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 תקציר 

 רקע

דרות במקומות ציבוריים הינה תופעה מוכרת במדינות רווחה מערביות וכוללת רצף של תנאי מחייה שאינם 

מספקים קורת גג, בית או שאינם מספקים דיור בטוח או הולם. חרף חשיבות הדיור לחיי אדם, הזכות לדיור 

בעולם. בישראל תופעת דרות במקומות ציבוריים הינה תופעה חדשה יחסית  מקיימותהיא בין הזכויות הפחות 

 .והיא ומוכרת מראשית שנות התשעים של המאה הקודמת

היחידה הארצית לדרי רחוב בשיתוף האגף למחקר תכנון והכשרה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים יזמו 

ל היקף תופעת דרות הרחוב וכן ללמוד על מחקר בשם "מיפוי דרי הרחוב בישראל" במטרה לקבל אומדן ש

 המאפיינים של דרי הרחוב שאינם בטיפול תוך השוואת מאפיינים אלה עם הידוע ממחקרים קודמים.

 השיטה

בשלב הראשון בוצע אומדן מקומי של היקף ופיזור דרי רחוב בישובים עירוניים בעזרת בירורים מול מנהלי 

מכן נערך מפקד גיאוגרפי שכלל הגדרת איזורים פוטנציאליים בהם היחידות בנושא ברשות המקומית. לאחר 

דרי רחוב  406בוצעו סיורים ותהליכי זיהוי וספירה של דרי רחוב. במקביל, נעשו ניסיונות לראיין פנים אל פנים 

 (. N=268) והתראיינו כששני שליש מהם נענו

 ממצאים

(. מספר דרות הרחוב אשר השתתפו בסקר 86%) 268מתוך  230גברים,  הם הסקר משתתפי של המכריע הרוב

. כמעט לשני שליש של המרואיינים יש 77ל 19תווך הגילאים של המרואיינים נע בין (. 14%, בלבד )38עומד על 

)סמים ו/או אלכוהול(. אלה שמדווחים שלא השתמשו בסמים  םפסיכו אקטיבייבעייה של שימוש בחומרים 

הדבר מרמז על כך שתוחלת החיים של דרי רחוב  שנים. 51.1יש את הגיל הממוצע הגבוה ביותר:  ולו/או אלכוה

מחצית נמוכה במיוחד והם אינם שורדים עד גיל מבוגר. נמצא גם ש םהמשתמשים בחומרים פסיכו אקטיביי

  . לתקופות מאסרבעברם מדרי הרחוב בסקר נשפטו 

 להתחמק האוכלוסייה של נטיה עקב היתר זאת בין. למדידה בישראל קשהכמו כן עלה כי תופעת דרות הרחוב 

 שונות מערביות בהיבט הטיפולי, בהשוואה לארצות. רחוב דרי של ההגדרה מגבלות עקב, וכן המדינה משירותי

התופעה,  של למניעתה יוזמות גם וכולל מערכתי הוא ציבוריים במקומות הדרים של בבעייה בהן הטיפול

 סוציאלית עבודה תקנות ידי על שהוגדרו מי אצל רק ושלישוני שניוני בטיפול מתמקדת בישראל ההתמודדות

 סוציאלית עבודה תקנות הגדרת תחת נופלים לא אך ציבוריים במקומות שדרים שאלה, יוצא. רחוב כדרי

 בלבד. חלקי לטיפול או כלל לטיפול זוכים שאינם או(, ס"תע)
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 סקירת הספרות המקצועית:פרק א

 דרות במקומות ציבוריים

דרות במקומות ציבוריים )דמ"צ(, הוא מונח הבא לתאר סדרה של מצבים בהם לאדם אין קורת 

 בטוח. שאינוהולם או  שאינוגג, הוא חסר בית, הוא גר במרחב הציבורי או שהוא מתגורר בדיור 

העדר מקום ( 1: ההגדרות של תופעת דרות במקומות ציבוריים מתמקדות בשני תחומים

, ם מסביבתו החברתית ומחסור בקשרים חברתיים ומשפחתייםניתוק האד( 2; מחסה

 (.2010, ספקטור; 2008, שיינטוך)המובילים בסופו של דבר להדרה חברתית 

הוא  (.Springer, 2004)אחד הנסיונות להגדיר דרות במקומות ציבוריים  הוא של ספרינגר 

ישנים ברחוב האנשים ( 1: מחלק את הדרים במקומות ציבוריים לשני סוגי אוכלוסיות עיקריות

ישנים במוסדות ציבוריים שנועדו לטפל האדם ואנשים -או במקומות שלא נועדו לאכלוס בני

עומדים בסיכון להתדרדר לחיי אשר אנשים הגרים בדיור לא ראוי ואנשים ( 2;  במצוקות דיור

אומית יש לציין שספרינגר גורס כי ההגדרה הראשונה צריכה להתקבל כהגדרה בינל. רחוב

  .בהתאם להשקפת המדינה עצמה, ואילו השנייה ברמת המדינה

דרות במקומות ", "חסר בית" למונחיםכיום, טרם התקבלה הגדרה בינלאומית מוסכמת 

נתפס , הבעיה נובעת מכך שמה שנראה כדיור נורמטיבי במדינה אחת .או "דר רחוב" "ציבוריים

מור ופריבך -גן (.2004, אברהמי וכהן)אדם במדינה אחרת כצורת דיור שאינה ראויה למגורי 

מכנה משותף להגדרות הקיימות במדינות בחיפוש  בעיה זו להתמודד עםניסו  (2009)חפץ 

רצף המצבים הנופלים תחת ההגדרה ש הם לא הצליחו ליצור זאת משום  –ב "באירופה ובארה

 .שונה ממדינה למדינה" חסרות בית"

המשמעותי ביותר ליצור מודל אחיד של רצף המצבים שהמאמץ  מצביע על כך ( 2008)שיינטוך 

הטיפולוגיה שאומצה על ידי  - ETHOS1הינו " דרות במקומות ציבוריים "שיש לראותם כ

 (. FEANTSA2)העובדים עם אנשים חסרי בית , הפדרציה האירופית של הארגונים הלאומיים

                                                             

1   ETHOS   :ראשי התיבות משמעםTypology of Homelessness and Housing Exclusion 

2  FEANTSA  :ראשי התיבות משמעםThe European Federation of National Organizations Working with the Homeless  

 ראשי התיבות נגזרו משם הארגון כפי שהוא כתוב בצרפתית.
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 :יות דיורשל בע משנה מתארת ארבעה מצבי, ETHOSהטיפולוגיה של  

בקטגוריה זו האנשים  .אין לפרט מקום ללון בומצב בו   -(roofless)היעדר קורת גג  .1

   .מתגוררים במרחבים ציבורייםהם ו (Rought Sleepers) חסרי גגמוגדרים 

יש לפרט קורת גג אבל היא זמנית או מצב בו  -(houseless)היעדר מקום מגורים  .2

מצויים במתקנים לדרים והם  חסרי בית מכונים האנשים בקטגוריה זו .ציבורית

קבוצה זו . מקלטים ועוד,הוסטלים , מעונות לילה, במקומות ציבוריים כמו מעונות יום

כגון , כוללת גם הסדרים לדיור של מעבר למספר שבועות ונכללים בה מגוון של קבוצות

 .מהגרים או אסירים משוחררים

מצב בו פרט מתגורר במקום  -(insecure housing)שהייה במקום מגורים בלתי בטוח  .3

מצב זה  .אדם למגורי מתאים אינושאינו עומד בקריטריונים של בטיחות ולפיכך 

גרים במגורים שלא כחוק כגון החזקת קרקע ללא זכות חוקית גם לאנשים המתייחס 

 של מתמיד איום תחת החיים לאנשים גם כמו, פינוי בפני מיםהמאוי אנשים או

  פוטנציאליים.  קורבנות אותם עבור בטוח למקום דואגת והמשטרה, אלימות

מצב בו  -(inadequate housing) אדם למגורי הולם בלתי מגורים במקום שהייה .4

מתייחס לאנשים שגרים במבנים זמניים  .מספקים דיור תנאי חסרים המגורים למקום

ולאנשים החיים בדיור לא ( ומקלטיםפחונים , כגון צריף)מבנים לא קונבנציונאליים  או

קיים גם מימד של  בקטגוריה זו. ראוי מבחינת תקנות בנייה או חקיקה לאומית

 (. FEANTSA)צפיפות, היינו אנשים החיים בצפיפות קיצונית ביחס ליחידת שטח 

 .1טבלה מספר פירוט בראה 
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 ETHOS: דרגות של חסרות בית לפי הטיפולוגיה של 1טבלה
 

קטגוריה 
 קונספטואלית

 מקום הדיור יישומיתקטגוריה 

 גג חסר
 מרחב ציבורי או חיצוני אנשים החיים בתנאים קשים

 מחסה לילי אנשים השוהים במחסה לילי

 בית חסר

 אנשים המצויים בדיור לדרי רחוב

 הוסטל לדרי רחוב

 דיור זמני

 דיור הנתמך באופן זמני

 מחסה לנשים אנשים במחסות לנשים

 אנשים בדיור למהגרים
 דיור זמני

 דיור למהגרי עבודה

אנשים העומדים להשתחרר 
 ממוסדות

 מוסדות ענישה

 מוסדות בריאות

 מוסדות לילדים

אנשים המקבלים תמיכה לתקופות 
 ארוכות

 דיור לדרי רחוב מבוגרים

בדיור לדרי רחוב תמיכה 
 לשעבר

 בטוח לא דיור

 אנשים בדיור לא בטוח

דיור זמני אצל חברים או 
 משפחה

 דיור ללא שכירות חוקית

 השתלטות לא חוקית על קרקע

 אנשים החיים תחת איום לפינוי
 דיור תחת צו פינוי

 דיור תחת צו החזרה לבעלים

 רשומות במשטרהתקריות  אנשים החיים תחת איום לאלימות

 הולם לא דיור

אנשים החיים במבנים זמניים או לא 
 קונבנציונאליים

 מגורים ניידים

 מבנה לא קונבנציונלי

 מבנה זמני

אנשים החיים במבנים לא מתאימים 
 למגורים

 מבנה לא מתאים למגורים

 מגורים בצפיפות יתר אנשים החיים בצפיפות יתר
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 הפרט: תפקוד על המשפיעים מגורים מימדי שלושה זיהה( (Edgar et al., 2004 אדגר

 מצב בו אין לפרט חלל מוגדר המגן עליו מפגעי הטבע - המימד הפיזי. 

 מצב בו אין לפרט חלל פרטי בו הוא יכול לקיים יחסים חברתיים  -המימד החברתי

 .ולשמור על רכושו

 בו אין לפרט זכויות קניין במקום למגורים -המימד המשפטי. 

( Edgar et al., 2007'  )ושות אדגר ידי על פותחה  ETHOS הטיפולוגיה של בסיס על

 הקטגוריות מרבית הושמטו זה בסיווג .ETHOS   LIGHT הנקראתיותר  מצומצמת טיפולוגיה

 כפי שמתואר ציונאלירוהבסיס להתיחסות הוא המימד האופ לקוי דיור ושל בטוח לא דיור של

 עם בקבוצות ומתרכזת יותר מצומצת שהיא מכך נובע זו טיפולוגיה של יתרונה. 2 מספר בטבלה

 ממדינות בחלק מקובלת היא אלו שמסיבות להניח יש. יותר המשמעותיות הדיור מצוקות

 . אירופה

את אחת מבעיות היסוד של התופעה. היעדר  מדגישה שוב הטיפולוגיה של אדגר, יחד עם זאת

הגדרות מוסכמות במדינות אירופה ובמדינות מערביות אחרות של המונחים "חסר גג", "חסר 

בית", "מגורים בלתי בטוחים", "מגורים לא ראויים". השונות בהגדרת מושגים אלה בין 

 המדינות מקשה על השוואת התופעה בין המדינות השונות.
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 Edgar 2009על פי  ETHOS: הטיפולוגיה המצומצמת של  2טבלה 
 

 הביטוי מקום הדיור קטגוריה אופרציונאלית

אנשים החיים בתנאים 
 קשים

מגורים ברחוב או במרחבים ציבוריים  מרחב ציבורי
 ללא קורת גג או מחסה

אשר אנשים ללא מקום מגורים קבוע  מחסה לילי אנשים בדיור חירום
משנים לעתים קרובות את מקום 

 המגורים

 כאשר משך המגורים קצר משנה הוסטל לדרי רחוב אנשים בדיור לדרי רחוב

 דיור זמני

 דיור הנתמך באופן זמני

 מחסה לנשים

אנשים העומדים 
 להשתחרר ממוסדות

מקרים בהם נשארים במוסד מעבר לזמן  מוסד בריאות
אין מקום או ש בגלל בעיית דיור, הנדרש

 השחרור עם מגורים זמין
 מוסד ענישה

אנשים החיים במגורים 
 לא קונבנציונליים

מקרים בהם המבנים הללו אינם מקום  מגורים ניידים
המגורים הרגיל של האדם והשימוש 

 בהם נעשה בגלל מחסור בדיור
 מבנה לא קונבנציונלי

 מבנה זמני

חסרי בית הדרים באופן 
זמני במגורים 
אצל )קונבנציונליים 

 (חברים או משפחה

מבנה קונבנציונלי שאיננו 
מקום המגורים הרגיל 

 של האדם

מקרים בהם המקום איננו מקום 
המגורים הרגיל של האדם והשימוש בו 

 נעשה בגלל מחסור בדיור

 

 סיבות לדרות במקומות ציבוריים

ונסון   'החוקרים צמברלין וגלתופעה של אנשים הדרים במקומות ציבוריים מגוון הסברים. 

(Chamberline & Johnson, 2013 )  הציעו תבנית להסברת שרשרת האירועים שיכולה

 להביא אדם לדרות במקומות ציבוריים. אלה כוללים:

ת לשלם חשבונות או איבוד משבר כלכלי שנובע מחוסר יכול -(Housing crisis)משבר דיור ( 1

לרוב מדובר באנשים שמלכתחילה היו בעלי יכולות כלכליות נמוכות ומצבם הלך . משרה

 .והתדרדר עם הזמן
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התפרקות התא המשפחתי בעקבות אלימות  -(Family breakdown)התמוטטות משפחתית ( 2

 .או גירושים( Domestic violence)במשפחה  

התפתחות של התמכרות לסמים ו/או אלכוהול אשר  -( abuseSubstance)שימוש בסמים ( 3

 .מובילה לאיבוד אמצעים כלכליים ונטישת המשפחה את המכור

חוסר יכולת של המשפחה להתמודד עם מחלה  -(mental health)בריאות נפשית בעיות של ( 4

 . של הלוקה בנפשו, חלקית או מוחלטת, או הפרעה נפשית עד לנטישה

רות ברחו בגמהלך ההתבנערים ש -( Youth to adult Crisis)מעבר משובש מנעורים לבגרות ( 5

 .מהבית או הפכו לחסרי בית ועם בגרותם הפכו לדרים במקומות ציבוריים

לגורמים מבניים, חברתיים או (, מסווג את הגורמים לדרות במקומות ציבוריים 2008שיינטוך )

 לן פירוט סוגי  הגורמים השונים:לה. ישיותייםאכלכליים ולגורמים 

במקומות ציבוריים באה  שדרות היא אלו הסברים של המוצא נקודת -מבניים הסברים

 גלי לדוגמה,. מתקיים הוא בה והכלכלית החברתית במערכת באדם אלא תלויות מסיבות שאינן

, רווחה ובשירותי בקצבאות קיצוץ, דיור מקומות של בהיצע שינויים, הדיור מדיניות, הגירה

מניחים כי מדינויות הדיור  אינם מבניים שהסברים לציין יש. עבודה מקומות של בהיצע וקיצוץ

 של קיומה-אי או בקיומה תלויות או עצמם ציבוריים במקומות הדרים של ממעשיהם נובעות

 מעבר שהם מערכתייםעל פי השקפתם מדיניות הדיור קשורות לגורמים  .לשינוי מוטיבציה

  (.2008, שיינטוך) עצמו לפרט

נהפך  סבור כי גורמים כלכליים מהווים את הסיבה העיקרית לכך שאדם( Morse, 1992)מורס 

הסבור כי ( Bulman, 1993)תמיכה בגישה זאת מצוייה אצל בולמן . ציבוריים במקומותלדר 

אלמלא הקיצוץ , לדעתו. ציבוריים הינה תוצאה ישירה ובלעדית של חסר כלכלי במקומות דרות

לא הייתה תופעת דרות במקומות ציבוריים , הרווחה ובתוכניות סיוע בדיור הנרחב בתקציבי

העניים איבדו , להערכתו. כפי שהגיעה אליהם בארצות הברית מגיעה לממדים כה נרחבים

והתדרדרו למצבי מצוקה קשים עד להגיעם למצב של דרות  בהדרגה את רשתות התמיכה

  .םבמקומות ציבוריי
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, קיצוני של העדר משאבים במקומות ציבוריים היא מקרה  טוענים שדרותהחוקרים ישנם 

מדובר גם על משבר כלכלי . שיכול לנבוע משפל או משבר כלכלי במדינה או בחלקיה מחסור

 או חוסר יכולת לעמוד בתשלומים, שנובע מאיבוד מקום העבודה

 (Chamberline & Johnson, 2013.)  

 דר רחוב או הבית חסר של שהמצב נקודת המוצא של הסברים אלה היא -אישיותיים הסברים

נטייתו של האדם לאלימות  האדם. של האישיותיים למאפיינים קשור, ציבוריים במקומות דר

בריחה מהמציאות יכולה לעודד את הנטייה   ;יכולה לתרום להתפרקות התא המשפחתי

 חוסר יכולת לפעול בצורה חברתית מוסכמת  עלול להגביר את ;להתמכרות לסמים ואלכוהול

 למעורבות בפלילים. הסיכוי

 לדר או בית לחסר הזמן עם להפוך האדם של נטייתו על עלולה להיות השפעה אלה לכל

 ציבוריים. במקומות

 המסבירים, המשתנים קבוצות שתי כיהמעריכים  (Pleace, 2000) יש חוקרים כמו פליס

, דר בית לחסר להפוך אדם של האפשרות על ומשפיעים יחדיו פועלים, והאישיותיים המבניים

 בהם התנאים את יוצרים מבניים גורמים זו גישה פי-על. ציבוריים במקומות דר רחוב או

 לתנאים מאחרים יותר פגיעים אישיותיות בעיות עם אנשים ואילו להתקיים עשויה בית-חסרות

, חברתית הדרה של ודפוסים מדיניות חברתית כלכלית, אחרות במילים. וכלכליים חברתיים

 לדר אף ובהמשך בית לחסר שיהפוך מי על אישיותיים ומשפיעים מאפייניםעם  יחדיו פועלים

 . ציבוריים במקומות

 המושג, הברית בארצות התפתח העשרים המאה של ובתחילתה עשרה התשע המאה בסוף

 חולשות כי שסברו אלה מצד בתמיכה זכה המושג(. Blau, 1988" )חברתי דרוויניזם"

 מוצדקות-בלתי סיבות מהוות, תעסוקה העדר או לאלכוהול התמכרות דוגמת ,אנושיות

 ויש, אלה לאנשים מלעזור להימנע יש, לפיכך. ציבוריים במקומות  לדרות ,נסלחות-ובלתי

 קובעי ביניהם, רבים אנשים. במצבם האשמים - מפסידנים -" לוזרים" כאל אליהם להתייחס

 אותם ותייגו (Mathieu, 1993) ציבוריים במקומות  הדרים על קלון אות הטביעו, מדיניות

  למחייתם לעבוד במקום טפילי חיים באורח במודע הבוחרים כעצלנים

  (.Cohen & Wagner, 1992;2004, וכהן אברהמי)

כי אין להתייחס לדרים  טוענים (Hopper & Baumohl, 1994)אחרים  ,לעומת גישה זו

אלא כאל אנשים , במובנו הכלכלי הפשטני של המושג" אנשים עניים"כאל  במקומות ציבוריים
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 .ועל החברה לסייע בידם להיחלץ ממצבם הקשה, שרטון עקב סיבות חיצוניות שחייהם עלו על

 לדרות מהם הגורמים "אלא בשאלה ", מי אשם במצב"חסידי גישה זו מתמקדים לא בשאלה 

 ".במקומות ציבוריים

  מוגבלויות שונות של בני האדםל נוגע לדרות במקומות ציבוריים התורם נוסף גורם

 כישורים פחות שלהם נפשית או פיזית במגבלה הלוקים מדובר באנשים(. 2004, וכהן אברהמי)

, בחברים להיעזר מתקשים הם בנוסף. הולם דיור ולמצוא העבודה בשוק מקומם את למצוא

 במקומות לדר אדם להפוך מגבלה פיזית או נפשית עלולה. הרווחה במערכת או משפחה בבני

  מתפקד שאינו כנכה מעמדו את ולקבע ציבוריים

(Babidge, Buhrich & Bulter, 1989; Rossi, 2001.) 

 מאפיינים של קבוצות מיוחדות הדרות במקומות ציבוריים

ציבוריים הם כלליים. הסברים אלה ההסברים השונים להתפתחות תופעת דרות במקומות 

הדרות במקומות אינם לוקחים בחשבון נסיבות ייחודיות המאפיינות קבוצות מיוחדות 

 (.26כמו נשים או אוכלוסיית הצעירים ) עד גיל ציבוריים 

 דרּות במקומות ציבוריים לפי מגדר

ישנם הבדלים מגדריים בכל הנוגע לכניסה למצב של  ,(Rich & Clarck, 2005) לפי ריץ' וקלרק

מקום בקרב גברים דרות במקומות ציבוריים קשורה לאובדן  .דרות במקומות ציבוריים

אצל נשים לעומת זאת  .בעיות נפשיות ובעיות של התמכרות לסמים ואלכוהול, העבודה

אישיים ואיבוד קונפליקטים בינ התדרדרות לדרות במקומות ציבוריים באה לרוב בעקבות

גברים . גם בחוויית הדרות במקומות ציבוריים נמצאו הבדלים מגדריים. רשתות תמיכה

מדווחים על ריבוי תקופות קודמות של דרות במקומות ציבוריים מנשים. אצל גברים נמצאים 

בעוד אצל נשים יש יותר נטיה להיעזר , יותר מקרים של דרות במקומות ציבוריים שהיא כרונית

  .יותר ותים הקיימים ועל כן משך דרות במקומות ציבוריים אצלן נוטה להיות קצרבשיר

, נשים הדרות במקומות ציבוריים מאופיינות בקורבנות (Green Jr et al, 2012)לפי גרין 

 90%-התעללות פיזית ו 67%, חוו התעללות מינית 55%כאשר , שהיו צעירותכשהחלה עוד 

, בילדות מקושרת למגוון השלכות שליליות כגון בידוד חברתיהתעללות . התעללות רגשית

השלכות המהוות גורם סיכון , שימוש בסמים ואלכוהול וסיכון להדבקות במחלות נגיפיות

 .עיקרי להפיכת האישה לדרה במקומות ציבוריים בהמשך חייה
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המחברים מצביעים על כך כי רוב  (Edgar & Doherty, 2001)במאמר של אדגר ודוהרטי 

הדוחות הלאומיים באירופה הראו כי הצורה הטיפוסית של דרות במקומות ציבוריים בקרב 

בהשוואה  ,זאת משום שנשים(, Hidden Homelessness)נסתרת מן העין , נשים  היא למעשה

 . בורייםמעדיפות להתגורר במוסדות שנועדו לאוכלוסיית הדרים במקומות צי , יותרלגברים

 & Edgar) העין מין בניסתרות מתאפיינת ציבוריים במקומות  נשים  דרות, לעיל שצוין כפי

Doherty, 2001 .)של המנגנונים הנסתרים  בחשיפת התמקד מחקרים של גדול מספר לכך אי

 ציבוריים במקומות נשים בקרב מי שהן דרות

 (Jones, 1999; Watson, 2000; Reeve et al., 2006; Reeve et al., 2007) 

Enders-Dragasser, 2010)( )Watson and Austerberry, 1986 .) 

של נשים הינה נסתרת מין העין נעוצה בילדיה של  אחת הסיבות לכך שדרות במקומות ציבוריים

מחקר על חסרי בית באירופה שהוא חלק . במקומות ציבוריים  האישה שמתלווים אליה לדרות

טען כי נשים מחוסרות דיור יותר קל , 2001משנת ( INSEE)מהסקר הלאומי הגדול בצרפת 

עובדה שיכולה להיות מוסברת בחלקה על ידי נוכחותם של ילדים , מאשר גברים" לאכלס"

מתלווים  לנשים חסרות בית ודרות במקומות ציבוריים. (Brousse, 2009) שנלווים לנשים

שלושה רבעים מהן שוכנות : ילדים והן מופנות ישירות לאכלוס אשר מותאם לחיי משפחה

במהלך  לשהותהן יכולות  הםורבע במקלטים ב, מקלט  דירותבבמקלטי חירום עם לינה או 

 . היום

 להעזר נוטות ,מגברים יותר ,נשים כי טוען( (Fitzpatrick, 2005 פיצפטריק ,בבריטניה

. בית מחוסרות עצמן את מוצאות הן כאשר בדיור שעוסקים וארגונים המקומיות ברשויות

 (Reeve et מחקרים מספר, זאת עם. מהגברים אוהד יותר ליחס זוכות שהן טוען הוא בנוסף

al., 2007 )היא ציבוריים במקומות לדרות חלופי בדיור נשים לאיכלוס היעילה שהגישה הראו 

 טיארי. ציבוריים במקומות דיור לעבר הדיור מפתרונות ויציאה כניסה של למחזוריות לצפות

(Thierry, 2008 )דיור מחוסרי של במעונות ילדיהן עם המתגוררות נשים של במצבן דן 

 המשפחה התפרקות, במשפחה אלימות, קיצוני שעוני עלה הנשים עם ראיונות מתוך. .בצרפת

למעונות לחסרי דיור. בנוסף השהות היו הסיבות המרכזיות לפניה  חברתית תמיכה וחוסר

במעונות כרוכה במספר איומים על הדימוי העצמי ותפקיד ההורות במעון. איומים אלה 

 מקורם:
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 מגורים במקום עם חוקים שאינם תחת שליטתן  

  הגבלה ואיסור של אינטראקציות עם אנשים שהם חלק מהרשת

 החברתית שלהן 

 דפוסי תרבות שונים בין מקום למקום . 

 תהליך הוא בית וכמקיימת כאם האישה של תפקידה שהאדרת הטוענות גישות פמינסטיות יש

 ,Hewlett) הכוח ומעמדות הציבורית מהספירה האישה את להרחיק הבא, מכוון חברתי

 הקיים החברתי מהסדר הסוטות", אחרות"כ נתפסות בית חסרות נשים . כתוצאה מכך(1986

 משמעויות לייחס נוטות נשים כי עולה שונים ממחקרים(. Wardhaug, 1999) עליו ומאיימות

, לחיבה, לאהבה, לילדים, למשפחה כקשור הבית את רואות הן, קרי, לביתן עמוקות חיוביות

 ולהרגיש חוקים לייסד, העצמי את להביע ניתן שבו כמקום אותו מתארות הן. ולנחמה לרוגע

 -Csikszentmihalyi & Rochberg) וכוח אוטונומיה, סיפוק של מרחב מעניק הבית. בטוחות

Halton, 1981; Saunders, 1989; Swenson, 1998.) 

אשר נובע מהיותן קורבן לאלימות פיזית , בעיני נשים רבות הבית הוא גם מקום של סבל, מנגד

הפרטיות המאפיינת את הבית משמשת (. 2008, מוזיקנט ופלד)או מינית או להתאכזרות נפשית 

וש פשעים אשר מבוצעים בו כנגד נשים ונותנת לגיטימציה לאי התערבות במקרים אלה לטשט

והופך , פחד וכליאה, איום, במציאות כזו הבית מקבל משמעויות של כאב. ציבורית וממסדית

 ממקום ששבים אליו למקום מסוכן שיש לברוח ממנו 

(Gilroy & Woods, 1994; Goldsack, 1999; Wardhaugh, 1999; Watson & 

Austerberry, 1986 .) 

מחקרים שבחנו את משמעות הבית בעיני נשים חסרות בית מראים כי לרבות מהנשים 

וכי רבות מהן הפכו חסרות בית בשל אלימות ודיכוי , היסטוריה של התעללות מינית ופיזית

 בתוך ביתן

 (Bunston & Berton, 1992; Hill, 1991; Sjoblom, 2006; Tomas & Dittmar, 1995; 

Wardhaugh, 1999 .) 
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דרות במקומות ציבוריים לפי גיל   

הציע להגדיר את תופעת דרות במקומות ציבוריים בקרב צעירים  (Avramov, 1998) אברמוב

יש צעירים פגיעים שאינם מסוגלים למצוא או  .בין ילדות לבגרות "מעבר משובש"(, כ26)עד גיל 

במיוחד כאשר הם עוזבים את בית הוריהם בגיל מוקדם או  ,להרשות לעצמם דיור עצמאי

מצב זה עשוי לשבש מעברים אחרים כולל מציאה ושמירה על תעסוקה . יוצאים מטיפול המדינה

 . ויצירת תא משפחתי

מדווח על כך שהמעברים של בני הנוער מתלות במשפחה לעצמאות , (Smith, 2009)סמיט 

יותר צעירים נשארים עם הוריהם עד גיל מבוגר  אחר, . בלשוןהופכים להיות ארוכים יותר

השוותה את מדיניות ,  Up2Youth, הרשת האירופית. ומעכבים יצירה של משקי בית עצמאיים

מדינות האיחוד האירופיות והגיעה למסקנה כי  27חינוך והדרכה על פני , שוק העבודה, הרווחה

 . קשה יותר עם זמן השגת הבגרות שיש עימה עצמאות כלכלית הפכה להיות

ניתן להציע שלוש קטגוריות משנה עבור , בדומה לדרות במקומות ציבוריים אצל מבוגרים

 (: FEANTSA, 2007) צעירים חסרי בית.

 להישאר עם , כאלו שנאלצים לישון בצפיפות, צעירים מחוסרי דיור -צעירים חסרי בית

מסוימות באירופה המתייחסות מדינות . חברים או לדור באכסניות לתקופות ארוכות

, מצב בו בני הנוער " Street Children"או " Street Youths" לצעירים כאלה כאל

 . או מבלים זמן נכבד מיומם ברחוב/וצעירים ישנים בחוץ ו

 צעירים שברחו מהבית וחווים מחסור בדיור זמני  -בורחים. 

 טיפול מטעם המדינה  צעירים העוזבים את מוסדות -צעירים שעוזבים את המוסדות

 .מתקני משמורת או משפחות אמנה, כמו מקלטים

בעשור האחרון קיימים מספר מחקרים שבחנו את השכיחות של חסרות בית בקרב צעירים 

קרי מצב , 3מצביעה על השכיחות הגבוהה של חסרות בית סמויה 3טבלה מספר . במספר מדינות

 .בו צעירים חיים בבתים של חברים ובני משפחה

 

                                                             

 מצב זה אינו מקביל לדרות  רחוב על פי התע"ס )תקנות העבודה הסוציאלית(. 3
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 4( במדינות נבחרות באירופה26היקף תופעת מחוסרי הדיור בקרב צעירים )עד גיל : 3טבלה 
 

 נתונים הגדרה שיטת מדידה מדינה

 הרפובליקה
 כית'הצ

, מפקד של דרי רחוב
 .2004פראג 

דרי רחוב נראים לעין ואנשים 
 במקלטים

 25היו מתחת לגיל  14%
 (.אנשים 3096מתוך  439)

ספירה לאומית של  דנמרק
 2009, מחוסרי דיור

 (.שבוע אחד)

אנשים ללא דירה או חדר 
גרים (, בבעלות או בהשכרה)

הסדרים לא , בדיור זמני
 .פורמליים או ישנים בצפיפות

מתוך מחוסרי הדיור  13%
 23%) 18-24היו בגילאי 

 (.18-29בגילאי 

של  INSEEמשאל  צרפת
משתמשי דיור 

ושירותי אספקה של 
 .2001, ארוחות חמות

אנשים שישנו לילה קודם 
ברחוב או תחליף , במקלט

 .אחר

למעלה משליש מהאנשים 
 .18-29היו בגילאי 

מידע מהרשויות  הולנד
המקומיות לביקורת 

 .בית המשפט

ספירה של צעירים מחוסרי 
, דיור שידועים לרשויות

 הערכה של דרי רחוב ודרות
 .רחוב סמויה

צעירים בגילאי  6090
16-25. 

סקר של אנשים דרי  ספרד
 -EPSH 2005, רחוב

Personas. 

אולם כולל שינה , לא צוין
rough ומקלטים. 

אנשים  21900מתוך  30%
 18-29שנספרו היו בגילאי 

 (. נשים 18%-גברים ו 82%)

ניתוח , מחקר עצמאי בריטניה
של סטטיסטיקות 

לגבי לאומיות זמינות 
 . בני נוער מחוסרי דיור

צעירים שמוגדרים כדרי רחוב 
אלו ; תחת החקיקה הבריטית

שמנצלים את השירותים 
המיוחדים לדרי רחוב צעירים 

 .roughאלו שישנים ; רשמיים

בגילאי )צעירים  75000
שהיו מחוסרי דיור ( 16-24

במהלך שניים עשר חודשים 
(2006/7.) 

  

                                                             

Lambert, 2009; Muhic -ski, 2010; Instituto Nacional de Estadistica, 2005; JoinBenjaminsen, 2009; Deb: מתוך 4

Disdarevic & Sloufova, 2009; Quilgars et al., 2008; Smith, 2009 

 שיטות למדידת דרות במקומות ציבוריים בעולם. -לגבי שיטות המדידה ראה פרק ג'
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 ותחלואה כפולהדרים במקומות ציבוריים 

מצב שבו סוגיה בולטת המאפיינת את הדרים במקומות ציבוריים היא תחלואה כפולה. זהו 

הטיפול במחלה אחת מקשה או מונע טיפול במחלה ו זמנית-האדם סובל ממספר מחלות בו

 . אחרת

 :בקרב הדרים במקומות ציבוריים יש כמה סוגי תחלואות כפולות

 .בעיה נפשית הנלוות להתמכרות .1

 .בעיה גופנית הנלוות לבעיה נפשית .2

 .בעיה גופנית הנלוות להתמכרות .3

 .בעיה נפשית והתמכרות, שילוב של בעיה גופנית .4

 פסיכיאטרית מהפרעה גם הסובלים לאלכוהול או לסמים מכורים הם כפולה תחלואה בעלי

 נפשית כפולה מתחלואה הסובליםלחומרים פסיכואקטיביים  מכורים. פיזית מבעיה גםו/או 

 ובפגיעה בהתמכרות טיפול לשם מיוחדות ושיקום אבחון ולמסגרות טיפול למסגרות זקוקים

 (.2011, גלעד) הנפשית

במקומות ציבוריים  תחלואה כפולה מהסוג של בעיות נפשיות ובעיות של התמכרות בקרב דרים 

בריאות הנפש מתן שירותי הממסדי שבין זאת בין היתר עקב הפיצול , היא הקשה ביותר לטיפול

(. Rosenheck, Resnick & Morrissey, 2003) לבין מתן שירות לטיפול בהתמכרויות

הוא  הםבמקרים רבים אותו אדם צריך ללכת לגורמים שונים על מנת לקבל את הטיפולים ל

 החשש הוא שפיצול זה משפיע לרעה על איכות הטיפול ועל תוצאותיו . זקוק

(President’s New Freedom Commission, 2003; Randolph et al., 2002; 

President’s New Freedom Commission, 2002.) 

  (Randolph et al., 2002)ניסיונות לפתור את בעיית הפיצול נעשו ברמת המקרו 

 וברמת המיקרו

 (Rosenheck et al., 2000; Rosenheck, Frisman & Kasprow, 1999; Rosenheck, 

Kasprow & Frisman, 2003.)  ברמת המקרו נעשה ניסיון ליישם מגוון של אסטרטגיות

 ,Goldman, Morrissey & Ridely) איחוד של היחידות השונות נותנות הטיפול: וביניהן

הוספת תפקיד או גוף של מתאם אשר תפקידו לתאם בין היחידות השונות נותנות  (,1994
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לי התפקידים השונים כך שהם יכירו את ומתן הכשרה לבע, (Randolph et al., 2002)הטיפול 

 תפקידיהם של המקבילים להם בקרב היחידות האחרות נותנות הטיפול 

(Morrissey et al., 2002).  

אף שמחקרים הוכיחו שהאסטרטגיות הללו מגבירות את שיתוף הפעולה והתקשורת בין 

ברור האם הן משפרות  עדיין לא (Morrissey et al., 1994)היחידות השונות נותנות הטיפול 

 (.Lehman et al., 1994; Rosenheck et al., 2002)את איכות הטיפול או את תוצאותיו 

דהיינו יוזמות של אינטגרציה ברמת המרפאה , אסטרטגיות ברמת המיקרו, לעומת זאת

 תוצאותיו כן הצליחו לשפר את איכות הטיפול ואת , הטיפולית או הצוות הטיפולי

(Rosenheck et al., 2000; Rosenheck, Frisman & Kasprow, 1999;  

Rosenheck, Kasprow & Frisman, 2003; Mueser et al., 1998; Katon et al., 1999,  

Druss et al., 2001.)  

הבעיה המתוארת לעיל של פיצול בין נותני השירותים קיימת גם במקרה של מטופלים אשר 

, למעשה(. SAMHSA, 2002)התמכרות לסמים או לאלכוהול סובלים גם ממחלה נפשית וגם מ

קיומה של בעיה אחת, לדוגמה התמכרות לסמים מונע הבעיה חמורה יותר משום שפעמים רבות 

תחילת הטיפול בבעיה השניה לדוגמה הפרעה נפשית. יש מקרים בהם גורמים טיפוליים דורשים 

יוצא שאנשים בעלי תחלואה ,אי לכך נאי לתחילת הטיפול בבעיה הנפשית.תגמילה גופנית כ

קיימים הבדלים אידיאולוגיים לא מבוטלים בין , מעבר לכך. כפולה כלל לא מקבלים טיפול

עובדה אשר מקטינה את התקשורת ושיתוף , המטפלים במחלות נפש למטפלים בהתמכרויות

 .(Ley et al., 2002)הפעולה בין הגורמים המטפלים השונים 

ניסיונות קודמים לאחד בין השירותים הללו ברמת המרפאה התמקדו בעיקר ביצירת צוותים 

במחקרם של דרייק (. Ley et al., 2002)של מטפלים שונים אשר משרתים את אותו לקוח 

נמצא שיישום פתרון זה מוביל לתוצאות טובות יותר בטיפול ( (Drake et al., 1998' ושות

  קיים פיצול בין הגורמים המטפלים. הסטנדרטית בההשיטה בהתמכרויות מאשר 
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את  בדק( (Rosenheck, Resnick & Morrissey, 2003רסניק ומוריסי , המחקר של רוזנהק

. שאלת איחוד השירותים במקרה של דרים במקומות ציבוריים המאובחנים בתחלואה כפולה

 :מסקנות 2מהמחקר עולות 

 .פני איחוד ברמת המקרו יש יתרון לאיחוד ברמת המיקרו על .1

איכות הטיפול עולה ככל שרמות התקשורת ושיתוף הפעולה בין נותני השירותים  .2

 .השונים עולות

    מהדרים במקומות ציבוריים 30%-כב אנשים עם בעיות פסיכאטריות מהווים "בארה

 (Interagency Council on the Homeless, 1992 .)י קבוצה זו הם בעל-בנוסף, רבים מתת

קיימות רק מעט מאד , אולם(. Drake, Osher & Wallach, 1991)תחלואה כפולה נפשית 

בעלי  תכניות אשר מאפשרות להתמודד בהצלחה עם הצרכים של הדרים במקומות ציבוריים

כפועל יוצא רבים מהם נותרים באופן כרוני ברחוב  .(Osher & Drake, 1996)תחלואה 

(Hopper et al., 1997 .) או בגלל חוסר אמון , במקומות ציבוריים נשארים דריםרבים

או על שום העדפתם את החיים העצמאיים יחסית ברחוב על פני , במערכת המטפלת המפוצלת

 תכניות מגבילות הכוללות דיור 

.(Asmussen et al., 1994; Howie & Harp, 1990; Osher & Drake, 1996) 

עם תחלואה כפולה היא  ים במקומות ציבורייםהגישה הרווחת בארצות הברית לטיפול בדר

, הדרים במקומות ציבוריים עוברים סדרה של סידורי דיור. ליצור מערכת שיש בה רצף טיפולי

 לפני שהם עוברים לסידורי דיור עצמאיים , עם רמות משתנות של תמיכה

(US Department of Housing and Urban Development, 1997.)  דיור הכניסה לתכניות

ההתקדמות לסידורי דיור . ובהשתתפות בטיפול נפשי, מותנית בגמילה מאלכוהול ומסמים

קיים , ראשית. לגישה זו מספר חסרונות. יותר מותנית בהתקדמות מבחינה קליניתעצמאיים 

 עם תחלואה כפולה לתכניות אלו  הדרים במקומות ציבוריים קושי בגיוס

(US Department of Health and Human Services, 1994). גם במקרים בהם , מצד שני

 סיכויי ההצלחה של הטיפול אינם גבוהים , המטופלים נכנסים לתכניות הללו

(Bebout et al., 1997; Hurlburt, Hough & Wood, 1996; Minkoff, 2001 .) כתוצאה

רת מהדרים במקומות ציבוריים בעלי תחלואה כפולה נשארים מחוץ למסג מכול אלה רבים

 .טיפולית
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על פי גישה זו נותנים לדרים במקומות ציבוריים . Housing Firstגישה שונה היא הגישה של 

, מבלי להתנות זאת בגמילה מסמים או מאלכוהול, דיור עצמאי מיידי בתוספת שירותי תמיכה

נמצא בעבר שתכניות (. Tsemberis & Asmussen, 1999)או בהשתתפות בטיפול פסיכאטרי 

לצמצום דרות , זה עבור מבוגרים עם בעיות נפשיות מובילות ליציבות גבוהה יותר בדיורמסוג 

 . (Brown et al., 1991;Goldfinger et al, 1997)ולהפחתה בימי אשפוז , במקומות ציבוריים

ניתנים באמצעות צוות טיפולי אשר מאחד מגוון של  Housing First-שירותי תמיכה בתכנית ה

 זה הוכיח את יעילותו עם אנשים בעלי בעיות נפשיות קשות מודל . שירותים

(Mowbray et al., 1997.)  בין . ימים בשבוע 7, שעות ביממה 24צוות טיפולי זה זמין

טיפול נפשי , שיקום מקצועי, ניהול כספים, נושאי דיור: השירותים הניתנים על ידי הצוות נמצא

יש . בהתמכרויות אינם תנאי להישארות בתכניתהטיפול הנפשי והטיפול . וטיפול בהתמכרויות

ופגישה לפחות פעמיים , מההכנסה לטובת השכירות 30%תרומה של : למעשה שני תנאים בלבד

 .בחודש עם חבר צוות
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  בישראל 5ודרות רחוב דרות במקומות ציבוריים: פרק ב

 כללי

הוא מונח הבא לתאר מכלול של מצבים בהם אין לאדם קורת )דמ"צ( דרות במקומות ציבוריים 

גג או שהוא חסר מחסה קבוע או שהוא חסר בית או שהוא חסר דיור. מטרת המונח היא לאחד 

 .)אדם עם מצוקת דיור( Rough Sleeper-)חסר בית(, ו Homelessאת המונחים 

דיור, אם משום שהוא חסר המונח מתייחס למי שדר  במקומות ציבוריים אם בגלל שהוא חסר 

שהוא בחר לגור במקומות  , אם משום שהוא חסר מסגרת משפחתית תומכת או משוםבית

ציבוריים. יש מצבים שלדר במקומות ציבוריים היה בית או דיור אולם מסיבות חברתיות הוא 

 מנוע מלהשתמש בו.

אחת . ייםבישראל בוצעו לאחרונה מספר עבודות מחקר בנושא הדרים במקומות ציבור

בית -מדיניות כלפי אנשים חסרי"(: 2010)העבודות המקיפות ביותר היא של שמואל שיינטוך 

 ".1948-2010בישראל 

אנשים "בנושא  2010העבודה סוקרת את מדיניות ממשלות ישראל מאז הקמת המדינה ועד 

כבר בשנת המחבר מציין כי המושג דרי רחוב הוטבע על ידי ציונה קמלמן ". חסרי בית בישראל

דרי "המונח (. 2010, שיינטוך) ועבר מספר גילגולים עד אשר הגיע להגדרתו הנוכחית 1991

תוך שהיא מקבילה , של קמלמן למעשה בא לצמצם את ההגדרה של תופעת חסרי הבית" רחוב

האנגלי ומתייחס לאלה שישנים בתנאים קשים דוגמת אנשים  Rough Sleeperאותו למונח 

 (.  2010, שיינטוך)שישנים בשק שינה ברחובות לונדון 

(, היא שמספרם של אלה שהם חסרי בית, 2009ההערכה של האגודה לזכויות האזרח )

 בחדרי מדרגות עומדתאו מתגוררים בכלי רכב, בתים נטושים, גנים ציבוריים, על ספסלי רחוב, 

 איש. 25,000-על כ

 

                                                             

 רות תקנות העבודה הסוציאלית )התע"ס( בתור "דר רחוב".בפרק זה "דר רחוב" משמעו רק מי שעונה להגד 5
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תקנות העבודה  פי-על, רחוב דרי מגדיר( 2010) והשירותים החברתיים הרווחה משרד

 :הבא באופן, )6ס"הסוציאלית )התע

, גנים ושטחים ציבוריים, בבתים נטושים, הגר ברחוב, 18מעל גיל ( גבר או אישה)אדם "... 

כלל נמצא בניתוק או ניכור ממשפחה בדרך , נפשית/ השרוי בהזנחה גופנית', אתרי בנייה וכו

ולו אחד או , דר הרחוב אינו נאבק לשנות את מצבו ואינו מסוגל לנהל חיים נורמטיביים. תומכת

חסר , היסטוריה של אי יציבות במגורים וניידות ברחבי הארץ: יותר מהמאפיינים הבאים

התמכרות , קבועיםחסר מקורות קיום '(, וכו, תעודת עולה, תעודת זהות)תעודות אישיות 

היסטוריה של אלימות ומשברים אישיים , לחומרים פסיכואקטיביים כמו אלכוהול וסמים

היסטוריה של חולי גופני או נפשי או הפרעות נפשיות עם רקע של אישפוזים , ומשפחתיים

אי תפקוד ברוב , חוסר אמון בסיסי באחרים וחשדנות כלפי רשויות וממסד, פסיכיאטריים

 ".החיים ורצף של כישלונות ודחיותתחומי 

 מי הקובעים  סייגים גם החברתיים והשירותים הרווחה משרד ידי על רחוב דרות של להגדרה

 :כוללים אלה סייגים". רחוב דר" אינו

על ידי בעל המשכנתא יחידים או משפחות המתקשים בתשלום משכנתא ומוצאים  .א

 .מבתיהם

 .אלימות במשפחהמרוחקי בית על פי צו בית המשפט עקב  .ב

 .אסירים משוחררים .ג

 (.דרי הרחוב גורמים מחוץ ליחידתמטופלים על ידי ) 18קטינים עד גיל  .ד

 65ים מעל גיל בוגרה. מ .ה

 בישראל ציבוריים במקומות הדרים של מאפינים

 ציבוריים במקומות דרות של הבעיה ששורשי טענה ישנה( 2002, ווינדזור) בעבודה של ווינדזור

 נובע הבעיה שהיקף הינה לכך הסיבה. המערבמדינות  בערי שנמצא מאלה שונים בישראל

 יחידות בתוך משבר נוצר שאז העמים מחבר 90-ה שנות תחילת של ההמונית מההגירה בעיקר

 להשתלב הצליחו שלא יחידים של החוצה להקאתם שהוביל מהגרים של וחברתיות משפחתיות

 (.1998, 1996, ופרומר שפירו) החדשה בחברה

                                                             

 .  2עמוד    2010תקנות העבודה הסוציאלית ) תע"ס( 6
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בבדיקת נתוני הרקע של המטופלים ביחידות דרי רחוב של משרד הרווחה והשירותים 

 לא נולדו בישראל וכי מקרב הדרים במקומות ציבוריים 70%-ל 65%החברתיים נמצא כי בין 

במקומות  כמחצית מהדרים(. 2010, ספקטור)עולים חדשים מחבר העמים  מתוכם הינם 58%

בסמים או התמכרות  לישראל עם רקע קודם של שימושציבוריים המכורים לסמים הגיעו 

באלכוהול עוד בארץ  וכמעט לכל המכורים לאלכוהול יש היסטוריה של שימוש לרעה, לסמים

היתר עקב חוסר יכולתם להשתלב באולפן ללימוד  בין, הטיפול בהם קשה ומורכב. מוצאם

, אברהמי וכהן)ושכת והיסטוריית התמכרות ממ העדר קשרים חברתיים ומשפחתיים, עברית

ירידה בתקציב הביטוח , קרי אבטלה גבוהה, 2004-במצב ששרר בישראל ב, זאת ועוד(. 2004

מתיחות ביטחונית , פגיעה בהכנסות הקבועות, הלאומי וקיצוץ ניכר בתקציבי רווחה שונים

, עולים חדשים רבים נוספים שלא התאקלמו בארץ, על רקע כל אלה, ומצב חברתי מעורער

, אופיר)רפים לאוכלוסיית הדרים במקומות ציבוריים וגורמים לעליה מתמדת במספרם מצט

2004 .) 

 לנתונים דומים יפו אביב בתל ציבוריים במקומות הדרים של הדמוגרפיים המאפיינים

(. 2004, וכהן אברהמי) ובבריטניה הצפונית באמריקה המקצועית בספרות המתפרסמים

 פרודים או גרושים %28) זוג בת או בן ללא (%87) מגברים בעיקרה מורכבת זו אוכלוסייה

 -כ(. 2009, ואלדר גורבטוב) בלבד יסודית השכלה, מרביתםל השכלה מבחינת(. רווקים 38%-ו

 ילידי אינם ציבוריים במקומות מהדרים 70% כי נמצא לידה לארץ בנוגע. 45 -26 בגילאים 72%

 כדרים חייהם משך מבחינת(. 2010, ספקטור) העמים חבר מדינות נולדו  58% ומתוכם, ישראל

 -וכ שנה על עולה שאינה תקופה ציבוריים במקומות דרים 38% כי עולה ציבוריים במקומות

 במחלה לוקים מהם 70% – כ(. 2009, ואלדר גורבטוב) יותר או שנים שלוש של תקופה  27%

 לוקים המטופלים מן חלק. נפש במחלות לוקים 38% – ו, התמכרות או נכות, פיזיולוגית

 .נפש מחלת לצד אלכוהול או/ו בסמים שימוש, היינו, כפולה בתחלואה

. ציבוריים במקומות הדרים אוכלוסיית ובין רחוב דרי אוכלוסיית בין הבחנה יש בישראל

 כלל-בדרך היא אך, אותה הכריעה הדיור בעיית אשר פגועה לאוכלוסייה משתייכים האחרונים

 המבקרים יש. בעייתה את לפתור עשוי הדיור ופתרון מצבה ולשיפור לשינוי נאבקת, פעילה

" ציבוריים במקומות דרים"ל" רחוב דרי" בין המלאכותית שההבחנה וטוענים זו חלוקה

 הולמים לא מגורים שבין הציר על הנעה הבעיה ממהות ומתעלמת ביורוקרטי לסרבול מביאה

 (. 2010, ספקטור) גג קורת היעדר לבין
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נשאלו דרי הרחוב לגבי הסיבות שהובילו (, 2001, דיין)  2001במחקר שנערך בירושלים בשנת 

כגון התפרקות של , מסקנות המחקר הצביעו על כמה גורמי סיכון. ברחוב אותם לחיים

 העדר פתרון דיור(, הימורים וכולי, אלכוהול, סמים)נזקי התמכרות , זוגיות/נישואים מערכות

 במחקר נבדקו גם גורמים שהגנו על אנשים אלו. במשאבים וטראומות ילדותמחסור , זמין

 תהליכי, התערבות מקצועית של עובדי רווחה, כגון יכולת וכישורי הישרדות, בהיותם ברחוב

, דיין)קשרים משפחתיים ויכולת השתלבות במסגרות שיקום , משתנים אישיותיים, גמילה

2001.) 

 בישראלשל שירותי הרווחה  הטיפול יותמדינדרות במקומות ציבוריים ו

 מתבטאת ציבוריים במקומות הדרים כלפי הרווחה והשירותים החברתיים משרד מדיניות

 הגדרה התע"ס. 7"רחוב דרי" המושג של ההגדרה עקרונות הוא הראשון האופן. אופנים בשלושה

קובעת כי רק חלק קטן של הדרים במקומות ציבוריים נמצאים בתחום האחריות הטיפולית של 

לטפל במי שמתגוררים ברחוב ואינם עונים מפחיתה את היכולת הגדרה זאת  . דרי רחוב יחידת

נים, קשישים, אסירים משוחררים, מורחקי בית מסיבות של ילהגדרות התע"ס )דרי רחוב קט

לה נמצאים באחריות גורמי הרווחה האחרים שאינם חלק מיחידות דרי אלימות במשפחה(. א

 רחוב העירוניות. 

האופן השני הוא חלוקת העבודה בין מערכת הרווחה לבין משרדי השיכון ומשרדי הבריאות 

לגבי האחריות הכוללת להתמודדות עם תופעת דרי הרחוב. הטיפול במחוסרי דיור מוטל על 

טיפול בגמילה גופנית של דרי הרחוב מוטל על משרד הבריאות. משרד השיכון והבינויי וה

, שיינטוךהפיצול בין משרדי הממשלה השונים מקשה על פיתוח מדיניות של מניעה ראשונית )

2010 .) 

גישות אלו מתמקדות במניעה שניונית . הן הגישות הטיפוליות כלפי התופעה השלישיהאופן 

כאשר הסיבה לכך היא ההפרדה החדה בין מי , ראשוניתושלישונית וחסרות אלמנט של מניעה 

 ". דר במקומות ציבוריים"ו "חסרי דיור"ומי שמוגדרים " דרי רחוב"שמוגדרים 

שהשלב הראשון הינו עבודת יישוג " מודל רצף הטיפול"הגישה הטיפולית מבוססת על 

(Reaching out ,) במציאת דיור קבוע השלב השני הוא טיפול פרטני ומציאת דיור זמני וסיומו

                                                             

כאשר עקרונות ההגדרה מצמצמים באופן משמעותי את היקף התופעה המוגדרת יש בעקרונות אלה ביטוי של מדיניות כלפי התופעה. לדיון  7

 .2010בנושא ראה עבודתו של שיינטוך 
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זאת  .לקיים מסגרת דיור קבועהמטרות הטיפול הן חיזוק יכולותיו של המטופל . ונתמך

  . סוציאלי ושמירה על ניקיון מסמים ואלכוהול-באמצעות טיפול פסיכו

 תחלואה כפולה של דרים במקומות ציבוריים בישראל

ומחלה נפשית נמצאים הדרים במקומות ציבוריים בעלי תחלואה כפולה של התמכרות 

ומשרד הרווחה , משרד הבריאות בשל מחלת הנפש: באחריותם של שני משרדי ממשלה

הדרים במקומות ציבוריים . ות לחומרים פסיכואקטיבייםוהשירותים החברתיים בגלל התמכר

מי שסובל מהתמכרות לסמים ו/או . בעלי מחלת נפש מטופלים בידי שירותי בריאות הנפש

 .מטופל במחלקה להתמכרויות, (דטוקסיפיקציה) ניין בתהליך של גמילה גופניתלאלכוהול ומעו

  הטיפוליות הזרועות של לאחריותם נתונים לסמים ומכורים ציבוריים במקומות הדרים

 :הרווחה שירותי של הבאות

 .(במידה והם מוגדרים כדרי רחוב)היחידה לדרי רחוב 

 .(מוגדרים כדרי רחובבמידה ואינם )שירותי הרווחה  הכללים 

 .השירות להתמכרויות המטפל בבעיית ההתמכרות

מציג את המבנה הסכימטי של מערך הטיפול בדרים במקומות ציבוריים   1תרשים מספר  

 הסובלים ציבוריים במקומות בישראל בעלי תחלואה כפולה. ראשית יש לציין כי לדרים

 הטיפול בהםכזאת  בהעדר מסגרת איבחונית . לאבחונם ייעודית מסגרת אין כפולה מתחלואה

 ליחידת דרי הרחוב. מועבר

הוא מועבר לאחת המסגרות , אם דר במקומות ציבוריים הביע נכונות לחולל שינוי בחייו

דרים במקומות ציבוריים רבים הסובלים מתחלואה , אולם. המקומיות לטיפול בדרי רחוב

במקרים אלה  מערכת הרווחה . לשיקום כפולה נפשית מתאפיינים דווקא בחוסר מוטיבציה

מכאן עולה הצורך לבחון את . אינה ערוכה דייה לטפל במי שאין לו מוטיבציה לקבל טיפול

 (.2011, גלעד) Housing First-היעילות של הפעלת מודל ה

בנוסף עולה שאלת מעורבותו של המוסד לביטוח לאומי במקרים של מי שהם דרים במקומות 

הביטוח הלאומי אינו נוקט פעילות יזומה בקרב  בעלי נכות כדי לברר  . כיםציבוריים שהם נ

משמע שדרי הרחוב והדרים במקומות ציבוריים הסובלים מתחלואה כפולה צריכים , זכאות

  .לפנות בעצמם בכדי להגיש תביעה
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 של הטיפול בדרי רחוב בעלי תחלואה כפולה בישראל : חלוקה פונקציונלית1תרשים 

 

וח לאומי טבהעדר מוטיבציה לטיפול בכלל  ופנייה לשירותי הביטוח הלאומי בפרט המוסד לבי

אין , כפועל יוצא.  מתקשה לאבחן את הבעיה העיקרית שממנה סובל הדר במקומות ציבוריים

מכיוון שאין מסגרות . לקבלת זכויותיהםלדרים במקומות ציבוריים כושר  או יכולת לפעול 

 (. 2011, גלעד)יוצא שרובם אינם מטופלים כלל , מתאימות לטיפול המשולב הנדרש

מהמאושפזים בבתי החולים למחלות נפש  50%-קרוב ל(, Rosenheck, 2000)על  פי רוזנהק  

. יםהברית יש היסטוריה של דרות במקומות ציבורי-ובמחלקות הפסיכיאטריות בארצות

ס "בישראל לעומת זאת חלק מהדרים במקומות ציבוריים אינם עונים לקריטריונים של התע

יתכן שחלק . העדר טיפול משמעו גם העדר אבחנה. ולכן אינם זוכים לטיפול" דרי רחוב"ל

אם היו מאובחנים היו , ס"מהדרים במקומות ציבוריים שאינם עונים לקריטריונים של התע

אבחנה כזו עשויה לשפר את ההתמודדות עם . כלוקים במחלות נפשיות, בין היתר,מוגדרים 

 (.2004', שטיינמן ושות)דרים במקומות ציבוריים עם רקע של חולי נפשי 

לפחות בשל הפרעה  40% לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה מי שנקבעה לו נכות נפשית של

נפגעי נפש אשר אינם , אולם. זכאי לסל שיקום, נפשית ונמצא זכאי בוועדת שיקום אזורית
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אינם זכאים על פי משרד ( בעלי תחלואה כפולה נפשית, דהיינו)נקיים מסמים חצי שנה לפחות 

 (.2011,גלעד)הבריאות לקבל את סל השיקום 

. הפרעות נפשיות הן חלק מהמאפיינים של דרי רחוב על פי ההגדרה של משרד הרווחה, ככלל

ההכרה באדם כנפגע נפש הזכאי . פשיות מוגדר כחולה נפשלא כל אדם הסובל מהפרעות נ, אולם

מסקנות המחקר העוסק בתחלואה .לסל השירותים לנפגעי נפש היא בסמכות משרד הבריאות

אין מסגרות . מראות כי הטיפול באוכלוסייה זו לוקה בחסר( 2011, גלעד)כפולה בקרב דרי רחוב 

השיקום ועבור מי -חזוקה בעבור בריואין מסגרות לת, לטיפול ולשיקום, מתאימות לאבחון

  .אלו המוגדרים כדרים במקומות ציבורייםלגבי הדבר נכון גם  .שיקום-שאינו בר

 

מין הראוי לבחון את , למרות השוני בתופעת דרות רחוב בין ישראל לבין ארצות הברית

לואה ב לשיפור הטיפול בדרי רחוב ודרים במקומות ציבוריים בעלי תח"המאמצים שנעשו בארה

במיוחד יש לתת את הדעת לתהליכי האינטגרציה בתוך היחידות הטיפוליות שמטפלות . כפולה

בנוסף רצוי לבחון את מנגנוני . בדרי רחוב ודרים במקומות ציבוריים בעלי תחלואה כפולה

התיאום שבין גופים שונים המטפלים בבעיות השונות של דרי רחוב והדרים במקומות 

עדיפות בהשגת מטרות טיפוליות ארוכות  HOUSING FIRST -לגישת ה המימצא כי. ציבוריים

  .טווח צריכה להבחן במציאות הישראלית
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 8במקומות ציבוריים בעולם דרות של למדידה שיטות: ג פרק

 גישת המפקד

הגישה המקיפה ביותר למדידת מספרם של הדרים במקומות ציבוריים היא גישת המפקד 

(Census). נהוגה בין היתר באוסטרליה  גישה זו(Chamberlain & Mackenzie, 2008) 

שניונית , ראשונית)על פי גישה זו בוחנים את היקף דרות רחוב על רמותיה השונות  .ובארה"ב

, בתהליך המפקד מבוצעת פקידה של כל בתי אב. כחלק מתהליך מפקד האוכלוסין (ושלישונית

כוללת פקידה של אנשים במוסדות ופקידה של  האחרונה. ופקידה של אנשים חסרי בית אב

תהליך המפקד מבוצע . אנשים חסרי דיור וביניהם אלה שהם מתגוריים במקומות ציבוריים

הפקידה של אנשים בבית  .באותה מסגרת זמן וכולל את הבדיקה הנרחבת ביותר של האוכלוסין

 וי אישי של האנשיםהפקידה של אנשים מחוץ לבית כוללת זיה. כוללת ראיון אישי מפורט

 .ושל האנשים הישנים במקלטים ובמעונות לדרי רחוב הישנים ברחוב

המפקד פועל לרוב בכוח חקיקה יעודית ויש  לו תוקף מחייב. הוא מאורגן על בסיס ארצי ונעשה 

בתקופת זמן קצובה. הוא כמובן כרוך בהוצאה כספית ניכרת ולכן הוא אינו האמצעי השכיח 

  פה של תופעת הדרות  במקומות ציבוריים.ביותר למדידת היק

 (Census ובמפקד דיור (Population Registers)שנעזרת במרשם האוכלוסין  קיימת גישה

(Housing זאת על ידי . בתור האמצעים המרכזיים לאמדן תופעת דרות במקומות ציבוריים

גישה זו . הדיוראך לא מופיעים במפקד , הצלבת מספר האנשים הרשומים במרשם האוכלוסין

 (.UNECE, 2009; Gerull, 2009)נהוגה בגרמניה ובסלובניה 

 גישת הסקרים הייעודיים

הסקרים הייעודיים בוחנים את התופעה של דרות במקומות ציבוריים באמצעות מדגמים של 

אוכלוסיית הדרים במקומות ציבוריים. הם נעזרים בשיטות ספירה או בשיטות של ראיון. הם 

 תבצע בנקודת זמן אחת )צילום מצב נקודתי(, או לבחון את התופעה לאורך זמן.יכולים לה

בכך היא יכולה לשקף . מידע על היקף הבעיה באזור מוגדר ובזמן נתוןיכולה לספק מדידה אחת 

להיקף הקיים מעבר , אולם. של הדרים במקומות ציבוריים( גודל המלאי) ההיקף הקיים את

                                                             

 .משמעות דומה" דרי רחוב"-ו "דרים במקומות ציבוריים"בפרק זה למונחים  8
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כניסת אנשים חדשים )בגורמים המשפיעים על גידול המלאי  יש להתחשב גם )גודל המלאי(

 (.יציאת אנשים ממעגל דרי הרחוב)ובקצב צמצום המלאי (, למעגל דרי הרחוב

 

 נחלקת בעצמה לקבוצות המשנה הבאות: גישת הסקרים הייעודיים

 .ספירת ראשים .א

 השימוש בקבוצות סיכון .ב

 .Service based Methods .ג

 .Capture-recapture .ד

 .Multiplier .ה

 .Snowballing .ו

 RDSשיטת  .ז

 .ריבוי רשימות .ח

 להלן תאור של כל אחת מהגישות שהוזכרו.

 ספירת ראשיםגישת 

. הגישה הרווחת להערכת גודל האוכלוסייה של דרים במקומות ציבוריים היא ספירת ראשים

, ברחובלדוגמה , אלה אשר ישנים באוויר הפתוח, rough sleepers-גישה זו מתרכזת בעיקר ב

, כגון אסמים, או במבנים אשר לא יועדו למגורי אדם, בתחנות אוטובוס, בפרקים, בפתחי בתים

 (. RSU, 2003)תחנות וכדומה , סככות

ברמה . 90-רווחת בבריטניה החל מאמצע שנות ה rough sleepersספירת ראשים של 

 :מספר בעיות מתלוותגישה זו הפרקטית, ל

 1 .Rough sleepers  רבים , אמנם. במקומות ציבורייםמהווים רק חלק קטן מהדרים

אולם רק גרעין קשה קטן יחסית , ישנים מדי פעם באוויר הפתוח במקומות ציבורייםמהדרים 

 (; Anderson et al. 1993)ישן באוויר הפתוח לתקופות ממושכות 
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מכך שהפוקדים לא מכירים טוב מספיק את  שחלקה נובעה, קיימת בעיה של ספירת חסר. 2

, עם זאת. לפתרון בעיה זו יש מפקדים בהם נתנו לדרי רחוב לשעבר להיות הפוקדים .השטח

הידע שלו יהפוך במהירות , התמונה משתנה במהירות ומי שיצא ממעגל דרי רחוב לפני זמן מה

ת מסוכנים כמו מעבר לכך קיימת נטייה של הפוקדים להימנע מפקידת מקומו. למיושן

קיימת גם השערה שדרי רחוב אשר , בנוסף. ומקומות שהגישה אליהם קשה, מרתפים, פארקים

 (. Cloke et al., 2001)או לעבור למקום אחר , שומעים על קיום המפקד נוטים להתחבא

הפוקדים הם אלה הנדרשים לקבל , ככלל. בעיה אחרת היא בעיית חוסר מהימנות של הפוקדים

או , האם מדובר במי שמתאים להגדרה של דר רחוב, שטח לגבי כל מי שהם פוגשיםהחלטות ב

ותתכנה גם הטיות (, Shaw et al. 1996)ומסוג שני , יכולות להיות פה טעויות מסוג ראשון. לא

של  ,או קטנים יחסית מכוונות של הפוקדים להם יש אינטרס כלשהו להציג מספרים גדולים

 . דרים במקומות ציבוריים

כך לדוגמא יש . ישנם מחקרים בהם יישמו שיטות מורכבות יותר מספירת ראשים פשוטה

המשלבים ספירת ראשים עם נתונים של בתי מלון זולים ושל מקומות דיור זמניים אחרים 

(RSU 2003 .) 

 תוך נבחר הספירה זמן. 2005 בשנת בוונקובר זו שיטה יישם (Goldberg, 2005) גולדברג

 בין הוהתבצע שעות 24 ארכה הספירה. רחוב דרי שמקבלים ובשירותים האוויר במזג התחשבות

 :שלבים שני וכללה 2005 במרץ 15-ב, 23:59 ו 00:01 השעות

: ספירה מלאה של דרי רחוב במחסות ובמקומות דיור זמניים המיועדים שלב הלילה .1

 . הספירה התבצעה במהלך כל הלילה. לדרי רחוב

, שתה רשימה מעודכנת של כל המקומות המתאימיםיש לציין שמבעוד מועד נע

 .ביצעו בפועל את הספירהשותודרכו הצוותים 

כמו מקומות , במקומות בהם נמצאים דרי רחוב, : ספירה במהלך כל היוםשלב היום .2

המטרה . מקומות לחלוקת מזון ומקומות בהם ניתנים שירותים אחרים, התקהלות

לזהות את אותם דרי רחוב אשר לא בילו את הלילה האחרון במחסות  היתה

 . ובמקומות הדיור הזמניים

הספירה נעשתה במהלך היום על מנת להימנע מהקשיים והסכנות הכרוכים בספירה 

הסוקרים . גם כאן נעשתה מבעוד מועד רשימה של כל המקומות המתאימים. לילית

 . עשו שימוש במכשיר ספירה ידני
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ולא , לת השאלון היו שאלות סינון שמטרתן לוודא שהמראויין דר רחוב על פי ההגדרהבתחי

כמו כן נבדק שהוא לא שהה בלילה באחד מהמחסות . רואיין כבר מוקדם יותר באותו היום

 .שנבחנו בספירת הלילה

אולם על מנת לבצע הערכה זולה ומהירה , San Luis Obispo County-שיטה זו יושמה גם ב

וביקשו מדרי רחוב להגיע למספר מקומות בהם ניתנים , פרסמו את מועד ביצוע ההערכההם 

אולם בפועל לפרסום . זאת בהבטחה שתינתן להם בחינם ארוחת פנקייקס, שירותים לדרי רחוב

ודרי רחוב אשר חשדו במניעי המחקר נמנעו באותו היום מלהגיע , הייתה דווקא השפעה הפוכה

 למקומות שפורסמו 

(San Luis Obispo County Homeless Enumeration Report, 2006.) 

דבר זה הגביר את חששם של  .באותו מחקר התנדבו נותני שירותים לדרי רחוב לשמש כסוקרים

ושבמידע הנאסף יעשה שימוש   הדרים במקומות ציבוריים שהאנונימיות שלהם לא תישמר

 (. Williams, 2011) שיפגע בהם

שוטרים , ככלל. נעשה שימוש גם בשוטרים במדים, בגלל המחסור בפוקדים, באותו מחקר

יכולים לספק מידע רב על מקומות בהם מצויים דרי רחוב ויש להם ערך רב בליווי במקומות 

היות והם , יש לחשוב פעם נוספת לפני שעושים שימוש בשוטרים כפוקדים, אולם. מסוכנים

  נכונות שלהם לשתף פעולהולפגוע ב, עשויים להרתיע את דרי רחוב

(US Department of Housing & Urban Development, 2004.) 

נשאלו דרי רחוב לגבי הסיבות שהביאו אותם למצב  San Luis Obispo countyבספירה של 

אשר כללו סיבות סביבתיות וביניהן קושי לשלם את , דרי רחוב פירטו לרוב שילוב של סיבות. זה

אלימות , וסיבות אישיות וביניהן גירושין, אבטלה ומשכורת נמוכה, פינוי, שכר הדירה

 שימוש בסמים או באלכוהול , במשפחה

(San Luis Obispo County Homeless Enumeration Report, 2006 .) 

 ( Point in time) אחת בנקודת זמן מתבצעות רחוב דרי הספירות של מרבית

(Burt et al., 2001; Cordray & Pion, 1991 .)רחוב דרי מספר את לספור ניסיונות הם אלה 

 Dail, Shelley & Fitzgerald, 2000; Wright) שעות מספר נמשכים כלל ובדרך מסויים ביום

et al., 1998; Burt, 1996 .)פיזית שנמצאים הרחוב דרי את כלל בדרך כוללות אלה ספירות 

  .רחוב לדרי שירותים ניתנים בהם במקומות או זמניים במחסות, ברחוב
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כרוכים בקשיים המקשים על קבלת תוצאות מדויקות  point in time ם בשיטת מפקדי

קביעת מסגרת דגימה וקביעת , במקומות ציבורייםהגדרה אופרציונלית לדרות : ומהימנות

לשאלות אלה ניתן מגוון של תשובות (. Dail, Shelley & Fitzgerald, 2000)המתודולוגיה 

 ;Berry, 2007)פעילים למען דרי רחוב ומדענים חברתיים , על ידי אנשי ממשלשונות 

Gabbard et al., 2007; Farrell & Reissing, 2004; Dail, Shelley & Fitzgerald, 2000; 

Jenks, 1994; Glasser, 1994; Cordray & Pion, 1991; Cowan, 1991.)  

אשר עשויות להוביל לתוצאות לא  point in timeחוקרים מצאו בעיות שונות במפקדי 

נמצא ייצוג יתר לאלה שדרים במקומות ציבוריים מזה זמן רב על פני , כך לדוגמה. מדויקות

זאת (. Burt et al., 2001; Wright & Devine, 1995)אלה שהפכו לדרי רחוב רק לאחרונה 

ש וסגנון החיים שלהם משום שהדרים במקומות ציבוריים לאורך זמן בולטים יותר בסגנון הלבו

 .חדשים ציבורייםבהשוואה לדרים במקומות  )חסרי הגיינה אישית הסוחבים את ביתם איתם(

הם  (.Poulin, Metraux & Culhane, 2008)ממצאים הפוכים התגלו  על ידי פולין ואחרים 

 מתגלים מהר יותר  במחסות לדרי רחוב לאורך  טוענים  שדרי רחוב לתקופות קצרות יחסית

הינם דרי  מדרי רחוב 10%-תקופה של שנה או שנתיים. בדיקה במקומות אלה מגלה שרק כ

 (. Kuhn & Culhane, 1998; Burt et al., 2001)רחוב כרוניים 

ההבחנה בין דרים במקומות ציבוריים כרוניים לדרים במקומות ציבוריים לתקופות קצרות 

הכרוניים במקומות ציבוריים הם מבוגרים רבים מבין הדרים . יחסית היא הבחנה חשובה

הם מתאפיינים יותר בשימוש באלכוהול או , כמו כן. בודדים אשר מוגבלים נפשית או פיזית

לכן (. Culhane & Metraux, 2008)בסמים ובסגנון חיים המתחמק ממגע עם הרשויות 

 (.Williams, 2011)לוקות בייצוג יתר לדרי רחוב כרוניים  point in timeספירות 

. דרות רחוב היא תופעה מורכבת אשר בבסיסה מצויים גורמים סביבתיים ואישיים, ככלל

עלייה , צימצום רשת הביטחון החברתית, עליה בשיעור העוניהסיבות המרכזיות כוללות 

באבטלה וצימצום מקומות הדיור לבעלי הכנסות נמוכות, כל אלה יוצרים מצב סיכון עבור 

, לאור זאת(. Wright et al., 1998)בודדים ו מכורים, חוליםלות כולה השכבות החלשות

אשר , הוא בכך שהן מתבצעות במהירות רבה point in timeהחיסרון הגדול של ספירות 
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מאפשרת קבלת תמונה כללית ואיננה מאפשרת איסוף אינפורמציה מפורטת יותר הנדרשת 

 (.Williams, 2011)להבנת תופעה מורכבת זו 

היא העובדה שאחוזים גדולים מבין הדרים במקומות  point in timeחיסרון נוסף של ספירות 

 ציבוריים כלל אינם מאותרים 

(Berk, Kriegler, & Ylvisaker, 2008; Wright & Devine, 1995; Rossi, 1989.)  כך

אחרים בשדות חקלאיים ובמקומות חשופים , יש את אלה אשר דרים במכוניות שלהם, לדוגמא

(Cunningham & Henry, 2008; Hopper et al., 2008 .) במחקר שנערך בתחילת שנות

, במקומות כמו אוהלים 25%ועוד , מדרי רחוב דרים במכוניות שלהם 59%-נמצא ש 90-ה

מובן שאיתור דרי רחוב אלה דורש (. Link et al., 1995)מערות וקרונות מטען , קופסאות

מעבר לכך יש גם . רבים לכיסוי שטחים גדולים בערים ומחוצה להןמשאבים ניכרים וסוקרים 

 שיקולי בטיחות אשר עשויים למנוע את איתורם של מקומות שונים בהם מצויים דרי רחוב

(Williams, 2011.) 

 אם. המדיניות על השלכות יש תוצאותיה ועל רחוב דרי לספירת המתודולוגיה על לויכוחים

 אשר אנשים של קטן מיעוט של בבעיה שמדובר מי שיטענו שי יחסית קטן שהתקבל המספר

 להקצות נדרש איננו שהממשל ומכאן חופשית מבחירה כתוצאה רחוב דרות של למצב הגיעו

 אזי, יחסית גדול שהתקבל המספר אם, שני מצד. מורכבות תוכניות או, רבים משאבים לנושא

 של למדיניות זו בבעיה לטיפול המדיניות בין לקשור ויש, מבוטל מיעוט של בבעיה מדובר לא

 (.Williams, 2011) זול בדיור ובמחסור בעוני הטיפול

בשנת  San Luis Obispo countyבספירה של דרים במקומות ציבוריים אשר שנעשתה ב 

התבקשו להסתמך במהלך הספירה , הפוקדים שמכירים את אוכלוסיית דרי רחוב מקרוב, 2005

זאת משום שהמפקד היה . לדבר אישית עם כל דר רחוב שהם סופרים ולא, על השיפוט שלהם

 אמור להתבצע בתוך מספר שעות 

(San Luis Obispo County Homeless Enumeration Report, 2006 .)ובספירה מעין ז, 

 .של אחוז גבוה מהנסקרים קיים חשש לאיתור לקוי ,אשר מזהה את דרי רחוב באופן חזותי

מהדרים במקומות ציבוריים אינם תואמים את הסטריאוטיפ של דר הרחוב סתבר שרבים ה

  וקשה להבחין בינם למי שאינם דרים במקומות ציבוריים

(Bogard, 2001; Wright & Devine, 1995 .) 
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 השימוש בקבוצות סיכון

לפי גישה . גישת הסקרים הייעודיים יכולה להתמקד בקבוצות סיכון לדרות במקומות ציבוריים

, זו נבחנת שכיחות התופעה של דרות במקומות ציבוריים בקרב קבוצות סיכון כמו קבצנים

ועבריינים , מהגרים חסרי מעמד, נשים שעוסקות בזנות רחוב, מכורים לסמים ואלכוהול

בכל , במקומות ציבוריים בוחנים את היקף התופעה של דרותבשיטה זו  .שנעצרו בעבירות רכוש

ניתן לבחון את השכיחות בשנה האחרונה של דרות רחוב בכל אחת , כך למשל. קבוצת סיכון

והן את אורך ( במקומות ציבורייםדרות )ניתן לאמוד הן את שכיחות התופעה . מקבוצות הסיכון

על סמך גודלה של (. זמן כניסה וזמן יציאה)התקופה בה אותו אדם היה דר במקומות ציבוריים 

רב אותה קבוצה שהיו דרים במקומות ציבוריים בשנה קבוצת סיכון אחת ושיעור האנשים מק

. ניתן להגיע לאמדן היקף בעיית דרות במקומות ציבוריים באותה קבוצה, האחרונה למשל

 .חיתוך של כל קבוצות הסיכון יספק אמדן של היקף כלל הבעיה

 

הקיימים שיטות הנסמכות על השירותים  SERVICE BASED METHODS  

 לוקחות מידע מדגמי ,(Service Based Method)הקיימים השיטות הנסמכות על השירותים 

ממערכת השירותים לדרים במקומות ציבוריים או סופרות את הדרים במקומות ציבוריים 

תכניות יומיות לדרים , שירותי מזון, שירותים אלה כוללים: שירותי לינה. במערכות אלה

אזורים כמו פארקים בהם הם , בהם דרי רחוב נוהגים להתקהלאזורים , במקומות ציבוריים

בחלק מהמחקרים נכללו גם '. וכו outreachתוכניות , שירותי בריאות ניידים, נוהגים לגור

ומקומות אחרים בהם ניתן , בתים עזובים, מתחת לגשריםחללים , גדות נהר, פינות ברחוב

 (. Peressini, McDonald, & Hulchanski, 2010) למצוא דרים במקומות ציבוריים

לאחר שני עשורים של  . השיטה מתבססת על שירותים הניתנים לדרים במקומות ציבוריים

ניסוי ופיתוח הגיעו החוקרים למסקנה ששיטות אלה מייצרות את התוצאות המדויקות 

 (.Peressini, McDonald, & Hulchanski, 2010)והמהימנות ביותר  

, אולם. גמים יותר מקומות כך מקבלים כיסוי טוב יותר והערכות טובות יותרברור שככל שדו

 90%-95%נותנת כיסוי של  drop in centers-שירותי מזון ו, חוקרים מצאו שדגימה ממחסות

 . מהדרים במקומות ציבוריים המצויים במרחב העירוני
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כוללת מגוון של מצביי ההגדרה הרחבה ביותר . מסגרת הדגימה תלויה בהגדרה של דרות רחוב

כאשר ההגדרות הן צרות . ההגדרה הצרה כוללת רק את אלה שלנים ברחובואילו , מצוקת דיור

מתבצע תהליך של ספירה מקדימה ושל  –באלה המצויים ברחוב  המחקר מתמקד יותר 

ראיונות מקדימים עם דרי רחוב ועם נותני השירותים על מנת ליצור מפה עם המיקומים של דרי 

 יש סיכון של הכללת אנשים שאין כוונה לספור אותם. כאשר ההגדרה היא רחבה יותר. חובר

אלא גם , הניתנים לא רק לדרי רחוב, כמו שירותי מזון, כמובן משום שיש שירותים שונים

 . לאוכלוסיות מעוטות יכולת

. זמנית בכל המקומות בואת אוכלוסיית היעד יש לספור , על מנת למנוע ספירה כפולה, ככלל

ניסיון לספור את הדרים במקומות ציבוריים , ברמה כלל . הדבר מחייב צוות סופרים גדול

לא בקנדה ולא , עד כה שום ניסיון כזה לא הסתיים בהצלחה. ארצית הוא אתגר מורכב ביותר

ב הממשל מנסה לשפר את מידת הכיסוי של הדרים במקומות ציבוריים "בארה. ב"בארה

 ואילו בקנדה הממשל וויתר על ניסיון זה , הלאומי (census))דמ"צים ( במפקד 

(Peressini, McDonald, & Hulchanski, 2010 .) 

אי לכך אין . נעזרת בשירותים הניתנים להם census-ב ספירת דרי רחוב במסגרת ה"בארה

בעיה נוספת היא מידת המוביליות . כיסוי סביר של מי שישנים בכל מיני מקומות ברחוב

הרי שתוך , גם אם מורכבת רשימה טובה של המקומות בהם הם שוהים – הגבוהה של דרי רחוב

 למקומות חדשים אשר אינם מצויים ברשימהיעברו זמן קצר חלק מדרי רחוב 

 (Peressini, McDonald, & Hulchanski, 2010 .) 

Rossi (1989)  וDennis (1993) יישמו דגימת שכבות על בסיס הרבעים של ה-census ,

וזאת על מנת לשפר את יכולת הזיהוי של , לספירת הדרים במקומות ציבוריים המצויים ברחוב

אולם היא יקרה , שיטה זו נחשבת לתקפה ביותר מבחינה מדעית. מקומות בהן ימצאו דרי רחוב

 . ביותר וקשה ליישום מבחינה לוגיסטית

ב ברחובות מניב תוצאות לא כ חוקרים הגיעו למסקנה שהמרכיב של ספירת דרי רחו"בסה

אחוז דרי רחוב אשר גרים ממש ברחוב הוא , מעבר לכך. לצד הוצאות ביצוע גבוהות מספקות

 . ואת מרביתם ניתן למצוא אצל נותני שירותים שונים, קטן למדי

 השיטות המבוססות על השירותים לדרי רחוב מבוצעות בשני שלבים 

(Peressini, McDonald, & Hulchanski, 2010:) 
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Pre-sampling – ושל השירותים , יוצרים רשימות של מקומות בהם מצויים דרי רחוב

מבררים אצל נותני השירותים את מספר מקבלי . מקבלים החלטות לגבי העיתוי. הניתנים להם

מאתרים מקומות חשופים בהם . השירותים ואת הזמן האופטימאלי לבצע את הספירה במקום

על בסיס כל זה יוצרים את . עים הערכה לגבי מספר דרי רחוב בכל מקוםמצויים דרי רחוב ומבצ

 .תוכנית הדגימה

Survey– ומברר באיזה , מבצע סינון, הצוות יוצא לשטח וניגש לכל מי שנראה כמו דר רחוב

 . שירותים הם עושים שימוש

במקומות או סופרות אותם , במקומות ציבורייםקיימת קבוצה של שיטות אשר דוגמות דרים 

או במקומות בהם הם (, מרכזי יום, בתי תמחוי, מחסות ללינה) הנותנים שירותים לדרי רחוב

במקומות בחלק מהמחקרים המתבססים על שיטות אלה גם דוגמים דרים . נוהגים להתקבץ

 (.Peressini, McDonald, & Hulchanski, 2010)מתחת לגשרים וכדומה , ציבוריים

, עם זאת. כך מתקבל כיסוי טוב יותר, ת הנכללים במסגרת הדגימהככל שגדל מגוון המקומו

 90%-95%בתי תמחוי ומרכזי יום על מנת לכסות , חוקרים מצאו שדי בדגימה של מחסות ללינה

החסרים ניתן  את מרבית הדרים במקומות ציבוריים ,בנוסף. מאוכלסיית דרי רחוב האורבנית

 .פה של חודש ימיםל לאורך תקו"המסגרות הנ 3-למצוא באחת מ

ההגדרה של דרי רחוב  היקף( 1הם: גורמים העיקריים אשר קובעים את מסגרות הדגימה השני 

ככל שהאמצעים רבים יותר ניתן לדייק יותר במסגרת . התקציב( 2 .)רחבה או מצומצמת (

גם בשיטה הנוכחית הספירה בכל המקומות צריכה להתבצע בו זמנית ומחייבת צוות  הדגימה.

 . פוקדים גדול

ואין דרך לנבא היכן הם יבלו בלילות הבאים לכן , דרי רחוב ניידיםהיא ש תהתמונה המתקבל

המסקנה היא שמרכיב הרחוב . אין דרך טובה לדגום אותם מתוך המקומות בהם הם שוהים

 . בדגימת או ספירת דרי רחוב הוא המרכיב היקר ביותר והמניב את התוצאות הגרועות ביותר

  



38 

  CAPTURE-RECAPTUREתגיש

 השיטה מתבססת על בדיקת החפיפה בין שני מדגמים בלתי תלויים 

(Shaghaghi, Bhopal, & Sheikh, 2011 .) ופותחה במקור על מנת להעריך את מספרם של

 .  (Vuylsteke et al. 2010)החיים באיזור מחייה מוגדר -בעלי

 -מדגם ה, המדגם הראשון, במקומות ציבורייםביישום השיטה לאוכלוסיות נסתרות כמו דרים 

Capture הדרים במקומות ציבוריים . מבוצע באיזור מוגדר מראש ובשעות שהוגדרו מראש

אלה שאותרו מרואיינים . מאותרים על ידי עובדי שטח  המכירים את האוכלוסיה הנסתרת

מבוצע מספר  ,Recapture, המדגם השני(. שיטות הסימון מתוארות בהמשך" )ומסומנים"

על סמך גודלו של . דרי רחוב מאותרים ומרואיינים באותו איזור ובאותן שעות. ימים  לאחר מכן

נאמדת גודלה של  ,גודלו של המדגם השני ושיעור החפיפה בין שני המדגמים, המדגם הראשון

 .האוכלוסייה הנסתרת באיזור הדגימה

  capture-recaptureבמספר מחקרים על דרי רחוב נעשה שימוש בשיטת 

(Berry, 2007; d’Onise et al. 2007) .השיטה יושמה על ידי גומז (Gomez et al., 1999) ב- 

Plymouth ועל ידי וויליאמס, בריטניה  (Williams et al., 1995 )ב-Torbay בריטניה .

פות ושתיהן מוק(, בהתאמה, תושבים 124,000-תושבים ו 260,000)שתי הערים קטנות יחסית 

וכללו , דרי הרחוב הוגדרו ככאלה אותם ניתן לספור. באזורים כפריים המאוכלסים בדלילות

את , Bed & Breakfasts-את השוהים ב,את השוהים בהוסטלים, rough sleepers-את ה

 '. את השוהים במחסות זמניים וכו, הפולשים למבנים

דרי הרחוב . (Fisher et al., 1994)' השיטה יושמה בשכונה במרכז לונדון על ידי פישר ושות

 rough sleepers-או כ, או הוסטלים Bed & Breakfastהוגדרו כדרים במחסות שונים כמו 

 . אשר יצרו קשר עם הרשויות או העמותות באזור

(, (Hatloy & Huser, 2005 על ידי הטלוי והוסר ,במלי Bamakoהשיטה יושמה גם בעיר 

, ישנים ברחוב או בבניינים ריקים, הוגדרו כילדים אשר חיים ברחובאלו . במחקר על ילדי רחוב

 . ואין להם אף אחד שיתמוך במאבקם היומיומי להישרדות

בעיר בברזיל בה יש קרוב לחצי מיליון  (Gurgel et al., 2004) השיטה יושמה גם על ידי גורגל

מקומות בהם נמצאים בעזרת אנשי מקצוע נעשתה רשימה של . במחקר על ילדי רחוב, תושבים



39 

כשהם בטלים ללא , מצויים ברחוב ללא ליווי של מבוגר: הילדים זוהו ויזואלית. ילדי רחוב

 (.מחנים מכוניות, מוכרים, מקבצים נדבות)או כשהם עובדים , תכלית ברורה להימצאות ברחוב

  (MULTIPLIER)גישת המכפיל

לוקחים את מספר ( capture-ה)במדגם הראשון . שיטה זו בנויה על שימוש בשני מדגמים

( למשל בשנה האחרונה)הדרים במקומות ציבוריים אשר קיבלו במהלך תקופה מוגדרת 

דרי  של ברישומים לחלופין ניתן להשתמש (. כ מקבלי השירות"סה)שירותים ממוסד כלשהו 

המדגם השני הוא מדגם אקראי הנלקח מאוכלוסיית . למשרד הרווחה המוכריםהרחוב 

ניתן להעריך את גודל  ,ושיעור החפיפה ביניהם, בסיס הגודל של שני המדגמים על. המחקר

 . (Saidel et al., 2010; Zhang et al., 2007)האוכלוסייה 

  (SNOWBALLING)גישת כדור השלג

שיטה זו מנצלת את הקשרים האישיים אשר קיימים בתוך האוכלוסיה הנסתרת כדי לרכוש את 

מתחילים (. Atkinson & Flint, 2001)הנסתרת ולגייסם למחקר אמונם של חברי האוכלוסיה 

אשר מגוייסים למחקר באמצעות מכרים ( Seedsקרויים )את התהליך במספר מקורות 

. כל מקור שמגוייס למחקר מתבקש לגייס עוד מועמדים למחקר בשיטת כדור שלג. משותפים

ומבקש גם , וכנים להתראייןמראיין את אלה המ, צוות המחקר יוצר קשר עם אותם מועמדים

 אוכלוסיה הנסתרת המהם לתת את הפרטים של מועמדים נוספים מ

Council of Europe, 1997; Browne 2005)) . בהנחה שחברי האוכלוסיה הנסתרת אכן

השיטה יכולה לסייע בגיוס מספיק משתתפים כדי ליצור מדגם , מקושרים בינם לבין עצמם

זהו . ברור שהמדגם שיתקבל לא יהיה מדגם מייצג של כלל האוכלוסיה הנסתרת, אולם. נוחות

קיימת לאנשים ככלל, . seeds-מדגם אשר מאפייניו תלויים במידה רבה במאפייני ה

, ברמת ההכנסה, ברמת ההשכלה, באוכלוסיה הנסתרת נטיה לגייס אנשים הדומים להם במוצא

מעבר (.  Heckathorn et al., 2002: ראה)hemophilia effect .הנטייה קרויה  .'בדת וכו

במקרה  .אשר אינם מקושרים זה עם זה, יתכן שיש באוכלוסיה הנסתרת תתי אוכלוסיות, לכך

 (.Atkinson & Flint, 2001)כזה המדגם שיתקבל עשוי לא לייצג תתי אוכלוסיות מסויימים 

 

  השיטה יושמה במחקר על דרים במקומות ציבוריים על ידי דיוויד ושניידרס
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David & Snijders, 2002)) מיעוט הקשרים בין הדרים  ייתההבעיה העיקרית ה. בבודפסט

כאשר , מהנשאלים יכלו לציין שם של דר רחוב שהם מכירים מקרב 39%. במקומות ציבוריים

אותו . שמו המלא של דר רחוב אחר שהם מכירים הנשאלים יכלו לומר אתקרב בלבד מ 29%

ומכאן הסכנה . אדם שהם ציינו היה לרוב דר רחוב אשר שוהה באותו מקום בו הם שוהים

הסיכוי שלהם , אם החוקרים עצמם לא זיהו מקומות בהם שוהים דרי רחוב –להערכת חסר 

 . לא היה גבוה Snowballing-לגלות מקומות אלה באמצעות שיטת ה

RDS)) RESPONDENT DRIVEN SAMPLING  

 

  ידי על הוצעה אשר Respondent Driven Sampling (RDS) ה שיטת

Heckathorn (1997) ,נשים. המחקר אוכלוסיות חברי בין הקיימים הקשרים על מבוססת 

,  כמכרות, לחדר כשותפות, כקולגות, כחברות מקושרות להיות יכולות,  לדוגמא בזנות

 מס מעלימי. (Johnston et al, 2008) קבוצה לאותה כשייכות שמזוהות כמי או, כמשפחה

 מתאימה אוכלוסיה מהווים לא ולכן חברתית רשת יוצרים לא לוודאי קרוב, זאת לעומת

 על RDS -ה שיטת שיישום מכאן. RDS Heckathorn, 2004)  &(Salganik -ה לשיטת

 לזה זה קשורים, מרביתם לפחות או, הרחוב דרי שכל ההנחה על יתבסס, הרחוב דרי אוכלוסיית

 . חברתית רשת באמצעות

 קיימים אשר האישיים הקשרים את Snowballing -ה לשיטת בדומה מנצלת RDS ה שיטת

 Snowballing -ה לשיטת בדומה. למחקר חבריה את לגייס מנת על הנחקרת האוכלוסייה בתוך

 אשר מקצוע אנשי או מוסדות דרך למחקר מגויסים אשר seeds ממספר התהליך את מתחילים

 תהליך במהלך שמגויס מי וכל,   seeds -מה אחד כל. מקרוב הנחקרת האוכלוסייה את מכירים

 מתוך מכיר שהוא נוספים חברים בגיוס לסייע ומתבקש, המחקר לטובת מרואיין, הדגימה

 לגודל שמגיעים עד,  בגלים, הדגימה תהליך מתקדם כך. המחקר לטובת, הנסתרת האוכלוסייה

 .הרצוי המדגם

 נגזרים מאפייניו אשר מוטה מדגם מניבה שהיא הוא השלג כדור שיטת של מהחסרונות אחד

 שיטת של העיקרית המטרה נגזרת מכאן.  המחקר החל איתם seeds -ה ממאפייני רבה במידה
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 -ה מאפייני באותם תלויים אינם מאפייניו אשר מדגם ליצור:  Respondent Driven -ה

seeds המחקר החל איתם (Heckathorn, 1997 .) 

 אינם מאפייניו אשר למדגם להגיע Respondent Driven -ה שיטת מצליחה כיצד היא השאלה

 Respondent -ה שיטת של מפתח הנחת  .המחקר החל איתם seeds -ה במאפייני תלויים

Driven בעצמם יגייסו, הבאים בגלים שיגויסו או, הראשון בגל גויסו אשר הרחוב שדרי היא 

 במאפיינים תלוי איננו אשר באופן, דהיינו. עצמם שלהם במאפיינים ורק אך תלוי אשר באופן

 .אותם שגייס מי של

 תהליך את הופכת(, Heckathorn, 1997) ואוששה אמפירית נבדקה גם אשר, זו מפתח הנחת

 הכלל חל עליה,  מרקוב שרשרת באמצעות אותו לייצג ניתן וככזה,  זיכרון חסר לתהליך הגיוס

 אשר,  משקל שיווי של למצב דבר של בסופו יגיע לגל מגל מתקדם אשר הגיוס תהליך: הבא

 .התהליך החל איתם seeds -ה במאפייני תלויה איננה שלו ההתפלגות

 רבה במהירות מגיעים אשר גיאומטריים תהליכים הם עוסקים אנו בהם התהליכים,  למזלנו

 לשיווי להגיע מנת על גלים 6 מ יותר נדרשים לא Heckathorn (1997) פי על. משקל לשיווי

 ה מספר את מגבילים אנו, השלג כדור משיטת להבדיל,  RDS -ה שבשיטת ומכאן. משקל

Seeds רחוב דר לכל שמותר החברים מספר ואת(,  10 -ל לרוב) הגיוס תהליך מתחיל איתם 

 .רבים גיוס גלי לקבל שנוכל מנת על זאת וכל(,  2 -ל לרוב) לגייס

 במאפייני תלוי שאיננו אף,  משקל שיווי של במצב,  RDS -ה בשיטת מגיעים אליו המדגם, אולם

 ניתן לא, דהיינו! האוכלוסייה את מייצג אשר מדגם איננו, המחקר החל עימם, Seeds -ה

, מוצא ארץ, השכלה, מטופל לא/מטופל) RDS-ה מדגם של מהפרופורציות ישיר באופן להסיק

 . באוכלוסייה הפרופורציות על'(,  וכו

 תכונות של הפרופורציות על מסקנות המדגם מתוך להסיק מאפשרת RDS -ה שיטת, זאת עם

,  הללו לפרופורציות מוטים בלתי אומדים מספקת RDS -ה ששיטת רק ולא. באוכלוסייה שונות

,  רגילה אקראית לדגימה ובדומה. הללו האומדים של הטעות גודל את נותנת גם שהיא אלא

 המדגם גודל את, RDS בשיטת,  מראש לקבוע שניתן ומכאן,  המדגם בגודל תלוי הטעות גודל
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 שני שמתקיימים בתנאי זאת כל. רצויה דיוק רמת בעלי לאומדים להגיע מנת על הנדרש

 :הבאים התנאים

 באופן מגייסים הרחוב שדרי היא השיטה של יסוד הנחת. המגייסים חברי של אקראי גיוס. 1

 או,  החברים מתוך רנדומאלי לא גיוס.  שלהם המכרים או החברים רשימת מתוך אקראי

 להבטיח נדרשים שאנו מכאן. להטיות יגרמו שונים מסוגים חברים בגיוס דיפרנציאלית הצלחה

 (.Salganik & Heckathorn, 2004) רנדומאלי גיוס

. המשתתפים תשאול על מתבססת זו קביעה.  משתתף לכל שיש החברים מספר קביעת. 2

 רחוב דרי שהם לו יש מכרים או חברים כמה הרחוב מדרי אחד כל לשאול יש,  דהיינו

(McCarty et al, 2001.) 

 לדעת אותנו מחייבת,  רגיל אקראי מדגם של לסטטיסטיקה בדומה, RDS-ה של הסטטיסטיקה

 כל של הסיכוי רגיל אקראי במדגם. להידגם המחקר אוכלוסיית מחברי אחד כל של הסיכוי מהו

 כל של הסיכוי,  RDS ובמדגם. האוכלוסייה גודל חלקי לאחד ושווה, זהה הוא מהחברים אחד

 אותה בתוך לו שיש החברים למספר פרופורציונאלי להידגם האוכלוסייה מחברי אחד

 ומכאן(. למחקר להידגם יותר גבוה סיכוי יש, חברים יותר שיש למי, דהיינו) אוכלוסייה

 .זה נתון של החשיבות

 על,  RDS-ה מדגם ממאפייני, עקיף באופן, להסיק ניתן, ל"הנ התנאים שני שמתקיימים בהינתן

 מידע בצירוף, להסיק ניתן, כן כמו(. מתאימה תוכנה בסיוע נעשה הדבר) האוכלוסייה מאפייני

 לאופן בדומה, הנסתרת האוכלוסייה גודל על, הנסתרת האוכלוסייה עם עובד אשר מגוף חיצוני

 .Multiplier -ה בשיטת נעשה הדבר בו

 

 ריבוי רשימותשיטת 

. בבודפסט (David & Snijders, 2002) שיטת ריבוי רשימות יושמה על ידי דיוויד ושניידרס

כתובתו , קבועה רשומהאין לו כתובת )בהונגריה קיימת הבחנה בין מי שהוא דר רחוב בפועל 

או שהוא מעביר את לילותיו במקומות , הקבועה הרשומה היא במוסד המיועד לדרי רחוב

. ובין מי שמצוי תחת איום להפוך לדר רחוב( פתוחים או במקומות אשר אינם ראויים למגורים

 . מלבד הגדרות אלה החוקרים כללו במחקר גם אנשים אשר הגדירו את עצמם כדרי רחוב
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דרי רחוב אשר בילו , דרי רחוב אשר נבדקו במסגרת תוכנית השחפת: רשימות 3בדו עם הם ע

 .ודרי רחוב אשר טופלו בבית החולים הגדול בעיר, לפחות לילה אחד בהוסטל בעיר
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  מיפוי דרי הרחוב בישראל – דפרק 

 כללי

במשרד הרווחה והשירותים  תכנון והכשרההיחידה הארצית לדרי רחוב בשיתוף האגף למחקר 

 מחקר בשם "מיפוי דרי הרחוב בישראל".החברתיים יזמו 

מטרתו המרכזית של המחקר היא לקבל אומדן של היקף תופעת דרי הרחוב הנמצאים ברחוב 

ואינם בטיפול של יחידת דרי הרחוב העירונית. בנוסף המחקר ביקש ללמוד את המאפיינים של 

 מאפיינים אלה עם הידוע ממחקרים קודמים. וותולהש דרי הרחוב שאינם בטיפול

 משום זאת". ראשים ספירת" בשיטת השימוש את מונעים מיפוי דרי רחוב ואפיון דרי הרחוב

 ספירת כן כמו. רחוב דר לבין ציבוריים  במקומות דר בין להבחין דרך אין הספירה שבשיטת

 שאינו רחוב דר שהוא ומי( בטיפול שנימצא) מוכר רחוב דר בין להבדיל מאפשרת אינה ראשים

אי לכך יש להשען על שיטות מחקר שעוסקות במיפוי גאוגרפי   (.בטיפול נימצא לא) מוכר

דגימה מאיזורים מוגדרים. שיטת איסוף הנתונים צריכה ובביצוע סקר דרי רחוב הנשען על 

 :בהבחנות הבאות שיתמוךלספק מידע 

 ציבוריים במקומות דרים שהם מי מקרב הרחוב דרי זהוי 

 שהיו בטיפול יחידת דרי  רחוב דרי אבחון מי מדרי הרחוב שזוהו הם

 ומי אינם רחוב

 

 עם בבדיקה צורך יש הבא בשלב. פנים אל פנים ראיוןבשלב ראשון  מחייב אלה משימות ביצוע

 .היה בטיפולה הרחוב דר האם לאשש איזור בכל המטפלת היחידה

  סקר דרי רחובסקר חלוץ במסגרת 

סקר מטרת  . של המחקר)פיילוט(   סקר חלוץבוצע   22.03.2013 – 17.03.2013 בתאריכים 

 . בישראל הרחוב דרי של מספרם להערכת RDS ה שיטת יתה לבחון את ישימותיה החלוץ

, Heckathorn (1997) ידי על הוצעה אשרRespondent Driven Sampling (RDS ) ה שיטת

 את מנצלת השיטה. המחקר אוכלוסיות חברי בין הקיימים החברתיים הקשרים על מבוססת

. למחקר חבריה את לגייס מנת על הנחקרת האוכלוסייה בתוך קיימים אשר האישיים הקשרים

 מוסדות דרך למחקר מגויסים אשר (seeds מגייסים ראשוניים )  ממספר התהליך את מתחילים
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 מגייסים הראשונייםמה אחד כל. מקרוב הנחקרת האוכלוסייה את מכירים אשר מקצוע אנשי או

(seeds מתבקש לגייס עד )בגיוס לסייע מתבקששהתראיין במחקר  מי כל מרואיינים נוספים. 6 

, הדגימה תהליך מתקדם כך .הנסתרת האוכלוסייה מתוך מכיר שהוא נוספים חברים שישהעד 

 .בשווי משקל מדגםל שמגיעים עד, בגלים

 הגיוס תהליך מתחיל איתם ( Seeds) מגייסים הראשונייםה מספר את מגבילים RDS ה בשיטת

 כל .לגייס (רחוב דרמשתתף במחקר )במקרה זה  לכל שמותר החברים מספר ואת(, 10 ל לרוב)

 דבר של בסופו יגיע לגל מגל מתקדם אשר הגיוס תהליך. גיוסה גלי להגדיל את  מנת על זאת

של מאפיינים דמוגרפיים בסוף  ההתפלגותשווי משקל הוא מצב בו  .משקל שיווי של למצב

 איתם (seeds) מגייסים הראשונייםה ם הדמוגרפיים שלבמאפייני תלויה איננה תהליך הגיוס

 המדגם מתוך להסיק מאפשרמשקל שווי ל שהגיעשל דרי רחוב  RDSמדגם  .התהליך החל

 . ת דרי הרחובבאוכלוסיי שונות תכונות של הפרופורציות על מסקנות

 צריכים האוכלוסייה מאפייני על RDS -ה מדגם ממאפייני להסיק יהיה שניתן מנת על, אולם

 : תנאים שני להתקיים

 באופן מגייסים הרחוב שדרי היא השיטה של יסוד הנחת. המגייסים חברי של אקראי גיוס. 1

 (.Salganik & Heckathorn, 2004) שלהם המכרים או החברים רשימת מתוך אקראי

, דהיינו. המשתתפים תשאול על מתבססת זו קביעה. משתתף לכל שיש החברים מספר קביעת. 2

 ,.McCarty et al) רחוב דרי שהם לו יש מכרים או חברים כמה הרחוב מדרי אחד כל לשאול יש

2001). 

 עומד אשר באופן לא אולם, חבר מביא חבר בשיטת רחוב דרי לגייס שניתן העלה סקר החלוץ

 :RDS ה בדרישות

 71 מתוך. למחקר נוספים משתתפים לגייס הצליח לא בפיילוט מרואיינים של גבוה שיעור

דרי רחוב באמצעות  28 רק גוייסו הכל בסך. למחקר משתתפים לגייס הצליחו 11 רק מרואיינים

 המגוייסים ,נוספים משתתפים לגייס הצליחו כן מרואיינים כאשרהפניות של מרואיינים. 

 משום השאר בין, גיאוגרפי מיקום באותו העת באותה נכחו אשר רחוב דרי היו הנוספים

 מכורים אשר הרחוב דרי אצל במיוחד הבולטת בעיה) טלפון מכשירי אין הרחוב מדרי שלרבים

 (.לסמים
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 המחקר עבור נקבעהש המתודולוגיה

 לאמוד מנת על RDSמאשר שיטת   אחרתגישה  שנדרשת הסקנו (הפיילוטסקר החלוץ ) בסיום

מאזורים וסקר  גיאוגרפי מפקד משלבת אשר שיטה יושמה. הרחוב דרי בעיית היקף את

 הבאים: התהליכיםהשיטה כללה את  מוגדרים.

 אומדן מקומי של היקף ופיזור דרי רחוב ברשות המקומית .א

 מפקד גיאוגראפי .ב

 ראיונות פנים אל פנים .ג

 

 להלן תיאור של כל אחד מהתהליכים שצויינו:

 אומדן מקומי של היקף דרי רחוב ברשויות המקומיות

 רחוב דרי 5 לפחות שבהם המקומיות ברשויות רחוב דרי יחידות מנהלי עם שיחות התקיימו

 לאתר ניתן בהם המקומות ועל רחוב דרי של מספרים על מידע התקבל בשיחות. בטיפול שאינם

 . אותם

 לפי) רחוב דרי של למספרם ביחס רחוב דרי יחידת מנהלי של האומדן את מתארת 4 טבלה

 האומדן אביב בתל למשל כך. 2013 לסתיו נכון האומדן. בטיפול מצויים שאינם( ס"התע הגדרת

, העירוני המרכז דווחי על נסמך זה מספר. ברחוב המצויים רחוב דרי 160 על עמד 2013 בסתיו

 איש 60 על עמד האומדן בחיפה. לטיפול וגיוסם רחוב דרי ג ליישו היחידה אנשי של סיורים

 נמצאים שאינם דרי רחוב לפי הגדרת התע"ס 453 על עמד האומדן כ"סה. בטיפול שאינם

 .ברחוב ומצויים בטיפול
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 לפי עיר המקומיתאומדן מקומי של היקף דרי רחוב )לפי הגדרת התע"ס( ברשות  :4טבלה 
 

 שאינם הרחוב דרי למספר המקומית הרשות הערכת עיר
 שאינם הרחוב דרי מספר לפי מדורג) בעיר בטיפול
 (בעיר בטיפול

 מכלל האמדן אחוז

 35 160 אביב תל

 13 60 חיפה

 7 30 אילת

 4 20 שבע באר

 4 20 ירושלים

 3 15 ים בת

 3 13 אשדוד

 3 13 תקווה פתח

 4 20 אשקלון

 2 10 לוד

 4 20 נתניה

 2 10 עכו

 3 15 חדרה

 1 5 חולון

 1 5 גן רמת

 2 7 ברק בני

 2 8 טבריה

 1 5 לציון ראשון

 1 5 כרמיאל

 1 5 עילית נצרת

 1 5 ביאלי קריית

 1 5 רחובות

 100 453 כ"סה
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 מפקד גיאוגרפי

 ביצוע, הרחוב דרי להימצא עשויים בהם האזורים הגדרת של תהליך הוא הגיאוגראפי המפקד

  . שאותרו הרחוב דרי של וספירה זיהוי, אלה באיזורים סיורים

 רחוב דרי פזורים בהם האזורים על מידע קבלנו עיר בכל הרחוב דרי יחידת מנהל עם בשיחה

 גן) המדוייק המקום, באזור להימצא הרחוב דרי נוהגים בהם שעות כלל המידע. בטיפול שאינם

 באופן סרקנו כך על נוסף. האדם של כללי ותיאור'( וכו ותגמדר לגרם מתחת, ספסל, ציבורי

 מסופי: מוקדם מידע לגביהם לנו היה לא אם גם, רחוב דרי למצוא סביר בהם מקומות שיטתי

 הרחוב מדרי מידע וקבלנו ביקשנו כן כמו. גדולים קניות ומרכזי, פארקים, מרכזיים תחבורה

 .שראיינו

 הוא שלהם מהמאפיינים אחד, הרגיל במובן, כתובת אין, ברחוב המצויים הרחוב שלדרי אף

, וציבוריים פרטיים תחבורה באמצעי שימוש לעשות ממעטים הם. שלהם הגיאוגרפי המיקום

 או, רכושם כל את עימם סוחבים מהם מבוטל לא חלק. ברגל בעיקר ,למקום ממקום נעיםו

 .עבורם קלה איננה ברגל ההתקדמות גם כך ומשום, גופנית מפגיעה או מהזנחה סובלים

. גיאוגרפיים היבטים בעלי יומיים הרגלים לפתח, האדם לשאר בדומה, נוטים הרחוב דרי

 הם היום של אחרות ובשעות, מסויים גיאוגרפי במקום ישנים הם היום של מסויימות בשעות

 . סמים או אלכוהול אחר ולפעמים, מזון או כסף אחר מסוימים גיאוגרפיים במקומות תרים

 אשר אדם מכירים הם' א בנקודה: גיאוגרפי היבט בעלי חברתיים קשרים יוצרים גם הרחוב דרי

 קיוסק בעל ישנו' ג בנקודה, אוכל מספקת אשר עמותה פועלת' ב בנקודה, פעם מידי להם עוזר

 לאור חשיבות המידע הגיאוגראפי השתמשנו .הלאה וכן, בזול אלכוהול להם מוכר אשר

 את יצרנו בה( GIS – Geographical Information System) גיאוגראפית מידע מערכתב

 : הבאות הטבלאות

 בצבע/ רחוב דרי נוכחות של המשוערים האיזורים לגבי הרחוב דרי יחידת של דווחים .א

 . הרחוב דרי בעבר אותרו בהם בתים ומספרי רחובות כלל המידע(. צהוב

שרואיינו, לגבי המקומות בהם ידוע להם שמצויים דרי רחוב דיווחים של דרי הרחוב  .ב

 אחרים )צבע סגול/אדום(

 וחיפשו הסוקרים הלכו שבהם המדוייקים המסלולים הם אלה. הסוקרים של מסע יומני .ג

 האיזורים שכול לוודא במגמה זאת. הסיורים בוצעו בה ושעה יום לרבות רחוב דרי אחרי

 (ים שוניםצבע) הגיאוגראפי המפקד במהלך כוסו אכןו "ב" " א" ותבשכב שצויינו
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 מין גיל של הערכה כולל( כחול צבע) להתראיין סרבו אך שאותרו רחוב דרי על דווח .ד

 . 2 נספח ראה השער בדף תועד להתראיין סירוב כול. הרחוב דרי של כללי ותיאור

 לגבי שאלנו כזה ראיון בכול(. ירוק צבע) להתראיין והסכימו שאותרו רחוב דרי על דווח .ה

   . נוספים רחוב לדרי הפניות

 

 

 בכל סיירו הסוקרים האם לזהות לנו אפשרה המידע של השכבות 5 בין היומיומית ההשוואה

 . אלה במקומות להימצא אמורים אשר הרחוב דרי את ומצאו, לנו דווחו אשר המקומות

 דר אותו בהם מקרים דהיינו, כפילויות ולמנוע לזהות לנו סייעה גם GIS ה מערכת עם העבודה

 .אחת מפעם יותר נצפה או מרואיין רחוב

 

, נציג GIS ה מערכת עם העבודה אופן ואת, GIS ה במערכת המיפוי אופן את להמחיש מנת על

 .אביב תל בדרום(, מטר 800*  מטר 650) קטנה שטח ביחידת GIS ה של השכבות 5 את, להלן

(, בצהוב) רחוב דרי יחידת של הדיווחים: GIS ה של שכבות שתי מוצגות שלהלן A במפה

 (:אדום/ בסגול) שרואיינו הרחוב דרי של והדיווחים
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 דרי של והדיווחים(, בצהוב) רחוב דרי יחידת של הדיווחים: GIS ה של שכבות שתי: A מפה

 (:אדום/ בסגול) שרואיינו הרחוב
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 :הבאים הדיווחים את לנו סיפקה בתל אביב הרחוב דרי יחידת, לראות שניתן כפי

 .56דרי רחוב באלנבי  2

 .דרי רחוב במשולש אלנבי 4

 .דרי רחוב בגינת שנקין 4

 .קלישר במתחם אחד רחוב דר

 :הבאים הדיווחים את לנו סיפקו שרואיינו הרחוב דרי ואילו

 (.רחוב דרי 5 ידי על דווח) והערב הלילה בשעות, אלנבי במשולש רחוב דרי

 (.רחוב דרי 2 ידי על דווח) הפועלים בנק ליד, 65 באלנבי רחוב דרי

 (.רחוב דרי 2 ידי על דווח) היום שעות כל במהלך, ם"ברמב רחוב דרי

 (.לפחות, רחוב דרי 10 ידי על דווח) היום שעות כל במהלך, באלנבי רחוב דרי

 (.לפחות, רחוב דרי 10 ידי על דווח) היום שעות כל במהלך, הכרמל בשוק רחוב דרי
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 (:שונים בצבעים) המראיינים הלכו בהם המסלולים: אחת GIS שכבת מוצגת B במפה

 

 :מסלולים 6 מ חלקים במפה לראות ניתן

 .11:00-17:30 בשעות, 06.11.2013 ב בוצע – כהה חום צבע

 .07:00-14:00 בשעות, 12.11.2013 ב בוצע – אדום צבע

 .07:30-14:30 בשעות, 17.11.2013 ב בוצע –( מזרחי) סגול צבע

 .07:30-14:00 בשעות, 19.11.2013 ב בוצע –( מערבי) סגול צבע
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 .09:00-15:30 בשעות, 26.11.2013 ב בוצע – תכלת צבע

 .17:00-22:30 בשעות, 27.11.2013 ב בוצע – ורוד צבע

 אך, שזוהו הרחוב ודרי(, בירוק) שרואיינו הרחוב דרי: GIS ה של שכבות שתי מוצגות C במפה

 (:בכחול) רואיינו לא
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 : שרואיינו רחוב דרי 22 במפה לזהות ניתן

 , מרוסיה עולה 45 בת רחוב דרת

 , מ"מברה עולה 51 בן רחוב דר

 , ממרוקו עולה 58 בן רחוב דר

 , ישראל יליד 44 בן רחוב דר

 ...וכן הלאה

 :רואיינו לא אך, שזוהו רחוב דרי 5 במפה לזהות ניתן

 ,ושקיות עגלה עם ונראתה, 48 הוא המוערך שגילה, רחוב דרת

 ,וכובע משופשף ינס'ג עם ונראה, 48 הוא המוערך שגילו, רחוב דר

 ,מצחייה כובע ועם, מלבינים וזקן שיער עם ונראה, 50 ל 40 בין המוערך שגילו, רחוב דר

 ,קרטון על ושוכב, בשמיכה מכוסה, לבן שיער עם ונראה, 50 ל מעל המוערך שגילו, רחוב דר

 .ספורט מכנסי עם ונראתה, ורזה נמוכה, שחומה, 40 ל 35 בין המוערך שגילה, רחוב דרת

 :זמנית בו, השכבות 5 מוצגות D במפה
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 להימצא המוקדם המידע פי על עשויים בהם המקומותסייעה  בניטור GIS  ה מערכת סיכוםל

 אלה השוואות באמצעות. הרחוב בדרי פגשנו בהם המקומות ולהשוות אותם עם , רחוב דרי

 שהיה המוקדם המידע איכות את ובדקנו, להגיע יש אליו מקום לכל מגיעים שאנחנו ווידאנו

 .בידינו

 ראיונות פנים אל פנים

כאשר מועמד לראיון אותר, אם על פי מידע מוקדם ו/או הפנייה של דר רחוב התקיים איתו 

ממולא טופס סירוב,  . במקרה של סירוב3ראיון פנים אל פנים. באמצעות שאלון המופיע בנספח 

 האם האדם דר רחוב וזאת באמצעות: וצע תהליך של זיהוייב. בתחילת הראיון 2ראה נספח 

 תיאור פיזי 

 לבוש 

 כבודה 

 9תשובה חיובית לשאלה: האם אתה דר רחוב 

 

בטיפול של שירותי הנמצאים עקרונית ניתן היה להסתייע ברשימות של דרי רחוב 

אולם מידע זה כדי לאשש מי הם דרי רחוב ומי אינם דרי רחוב הרווחה לדרות רחוב 

  לא היה זמין לחוקרים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 היו רק מספר קטן של מקרים בהם דרי רחוב אחרים זיהו אדם כדר רחוב והוא לא הגדיר עצמו כדר רחוב.  9
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 ממצאי סקר דרי הרחוב בישראל

 268בוצע סקר של דרי רחוב בישראל. הסקר כלל  30/11/2013עד   1/10/2013בתאריכים 

רחוב  מגעים עם דרי 138-ראיונות פנים אל פנים )אחרי ניפוי כפולים וראיונות פסולים( ו

  להלן התפלגות משתני הסקר:שהסתיימו בסירוב להתראיין. 

 מגדר :משתנים דמוגראפים

 

 מגדר  לפי מחקרב המשתתפים התפלגות: 2 תרשים

 

(. מספר דרות הרחוב אשר 86%) 268מתוך  230גברים,  הם הסקר משתתפי של המכריע הרוב

( משנת 2000(. נתונים אלה זהים לממצאי סלעי ושות' )14%, בלבד )38השתתפו בסקר עומד על 

 מדרי הרחוב. 85.7%, אשר מצאו שהגברים מהווים 1997

מידע זה תומך בידע מהספרות המקצועית שנשים נוטות יותר להיעזר בשירותי הרווחה ולהמנע 

 מדרות רחוב בהשוואה לגברים.

זכרים
86%

נקבות
14%

התפלגות המשתתפים בסקר לפי מין

זכרים נקבות
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עצם העובדה שהפרופורציה של הנשים בקרב דרי הרחוב, קטנה באופן משמעותי מהפרופורציה 

 שלהן באוכלוסייה, מעלה את שתי השאלות הבאות:

 ים להפוך לדרות רחוב?מדוע נשים מועדות פחות מגבר .1

האם נשים אשר הפכו בכל זאת לדרות רחוב, דומות במאפייניהם לדרי הרחוב הגברים,  .2

 או שיש להן מאפיינים ייחודים.

במחקר זה אנו נבצע השוואה בין דרות הרחוב לדרי הרחוב בניסיון להשיב, באופן חלקי, על 

 השאלה השנייה.

 גילמשתנים דמוגרפים: 

. האדם הצעיר ביותר היה בן 5לפי גיל מוצגת בטבלה מספר  מחקרב התפלגות המשתתפים

( הדרים ברחוב מצביע ,באופן 26מספרם של צעירים )מתחת לגיל . 77והמבוגר ביותר בן  19

 םאת קיומגם  יש להדגיש עקיף, על קצב ההצטרפות של אנשים חדשים למעגל דרות הרחוב.

יתכן שהדבר מצביע על כך שהעברת וב.רחכדרי שנמצאו  65מעל גיל שמונה אנשים של 

 אל מחוץ יחידת דרי רחוב אינה תמיד יעילה. 65הטיפול בדרי רחוב מעל גיל 

 לפי גיל מחקרהתפלגות המשתתפים ב :5 טבלה
 אחוזים מספר מרואיינים גיל

19-35 56 %21  

36-45 68 %25  

46-55 81 %30  

56-77 63 %24  

%100 268 סה"כ  
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 לפי גיל מחקרהתפלגות המשתתפים ב :3 תרשים

 

, ולכן לא כלולים בהגדרה הפורמאלית של משרד 65מבין דרי הרחוב שראיינו בני יותר מ שמונה 

, ולכן לא הגיעו עדיין 24בני פחות מ הם מבין דרי הרחוב שראיינו  ארבעההרווחה לדרי רחוב. 

 העבודה.( לגיל 2000על פי סלעי ושות' )

דרי  260מתוך  77.3%(. הם מהווים 24-55מבין דרי הרחוב שראיינו מצויים בגיל העבודה ) 201

, אשר מצאו 1997(, משנת 2000ומטה. נתון זה זהה לממצאי סלעי ושות' ) 65הרחוב שגילם 

 מכלל דרי הרחוב. 77.5%שדרי הרחוב בגיל העבודה מהווים 

 ארץ מוצאמשתנים דמוגרפים: 

של  32%, אחריה ילידי ישראל 48%בר העמים היוו את קבוצת המוצא הגדולה ביותר ילידי ח

שיעור קטן בהרבה  מהמרואיינים שהוא 6%המרואיינים ילדי ישראל שהם ערבים היוו רק 

יחסית לאוכלוסיה הכללית. כאשר מכנסים את קבוצת המוצא לגושים העיקריים יוצא שילידי 

 משתתפי הסקר.חבר העמים מהווים כמעט מחצית מ

, וזאת 62%, אחוז העולים החדשים/ מהגרים, מקרב כלל דרי הרחוב, עמד על 2013בשנת 

 .1997בשנת  65%בהשוואה ל 

, אחוז העולים החדשים/ מהגרים אשר אינם מברה"מ, מקרב כלל העולים 2013בשנת 

 .1997בסקר של  50%, וזאת בהשוואה ל 23%החדשים/ מהגרים, עמד על 
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 לפי ארץ מוצא מחקרהתפלגות המשתתפים ב: 5טבלה 
 

 אחוזים מספר מרואיינים ארץ מוצא

 48% 128 ברה"מ

 32% 85 )יהודים ונוצרים( ישראל

 6% 16 ישראל )ערבים(

 5% 14 מדינות ערב

 3% 7 אתיופיה

 אחר

 5 דרום אסיה

7% 

 4 מזרח אירופה

 3 אירן

 2 אפריקה )אחר(

 2 דרום אמריקה

 1 ארה"ב

 1 סקוטלנד

 100% 268 כ"סה

 

 

 לפי ארץ מוצא מחקרהתפלגות המשתתפים ב: 4תרשים 
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כלל שעוברות השנים אנו נצפה למצוא בקרב כלל האוכלוסייה, וגם בקרב דרי הרחוב פחות 

שנים לאחר המחקר  16, 2013התקיים בשנת עולים חדשים ויותר ילידי ישראל. המחקר שערכנו 

. בהתאם לכך, ניתן לזהות הבדלים קטנים בהרכב דרי הרחוב 1997הקודם, אשר התקיים ב 

צמצום בשיעור העולים החדשים יוצאי חבר העמים ועליה בשיעורם של דרי  מבחינת מוצא:

 רחוב שהם ילידי הארץ.

 שנות לימודמשתנים דמוגרפים: 

 לימודלפי שנות  מחקר: התפלגות המשתתפים ב6טבלה 
 

לימודשנות   אחוזים מספר מרואיינים 

0-8 72 %28  

8.5-10 68 %26  

11-12 82 %32  

12.5-24 35 %14  

%100 257 סה"כ  

 

 לפי שנות השכלה מחקרהתפלגות המשתתפים ב: 5תרשים 
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שנות לימוד ומעלה, דהיינו בעלי השכלה תיכונית ומעלה, עומד על  12בעלי מספר דרי הרחוב 

מדרי  66%נמצא של  1997מכלל דרי הרחוב שרואיינו. ואילו בסקר של  36%, אשר מהווים 93

 נית ומעלה.והרחוב יש השכלה תיכ

ההבדלים בין שני הסקרים גדולים מכדי שניתן יהיה להסביר אותם באמצעות מגמה כלשהי 

השנים שחלפו בין הסקר הראשון לשני. ההבדלים נובעים קרוב לוודאי מהבדלים  16לה ב שח

 בהרכב דרי הרחוב שרואיינו, או בשיטת המדידה של ההשכלה שלהם.

 

 קשרי גומלין בין משתנים דמוגרפיים

 גיל ולפי מוצא לפי מחקר משתתפי התפלגות :7 טבלה

 גיל מרואיינים מוצא

N  סטיית תקן ממוצע 

 11 44 128 מ"ברה

 11 49 85 ישראל

 14 44 16 (ערבים) ישראל

 12 59 14 ערב מדינות

 5 32 7 אתיופיה

 11 50 18 אחר

 12 47 268 כ"סה

 

 יוצאי רחוב לדרי. שנים 58.6: ביותר הגבוה הממוצע הגיל את יש, ערב מדינות יוצאי רחוב לדרי

 .שנים 31.7: ביותר הנמוך הממוצע הגיל את יש אתיופיה

, בגילם מזה זה נבדלים ממוצא שונה רחוב דרי האם לבדוק מנת על בוצע אשר 10שונות ניתוח

 (.p value = 0.000) מובהקים הבדלים מצא

 פי על) רחוב דרי של קבוצות איזה בין לבדוק מנת על 11טוקי מסוג הוק פוסט ניתוח בוצעו

 :הגיל במשתנה מובהק הבדל קיים( מוצאם

                                                             

 )או יותר( קבוצות מובהקים מבחינה סטאטיסטית. 3ניתוח שונות בוחן האם ההבדלים בממוצעים של  10
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 מדרי, ערב מדינות יוצאי רחוב מדרי, מובהק באופן, צעירים אתיופיה יוצאי רחוב דרי 

 .מ"ברה יוצאי רחוב ומדרי(, ערבים לא) ישראל ילידי רחוב

 באופן, צעירים מ"ברה יוצאי רחוב דרי וכן(, ערבים ולא, ערבים) ישראל ילידי רחוב דרי 
 .ערב מדינות יוצאי רחוב מדרי, מובהק

 
 מגדר ולפי מוצא לפי בסקר המרואיינים התפלגות :8 טבלה

 מגדרולפי  מוצאהתפלגות המרואיינים בסקר לפי 

 כ"סה מגדר  
 נקבה זכר

 מוצא

 מ"ברה
 128 17 111 שכיחות

 100% 13% 87% אחוזים

 ישראל
 85 18 67 שכיחות

 100% 21% 79% אחוזים

 אחר
 55 3 52 שכיחות

 100% 6% 95% אחוזים

 כ"סה
 268 38 230 שכיחות

 100% 14% 86% אחוזים

 
 מ"ברה יוצא הרחוב מדרי 13.3 ו%( ערבים לא) ישראל ילידי הרחוב מדרי 21.2% מהוות נשים

 שההבדלים מעלה בריבוע חי מבחן. בלבד %5.5 מהוות נשים האחרים הרחוב דרי בקרב. לשעבר

 רחוב דרי האם לבדוק מנת על בוצע אשר t-testמבחן . (P value = 0.031) מובהקים הללו

 .מובהקים הבדלים לא מצא, בגילם מזה זה נבדלים ודרות רחוב

 וותק בעיר הנוכחיתמשתנה הסקר: 

  

                                                                                                                                                                                                    

 זה בוחן בין אילו שתי קבוצות קימים הבדלים בממוצעים שהם מובהקים מבחינה סטאיסטית. נתוח 11
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 הנוכחית בעיר שנים לפי מחקרב המשתתפים התפלגות: 9 טבלה

 אחוזים מספר מרואיינים  הנוכחית שנים בעיר

0-3 68 26% 

4-6 23 9% 

7-9 19 7% 

10-12 33 13% 

13-15 29 11% 

16-18 8 3% 

19-21 14 5% 

22+ 63 25% 

%100 257 סה"כ  

 

 

 לפי שנים בעיר הנוכחית מחקרהתפלגות המשתתפים ב: 6תרשים 
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( דרים בעיר 74%שלוש שנים. השאר )עד ( נמצאים בעיר בה רואיינו 26%כרבע מדרי הרחוב  )

בכתבות בעיתונים ובשיחות עם אנשי מקצוע, דרי הרחוב מאופיינים יותר משלוש שנים.  

ניידים ברחבי הארץ. יש דיווחים על ערים אשר גירשו מתחומיהן דרי רחוב, שפעמים רבות כמי 

אליה נוהרים דרי רחוב מכלל רחבי מוקד  ש נטייה לראות בתל אביב עיר לערים אחרות. וי

  של סקר זה אינם תומכים בהשערה זאת.הארץ. אולם, הממצאים 

 קשר עם ההורים: מחקרמשתנה ה

 ההורים עם קשר לפי מחקרב המשתתפים התפלגות: 10 טבלה 

 אחוז מספר מרואיינים קשר עם ההורים

%43 115 שני ההורים נפטרו  

מההורים אחד לפחות עם רציף קשר  64 %24  

%19 52 אין קשר  

%10 27 קשר חלש  

הקשר ברור לא  7 %3  

מידע אין  3 %1  

כ"סה  268 %100  
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 לפי קשר עם ההורים מחקרהתפלגות המשתתפים ב: 7תרשים 

 
דיווחו על  10%נוספים אין קשר עם ההורים.  19%-ולכמהנשאלים אין הורים בחיים  43%-לכ

 דיווחו על קשר רציף עם לפחות אחד מן ההורים.  24%-קשר חלש ואילו רק כ

קשר זה  .מדרי הרחוב להם יש קשר כלשהו עם לפחות אחד מההורים 15 קיימת קבוצה של 

 מתקיים למרות שאף אחד מההורים איננו חי בארץ.

 עבריתידיעת : מחקרמשתנה ה

 עיברית ידיעת לפי מחקרב המשתתפים התפלגות :11 טבלה

 אחוזים שכיחות רמת העברית

%12 33 חלשה  

%71 189 טובה  

%17 45 סבירה  

%100 267 סה"כ  

 

 

 

 

 

שני ההורים  
נפטרו
43%

קשר רציף עם 
לפחות אחד  

מההורים
24%

אין קשר
19%

קשר חלש
10%

לא ברור הקשר
3%

אין מידע
1%
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 עבריתידיעת לפי  מחקר: התפלגות המשתתפים ב8 תרשים

 

מהמרואיינים, ועברית ברמה  71%שרואיינו, מצאנו עברית ברמה טובה אצל בקרב דרי הרחוב 

מדרי הרחוב  48%-מהמרואיינים. זהו ממצא מעודד בהתייחס לעובדה ש 17%סבירה אצל 

שרואיינו הם יוצאי ברה"מ. יש להניח שמגמה זו תמשך, וברבות הימים, אחוז דרי הרחוב 

 המתקשים בהבנת העברית ילך ויקטן.

 מעורבות בפלילים: מחקרמשתנה ה

מתוכם שהו במאסר  27%למעט יותר ממחצית הנשאלים יש היסטוריה של שהות בכלא, כש 

 .  (13)ראה טבלה   לתקופה ארוכה משנה

 
 בפלילים מעורבות לפי מחקרב המשתתפים התפלגות: 12 טבלה

 אחוז מספר מרואיינים מעורבות בפלילים שהות בכלא

 50% 133 בלי שהות בכלא

 27% 73 יותר משנה

 17% 46 פחות משנה

 6% 16 לא ברורה התקופה

כ"סה  268 100% 
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מצויים עדיין יתכן שמדרי הרחוב אשר שהו בכלא, השתחררו לפני שנה או פחות, ולכן  38

 בתחומי האחריות של הרשות לשיקום האסיר, ולא בתחומי האחריות של היחידה לדרי רחוב.

השתחררו מהכלא ללא תוכנית שיקום ומצאו את עצמם לאחר זמן מה  חלקםקרוב לוודאי ש

 כדרי רחוב.

 בעיית שימוש בחומרים פסיכואקטיביים: מחקרמשתנה ה

 
באמצעות אנשי מקצוע, לאבחון מדוייק של בעיות  בדיקותיש לציין שלא ביצענו לדרי הרחוב 

 :הבאות שאלותה נשאלו. השימוש לרעה בסמים ואלכוהול

האם השתכרת במהלך השנה האחרונה? ואם כן, באיזה תדירות השתכרת? האם צרכת סמים 

השתכר במהלך השנה האחרונה  הנשאלבשנה האחרונה? ואם כן, איזה סמים צרכת? אם 

כבעל בעיית אלכוהול. ואם מישהו צרך סמים  הוא "הוגדר"בתדירות של אחת לשבוע, או יותר, 

 " כבעל בעיית סמים.הוגדר"הוא במהלך השנה האחרונה, 

 

 אלכוהול או/ו סמים בעיית עם  מחקרב המשתתפים התפלגות : 13 טבלה 

 אחוזים מספר המרואיינים התמכרות קטגוריית

 34% 90 אין בעיה

 30% 79 סמים בלבד

 18% 47 אלכוהול בלבד

 6% 17 תחליף סם בלבד

 12% 33 אחר

 100% 266 כ"סה
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סמיםבלפי בעיית שימוש באלכוהול ו מחקרהתפלגות המשתתפים ב: 9תרשים   

 

 

 

 ככלל, קיימות שתי טעיות אבחון אפשריות:

 אבחון של בעיה אצל אדם שאין לו בעיה. .1

 אי אבחון של בעיה אצל אדם שיש לו בעיה. .2

בשיטת המדידה שלנו לא סביר שעשינו טעויות מהסוג השני, דהיינו, אתרנו קרוב לוודאי את כל 

דרי הרחוב שיש להם בעיות התמכרות )בתנאי כמובן שהדיווחים שלהם אמינים(. בהחלט יתכן 

שעשינו טעויות מהסוג הראשון, דהיינו "אבחנו" דרי רחוב כסובלים מהתמכרויות, למרות שהם 

אינם אלכוהוליסיטים, או זאת למרות וא על אלה אשר משתכרים לעתים קרובות, נמנים דווק

 .לסמים צורכים סמים מידי פעם, למרות שאינם מכורים

של  מחקרלאור כל השיקולים הללו, מעניינת מאד ההשוואה של הממצאים שלנו לממצאי ה 

 :1997(, משנת 2000סלעי ושות' )

ים סמים בלבד )דרי רחוב בודדים צורכים מדרי הרחוב צורכ 30%מצאנו ש  מחקרב

צורכים תחליף סם בלבד. ואילו בסקר של  6%סמים וגם אלכוהול או תחליף סם(, ו 

בלבד מדרי הרחוב מכורים לסמים. נשאלת השאלה  14.2%( נמצא ש 2000סלעי ושות' )
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האם הבדל זה נובע מכך שעשינו טעויות רבות מסוג ראשון, או מסיבה אחרת כלשהי? 

 ין לנו תשובה חד משמעית לשאלה זו.א

מדרי הרחוב יש בעיית אלכוהול, ואילו בסקר של סלעי ושות'  18% -מצאנו של   מחקרב

מדרי הרחוב מכורים לאלכוהול. נוכח השוואה זו עולה השאלה,  35%( נמצא ש 2000)

 האם עשינו אולי, בכל זאת, טעויות אבחון מסוג שני:

 אלכוהוליסטים לא דיווחו לנו על בעיית האלכוהול שלהם.יתכן שדרי רחוב  (א

יתכן שדרי רחוב מוגדרים כאלכוהוליסטים למרות שהם משתכרים בתדירות של  (ב

 אחת לחודש, בלבד, או פחות. 

 עבודה בשנה האחרונה: מחקרמשתנה ה

( 2000מדרי הרחוב לא עבדו כלל בשנה האחרונה. ואילו סלעי ושות' ) 64%-ש נמצא מחקרב

  (.15)ראה טבלה מדרי הרחוב לא היה כל עיסוק 44.4%-ל 1997דיווחו שבשנת 

 
 האחרונה בשנה עבודה לפי מחקר משתתפי התפלגות :14 טבלה

 אחוזים מספר מרואיינים האם עבד בשנה האחרונה?

חלקיתכן   46 %17  

)ללא פירוט( כן  16 %6  

מלאהכן   35 %13  

%64 169 לא  

%100 266 כ"סה  
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 לפי עבודה בשנה האחרונה מחקרהתפלגות משתתפי  :10תרשים 

 

 

ראשית, היות והמשתנים "עבד בשנה האחרונה" ו "היה עיסוק" מעט שונים זה מזה, קשה 

לבצע ביניהם השוואה. ובכל זאת, אם ניזכר בהבדלים בין שני הסקרים ברמת ההשכלה, 

 –מתקבל שוב פעם הרושם שבין שני הסקרים קיים הבדל כלשהו בין דרי הרחוב אשר רואיינו 

, משכילים פחות ומובטלים יותר מדרי הרחוב אשר נחקרו 2013דרי הרחוב במחקר שערכנו ב 

 (.2000על ידי סלעי ושות' ) 1997בשנת 

 

 מקורות הכנסה: מחקרמשתנה ה

 

ביטוח לאומי, איסוף בקבוקים קיצבת המקורות ההכנסה העיקריים של דרי הרחוב הם  שלושת

 מקורות הכנסה אחריםוקיבוץ נדבות. מצאנו מקרים ספורים בלבד, בהם היו לדרי הרחוב 

  (.16)ראה טבלה 

מדרי הרחוב מקבלים קצבה של הביטוח הלאומי, כאשר חלקם משלימים  47%על פי הממצאים 

מדרי הרחוב לא מקבלים קצבה  53%את הכנסתם באמצעות איסוף בקבוקים או קיבוץ נדבות. 

 של הביטוח הלאומי.
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 כנסהה מקורות לפי מחקר משתתפי התפלגות :15 טבלה

 הכנסה מקורות
מספר 

 מרואיינים
 אחוזים

%13 34 איסוף בקבוקים  

%4 11 נדבותקיבוץ איסוף בקבוקים ו  

%2 5 ף בקבוקיםוואיס נדבותקיבוץ  לאומי, ביטוח  

%30 80 ביטוח לאומי  

%10 26 בקבוקיםאיסוף ביטוח לאומי ו  

%7 20 נדבותקיבוץ ביטוח לאומי ו  

%21 56 נדבותקיבוץ בקבוקים או איסוף  לאומי ללא ביטוח  

%13 36 קיבוץ נדבות  

%100 268 כ"סה  

 

 

 בכנסה מקורות לפי מחקר משתתפי התפלגות : 11 תרשים
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רוב מקורות הקיום של דרי הרחוב היו קצבאות המוסד  1997( מדווחים שב 2000' )סלעי ושות

לביטוח לאומי. ממצא זה בדומה לממצאים הקודמים בנושא ההשכלה והתעסוקה, מצביע על 

כך שדרי הרחוב אשר השתתפו במחקר שלנו היו שונים מעט במאפייניהם מדרי הרחוב אשר 

 (.2000השתתפו במחקר של סלעי ושות' )

 

 לדרות רחוב סיבות: מחקרמשתנה ה

 . לפי סיבות לדרות רחוב מחקרבמציגה את התפלגות דרי רחוב  16טבלה 

 רחוב לדרות סיבות לפי מחקר רחוב דרי התפלגות :16 טבלה

 אחוזים מספר מרואיינים רחוב לדרות סיבות

 4% 10 אחר

 10% 23 בעיה נפשית/ רפואית/ תאונה

 9% 20 גירושין/ פרידה מבן זוג

 9% 21 הוצאה מדירה

 9% 20 הורה נפטר, חלה, התנתק

 24% 56 התמכרות

 8% 19 חובות/ הימורים

 10% 23 כלא

 17% 40 מחסור בכסף/ עבודה

 100% 232 כ"סה

 

 אחריה מוזכרת בעייה. או אלכוהול היא הסיבה השכיחה ביותר לדרות רחוב/השימוש בסמים ו

או רפואיות הן הסיבה השלישית /בעיות נפשיות ו. או אבטלה ףבכסמחסור של כלכלית 

יש לזכור שאסיר משתחרר . דרי רחוב 23מעניין שבעיות שחרור בכלא דווחו על ידי . בשכיחות

האסיר חוזר לקהילה ומוצא . שאינו חפץ בשיקום אינו מטופל על ידי הרשות לשיקום האסיר

 .לתקופה של לפחות חצי שנה  זכאי לטיפול יחידת דרי רחוב דר ברחוב שאינוכעצמו 
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 לדרות הרחוב הסיבותלפי  מחקרהתפלגות המשתתפים ב12 :  תרשים

 

 משך שהות ברחוב: מחקרמשתנה ה

 .לפי משך הזמן ברחוב מחקרהתפלגות המשתתפים ב מציגה את 17טבלה 

דרי מצרפים את )אילו היינו  65%אחוז דרי הרחוב אשר נמצאים ברחוב למעלה משנה עומד על 

 (.73%עומד על גגונים, אחוז זה היה ב שרואיינוהרחוב 

 ברחוב הזמן משך לפי מחקרב המשתתפים התפלגות: 17 טבלה

 אחוזים מספר מרואיינים זמן ברחוב

 8% 20 לא ברחוב

 27% 73 שבוע עד שנה

 34% 92 שנים 5שנה וחודשיים עד 

 31% 82 שנים 5למעלה מ 

 100% 267 כ"סה
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 ברחוב הזמן משך לפי מחקרב המשתתפים התפלגות: 13 תרשים

 

מדרי הרחוב היו חסרי בית לתקופה  63.1% 1997שבשנת  נמצא( 2000בסקר של סלעי ושות' )

 שאיננה עולה על חצי שנה. 

ממצא זה, אשר מצטרף להבדלים נוספים שנמצאו בין שני הסקרים מלמד על כך שבמחקר 

השתתפו "מקרים קשים יותר" של דרות רחוב: פחות השכלה, יותר אבטלה, פחות  2013

  רחוב כרונית. קצבאות של הביטוח הלאומי, ויותר דרות
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 עיר הראיון: מחקרמשתנה ה

 מציגה את התפלגות המשתתפים במחקר לפי עיר הראיון. 18טבלה 

 הראיון עיר לפי, רחוב דרי מחקרב המשתתפים התפלגות: 18 טבלה

 עיר

מס' דרי 

הרחוב 

 שרואיינו

אחוז מכלל 

 המרואיינים

מס' דרי הרחוב 

שסירבו 

 להתראיין

 104 65% 175 אביב תל

 8 12% 31 ירושלים

 6 6% 17 תקווה פתח

 1 5% 13 ים בת

 3 4% 10 ברק בני

 2 3% 8 לציון ראשון

 5 2% 6 נתניה

 8 1% 4 אשדוד

 1 1% 4 חדרה

 138 100% 268 סה"כ

 

כי בעיר  בראיונות ( אותרו בתל אביב. דרי הרחוב מציינים65%כמעט שני שליש של דרי הרחוב )

תל אביב יש "תנאים טובים יותר" לדרות רחוב בהשוואה לערים אחרות. יש יותר מרכזי 

,יש יותר תחבורה בהם אפשר לקבץ נדבות,יש יותר מקורות לליקוט מזון )שווקים מסעדות(

בנוסף מי שרוצה יכול בקלות להגיע לטיפול  .שטחים ציבוריים מספיק ויש בקבוקים למיחזור 

באים לתל אביב לנסות את מזלם אחרות ידע זה תומך בהשערה כי תושבי ערים בתל אביב. מ

 כדרי רחוב בתל אביב.
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 מעמד טיפולי: מחקרמשתנה ה

האם יחידת דרי רחוב בעיר הנוכחית טיפלו בכם אי ( "42בשאלה )נשאלו  מחקרמשתתפי ה

 ?"פעם

(  56%)מרבית הנחקרים . לפי מעמד טיפולי מחקרמציגה את התפלגות המשתתפים ב 19טבלה  

דיווחו שלא היו אי פעם ( 37%)מעל לשליש . דיווחו שהיו אי פעם בטיפול יחידת דרי רחוב

והיו על כן ( גגון)רואיינו בזמן שהיו במעון של שירותי הרווחה ( 7%)דרי רחוב  18עוד . בטיפול

 .בטיפול

 הטיפולי המעמד לפי מחקרב המשתתפים התפלגות: 19 טבלה

 אחוזים מספר מרואיינים טיפולי מעמד

 56% 150 טופל ביחידת דרי רחוב

 37% 99 לא טופל ביחידת דרי רחוב

 7% 18 רואיין בגגון

 100% 267 כ"סה

 
 לפי המעמד הטיפולי מחקרהתפלגות המשתתפים ב: 14תרשים 

 

מי שקבלו בעבר טיפול , מי שמקבלים עכשיו טיפול  עולה השאלה האם קיימים הבדלים בין

בטבלאות הבאות בחינה של קשרי הגומלין בין משתני  ?)נמצאים בגגון(  ומי שלא קיבלו טיפול

 לבין מעמד טיפולי. מחקרה
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 נתוח דו משתני - מחקרמול שאר משתני ה מעמד טיפולי

, דמוגרפיים של מגדר, גיל  , ארץ מוצאבדיקת קשרי הגומלין בין  מעמד טיפולי לבין משתנים 

 לא העלה הבדלים מובהקים . שנות לימוד

, סוג הקשר עם ההורים, שנות וותק בעיר הנוכחית, בדיקת קשרי הגומלין בין מעמד טיפולי 

 מעורבות בפלילים, ידיעת השפה העברית לא העלה הבדלים מובהקים.

וש בחומרים פסיכואקטיביים העלה לעומת זאת בדיקת הקשרים בין מעמד טיפולי והשימ

 ( 20הבדלים משמעותיים מבחינה סטאטיסטית )ראה טבלה 

 בחומרים שימוש ולפי הטיפולי מעמד לפי מחקרב המשתתפים התפלגות: 20 טבלה
 פסיכואקטיביים

 מרואיינים מעמד טיפולי

 השימוש בחומרים פסיכואקטיבייים

אין  סה"כ
 בעיה

סמים 
 בלבד

אלכוהול 
 בלבד

תחליף 
סם 

 בלבד
 אחר

טופל ביחידת 
 דרי רחוב

 149 16 13 31 53 36 שכיחות

 100% 11% 9% 21% 36% 24% אחוזים

לא טופל 
ביחידת דרי 

 רחוב

 99 14 3 14 25 43 שכיחות

 אחוזים
43% 25% 14% 3% 14% 100% 

 רואיין בגגון
 18 3 1 2 1 11 שכיחות

 100% 17% 6% 11% 6% 61% אחוזים

 266 33 17 47 79 90 שכיחות סה"כ

 100% 12% 6% 18% 30% 34% אחוזים
 

שימוש בחומרים אין בעיה של  24.2בקרב דרי הרחוב אשר טופלו ביחידת דרי רחוב, ל % 

הבעיה השכיחה  פסיכואקטיבייים.  אצל מי שיש לו בעיית שימוש בחומרים פסיכואקטיבייים 

 מהמקרים(. 35.6יותר היא של סמים בלבד )% 
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מהמקרים  43.4יות וב % הבקרב דרי הרחוב אשר לא טופלו ביחידת דרי רחוב, המצב טוב יותר, 

. גם כאן הבעיה השכיחה יותר היא של סמים  שימוש בחומרים פסיכואקטיבייים  אין בעיה של

 מהמקרים(. %25.3בלבד )

מהמקרים אין בעיה  61.1ואילו בקרב המרואיינים בגגון המצב הוא הטוב ביותר, היות וב %  

של התמכרויות. בקרב אלה להם יש בעיה של התמכרויות, דווקא בעיית האלכוהול בלבד 

 שכיחה יותר מבעיית הסמים בלבד.

 של מעמד טיפולי מבחן חי בריבוע מעלה שההבדלים הללו, בין שלוש הקטגוריות

משתנה נוסף בו נמצאו הבדלים במעמד טיפולי הוא עבודה . (P value = 0.004)מובהקים הם 

 (.21בשנה שעברה )ראה טבלה 
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 שעברה בשנה ועבודה טיפולי מעמד לפי מחקר משתתפי התפלגות :21 טבלה

 מרואיינים מעמד טיפולי

 בשנה האחרונה הדועב

משרה  סה"כ
 מלאה

משרה עבד   עבד
 חלקית

 עבד לא

טופל ביחידת דרי 
 רחוב

 150 90 32 12 16 שכיחות

 100% 60% 21% 8% 11% אחוזים

לא טופל ביחידת 
 דרי רחוב

 97 62 13 4 18 שכיחות

 100% 64% 13% 4% 19% אחוזים

 רואיין בגגון
 18 17 1 0 0 שכיחות

 100% 94% 6% 0% 0% אחוזים

 כ”סה

 265 169 46 16 34 שכיחות

 100% 64% 17% 6% 13% אחוזים

 
בלבד, מדרי הרחוב שלא  64%מדרי הרחוב אשר רואיינו בגגון לא עבדו בשנה שעברה.  94%

בלבד, מדרי הרחוב שטופלו ביחידת דרי רחוב, לא עבדו בשנה  60%טופלו ביחידת דרי רחוב, ו 

 . (P value = 0.023)שעברה. מבחן חי בריבוע מעלה שההבדלים הללו מובהקים 

 

 . 22משתנה נוסף בו היו הבדלים בסוגי המעמד הטיפולי היה מקורות ההכנסה  ראה טבלה    

בלבד, מדרי  55%מדרי הרחוב אשר רואיינו בגגון זוכים לקצבה של הביטוח הלאומי.  83%

בלבד מדרי הרחוב שלא טופלו ביחידת דרי רחוב,  31%הרחוב שטופלו ביחידת דרי רחוב, ו 

 זוכים לקצבה של הביטוח הלאומי. מבחן חי בריבוע מעלה שההבדלים הללו

 . (P value = 0.001)מובהקים  

 לא נמצאו הבדלים סטאטיסטיים מובהקים. מחקרבשאר משתני ה
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 הכנסה ומקורות טיפולי מעמד לפי מחקר משתתפי התפלגות :22 טבלה

 מרואיינים מעמד טיפולי

 מקורות הכנסה

 כ”סה
רק 

ביטוח 
 לאומי

ללא 
 ביטוח

עם  לאומי
בקבוקים, 
 או נדבות

ביטוח 
לאומי 

ובקבוקים 
 קיבוץ או

 נדבות

רק 
קיבוץ 
 נדבות

איסוף רק 
 בקבוקים

איסוף 
בקבוקים 

וקיבוץ 
 נדבות

טופל ביחידת 
 דרי רחוב

 150 5 16 17 34 30 48 שכיחות

 100% 3% 11% 11% 23% 20% 32% אחוזים

לא טופל 
ביחידת דרי 

 רחוב

 99 6 18 19 14 23 19 שכיחות

 100% 6% 18% 19% 14% 23% 19% אחוזים

 רואיין בגגון
 18 0 0 0 2 3 13 שכיחות

 100% 0% 0% 0% 11% 17% 72% אחוזים

 כ”סה

 267 11 34 36 50 56 80 שכיחות

 100% 4% 13% 14% 19% 21% 30% אחוזים

 

 

 בינייםסיכום  -מעמד טיפולי

הם בעלי  ומעמד טיפולי עולה כי דרי הרחוב שזכו לטיפול מחקרמניתוח הקשרים בין משתני ה

שכיחות גבוהה יותר של בעיית סמים, שכיחות גבוהה יותר של אבטלה בשנה האחרונה ועם 

שכיחות גבוהה יותר של קבלת קצבאות מהביטוח הלאומי. היינו המקרים היותר קשים נוטים 

לא ברור האם העובדה שהמקרים היותר קשים נמצאים בטיפול היא יותר להגיע לטיפול. 

יישוג של עובדי יחידות דרי רחוב או תגובה של המטופלים שעם החמרה תוצאה של עבודת ה

 במצבם נוטים יותר להגיע לטיפול. 

לא היו  מחקרבמשתנים הדמוגרפיים )גיל מגדר ארץ מוצא שנות לימוד( ובשאר משתני ה

 הבדלים מובהקים. 
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 נתוח דו משתני - מחקרהשימוש בחומרים פסיכואקטיביים מול שאר משתני ה

 21השימוש בחומרים פסיכואקטיביים הוא אחד מסמני הלוואי של רבים מדרי הרחוב. טבלה  

הציגה מידע על הקשר בין השימוש  בסמים ואלכוהול לבין טיפול ביחידת דרי רחוב. בטבלאות 

 .מחקרהבאות נבחן את הקשר בין השימוש בסמים ואלכוהול לבין שאר משתני ה

לפי השימוש בחומרים פסיכואקטיביים  מחקרמרואיינים במציגה את  התפלגות ה  23טבלה 

ולפי גיל. כצפוי לדרי רחוב ללא בעיות של סמים ואלכוהול, יש את הגיל הממוצע הגבוה ביותר: 

שנים. ולדרי רחוב עם בעיות של סמים בלבד או של תחליף סם בלבד יש את הגילאים  51.1

יתכן שהשימוש הסמים ם, בהתאמה. שני 41.9שנים ו  42.3הממוצעים הנמוכים ביותר: 

הקשר בין שימוש בסמים   ואלכוהול קשור לתחילה מוקדמת יותר של דרות רחוב או שיש

ת הטיפול בבעיית הדבר מדגיש את חשיבו ואלכוהול וקיצור תוחלת החיים של דרי הרחוב.

 .פסיכו אקטיביים בקרב דרי רחובהשימוש בחומרים 

 
 בחומרים השימוש לפי רחוב דרי מחקרב המרואיינים התפלגות :23 טבלה

 גיל ולפי פסיכואקטיביים

 סטיית תקן ממוצע גיל N השימוש בחומרים פסיכואקטיביים

 13 51 90 אין שימוש

 11 42 79 סמים בלבד

 9 48 47 אלכוהול בלבד

 9 42 17 תחליף סם בלבד

 12 44 33 אחר

 12 47 266 סה"כ

 

דפוס שונה של שימוש בחומרים  על מנת לבדוק האם דרי רחוב בעליניתוח שונות בוצע 

  (.p value = 0.000מצא הבדלים מובהקים )שנבדלים זה מזה בגילם,  פסיכואקטביים

השימוש בחומרים לפי   מחקרבוחנת את קשרי הגומלין בין התפלגות המרואיינים ב 24 טבלה

 ארץ מוצא.  ולפיפסיכואקטיביים 

( של מי %57.1רחוב יוצאי מדינות ערב ויוצאי אתיופיה מתאפיינים באחוז גבוה יחסית ) דרי

 שאין להם בעיה, לא של סמים ולא של אלכוהול.

)למעלה   דרי רחוב יוצאי ברה"מ לשעבר  והערבים )ילידי ישראל( מתאפיינים בכך שלרובם

( יש בעיה של סמים, או של אלכוהול. אצל הערבים )ילידי ישראל( מדובר בעיקר בבעיה 75%-מ

תחליף סם בלבד(, ואילו אצל יוצאי  %12.5-בעיה של סמים בלבד, ול %43.8-של סמים )ל 
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תחליף סם  7.9% -בעיה של סמים בלבד, ול 27.6% -ברה"מ לשעבר, מלבד בעיית הסמים )ל

 (.28.3%גם אחוז גבוה של מי שיש לו בעיית אלכוהול בלבד ) בלבד(, קיים

אין בעיה, לא של סמים ולא של אלכוהול.  39.3%  -אצל דרי רחוב ילידי ישראל )לא ערבים(, ל

מכלל  34.5%ואצל ילידי ישראל )לא ערבים(, להם יש בעיה, מדובר בעיקר בבעיה של סמים )ל 

 תחליף סם בלבד(. 6.0% -בלבד, ולדרי הרחוב ילידי ישראל בעיה של סמים 

 מבחן חי בריבוע מעלה שהקשר בין המוצא של דר הרחוב לאופי ההתמכרות הוא מובהק 

(p value = 0.006 .) 

 
 פסיכואקטיביים בחומרים השימוש לפי  מחקרב המרואיינים התפלגות :24 טבלה

 מוצא ארץ ולפי

 מרואיינים ארץ מוצא
 השימוש בחומרים פסיכואקטיביים

 אלכוהול בלבד סמים בעיה אין כ"סה
 בלבד

 סם תחליף
 בלבד

 אחר

 מ"ברה
 127 17 10 36 35 29 שכיחות

 100% 13% 8% 28% 28% 23% אחוזים

 ישראל
 )יהודים(

 84 11 5 6 29 33 שכיחות

 100% 13% 6% 7% 35% 39% אחוזים

 ישראל
 (ערבים)

 16 1 2 2 7 4 שכיחות

 100% 6% 13% 13% 44% 25% אחוזים

 ערב מדינות
 14 1 0 2 3 8 שכיחות

 100% 7% 0% 14% 21% 57% אחוזים

 אתיופיה
 7 1 0 0 2 4 שכיחות

 100% 14% 0% 0% 29% 57% אחוזים

 אחר
 18 2 0 1 3 12 שכיחות

 100% 11% 0% 6% 17% 67% אחוזים

 כ"סה

 266 33 17 47 79 90 שכיחות

 100% 12% 6% 18% 30% 34% אחוזים

 

בוצע על מנת לבדוק האם דרי רחוב בעלי אופי התמכרות שונה, נבדלים זה מזה שניתוח שונות 

המרואיינים  של  התפלגותמוצגת   25 טבלהב בשנות ההשכלה, לא מצא הבדלים מובהקים.

 שנים בעיר הנוכחית.ולפי השימוש בחומרים פסיכואקטיביים  לפי  מחקרב
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 ולפי פסיכואקטיביים בחומרים השימוש לפי מחקרב המרואיינים התפלגות: 25 טבלה
 הנוכחית בעיר שנים

שימוש בחומרים  
  פסיכואקטיביים

 הנוכחית בעיר שנים

מספר 
 מרואיינים

שנים בעיר  ממוצע
 הנוכחית

 סטיית תקן

 23 22 85 אין בעיה

 16 15 77 סמים בלבד

 14 14 45 אלכוהול בלבד

 19 20 15 תחליף סם בלבד

 15 13 33 אחר

 18 17 255 סה"כ

  

ניתוח שונות אשר בוצע על מנת לבדוק האם דרי רחוב בעלי אופי התמכרות שונה, נבדלים זה 

 שנים שהם גרים בעיר בה התקיים הראיון, מצא הבדלים מובהקים ה בממוצע מזה

(p value = 0.016.) 

בוצעו ניתוחי פוסט הוק מסוג טוקי על מנת לבדוק בין איזה קבוצות של דרי רחוב )על פי אופי 

 :בשנים שהם גרים בעיר בה התקיים הראיוןההתמכרות( קיים הבדל 

זמן רב יותר, באופן מובהק,  גרים בעיר בה התקיים הראיוןדרי רחוב ללא בעיית התמכרות 

ממצא זה רומז על השרידות הגבוהה יותר של דרי רחוב ללא  מדרי רחוב בעלי בעיית סמים.

 בהשוואה לדרי רחוה הצורכים סמים ו/או אלכוהול. בעיית סמים ו/או אלכוהול

השימוש בחומרים פסיכואקטיביים  לפי  מחקרהמרואיינים בשל התפלגות מוצגת  26בטבלה  

מהצורכים תחליפי סם,  75%מדרי הרחוב בעלי בעיה של סמים, ו  81%ידיעת עברית. ולפי 

בלבד מדרי הרחוב בעלי בעיה של אלכוהול מדברים עברית  45%מדברים עברית ברמה טובה. 

 ברמה טובה. מבחן חי בריבוע מעלה שההבדלים הללו מובהקים

(P value = 0.001) . 
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 פסיכואקטיביים בחומרים השימוש לפי מחקרב המרואיינים התפלגות:  26 טבלה
 עברית ידיעת ולפי

 שימוש בחומרים 
 פסיכואקטיביים

 מרואיינים
 רמת העברית

 כ”סה
 חלשה סבירה טובה

 אין בעיה
 90 11 17 62 שכיחות

 100% 12% 19% 69% אחוזים

 סמים בלבד
 79 5 10 64 שכיחות

 100% 6% 13% 81% אחוזים

 אלכוהול בלבד
 47 12 14 21 שכיחות

 100% 26% 30% 45% אחוזים

 תחליף סם בלבד
 16 1 3 12 שכיחות

 100% 6% 19% 75% אחוזים

 אחר
 33 4 1 28 שכיחות

 100% 12% 3% 85% אחוזים

 כ”סה
 265 33 45 187 שכיחות

 100% 13% 17% 71% אחוזים

 
 

נבדלים זה ניתוח שונות אשר בוצע על מנת לבדוק האם דרי רחוב בעלי אופי התמכרות שונה 

 מזה בשנים שהם בילו בכלא )בפעם האחרונה(, לא מצא הבדלים מובהקים.
 

 לא נמצאו הבדלים סטאטיסטיים מובהקים. מחקרבשאר משתני ה
 

 נתוח דו משתני - מחקררקע לדרות רחוב מול שאר משתני ה

הבא אחת השאלות שנשאלות בתחום דרי רחוב היא מהן הסיבות הקשורות לדרות רחוב. הדיון 

 .מחקרבוחן את קשרי הגומלין בין נושא זה לבין משתני ה

 .ולפי גיל  רקע לדרות רחוב לפי  מחקרהמרואיינים במציגה את התפלגות  27טבלה 

על מנת לבדוק האם דרי רחוב בעלי רקע שונה לדרות הרחוב נבדלים זה מזה ניתוח שונות 

  (.p value = 0.047גילם, מצא הבדלים מובהקים )בממוצע 
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. הדבר מי שמדווח על בעיית התמכרות כרקע לדרות רחוב גיל ממוצע נמוך יותרלשוב מתגלה כי 

מגורמים אחרים   בגיל צעיר יותראו שההתמכרות מתחילה  צורות: מספריכול להיות מוסבר ב

שתוחלת החיים של  שההתמכרות מדרדרת מהר יותר לדרות רחוב או הקשורים לדרות רחוב או

המתמכרים שהם דרי רחוב קצרה יותר מבעיות אחרות הקשורות לדרות רחוב. בשלב זה אין 

 אפשרות לאשש מי משתי ההשערות נכונה.

 
 גיל ולפי רחוב לדרות רקע לפי מחקרב המרואיינים התפלגות :27 טבלה

 סטיית תקן ממוצעגיל  מספר מרואיינים רקע לדרות רחוב 

 10 43 56 התמכרות

 11 48 40 מחסור בכסף/ עבודה

 11 45 23 בעיה נפשית/ רפואית/ תאונה

 10 49 23 כלא

 16 48 21 הוצאה מדירה

 9 52 20 גירושים/ פרידה מבן זוג

 12 44 20 הורה נפטר, חלה או התנתק
 12 50 19 הימורים/ חובות

 16 51 10 אחר

 12 47 232 כ"סה

 

ניתוחי פוסט הוק מסוג טוקי על מנת לבדוק בין איזה קבוצות של דרי רחוב )על פי הרקע לדרות 

לא נמצאו  מחקרבשאר משתני ה א נמצאו הבדלים מובהקים.ל רחוב( קיים הבדל מובהק בגיל

 הבדלים סטאטיסטיים מובהקים.
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 דו משתני נתוח - מחקרמקורות הכנסה של דרי רחוב מול שאר משתני ה

החוקרים את תופעת דרי הרחוב שואלים לא אחת מהם מקורות ההכנסה העקריים של דרי 

. נמצאו שני משתנים להם קשרים מחקרהרחוב? הדיון הבא בוחן סוגיה זאת כנגד משתני ה

 מובהקים עם מקורות ההכנסה של דרי רחוב:  גיל ושנים בעיר הנוכחית.

ולפי   מקורות ההכנסה של רחוב לפי  מחקררואיינים בהמשל מציגה את ההתפלגות  28טבלה  

 .גיל
 

 ולפי  רחוב דרי של ההכנסה מקורות לפי מחקרב המרואיינים ההתפלגות :28 טבלה
 גיל

 סטיית תקן ממוצעגיל  שכיחות מקורות הכנסה 

 12 49 80 ביטוח לאומירק מקיצבאות 

 11 42 56 נדבותקיבוץ בקבוקים, או  מאיסוף,קיצבאותללא 

 11 49 51 ביטוח לאומי, ובקבוקים או נדבות

 12 46 36 קיבוץ נדבות

 9 43 34 איסוף בקבוקים

 12 51 11 איסוף בקבוקים ונדבות

 12 46 268 סה"כ

 

ניתוח שונות אשר בוצע על מנת לבדוק האם דרי רחוב בעלי מקורות הכנסה שונים נבדלים זה 

 (.p value = 0.002בגילם, מצא הבדלים מובהקים )מזה 

בוצעו ניתוחי פוסט הוק מסוג טוקי על מנת לבדוק בין איזה קבוצות של דרי רחוב )על פי 

 מקורות ההכנסה( קיים הבדל מובהק בגיל:

דרי רחוב אשר מקור ההכנסה שלהם הוא הביטוח הלאומי מבוגרים באופן מובהק, מדרי רחוב 

הלאומי, איסוף בקבוקים וקיבוץ נדבות אינם כלולים במקורות ההכנסה שלהם, אשר הביטוח 

 וגם מדרי רחוב אשר מקור ההכנסה שלהם הוא איסוף בקבוקים.

דרי רחוב אשר מקורות ההכנסה שלהם הם ביטוח לאומי ובקבוקים או נדבות מבוגרים באופן 

נדבות אינם כלולים  מובהק מדרי רחוב אשר הביטוח הלאומי, איסוף בקבוקים וקיבוץ

 במקורות ההכנסה שלהם.

משתנה נוסף לו קשרים מובהקים עם מקורות ההכנסה של דרי רחוב הוא משך השהות בעיר 

 (.29 טבלההנוכחית )ראה 
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ניתוח שונות אשר בוצע על מנת לבדוק האם דרי רחוב בעלי מקורות הכנסה שונים נבדלים זה 

 (.p value = 0.001הראיון, מצא הבדלים מובהקים )מזה בשנים שהם גרים בעיר בה התקיים 

בוצעו ניתוחי פוסט הוק מסוג טוקי על מנת לבדוק בין איזה קבוצות של דרי רחוב )על פי 

 מקורות ההכנסה( קיים הבדל מובהק במשך הזמן שהם גרים בעיר בה התקיים הראיון:

בה התקיים הראיון, זמן  דרי רחוב אשר מקור ההכנסה שלהם הוא הביטוח הלאומי גרים בעיר

רב יותר, באופן מובהק, מדרי רחוב אשר מקור ההכנסה שלהם הוא איסוף בקבוקים ומדרי 

רחוב אשר הביטוח הלאומי, איסוף בקבוקים וקיבוץ נדבות אינם כלולים במקורות ההכנסה 

 שלהם.

 
 ולפי  רחוב דרי של ההכנסה מקורות לפי מחקרב המרואיינים ההתפלגות :29 טבלה

 הנוכחית בעיר שנים

 שנים בעיר הנוכחית מקורות הכנסה 

 סטיית תקן ממוצע שכיחות

 20 21 77 ביטוח לאומי

 12 11 52 ללא ביטוח, בקבוקים, או נדבות

 18 20 48 ביטוח לאומי, ובקבוקים או נדבות

 21 21 35 קיבוץ נדבות

 9 9 34 איסוף בקבוקים

 24 23 11 בקבוקים ונדבותאיסוף 

 18 17 257 סה"כ
 

דרי רחוב אשר מקור ההכנסה שלהם הוא קיבוץ נדבות גרים בעיר בה התקיים הראיון, זמן רב 

 יותר, באופן מובהק, מדרי רחוב אשר מקור ההכנסה שלהם הוא איסוף בקבוקים.

עם מקורות ההכנסה  מבחינה סטאטיסטיתלא היו קשרים משמעותיים  מחקרני הלשאר משת

 של דרי הרחוב.

 נתוח דו משתני - מחקרעבודה בשנה שעברה של דרי רחוב מול שאר משתני ה

 מציגה את 30 טבלה.  ם עבדו בשנה האחרונה ובאיזה היקףמרואיינים נשאלו האם ה

 .ולפי גיל עבודה בשנה שעברה לפי  מחקרהמרואיינים בשל ההתפלגות 

 

 

 



88 

 

 
 גיל ולפי שעברה בשנה עבודה לפי  מחקרב המרואיינים ההתפלגות :30 טבלה

 גיל מרואיינים עבודה בשנה שעברה 

 סטיית תקן ממוצע שכיחות

 11 40 35 משרה מלאה

 12 44 46 משרה חלקית

 11 46 16 נה(שתעובד)היקף מ

 11 49 169 עובד לא

 12 47 266 סה"כ

 

מנת לבדוק האם דרי רחוב בעלי היקף תעסוקה שונה, בשנה  ניתוח שונות אשר בוצע על

 (.p value = 0.000האחרונה, נבדלים זה מזה בגילם, מצא הבדלים מובהקים )

בוצעו ניתוחי פוסט הוק מסוג טוקי על מנת לבדוק בין איזה קבוצות של דרי רחוב )על פי עבודה 

 בשנה הקודמת( קיים הבדל מובהק בגיל:

עבדו בשנה האחרונה מבוגרים באופן מובהק מדרי רחוב אשר עבדו בשנה  דרי רחוב אשר לא

 האחרונה במשרה מלאה.

 , כפי שמוצגהעובדים בשנה האחרונה היה מוצא דרי הרחוב משתנה נוסף שהבחין בין קבוצות

 . 31טבלה ב
 שעברה בשנה עבודה ולפי מוצא לפי מחקרב המרואיינים התפלגות : 31בלהט

 מרואיינים מוצא
 האם דר הרחוב עבד בשנה האחרונה?

 כ”סה
 לא משרה חלקית כן משרה מלאה

 ברה"מ
 126 68 27 7 24 שכיחות

 100% 54% 21% 6% 19% אחוזים

 ישראל
 85 61 13 5 6 שכיחות

 100% 72% 15% 6% 7% אחוזים

 אחר
 55 40 6 4 5 שכיחות

 100% 73% 11% 7% 9% אחוזים

 כ”סה
 266 169 46 16 35 שכיחות

 100% 64% 17% 6% 13% אחוזים
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 מ"ברה יוצאי הרחוב מדרי בלבד 54%. האחרונה בשנה עבדו לא ישראל ילידי הרחוב מדרי 72%

 . (P value = 0.046) מובהקים הללו שההבדלים מעלה בריבוע חי מבחן. האחרונה בשנה עבדו לא

משתנה נוסף שהבחין בין קבוצות דרי הרחוב העובדים בשנה האחרונה היה מספר השנים של 

 (.32שהות בעיר הנוכחית )ראה טבלה 

 
 בעיר שנים ולפי שעברה בשנה עבודה לפי מחקרב המרואיינים התפלגות :32 טבלה

 הנוכחית

 עבודה בשנה 
 קודמת

 שנים בעיר הנוכחית

 סטיית תקן ממוצע  מרואייניםמספר 

 14 11 34 משרה מלאה

 7 8 16 כן

 11 12 43 משרה חלקית

 20 21 163 לא

 18 17 256 סה"כ

 
ניתוח שונות אשר בוצע על מנת לבדוק האם דרי רחוב בעלי היקף תעסוקה שונה, בשנה 

הבדלים מובהקים האחרונה, נבדלים זה מזה בשנים שהם גרים בעיר בה התקיים הראיון, מצא 

(p value = 0.000.) 

 עבודה פי על) רחוב דרי של קבוצות איזה בין לבדוק מנת על טוקי מסוג הוק פוסט ניתוחי בוצעו

 :הראיון התקיים בה בעיר גרים שהם בשנים מובהק הבדל קיים( הקודמת בשנה

 רבות שנים, הראיון התקיים בה בעיר גרים האחרונה בשנה עבדו לא אשר רחוב דרי 

 בשנה עבדו: רחוב דרי של האחרות הקבוצות משלוש אחת מכל, במובהק, יותר

 .חלקית במשרה האחרונה בשמה ועבדו, מלאה במשרה האחרונה בשנה עבדו, האחרונה

 לא נמצאו הבדלים סטאטיסטיים מובהקים. מחקרבשאר משתני ה

 

 

 נתוח דו משתני - מחקרשנים בכלא של דרי רחוב מול שאר משתני ה

לשבש את  מאסר במיוחד אם הוא לתקופה ארוכה מוציא את האדם ממעגל התעסוקה ויכול

חיי המשפחה.רבים מדרי הרחוב שהו במאסר.להלן בחינה של שנים של שהייה בכלא אל מול 
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לפי שנים בכלא  מחקרמציגה את ההתפלגות של המרואיינים ב 33. טבלה מחקרשאר משתני ה

 . ולפי מגדר

 

 בכלא שנים ולפי מגדר לפי מחקרב המרואיינים של ההתפלגות:  33 טבלה

 

 שנים בכלא לפי מגדר מגדר

N סטיית תקן ממוצע שנים בכלא 

 4 2 218 זכר

 1 0 34 נקבה

 
 

בשנים  מנשים דרות רחוב דרי רחוב נבדליםגברים אשר בוצע על מנת לבדוק האם  t-testמבחן 

 הבדלים מובהקים וה שהגברים שהו יותר זמן בכלא בכלא, מצא היושהם 

(p value = 0.043.) 
 

 .34גם במשתנה קשר עם ההורים נמצאה  אבחנה לפי שנים בכלא ראה טבלה 

 
 בכלא שנים ולפי ההורים עם קשר לפי מחקרב המרואיינים של ההתפלגות :34 טבלה

 קשר עם ההורים
 שנים בכלא מרואיינים

N סטיית תקן ממוצע שנים בכלא 

 3 1 107 שני ההורים נפטרו

 2 1 59 קשר רציף עם לפחות אחד מההורים

 5 2 52 אין קשר

 4 2 26 קשר חלש

 3 1 244 סה"כ

 

דרי רחוב להם יש הורים, והקשר עימם חלש או לא קיים, יש להם שהות ארוכה יחסית בכלא 

 בממוצע, בהתאמה(.שנים  2.2שנים בממוצע, ו  2.4)

דרי רחוב להם אין הורים, או שהקשר עם לפחות אחד מהם הוא קשר רציף, יש להם שהות 

 שנים בממוצע, בהתאמה(. 0.8שנים בממוצע, ו  0.9קצרה יחסית בכלא )
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ניתוח שונות אשר בוצע על מנת לבדוק האם דרי רחוב בעלי דרגת קשר שונה עם ההורים, 

 בכלא )בפעם האחרונה(, מצא הבדלים מובהקים  שהונבדלים זה מזה בשנים שהם 

(p value = 0.035.) 

בוצעו ניתוחי פוסט הוק מסוג טוקי על מנת לבדוק בין איזה קבוצות של דרי רחוב )על פי דרגת 

 הקשר שלהם עם ההורים( קיים הבדל מובהק במספר השנים בכלא:

לא נמצאו הבדלים מובהקים )אף שהתופעה איננה שכיחה, יתכן שניתוח השונות יהיה מובהק, 

אולם כל השוואות הטוקי אינן מובהקות. ניתן להסביר זאת ברגישות הגבוהה יותר שיש 

 לניתוח השונות(.

 

 לפי  ידיעת עברית ושהות בכלא. מחקרמציגה את התפלגות המרואיינים ב 35טבלה 

 
 בכלא ושהות עברית ידיעת  לפי מחקרב המרואיינים התפלגות: 35 טבלה

 ידיעת עברית
 בכלא שנים

 סטיית תקן ממוצע מספר המרואיינים

 4 2 180 טובה

 1 0 42 סבירה

 1 0 30 חלשה

 3 1 252 כ”סה

 

 מזה זה נבדלים, שונה עברית רמת בעלי רחוב דרי האם לבדוק מנת על בוצע אשר שונות ניתוח

 (.p value = 0.010) מובהקים הבדלים מצא, בכלא שהו שהם בשנים

 רמת פי על) רחוב דרי של קבוצות איזה בין לבדוק מנת על טוקי מסוג הוק פוסט ניתוחי בוצעו

 :בכלא בילו שהם בשנים הבדל קיים( העברית

 מדרי, מובהק באופן, יותר רב זמן( האחרונה בפעם) בכלא שהו טובה עברית בעלי רחוב דרי

 . סבירה עברית בעלי  רחוב

 לא נמצאו הבדלים סטאטיסטיים מובהקים. מחקרבשאר משתני ה

 ניתוח דו משתני– מחקרשל דרי רחוב מול שאר משתני ה קשר עם ההורים

 לפי מגדר ולפי סוג הקשר עם ההורים מחקרמציגה את התפלגות המרואיינים ב 36 טבלה
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 ההורים עם הקשר סוג ולפי מגדר לפי מחקרב המרואיינים התפלגות :36 טבלה

 מרואיינים מגדר

 קשר עם ההורים

 כ"סה
 שני ההורים נפטרו

 רציף קשר
 מההורים אחד עם לפחות

 קשר חלש אין קשר

 זכר
 222 26 40 52 104 שכיחות

 100% 12% 18% 23% 47% אחוזים

 נקבה
 36 1 12 12 11 שכיחות

 100% 3% 33% 33% 31% אחוזים

 כ"סה
 258 27 52 64 115 שכיחות

 100% 11% 20% 25% 45% אחוזים

 

 :ל הגבריםשאצ לראות ניתן רחוב דרותלבין נשים  רחוב דרי גברים בין בהשוואה

 (.מהמקרים %30 לעומת 46.8%) נפטרו ההורים שני בו המצב יותר שכיח 

 (.מהמקרים %2.8 לעומת 11.7%) חלש ההורים עם הקשר בו המצב יותר שכיח 

 33.3% לעומת %3.4) מההורים אחד לפחות עם רציף קשר קיים בו המצב פחות שכיח 

 (.מהמקרים

 (.מהמקרים %33.3 לעומת 18.0%)  ההורים עם קשר אין בו המצב פחות שכיח 

 מובהק הוא ההורים עם הקשר לאופי הרחוב דר של המין בין שהקשר מעלה בריבוע חי מבחן

(p value = 0.029.)  
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  .לפי סוג הקשר עם ההורים ולפי גיל מחקרמציגה את התפלגות המרואיינים ב  37טבלה 

 

 גיל ולפי ההורים עם הקשר סוג לפי מחקרב מרואייניםה התפלגות: 37 טבלה

 ההורים עם קשר
  

 מרואיינים גיל

N   סטיית תקן גיל ממוצע 

 10 53 115 שני ההורים נפטרו

 עם רציף קשר
 אחד לפחות

 מההורים
64 

42 11 

 10 42 52 אין קשר

 9 40 27 קשר חלש

 12 47 258 כ"סה

 
 

 רחוב ולדרי. שנים 52.9: ביותר בגבוה הממוצע הגיל את יש, נפטרו הוריהם ששני רחוב לדרי

 .שנים 39.6: ביותר הנמוך הממוצע הגיל את יש ההורים עם חלש קשר להם

, דרגת קשר שונה עם ההורים בעלי רחוב דרי האם לבדוק מנת על בוצע אשר שונות ניתוח

 .(p value = 0.000) מובהקים הבדלים מצא, גילםב מזה זה נבדלים

 דרגת פי על) רחוב דרי של קבוצות איזה בין לבדוק מנת על טוקי מסוג הוק פוסט ניתוחי בוצעו

 :הגיל במשתנה מובהק הבדל קיים( ההורים עם שלהם הקשר

 לפחות עם רציף קשר להם שיש רחוב דרי, ההורים עם חלש קשר להם שיש רחוב דרי 

 מדרי מובהק באופן צעירים, ההורים עם קשר להם שאין רחוב דרי וכן, מההורים אחד

 .נפטרו הוריהם ששני רחוב

, לדוגמא השוואה להלן. שונה מוצא בעלי רחוב דרי בין מעניינים בהבדלים להבחין ניתן פניו על

 :ערב מדינות יוצאי רחוב לדרי( ישראל ילידי) ערבים רחוב דרי בין
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 או: ההורים עם קשר של בעיה ואין כמעט( ישראל ילידי) ערבים רחוב דרי אצל 

 מהם אחד לפחות עם רציף קשר שקיים או(, מהמקרים 62.5% ב) נפטרו שההורים

 (.מהמקרים 25.0%ב)

 %57.1 ב) נפטרו ההורים שני בו המצב כן גם שכיח ערב מדינות יוצאי רחוב דרי אצל 

 בו המצב למדי שכיח בחיים מהוריהם אחד לפחות אשר אלה בקרב, אולם(. מהמקרים

 (.מהמקרים 35.7% ב) קשר עימם קיים לא

 .מובהק איננו ההורים עם לקשר המוצא בין שהקשר מצא בריבוע חי מבחן, אולם

 בשנים מזה זה נבדלים, שונה ממוצא רחוב דרי האם לבדוק מנת על בוצע אשר שונות ניתוח

 (.p value = 0.000) מובהקים הבדלים מצא, הראיון התקיים בה בעיר גרים שהם

( מוצא פי על) רחוב דרי של קבוצות איזה בין לבדוק מנת על טוקי מסוג הוק פוסט ניתוחי בוצעו

 :הראיון התקיים בה בעיר גרים שהם בשנים הבדל קיים

 רחוב מדרי שנים פחות, מובהק באופן, הראיון התקיים בה בעיר גרים מ"ברה יוצאי רחוב דרי

 (.ערבים לא) ישראל ילידי רחוב ומדרי(, ערבים) ישראל ילידי

 

 בטיפול שאינם הרחוב דרי זיהוי

שנמצאים ברחובות ואינם בטיפול היא לזהות את מספרם של דרי רחוב  אחת ממטרות המחקר

  .של יחידות דרי רחוב

שמצויים ברחוב  לפי מעמדם הטיפולי הוכן דרי רחוב של  מגוון המצביםכדי להבהיר את 

 .   15תרשים 
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 הטיפולי מעמדם: התפלגות קבוצות דרי רחוב לפי 15 תרשים

 

 

 

 2מובחנים דרי הרחוב לפי זכאותם לטיפול על פי הגדרת התע"ס ) קבוצה  בתרשים, שלב ראשון

, מי שאינם זכאים לטיפול יחידת דרי רחוב 3יפול יחידת דרי רחוב מול קבוצה הזכאים לט

ם דרי הרחוב הזכאים משום שהם אינם דרי רחוב לפי הגדרת התע"ס(. בשלב השני מובחני

(  ואלה שלא אותרו על 2.1לטיפול יחידת דרי רחוב לאלה שאותרו על ידי אנשי היחידה )קבוצה 

דרי הרחוב שאותרו על ידי אנשי היחידה נחשבים  ,( . עקרונית2.2ידי יחידת דרי הרחוב )קבוצה 

. לעומתם אנשי כמוכרים ליחידה משום שהם זוהו על יד אנשי היחידה ונמצאו ראויים לטיפול

  

  

  

 1  קבוצה
  

 דרים במקומות ציבוריים שלא מבחירה
  

  האם עונים
  להגדרת

 התע "  ס ?
  

 2  קבוצה
  
  דרי רחוב זכאים

  לטיפול יחידת דרי
 רחוב

  

 3  קבוצה
  
  דרים במקומות

  ציבוריים הזכאים
  לטיפול שירותי

 הרווחה האחרים
  

 האם אותרו ע "  י
 יח  '  דרי רחוב

 עירונית
  

 2.1  קבוצה
  

 מאותריםדרי רחוב 
  

 2.2  קבוצה
  

 מאותריםדרי רחוב לא 
  

  האם הגיעו
  לטיפול ?

  

 2.1.1  קבוצה
  

  מאותריםדרי רחוב 
 ומטופלים

  

 

    2.1.2 קבוצה
  מאותריםדרי רחוב 

 ולא מטופלים
  

  האם יצאו
  מדרות רחוב

? 
  

 2.1.1.1  קבוצה
  

  מאותריםדרי רחוב 
 רחוב מטופלים שכבר אינם ו

  

 2.1.1.2  קבוצה
  

  מטופלים מאותריםדרי רחוב 
 רחובל חזרוש

  

   לא   כן

   לא   כן

   לא   כן

   לא   כן
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"דר רחוב  -. אלה שלא אותרו נחשבים כבלתי מוכרים. המינוחים "דר רחוב מוכר" ו2.2קבוצת 

 . 12בלתי מוכר" אינם תמיד מדוייקים.

.( ואלה שלא 2.1.1שי מובחנים  דרי הרחוב שאותרו לאלה שהגיעו לטיפול ) קבוצה יבשלב השל

תרו וזוהו על ידי אנשי היחידה אלא שקבוצה .(. שתי הקבוצות  או2.1.2הגיעו לטיפול )קבוצה 

 .( נמצאים למרות הכל ברחוב )מאותרים אבל ברחוב(. 2.1.2אחת )חברי קבוצת 

( לאלה שבזמן הסקר נשארו בטיפול 2.1.1בשלב הרביעי מובחנים אלה שהגיעו לטיפול )קבוצה 

כו להתגורר ברחוב ( מול אלה שהיו מטופלים אך במקביל המשי2.1.1.1ולא היו ברחוב  )קבוצה 

 .(2.1.1.2)קבוצה 

 דרי הרחוב הנמצאים ברחוב כוללים לכן את הקבוצות הבאות:

 של דרי רחוב שלא אותרו 2.2קבוצה  .1

 . של דרי רחוב שאותרו אך לא הגיעו לטיפול2.1.2קבוצה  .2

 . של דרי רחוב שאותרו, הגיעו לטיפול וחזרו לרחוב2.1.1.2קבוצה  .3

 

 בטיפול שאינם רחוב דרי זיהוי

 מספר ולפי מקומיות רשויות דיווחי לפי, ערים לפי בחלוקה רחוב דרי מספר מוצגים 38 בטבלה

 מהו לשאלה( חלקית ולו) תשובה לתת לנסות אפשר המחקר ממצאי סמך במחקר. על הנסקרים

  ברחוב  ואינם בטיפול? הנמצאים הרחוב דרי של שיעורם

 על פרטנית בדיקה נעשתה. אביב תל בעיר במחקר שנאספו מנתונים חלק בסיס נושא זה נבחן על

 .אביב ברחובות בתל שרואיינו רחוב דרי 78 של מעמדם הטיפולי

 ההשוואה. רחוב לדרות הרווחה מטופלי מתוך אלה רחוב דרי 78 לאתר הייתה הבדיקה מטרת

 .חיצוניים סממנים, גיל, ז.ת ספרות 4, שם: הבאים נתונים פי על נערכה

 ברשימות שנמצאים כמי בוודאות זוהו( 44%) המרואיינים 78 מתוך 34 כי נמצא זו בדיקה פי על

 .זוהו לא( 56%) דרי הרחוב  78 מתוך מרואיינים 44.  הרווחה מערכת של

                                                             

יכול להיות שדר רחוב שכתובתו היא בבת ים ושם הוא מוכר ליחידה עובר להתגורר ברחובות תל אביב ובעיר בה אותר הוא יוגדר בתור לא   12

יחידת דרי רחוב בעיר אחת והם לפעמים פונים לעיר אחרת לדור ברחובותיה,  מוכר. בשל העובדה כי ברחוב מצויים דרי רחוב שהיו בטיפול

 קראנו להם "דרי רחוב שנמצאים ברחוב " ללא הגדרת מעמדם הטיפולי.



97 

 במחקר הנסקרים מספר ולפי מקומיות רשויות עיר, דיווחי לפי רחובדרי 38  טבלה

 דרי מספר עיר
 רחוב

 מטופלים
שאינם 
ברחוב 
 ברשות

 המקומית

 אומדן
 דרי מספר

 ברחוב רחוב
 הרשות לפי

 המקומית

 דרי כ"סה
 לפי רחוב

 אומדן
 הרשות

 המקומית

מספר 
הנבדקים 

 במחקר

 278 600 160 440 תל אביב
   180 60 120 חיפה

 39 160 20 140 ירושלים
 12 100 13 87 אשדוד
 14 100 15 85 בת ים
 11 66 20 46 נתניה

ראשון 
 לציון

55 5 60 11 

 13 50 7 43 בני ברק
   40 20 20 באר שבע

פתח 
 תקווה

27 13 40 24 

 5 40 15 25 חדרה
   40 20 20 אשקלון 

נצרת 
 עילית

16 5 21   

   15 10 5 עכו
   15 5 10 רמת גן
   12 5 7 רחובות

   10 10 0 לוד
   10 5 5 חולון

קריית 
 אליקיב

5 5 10   

   10 5 5 טבריה
   10 5 5 כרמיאל

   70 30 40 אילת
   172 80 92 אחר

 407 1831 533 1298 כ"סה
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 הסתייגות

 מזה יותר גבוה הוא הרווחה מערכת ידי על ומזוהים ברחוב שנמצאים הרחוב דרי ששיעור יתכן

 דרי של שיעורם יעלה( זהות תעודת ומספר מלא שם) יותר מלא זיהוי בהינתן. בבדיקה שנמצא

 .הרווחה שירותי ידי על טיפול קיבלו או מקבלים זאת בכל אך ברחוב שאותרו הרחוב

 .בסקר הנכללות בערים המחקר את להשלים צורך יש יותר מהימן אומדן לקבל כדי

 

 

 חתך מחקר של מגבלות

 דרי באומדן התמקד הנוכחי המחקר. נתון זמן בפרק מצב תמונת לספק יכול מטבעו חתך מחקר

 לאורך תנודות על מידע מספק אינומחקר ה. 2013 סתיו במהלך הנמצאים ברחוב בישראל רחוב

 מכבר לא הצטרפו רחוב דרי כמה לתאר יכול לא חתך מחקר. הרחוב דרות בתופעת זמן

 הרחוב דרי אוכלוסיית את עזבו מהם וכמה( חדשים רחוב דרי) הרחוב דרי לאוכלוסיית

 . הרחוב דרי ממעגל אותם שהוציאה אחרת סיבה כול או, נפטרו, אחרת לארץ היגרו, והשתקמו

 מצטמצמת או מתרחבת בטיפול שאינם רחובה דרי תתופע האם להעריך יכול לא חתך מחקר

 .קודמות לשנים בהשוואה

 דגימה של מגבלות

 דן גוש באזור. רחוב דרי מצויים בהם בישראל הגדולות מהערים חלק רק כלל הנוכחי מחקרה

, צפת, נהריה, עכו, הקריות, חיפה) הצפון בערי זאת לעומת. רחוב דרי של יחסית טוב כיסויי היה

 הכיסוי( אילת, ערד, שבע באר, אשקלון, אשדוד) הדרום ובערי( עפולה, שמונה קריית, טבריה

  .הרחוב דרי עם פנים אל פנים ראיונות כלל ולא חלקי היה

דרי רחוב המתגוררים בבתים נטושים או בחדרי  מחקרדרי הרחוב רואיינו ברחוב ולא נכללו ב

 מדרגות.
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 המדגם גודל של מגבלות

נאמן  המדגם יצר יצוג .להתראיין שסירבו רחוב דרי 133 -ו מרואיינים 268 כלל הנוכחי המדגם

האמדנים של דרי רחוב . זכו לייצוג מספיק דרי רחוב בגוש דן. הערים מחוץ לגוש דן לא של

 בערים מחוץ לגוש דן הם פחות מדוייקים. הנמצאים ברחוב

 מידע מקורות של מגבלות

 לא יםחקרהנ ידי על שנמסר המידע. מחקרה משתתפי של עצמי דווח על נשען הנוכחי מחקרה

 היה הרחוב מדרי מי הבירור. הרווחה שירותי בידי המצוי מידע עם הצלבתו באמצעות אושש

 כמחצית בקרב נעשה הוא.  בלבד חלקי היה בטיפול היה לא הרחוב מדרי ומי בטיפול

מקורב הוא  שאינם נמצאים בטיפול רחוב דרי של האומדן לכך אי. ל אביבמת המרואיינים

 .בלבד

 שנאסף המידע סוג של מגבלות

 על מידע נאסף לא. רחוב לדרות הקשורים יםימבנ לגורמים התייחסות כלל לא שנאסף המידע

. מוחלשות באוכלוסיות התומכת הרווחה ומדיניות דיור בחסרי התומכת ממשלתית מדיניות

 המרואיינים שמדווחים כפי רחוב לדרות סיבות בין הקשרים את להעריך אפשרות אין כך בשל

 חברתית הכלכלית המדיניות ניתוח סמך על ןלהעריכ שניתן רחוב לדרות מבניות סיבות לבין

 .רחוב לדרות הקשורה
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  סיכוםדיון ו: 'הפרק 

 כללי

במקומות ציבוריים הינה תופעה מוכרת במדינות רווחה מערביות וכוללת רצף של תנאי דרות 

חרף חשיבות . מחייה שאינם מספקים קורת גג, בית או שאינם מספקים דיור בטוח או הולם

למרות היותה , בנוסף. הזכות לדיור היא בין הזכויות הפחות מקויימות בעולם, הדיור לחיי אדם

דבר המקשה על אומדן היקף , רחוב-לאומית לדרות-אין הגדרה בין, כולותופעה מוכרת בעולם 

 (. 2010, ספקטור; 2008, שיינטוך)התופעה ומציאת דרכים לפתרונה 

אין כיום הגדרה בינלאומית מקובלת למונחים חסר קורת גג, חסר בית או מגורים שאינם 

בין מדינה למדינה במושגים  (. בשל כך קיימת שונות2004ראויים למגורי אדם )אברהמי וכהן 

 קשה להשוות שיעורי דרות במקומות ציבוריים או חסרות בית בין המדינותואלה 

 לתופעת דרות במקומות ציבוריים שלושה מימדים: 

 הממד הפיזי המתייחס לכך שלאדם אין חלל מוגדר המגן עליו מפגעי הטבע (א

כול לקיים יחסים הממד החברתי המתייחס לכך שלאדם אין חלל פרטי שבו הוא י (ב

 חברתיים

 הממד המשפטי המתייחס לכך שלפרט אין זכויות קניין והזכות לשמור על רכושו.  (ג

המדרגת דרות במקומות ציבוריים לפי ארבע  ETHOSיצר את טיפולגיית  FEANSTAארגון 

רמות מהעדר קורת גג, דרך העדר מקום מגורים, עבור למגורים בלתי בטוחים וכלה במגורים 

 בלתי ראויים.

לדרות במקומות ציבוריים מספר הסברים שהעיקריים שבהם הינם הסברים מבניים והסברים 

, לרבות הגירה, תמורות חברתיותנקודת המוצא של ההסברים המבניים היא ש. אישיותיים

הן אלו שהובילו אנשים המגיעים , קיצוץ בקצבאות ובמקומות עבודה, מדיניות דיור

חסרות בית ודרות במקומות , למצב של חרפת רעב, ות מלכתחילה/מאוכלוסיות מוחלש

 .רואים באדם את הסיבה לכך שהוא דר במקומות ציבוריים ,ההסברים האישיותיים. ציבוריים

עבריינות וסוגים של התעללות בילדות , ן ההסברים הללו נכללים היסטוריה של התמכרותבי

והסברים אישיותיים מכונה  הסברים מבנייםשילוב של (. 2010, שיינטוך)ובבגרות 
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הגורסת כי גורמים מבניים יוצרים את התנאים לדרות רחוב ואילו " האורתודוקסיה החדשה"

 (.Pleace, 2000)ם אלו ליותר פגיעים להשפעות מבניות אלו גורמים אישיותיים הופכים אנשי

הספרות המקצועית מדווחת על הבדלים מגדריים בדרות במקומות ציבוריים. לגברים יותר 

מקרים של דרות רחוב מנשים. לגברים דרות במקומות ציבוריים יותר כרונית מאשר לנשים. 

יותר מאשר גברים. דרות במקומות נשים לעומת זאת נוטות להיעזר בשירותים חברתיים 

 ציבוריים אצל הנשים היא יותר נסתרת בהשוואה לגברים.

. מדובר בצעירים 26קבוצה חשובה של אלה הגרים במקומות ציבוריים הם אנשים מתחת לגיל 

 חסרי בית או צעירים שברחו מהבית או צעירים שעוזבים מוסדות טיפול מטעם המדינה.

 13%שיעורם של הצעירים מקרב השוהים במקומות ציבוריים נע בין במספר מדינות באירופה 

 מכלל הדרים במקומות ציבוריים. 20% -ל

יש הרואים את הדרות במקומות ציבוריים אצל צעירים כמעבר משובש בין נעורים לבגרות. 

השיבוש יכול לנבוע מחוסר תפקוד משפחתי או מהארכת התהליכים של פיתוח עצמאות 

 צעירים.כלכלית אצל ה

הינה תופעה חדשה יחסית והיא ומוכרת מראשית  דרות במקומות ציבורייםבישראל תופעת 

לא קיימת (. 2010,משרד הרווחה ושירותים החברתיים)שנות התשעים של המאה הקודמת 

דרות במקומות ציבוריים. כל משרד ממשלתי התייסות אינטגרטיבית כלל ממשלתית לתופעת ה

 דת התייחסותו שלו.מנקו מגדיר את התופעה

להגדרה של המונח "דר רחוב" על פי תקנות עבודה סוציאלית )התע"ס(, יש השלכות מעשיות 

רחוב מוטלת על יחידת דרי רחוב במשרד -האחריות הטיפולית על מי שהוגדר כדר. וטיפוליות

או  עונה להגדרת התע"ס  מי שדר במקומות ציבוריים ואינו. הרווחה והשירותים החברתיים

 .מטופל על יד שירותי הרווחה האחריםשאינו מטופל כלל או שהוא 

הגורמת לסירבול ביורוקרטי וחשוב , יש טענה הגורסת כי מדובר בהבחנה מלאכותית גרידא 

מתעלמת ממהות הבעיה הנעה על ציר שבין מגורים לא הולמים ובין היעדר קורת גג , מכך

 .(2010, ספקטור)
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 1997דרי רחוב לסקר  של המחקרהשוואת ממצאי 

, וזאת 62%מהגרים, מקרב כלל דרי הרחוב, עמד על , אחוז העולים החדשים/2013בשנת 

 .1997בשנת  65%בהשוואה ל 

מברה"מ, מקרב כלל העולים מהגרים אשר אינם , אחוז העולים החדשים/2013בשנת 

 .1997בסקר של  50%, וזאת בהשוואה ל 23%מהגרים, עמד על החדשים/

ועד  1997משנת  מגמה של צמצום שיעורם של העולים החדשים בקרב דרי הרחוב מסתמנת

2013. 

עמד  1997בסקר של ו 36% לפחות עמד עלשנות לימוד  12דרי הרחוב בעלי  שיעור 2013-ב

 מדרי הרחוב יש השכלה תיכנונית ומעלה. 66% השיעור על

 נמצא  1977בסקר של ו מדרי הרחוב לא עבדו כלל בשנה האחרונה 64%-ש נמצא 2013-ב

בין שני הסקרים שונה  יש להדגיש שניסוח השאלהמדרי הרחוב לא היה כל עיסוק.  44.4%-לש

 2013אולם יתכן שקיימת מגמה של עלייה בשיעור המובטלים מקרב דרי הרחוב בסקר של 

 .1997בהשוואה לסקר של 

 

 6% -כ ועוד )בלי אלכוהול( סמים רק מדרי הרחוב צורכים  30% -ש נמצא הנוכחי  במחקר

בלבד מדרי הרחוב מכורים  14.2%( נמצא ש 2000בסקר של סלעי ושות' ) מים.צורכים תחליף ס

 מסתמן כי קיימת עלייה בבעיית הסמים אצל דרי רחוב בין שתי התקופות.לסמים. 

ו )אילו היינ 65%אחוז דרי הרחוב אשר נמצאים ברחוב למעלה משנה עומד על הנוכחי  במחקר

 (.73%עומד על גגונים, אחוז זה היה ב שרואיינודרי הרחוב מצרפים את 

מדרי הרחוב היו חסרי בית לתקופה  63.1% 1997שבשנת  נמצא( 2000בסקר של סלעי ושות' )

 בכרוניות של דרות רחוב בין שתי התקופות. מסתמן כי קיימת עליהשאיננה עולה על חצי שנה. 

ממצא זה, אשר מצטרף להבדלים נוספים שנמצאו בין שני הסקרים מלמד על כך שבמחקר 

יותר יש בקירבם פחות השכלה,  יש להםהשתתפו "מקרים קשים יותר" של דרות רחוב: הנוכחי

יש בינהם יותר צרכני סמים קצבאות של הביטוח הלאומי,  מקבלי פחותיש בינהם אבטלה, 

 דרות רחוב כרונית.ויותר 
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 מעמד טיפולי

( דווחו שהיו אי פעם בטיפולה של יחידת 37%קצת יותר משליש המרואיינים )הנוכחי  במחקר

מניתוח הקשרים בין משתני הסקר ומעמד טיפולי  דרי הרחוב העירונית בעיר בה הם שוהים.

עולה כי דרי הרחוב שזכו לטיפול הם בעלי שכיחות גבוהה יותר של בעיית סמים, שכיחות גבוהה 

יותר של אבטלה בשנה האחרונה ועם שכיחות גבוהה יותר של קבלת קצבאות מהביטוח 

יתכן שהדבר מצביע על כך כי  הלאומי. היינו המקרים היותר קשים נוטים  יותר להגיע לטיפול.

 לדרי הרחוב צרכים טיפוליים שונים מאלה שיחידת דרי רחוב מספקת.

 

 שימוש בחומרים פסיכואקטיביים

יש בעייה של שימוש בחומרים  במחקר( 66%) ליש של המרואייניםכמעט לשני ש

 פסיכואקטיביים )סמים ו/או אלכוהול(. אלה שמדווחים שלא השתמשו בסמים ו/או אלכוהול

שנים. לדרי רחוב עם בעיות של סמים בלבד או של  51.1יש את הגיל הממוצע הגבוה ביותר: 

 ,שנים 41.9שנים ו  42.3הנמוכים ביותר: תחליף סם בלבד יש את הגילאים הממוצעים 

  בהתאמה.

קיצור תוחלת החיים של דרי וגיל צעיר יותר נובע מהקשר בין שימוש בסמים ואלכוהול יתכן  ש

מדגיש את חשיבות הטיפול המימצא  אם כך הדבר עם בעיית סמים ו/או אלכוהול. הרחוב

יתכן שדרי רחוב  לחילופיןבקרב דרי רחוב.  בבעיית השימוש בחומרים פסיכואקטיביים

ומגיעים  לדרי רחוב אחרים  מתחילים את השימוש בחומרים פסיכואקטיבים בגיל צעיר יחסית

 . בשל כך לדרות רחוב מוקדמת יותר בהשוואה לדרי רחוב שלא משתמשים בסמים

שלהסבר זה יש אחיזה בנתונים ניתן למצוא כשבוחנים את קשרי הגומלין בין סיבות  רמז

מרואיינים שדווחו כי התמכרות לסמים  56היו   המחקרבקרב דרי הרחוב של  חוב וגיל.לדרות ר

ו/או אלכוהול היא הסיבה שלהם לדרות רחוב. לאנשים אלה היה הגיל הממוצע הנמוך ביותר 

שנים( . בלשון אחר המתמכרים לסמים ואלכוהול שמגיעים לדרות רחוב מתחילים את  43)

אלה שמגיעים לרחוב בשל מחסור בכסף או אבטלה )גיל  מאשרההתמכרות שלהם מוקדם יותר 

 (.52מי שהגיעו לרחוב בשל בעיות פרידה מבן זוג )גיל ממוצע של  ( או 48ממוצע של 

) תוחלת חיים קצרה יחסית וגיל מוקדם של תחילת שימוש בסמים( ויתכן ששני ההסברים 

באמצעות חקירה יותר מעמיקה של ניתן לספק לסוגייה זאת חד משמעי נכונים. מענה 

 ההסטוריה של שימוש בחומרים פסיכואקטיבייים ודרות רחוב. 
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 מעורבות בפלילים

מהמרואיינים(  27%נשפטו לתקופות מאסר כאשר חלק מהם ) מחקרמחצית מדרי הרחוב ב

לתקופות מאסר של מעל שנה. השחרור מהכלא במיוחד שחרור לאחר תקופה ארוכה יכול 

יש אסירים משתחררים שאינם מעוניינים בשיקום והם  שבר שסופו דרות רחוב.להסתיים במ

עדר תוכנית שיקום הם משוחררים לקהילה הב לא מטופלים על ידי הרשות לשיקום האסיר.

וחלקם מוצאים את עצמם כדרי רחוב. במצב זה הם צריכים להמתין עד אשר יהיו זכאים לקבל 

 טיפול מיחידת דרי רחוב עירונית.

דרי רחוב אשר השתחררו מהכלא לפני שנה או פחות. יתכן  38קיימת קבוצה של   במחקר

שחלקם מצויים עדיין בתחומי האחריות של הרשות לשיקום האסיר, ולא בתחומי האחריות של 

היחידה לדרי רחוב. יתכן שקבוצה זאת מעידה על הבעייתיות של התאום בין שני גופים )הרשות 

דרי רחוב( שלא מצליחים לתת מענה לאוכלוסיה שאינה מעוניינת לקבל  לשיקום האסיר ויחידת

  טיפול.

 אמדן דרי רחוב 

 900 -ל 800בין  מצוי דרי רחוב על פי הגדרת התע"ס  שאינם בטיפול האמדן הארצי של 

ועל בדיקות חלקיות שבוצעו עם  נציגי  המחקראיש.  אומדן זה מתבסס על ממצאי  

 יחידות דרי רחוב ברשויות המקומיות. אמדן זה כולל את הקבוצות הבאות:

דרי רחוב שאותרו על ידי יחידת דרי רחוב עירונית אך הם סרבו לקבל טיפול  .1

 )סרבני טיפול(.

 דרי רחוב שנמצאים בטיפול יחידת דרי רחוב ובמקביל נמצאים גם ברחוב. .2

 שהיו בטיפול יחידת דרי רחוב וטיפולם הסתיים והם חזרו לרחוב. דרי רחוב .3

דרי רחוב שנמצאים בטיפול מחוץ ליחידת דרי רחוב )בשירותי  הרווחה  .4

 העירוניים( ובמקביל הם נמצאים ברחוב.

)מחוץ לטיפול יחידת דרי  דרי רחוב שהיו בטיפול שירותי הרווחה העירוניים .5

 רחוב.רחוב( וטיפולם הסתיים והם חזרו ל

 דרי רחוב שלא אותרו על ידי יחידת דרי רחוב ונמצאים ברחוב. .6

יש  זאת הכדי לתת מענה מלא יותר לשאללא ברור מהו שיעורה של כל תת קבוצה.  

 עם נתוני שירותי הרווחה הנוגעים לדרות רחוב. מחקרצורך להשוות את נתוני ה
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אינם יעילים. דר רחוב   "לא מוכריםדרי רחוב "ו "מוכרים"המינוחים של דרי רחוב  

 .לא מאותרנחשב כ ז הוא איכול להיות מאותר בעיר אחת ולעבור לעיר אחרת ו

  בנוסף דר רחוב שמאותר יכול להגיע לטיפול ולאחר מיכן לנשור מטיפול.

 3)איתור וטיפול( וליצור המשתנים  את את שני בכל עיר  לשלב הפתרון המוצע הוא

 :קבוצות

 מאותרים ואינם בטיפולדרי רחוב שאינם  1.1

 שאינם בטיפול מאותריםדרי רחוב  1.2

 בטיפול שנימצאים מאותריםדרי רחוב  1.3

ונמצאים  דרי רחוב שלא אותרו על ידי יחידת דרי הרחוב 140-בתל אביב האומדן הוא שיש כ

אוכלוסיה חמקמקה.  הדבר מרמז  על  קשיי האיתור של דרי הרחוב שהיא מטיבעה ברחוב.

יתכן שעובר פרק זמן ממושך מידי בין האיתור של דר רחוב על ידי המוקד העירוני ועד אשר  

לחילופין  יתכן שצריך להפעיל קשת רחבה  אנשי היישוג של יחידת דרי הרחוב מגיעים אליהם.

הגעה  יותר של שירותים טיפוליים  במהלך תהליך היישוג. יתכן שההתנייה בין טיפול לבין

 למשרד מונעת את הטיפול מחלק מדרי הרחוב.

 

 תחלואה כפולה

משרד הבריאות מתייחס לחלק מהבעייה כאשר מדובר במחלות  תחלואה כפולה במקרים של 

השירות להתמכרויות מתמודד עם  לדרות רחוב.להתמכרות ונפש או בהפרעות נפשיות הנלוות 

יה להגיע לטיפול. יחידת דרי רחוב בעיית ההתמכרות של דרי הרחוב אם יש להם מוטבצ

בציה להגיע לטיפול. יוצא לא אחת ימתמודדת  עם תופעת דרות הרחוב כאשר לדרי הרחוב מוט

אין מסגרות  בציה לטיפולישהם גם  דרי רחוב וגם חסרי מוט בעלי התחלואה הכפולהלש

להיבט  רק מתייחסהשיכון הבינוי ומשרד  נופלים לא פעם בין גלגלי הבירוקרטיה. הולמות והם 

. אולם שוב רק לאחר גמילה גופנית שהתנאי לה הוא קיום מוטיבציה לשיקום דיורשל מציאת 

לרוב לדרות רחוב הבטים נוספים מעבר למחסור בדיור. אדם יכול לאבד את ביתו בגלל  אולם

 אי תשלום משכנתא או בגלל צו הרחקה מהבית. משרד השיכון לא מטפל בבעיות אלה. 

במקומות ציבוריים סובלים ממגוון רחב של מצוקות מעצם  דריםב לפי הגדרת התע"ס ודרי רחו

סובלים מהתמכרות ניהם שיעור ניכר מבי. היותם חשופים לסיכונים על חייהם ועל שלמות גופם

נפשיות. בעיה מיוחדת בעיות לחומרים פסיכואקטיביים. בקרב הנשים מדווח על שכיחות של 

בעיה נפשית הנלווית להתמכרות . אותם דרים במקומות ציבוריים להם תחלואה כפולה יםמציג
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והטיפול בסוג של אנשים הופך  הסוג הקשה ביותר לטיפול  זהו . אקטיביים-לחומרים פסיכו

בנוסף לפיצול בין . עקב הפיצול בשירותים הניתנים לטיפול בכל אחת מהבעיותמורכב עוד יותר 

ל תחלואה כפולה אין בישראל יחידת איבחון שמנתבת את המטופל בין השירותים  במקרים ש

והשירותים  ביחידות משרד הבריאות וביחידות משרד הרווחה הזרועות הטיפוליות הקיימות

 .החברתיים

יחד . מקבל טיפול, מביע נכונות להגיע לטיפולעונה להגדרות התע"ס ו רחוב -כי  דר  יש לציין

יש , ולאלו הסובלים בנוסף מתחלואה כפולה בפרט, הרחוב בכללרק למעטים מדרי , עם זאת

 (. 2011, גלעד)דבר המוביל לכך שמרביתם אינם מטופלים , מוטיבציה לקבל טיפול

 

 הגישות הטיפוליות

" מודל רצף הטיפול"הגישה הטיפולית הקיימת כיום בישראל לטיפול בדרי הרחוב מבוססת על 

( 2; רחוב והבאתם לטיפולהמציאת דרי  -(Reaching out)יישוג ( 1: שמורכב משלושה שלבים

מציאת דיור קבוע סיוע ב( 3; מציאת דיור זמני פסיכוסוציאלי וקידום טיפול מיצוי זכויות ,

 .ונתמך

יש לא מעט מקרים בהן יחידת  דרי רחוב מאתרת את דר הרחוב אך לא מצליחה לגייסו לטיפול 

ע לדר הרחוב טיפול ברחוב בדומה לניידות שמפעילה )סרבני טיפול( . רצוי במקרים אלה להצי

עמותת עלם. יתכן שלאחר שיתרקם אימון רב יותר בין יחידת היישוג לדר הרחוב ניתן יהיה 

 לגייסו  לטיפול. 

יש להדגיש כי המדיניות הממשלתית בישראל  כי רק מי שמעוניין בטיפול מוענקת לו עזרת 

( אינה קיימת במספר לקבלת דיור  הבינוי והשיכוןהמדינה )גמילה גופנית או עזרת משרד 

  מדינות מערביות.

נותנים לדרי הרחוב , פי גישה זו-על. Housing First -גישה חדשנית המכונה היגהב הנ"ארה

החשוב מכל הוא ששירות זה ניתן מבלי להתנות . דיור עצמאי מיידי בתוספת שירותי תמיכה

 תתפות בטיפול פסיכיאטרי או בהש, זאת בגמילה מסמים ומאלכוהול

(Tsemberis & Asmussen, 1999 .)גם בהשוואה לתוכניות , במחקרים שנעשו על גישה זו

נמצאו יתרונות רבים כגון הישארות עם (, כפי שנהוג בישראל" )רצף טיפולי"סטנדרטיות של 

באנגליה  (.Gulcur et al, 2003)אשפוזים קצרים יותר ועלות נמוכה יותר , דיור יציב למשך זמן
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מטרת החוק . ציבוריים רחוב במקומותהנועד  למנוע דרות  Homeless Act -למשל קיים חוק

מדיניות זו . ציבוריים רחוב במקומותהינה לטפל בסיבות שמביאות אנשים לחסרות בית ודרות 

בנוסף ראוי לציין שהינה זולה . במקומות ציבוריים תרמה להפחתה ניכרת במספר הדרים 

 . הוצאות כבדות הנדרשות לטיפול בדרי הרחוב ובשיקומםוחוסכת 

בין . הינה תופעה מורכבת וקשה למדידהודרות רחוב תופעת דרות במקומות ציבוריים , לסיכום

היתר עקב נטיה של האוכלוסיה להתחמק משירותי המדינה וכן, עקב מגבלות ההגדרה של דרי 

בבעייה של הדרים במקומות ציבוריים הוא  בארצות מערביות שונות הטיפול. רחוב שצוינו לעיל

לעומת זאת ההתמודדות בישראל המתמקדת . מערכתי וכולל גם יוזמות למניעתה של התופעה

רק אצל מי שהוגדרו על ידי תקנות עבודה סוציאלית כדרי רחוב. יוצא,   בטיפול שניוני ושלישוני

ות עבודה סוציאלית )תע"ס(, שאלה שדרים במקומות ציבוריים אך לא נופלים תחת הגדרת תקנ

  או שאינם זוכים לטיפול כלל או לטיפול חלקי בלבד.
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 מקורות

 בעברית מקורות

 

 מפגש. בעיה ארצית בהיבט עירוני -תופעת דרות הרחוב בישראל (. 2004' )א ,וכהן' ב, אברהמי

 .19 גיליון, סוציאלית – חינוכית לעבודה

 ב' חוב, 143 כרך, הרפואה .רפואית חברתית ומוסרית בעיה –דיירי רחוב (. 2004' )א, אופיר

 .(2004 פברואר)

 http://www.lasova.org.il/page32.html(: 20/11/13)נלקח מאתר אינטרנט  -גגון

יחידים בעלי איפיונים ': חלק ג. סקירת השירותים החברתיים(. 2009' )ד, ואלדר' ר, גורבטוב

(: 201/11/13)נלקח מאתר . מיוחדים

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/Docum

VIDUALSSPECIALIFUNIM.pdfents/14SKIRAINDI 

הכנסת מרכז . הטיפול בחסרי דיור ודרי רחוב הסובלים מתחלואה כפולה(. 2011' )נ, גלעד

 .המחקר והמידע

 –הפרת זכויות האדם של חסרי הבית בישראל : אין כתובת(. 2009' )ד, חפץ-ופריבך' ג, מור-גן

 האזרח לזכויות האגודה של עמדה נייר. תמונת מצב והצעה לגיבוש מדיניות חדשה

 .אביב תל באוניברסיטת ורווחה למשפט והתוכנית

. חייהם על המשפיעים מגנים וגורמים סיכון גורמי זיהוי - בירושלים רחוב דרי(. 2001' )ע, דיין

, ש פאול ברוואלד"בית הספר לעבודה סוציאלית ע, חיבור לשם קבלת תואר שני

 . האוניברסיטה העברית בירושלים

אין כתובת הפרת זכויות "כנס (. 2009, )לזכויות האזרח והתכנית למשפט ורווחה האגודה

 .12.05.2009אוניברסיטת תל אביב " האדם של חסרי בית בישראל

 .2002קיץ  21גיליון  .הקרן לקידום מקצועי –פנים , הרחוב דוחק את דייריו(. 2002' )א, ווינדזור

 http://www.itu.org.il/?CategoryID=516&ArticleID=1446: נלקח מאתר

http://www.lasova.org.il/page32.html
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/Documents/14SKIRAINDIVIDUALSSPECIALIFUNIM.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/Documents/14SKIRAINDIVIDUALSSPECIALIFUNIM.pdf
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109 

 .3-4, 4 אלכוהול על הכול. דרי רחובות שתיינים(. 1994. )ש, וייס

 4 כח, ורווחה חברה. משמעות הבית בעיני נערות שברחו מביתן(. 2008' )ע, ופלד' ע, מוזיקנט

 .410 – 383 (:2008 דצמבר)

 תקנות: בתוך. הטיפול באוכלוסיית דרי הרחוב(. 2010)משרד הרווחה והשירותים החברתיים 

משרד , מדינת ישראל(. ס"בתע 3לפרק  33הוראה )הוראות והודעות . הסוציאלית העבודה

 .הרווחה

בישראל. דמוגרפי של דרי רחוב -(. סקר סוציו2000סלעי יהודית, בר און יהודית, אגמון רחל )

 .2000משרד העבודה והרווחה: השירות לרווחת הפרט. ירושלים, דצמבר 

 11, והמידע המחקר מרכז, הכנסת". מדיניות הטיפול בדרי רחוב(. "2010' )ב'. ש, ספקטור

 .2עמוד  ,2010 באוקטובר

בשיקום דרי  ניסיוננו(. 2004', )א, ועורי', פ, שמש', א, ליבשיץ', ד, גולדין', חרותי ר', מ, שטיינמן

 (.2004פברואר ) 'ב' חוב, 143 כרך, הרפואה. רחוב נכים

בהזמנת האגף . מדיניות כלפי אנשים חסרי בית בישראל -חיים בשוליים(. 2008' )ש, שיינטוך

 2008ספטמבר , למחקר תכנון והכשרה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים

חיבור לשם קבלת . "1948-2010 בישראל בית חסרי אנשים כלפי מדיניות" .(2010' )ש, שיינטוך

 .2010נובמבר , תואר דוקטור לפילוסופיה לסנט האוניברסיטה העברית ירושלים

:  ירושלים. מחקר הערכה: אביב יפו-היחידה לדרי רחובות תל(. 1996' )ד, ופרומר' ש, שפירו

 .מיוחדים למפעלים הקרן, לאומי לביטוח המוסד
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 הגיאוגרפי למפקד איתור טופס - 1נספח 

 סימנים נמצאו .2 ,רואיינו כולם ולא ,רבים רחוב דרי במקום יש .1 :הבאים במקרים זה טופס למלא)
 (נעדרים עצמם הם אולם ,רחוב לדרי
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     ביממה זמן     תאריך

         הפקידה מקום של מדויקת הגדרה
          

          המקום אותר פיו על המידע מקור
          

        (המקום של תמונות מספר לצרף נא) המקום תאור
             
             
      

          במקום הרחוב דרי מספר

 :במקום הרחוב דרי תאור

 מין            

 גילאים הערכת           

 מזהים סימנים            
          

 כבודה  /ציוד            
          

 הרחוב דרי של הפעילות אופי          
             
        

         ?רחוב בדרי שמדובר לקביעה הבסיס מהו
             
        

 לא / כן ?קודמת מפקידה ,לך זכור או מוכר הרחוב מדרי מישהו האם
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          (וכמה מי) פרט  ,כן אם
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 שער דף – רחוב דרי שאלון - 2 נספח

 

 

     שעה      תאריך

       עיר

        (המקום או המוסד שם  +מדויקת כתובת) הראיון מקום

             

      שמי ,שלום

 הרווחה משרד עבור עבודה במסגרת אלייך פונה אני .דקות כמה איתי לדבר תוכל אם שמח הייתי .בישראל הרחוב דרי בבעיית מתעניין אני

  .רחוב דרי של הבעיות את להבין שמנסה

 . 18 גיל מעל ישראלים רחוב דרי שהם לאנשים מכוון הראיון

 מסרב / לא / כן   ?(הומלס ( רחוב דר אתה האם 

 מסרב / לא / כן   ?ישראל תושב או אזרח אתה האם 

 מסרב / לא / כן    ?18 גיל מעל אתה האם 

 .)לו והודה ,לתנאים שעונה מי את רק מראיינים שאנו הסבר ,התנאים 3 על עונה ואיננו במידה :למראיין(

 על אשאל אני .ישן את ואיפה ,עובד אתה האם אותך אשאל אני .בך מטפל ומי ,לך שיש הבעיות על אותך אשאל אני הראיון במסגרת

 .רחוב לדר שהפכת לפני עשית מה אשאל ואני .שלך החברים ועל ,שלך המשפחה

  .אחרים לגורמים יועבר ולא ,בלבד מחקר לצורכי מיועד לנו שתיתן המידע

 .(התלושים את הרחוב לדר הראה אנא :למראיין) ₪ 20 של בשווי שי תלושי תקבל להשתתפותך בתמורה

 .רחוב דרי יחידת עם קשר ביצירת לך לעזור נשמח ,ותרצה במידה

 לא / כן    ?שלנו במחקר כבר השתתפת האם

 .הראיון את להפסיק יש ,כן אם 

 אנחנו ,במחקר כבר השתתף הוא ואם ,בלבד אחת פעם במחקר להשתתף יכול רחוב דר שכל ,המרואיין בפני להדגיש יש ,לא אם

 .תלושים נוספת פעם לו לתת נוכל לא

 .השער דף של הסידורי המספר את התואם סידורי מספר בו ומלא ,השאלון גוף אל עבור ,למראיין
 

  ,למראיין

 והסבר ,השלם ,להתראיין מסרב אולם ,התנאים 3 על( להערכתך) ועונה במידה: 

     מין    מוערך גיל

         (שיער ,פנים ,גוף) האדם של מפורט תאור

             

       (נעליים ,מכנסיים ,חולצה ,כובע)הביגוד של מפורט תאור

            

          ?להתראיין ( להערכתך) מסרב מדוע

            

          ?רחוב בדר ( להערכתך)מדובר מדוע
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 השאלון גוף – רחוב דרי שאלון - 3 נספח

 

 כלליים פרטים

 

 בסיום – 'וכו ,מאהל ,ציבורי גן ,תנועה אי ,אוטובוס תחנת ,חניה מגרש) הראיון איזור תיאור .1

 (האזור של תמונות 2-3 ,בטוח ממרחק ,לצלם יש הראיון

............................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 (עושים מה ,נראים כיצד ,יש כמה) הראיון באזור הרחוב דרי אוכלוסיית תיאור .2

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 .................................. :הריאיון שפת .3

 

 (הריאיון קיום לאחר או לפני המראיין ידי על למילוי) המרואיין של כללי תיאור

 לא / כן ?רחוב דר המרואיין היות על מעידים ,הלבוש פרטי + הלבוש האם .4

 .......................................................................................  :הסבר / תאר

............................................................................................................................ 

 לא / כן ?רחוב דר המרואיין היות על מעידה ('וכו מזרן ,עגלה ,תיק) כבודה האם .5

 ............................................................................ :הסבר / תאר

............................................................................................................................ 

 לא / כן ?רחוב דר המרואיין היות על מעיד (פיזית נכות ,שיער ,גוף) הפיזי התיאור האם .6

 ................................................................. :הסבר / תאר

........................................................................................................................... 

 לא / כן ?לזהותו ניתן פיהם על( צלקת ,עקועק) חיצוניים סימנים נושא המרואיין האם .7

 ................................................................. :תאר ,כן אם

........................................................................................................................... 

 

 

 דמוגרפיים פרטים

 ................................................................................................................ מין .8

 .................................................................................................... לידה ארץ .9

 .................................................................................................... עליה שנת .10

 ):...............................................................הגיל את להעריך יש ,לומר מסרב אם) גיל .11

  ?הנוכחית בעיר גר) המתאימה האפשרות את סמן ( שנים או חודשים כמה .12

 שנים / חודשים .........................
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 .................................................. ?כן לפני גרת עיר באיזו

 שנים ................... :לימוד שנות 'מס .13

 לא / כן ?מקצוע למדת האם .14

 ...................................................... ?המקצוע מהו ,כן אם

 ................................................................ ?המקצוע את למדת ספר בית באיזה 

 ............................................. ?המקצוע את למדת שנים כמה 

 ........................................................עיקרית דיבור שפת .15

 

 טובה / סבירה / חלשה     בעברית השליטה מידת .16

 לא / כן    ישראלית זהות תעודת הייתה או יש םהא .17

 

 לא / כן   ?אחרת מזהה תעודה הייתה או יש האם ,לא אם

 .............................................................. ?תעודה איזו ,כן אם 

 

 

 ולינה פרנסה

 לא / כן    ?האחרונה בשנה עבדת האם .18

 חלקית / מלאה  ?חלקית או מלאה במשרה עבדת האם ,כן אם

 ............................................................................ ?עבדת מקום באיזה 

 ........................................................................... ?עבדת תפקיד באיזה 

 ?אותו קיבלת איפה ,כסף צריך היית כאשר ,האחרונה בשנה .19

     כסף קיבל לא

 :הבאים מהמקומות כסף קיבל

   לאומי ביטוח  

 .......................................... ?מדוע ,כן אם    

   בקבוקים איסוף  

   נדבות קיבוץ  

    חיסכון  

    הלוואה  

    חברים  

 .................................................................................. אחר  

 .................................................................................................... :למזון מקורות .20

............................................................................................................................ 

 ............................................................................ )בקיץ (לינה מקומות .21
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 ...........................................................האחרון בחורף לינה מקומות .22

 

 

 משפחה

 לא / אבא רק / אימא רק / שניהם ,כן ?בחיים הוריו האם .23

 לא / כן ?נשואה / נשוי האם .24

 לא / כן  ?נשואה הייתה / נשוי היה האם ,לא אם

 ........................................................................................ ?18 גיל מעל ,ואחיות אחים כמה .25

 .................................................................................................... ?ילדים כמה .26

 

 

 

 !(בחיים הנמצאים המשפחה קרובי על ורק אך לשאול המראיין על)

 חיים משפחתית קרבה

 ?בארץ

 ,נפגשים זמן כמה כל

 ?בטלפון משוחחים או

 הערות

 שנה / חודש / שבוע / יום לא / כן אימא .27

 פעם אף /

 

 שנה / חודש / שבוע / יום לא / כן אבא .28

 פעם אף /

 

 / בעל .29

 אישה

 / בהווה)

 (בעבר

 שנה / חודש / שבוע / יום לא / כן

 פעם אף /

 

 אחים .30

 ואחיות

 שנה / חודש / שבוע / יום לא / כן

 פעם אף /

 

 שנה / חודש / שבוע / יום לא / כן ילדים .31

 פעם אף /

 

 

 

 

 היסטוריה

  )בערך שיאמר במדויק זוכר לא אם) רחוב דר אתה.................שנים..............חודשים כמה .32

 סוהר בית / הוסטל / עמידר דירת / קרוב של דירה / שכורה בדירה האם ולברר ,לדובב (לרחוב  לגור שעבר לפני גר היכן .33

 ............................................................................ ):אחר /
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 .......................................................................... ?ברחוב לגור שעבר לפני גר מי עם

 )אחד ובמשפט ,יתיותבתמצ האירוע את ציין אנא !למראיין( ברחוב עצמך את מצאת שאחריו האירוע היה מה .34

 ........................................................................................................................ 

................................................................................................................................... 

 לא / כן           חולים בקופת חבר אתה האם .35

 ..................................................... ?קופה באיזו ,כן אם

 לא / כן   )?שבועיים על העולה לתקופה ( בכלא היה האם .36

 ?האחרונה בפעם ......................... שנים.............. חודשים כמה ,כן אם

 (בערך שיאמר במדויק זוכר לא אם) השתחרר ................... שנים ............... חודשים כמה לפני

 מסרב / לא / כן ?בסמים השתמשת האם האחרונה בשנה .37

 ..................................................................... (?הבמ) באיזה ,כן אם

 מסרב / לא / כן ?האחרון בחודש גם בסמים השתמשת האם

 מסרב / לא / כן ?אלכוהול משתיית השתכרת האם האחרונה בשנה .38

 שנה / חודש / שבוע / יום ?להשתכר נהגת זמן לכמה אחת ,כן אם

 מסרב / לא / כן ?האחרון בחודש גם השתכרת האם

 מסרב / לא / כן ?גדול כספי חוב לך יש האם .39

 נכות ,נשימה בעיות,גבוה דם לחץ ,לב בעיות) גופניות בעיות לך שיש מרגיש אתה האם .40

 ..........................................................................................................(פיזית

........................................................................................................................... 

 ................................................................ :נפשיות בעיות לך שיש מרגיש אתה האם .41

........................................................................................................................... 

 

 טיפולית היסטוריה

 ("ארצי כלל – רחוב דרי יחידות עובדי" דף פי על ,הרלוונטית היחידה כינוי את לציין) הנוכחית בעיר רחוב דרי יחידת האם .42

  ?פעם אי בך טיפלה

 לא / כן

 ................................................. (ההיחיד עובדי שמות את לציין ,נדרש אם? )המטפל שם מה ,כן אם

 ............................................................................................................................ ?עמדו ,לא אם

  ?פעם אי בך טיפלה( הרלוונטית היחידה כינוי את לציין) הקודמת בעיר רחוב דרי יחידת האם .43

 לא / כן

 )................................................. םהעובדי שמות את לציין ,נדרש אם ?  (להמטפ שם מה ,כן אם

 ......................................................................................................... ?עמדו ,לא אם
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 לא / כן ?בגגון או ,בהוסטל פעם אי היית האם .44

 ............................................................................................................?  היכן ,כן אם

 ...............................................................................?עמדו ,לא אם

 

 לא  /  כן  האחרונה בשנה חולים בבית היית האם .45

 ...................................................................................?  היכן ,כן אם

 ................................................................................. ?הסיב מאיזו 

 .................................................................................. ?ןזמ לכמה 

 לא  /  כן  ?פסיכיאטרית לבדיקה ,להסתכלות נשלחת האם .46

 לא  /  כן ?האחרונה בשנה במעצר שעות 24-מ יותר אותך והחזיקה תךאו עצרה המשטרה האם .47

 
 חברתית רשת

 ..............................?מכיר אתה ,הנוכחית בעיר ,ברחוב גרים שהם אנשים כמה .48

 גן של שם ,רחוב שם כמו ,היטב מוגדרים גיאוגרפיים מיקומים מספר לקבל ולנסות ,לדובב ( ?כלל בדרך אותם רואה אתה היכן

 )חוף של שם ,ציבורי

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 ?אלה במקומות נמצאים הם היום של שעות באיזה

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

 ?אותם לחפש לי כדאי היכן ,נוספים רחוב דרי ,עכשיו ,לראיין רוצה הייתי .49

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

 לא / כן ?הנוכחית לעיר מחוץ ,ברחוב גרים שהם אנשים מכיר אתה האם .50

 )בהתאם הבאה הטבלה את מלא אנא ,למראיין ? (וכמה מהיכן ,כן אם

 שמכיר הרחוב דרי   'מס הישוב שם
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 המרואיין וזיהוי ,שי תלושי מתן

 .לנו שהקדשת הזמן על לך מודה אני

 .השתתפותך בעבור ,₪ 20 של בסך שי תלושי כעת לך לתת עומד אני ,לך שהבטחתי כפי

 (המרואיין בפני אותם ומציג ,מתיקו השי תלושי את מוציא המראיין)

 :תלושים נותן אני למי לרשום צריך אני ,ברשותך

 .................................... מלא לידה תאריך .51

 .................................................... (בלבד אחרונות ספרות 4 לבקש ,מסרב אם) זהות תעודת 'מס .52

 (מידי קצר ולא ,מידי ארוך לא – הגיוני שהמספר לוודא נא)

 .......................................................... (חבריו בפי מכונה כיצד לשאול יש ,מסרב אם – מלא)  שם .53

 )אותו לאיית ממנו לבקש נא ,ברור לגמרי לא השם אם(

 לא / כן  אותו שנצלם מוכן האם לשאול ,מזהה פרט כל למסור ומסרב במידה

 לצלמו יש ,כן אם         

 .המרואיין של לתיאור פרטים שניתן כמה עד ולהוסיף ,4-7 לשאלות לאחור לחזור נא ,להצטלם גם ומסרב במידה

 

 את לו ונותן ,הראשונה בפעם רואיין ל"הנ הרחוב שדר ,שברשותו העדכנית הרשימה פי על ,מוודא המראיין(

 )תלושים לתת אין ,הראשון הראיון איננו וזה במידה .התלושים

 

 מכרים גיוס

 על ,ברחוב כן גם גרים אשר ,שלך מכרים או חברים לנו להכיר מוכן תהיה האם :אחרונה שאלה ,ברשותך

 וחוץ .לראיין לנו שתסייע נוסף אדם כל עבור שי תלושי ₪ 10 לך ניתן אנו – ?אותם גם לראיין שנוכל מנת

 לא / כן    .שלהם ההשתתפות עבור שי תלושי להם גם ניתן אנו ,מזה

 

 בערך שי תלושי לך ניתן אנו ,במחקר שישתתף מהם אחד כל עבור – שלך חברים 3 עד לנו להכיר יכול אתה

 .₪ 30 של בערך שי תלושי כך להרוויח יכול אתה כ"בסה .₪ 10 של

 ורק אך מחפשים ואנו ,רחוב דרי שהם ,65 לגיל ומתחת ,18 גיל מעל ,ישראל תושבי ורק אך מחפשים אנו

 ,רחוב דר שאיננו מישהו לנו תכיר אם שי תלושי לך לתת נוכל לא ,לכן .במחקר השתתפו לא עדיין אשר כאלה

 .לשאלון ענה שכבר מישהו לנו תכיר אם או

 

 לא / כן   ?זה ברגע אליהם ללכת יכולים שאנו ,רחוב דרי מכיר אתה האם
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 שני לגייס רוצה והמרואיין במידה .הראיון התקיים בו מהמקום להיות יכול הראשון החבר :למראיין(

 מהמקום הליכה דקות 2-3 לפחות המרוחקים ,אחרים ממקומות יהיו שהם כך על לעמוד יש ,נוספים חברים

   49  ).   בשאלה ציין שהוא המקומות את לו להזכיר ניתן ,העניין לצורך .הראיון התקיים בו

 

 מהמרואיין התרשמותך על מילים מספר הוסף אנא ,למראיין .54

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

......................... 

 

 האזור או ,העיר ברחבי סיור

 המקומות את לו ויראה ,בתשלום ,לסיור משה את ייקח ,הרחוב מדרי אחד שלפחות רצוי )גדול אזור או( עיר בכל

 .רחוב דרי מצויים בהם

 סיור לקיים מוכן יהיה המרואיין האם לברר נא ,לכך מתאים המרואיין ולהערכתך ובמידה ,משה עם בתיאום

 .כזה

 

 הראיון התקיים בו המקום של תמונות 2-3 ,בטוח ממרחק לצלם ,לשכוח לא נא

 

 !רבה תודה

 


