסטית . מבחינה זו אוששה ההשערה. השילוב החברתי גבוהה יותר

ככל שהערכת : הערכת הזק� את הנגישות בשכונה לבי� מימדי� מסוימי� של שילוב חברתי בי�

הזק� את הנגישות בשכונה גבוהה יותר כ� תדירות השתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי� רבה 

הזקני� משתמשי� במספר גדול יותר של מקורות מידע , ההיכרות ע� השכני� רבה יותר, יותר

חשוב להדגיש כי המתא� בי� , ע� זאת ).9, 8לוחות (כונה גבוהות יותר ותחושת השייכות לש

�תחושת שייכות וקשר לשכונה ושימוש , הערכת הנגישות בשכונה לבי� היכרות ע� השכני

א� הוא נמו� ולכ� יש , נית� לומר כי קיי� מתא� בי� המשתני� !כלומר. במקורות מידע הוא נמו�

  .ניתוח רב משתנילהסביר את יתרת השונות באמצעות 

בשכונת רמת אביב נמצא קשר חיובי מובהק בי� הערכת הזק� את הנגישות בשכונה לבי� מידת 

�ככל שהערכת הזק� את הנגישות בשכונה גבוהה יותר כ� , כלומר. השילוב החברתי של הזקני

בנוס/ נמצא קשר מובהק . מבחינה זו אוששה ההשערה. מידת השילוב החברתי גבוהה יותר

ככל : סטית בי� הערכת הזק� את הנגישות בשכונה לבי� מימדי� מסוימי� של שילוב חברתיסטטי

שהערכת הזק� את הנגישות בשכונה גבוהה יותר כ� תדירות ההשתתפות בפעילויות ושימוש 

הזקני� משתמשי� במספר גדול יותר של , ההיכרות ע� השכני� רבה יותר, בשירותי� רבה יותר

  ).11, 10לוחות (שייכות לשכונה גבוהות יותר מקורות מידע ותחושת ה

  

קיי� קשר בי� מאפייני השכונה מבחינת כמות השירותי� שהיא מציעה  לבי� שילוב . 4השערה  

  .כ� השילוב החברתי גבוה יותר, ככל שהיצע השירותי� גדול יותר. חברתי של  הזקני� בשכונה

ונה לבי� מידת השילוב החברתי של נמצא קשר חיובי מובהק בי� היצע השירותי� הקיי� בשכ

כ� מידת השילוב החברתי , ככל שמספר השירותי� בשכונה גדול יותר ! כלומר. הזקני� בשכונה

בנוס/ נמצא קשר מובהק סטטיסטית בי� היצע . מבחינה זו אוששה ההשערה. גבוהה יותר

רב יותר כ�  ככל שמספר השירותי�: השירותי� בשכונה לבי� ממדי� מסוימי� של שילוב חברתי

ההיכרות ע� השכני� רבה יותר , תדירות ההשתתפות בפעילויות והשימוש בשירותי� רבה יותר

המתא� בי� , ע� זאת ).5, 4' לוחות מס(והזקני� משתמשי� במספר גדול יותר של מקורות מידע 

י� קי !כלומר. השירותי� בשכונה לבי� היכרות ע� השכני� ושימוש במקורות מידע הוא נמו�' מס

�  .א� הוא נמו� ולכ� יש להסביר את יתרת השונות באמצעות ניתוח רב משתני, מתא� בי� המשתני

  

. קיי� קשר בי� מידת ההיכרות ע� השכונה לבי� מידת השילוב החברתי של הזקני�. 5 השערה

  .כ� מידת השילוב החברתי בשכונה גבוהה יותר, ככל שההיכרות ע� השכונה  רבה יותר

. י מובהק בי� מידת ההיכרות ע� השכונה לבי� מידת השילוב החברתי של הזקני�נמצא קשר חיוב

. ככל שמידת ההיכרות ע� השכונה גבוהה יותר כ� מידת השילוב החברתי גבוהה יותר, כלומר

בנוס/ נמצא קשר מובהק סטטיסטית בי� מידת ההיכרות ע� השכונה . מבחינה זו אוששה ההשערה

ככל שההיכרות ע� השכונה גבוהה יותר כ� תדירות : וב חברתילבי� ממדי� מסוימי� של שיל

ההיכרות ע� השכני� רבה יותר והזקני� , ההשתתפות בפעילויות והשימוש בשירותי� רבה יותר

  ).5, 4' לוחות מס(משתמשי� במספר גדול יותר של מקורות מידע 

לבי� מידת השילוב  בשכונת יד אליהו נמצא קשר חיובי מובהק בי� מידת ההיכרות ע� השכונה

�ככל שההיכרות ע� השכונה רבה יותר כ� מידת השילוב החברתי , כלומר. החברתי של הזקני

בנוס/ נמצא קשר מובהק סטטיסטית בי� מידת היכרות . מבחינה זו אוששה ההשערה. גבוהה יותר

כ�  ככל שההיכרות ע� השכונה גבוהה יותר: ע� השכונה לבי� ממדי� מסוימי� של שילוב חברתי
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, ההיכרות ע� השכני� רבה יותר, תדירות ההשתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי� רבה יותר

הזקני� משתמשי� במספר גדול יותר של מקורות מידע ותחושת השייכות והקשר לשכונה גבוהות 

ג� כא� המתא� בי� היכרות ע� השכונה לתחושת שייכות וקשר לשכונה  ).7, 6' לוחות מס(יותר  

א� הוא נמו� ולכ� יש להסביר את יתרת השונות , נמצא מתא� בי� המשתני� !� כלומרהוא נמו

  .באמצעות ניתוח רב משתני

לבי� מידת השילוב  נמצא קשר חיובי מובהק בי� מידת ההיכרות ע� השכונה' בשכונת יפו ד

�ככל שמידת ההיכרות ע� השכונה רבה יותר כ� מידת השילוב , כלומר. החברתי של הזקני

בנוס/ נמצא קשר מובהק סטטיסטית בי� מידת . מבחינה זו אוששה ההשערה. ברתי גבוהה יותרהח

ככל שההיכרות ע� השכונה רבה : ההיכרות ע� השכונה לבי� ממדי� מסוימי� של שילוב חברתי

, יותר כ� תדירות ההשתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי� וההיכרות ע� השכני� רבה יותר

ספר גדול יותר של מקורות מידע ותחושת השייכות והקשר לשכונה גבוהות הזקני� משתמשי� במ

. המתא� בי� היכרות ע� השכונה לתחושת שייכות וקשר לשכונה הוא נמו�). 9, 8לוחות (יותר 

א� הוא נמו� ולכ� יש להסביר את יתרת השונות , נית� לומר כי קיי� מתא� בי� המשתני� !כלומר

  .באמצעות ניתוח רב משתני

לבי� מידת השילוב  שכונת רמת אביב נמצא קשר חיובי מובהק בי� מידת ההיכרות ע� השכונהב

�ככל שמידת ההיכרות ע� השכונה גבוהה יותר כ� מידת השילוב , כלומר. החברתי של הזקני

בנוס/ נמצא קשר מובהק סטטיסטית בי� . מבחינה זו אוששה ההשערה. החברתי גבוהה יותר

ככל שההיכרות ע� השכונה רבה : � ממדי� מסוימי� של שילוב חברתיהיכרות ע� השכונה לבי

, יותר כ� תדירות ההשתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי� וההיכרות ע� השכני� רבה יותר

ג� בשכונה זו נמצא כי  ).11, 10לוחות (והזקני� משתמשי� במספר גדול יותר של מקורות מידע 

נית� לומר כי קיי�  ! במקורות מידע הוא נמו� כלומרהמתא� בי� היכרות ע� השכונה לשימוש 

�  .א� הוא נמו� ולכ� יש להסביר את יתרת השונות באמצעות ניתוח רב משתני, מתא� בי� המשתני

  

, כלומר –קיי� קשר  בי� שיעור הזקני� בשכונה לבי� מידתה שילוב� החברתי בשכונה . 6השערה 

  .ככל ששיעור הזקני� בשכונה גבוה יותר כ� ה�  משולבי� יותר וההיפ�

 �נמצא קשר חיובי מובהק בי� שיעור הזקני� בשכונה לבי� מידת השילוב החברתי של הזקני

. כ� מידת השילוב החברתי גבוהה יותר, גבוה יותרככל שאחוז הזקני� בשכונה , כלומר. בשכונה

בנוס/ נמצא קשר מובהק סטטיסטית בי� שיעור הזקני� בשכונה . מבחינה זו אוששה ההשערה

ככל שאחוז הזקני� בשכונה גבוה יותר כ� תדירות : לבי� ממדי� מסוימי� של שילוב חברתי

ע� השכני� רבה יותר והזקני� ההיכרות , ההשתתפות בפעילויות והשימוש בשירותי� רבה יותר

המתא� בי� שיעור , ע� זאת ).5, 4' לוחות מס(משתמשי� במספר גדול יותר של מקורות מידע 

נית� לומר כי  !כלומר. הזקני� בשכונה לבי� היכרות ע� השכני� ושימוש במקורות מידע הוא נמו�

�ות באמצעות ניתוח רב א� הוא נמו� ולכ� יש להסביר את יתרת השונ, קיי� מתא� בי� המשתני

  .משתני

  

קיי� קשר בי� הערכת הזק� את הבטיחות בשכונה לבי� מידת השילוב החברתי של . 7השערה 

�כ� מידת השילוב החברתי גבוהה , ככל שהזק� מערי� את הבטיחות בשכונה כטובה יותר. הזקני

  .יותר
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ת השילוב החברתי של לבי� מיד נמצא קשר חיובי מובהק בי� הערכת הזק� את הבטיחות בשכונה

�ככל שהזק� הערי� את הבטיחות בשכונה כטובה יותר כ� מידת השילוב החברתי , כלומר. הזקני

בנוס/ נמצא קשר מובהק סטטיסטית בי� הערכת הזק� . מבחינה זו אוששה ההשערה. גבוהה יותר

טיחות ככל שהזק� הערי� את הב: את הבטיחות בשכונה לבי� ממדי� מסוימי� של שילוב חברתי

 �בשכונה כטובה יותר כ� תדירות ההשתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי� וההיכרות ע� השכני

הזקני� משתמשי� במספר רב יותר של מקורות מידע ותחושת השייכות לשכונה , רבי� יותר

כי המתא� בי� הערכת הבטיחות , ע� זאת, הממצאי� מראי� ).5, 4' לוחות מס(גבוהי� יותר 

. תחושת השייכות והקשר לשכונה ושימוש במקורות מידע הוא נמו�, רות ע� השכני�בשכונה להיכ

א� הוא נמו� ולכ� יש להסביר את יתרת השונות באמצעות , קיי� מתא� בי� המשתני� !כלומר

  .ניתוח רב משתני

  

בשכונת יד אליהו לא נמצא קשר מובהק בי� הערכת הזק� את הבטיחות בשכונה לבי� שילוב חברתי 

נמצא קשר חיובי מובהק בי� הערכת הזק� את , יחד ע� זאת. חינה זו הופרכה ההשערהומב

ככל שהזק� מערי� את , כלומר). 7, 6לוחות (הבטיחות בשכונה לבי� שימוש במקורות מידע 

כמו . הבטיחות בשכונה כטובה יותר כ� הזקני� משתמשי� במספר רב יותר של מקורות מידע

�א� בי� הערכת הבטיחות ביד אליהו לשימוש במקורות מידע הוא המת, בשאר אוכלוסיית המדג

א� הוא נמו� ולכ� יש להסביר את יתרת , נית� לומר כי קיי� מתא� בי� המשתני� !כלומר. נמו�

  .השונות באמצעות ניתוח רב משתני

לבי� מידת השילוב  נמצא קשר חיובי מובהק בי� הערכת הזק� את הבטיחות בשכונה' בשכונת יפו ד

ככל שהזק� הערי� את מידת הבטיחות בשכונה כטובה יותר כ� מידת , כלומר. חברתי של הזקני�ה

בנוס/ נמצא קשר מובהק סטטיסטית . מבחינה זו אוששה ההשערה. השילוב החברתי גבוהה יותר

ככל שהזק� : בי� הערכת הזק� את הבטיחות בשכונה לבי� ממדי� מסוימי� של שילוב חברתי

וחה יותר כ� תדירות השתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי� גבוה יותר הערי� שהשכונה בט

   ).9, 8לוחות (ותחושת השייכות לשכונה גבוהי� יותר 

לבי�  בשכונת רמת אביב נמצא קשר חיובי מובהק בי� הערכת הזק� את מידת הבטיחות בשכונה

�בטוחה יותר כ� מידת ככל שהזק� הערי� את השכונה כ, כלומר. מידת השילוב החברתי של הזקני

בנוס/ נמצא קשר מובהק סטטיסטית . מבחינה זו אוששה ההשערה. השילוב החברתי גבוהה יותר

ככל שהזק� הערי� : בי� הערכת הזק� את בטיחות השכונה לבי� ממדי� מסוימי� של שילוב חברתי

ת ע� את השכונה כבטוחה יותר כ� תדירות ההשתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי� וההיכרו

  ).11, 10לוחות (השכני� רבי� יותר והזקני� משתמשי� במספר רב יותר של מקורות מידע 
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  כלל עירוני !המתאמי� שבי� המשתני� התלויי� והבלתי תלויי�: 4' לוח מס

תדירות השתתפות בפעילויות  שילוב חברתי 
� ושימוש בשירותי

� היכרות ע� השכני

� מובהקות R מובהקות R מובהקות R משתני� בלתי תלויי

לא גילנות בקרב ה

� בשכונה זקני

0.11! 0.05 0.16! 0.01 0.07 0.24 

 �גילנות בקרב  הזקני

� עצמ

0.07! 0.22 0.37! 0.52 0.06! 0.31 

' מס !מאפייני השכונה

 שירותי� בשכונה

0.26 0.00 0.36 0.00 0.14 0.02 

אחוז  !מאפייני השכונה

 ויותר 65בני 

0.25 0.00 0.35 0.00 0.14 0.02 

 0.00 0.35 0.00 0.37 0.00 0.43 היכרות ע� השכונה

הערכת הנגישות 

 בשכונה

0.46 0.00 0.41 0.00 0.34 0.00 

הערכת הבטיחות 

 בשכונה

0.28 0.00 0.28 0.00 0.21 0.00 

  

� שימוש במקורות מידע תחושת שייכות וקשר לשכונה משתני� תלויי

� מובהקות R מובהקות R משתני� בלתי תלויי

 0.12 !0.01 0.27 !0.07 בשכונה לא זקני�גילנות בקרב ה

� 0.28 !0.06 0.04 !0.12 גילנות בקרב הזקני� עצמ

שירותי� ' מס !מאפייני השכונה

 בשכונה

0.04! 0.56 0.13 0.03 

 0.03 0.13 0.53 !0.04 ויותר 65אחוז בני  !מאפייני השכונה

 0.00 0.28 0.10 0.09 היכרות ע� השכונה

 0.00 0.33 0.00 0.25 הערכת הנגישות בשכונה

 0.00 0.21 0.01 0.16 הערכת הבטיחות בשכונה 
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מסכ� את הממצאי� שמצביעי� על קשרי� מובהקי� בי� המשתני� הבלתי תלויי� לבי�  5לוח 

�  .המשתנה התלוי על מימדיו השוני

  כלל עירוני  !מתאמי� דו משתניי� מובהקי�: 5' לוח מס

  משתנה תלוי

 

שילוב 
 חברתי

 ממדי השילוב החברתי

תדירות ההשתתפות   משתנה בלתי תלוי
  בפעילויות

� ושימוש בשירותי

 �  היכרות ע
� השכני

תחושת שייכות 
 וקשר לשכונה

שימוש במקורות 
 מידע

לא גילנות בקרב ה
� בשכונהזקני + + ! ! ! 

גילנות בקרב 
� ! + ! ! ! הזקני� עצמ

 !מאפייני השכונה
שירותי� ' מס

 בשכונה
+ + + ! + 

 !מאפייני השכונה
ויותר  65אחוז בני 
 בשכונה

+ + + ! + 

 �היכרות ע
 + ! + + + השכונה

הערכת הנגישות 
 + + + + + בשכונה

הערכת הבטיחות 
 + + + + + בשכונה

  המתא� הדו משתני אינו מובהק=  !, המתא� הדו משתני מובהק+= 
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  שבי� המשתני� התלויי� והבלתי תלויי� בשכונת יד אליהוהמתאמי� : 6' לוח מס

תדירות ההשתתפות  שילוב חברתי 
  בפעילויות

 � ושימוש בשירותי

� היכרות ע� השכני

� מובהקות R מובהקות R מובהקות R משתני� בלתי תלויי

 �גילנות בקרב הזקני
� עצמ

0.27! 0.01 0.21! 0.04 0.17! 0.08 

 0.00 0.33 0.00 0.37 0.00 0.42 היכרות ע� השכונה

 0.00 0.31 0.01 0.26 0.00 0.35 הערכת הנגישות בשכונה

 0.37 0.09 0.19 0.13 0.15 0.15 הערכת הבטיחות בשכונה

  

� שימוש במקורות מידע  תחושת שייכות וקשר לשכונה משתני� תלויי

� מובהקות R מובהקות R משתני� בלתי תלויי

� 0.03 !0.23 0.02 !0.23 גילנות בקרב הזקני� עצמ

 0.01 0.26 0.02 0.23 היכרות ע� השכונה

 0.00 0.35 0.27 0.11 הערכת הנגישות בשכונה

 0.03 0.22 0.31 0.1 הערכת הבטיחות בשכונה

  

  מתאמי� דו משתניי� מובהקי� בשכונת יד אליהו: 7' לוח מס

שילוב  משתנה תלוי
 חברתי

 מימדי השילוב החברתי

משתנה בלתי 
 תלוי

תדירות ההשתתפות  
  בפעילויות

� ושימוש בשירותי

 �  היכרות ע
� השכני

תחושת שייכות 
 וקשר לשכונה

שימוש במקורות 
 מידע

תפיסת 
גילנות בקרב 

 �הזקני
� עצמ

+ + ! + + 

 �היכרות ע
 + + + + + השכונה

הערכת 
הנגישות 
 בשכונה

+ + + ! + 

הערכת 
הבטיחות 
 בשכונה

! ! ! ! + 

   המתא� הדו משתני אינו מובהק=  !, משתני מובהק המתא� הדו+= 
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  'המתאמי� שבי� המשתני� התלויי� והבלתי תלויי� בשכונת יפו ד: 8' לוח מס

תדירות ההשתתפות  שילוב חברתי 

בפעילויות ושימוש 

� בשירותי

� היכרות ע� השכני

� מובהקות R מובהקות R מובהקות R משתני� בלתי תלויי

� גילנות בקרב הזקני

� עצמ

0.14 0.16 0.01 0.90 0.08 0.45 

 0.00 0.45 0.00 0.39 0.00 0.51 היכרות ע� השכונה

 0.02 0.23 0.00 0.34 0.00 0.31 הערכת הנגישות בשכונה

 0.26 0.11 0.00 0.35 0.00 0.31 הערכת הבטיחות בשכונה

  

� שימוש במקורות מידע תחושת שייכות וקשר לשכונה משתני� תלויי

 � מובהקות R מובהקות R בלתי תלויי�משתני

� 0.18 !0.14 0.95 0.08 גילנות בקרב הזקני� עצמ

 0.00 0.3 0.03 0.22 היכרות ע� השכונה

 0.04 0.2 0.03 0.22 הערכת הנגישות בשכונה

 0.23 0.12 0.00 0.32 הערכת הבטיחות בשכונה

  

  'מתאמי� דו משתניי� מובהקי� בשכונת יפו ד: 9' לוח מס

 ממדי השילוב החברתי  תלוי משתנה

משתני� בלתי 

� תלויי

שילוב 

 חברתי

תדירות ההשתתפות 

בפעילויות ושימוש 

� בשירותי

 �  היכרות ע

� השכני

תחושת שייכות 

 וקשר לשכונה

שימוש במקורות 

 מידע

גילנות בקרב 

� הזקני� עצמ
! ! ! ! ! 

 �היכרות ע

 השכונה
+ + + + + 

הערכת 

הנגישות 

 בשכונה

+ + + + + 

הערכת 

הבטיחות 

 בשכונה

+ + ! + ! 

   המתא� הדו משתני אינו מובהק=  !, המתא� הדו משתני מובהק+= 
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  . המתאמי� שבי� המשתני� התלויי� והבלתי תלויי� בשכונת רמת אביב: 10' לוח מס

תדירות ההשתתפות  שילוב חברתי 

בפעילויות ושימוש 

� בשירותי

� היכרות ע� השכני

� מובהקות R מובהקות R מובהקות R משתני� בלתי תלויי

 �גילנות בקרב הזקני

� עצמ

0.17! 0.09 0.05! 0.62 0.11! 0.29 

 0.01 0.26 0.01 0.25 0.01 0.28 היכרות ע� השכונה

 0.00 0.42 0.00 0.49 0.00 0.6 הערכת הנגישות בשכונה

 0.00 0.36 0.00 0.32 0.00 0.34 הערכת הבטיחות בשכונה

  

 � שימוש במקורות מידע  תחושת שייכות וקשר לשכונה משתני� תלויי

� מובהקות R מובהקות R משתני� בלתי תלויי

� 0.21 !0.13 0.08 !0.18 גילנות בקרב הזקני� עצמ

 0.04 0.21 0.26 !0.12 היכרות ע� השכונה

 0.00 0.42 0.00 0.4 הערכת הנגישות בשכונה

 0.00 0.29 0.69 0.04 הערכת הבטיחות בשכונה

  

  מתאמי� דו משתניי� מובהקי� בשכונת רמת אביב: 11' לוח מס

 ממדי השילוב החברתי שילוב חברתי משתנה תלוי

  משתני� בלתי 

� תלויי

תדירות  

ההשתתפות 

בפעילויות ושימוש 

� בשירותי

 �היכרות ע

� השכני

  תחושת שייכות 

 וקשר לשכונה

 שימוש במידע

גילנות בקרב 

 �הזקני

� עצמ

! ! !  ! 

 �היכרות ע

 השכונה
+ + + ! + 

הערכת 

הנגישות 

 בשכונה

+ + + + + 

הערכת 

בטיחות 

 בשכונה

+ + + ! + 

  המתא� הדו משתני אינו מובהק=  !, המתא� הדו משתני מובהק+= 
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  :סיכו� ההשערות שאוששו

הכולל (בשכונה לבי� מידת השילוב החברתי  לא זקני�קיי� קשר בי� גילנות בקרב  ה: 1השערה 

שימוש , היכרות ע� השכני�, תדירות השתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי�: את מימדי השילוב

: של הזקני� בשכונה)  תחושת שייכות וקשר לשכונה, מספר מקורות וסוג המידע !במקורות מידע

  .גבוהה  יותרכ� מידת השילוב החברתי תהיה , ככל שקיימת פחות גילנות

הינה ציו�  ממוצע  הלא זקני�לא נית� לבדוק את ההשערה ברמה השכונתית משו� שגילנות בקרב 

  .א� ההשערה אוששה ברמה העירונית, קבוע לכל שכונה

  

ככל שקיימת פחות : קיי� קשר בי� גילנות בקרב הזקני�  עצמ� לבי� שילוב חברתי :2השערה 

  .וב החברתי בסביבת� תהיה רבה יותרגילנות בקרב הזקני� כ� מידת השיל

ההשערה אוששה בשכונת יד אליהו ובה נמצא קשר מובהק בי� גילנות בקרב הזקני� עצמ� לבי� 

ורמת אביב לא ' בשכונות יפו ד, בניגוד לכ�. שילוב חברתי ורוב המימדי� של השילוב החברתי

  .מימדיו השוני�נמצא קשר בי� גילנות בקרב  הזקני�  עצמ� לבי� שילוב חברתי על 

  

קיי� קשר בי� הערכת הזק� את הנגישות בשכונה לבי� מידת השילוב החברתי של . 3השערה 

�כ� מידת השילוב החברתי תהיה , ככל שהזק� מערי� את הנגישות בשכונה כטובה יותר. הזקני

  .גבוהה יותר

הנגישות בשכונה לבי� נמצא קשר בי� הערכת הזק� את , כמו כ�. ההשערה אוששה לגבי כל השכונות

בשכונת יד אליהו נמצא קשר ג� .  'רוב המימדי� של השילוב החברתי בשכונות רמת אביב ויפו ד

למעט תחושת שייכות וקשר , בי� הערכת הזק� את הנגישות בשכונה לבי� מימדי השילוב החברתי

  .לשכונה

  

א מציעה  לבי� שילוב קיי� קשר בי� מאפייני השכונה מבחינת כמות השירותי� שהי. 4השערה 

  .כ� השילוב החברתי גבוה יותר, ככל שהיצע השירותי� גדול יותר. חברתי של  הזקני� בשכונה

לא נית� לבדוק את ההשערה ברמה השכונתית משו� שמספר השירותי� בשכונה הוא  קבוע לכל 

  .א� ההשערה אוששה ברמה העירונית, שכונה

  

. ע� השכונה לבי� מידת השילוב החברתי של הזקני�קיי� קשר בי� מידת ההיכרות . 5 השערה

  .כ� מידת השילוב החברתי בשכונה גבוהה יותר, ככל שההיכרות ע� השכונה  רבה יותר

נמצא קשר בי� מידת ההיכרות ע� השכונה לבי� כל , כמו כ�. ההשערה אוששה לגבי כל השכונות

א קשר ע� רוב המימדי� ג� ברמת ונמצ' המימדי� של השילוב החברתי בשכונות יד אליהו ויפו ד

  ).למעט תחושת שייכות וקשר לשכונה(אביב 

  

, כלומר –קיי� קשר בי� שיעור הזקני� בשכונה לבי� מידתה שילוב� החברתי בשכונה . 6השערה 

  .ככל ששיעור הזקני� בשכונה גבוה יותר כ� ה�  משולבי� יותר וההיפ�

�שאחוז הזקני� בשכונה הוא  קבוע לכל  לא נית� לבדוק את ההשערה ברמה השכונתית משו

  .א� ההשערה אוששה ברמה העירונית, שכונה



64 

 

קיי� קשר בי� הערכת הזק� את הבטיחות בשכונה לבי� מידת השילוב החברתי של . 7השערה 

�כ� מידת השילוב החברתי  גבוהה , ככל שהזק� מערי� את הבטיחות בשכונה כטובה יותר. הזקני

  .יותר

נמצא קשר בי� , כמו כ�. והופרכה בשכונת יד אליהו, ורמת אביב' ונות יפו דההשערה אוששה בשכ

ברמת אביב לא . ורמת אביב' הערכת הזק� את הבטיחות בשכונה לבי� רוב המימדי� בשכונות יפו ד

לא נמצא קשר ע� מימד היכרות ע� ' נמצא קשר ע� מימד תחושת שייכות לשכונה וביפו ד

�  .צא קשר רק ע� מימד שימוש במקורות מידעבשכונת יד אליהו נמ. השכני

�, בשכונה לא זקני�נמצא מתא� מובהק בי� שילוב חברתי לבי� גילנות בקרב ה, לסיכו

היכרות ע� השכונה והערכת הזק� את הבטיחות בשכונה ברמה , הערכת הזק� את הנגישות בשכונה

נמצאו מתאמי� מובהקי� בי� ' בשכונות רמת אביב ויפו ד, בחלוקה לפי שכונות. הכלל עירונית

היכרות ע� השכונה והערכת הזק� את , שילוב חברתי לבי� הערכת הזק� את הנגישות בשכונה

בשכונת יד אליהו נמצא מתא� מובהק בי� שילוב חברתי לבי� גילנות בקרב . יחות בשכונההבט

  .הערכת הזק� את הנגישות בשכונה והיכרות ע� השכונה, הזקני� עצמ� בשכונה

  

  ניתוחי� רב משתניי�  .5.4

  משתני� המסבירי� שילוב חברתי כלל עירוני וניתוח לפי שכונות . 5.4.1

על מנת לבדוק אלו מתו� המשתני� הבלתי תלויי� מסבירי� את המשתני� התלויי� נערכו 

על מנת לבחו� אילו משתני� דמוגרפיי� יש . עיבודי� רב משתניי� מסוג רגרסיה ליניארית מרובה

 �מצב , השכלה, מגדר(לכלול ברגרסיות בוצעו ניתוחי� דו משתניי� של המשתני� הדמוגרפיי

. ע� המשתנה שילוב חברתי וממדו) ת הזוג/ריאות עצמית והערכת בריאות ב�הערכת ב, משפחתי

הניתוחי� הדו משתניי� ברמה הכלל עירונית העלו כי קיי� מתא� מובהק בי� המשתני� הערכת 

עוד נמצא כי קיי� מתא� , ת הזוג לבי� שילוב חברתי וממדו/בריאות עצמית והערכת בריאות ב�

על א/ שלא נמצא מתא� בי� רוב המשתני� . לשכונה לבי� מגדר בי� הממד תחושת שייכות וקשר

ברמת . ה� הוכנסו לניתוח הרגרסיה ברמה הכלל עירונית, דמוגרפיי� לשילוב חברתי !הסוציו

נחקרי� בכל שכונה לא הייתה אפשרות לכלול משתני�  100כיוו� שהמדג� כלל , השכונות

ת /בריאות עצמית והערכת בריאות ב� דמוגרפיי� פרט למשתני� התלויי� ולמשתני� הערכת

מציגי� את תוצאות הרגרסיה המרובה של הגורמי� המסבירי� שילוב חברתי  13!12לוחות  .הזוג

  .  ברמה כלל עירונית וברמה של כל שכונה בנפרד
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  )N= 300(כלל עירוני  !משתני� המסבירי� שילוב חברתי של זקני�: 12' לוח מס

 B S.E. β משתנה

 **!0.17 0.27 !0.84 בשכונה לא זקני�בקרב הגילנות 

 0.01 0.06 0.02 גילנות בקרב הזקני� עצמ� בשכונה

מאפייני (בשכונה + 65בני  %

 )השכונה

0.38 0.13 0.14** 

 ***0.22 0.17 0.73 היכרות ע� השכונה

 ***0.32 0.10 0.51 הערכת הנגישות בשכונה

 !0.01 0.56 !0.05 הערכת הבטיחות בשכונה

 **0.18 0.34 1.16 תדירות יציאה מהבית

 !0.10 0.10 !0.17 גיל

 0.10 0.84 1.49 הערכת בריאות עצמית

 !0.09 0.52 !0.84 ת הזוג/הערכת בריאות ב�

 0.06 1.64 1.62 מגדר

 !0.02 0.18 !0.07 השכלה

 !0.05 1.16 0.70 מצב משפחתי

R
2 0.41 

Adj.R2 0.38 

F 12.08*** 

B 69.95 

S.E. 10.69 

p<0.5, **p<0.1, ***p<0.01  *  

  

מציג את ממצאי הרגרסיה הליניארית לגבי המשתני� המסבירי� שילוב חברתי כלל  12לוח 

.  במשוואת הרגרסיה הוכנסו כל המשתני� הבלתי תלויי� כמפורט במודל המחקר. עירוני

גילנות בקרב : הממצאי� מראי� כי נמצאו מספר משתני� מובהקי� בהסברת משתנה התוצאה

תדירות יציאה של הזקני� , היכרות ע� השכונה, הערכת הזק� את הנגישות בשכונה, לא זקני�ה

ככל , לא זקני�שקיימת פחות גילנות בקרב ה, כלומר. מבתיה� ושיעור הזקני� הגרי� בשכונות

כל כ, ככל שקיימת היכרות רבה יותר ע� השכונה, שהערכת הזק� את הנגישות בשכונה טובה יותר

שתדירות היציאה של הזקני� מהבית גבוהה יותר וככל ששיעור הזקני� בשכונה גבוה יותר כ� 

המשתני� שנכללו במשוואה . מידת השילוב החברתי של הזקני� במרחב העירוני גבוהה יותר

  �  . מהשונות המוסברת של שילוב חברתי38% מסבירי
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  )בכל שכונה N= 100(לפי שכונות  !רי� שילוב חברתי של זקני�משתני� המסבי: 13' לוח מס

� שכונת רמת אביב 'שכונת יפו ד שכונת יד אליהו משתני

 B S.E.  β B S.E. β B S.E. β 

 !0.06 0.11 !0.07 0.15 0.09 0.17 !0.08 0.14 !0.10 גילנות בקרב הזקני� עצמ� בשכונה

 0.04 0.33 0.15 ***0.41 0.22 1.12 *0.25 0.44 0.92 היכרות ע� השכונה

 ***0.49 0.18 0.79 *0.21 0.13 0.28 *0.28 0.22 0.50 הערכת הנגישות בשכונה

 0.03 1.09 0.25 0.15 0.80 1.21 !0.07 1.13 !0.63 הערכת הבטיחות בשכונה

 !0.03 0.20 !0.04 *!0.21 0.13 !0.33 !0.03 0.20 !0.06 גיל

 0.03 1.70 0.38 **0.25 1.20 3.38 0.05 1.77 0.78 הערכת בריאות עצמית

 !0.01 0.87 !0.12 *!0.19 0.81 !1.79 !0.15 1.06 !1.47 ת הזוג/הערכת בריאות ב�

 *0.21 0.57 1.26 0.13 0.52 0.75 0.20 0.78 1.24 תדירות יציאה מהבית

R
2 0.30   0.55   0.40   

Adj.R
2 0.22   0.50   0.34   

F 3.70**   11.87***   6.65***   

B 41.89   37.83   34.80   

S.E. 11.95   8.74   10.83   

p<0.5, **p<0.1, ***p<0.01  *
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. מציג את ממצאי הרגרסיה הליניארית לגבי המשתני� המסבירי� שילוב חברתי לפי שכונה 13לוח 

 �כמפורט במודל המחקר פרט למשתנה במשוואות רגרסיה הוכנסו כל המשתני� הבלתי תלויי

.  היות וזהו משתנה קבוע בכל שכונה ולכ� לא הוכנס לרגרסיה, בשכונה לא זקני�גילנות בקרב ה

  :הממצאי� מראי� כי נמצאו מספר משתני� שנמצאו מובהקי� בהסברת משתנה התוצאה

�והיכרות ע�  הערכת הזק� את הנגישות בשכונה: בשכונת יד אליהו המשתני� שיצאו מובהקי� ה

ככל שהזק� מערי� את הנגישות בשכונה כטובה יותר וככל שההיכרות ע� ,  כלומר. השכונה

. השכונה טובה יותר כ� מידת השילוב החברתי של הזקני� בשכונת יד אליהו גבוהה יותר

�  .מהשונות המוסברת של שילוב חברתי 22% המשתני� שנכללו במשוואה מסבירי

היכרות ע� , הערכת הזק� את הנגישות בשכונה: שיצאו מובהקי� ה�המשתני� ' בשכונת יפו ד

הערכת בריאות עצמית של הזקני� בשכונה והערכת בריאות של , גיל הזקני� בשכונה, השכונה

ככל , ככל שהערכת הזק� את הנגישות בשכונה טובה יותר, כלומר. ת הזוג של הזקני� בשכונה/ב�

ככל שהערכת בריאות , שגיל הזקני� בשכונה נמו� יותרככל , שההיכרות ע� השכונה טובה יותר

ת הזוג פחות טובה  כ� מידת השילוב /עצמית של הזק� טובה יותר וככל שהערכת הבריאות של ב�

מהשונות  50%המשתני� שנכללו במשוואה מסבירי� . גבוהה יותר' החברתי בשכונת יפו ד

  .המוסברת של שילוב חברתי

 �הערכת הזק� את : שנמצאו  מובהקי� בהסברת שילוב חברתי ה�בשכונת רמת אביב המשתני

ככל שהזק� מערי� את הנגישות בשכונה כטובה , כלומר. הנגישות בשכונה ותדירות יציאה מהבית

יותר וככל שתדירות היציאה מהבית גבוהה יותר כ� מידת השילוב החברתי בשכונת רמת אביב 

  .מהשונות המוסברת של שילוב חברתי 34%י� המשתני� שנכללו במשוואה מסביר. גבוהה יותר

בכל שלוש השכונות נמצא כי הערכת הזק� את הנגישות בשכונה היתה גור� ,  במילי� אחרות 

משתני� שוני� , יחד ע� זאת. משות/ ומובהק הקשור ע� שילוב חברתי של הזקני� בשכונה

  .נמצאו מסבירי� שילוב חברתי בכל אחת מהשכונות
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  מימדי השילוב החברתי. 5.4.2

  . מציגי� את המשתני� המסבירי� כל אחד ממדי השילוב החברתי 17!14לוחות 

  )N= 300(כלל עירוני  !משתני� המסבירי� את מימדי השילוב החברתי: 14' לוח מס

�תדירות ההשתתפות בפעילויות ושימוש  משתני
� בשירותי

� שימוש במקורות מידע היכרות ע� השכני

 B S.E. β B S.E. β B S.E. β 

 !0.03 0.05 !0.02 !0.09 0.13 !0.20 ***!0.27 0.15 !0.74 בשכונה לא זקני�גילנות בקרב ה

 0.02 0.01 0.00 !0.02 0.03 !0.01 0.01 0.04 0.01 גילנות בקרב הזקני� עצמ� בשכונה

 0.02 0.02 0.01 *0.11 0.07 0.13 *0.13 0.07 0.19 )מאפייני השכונה(בשכונה + 65בני  %

 *0.14 0.03 0.07 ***0.26 0.09 0.38 ***0.20 0.10 0.36 היכרות ע� השכונה

 ***0.25 0.02 0.06 **0.24 0.05 0.17 ***0.23 0.06 0.20 הערכת הנגישות בשכונה

 !0.03 0.09 !0.04 !0.04 0.28 !0.18 0.03 0.32 0.15 הערכת הבטיחות בשכונה

 !0.06 0.02 !0.02 !0.10 0.05 !0.08 !0.08 0.05 !0.08 גיל

 0.02 0.14 0.04 0.05 0.42 0.31 0.06 0.48 0.47 הערכת בריאות עצמית

 0.07 0.09 !0.10 !0.10 0.26 !0.44 !0.02 0.30 !0.11 ת הזוג/הערכת בריאות ב�

 ***0.27 0.06 0.25 *0.14 0.17 0.38 *0.14 0.19 0.47 תדירות יציאה מהבית

R
2 0.37   0.27   0.24   

Adj.R
2 0.35   0.24   0.21   

F 15.26***   9.24***   7.96***   

B 41.96   15.23   9.42   

S.E. 6.15   5.40   1.81   

p<0.5, **p<0.1, ***p<0.01  *  
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 )N= 300(כלל עירוני  !החברתימשתני� המסבירי� את מימדי השילוב ): המש�( 14' לוח מס

 תחושת שייכות וקשר לשכונה משתנה

 B S.E. β 

 0.08 0.08 0.10 בשכונה לא זקני�גילנות בקרב  ה

 !0.03 0.02 !0.01 גילנות בקרב הזקני� עצמ� בשכונה

מאפייני (בשכונה + 65בני  %

 )השכונה

0.07 0.04 0.11 

 0.00 0.05 0.00 היכרות ע� השכונה

 **0.21 0.03 0.08 הנגישות בשכונההערכת 

 0.00 0.16 0.00 הערכת הבטיחות בשכונה

 0.03 0.03 0.01 גיל

 **0.20 0.25 0.72 הערכת בריאות עצמית

 !0.09 0.15 !0.20 ת הזוג/הערכת בריאות ב�

 0.03 0.10 0.04 תדירות יציאה מהבית

R
2 0.11   

Adj.R2 0.08   

F 3.13**   

B 1.74   

S.E. 3.11   

p<0.5, **p<0.1, ***p<0.01  *  

מציג את ממצאי הרגרסיה המרובה לגבי המשתני� המסבירי� את ממדי השילוב החברתי  14לוח 

במשוואת הרגרסיה הוכנסו כל המשתני� הבלתי תלויי� כמפורט במודל . ברמה כלל עירונית

הממצאי� מראי� כי נמצאו מספר משתני� שנמצאו מובהקי� בהסברת מימדי השילוב .  המחקר

  : החברתי

תדירות השתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי� המשתני� שנמצאו מובהקי� בהסברת ממד 

�בשכונה וגילנות בקרב + 65אחוז בני , היכרות ע� השכונה, הערכת הזק� את הנגישות בשכונה: ה

ככל שההיכרות , ככל שהזק� הערי� את הנגישות בשכונה כטובה יותר, כלומר. בשכונה לא זקני�ה

בשכונה גבוה יותר וככל שקיימת פחות גילנות בקרב + 65שאחוז בני  ככל, ע� השכונה רבה יותר

המשתני� שנכללו . כ� תדירות ההשתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי� רבה יותר, לא זקני�ה

 �מהשונות המוסברת של מימד תדירות ההשתתפות בפעילויות ושימוש  35%במשוואה מסבירי

�הערכת : רת המימד של הכרות ע� השכני� ה�המשתני� שנמצאו מובהקי� בהסב. בשירותי

. בשכונה+ 65תדירות יציאה מהבית ואחוז בני , היכרות ע� השכונה, הזק� את הנגישות בשכונה

ככל שההיכרות ע� השכונה רבה , ככל שהזק� הערי� את הנגישות בשכונה כטובה יותר, כלומר

בשכונה גבוה יותר כ� + 65ככל שתדירות היציאה מהבית רבה יותר וככל שאחוז בני , יותר
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מהשונות המוסברת  24%המשתני� שנכללו במשוואה מסבירי� . ההיכרות ע� השכני� רבה יותר

�  .של מימד היכרות ע� השכני

�הערכת הזק� את : בהסברת המימד שימוש במקורות מידע המשתני� שנמצאו מובהקי� ה

ככל שהזק� הערי� את , כלומר. היכרות ע� השכונה ותדירות יציאה מהבית, הנגישות בשכונה

ההיכרות ע� השכונה רבה יותר ותדירות היציאה מהבית רבה , הנגישות בשכונה כטובה יותר

המשתני� שנכללו במשוואה מסבירי� . כ� נעשה שימוש במספר רב יותר של מקורות מידע, יותר

תני� בהסברת הממד שייכות לשכונה המש. מהשונות המוסברת של מימד שימוש במידע 21%

�ככל , כלומר. הערכת הזק� את הנגישות בשכונה והערכת בריאות עצמית: שנמצאו מובהקי� ה

 �שהזק� הערי� את הנגישות בשכונה כטובה יותר וככל שהערכת הבריאות העצמית של הזקני

המשתני� שנכללו . בשכונה גבוהה יותר כ� תחושת השייכות והקשר לשכונה גבוהי� יותר

  .מהשונות המוסברת של המימד שייכות לשכונה 8%ק במשוואה מסבירי� ר

ניתוחי הרגרסיה של מימדי השילוב החברתי מראי� כי הערכת הזק� את , במילי� אחרות

הנגישות בשכונה והכרות ע� השכונה נמצאו משתני� מובהקי� בהסברת כל אחד ממימדי 

  .ילוב החברתיואילו משתני� אחרי� הסבירו מימדי� ספציפיי� של הש, השילוב החברתי

  

  .הלוחות הבאי� מפרטי� את המשתני� המסבירי� את כל אחד ממימדי השילוב לפי כל שכונה

מציג את המשתני� המסבירי� את המימד תדירות ההשתתפות בפעילויות ושימוש  15לוח 

במשוואת הרגרסיה הוכנסו כל המשתני� הבלתי תלויי� כמפורט . בשירותי� לפי כל שכונה בנפרד

נמצאו מספר משתני� שנמצאו . בשכונה לא זקני�פרט למשתנה גילנות בקרב ה, מחקרבמודל ה

�  :מובהקי� בהסברת תדירות ההשתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי
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  )בכל שכונה N= 100(משתני� המסבירי� תדירות השתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי� לפי שכונות : 15' לוח מס

� שכונת רמת אביב 'שכונת יפו ד שכונת יד אליהו משתני

 B S.E. β B S.E. β B S.E. β 

 0.01 0.07 0.01 0.10 0.06 0.06 !0.08 0.07 !0.06 גילנות בקרב הזקני� עצמ� בשכונה

 0.13 0.20 0.24 **0.31 0.14 0.45 0.24 0.23 0.43 היכרות ע� השכונה

 **0.33 0.11 0.30 *0.21 0.08 0.15 0.20 0.11 0.17 הערכת הנגישות בשכונה

 !0.02 0.67 !0.09 0.20 0.49 0.87 !0.02 0.61 !0.12 הערכת הבטיחות בשכונה

 !0.06 0.12 !0.06 !0.10 0.08 !0.08 !0.09 0.11 !0.09 גיל

 0.02 0.99 0.15 0.09 0.74 0.63 0.07 0.94 0.60 הערכת בריאות עצמית

 0.04 0.52 0.21 !0.04 0.49 !0.21 !0.12 0.58 !0.61 ת הזוג/הערכת בריאות ב�

 *0.20 0.33 0.64 0.05 0.32 0.16 0.14 0.40 0.46 תדירות יציאה מהבית

R
2 0.24   0.34   0.28   

Adj.R
2 0.16   0.27   0.21   

F 3.00**   5.18***   4.07***   

B 21.60   8.77   12.26   

S.E. 6.56   5.44   6.70   

p<0.5, **p<0.1, ***p<0.01  *  
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מציג את ממצאי הרגרסיה הליניארית לגבי המשתני� המסבירי� את המימד של  15' לוח מס

הממצאי� מראי� כי . תדירות השתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי� לפי כל שכונה בנפרד

נמצא מובהק בהסברת תדירות  בשכונת יד אליהו א/ אחד מהמשתני� הבלתי תלויי� לא

�נמצא שככל שהערכת הזק� את הנגישות ' בשכונת יפו ד. ההשתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי

כ� תדירות ההשתתפות בפעילויות והשימוש , בשכונה וההיכרות ע� השכונה טובי� יותר

המימד  מהשונות המוסברת של 27%המשתני� שנכללו במשוואה מסבירי� . בשירותי� רבה יותר

�בשכונת רמת אביב נמצא שככל שהערכת הזק� . תדירות ההשתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי

כ� תדירות ההשתתפות , את הנגישות בשכונה טובה יותר ותדירות היציאה מהבית גבוהה יותר

מהשונות  21%המשתני� שנכללו במשוואה מסבירי� . בפעילויות והשימוש בשירותי� רבה יותר

  .של תדירות ההשתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי�המוסברת 
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  )בכל שכונה N= 100(משתני� המסבירי� היכרות ע� השכני� לפי שכונות : 16' לוח מס

� שכונת רמת אביב 'שכונת יפו ד שכונת יד אליהו משתני

 B S.E. β B S.E. β B S.E. β 

 � !0.04 0.06 !0.03 0.06 0.04 0.03 !0.06 0.07 !0.04 בשכונהגילנות בקרב הזקני� עצמ

 0.12 0.18 0.19 **0.36 0.10 0.40 *0.31 0.22 0.54 היכרות ע� השכונה

 *0.29 0.10 0.23 *0.22 0.06 0.12 0.25 0.11 0.20 הערכת הנגישות בשכונה

 0.16 0.60 0.68 !0.13 0.36 !0.44 !0.10 0.58 !0.47 הערכת הבטיחות בשכונה

 0.00 0.11 0.00 **!0.29 0.06 !0.18 0.03 0.10 0.02 גיל

 0.02 0.90 0.14 0.16 0.55 0.85 !0.03 0.90 !0.24 הערכת בריאות עצמית

 !0.09 0.47 !0.39 *!0.20 0.36 !0.74 !0.10 0.55 !0.49 ת הזוג/הערכת בריאות ב�

 0.13 0.30 0.35 0.15 0.23 0.35 0.14 0.39 0.43 תדירות יציאה מהבית

R
2 0.23   0.38   0.24   

Adj.R
2 0.14   0.32   0.17   

F 2.69*   6.23***   3.22**   

B 2.01   15.31   2.93   

S.E. 6.18   4.01   6.01   

p<0.5, **p<0.1, ***p<0.01  *  
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המשתני� המסבירי� את המימד של מציג את ממצאי הרגרסיה הליניארית לגבי  16' לוח מס

הממצאי� מראי� כי בשכונת יד אליהו ככל שההיכרות . היכרות ע� השכני� לפי כל שכונה בנפרד

המשתני� שנכללו במשוואה . כ� מידת ההיכרות ע� השכני� רבה יותר, ע� השכונה רבה יותר

 �צא שככל שהערכת נמ' בשכונת יפו ד. מהשונות המוסברת של היכרות ע� השכני� 14%מסבירי

גיל הזקני� בשכונה גבוה , ההיכרות ע� השכונה רבה יותר, הזק� את הנגישות בשכונה טובה יותר

המשתני� . ת הזוג נמוכה יותר כ� ההיכרות ע� השכני� רבה יותר/יותר והערכת הבריאות של ב�

 �ת אביב  בשכונת רמ. מהשונות המוסברת של היכרות ע� השכני� 32%שנכללו במשוואה מסבירי

. כ� ההיכרות ע� השכני� רבה יותר, נמצא שככל שהערכת הזק� את הנגישות בשכונה טובה יותר

 �  .מהשונות המוסברת של היכרות ע� השכני� 17%המשתני� שנכללו במשוואה מסבירי
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  )בכל שכונה N= 100(משתני� המסבירי� שימוש במקורות מידע לפי שכונות : 17' לוח מס

� שכונת רמת אביב 'שכונת יפו ד שכונת יד אליהו משתני

 B S.E. β B S.E. β B S.E. β 

 !0.04 0.02 !0.01 *0.23 0.02 0.04 !0.16 0.02 !0.03 גילנות בקרב הזקני� עצמ� בשכונה

 0.08 0.05 0.03 *0.18 0.04 0.08 0.10 0.07 0.05 היכרות ע� השכונה

 **0.36 0.03 0.08 0.13 0.02 0.03 *0.30 0.03 0.08 בשכונההערכת הנגישות 

 0.02 0.17 0.02 !0.05 0.15 !0.07 0.02 0.18 0.03 הערכת הבטיחות בשכונה

 0.00 0.03 0.00 *! 0.2 0.03 !0.05 !0.01 0.03 0.00 גיל

 !0.12 0.25 !0.24 *0.26 0.24 0.60 !0.03 0.28 !0.06 הערכת בריאות עצמית

 0.03 0.13 0.03 **!0.30 0.16 !0.48 0.01 0.17 0.01 ת הזוג/בריאות ב�הערכת 

 *0.25 0.08 0.20 ***0.37 0.10 0.38 0.15 0.12 0.15 תדירות יציאה מהבית

R
2 0.24   0.39   0.25   

Adj.R
2 0.16   0.33   0.17   

F 3.00**   6.61***   3.35**   

B 9.68   8.34   8.53   

S.E. 1.92   1.72   1.70   

p<0.5, **p<0.1, ***p<0.01  *  
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מציג את ממצאי הרגרסיה הליניארית לגבי המשתני� המסבירי� את הממד שימוש  17' לוח מס

הממצאי� מראי� כי בשכונת יד אליהו  נמצא שככל . במקורות מידע לפי כל שכונה בנפרד

טובה יותר כ�  נעשה שימוש במספר גדול יותר של  מקורות  שהערכת הזק� את הנגישות בשכונה

. מהשונות המוסברת של  שימוש במקורות מידע 16%המשתני� שנכללו במשוואה מסבירי� . מידע

, תדירות היציאה מהבית רבה יותר, נמצא שככל שההיכרות ע� השכונה רבה יותר' בשכונת יפו ד

 �הערכת הבריאות העצמית , הזקני� בשכונה נמו� יותרגיל , גילנות רבה יותר בקרב הזקני� עצמ

ת הזוג נמוכה יותר כ� נעשה שימוש במספר רב יותר של מקורות /גבוהה יותר והערכת בריאות ב�

בשכונת . מהשונות המוסברת של שימוש במידע 33%המשתני� שנכללו במשוואה מסבירי� . מידע

נה טובה יותר ותדירות היציאה מהבית רמת אביב נמצא שככל שהערכת הזק� את הנגישות בשכו

המשתני� שנכללו במשוואה . כ� נעשה שימוש במספר גדול יותר של מקורות מידע, גבוהה יותר

 �  .מהשונות המוסברת של  שימוש במידע 17%מסבירי
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  )בכל שכונה N= 100(משתני� המסבירי� שייכות וקשר לשכונה לפי שכונות : 18' לוח מס

� שכונת רמת אביב 'שכונת יפו ד שכונת יד אליהו משתני

 B S.E. β B S.E. β B S.E. β 

 !0.11 0.03 !0.03 0.10 0.03 0.03 !0.02 0.03 !0.01 גילנות בקרב הזקני� עצמ� בשכונה

 **!0.34 0.09 !0.28 *0.21 0.08 0.15 *0.27 0.10 0.21 היכרות ע� השכונה

 ***0.45 0.05 0.19 0.02 0.04 0.10 0.01 0.05 0.00 בשכונההערכת הנגישות 

 !0.06 0.30 !0.14 *0.27 0.27 0.59 0.03 0.27 0.06 הערכת הבטיחות בשכונה

 0.20 0.06 !0.09 !0.09 0.04 !0.04 0.02 0.05 0.01 גיל

 *0.26 0.47 1.0 *0.30 0.41 1.07 0.03 0.43 0.10 הערכת בריאות עצמית

 !0.01 0.24 !0.03 0.14 0.28 !0.36 !0.18 0.26 !0.38 ת הזוג/בריאות ב�הערכת 

 !0.02 0.16 !0.04 !0.01 0.18 !0.02 0.10 0.19 0.14 תדירות יציאה מהבית

R
2 0.12   0.25   0.32   

Adj.R
2 0.02   0.17   0.25   

F 1.17   3.28**   4.60***   

B 7.81   6.82   2.34   

S.E. 2.92   2.97   2.98   

p<0.5, **p<0.1, ***p<0.01  *  
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. מציג את ממצאי הרגרסיה המסבירי� תחושת שייכות לשכונה לפי כל שכונה בנפרד 18לוח 

כ� , הממצאי� מראי� כי בשכונת יד אליהו נמצא כי ככל שההיכרות ע� השכונה רבה יותר

מהשונות  12%המשתני� שנכללו במשוואה מסבירי�  .תחושת השייכות לשכונה רבי� יותר

נמצא שככל שההיכרות ע� השכונה ' בשכונת יפו ד. המוסברת של המימד שייכות וקשר לשכונה

, הערכת הזק� את הבטיחות בשכונה כטוב יותר והערכת הבריאות העצמית גבוהה יותר, רבה יותר

17%� שנכללו במשוואה מסבירי� המשתני. כ� תחושת השייכות והקשר לשכונה גבוהי� יותר 

בשכונת רמת אביב נמצא כי ככל שהערכת הזק� . מהשונות המוסברת של  תחושת שייכות לשכונה

ההיכרות ע� השכונה נמוכה יותר והערכת הבריאות העצמית , את הנגישות בשכונה טובה יותר

שוואה מסבירי� המשתני� שנכללו במ. כ� תחושת השייכות לשכונה גבוהי� יותר, נמוכה יותר

  .מהשונות המוסברת של הממד תחושת שייכות לשכונה 25%

  

  סיכו�  .5.5

�לא גילנות בקרב ה: במבט כלל עירוני הממצאי� מראי� שהמשתני� המסבירי� שילוב חברתי ה

�תדירות יציאה מהבית , היכרות ע� השכונה, הערכת הזק� את הנגישות בשכונה, בשכונה זקני

בניתוח לפי שכונות נמצא שיש משתנה אחד המשות/ לכל . ויותר הגרי� בשכונה 65ואחוז בני 

היכרות ע� השכונה נמצא משתנה מובהק .  השכונות המסביר שילוב חברתי והוא נגישות השכונה

נמצא כי ג� ' בשכונת יפו ד, לעומת זאת. 'י בשכונות יד אליהו ויפו דהמסביר שילוב חברת

�ת הזוג מסבירי� שילוב /הערכת בריאות עצמית והערכת בריאות של ב�, המשתני� גיל הזקני

בשכונת רמת אביב ג� המשתנה תדירות יציאה מהבית נמצא מובהק בהסברת משתנה . חברתי

  .התוצאה

חברתי מראה כי אמנ� הערכת הזק� את הנגישות בשכונה נמצא בחינת כל אחד ממימדי השילוב ה

משתני� שוני� נמצאו , יחד ע� זאת. משתנה מובהק המסביר כל אחד ממימדי השילוב החברתי

  .מסבירי� מימדי� שוני� של שילוב חברתי ג� ברמה כלל עירונית וג� ברמה של כל שכונה בנפרד

  

נמצא מסביר שילוב חברתי ברמה הכלל עירונית בשכונה  לא זקני�המשתנה של גילנות בקרב ה

המשתנה גילנות בקרב זקני� בשכונה לא נמצא מסביר  !לעומת זאת, ומבחינה זו אוששה ההשערה

  .שילוב החברתי בבדיקה כלל עירונית ובכל אחת מהשכונות בנפרד ומבחינה זו הופרכה ההשערה

בוהה בשכונה נמצאה מסבירה שילוב הערכת נגישות ג !בנוגע להערכת הזק� את הנגישות בשכונה

ג� בכל שכונה בנפרד הערכת נגישות גבוהה בשכונה , כמו כ�. חברתי ומבחינה זו אוששה ההשערה

  . נמצאה מסבירה שילוב חברתי

מספר שירותי� רב נמצא מסביר שילוב  !כ� ג� בכל הקשור להיצע השירותי� הקיי� בשכונות

  .חברתי ומבחינה זו אוששה ההשערה

היכרות טובה נמצאה מסבירה שילוב חברתי  !ע להשערה בנושא היכרות טובה ע� השכונהבנוג

' המשתנה הסביר שילוב חברתי בשכונות יד אליהו ויפו ד, כמו כ�. ומבחינה זו אוששה ההשערה

ויותר נמצא מסביר שילוב חברתי ומבחינה זו  65אחוז בני  !בנוגע לאחוז הזקני� בשכונה. בלבד

הערכת הבטיחות בשכונה לא נמצאה מסבירה שילוב חברתי בבדיקה כלל  .אוששה ההשערה

מבחינת נתוני הביטא בכל אחד מהלוחות נית� לראות שהמשתני�  .עירונית ובכל אחת מהשכונות

בעלי עוצמת הקשר הגבוהה ביותר ע� המשתנה שילוב חברתי וע� ממדיו ברמה הכלל עירונית 
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תדירות , היכרות ע� השכונה, נגישות(הפיזי בשכונה  והשכונתית ה� המשתני� הקשורי� להיבט

  ).יציאה מהבית
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  דיו�  . 6

 לא זקני�לבחו� את הקשר שבי� גילנות בקרב , ראשית: מטרת המחקר הנוכחי הייתה כפולה

�לבדוק את , שנית. וגילנות בקרב הזקני� עצמ� לבי� שילוב חברתי של זקני� בשכונה בה ה� גרי

 �הקשר שבי� המאפייני� הפיזיי� והאנושיי� של השכונה לבי� מידת שילוב� החברתי של זקני

�  . בסביבה בה ה� גרי

לבי�  הלא זקני�ממצאי המחקר העיקריי� מראי� כי אכ� קיי� קשר בי� גילנות בקרב 

אול� לא נמצא קשר מובהק בי� גילנות בקרב הזקני� עצמ� לבי� , שילוב ברמה כלל עירונית

ברמה שכונתית נמצא קשר בי� גילנות עצמית בקרב הזקני� לבי� שילוב חברתי רק . שילוב חברתי

לא ) הכוללת ג� את שכונת כיכר המדינה(ורמת אביב ' בשכונת יד אליהו ואילו בשכונות יפו ד

אחד הממצאי� המרכזיי� של מחקר זה הוא , במילי� אחרות. קשר זה מובהק סטטיסטית נמצא

�  .שאכ� גילנות פוגעת במידת השילוב החברתי של זקני� בסביבת מגוריה

המחקר מצא קשרי� מובהקי� בי� מאפייני הסביבה והקשר של הזקני� ע� הסביבה 

נמצא קשר מובהק סטטיסטית בי� ברמה הכלל עירונית . לבי� מידת שילוב� החברתי בסביבה

הערכת הזק� את הנגישות בשכונה והערכת הזק� את הבטיחות בשכונה לבי� , היכרות ע� הסביבה

ברמת השכונתית נמצאו ממצאי� דומי� לממצאי� ברמה הכלל עירונית ביחס . שילוב חברתי

ק לגבי שני אול� בשכונת יד אליהו נמצא קשר מובהק ר, )'רמת אביב ויפו ד(לשתי שכונות 

�  . בי� היכרות ע� השכונה והערכת הזק� את הנגישות בשכונה לבי� שילוב חברתי: משתני

: ממצאי המחקר מראי� כי רמת השילוב החברתי של הזקני� אינה אחידה בי� השכונות

בשכונת , בעוד שרמת השילוב החברתי של זקני� בשכונות יד אליהו ורמת אביב היא כמעט זהה

חלק מההבדלי� בי� השכונות נית� להסביר באמצעות . רמת שילוב נמוכה בהרבהנמצאה ' יפו ד

השכונות בה� נער� המחקר נבדלות זו מזו . המאפייני� החברתיי� והמרחביי� של השכונות

במאפייני אוכלוסיית הזקני� ובתכונות המרחביות ואלה קשורי� , במאפייני האוכלוסייה הכללית

� השכונות ברמת השילוב החברתי ובמשתני� המסבירי� שילוב כנראה ע� ההבדלי� שנמצאו בי

  :ההבדלי� בי� השכונות ישמשו לדיו� בהמש� וה� באי� לידי ביטוי במספר היבטי�. חברתי

כלכלית גבוהה !אוכלוסיית רמת אביב נמצאת ברמה סוציו: כלכליי�! הבדלי� סוציו. א

עיריית תל (השנתוני� הסטטיסטיי�  נתוני, למשל. יותר משתי השכונות האחרות שנכללו במחקר

, מראי� כי ברמת אביב אחוז משקי הבית בעלי מוצרי קיימא) 2008, ס"הלמ; 2008, אביב

פרט (הוא הגבוה ביותר , )מנוי לאינטרנט ומכונית, מוצרי� רלוונטיי� לשילוב חברתי כמו מחשב(

�ג� . הוא הנמו� ביותר' דובשכונת יפו ) הנפוצי� במידה דומה בכל השכונות, לטלפוני� ניידי

שנות לימוד ויותר גבוה משמעותית בשכונת רמת אביב לעומת השכונות  13בעלי + 65אחוז בני 

  ).2008, ס"הלמ( 2008בשנת ) כלומר היו פעילי�(האחרות וכ� ג� ביחס לזקני� שעבדו 

מצב� הבריאותי של הזקני� : הבדלי� במצב הבריאותי של הזקני� בשכונות המחקר. ב

עולה כי בשכונת ) 2008(מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה . הוא הירוד ביותר' כונת יפו דבש

. אחוז הזקני� הלוקי� במוגבלויות שונות הוא הגבוה ביותר מבי� השכונות הנחקרות' יפו ד

ג� . אחוז הזקני� המוגבלי� תפקודית הוא הנמו� ביותר, בשכונת רמת אביב, לעומת זאת

: 'במחקר זה מעידי� על מצב� הכללי הירוד של זקני� תושבי שכונת יפו ד הממצאי� שהתקבלו

מוגבלות . ת הזוג הנמוכה ביותר נמצאה בשכונה זו/הערכת הבריאות העצמית והערכת בריאות ב�

 �תפקודית ובריאות לקויה ה� גורמי� העלולי� להשפיע לרעה על יציאה מהבית ועל ההיכרות ע

  .יל את מידת השילוב החברתי בשכונההשכונה ובסופו של דבר להגב
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עולה כי בשכונות רמת ) 2011(מנתוני העירייה : שירותי� התורמי� לשילוב חברתי. ג

ברמת אביב יש את מספר . 'אביב ויד אליהו קיימי� הרבה יותר שירותי� בהשוואה לשכונת יפו ד

פר רב ומגוו� של בשכונת יד אליהו ג� כ� מס. השירותי� הרב ביותר והמגוו� הגדול ביותר

�קיימי� שירותי� בסיסיי� בלבד ומעט מאוד שירותי� , לעומת זאת', בשכונת יפו ד. שירותי

� .נוספי

. השכונות שונות אחת מהשנייה במספר מאפייני� מרחביי�: מאפייני� מרחביי�. ד

יד  שכונת, שכונות רמת אביב וכיכר המדינה מצויות בצפו� העיר: הראשו� הוא הפריסה המרחבית

השני הוא גודל האוכלוסייה בכל אחת ; בדרו� העיר' אליהו ממוקמת במרכז העיר ושכונת יפו ד

שכונת יד אליהו היא , שכונת רמת אביב היא הגדולה מבחינת גודל האוכלוסיה: מהשכונות

היבט מרחבי שלישי הנוגע לזקני� . 'בינונית והאוכלוסייה הקטנה ביותר קיימת בשכונת יפו ד

ממצאי המחקר : � בשכונות הוא מידת ההיכרות ע� השכונה והערכת הנגישות בההמתגוררי

ההיכרות ע� השכונה והערכת הנגישות בה ' מראי� כי אצל זקני� המתגוררי� בשכונת יפו ד

�, פחותות לעומת השכונות האחרות וזאת כנראה בשל המצב הבריאותי והתפקודי הרעוע שלה

רמת אביב ויד אליהו לנחקרי� הייתה היכרות טובה יותר ע�  בשכונות, לעומת זאת. כמצוי� לעיל

 ).הרמה של שני המשתני� דומה בשתי השכונות(השכונה והערכת הנגישות בה הייתה גבוהה יותר 

קיימת יותר גילנות בקרב ' בשכונה יפו ד: והזקני� עצמ� לא זקני�גילנות בקרב ה. ה

שכונת רמת אביב היא הנמוכה יותר מבי� שלוש בשכונת יד אליהו היא מעטה יותר וב, לא זקני�ה

  .השכונות

 

, השכונות שנחקרו נבדלות אחת מרעותה במאפייני� מרחביי�, במילי� אחרות

�בריאותיי� וכלכליי� ולאלה קשר ע� מידת השילוב החברתי של הזקני� הגרי� בכל , חברתיי

לוב החברתי תומ� מחד הקשר שנמצא בי� מאפייני השכונה השוני� לבי� מידת השי. אחת מה�

שימוש בשירותי� והמש� , לפיה שילוב חברתי) Lawton & Nahemow, 1973(בגישה האקולוגית 

, פעילות של הזקני� במרחב המגורי� שלה� אינו תלוי רק במאפייני� אישיי� כמו בריאות

י� אלא מושפע במידה רבה מהמאפייני� הסביבתיי� של סביבת המגור', מוגבלויות פיזיות וכד

וממידת ההתאמה שלה� ליכולות והרצונות של הזקני� ומאיד� הוא נות� תימוכי� לגישה של 

"�שלפיה אנשי� שמכירי� את ) Place Attachment) (Tuan, 1977" (תחושת שייכות וקשר למקו

העובדה שגילנות נמצאה , זאת ועוד. פעילי� בתוכה ה� ג� משולבי� חברתית בתוכה, השכונה

, ובהק סטטיסטית ע� מידת השילוב החברתי של הזקני� בשכונות בה� ה� גרי�קשורה באופ� מ

לפיה סטריאוטיפי� ודעות קדומות ) Allport, 1958(נותנת תימוכי� לתיאוריית  הדעות הקדומות 

  .של קבוצה אחת כלפי השניה גורמת לזו האחרונה להידחק לשולי החברה ולהדרה חברתית

 �על מורכבות וריבוי הגורמי� הממלאי� תפקיד , א� כ�, ממצאי המחקר הזה מצביעי

�הניסיו� להסביר שילוב חברתי , לפיכ�. בהסברת שילוב חברתי של זקני� בסביבה בה חיי

באמצעות תיאוריה אחת כזו או אחרת עלול לספק רק הסבר חלקי לממצאי� שהתקבלו במחקר 

צור� להסביר שילוב חברתי של זקני� באמצעות שילוב של הממצאי� מצביעי� על ה. הנוכחי

�, במילי� אחרות. גרונטולוגיה וגיאוגרפיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה: תיאוריות  מתחומי ידע שוני

כל קביעה אחרת , שא� לא כ�) multidisciplinary(תחומית !הבנת שילוב חברתי מחייבת ראיה רב

  .תהיה לוקה בחסר
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. מרחביי� וחברתיי�, תי נמצא קשור למגוו� של מאפייני� אישיי�שילוב חבר, כאמור

�  :נדו� עתה בכל אחד מה

  

  מאפייני� אישיי�  .6.1

  . המאפייני� האישיי� כוללי� את הגילנות בקרב הזקני� עצמ� ואת מצב� הבריאותי

ממצאי המחקר מראי� כי לא נמצא קשר מובהק בי� גילנות של הזקני� עצמ� לבי� שילוב חברתי 

ממצא זה עומד בסתירה לממצאי . למעט בשכונת יד אליהו כ� שלמעשה השערה זו הופרכה, נמו�

, למשל. לבי� שילוב חברתי) תפיסה עצמית(מחקרי� שוני� המצביעי� על קשר בי� דימוי עצמי 

נמצא כי דימוי עצמי שלילי ) Herrero & Gracla, 2004(' בקרב צעירי� בקולג במחקר שנער�

ממצאי� דומי� . משפיע באופ� שלילי על השתתפות הצעירי� בפעילויות ועל שילוב� החברתי

 & Cummins(נמצאו במחקרי� שבדקו שילוב חברתי בקרב אנשי� בעלי מוגבלויות פיזיות שונות 

Lau, 2003; Nosek et al., 2003 .( הסביבה החברתית �בי �דמיו �סתירה זו מפתיעה כיוו� שקיי

 �סביבה זו מתאפיינת (בה חיי� אנשי� ע� מוגבלות לבי� הסביבה החברתית בה חיי� זקני

 ;Cummins & Lau, 2003) (בעלת דעות קדומות ומרחיקה, סטריאוטיפית, בחברה עוינת

Loretto et al., 2000; Minichiello et al., 2000; Nosek et al., 2003.(  

מדוע במחקר הנוכחי לא נמצאה גילנות בקרב הזקני� עצמ� קשורה ע� , השאלה היא

למאפייני� , הגרי� בדר� כלל תקופות זמ� ארוכות בשכונה, יתכ� כי לגבי זקני�? שילוב חברתי

�קונקרטית נודעת חשיבות רבה יותר ו, כפי שידו� להל�, מרחביי� והחברתיי� של השכונה!הפיזיי

�יתכ� כי יש להבחי� בי� גילנות של זקני� . לשילוב הזקני� בה מאשר לאופ� בו ה� תופסי� עצמ

כלפי עצמ� המבטאת יחס שלילי כלפי זקני� בכלל לבי� דימוי עצמי שבו אד� מבטא את יחסו 

כא� נבדקה גילנות של , בעוד במחקרי� אחרי� נבדק הדימוי העצמי של האנשי�. כלפי עצמו

הדבר מצרי� , מכל מקו�. י� כלפי עצמ� במוב� הקולקטיבי ולכ� מושגי� אלה נבדלי� ושוני�זקנ

מחקרי המש� על מנת לבחו� קשרי� בי� גילנות עצמית קולקטיבית לבי� דימוי אישי 

ומבחינה זו פותחת כר נרחב , למיטב ידיעתנו סוגיה זו טר� זכתה לבחינה מחקרית. אינדיבידואלי

�  . למחקרי� נוספי

נתוני עיריית . מאפיי� אישי נוס/ הוא מצב� הבריאותי והתפקודי של הזקני� בשכונות

השיעור הגבוה ביותר של זקני� ע� מוגבלויות חיי� , תל אביב מעידי� כי מבי� שכונות המחקר

העריכו את מצב בריאות� ' מקרב אוכלוסיית המחקר זקני� תושבי יפו ד, ואכ�' בשכונת יפו ד

נתוני� אלה קשורי� א/ ה� לשילוב חברתי היות . ות הזוג ברמה הנמוכה ביותר/יומצב בריאות בנ

ומשפיעה לרעה ) Lawton, 1990(ובריאות לקויה מונעת מהזקני� להשתת/ בפעילויות חברתיות 

�ממצאי� אלה מקבלי� חיזוק ממחקר . כמו ג� על שילוב חברתי, על היבטי� שוני� של החיי

שכונה "לבי� לכידות שכונתית ו) ומצב בריאותי בפועל(כת בריאות אחר שבדק את הקשר שבי� הער

ובו נמצא כי ) 'בתי הספר בשכונה ברמה ירודה וכד, מרוחקת ממרכז העיר, שכונה ענייה" (בעייתית

מחקרי� אחרי� מצאו קשר בי� העדר שילוב חברתי ). Ellaway et al., 2001(אכ� קיי� קשר כזה 

מבחינה זו המחקר הנוכחי עולה ). Brown et al., 2009; Lang, et al., 2008(לבריאות לקויה 

היא הנמוכה ' בקנה אחד ע� ממצאי מחקרי� קודמי� מאחר ורמת השילוב החברתי בשכונת יפו ד

', ג� בשכונת יפו ד. בהתאמה למצב� הבריאותי הירוד יותר של הזקני� בשכונה, ביותר
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, סביבתיי� ירודי� יחסית!נאי� חברתיי�לבריאות� הירודה יחסית של הזקני� מתלווי� ת

ממצאי� אלה מחדדי� את . כלכלית נמוכה ומספר מועט יחסית של שירותי�!לרבות רמה סוציו

 �הצור� בהתאמת הסביבה למגבלות התפקודיות של זקני� על מנת שג� זקני� המוגבלי

�ות בשכונה הקשר שבי� הערכת הזק� את הנגיש. בתפקוד� יחושו חלק מהקהילה שבה ה� חיי

מבחינה " חלשות"לבי� שילוב חברתי עשוי להיות חשוב במיוחד עבור זקני� החיי� בשכונות 

  .כלכלית

  

  מאפייני� מרחביי�  .6.2

נמצא כי , לעומת העדר הקשר המובהק בי� גילנות בקרב הזקני� עצמ� לבי� שילוב חברתי

נגישות בשכונה והכרות ע� כמו הערכת הזק� את ה, לגורמי� אחרי� הקשורי� למאפייני השכונה

הממצאי� מראי� כי לגבי רוב הממדי� המרכיבי� את . השכונה יש קשר מובהק ע� שילוב חברתי

גורמי� הקשורי� להערכת נגישות ולהיכרות ע� השכונה נמצאו מסבירי� , מדד השילוב החברתי

�ורמי� הנוספי� הג� שהייתה שונות בי� השכונות מבחינת הג, שילוב חברתי יותר מגורמי� אחרי

  .התורמי� להסברת שילוב חברתי

המאפייני� שנמצאו קשורי� באופ� מובהק סטטיסטית ע� שילוב , במילי� אחרות

�למרות ההבדלי� , זאת. חברתי בכל השכונות וג� ברמה הכלל עירונית ה� המשתני� המרחביי

אביב מוערכת על ידי שכונת רמת . דמוגרפית!בי� השכונות מבחינת היצע שירותי� ומבחינה סוציו

רמת שני (הזקני� הגרי� בה כנגישה ביותר ואותה מכירי� תושביה בצורה הטובה ביותר 

הערכת הנגישות היא הנמוכה : המצב הפו�' ואילו ביפו ד) המשתני� דומה מאוד ג� ביד אליהו

 ג� מידת השילוב החברתי בשכונת רמת אביב. ביותר וההיכרות ע� השכונה היא המעטה ביותר

ממצאי� אלה עולי� . היא הנמוכה ביותר' ובשכונת יד אליהו היא הגבוהה ביותר ואילו ביפו ד

בקנה אחד ע� הגישה האקולוגית המתארת את הקשר ההדוק שבי� מאפייני הסביבה בה חיי הזק� 

כולל , ויכולתו לנוע בה בנוחות ובחופשיות לבי� יכולת התפקוד שלו בסביבה מבחינות שונות

הנגישות  !בהתא� לכ�. )Lawton, 1980; Lawton & Nahemow, 1973(רתי ההיבט החב

מעידה על התאמה נמוכה לצרכי הקשישי� ולמאפייניה� ובשכונות רמת אביב ויד ' הנמוכה ביפו ד

ממצאי� אלה תואמי� ג� לממצאי מחקרי� קודמי� אשר מצאו . אליהו ההתאמה גבוהה יותר

ידת נגישותה והיכולת להגיע לשירותי� שוני� בהליכה מ, קשר בי� מידת ההיכרות ע� השכונה

 Christensen, 2010; Leyden, 2003; Perez et(לבי� מידת השילוב החברתי ") הליכות"שכונות (

al., 2001; Rowles, 1978; Simon et al., 1992; Turel et al.,2007;  Valdemarsson et al., 

  ). Sugiyama et al., 2009(או שכיחות ביצוע פעילות מסוימת ) 2005

 �מאפיי� מרחבי נוס/ הקשור לשילוב החברתי של הזקני� הוא היצע השירותי� הקיימי

הממצאי� מראי� כי להיצע השירותי� ולערכת הנגישות . בשכונה והערכת הנגישות בשכונה

בשכונת רמת אביב המציעה את מספר השירותי� הרב : בשכונה יש קשר למידת השילוב החברתי

הזקני� ה� המשולבי� ביותר , הרחב ביותר ובנוס/ הערכת הנגישות בה היא הרבה ביותר, יותרב

נראה כי קיימת בנושא זה התאמה בי� המאפייני� . מבחינה חברתית בהשוואה לשכונות האחרות

 �הערכת (לבי� המאפייני� הסובייקטיביי� ) מספר השירותי� הקיימי� בשכונה(האובייקטיביי

ג� כא� הדבר עולה בקנה אחד ע� המודל האקולוגי לפיו סביבה עשירה ) כונההנגישות ש הש

גורמת לכ� שזקני� מסוגלי� להיות פעילי� בסביבה ) מנקודת מבטו של הזק�(בשירותי� ונגישה 
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נמצא שהיצע של  2003במחקר שנער� בישראל בשנת , נוס/ על כ�. ולכ� משולבי� חברתית

כאשר ההנחה היא שריבוי שירותי� , )2003, ביליג וכ�(בה� פעילויות מעלה את רמת ההשתתפות 

מאפשר פיזור רחב שלה� ולכ� ג� מגדיל את נגישות� ואת היכולת של זקני� רבי� יותר 

 �  ).Perez et al., 2001(להשתמש בה

במחקר הנוכחי נמצא כי יותר זקני� בשכונות רמת אביב ויד אליהו דווחו שזמ� הגעה 

ממצאי� אלה . 'שירותי� המצויי� בשכונת� קט� יותר בהשוואה לזקני� ביפו דלמגוו� רחב של 

משמעות הדבר היא . מוסברי� ג� על ידי היצע השירותי� הרחב יותר בשתי השכונות הללו

ששכונות אלה ה� ידידותיות לזקני� מאחר וה� כוללות מבחר רחב ומגוו� של שירותי� בעלי 

  ). Alley et al., 2007(נגישות גבוהה 

פעילויות , מחקרי� אחרי� מצאו כי שילוב חברתי הכולל השתתפות בפעילויות פנאי

תרבותיות ופיזיות בקהילה ובחברת המשפחה מאפשר לזקני� להמשי� וליהנות מכבוד , חברתיות

 �ג� כא� ). ;WHO, 2007 Litwin, 2007(וער� עצמי וג� לשמר או לבנות יחסי� תומכי� ואוהבי

אכ� במחקר . רב של שירותי� מאפשר פיזור רחב שלה� ולכ� נגישות גבוהה ההנחה היא שמספר

בה� הערכת הנגישות היא טובה ובה� מספר , הנוכחי נמצא שבשכונות רמת אביב ויד אליהו

בפעילויות תרבות , יותר זקני� משתתפי� בפעילויות במועדו� לזקני�, השירותי� הרב ביותר

. קניות/לבתי קפה, משפחה/ ויוצאי� למפגשי� ע� חברי�) 'מוזיאו� וכד/ קונצרט/ הצגה/ סרט(

בי� השירותי� הקיימי� בשתי השכונות הללו ג� קיימי� פארקי� רבי� יותר מאשר בשכונת יפו 

, )Kuo et al., 1998; Kweon et al., 1998(מה שעולה בקנה אחד ע� ממצאי מחקרי� קודמי� ' ד

� ירוקי� לבי� שילוב חברתי וקשר ע� השכני�בה� נמצא מתא� בי� החשיפה של זקני� לשטחי ,

  . כמו ג� לתחושת שייכות וקשר לשכונה

�נית� לראות ג� באופ� בו מעריכי� הזקני� את , את השפעת� של מאפייני� מרחביי

הנתוני� מראי� כי . בטיחותה של השכונה וכיצד הערכה זו קשורה ע� מידת שילוב� החברתי

בכל , צא קשר בי� הערכת בטיחות השכונה לבי� שילוב חברתילמעט שכונת יד אליהו בה לא נמ

על פי הספרות הקושרת בי� . היתר נמצאה הערכת בטיחות השכונה גור� מנבא לשילוב חברתי

המשרד ; Christensen, 2010 ; WHO, 2007; 1981, צמ�'רצ'צ(בטיחות השכונה לשילוב חברתי 

�שבכל השכונות יימצא קשר בי� שני המשתני� נית� היה לשער ) 2011, לענייני אזרחי� ותיקי

�יתכ� ובשכונת יד . אול� מבחינה זו המחקר הנוכחי תומ� חלקית בממצאי מחקרי� קודמי

תחנות של משמר  2בשכונה זו קיימי� (אליהו בה קיי� ריבוי שירותי� לשמירת הסדר הציבורי 

יימת רק תחנת משמר אזרחי ק' תחנת משטרה אחת ותחנת כיבוי אש ואילו בשכונת יפו ד, אזרחי

�חשי� התושבי� בטוחי� יותר בסביבת� ולכ� ) אחת וברמת אביב לא קיי� א/ אחד מהשירותי

אפשרות נוספת היא . לא מייחסי� חשיבות להיבט הבטיחותי כשלעצמו והוא מוב� לה� מאליו

קני� בשכונה הז) 2008, שנתו� העירייה(מתבצע מספר הפשעי� הרב ביותר ' שכיוו� שבשכונת יפו ד

מה שג� מרתיע אות� מלהשתת/ בפעילויות שונות והדבר , זו מייחסי� חשיבות רבה לבטיחות

בספרות אכ� נמצא כי שכונות בה� יש רמות גבוהות של פשיעה . משפיע לרעה על שילוב� החברתי

, מכל מקו�). Kuo et al., 1998(שכונתית  !או פחד מפשע מאופיינות בחוסר לכידות חברתית

  .וגיה זו מחייבת בדיקה מעמיקה יותר במחקרי המש�ס

ממצאי המחקר לגבי חשיבות המאפייני� המרחביי� לשילוב חברתי , במילי� אחרות

 �המרחב (מקבלי� חיזוק מממצאי מחקרי� קודמי� שמצאו קשר בי� היבטי� סביבתיי� שוני
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, פשע או תנועת מכוניות !בטיחות , מבחינת מכשולי� שוני� המקשי� על ההליכה !נגישות , הפיזי

לבי� שילוב ) גודל ואיכות השטחי� הפתוחי� והירוקי� בשכונה, של השכונה" הליכות"מידת ה

 ,Alley et al., 2007; Christensen, 2010; Krause, 2006; Kuo et al., 1998; Leyden(חברתי 

2003; Perez et al., 2001; Rowles, 1978; Sugiyama & Thompson, 2007b; Turel et 

al.,2007; Valdemarsson et al., 2005 .(זאת �טר� נער� מחקר שבח� את מכלול הגורמי� , ע

�במיוחד יש לממצאי� . שנבדקו במחקר הנוכחי ומכא� ג� חשיבותו ותרומתו לתחו� הידע הקיי

, ברודסקי(אלה חשיבות רבה לאור העובדה שאוכלוסיית הזקני� בישראל ובעול� גדלה בהתמדה 

להישאר בבית� בתקופת " (להזדק� במקו�"ולעובדה שאוכלוסייה זו מעדיפה ) 2010, שנור ובאר

לבית . או למוסדות לטיפול ממוש� בזקני� ולא לעבור לדיור מוג�) WHO, 2007) (הזקנה

, זהו המוקד לקשרי� אישיי�. המגורי� וסביבתו תועלות מבחינת בריאות פיזית ובריאות נפשית

� מגוריה� היות וזהו זקני� בעיקר קשורי� למקו. קשרי� חברתיי� וקשרי� ע� קרובי משפחה

 �העדר ). Perez et al., 2001(המקו� בו בילו חלק נכבד מחייה� וקשורי� בו זיכרונות רבי

כלכלי ! התאמה בי� מאפייני סביבת המגורי� לבי� היכולות הפיזיות של הזק� או מצבו הסוציו

ורי� התרחקות מפעילויות במרחב המג, העדר שילוב חברתי, יכול לגרו� לירידה בעצמאות

 �  ). Perez et al. 2001(ובמקרי� קיצוניי� להביא לאשפוז מוקד� במוסדות לזקני

) WHO, 2007(בעקבות הגידול באוכלוסיית הזקני� מנסה ארגו� הבריאות העולמי 

) WHO, 2002" (הזדקנות פעילה"ו) WHO, 2007" (סביבות ידידותיות לזקני�"לפתח תכניות ל

. מגוריה� ולהיות פעילי� ומועילי� ג� בתקופת הזקנה שיאפשרו לאנשי� להישאר בסביבת

הזקני� בישראל אכ� פעילי� ומועילי� כפי שעולה מנתוני השנתו� הסטטיסטי לקשישי� בישראל 

 10% !כ, מהזקני� מתנדבי� 13% !בישראל למעלה מ, )2010, שנור ובאר, ברודסקי(מנתוני  

�זקני� מעדיפי� להישאר , כאמור. תומכי� בילדיה� 36% !מטפלי� באד� אחר ו 12%, עובדי

�א� על מנת שהזקני� יוכלו להשתת/ מבחינה חברתית ולחיות חיי� פעילי� יש , בסביבת מגוריה

נקייה ממכשולי� ונגישה ובעלת היצע שירותי� רחב ונגיש לשימוש , צור� בסביבה בטוחה

�קני� מאזור מגוריה� מצא כי מחקר שנער� בספרד ובדק את שביעות הרצו� של ז. הזקני

). 2011, המשרד לאזרחי� ותיקי�; Perez et al., 2001(לשביעות רצו� מהשכונה חלק גדול בכ� 

העדר . יכולת הזקני� להישאר לגור בבית� קשורה ג� ע� יכולת� להישאר פעילי� מבחינה פיזית

אות פיזית לקויה אלא ג� לברי, תמיכה חברתית נמצאה קשורה לא רק לדכדו� ודיכאו� נפשי

, היכרות ע� השכונה !המחקר הנוכחי מראה כי למאפייני� המרחביי� ). WHO, 2002(ומוות 

קשר חזק  !הערכת בטיחות השכונה ומספר השירותי� הקיימי� בשכונה , הערכת נגישות השכונה

  . ע� שילוב חברתי ופעילות בשכונה

בי בשל תרומתו לשילוב מרח!ממצאי המחקר מחדדי� הצור� להתייחס למימד הפיזי

�דוגמא לשכונה בה יש צור� בהתערבות . חברתי טוב יותר ולסיכוי גבוה יותר של הזדקנות במקו

בה מתקיי� שילוב בי� זקני� ע� מאפייני� ' מרחבית על מנת להשפיע על השילוב היא שכונת יפו ד

 �מאפייני� ירודי�  לסביבה בעלת) כלכלית נמוכה ! רמה סוציו, בעיות בריאות מרובות(ירודי

שיפור , הגדלת מספר השירותי�(שיפור המאפייני� הסביבתיי� ). מיעוט שירותי�, נגישות גרועה(

  . עשוי להשפיע לטובה על השילוב החברתי) 'הנגישות וכד
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  מאפייני� חברתיי�  .6.3

ותדירות ברמה הכלל עירונית נמצא קשר שלילי בי� גילנות בקרב הצעירי� לבי� שילוב חברתי 

�ההסבר לכ� הוא שככל שקיימת יותר גילנות בקרב . ההשתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי

. כ� הזקני� מרגישי� פחות רצויי� וחשי� פחות בנוח להשתת/ בפעילויות, האוכלוסייה הכללית

 Minichiello et(כפי שג� נמצא במחקרי� קודמי� , כתוצאה מכ� השילוב החברתי נמו� יותר

al., 2000 .( שדעות �מחקר אחר שבח� את השפעת הגילנות על הזקני� מצא ג� כ� כי זקני� חשי

 �במחקר הנוכחי אכ� נמצא ). Bytheway, 2005(קדומות שליליות עליה� גורמת להתרחקות מה

�. כי גילנות קשורה ג� ע� מידה מועטה יותר של תדירות השתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי

דוריות בשכונה על מנת לקרב את הצעירי� !ר� לקיי� תכניות ופעילויות רבהדבר מחדד את הצו

�אלה עשויי� לתרו� . אל הזקני� ובצורה זו לשנות סטריאוטיפי� ועמדות שליליות כלפי זקני

הממצאי� מראי� כי קיי� קשר בי� גילנות  ושיעור  . לשילוב טוב יותר של הזקני� בשכונה

למעשה הקשר שבי� שני המשתני� הללו נבדק . � שילוב חברתיהזקני� באוכלוסיית השכונה לבי

מחקרי� . בהתייחס למימדי� השוני� המרכיבי� את השילוב החברתי, לראשונה במחקר הנוכחי

בתחו� של השפעת סטריאוטיפי� על שילוב חברתי נערכו בעיקר בתחו� של אינטגרציה בי� 

 & Peach, 1996; Quillian, 1995; Schaefer, 1975; Skafidi (קבוצות אוכלוסייה שונות 

Ihlanfelt, 2002( ,�. א� טר� נער� מחקר הבודק את השפעת גילנות על שילוב חברתי של זקני

המחקר הנוכחי הרחיב את הידע באמצעות חשיפת הקשר שבי� גילנות בעיני בקרב  האוכלוסייה 

�ייחסי� חשיבות רבה זקני� מ, כפי שנאמר לעיל. הכללית לבי� שילוב� החברתי של הזקני

�)  WHO, 2007(ה� ערי� לדעות הקדומות השליליות עליה� , ליכולת להמשי� להתגורר בבית

ובמחקר הנוכחי נמצא שגילנות זו גוררת עימה רמת שילוב חברתי נמוכה שהשלכותיה נידונו 

  .למעלה

בכל . חלק ממאפייני השכונה הקשורי� בשילוב חברתי הוא אחוז הזקני� החיי� בה

: א� קיימי� הבדלי� בי� השכונות, )14%מעל (שכונות שנבחנו במחקר אחוז הזקני� הוא גבוה ה

ג� רמת השילוב החברתי . 'בשכונת יד אליהו ורמת אביב אחוז הזקני� גבוה מזה שבשכונת יפו ד

רמת השילוב החברתי ' הגבוהה ביותר נמצאה בשכונות יד אליהו ורמת אביב ולעומת זאת ביפו ד

שלפיה� זקני� מעדיפי� ) Laws )1993ממצא זה תוא� לממצאי  מחקרו של . וכה ביותרהיא הנמ

�הדוגמא . לחיות בקרבת זקני� וכ� קמות קהילות שלמות וסגורות בה� חיי� בעיקר זקני

ב שבה זקני� עוזבי� את מקומות מגוריה� על מנת "הבולטת לכ� היא קהילות פרישה בארה

 �על פי , בנוס/). Seguin, 1973; Stacey-Konnert & Pynnos, 1992(להימצא בחברת בני גיל

אנשי� נוטי� להתחבר , קבוצתית המתייחסת לאינטגרציה בי� קבוצות!תיאוריית ההעדפה התו�

 �בשכונה בה יש יותר זקני� יהיו לה� ג� יותר , לכ�). Clark, 1992(לדומי� לה� ולא לשוני� מה

  .גישו משולבי� יותר חברתיתהזדמנויות להתחבר ע� בני גיל� וה� יר

. הממצאי� מראי� כי קיי� קשר בי� גילנות ואחוז הזקני� בשכונה לבי� שילוב חברתי

בהתייחס למימדי� השוני� , למעשה הקשר שבי� המשתני� הללו נבדק לראשונה במחקר הנוכחי

צאו מחקרי� קודמי� שבדקו את השפעת גילנות בקרב צעירי� מ. המרכיבי� את השילוב החברתי

�בשעה , השיפוט וא/ הפיזיולוגיה שלה�, מידת יעילות�, השלכות שליליות על הזיכרו� של הזקני

 ,Levy & Langer, 1994; Levy et al.,1996, 1999(שחשיפה לתדמית חיובית השפיעה לטובה 
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לתדמית ולדעות קדומות עשוית להיות השפעה רבה על יכולות והתנהגויות שונות , כלומר). 2002

מחקרי� בתחו� של השפעת תדמיות על שילוב חברתי נערכו בעיקר בתחו� של . ב זקני�בקר

 ;Peach, 1996; Quillian, 1995; Schaefer, 1975(אינטגרציה בי� קבוצות אוכלוסייה שונות 

Skafidi & Ihlanfelt, 2002( , נער� מחקר הבודק את השפעת גילנות על שילוב חברתי �א� טר

�  . של זקני

בשכונת רמת אביב . כלכלית בשכונה מהווה א/ היא מאפיי� חברתי מרכזי! סוציוהרמה ה

הרמה הסוציו כלכלית היא הגבוהה ביותר ובה ג� נמצאה רמת שילוב חברתי גבוהה מה שמצביע 

כאשר בשכונות או . כלכלית של השכונה לבי� שילוב חברתי!על קשר אפשרי בי� הרמה הסוציו

�כלכלית נמוכה ובריאות לקויה של  !השילוב שבי� רמה סוציו אזורי� מסוימי� בעיר מתקיי

 �הזקני� לבי� נגישות גרועה ומיעוט של שירותי� חברתיי� התוצאה היא אזורי� פחות ידידותיי

  .לזקני� בה� השילוב החברתי צפוי להיות נמו�

  

  סיכו�  .6.4

נראה כי ה� כאשר בוחני� את הממצאי� העוסקי� בשילוב חברתי לפי מאפייני השכונות 

זקני� בעלי יכולת פיזית , תואמי� ברוב� את הספרות ובמקו� בו יש אוכלוסייה חזקה יותר

מבחינת היצע שירותי� והיצע קווי (שכונה מאורגנת ומתוכננת יותר וסביבה משורתת , טובה יותר

מקו� ב: קיי� שילוב חברתי טוב יותר של הזקני� ולהיפ�, ונגישה יותר") ד�"אוטובוס של חברת 

מבחינת שירותי� והיצע קווי (משורתת פחות , השכונה נחשלת יותר, בו האוכלוסייה ענייה יותר

הזקני� משולבי� פחות מבחינה , )'יפו ד(ובה הזקני� מוגבלי� יותר ") ד�"אוטובוס של חברת 

כפי , הסיבות להבדלי� בשילוב הזקני� קשורות למאפייני האוכלוסייה והסביבה ג� יחד. חברתית

מוכרת ומשופעת בשירותי� בשילוב ע� זקני� , סביבה נגישה: שמשתק/ בגישה האקולוגית

�. משכילי� ופעילי� גורמת לתדירות גבוהה של יציאה מהבית ולשילוב חברתי גבוה, בריאי

במחקר שבדק את מידת הפעילות של זקני� באזורי� שוני� נמצא כי לזקני� , בהתאמה לכ�

ג� נגיש וג� בטוח יהיו יותר שבעי רצו� , שהוא ג� נעי�" פתוחמרחב שכונתי "שבקרבת� יש 

�בה� , ירוקות, בשכונות נעימות. מחייה� בהשוואה לזקני� שאי� לה� מרחב כזה באזור מגוריה

נוח וקל ללכת בחו� ובה� קיימי� שירותי� נוחי� ונגישי� הזקני� משולבי� יותר מבחינה 

  .חברתית

ראות באופ� ברור כאשר מתייחסי� לכל אחת את חשיבות המימד המרחבי נית� ל

נית� לראות כי על . מרחביי� וחברתיי�, י מאפייני� אישיי�"מהשכונות בנפרד ובוחני� אות� עפ

, שירותי�, בריאות, כלכליי�!מבחינת מאפייני� סוציו(א/ ההבדלי� הקיימי� בי� השכונות 

י� נמצאו קשורי� באופ� מובהק בכל השכונות המשתני� המרחבי, )מאפייני� מרחביי� וגילנות

�על א/ השוני הרב הקיי� בי� השכונות נמצא כי . סטטיסטית ע� שילוב חברתי על ממדיו השוני

יותר " חזקות"ג� בשכונות ה, כלומר. בכול� המשתני� המרחביי� קשורי� ע� שילוב חברתי

  . ש חשיבות גדולהלמאפייני� המרחביי� י, מבחינת המאפייני� השוני� וג� בשכונה החלשה יותר
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  תרומת המחקר הנוכחי לידע הקיי�   .6.5

ומימדי� , המחקר בח� שילוב חברתי של זקני� בסביבת מגוריה� תו� התייחסות לגילנות

�  . מרחביי� ואנושיי� של אזור המגורי

�  :מהמחקר עולי� כמה ממצאי� משמעותיי� שתורמי� לידע הקיי� על שילוב זקני

. בקרב הצעירי� לבי� שילוב חברתי של זקני� בסביבת מגוריה�קיי� קשר בי� גילנות  !

� . מחקר כזה טר� נער� ולכ� יש למחקר זה תרומה חשובה לידע בתחו

נמצא קשר מובהק בי� המאפייני� המרחביי� של סביבת המגורי� של הזקני� לבי� מידת  !

ייני הקושרת בי� מאפ, ממצא זה תומ� בגישה האקולוגית. שילוב� החברתי בשכונה

זהו ממצא משמעותי וחשוב . סביבת המגורי� ויכולות הזקני� לבי� השתתפות חברתית

 �מאוד להמש� מחקר על סביבות מגורי� שונות ואוכלוסיות בעלות מאפייני� שוני

 .בהקשר של שילוב חברתי

ככל . ויותר בשכונות לבי� מידת שילוב� החברתי בשכונה 65נמצא קשר בי� שיעור בני  !

. כ� האזור משופע יותר בשירותי� ומידת שילוב� החברתי גבוהה יותר, זקני�שיש יותר 

המסקנה הנובעת ממנו היא שיתכ� שבמקומות בה� . ג� ממצא זה הוא חשוב ומשמעותי

לכ� יש צור� לפתח . אחוז הזקני� נמו� יש מעט שירותי� והשילוב החברתי נמו�

על מנת לאפשר , גבוה של זקני� שירותי� מתאימי� לזקני� ג� באזורי� בה� אי� אחוז

 .את שילוב� החברתי

היות . מבחינה תיאורטית המחקר תור� לחיזוק הגישה האקולוגית ומאשש אותה !

�מרחביי� ה� המשפיעי� ביותר על  ! וממצאי המחקר מראי� כי המימדי� השכונתיי

הגורסת , השילוב החברתי של הזקני� ועולי� בקנה אחד ע� הגישה האקולוגית מידת

, ע� זאת. שהאד� ישתלב היטב בסביבה שייש בה התאמה טובה לצרכיו ומאפייניו

י ממצאי "עפ. המחקר מראה כי שילוב חברתי לא נית� להסביר בעזרת תיאוריה בודדת

�בהתא� לגישה (וגיי� אקול !המחקר שילוב חברתי קשור ע� משתני� מרחביי

בהתא� לתיאוריית , גילנות בקרב הלא זקני�(וג� ע� משתני� אישיי� ) האקולוגית

משתני� סביבתיי� ה� : בנוגע למשתני� המסבירי� שילוב חברתי). הדעות הקדומות

. א� קיימי� ג� משתני� אישיי� המסבירי� זאת, המסבירי� פעמי� רבות שילוב חברתי

טית המרכזית של המחקר היא הוספת המשתני� האישיי� התרומה התיאור, כלומר

המחקר מראה כי היבטי� . לגישה האקולוגית שמתייחסת בעיקר להיבט הסביבתי

סביבתיי� ואישיי� ה� המסבירי� שילוב חברתי ואי� מדובר רק בהיבטי� סביבתיי� או 

 �בטי� ע� זאת להי). כפי שקיי� בתיאוריות גרונטולוגיות שונות(בהיבטי� אישיי

� .הסביבתיי� משקל רב יותר בהסברת השילוב החברתי של זקני� בסביבת מגוריה

מבחינה מתודולוגית המחקר תר� לפיתוח כלי למדידת שילוב חברתי של זקני� במרחב  !

, תדירות השתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי�: כלי  זה כולל כמה מימדי�. העירוני

�בנוס/ לחידוש . ידע ושייכות וקשר לשכונהשימוש במקורות מ, היכרות ע� השכני

הקיי� בכלי לבחינת שילוב חברתי כולל נית� ג� להשתמש בכל אחד ממימדי השילוב 

  .לבחינת כל אחד מה� בנפרד
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  מדיניות ופרקטיקה , השלכות ומסקנות המחקר מבחינת מחקר  .6.6

ולאפשר " ת במקו�הזדקנו"המגמה הכלל עולמית וג� המדיניות בישראל היא לעודד , כאמור

�על מנת לאפשר לזקני� להישאר . זוהי ג� העדפת� של הזקני� עצמ�. לזקני� להזדק� בבית

�השילוב . בבית� בזקנת� יש צור� לאפשר לה� להיות משולבי� מבחינה חברתית בסביבת

  :החברתי קשור לכמה משתני� שנבדקו במחקר הנוכחי

 �הערכת נגישות השכונה , היכרות ע� השכונה(גילנות בקרב הצעירי� ולמאפייני� המרחביי

  . יש קשר מובהק ע� שילוב חברתי וע� ממדיו השוני�) ובחלק מהמקרי� הערכת בטיחות השכונה

יש צור� בתכניות . הממצאי� בקשר לגילנות  בשכונה משמעותיי� מבחינת מדיניות ופרקטיקה

השלילית והדעות הקדומות  התערבות בבתי ספר יסודיי� ותיכוניי� שיכוונו לשיפור התדמית

השליליות על הזקני� תו� כדי מפגשי� חיוביי� ע� הזקני� היות ויש קשר בי� שהייה במחיצת 

  ). Hawkins, 1996; Mosher & Ball, 1999(זקני� לבי� גילויי גילנות 

הקשר שנמצא בי� המאפייני� המרחביי� לשילוב החברתי של הזקני� הוא ממצא חשוב 

ר על חשיבותו של המרחב בהקשר של השילוב החברתי של אוכלוסיית הזקני� ביותר ששופ� או

משמעות הממצאי� האלה היא שיש צור� בהתערבות מרחבית בכמה . הנמצאת בגידול מתמיד

�, שיפור מגורי הזקני� כ� שיתאימו לצרכיה� ויאפשרו לה� להישאר בסביבת מגוריה�: מישורי

לוגי וכפי שמציע ארגו� הבריאות העולמי במסגרת במסגרת המודל האקו Lawtonכפי שמציע 

 �תכנו� עירוני המתייחס לשיפור הנגישות עשוי ). WHO, 2007(התכנית לערי� ידידותיות לזקני

 �לאפשר לזקני� לנוע בחופשיות באזור מגוריה� ולהגיע בנוחות מרבית אל השירותי� השוני

ת שתאפשר השתתפות פעילה בחברה המוצעי� באזור מגוריה� ומחוצה לו ולפתח סביבה תומכ

יש צור� בחיזוק ההיכרות של הזקני� ע� הסביבה בה ה� חיי� על מנת להגביר , בנוס/. ובקהילה

. את שילוב� החברתי בסביבה בה ה� חיי� וכנראה שיש צור� להגדיל ג� את תחושת הביטחו�

�ד משלושת למעשה אח: עוד נמצא שהמשתני� המרחביי� משפיעי� על תחומי שילוב רבי

 �תדירות (משפיעי� על כל אחד מממדי השילוב החברתי ) או כול�(המשתני� המרחביי

�תחושת שייכות וקשר לשכונה , היכרות ע� השכני�, השתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי

  .ברמה הכלל עירונית וברמת השכונות) ושימוש במקורות מידע

ר את השילוב החברתי ואפילו רק המסקנה הברורה והמיידית מכ� היא שעל מנת לשפ

�כיוו� שנראה שיש , או חלק מה�, חלק מממדיו יש צור� בשיפור המאפייני� המרחביי

�התערבות . למאפייני� המרחביי� קשר חזק ביותר ע� שילוב חברתי של זקני� בסביבת מגוריה

יא שנית� המשמעות ה. שהוא תהלי� ממוש�, מרחבית היא קלה בהשוואה לניסיו� לצמצ� גילנות

�הקשורי� בעיקר , יחסית, לשפר את השילוב החברתי של הזקני� באמצעי� פשוטי� ומיידיי

יש לפעול בו זמנית בכמה מישורי� ולגבש תכנית , ע� זאת. לתשתיות ובהשקעה קטנה יחסית

�, לכ�. פעולה כוללת שמיועדת לסייע לזקני� להשתלב טוב יותר מבחינה חברתית בשכונת מגוריה

פור התשתיות הפיזיות של השכונות שתהיינה יותר ידידותיות לזקני� יש ג� צור� בפיתוח לצד שי

במקביל יש צור� לשת/ את הזקני� בפעילויות . תכניות לשיפור תדמית הזקני� במערכת החינו�

�צעדי� אלה עשויי� לשפר את התפיסה . בני נוער וצעירי�, המשלבות אינטראקציה ע� ילדי

לגבי ההיבט המרחבי יש צור� לבצע מחקר מעמיק . צמ� ואת תדמית הזקני�שייש לזקני� על ע

ה� המפריעי� ביותר ואות� צרי� ) מבחינת נגישות ובטיחות(הבודק אילו אלמנטי� במרחב 

  .לשפר
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  מחקרי המש0   .6.7

המחקר הנוכחי עסק בסביבה העירונית ובהבדלי� הקיימי� בי� שכונות שונות באותה העיר 

)�יש , המחקר לא ד� בסביבות שאינ� עירוניות). מרחביי� וחברתיי�, מבחינת מאפייני� אישיי

� !חשיבות לבדוק הסוגיות שנבדקו במחקר זה ביחס לאזורי� כפריי� שה� בעלי מאפייני� אחרי

היכרות רבה בי� התושבי� , )(Dunn & McDonald, 2001ה והומוגנית בעיקרה אוכלוסייה קטנ

)HWO, 2007( , �. והיכרות רבה יותר ע� הסביבה) Evans, 2009(מספר קט� יותר של שירותי

או שסביבות כאלה יניבו , יותר התוצאות תהיינה דומות" משפחתיי�"ייתכ� ובישובי� קטני� ו

גדולה יותר או כיוו� שבישובי� ) זקני� ולא זקני�(י� האנשי� תוצאות אחרות כיוו� שהקרבה ב

אפשרות אחרת היא ). במידה וביישוב קיימי� מספיק שירותי�(קטני� הנגישות גדולה יותר 

שדווקא העדר שירותי� בישוב מסוי� והעדר נגישות לשירותי� הנמצאי� בישובי� סמוכי� יגרמו 

ס/ הוא בחינת השילוב החברתי באזורי� פריפריאליי� מחקר אפשרי נו. לשילוב חברתי נמו� יותר

קיימות עדויות לכ� שזקני� החיי� . שג� ה� שוני� מאזור המטרופולי� עליו נער� מחקר זה

באזורי� פריפריאליי� מקיימי� יותר קשרי� חברתיי� בהשוואה לחיי� בתו� העיר וייתכ� 

 �  ).Kweon et al., 1998(שהדבר קשור למאפייני� סביבתיי

מעניי� להבי� . המחקר הנוכחי הראה ששיעור הזקני� בשכונה משפיע על השילוב החברתי

הא� שהייה בקהילה לזקני� בלבד אכ� מועילה לכל הזקני� , איזה שיעור של זקני� הוא מיטבי

�נושא הביטחו� האישי לא התברר לגמרי , בנוס/. וגורמת לשילוב חברתי גבוה בקרב כל הזקני

מעניי� ללמוד ממה הוא , לכ�. א הוב� לגמרי תפקידו בכל הנוגע לשילוב חברתיבמחקר הנוכחי ול

  .מושפע וכיצד הוא משפיע על השילוב החברתי

  

  מגבלות המחקר   .6.8

היות ומדובר . ראשונה נוגעת למידת ייצוג המדג� וייצוג האזורי� שנבחנו: למחקר מספר מגבלות

ייצוג הנשי� , כתוצאה מכ�. צג של  אזורי המחקרהנבדקי� אינ� מהווי� מדג� מיי, במדג� נוחות

אחוז הנשי� הנחקרות הזקנות גבוה מאוד : והגברי� במדג� אינו תוא� את ייצוג� במציאות

בשכונות רמת אביב ויד אליהו , בקרב הנחקרי� הצעירי�; )אחוזי� בכל השכונות 62 ! למעלה מ(

המחקר נער� רק , זאת ועוד. אחוז גברי� 70 !למעלה מ' ובשכונת יפו ד, אחוז נשי� 65 !למעלה מ

השכונות המרכיבות אותה ולכ� אינו מייצג מכלול רחב  64שכונות מתו�  3בעיר אחת וכלל רק 

�התפלגות מאפייני הנחקרי� , בנוס/. יותר של שכונות ומגוו� רחב יותר של מאפייני� שכונתיי

ית לסטטיסטיקה מה שמגביל שונה מזו של התפלגות האוכלוסייה בשכונות לפי הלשכה המרכז

  .את יכולת ההכללה של הממצאי� בשל הטיה של האוכלוסייה שנכללה במחקר

 �צעירי� בכל  100 !זקני� ו 100נדגמו :  קיימות ג� מגבלות הקשורות בגודל המדג

עובדה זו הגבילה מראש את מספר המשתני� שנית� היה לכלול בתו� העיבודי� הרב . שכונה

�� גדול יותר היה מאפשר הכללת יותר משתני� בעיבודי� הרב משתניי� ועל לכ� מדג. משתניי

. ידי כ� לשלוט במשתני� מזהמי� ולזהות משתני� נוספי� העשויי� להסביר את משתני התוצאה

ניידי� מחו� לבית ונמצאי� מחו� לבית בזמ� , דוברי עברית ! שיטת בחירת הנחקרי� , בנוס/

נחקרי� שאינו בהכרח מייצג את כלל האוכלוסייה בשכונה  סיפקה תמהיל מסוי� של !הראיו� 

�  . לכ� נדרשת זהירות בהכללת הנתוני�. ועשוי להטות את הממצאי



 91

�הכלי של . מגבלות נוספות נוגעות לכלי המחקר ולהתאמת� לבחינת המשתני� השוני

Kogan  �ולכ� נעשה בו שימוש נרחב ) וככזה הוא נמצא תק/(פותח לש� בחינת עמדות כלפי זקני

במחקר הנוכחי נעשה שימוש בכלי לבדיקת גילנות . לש� כ� בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות

�יתכ� שלצור� זה היה , ייתכ� והשימוש בכלי זה לבחינה זו לא היה  מתאי�. בקרב הזקני�  עצמ

לי� נוספי� להערכת הדימוי העצמי של הזקני� כדי ג� לתק/ את הכלי של מקו� להשתמש בכ

Kogan  �ביחס לדעות קדומות של זקני� כלפי עצמ� והמידה שבה דעות קדומות אלה קשורות ע

ג� ). להערכה עצמית) Rosenberg  )1986הכלי של , למשל(כלי� מקובלי� להערכת דימוי עצמי 

שכונה הוא במידה מסויימת בעייתי מאחר וכלל פריט המשתנה שבדק את הערכת הבטיחות ב

ייתכ� והמידע שהתקבל "). אני מרגיש בטוח ללכת באזורי מגוריי אחרי רדת החשיכה("אחד בלבד 

באופ� . לא כולל את כל מימדי הבטיחות בשכונה ולכ� יש מקו� לפתח כלי שיהיה תק/ ומהימ�

ב בכל אחד מהמימדי� של שילוב חברתי נית� לומר כי המשקל השווה שנית� לכל מרכי, דומה

יתכ� כי יש לתת משקל גדול יותר לשימוש בלוחות מודעות  –למשל במימד של מקורות מידע (

מחייב מחקר המש� כדי לבדוק איזו חשיבות , )מאשר לקריאת עיתוני� או שימוש באינטרנט

י� אלה באופ� מייחסי� הזקני� עצמ� לכל אחד ממקורות המידע ובהתא� לכ� לשקלל מרכיב

  .שונה בציו� הכולל למדד

�חלק מהמדדי� נמצאו  בעלי  !קיימת ג� מגבלה הנוגעת למהימנות הפנימית של המדדי

יש לבחו� ולפתח כלי� שרמת התוק/ שלה� תהיה ברורה יותר . בינונית/ מהימנות פנימית סבירה

  .ורמת מהימנות� גבוהה יותר

היה מחקר כמותי שהשתמש בשאלו� סגור המחקר . מגבלה נוספת קשורה לסוג השאלו�

ללא מת� אפשרות לנחקרי� להביע את דעותיה� באופ� חופשי או להרחיב  בדברי� שוני� מה 

לכ� שילוב של מחקר . שהיה מאפשר העלאת סוגיות נוספות שהחוקרת לא חשבה עליה� מראש

יותר על הסוגיות  איכותני בתו� מחקר כמותי היה שופ� אור רחב יותר ומספק תובנות מעמיקות

ייתכ� ושימוש ג� בשאלו� פתוחות  היה מאפשר הבנה טובה יותר של המגבלות , למשל. שנחקרו

 �מחסור , בעיות נגישות נוספות(שיש לזקני� בכל הנוגע לשילוב חברתי על מימדיו השוני

או  שופ� מחקר זה אור על הגורמי� התורמי�, למרות מגבלות אלה). 'בשירותי� שלא הועלו וכד

�  .בולמי� שילוב חברתי של זקני� בשכונות מגוריה
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אחת האיכויות החשובות שלי היא 
 הסתמכותי על ניסיו� העבר

      

       אני מקפיד לתת עצות רק כשמבקשי� ממני
לזקני� וצעירי� יש את , א� חושבי� על זה

 אות� פגמי� כמו לכל אחד אחר
      

 �אפשר לסמו� על כ� ששכונה היא טובה א
 מספר רב של זקני� גר בה

      

       ברור שהזקני� שוני� מאוד אחד מהשני
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כלל לא  ...עד כמה אתה מסכי� ע� ההיגדי� הבאי�
 מסכי�

לא 
 מסכי�

לא מסכי� 
 במקצת

מסכי� 
 במקצת

מסכי� במידה  מסכי�
 רבה מאוד

אני מקפיד להיות בעל הופעה חיצונית נאה 
 ונקייה

      

נעי� ובעל , ע� הגיל הפכתי להיות יותר שמח
 חוש הומור

      

 �אני מתלונ� על התנהגות הדור הצעיר לעיתי
 נדירות בלבד

      

�       אני לא דורש יותר אהבה וביטחו� מאחרי
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כלל לא  ?עד כמה אתה מסכי� ע� ההיגדי� הבאי�. 1
 סכי�מ

לא 
 מסכי�

לא מסכי� 
 במקצת

מסכי� 
 במקצת

מסכי� במידה  מסכי�
 רבה מאוד

 �עדי/ שרוב הקשישי� יחיו ביחידות מגורי
� משותפות ע� בני גיל

      

�קשה לדעת מה מניע . ישנו משהו שונה בקשישי
� אות

      

 �רוב הקשישי� נוקשי� בדר� חשיבת� ואינ
 יכולי� להשתנות

      

הקשישי� מעונייני� לפרוש מהעבודה רוב 
 במידה והפנסיה או התמיכה מהילדי� מספקת

      

       רוב הקשישי� מאפשרי� לבית� להראות מוזנח
       טיפשי לומר שחוכמה באה ע� הגיל

       לקשישי� יש יותר מדי כוח בעסקי� ופוליטיקה
       קשישי�  גורמי� לאחרי� להרגיש לא בנוח

הקשישי� משעממי� אחרי�  בדבר� על רוב 
� הימי� הטובי� הה

      

רוב הקשישי� מבזבזי� זמ� רב מידי על 
 התערבות בעניינ� של אחרי� ומת� עצות

      

 �א� קשישי� רוצי� שיחבבו אות� ה� צריכי
� להפטר מפגמיה� המעצבני

      

רצוי שלא , על מנת לשמור על שכונה טובה
 � רבי� מדייתגוררו בה קשישי

      

רוב הקשישי� , חו� ממקרי� יוצאי� מהכלל
 דומי� אחד לשני  

      

הקשישי�  צריכי� להיות יותר ערניי� בנוגע 
 ה� לא מסודרי�, להופעת� החיצונית

      

�       מרירי� ולא נעימי�, רוב הקשישי�  מרגיזי
רוב הקשישי� מתלונני� על  התנהגות הדור 

 הצעיר
      

רוב הקשישי� דורשי� באופ� מוגז� אהבה 
 וביטחו�
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כלל לא  ?עד כמה אתה מסכי� ע� ההיגדי� הבאי�
 מסכי�

לא 
 מסכי�

לא מסכי� 
 במקצת

מסכי� 
 במקצת

מסכי� במידה  מסכי�
 רבה מאוד

רצוי שרוב הקשישי� יחיו ביחידות מגורי� בה� 
� חיי� ג� אנשי� צעירי� מה

      

קל להבי� מה  –קשישי� לצעירי� אי� שוני בי� 
� מניע אות

      

רוב הקשישי� מסתגלי� לשינוי כשהמצב דורש 
 זאת

      

רוב הקשישי� מעדיפי� להמשי� לעבוד כל עוד 
� ולא להיות תלויי� באחרי�, ה� יכולי

      

 �נית� לסמו� על רוב הקשישי� שישמרו על בית
� נקי ונעי

      

       חוכמה גוברת ע� הגיל
 �צרי� להיות לקשישי� יותר כוח בעסקי

 ופוליטיקה
      

�       נוח ומרגיע לשהות במחיצת קשישי
אחת האיכויות החשובות של קשישי� היא 

 הסתמכות� על ניסיו� העבר
      

�       רוב הקשישי� מייעצי� רק כשמבקשי� מה
לקשישי� יש את אות� , א� חושבי� על זה
 אחד אחרפגמי� כמו לכל 

      

 �שכונה טובה מתאפיינת במספר רב של דיירי
� קשישי

      

       ברור שהקשישי� שוני� מאוד אחד מהשני
רוב הקשישי�  נוטי� להיות בעלי הופעה 

 חיצונית נאה ונקייה
      

�       נעימי� ובעלי חוש הומור, רוב הקשישי� שמחי
 �מתלונני� לעיתי� נדירות שומעי� את הקשישי

 על התנהגות הדור הצעיר
      

קשישי� לא דורשי� יותר אהבה וביטחו� 
� מאנשי� אחרי
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Abstract 

Background 

The population of the western world is aging. In 2009, the number of people aged 65 

and up has reached 521.4 million, a figure that comprises 7.7% of the global 

population. By 2030 their number is expected to rise to 990 million, which represents 

12% of the world's population (Brodeski, Shnor & Bee`r, 2010). In Israel, at the end 

of 2009, the elderly population numbered about 742,000, which made up 9.8% of the 

general population. The percentage of the elderly in Israel is expected to rise to 12% 

by 2020 and to 14% by 2030. Although worldwide most elderly people live in cities 

(in Israel - 94% of people aged 65 and up live in urban settlements), urban geography 

has dealt very little with the social integration of the elderly in their residential 

environment, which is the major social environment in their post retirement everyday 

life. 

Different approaches explain the social integration of people in their environment. 

One approach deals with the influence of prejudice and stereotypes on social 

integration. The research literature deals widely with the connection between 

stereotypes and social integration and segregation. When directed at people, prejudice 

and stereotypes have an effect on self-perception, which is connected to social 

integration. It is, then, safe to assume that prejudice and stereotypes directed at the 

elderly, affect the degree of their integration in the urban environment. A second 

approach deals with social geography and links social integration in the urban 

environment with geophysical and human attributes of said environment. The urban 

environment is not uniform but is comprised of neighborhoods and quarters that differ 

in their population type and in their physical- design aspects. A common phenomenon 

of old age is the loss of various physical and cognitive functions. Therefore, physical 

accessibility issues play an important role in elderly people's social integration and 

ability to age in place. Additionally, neighborhood residents differ in terms of their 

seniority, and their acquaintance and identification with their residential environment. 

It can be assumed that these characteristics are also related to the degree of elderly 

people's social integration. The third is an ecological approach, which deals with the 

compatibility of the individual and his abilities to his environment. This approach 

focuses on the social-spatial features of the neighborhood, their contribution to the 

ability of the elderly to continue living in their own home and function in their 

residential environment. The relationship between the elderly and their environment, 
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and especially the contribution of social-spatial aspects to the ability of the individual 

to age in place, are comprehensively explained by this approach, which perceives 

functioning and social integration as derived from the degree of compatibility 

between the individual and his abilities, and what the environment has to offer. 

A major challenge of old age is social integration. This is due to prejudice, negative 

stereotypes and ageism directed towards the elderly. Old people are perceived as 

senile, slow in their mind and actions, having outdated moral values, and obsolete 

skills. One of the problems with ageism is that it is so prevalent, that the elderly 

themselves acquire these stereotypes, and start to perceive themselves accordingly. As 

a result, their abilities and self-perception are affected, which in turn might hinder 

their social integration. 

The question arises: is the degree of elderly people's social integration in their 

environment affected by prejudice directed against the elderly (by younger people and 

by the elderly themselves), and by the attributes of their residential environment. This 

issue has not yet been studied, and is the focus of this research. 

 

Aims and Hypotheses 

The aim of this research is, therefore, to test two main issues: 

a. Is there a correlation between the general population's prejudice towards the 

elderly and prejudice of the elderly against themselves, and the social 

integration of the elderly in their residential environment? 

b. Do the physical and human attributes of a living environment affect elderly 

social integration in that environment? That is to say, is the degree of elderly 

social integration affected differently by residential environments with 

different physical and human attributes? 

The following hypotheses were derived from these aims: 

1. Ageism amidst young people living in the neighborhood correlates to the 

degree of elderly social integration in that neighborhood (this includes the 

integration extent: frequency of participation in activities and use of facilities, 

acquaintance with the neighbors, use of information sources [number of 

sources and type of information], a sense of belonging and attachment to the 

neighborhood). The less ageism exists, the higher the degree of social 

integration. 
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2. There is a correlation between how the elderly rate neighborhood accessibility 

and the degree of elderly social integration. The better the accessibility, the 

higher the degree of social integration. 

3. The attributes of the neighborhood, in terms of the number of facilities 

offered, correlates to the elderly social integration in that neighborhood. The 

more facilities offered, the higher the degree of social integration. 

4. The elderly familiarity with the neighborhood correlates to the degree of their 

social integration. The more familiar they are with the neighborhood, the 

higher the degree of social integration. 

5. The number of elderly people living in the neighborhood correlates to the 

degree of elderly social integration. The more elderly people live in the 

neighborhood, the higher the degree of integration and vice versa. 

6. The neighborhood safety rating (as perceived by the elderly) correlates to the 

elderly social integration in that neighborhood. The higher the elderly rate 

neighborhood safety, the higher the degree of social integration. 

 

Method 

Sample: the sample is a convenience sample of 300 people aged 65 and up, and 300 

people under the age of 65, who live in three neighborhoods in Tel-Aviv. Three 

neighborhoods were selected that differed in several key attributes: percentage of 

elderly residents in them, geographical area of the city, socio-economic level and size 

(sub-quarter area). The neighborhoods where the study took place are: Yad Eliahu, 

Yafo D and Ramat-Aviv (including the New North and the vicinity of Kikar 

Hamedina).  In total, one-hundred old and one-hundred younger people were sampled 

in each neighborhood. Data collection was performed through structured interviews, 

conducted in public places such as medical clinics, elderly clubs, shopping centers, 

parks etc., in different times of day and different days of the week. 

 

Variables 

Dependent Variable - the elderly social integration in the neighborhood includes the 

following dimensions: 1. Frequency of participation in activities and use of facilities; 

2. Acquaintance with the neighbors; 3. Use of a various information sources; 4. A 

sense of belonging and attachment to the neighborhood. 



 

ד 

Independent Variables - prejudice against the elderly in the general population and 

among the elderly themselves, neighborhood physical and human attributes 

(familiarity with the neighborhood, the elderly rating of neighborhood accessibility 

and safety, the number of elderly residents, the number of neighborhood facilities). 

Background Variables – The subjects' socio-demographic characteristics, their 

mobility and how they perceive their medical status. 

 

Findings 

The research hypotheses dealt with some variables which may explain the social 

integration of the elderly in their residential environment: 

The First hypothesis dealt with the correlation between prejudice against the elderly 

and the degree of their social integration in the neighborhood. The findings show that 

ageism among the younger population towards the elderly, correlated with a lower 

degree of social integration in the all-urban level. In this respect the hypothesis was 

validated. On the other hand, no correlation was found between ageism among the 

elderly themselves, and the degree of their social integration in the neighborhood. The 

second hypothesis dealt with the correlation between the environment accessibility 

rating according to the elderly, and social integration. It was found that the higher the 

rating, the higher the degree of social integration in the all-city and neighborhood 

levels. This hypothesis was also validated. The third hypothesis dealt with the 

correlation between the number of neighborhood facilities and social integration. It 

was found that more facilities correlate with a higher degree of social integration. This 

hypothesis was also validated. The fourth hypothesis dealt with the correlation 

between neighborhood familiarity and social integration. It was found that the higher 

the familiarity the higher the social integration in the all-city and neighborhood levels. 

This hypothesis was also validated. The fifth hypothesis dealt with the correlation 

between the percentage of elderly residents and social integration. It was found that a 

higher percentage of elderly residents correlated with a higher degree of social 

integration. This hypothesis was also validated. The sixth hypothesis dealt with the 

correlation between the neighborhood safety rating according to the elderly and social 

integration. It was found that the higher the neighborhood safety rating, the higher the 

degree of social integration in the all-city and neighborhood levels (with the exception 

of Yad-Eliahu neighborhood). This hypothesis was partially validated. 
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Multivariate analyses show that in an all-city view, the higher the elderly rate 

neighborhood accessibility; the more they are familiar with it; the less prejudice exists 

against the elderly in the general population; the more the elderly leave their homes 

and the higher the percentage of elderly people living in the neighborhood, the higher 

the degree of the elderly social integration in the urban environment.  

The per-neighborhood analysis results show that in Yad-Eliahu neighborhood, the 

higher the elderly rate neighborhood accessibility and the more familiar they are with 

it, the higher the degree of social integration. In Yafo D it was found that the higher 

the elderly rate neighborhood accessibility; the more familiar they are with it; the 

younger the elderly are; the better they perceive their medical status and the worse 

they perceive their spouses' medical status, the higher the degree of social integration. 

In Ramat-Aviv neighborhood it was found that the higher the elderly rate 

neighborhood accessibility and the more they leave home, the higher the degree of 

neighborhood social integration. 

These findings show that in all three neighborhoods, the neighborhood accessibility 

rating clearly and positively affects the degree of social integration. Meaning that the 

higher the rating, the better the integration.  In Yad-Eliahu and Yafo D it was also 

found that the better the neighborhood familiarity, the better the integration. On the 

other hand in Yafo D, age and self and spousal health perceptions were found to be 

significant in explaining social integration (the younger the age; the higher the health 

self-perception and the lower the spouses' health perception, the better the social 

integration). In Ramat-Aviv neighborhood the frequency of leaving the home was also 

found to be significant in explaining the result variable (the higher the frequency of 

leaving the home, the higher the social integration). 

Examination of each social integration aspect shows that the neighborhood 

accessibility rating assigned by the elderly, explains all the aspects. However, 

different variables were found to explain different aspects of social integration, in the 

all-city and individual neighborhood levels. 

 

Discussion and Conclusions 

Several significant findings come to light in this research, that add to the existing 

body of knowledge regarding social integration of the elderly. Prejudice against the 

elderly among the younger population in a neighborhood affects the degree of their 

integration. The less negative the opinions, the higher the integration. Furthermore, 
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neighborhood spatial attributes play a major role: the more comfortable the attributes 

and elderly-friendlier they are, the higher the degree of social integration in the 

neighborhood (high accessibility rating and better familiarity equals high safety 

rating). A correlation also exists between the number of those aged 65-and-up who 

live in the neighborhoods and between the number of facilities offered, and the degree 

of social integration. Meaning that, the more elderly people live in the neighborhood 

and the more facilities that are offered to them, the better their social integration. 

These findings have several meanings. Prejudice has an effect on social integration of 

various population groups in the neighborhood (in this case - the elderly). And so, to 

improve their integration there is a need for inter-generational closeness programs in 

the neighborhood. Spatial aspects also have a wide effect on social integration (in this 

case a group of elderly people was examined, but it's highly probable that these spatial 

aspects affect other groups, such as the handicapped, parents with baby carriages, 

children). Therefore, there is a need for spatial intervention on several levels: the 

elderly residences need improvement so that they will suit their needs and be 

friendlier to them. In this way they will become an integral part of the human fabric of 

the neighborhood. Urban planning is needed, that will address the importance of 

residential environment accessibility, in such a way as to allow the elderly to move 

about in their neighborhood freely and reach, as conveniently as possible, the facilities 

provided in their neighborhood and out of it. Development of a supportive 

environment that will allow for active participation in the society and community, and 

will allow the elderly to continue to function in their neighborhood, is required. 

 

Limitations 

This study has several limitations. Seeing as it is a convenience sample, the people 

examined do not make for a representative sample; neither for the research areas in 

the city of Tel-Aviv nor in terms of the choice of interviewees participating in the 

study. From the beginning, the sample size (One hundred old and one hundred 

younger people in each neighborhood) has limited the number of variables which 

could have been included in the multivariate analyses. A larger sample would have 

allowed the identifying of more variables which could have explained the result 

variables. Additionally, the inclusion criteria restricted the type of interviewees 

(Hebrew speakers, mobile outside the home), and supplied a certain mix of 
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respondents that does not necessarily represent the entire neighborhood population. 

Therefore, caution is required when generalizing the findings of this study. 

Other limitations relate to the research tools and their suitability for analyzing the 

different variables. Kogan's tool was developed for the examination of prejudice 

against the elderly. Perhaps the use of this tool to study prejudice against the elderly 

which exists among the elderly themselves was inaccurate. For this purpose the use of 

additional tools was called for. The variable checking the elderly neighborhood safety 

rating was somewhat limited, as it only included one item ("I feel safe walking around 

my neighborhood after dark"). Another limitation relates to the questionnaire type. 

The research was quantitative and used a closed questionnaire, which did not allow 

the respondents to freely express their views or to go into detail on various topics. A 

different questionnaire might have allowed a qualitative analysis and the raising of 

additional issues, not thought of in advance by the researcher. Despite these 

limitations, this research sheds light on a study area yet to be examined closely. In this 

respect the current study added to the existing body of knowledge, by pointing to an 

array of spatial, personal and social factors that contribute or inhibit the social 

integration of the elderly in their neighborhoods. By doing so, it opens the door for 

further study. It also indicates directions of policy and practice, which have to be 

formulated in order to allow the elderly to grow old in their neighborhoods and to be 

an integral part of the social fabric of their residential environment. 
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