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2חלק 
מהלכים ליצירת אימפקט לאומי

1חלק 
2020אתגר ההזדקנות 

תפקודשנים בריאות
בריאות

ADLמתקשים ב17%
IADLמתקשים ב33%

[שנים11.2]56%: גברים
[שנים10.6]47%: נשים

בדידות
משמעות

[12-48מתוך ]' נק36חשים בדידות  28%

הכנסה פנויה איכות חיים
חוסן כלכלי

נמצאים  21%-₪ 7,504
ממנה60%מתחת ל

מתקשים40%
להסתדר כלכלית

יכולת להסתדר
כלכלית

גורם מנבא רוחבי אשר משפיע על כל קבוצות המדדים –אוריינות דיגיטלית 

מפת מדדים להזדקנות מיטבית בישראל

ניהול בריאות
בעלי אוריינות 50%-כ

בריאות נמוכה

-התמדה | יישום 
שיקום•
תרופות•

אורח חיים פעיל
28%השתתפות בתעסוקה 

השתתפות בפעילות 
39%חברתית 

|רישות 
מערכות תמיכה•
חברים| בני משפחה •

מוכנות כלכלית

אוריינות פיננסית 
'נק13.7/21

|  חסכון | נכסים | הכנסה 
תעסוקה מותאמת

אורח חיים בריא
BMI–מיקוד לזקנה

|עישון 16.9%
ליטר אלכוהול1.9

*תזונה ים תיכונית

-פעילות גופנית 
מאומצת| מתונה 



רקע
בדוח אשר  | 1כאחד מששת האתגרים הכלכליים החברתיים של מדינת ישראל על ידי המועצה הלאומית לכלכלה2015הזדקנות האוכלוסייה סומנה בשנת 

;  הייחודיות של אתגר זה לעומת אתגרים אחרים טמון בשני מאפיינים של הזדקנות. אומץ בהחלטת ממשלה ביוני של אותה שנה
בשונה מהרבה אתגרים בהם הפתרון האידיאלי מוביל לעולם ללא אתגר      , שנית. הזדקנות הינה תופעה טבעית אשר מתרחשת אצל כל בני האדם, ראשית

.  בהמשך המסמך נציג תשתית קונספטואלית להתמודדות עם אתגר ההזדקנות. בהזדקנות הפתרון האידיאלי הוא אחר, [כגון עוני לדוגמא]

הנחות המוצא
עקרונות  . מיפינו ארבע הנחות מוצא אשר היוו עקרונות מנחים בתהליך, על מנת לייצר תשתית לפתרון שאיננו תיאורטי בלבד ומתכתב עם המציאות בשטח

.  אשר הובילו לבניית תשתית מוסכמת ומבוססת נתונים

"                                                                                                                        החלשההחוליהחוזק השרשרת הוא לפי "–הבנת האדם הזקן דורשת ראייה הוליסטית 1.
משאבים  , משאבים פיננסיים, מהרגע שהאדם נולד הוא מייצר ואוגר רזרבות של משאבים שונים כגון יכולות קוגניטיביות2על פי תיאוריית הרזרבות

כלומר הרזרבות  –ייתכן מצב שבו צריכת המשאבים גוברת על יצירת המשאבים 3מסוימים ושלבים שונים בחייםבתנאים . יכולות פיזיות ועוד, חברתיים
ישנו  . הדבר בא לידי ביטוי בהידרדרות ביכולת התפקודית של האדם, לדוגמא ירידה קוגניטיבית, רזרבה יורדת מתחת לתנאי סףכאשר . יכולות גם לקטון

. שכן ירידה מתחת לתנאי סף ברזרבה אחת יכולה להשפיע לרעה על רזרבות נוספות, קשר הדדי בין המשאבים אשר מקבל משנה תוקף בגיל המבוגר
לפיכך הבנת ההזדקנות של האדם הזקן דורשת . פיזיתאו|ולדוגמא ירידה ברזרבה של קשרים חברתיים עלולה להוביל לפגיעה ברזרבה קוגניטיבית 

.ראייה הוליסטית של הרזרבות השונות וההשפעות ההדדיות ביניהן

המועצה לאומית לכלכלה–2015הערכת מצב אסטרטגית כלכלית חברתית 1.
.2Development of reserves over the life course and onset of vulnerability in later life 2018
טווח הגילאים נובע משוני בגיל לפי סוג הרזרבה3.
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רקע ומחקרמפת מדדים לאומית להזדקנות מיטבית 

.4International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) – World Health Organization 

2018, דוח בנק ישראל על הביטוח הסיעודי בישראל5.
2018, דוח בנק ישראל על הביטוח הסיעודי בישראל: מקור

הממשק בין אחריות הפרט אל מול אחריות המערכות                                                                                  2.
לבין השפעת הסביבה  , ישנה הבחנה בין היכולות והתפיסות של הפרט, 4WHOמוגבלות ובריאות של , על פי מודל הסיווג הבינלאומי לתפקוד

[ecosystem ]הסביבה מייצרת תנאים אשר מעודדים , על פי המודל. נורמות חברתיות והכלכלה העולמית, מעגלים חברתיים, כגון בני משפחה |
על מנת לעודד התנהגות רצויה נדרש  , לכן. והפרט בתורו מממש בהתנהגותו את היכולות שלו אל מול הסביבה, מתמרצים התנהגות מסוימת| מאפשרים

וכיצד , אנו נבקש בהתאם למפות מהי ההתנהגות הרצויה המעודדת הזדקנות מיטבית. לייצר את התנאים המתאימים בסביבה לפי יכולות הפרט
.  להתאים את הסביבה לאדם הזקן בהתאם ליכולותיו והתפיסות שלו

צורך בשפה משותפת                                                                                                             3.
הפרגמנטציה הזאת נובעת מהבדלים  , בדומה לכל העולם. בשדה הזקנה קיימת פרגמנטציה בין עבודת משרדי הממשלה סביב האוכלוסייה המזדקנת

בניית התשתית תאפשר לגשר על  . תקציבים ועוד, שפה מקצועית, אמצעי התערבות, גישות ותפיסות מקצועיות, בין הגורמים השונים כגון תחומי אחריות
או שפה משותפת המגשרת על הפערים  " כוכב צפון"התשתית תהווה . הפערים מבלי לשנות מהיסוד את שיטות ותפיסות העבודה של הגורמים השונים

.ומאפשרת שיתוף פעולה של הגופים מתוך אזורי הנוחות שלהם
דגש על מניעה                                                                                                                 4.

ועלייה בנזקקות לסיעוד  , הגורם המשמעותי הוא מגמת הזדקנות האוכלוסייה. יש צפי לגידול בהוצאה על הסיעוד בישראל5על פי דוח של בנק ישראל
.  הדוח מציע יישום התערבויות מניעה לדחיקת התלות בקרב זקנים, על מנת להתמודד עם האתגר התקציבי והתפקודי. ביחד עם העלייה בתוחלת החיים

.   תשתית הפתרון תתמקד במניעה, בדומה להרבה מדינות בעולם, לאור העובדה כי בישראל השירותים הציבוריים מוכוונים לטיפול
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סקירת ספרות
שתיסומנולפתרוןהתשתיתלבנייתהמחקרבתהליך

|מרכזיותמחקרשאלות
?מיטביתהזדקנותהמייצגיםהמדדיםהםמה1.

המיטביתההזדקנותמידתאתלאמודבמטרה
נתוןברגעהזקןהאדםשל

?מיטביתהזדקנותהמנבאיםהמדדיםהםמה2.
|חיובית]ההזדקנותמגמתאתלאמודבמטרה

בהסתכלותהזקןהאדםשל[שלילית|ניטרלית
עתידית

ראשוןבשלב,המחקרשאלותעםלהתמודדמנתעל
עלהתבססואשר6מחקרים91שלסקירהבוצעה

מדדיםאילוובחנוהעולםמרחביאורךסקרינתוני
שלמיטביתלהזדקנותמנבאיםאוכמרכזייםהוכחו
באוכלוסייתהתמקדוהאורךסקרירוב.הזקןהאדם

45מגילאיאנשיםאודותנתוניםואספוהזקנים
.ומעלה

2013ל2009אשר התפרסמו בין 8למעט , 2014-2019אשר פורסמו בין 6.

רקע ומחקרמפת מדדים לאומית להזדקנות מיטבית 

.להלן טבלה מסכמת של סקרי האורך. בדידות ועוד, קשרים חברתיים, מצב כלכלי, בריאות, הנתונים כללו מגוון רחב של נושאים מתחומי החיים כגון אושר
נאספו נתונים אודות המצב בארץ ובהשוואה למדינות  , לאחר מיפוי המדדים להזדקנות מיטבית והמדדים המנבאים הזדקנות מיטבית, בשלב השני
דוחות של ביטוח  , ס"הלמוכן ממקורות מידע רשמיים בישראל כגון הסקר החברתי של OECDהנתונים נאספו מדוחות בינלאומיים של ה. OECDהמובילות ב

. ממשלה נוספיםומשרדי לאומי 

מדינהשם הסקר
שנת תחילת 

איסוף 
נתונים

כ מספר  "סה
הנדגמים  

בסקר
הערות

Health and retirement survey  [HRS]על בסיסו הוקם סקר 198029,000ב"ארהSHARE

National Health and Aging Trends
Study [NHATS]הסקר חוקר מדגם מייצג של מקבלי  20118,000ב"ארה

MEDICAREב"בארה

Framingham Heart Study[FHS]מתמקד בעיקר בהיבטים רפואיים של194815,500ב"ארה
דורות6משפחות במשך 

Canadian Longitudinal study on aging  
[CLSA)]201050,000קנדה

Survey of Health, Ageing and 
Retirement in Europe [SHARE]

OECD
2004140,000וישראל

The English Longitudinal Study of 
Ageing [ELSA]200211,500אנגליה

The Irish Longitudinal Study on Ageing 
[TILDA]20098,500אירלנד

The Nord-Trøndelag Health Study 
[HUNT]

נורבגי
198675,000ה
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7מיטביתלהזדקנותמדדים

3-ניתן לשייך את המדדים ל. אשר משפיעים על הזדקנות מיטבית, סובייקטיביים ואובייקטיבים, סקירת ממצאי המחקרים העלתה מגוון רב של מדדים
|7קבוצות מארגנות

:סוגי מדדים2מדדים אשר מצביעים על המצב הבריאותי של הפרט וכוללים | בריאות ותפקוד1.
,  מספר אשפוזים בגין מחלה, שיעור תסמיני דכאון, שנים5שיעור הישרדות ל, מדדים המעידים על תחלואה כגון שיעורי תמותה ממחלות שונות•

תפיסה עצמית של בריאות ועוד  
 Activities for daily living [ADL] ,Instrumental activities for daily, מדדים המעידים על המצב התפקודי של האדם כגון שבריריות•

living . [IADL] ,Global Activity Limitation Index [GALI]9

מדדים אלו יכולים לכלול תפיסה  ". סיבה לקום בבוקר"עבורו המהווה מדדים אשר מעידים על מידת המשמעות בחייו של האדם הזקן | 10משמעות2.
.  תחושת ערך ועוד, תחושת משמעות לחיים, עצמית

,  עוני, או גידול בלתי נמנע של הוצאות כגון הכנסה פנויה, מדדים אשר מעידים על היכולת של הפרט להתמודד עם שינוי לא צפוי בהכנסה| חוסן כלכלי 3.
.ויתור על תרופות או צריכת שירותים חיוניים

ומסוגל להתמודד עם מימון העלויות הכרוכות , בעל משמעות לחיים, ניתן לומר שהזדקנות מיטבית היא מצב בו האדם הזקן מרגיש בריא, לפי המחקרים
כל קבוצה  עבור במפת המדדים מוצגים מספר מצומצם של מדדים מייצגים , מכיוון שישנו קושי להכיל ולהציג מספר כה רב של מדדים והשוואות. במצבו

|צבעים4-באחד מ[ אייקון של לוח מכוונים]בינלאומית להשוואה עבור כל מדד מצוין נתון כמותי וכן מפתח . מארגנת
נתוני המדד גבוהים בהשוואה בינלאומית–ירוק 
הדורשים התערבותופערים נתוני המדד דומים לממוצע בהשוואה בינלאומית אך ישנם נושאים –צהוב
נתוני המדד נמוכים בהשוואה בינלאומית–אדום
אין נתונים מספקים להשוואה בינלאומית עקב מחסור בכלים או אחידות בשיטת המדידה–אפור

active agingוHealthy aging, successful agingהמושג הזדקנות מיטבית מתייחס למנעד רחב של הזדקנות בספרות המחקרית כגון 7.

ברוקדיילמראה מקום מצגת 8.

ובאשר נמצא בקורלציה חזקה לתחושת משמעות ונמדד ברמה לאומית , תחושת בדידות, PROXYלכן נבחר מדד . קיים קושי במדידת משמעות מכיוון שזו משתנה מאדם לאדם ולאורך זמן ואין מדידה ברמה לאומית9.
ינלאומית'בניתן לעיין במפת המדדים וברשימת המדדים המלאה בנספח 10.
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מדדים מנבאים להזדקנות מיטבית
|של מדדים מנבאים להזדקנות מיטביתבתהליך זוהו שני סוגים 

מצב סוציואקונומי או השכלה, מדד אשר מאוד קשה לשנות כגון מגדר| מדד מנבא קשיח 1.

מדד אשר ניתן להשפיע עליו כגון התנהגות או תפיסה| מדד מנבא גמיש2.
עם זאת חשוב לציין כי . בחרנו להתמקד במדדים הגמישים שניתן להשפיע עליהם, מכיוון שמטרת התהליך היא בניית תשתית להתמודדות עם אתגר ההזדקנות

.המדדים הקשיחים יהיו מאוד משמעותיים בתכנון המענים ומתודות ההתערבות העתידיים להזדקנות מיטבית
|קבוצות מארגנות4-מסקירת הממצאים ניתן לשייך את המדדים המנבאים הגמישים ל

מידת היישום של  ]compliance| והתמדה [ היכולת להבין הנחיות רפואיות]מדדים המעידים על אופן ניהול הבריאות כגון אוריינות בריאות –ניהול בריאות •
[הנחיות רפואיות כגון לקיחת תרופות או ביצוע שיקום

צריכת אלכוהול ועוד, תזונה, מדדים המעידים על התנהלות בריאה כגון פעילות גופנית–אורח חיים בריא •
פעילות חברתית  | חברתיות כגון השתתפות בתעסוקה משמעותית | מדדים המעידים על איכות הממשקים עם רשתות משפחתיות –פעיל[ חברתי]אורח חיים •

ועיסוק משמעותי  
.וחיסכוןהכנסה , מדדים המעידים על אופן ניהול המשאבים הפיננסיים כגון אוריינות פיננסית והתנהלות כלכלית בהקשרים של תעסוקה–התנהלות פיננסית •

קיומה מרחיבה את מרחב  , על אף שזו איננה יכולת הכרחית להזדקנות מיטבית. אוריינות דיגיטלית–" מכפיל כוח"המחקר מצביע על מדד רוחבי המהווה , בנוסף
.  הקבוצות המארגנות4-הפעולה של האדם הזקן בכל המדדים ב

חשוב , כמו כן. ודו כיוונית בכל הרמות, כמובן שקיימת קורלציה בין המדדים המנבאים לבין המדדים של ההזדקנות המיטבית וחשוב לציין כי ההשפעה היא הדדית
.12לציין כי המחקרים הראו כי התערבות בכל גיל יכולה לשפר את המדדים המנבאים

מפת המדדים תאפשר לזהות ולסמן תחומים בהם יש פערים משמעותיים הדורשים התערבות על מנת להתמודד עם אתגרי ההזדקנות בישראל  , לסיכום
להסכים על , פרופילים בסיכון\לכוון מאמצים לפערים, לייצר שפה משותפת–של הגורמים השונים בתחום הזקנה " כוכב צפון"המפה תוכל לשמש מעין . בהצלחה

כל גורם יוכל להבין כיצד עשייתו הממוקדת משתלבת בשדה הזקנה  .  לסנכרן בין הגורמים השונים ולנצל טוב יותר את המשאבים החסרים תמיד, מדדים להצלחה
.  כפי ששחקני כדורגל מבינים כיצד לשחק כקבוצה על אף שלכל אחד מהם  תפקיד ייחודי משלו, ותורמת לצמצום הפערים להזדקנות מיטבית

.12Healthy ageing: Evidence that improvement is possible at every age 2016
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טיוב ועיצוב המדדים כתהליך מתמשך| מתודולוגיה 
לאור הסכמתם לאמץ את התשתית המושגית של  . וינט אשל'במסגרת התהליך האסטרטגי של ג, בשלב הבא הוצגה מפת המדדים בפני פורום שותפים ממשלתיים

.החל תהליך של מיסוד וטיוב מפת המדדים כפי שיתואר בהמשך, מפת המדדים
|מטרות מרכזיות3לתהליך היו 

[  וזיהוי מדדים הדורשים פיתוח]טיוב מדדים ומקורות נתונים להזדקנות מיטבית 1.

רתימת שותפים מרכזיים ליצירת לגיטימציה ונטילת אחריות משותפת על מפת המדדים  2.

אשר המפה מהווה רכיב מרכזי בתוכה, הטמעת שפת האימפקט3.
למעשה היוותה , וכן ממקורות מידע רשמיים בישראלOECDאשר התבססה על סקירת הספרות ודוחות בינלאומיים של ה, הגרסה הראשונה של מפת המדדים

הגרסה הבאה של המפה דרשה מתודולוגיה אחידה ומדויקת על מנת לאפשר הליך מתמשך של  . בסיס ראשוני למגוון רחב של מדדים ונתונים ממקורות שונים
בתהליך העבודה  . וינט אשל עם המכון'במסגרת השותפות האסטרטגית של ג, הצטרפו לניהול התהליךברוקדיילצוות הזקנה במכון , לשם כך. עדכון הנתונים

חשוב לציין כי קיים מתח מובנה בין הגדרת המדדים  . בוצע מיפוי של מדדים חסרים ונבחרו מקורות נתונים מתאימים, הוגדרה מתודולוגיה נדרשת לבחירת מדד
מהווה היום וימשיך בעתיד  , בין האידיאלי לריאלי, המתח הזה. לבין הגדרת מדדים התואמת את המציאות בשטח והנתונים הקיימים, בצורה מקצועית ומחקרית

. וישיםמדויק להיות הכוח המניע להמשך התפתחות מפת המדדים כתוצר 

קריטריונים לבחירת מדד
התקיים דיון אודות הצורך לפיתוח מדד ייעודי או , עבור מדדים אשר לא עמדו בכל הקריטריונים. קריטריונים כתנאי סף עבור הוספת מדד למפת המדדים3הוגדרו 

|להלן הקריטריונים . מציאת מדד חלופי מתאים
על המדד להיות מוכר ומתוקף מבחינה מחקרית עבור תחום התוכן הרלוונטי בזקנה–רלוונטיות1.
על המדד להיות מוכר ונמצא בשימוש במדינות רלוונטיות באופן המאפשר השוואה לישראל–ל "יכולת השוואה בינ2.
שנים אחורה על מנת לאפשר ניתוח מגמות ולבחון את רגישות המדד לאורך זמן5על המדד להיות נאסף בישראל לפחות –יכולת השוואה היסטורית 3.

[.במידה והוגדרו כאלה]וכן יעדים [ CUT POINT]נבחנו גם נקודת סף , עבור כל מדד שנבחר
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מקורות נתונים     
אך גם כאן הוגדרו  .  עדיף מקור נתונים אחיד עבור כלל המדדים, אידיאלית. הוא מיפוי מקור נתונים איכותי, אלמנט נוסף לא פחות חשוב מבחירת המדדים

|מספר פרמטרים נדרשים 

ס"בחלק מהמדדים נעשה שימוש בנתונים של סקר הוצאות משק בית ונתוני פטירות בלמ13.

המשך מעקב אחר זקנים שעברו למוסד14.

[בשאלות אובייקטיביות]מראיינים קרוב משפחה אודות הזקן 15.

[בשאלות אובייקטיביות]מראיינים קרוב משפחה אודות הזקן 16.

רקע ומחקרמפת מדדים לאומית להזדקנות מיטבית 

הנתונים יהיו –לאומי | ציבורי •
לפחות ברמת משרדים  ]נגישים 

ובהיקף אשר מהווה [ ממשלתיים
+65מדגם מייצג של בני 

על הנתונים –תדירות האיסוף •
להיאסף לפחות פעם בשנתיים  

שניזוהו,המדדיםלרשימתבהתאם
|רלוונטייםנתוניםמקורות

החברתיהסקרשלהנתוניםמאגר1.
ס"הלמשל

מרכזשלSHAREמסקרנתונים2.
האוכלוסייההזדקנותלחקרהידע

העבריתבאוניברסיטהבישראל
הוצאותסקרשלהנתוניםמאגר3.

ס"הלמשלוהכנסות
.המקורותלשלושתהשוואהטבלהלהלן

בכולםלהשתמשהוחלט,הנתוניםמאגרישלושתשלהמשלימותהאיכויותלאור,לסיכום
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SHARE[מרכז הידע האוניברסיטה העברית] [ס"למ]סקר חברתי  [ס"למ]סקר הוצאות והכנסות 

סקר אורך סקר חתך סקר חתך סוג הסקר

[2,500מתוך ]1,500-כ [7,500מתוך ]1,500-כ -כ  +65ביתעםביתמשקי 2600
[9000מתוך[

גודל מדגם
[מתוך כלל המדגם+ 65בני ]

כל שנתיים שנתי שנתי תדירות הנתונים

[הכלולות בסקר]מדינות אירופה 
ניתן להשוואה למדינות נוספות

ניתן להשוואה באופן חלקי למדינות נוספות  ניתן להשוואה באופן כמעט מלא  -הכנסות 
למדינות נוספות

ניתן להשוואה באופן חלקי למדינות -הוצאות 
נוספות

אפשרות השוואה  
בינלאומית

למעט שאלון למילוי , כפוף לסקר האירופי
מדינתיעצמי

ייצוג רחב יותר של זקנים עם מוגבלות 
**קשה

**ראיונות אחרי פטירה
התייחסות לפרישה

אפשרות למדידת שבריריות

עקביות בשאלון הבסיס
עצמאות בקביעת השאלון

יכולת הצלבה למקורות נוספים
[נתונים מנהליים, סקרים לאומיים]

כפיפות לסטנדרטיים בין לאומיים
תיקוף מצב משק הבית לא רק על בסיס דיווח  

עצמי על ידי השוואה למקורות מנהליים  
[למשל ביטוח לאומי]

יתרונות נוספים

לא בבסיס התקציב, תקצוב ממשלתי בבסיס התקציב בבסיס התקציב מימון

המשך מעקב אחר זקנים שעברו למוסד* 
[בשאלות אובייקטיביות]מראיינים קרוב משפחה אודות הזקן ** 



מפת המדדים מעודכנת להזדקנות מיטבית
מרכז הידע לחקר הזדקנות  , ס"הלממ ובשיתוף "בוצע תהליך לעדכון ותיקוף מפת המדדים בהובלת משרד רה, לאחר טיוב המדדים ובחירת מקורות הנתונים

. במסגרת התהליך התקיימו גם התייעצויות עם גורמי מחקר שונים וגורמי מפתח נוספים. וינט אשל'וגברוקדיילמכון , [IGDC]האוכלוסייה בישראל
[2020ישראל ]הנתונים של המדדים להזדקנות מיטבית -תוצר עבודת העדכון להלן

17מצב בריאות 1.
|6518מתוך תוחלת החיים בגיל [ חיים ללא מגבלה תפקודית]אחוז השנים הבריאות •

ל"צהוב בהשוואה בינ–[ שנים11.2]58%גברים •
ל"צהוב בהשוואה בינ–[ שנים10.6]47%נשים •

19[ ADL]תפקוד בפעולות יומיומיות •

ל"צהוב בהשוואה בינ-מתקשים + 65מכלל בני 17%•
20[ IADL]תפקוד בניהול משק בית •

ל"אדום בהשוואה בינ-מתקשים + 65מכלל בני 33%•
משמעות2.
21תחושת בדידות לעיתים ולעיתים קרובות•

ל"אדום בהשוואה בינ-+ 65מקרב בני 39%•
22[ CASP]איכות חיים •

ל"צהוב בהשוואה בינ–[ 12-48מתוך סקאלה של ]נקודות 36•
חוסן כלכלי3.
ממנה60%-הכנסה פנויה חציונית לנפש ושיעור הזקנים הנמצאים מתחת ל•

ל"צהוב בהשוואה בינ–[ ממנה60%נמצאים מתחת ל+ 65מקרב בני 21%]₪ 7,504•
יכולת להסתדר כלכלית  

ל"צהוב בהשוואה בינ-מתקשים + 65בקרב בני 40%•
תיבחן אפשרות לפתח מדד קוגניטיבי בנוסף 17.
ס"למעל נתוני ברוקדיילעיבוד מיוחד של מכון 18.
SHAREעל נתוני סקר ברוקדיילעיבוד מיוחד של מכון 19.

רקע ומחקרמפת מדדים לאומית להזדקנות מיטבית 

SHAREעל נתוני סקר ברוקדיילעיבוד מיוחד של מכון 20.

ס"למונתוני SHAREעל נתוני סקר ברוקדיילעיבוד מיוחד של מכון 21.

SHAREעל נתוני סקר ברוקדיילעיבוד מיוחד של מכון 22.
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על סקר הכנסות והוצאות משק הביתס"הלמעיבוד מיוחד של 23.



הטמעת מפת המדדים  
.  וינט אשל'וינט אשל את מפת המדדים להזדקנות מיטבית כתשתית קונספטואלית של התהליך האסטרטגי של ג'אימץ פורום השותפים האסטרטגיים של ג2020במהלך 

אפיקי  3הותנע תהליך להמשך תיקוף והטמעה של מפת המדדים להזדקנות מיטבית וסומנו , וינט אשל'וגברוקדיילמכון , ס"הלממ ובשותפות עם "בהובלת משרד רה
:פעולה מרכזיים

אשר תכלול המלצה לאימוץ  , במסגרת העדכון האסטרטגי של המועצה הלאומית לכלכלה, מ"קידום החלטת ממשלה על ידי משרד רה–קידום הצעת מחליטים 1.
תתבצע בהמשך על ידי ועדה ייעודית חדשה  [ ובשאיפה גם היעדים]בחירת ואישור המדדים [. על בסיס מפת המדדים]מדדים לאומיים להזדקנות מיטבית 

.  המורכבת מנציגי גופים ממשלתיים העוסקים בתחום הזקנה
.  טיוב והשלמת המדדים להזדקנות מיטבית מול גורמי מחקר ממשלתיים וכן גופים אקדמאיים בתחום הזקנה, המשך מיפוי–המשך תיקוף וביסוס מפת המדדים 2.

יוגדר בהמשך הליך ייעודי  , בנוסף לטיוב המדדים והגדרת מתודולוגיית איסוף. וינט אשל'וגברוקדיילמכון , ס"הלממ ובשיתוף "התהליך הינו בהובלה של משרד רה
.  לבחינת ועדכון המדדים לאור התפתחויות בתחום הזקנה

זאת כמכפיל כוח לצד השימוש  . שימוש במקורות נתונים חדשניים להרחבת היריעה אודות מדדים להזדקנות מיטבית בישראל–זיהוי מקורות נתונים חדשניים 3.
[המכילים לרוב מידע מנהלי או מבוסס דיווח עצמי]במאגרי נתונים ממשלתיים וציבוריים 

הטמעת שפת האימפקט  
אולם ערכה הנוסף והמהותי הוא הפוטנציאל שלה להוות כוכב צפון משותף  , וינט אשל'מפת המדדים להזדקנות מיטבית מהווה נדבך מרכזי בתהליך האסטרטגי של ג

מפת המדדים תאפשר לזהות ולסמן תחומים בהם יש פערים משמעותיים הדורשים התערבות על מנת להתמודד עם אתגרי  . לגורמים השונים הפועלים בשדה הזקנה
. סימון הפערים מאפשר למקד קבוצות בסיכון ואת ההתנהגויות התורמות להזדקנות מיטבית שרצוי לקדם על מנת לצמצם את הפערים. ההזדקנות בישראל בהצלחה

לתכנון ותקצוב של התערבויות להשגת יעדים ושיפור  [  הרצויאוכלוסיות הסיכון וההתנהגות , הפעריםמיקוד ]עבור המדינה מפת המדדים מאפשרת להגדיר קווים מנחים 
ותוטמע על ידי המדינה כמקור נתונים מרכזי  , על כן ישנה חשיבות שהמפה תיתפס ותאומץ כשפה משותפת בקרב הפועלים בשדה הזקנה. במדדים להזדקנות מיטבית

.   המתעדכן ומתפרסם באופן שוטף
|אשל תוביל את הטמעת המפה בשלושה מישורים-וינט 'ג, על מנת לקדם את המשכיות המדידה ושילוב המפה בתהליכי קבלת החלטות

תקדם הוצאה של דוח לאומי ייעודי אשר יציג הנתונים של המדדים  ס"והלמברוקדיילוינט אשל בשותפות עם מכון 'ג–דוח לאומי להזדקנות מיטבית בישראל 1.
.אותם למקבלי החלטותוינגישלהזדקנות מיטבית 

עולם ,  שיח ולמידה עם גורמי ניהול ותכנון מדיניות בממשלה ובשלטון המקומי, וינט אשל תקדם במות של חשיפה'ג–קידום מודעות והכשרה של מובילי שינוי  2.
.  דור העתיד, מעצבי תודעה וסביבה, יזמים חברתיים וטכנולוגיים במגזר השלישי והעסקי, המחקר והאקדמיה
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. וינט אשל חג סביב תיקוף וביסוס תיאוריית השינוי של תוכנית'מדידה והערכה בג, עד היום תפקיד המחקר-התאמת תפיסת המדידה והמחקר למפת המדדים 3.
למעשה נוספו שתי קומות של  . כלכליים-לחשיבת אימפקט בפתרון אתגרים חברתיים[ תוכניות]לאור התכנון האסטרטגי הפוקוס עבר מחשיבה של פיתוח שירותים 

|מדידה ומחקר מעל רמת התוכנית
מדידה זו תתבצע על ידי . בישראל באמצעות המדדים להזדקנות מיטבית+ 65ברמה הלאומית על אוכלוסיית בני " הזזת המחוג"בחינת –ברמת האתגר•

וינט אשל'המדינה ותכוון את פעילות ג
על ההתנהגויות ותפיסות של  [ בנושא ייעודי]בחינת ההשפעה הקולקטיבית של תוכניות ופעולות המוכוונות לסט משותף של מדדים מנבאים –ברמת המהלך •

אשר תכלול מדדים ברזולוציה גבוהה יותר , למעשה מפת המדדים תהווה בסיס ראשוני לפיתוח מפת מדדים ייעודית עבור מהלך24. פרופילים בסיכוי ן
.אשר יסייעו בתהליכי תכנון ומדידת מדיניות[ וכן מדדי מערכתבסיכוי | בסיכון אודות פרופילים ]

על ההתנהגויות ותפיסות  [ בנושא ייעודי]המוכוונת לקבוצת מדדים [ אחת או יותר]בחינת ההשפעה של התערבויות ממוקדת בפלטפורמה -ברמת התוכנית  •
.בדומה למחקרי הערכה ומדידה בעבר אך בהתכתבות עם מפת המדדים של המהלך. בסיכוישל פרופילים 

בהתאם לכך יש צורך בגיוון . תפיסת המחקר החדשה ממצבת את המחקר ומפת המדדים ככלי משמעותי תומך בתכנון אשר מבסס את הקשר בין הקומות השונות
יקודמו יוזמות של מדידה שוטפת אשר יהוו תשתית להמשכיות המדידה ושילובה  , לצד מאמצי המחקר, כמו כן. והרחבת סוגי המחקרים בשלבי התכנון והפיתוח

.תוכנית גם לאחר סיום תהליך הפיתוח ומאמצי המחקר התומכיםאו|ובניהול מהלך 

זקנים בעלי פוטנציאל שיפור כאשר נדרשת השקעה מרובה–פרופיל בסיכון 24.
(LOW HANGING FRUIT) זקנים בעלי פוטנציאל לשיפור בהשקעה יחסית נמוכה –פרופיל בסיכוי 
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רקע

ביקשנו לבחון כיצד ניתן למנף את המסגרת המושגית של מפת המדדים למקד  , 2020לאור התפתחות מגפת הקורונה למשבר לאומי ובין לאומי בתחילת 
לבחון את השפעות מגבלות הקורונה על מדדים  + 65וביצענו סקר בקרב בני ERIלשם כך חברנו למכון מחקר . ולייעל את ההתמודדות המערכתית בחרום

, עד כה הסקר בוצע פעמיים. או הסתגלנות של זקנים בהיבטי חיים שונים בעקבות המגבלות| הממצאים אפשרו לבחון את הפגיעה ו . להזדקנות מיטבית
.  1ומעלה65על מדגם מייצג של בני , הסקר בוצע טלפונית ואינטרנטית. בסוף מאי עם סיום הסגר הראשון ובסוף אוגוסט ערב הסגר השני

| קריטריונים 3שאלות לבחינת מדדים אשר נבחרו לפי 40-בשאלון היו כ
ממגבלות הקורונה[ בסבירות גבוהה]מדד שהושפע -חשיבות1.
לבחון בשאלה בדיווח עצמי [ ומספיק]מדד שניתן –תוקף2.
קיימים נתונים זמינים להשוואה מלפני הקורונה-נקודת השוואה 3.

|מטרות מחקר 3סומנו , מעבר לבחינת ההשפעה על המדדים להזדקנות מיטבית4.
חוסן והמאפיינים המנבאים שלהן| מיפוי קבוצות הסיכון ? במי צריך להתמקד5.
[תפקודית ורגשיתהידרדרות דגש על ]ההידרדרות מיפוי ההתנהגויות שעשויות לתרום באופן האפקטיבי ביותר לבלימת מגמת ? במה צריך להתמקד6.
כיצד לתרגם את ההתנהגויות המקדמות החוסן לכדי תוכניות התערבות אפקטיביות? איך נעשה את זה•

הגרים במוסדות ושחלו בקורונה, למעט זקנים סיעודיים מורכבים1.
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ממצאים מרכזיים
חוסן והמאפיינים המנבאים שלהן| מיפוי קבוצות הסיכון ? במי צריך להתמקד•

במידה הפוגעת בתפקוד היומיומי+ בלפחות תסמין שבריריות אחד הידרדרות זקן שדיווח כי חש 2.

"לחיים אין משמעות, במצב הנוכחי"או על התחושה ש\או דכאון ו| זקן שדיווח על תחושת בדידות ו3.

בין ממצאי הסקר הראשון לשני והתבטא בעלייה מובהקת בשיעורי הדיכאון  [ עלייה מובהקת]נקודות האחוז 7נתון אשר עלה 4.

זקן שדיווח שהיכולות שלו לכסות הוצאות חודשיות נפגעה בעקבות הקורונה5.

[כלכלי| נפשי | בריאותי ]בשניים או יותר ממדים הידרדרות זקן שזוהה עם 6.

בריא ומשמעותי, זקן שדיווח על הגברת תדירות פעילותו בלפחות שלוש פעילויות הקשורות באורח חיים פעיל7.

בין ממצאי הסקר הראשון לשני[ ירידה מובהקת]נקודות האחוז 9נתון אשר ירד בכמעט 8.

2להידרדרות בריאותית תפקודיתזקנים בסיכון 
זקניםאלף300-כהיקף

מאפיינים
מנבאים

כלכליקושי
ערבילמגזרהשתייכות

+85גיל
הקורונהלפנילקויבריאותימצב

כרוניתשבריריותשלהתקבעותעלמעידההנתוןיציבותתחתונהשורה

3רגשיתנפשיתלהידרדרותבסיכוןזקנים
4זקניםאלף470כהיקף

מאפיינים
מנבאים

שבריריות/קדם
כלכליקושי

ערבילמגזרהשתייכות
+74גיל

נשים
עריריות

תמיכהברשתותשחיקהלצדמשמעותיתהחמרהמגמתתחתונהשורה

5כלכליתלהידרדרותבסיכוןזקנים
זקניםאלף200כהיקף

מאפיינים
מנבאים

כלכליקושי
תעסוקתיתנפגעו

הערבילמגזרהשתייכות

פוטרואולעבודחזרולאתעסוקתיתשנפגעוזקניםתחתונהשורה

6ממדיתרבהידרדרותשחווזקנים
[הממדים3בהידרדרותחוו80,000כ]זקניםאלף290כהיקף

מאפיינים
מנבאים

שבריריות|קדם

כלכליקושי
כלכליתאובריאותיתהידרדרותשחווזקנים4מכל3|החמרהמגמתתחתונהשורה

נוסףבממדהידרדרותחוו

7וסתגלנותחוסןשהפגינוזקנים
זקניםאלף200כהיקף

מאפיינים
מנבאים

דיגיטליתאוריינות

תפקודיתעצמאות
הממדיםבכלהסתגלנותביכולתופגיעהשחיקהניכרתתחתונהשורה



שנתית 
ת עבודה רב 

תכני

אתגר ההזדקנות לאור קורונה  

'פרק א
2חלק 

מהלכים ליצירת אימפקט לאומי
1חלק 

2020אתגר ההזדקנות 

ממצאים מרכזיים
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ממצאים מרכזיים
כיצד לתרגם את ההתנהגויות המקדמות החוסן לכדי תוכניות התערבות אפקטיביות? איך נעשה את זה•

ולאור הממצאים על השחיקה במערכות  , בהתאם לכך. שני הסקרים שבוצעו התמקדו רק בשתי שאלות המחקר הראשונות שצוינו
|כיווני פעולה להמשך3זוהו , התמיכה של הזקן

פיתוח כלים לאיתור וזיהוי קבוצות בסיכון בדגש על זקנים במצוקה תלת ממדית1.

מיפוי התערבויות אפקטיביות לקידום התנהגויות מעודדות חוסן ושימור תעסוקה2.

המשפחה המטפלת והמערכות התומכות בקהילה  : תמיכה וחיזוק רשתות תמיכה3.
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תאוריית השינוי ועקרונות מנחים לפעולה

שנתית 
ת עבודה רב 

תכני

ארציתברמהתשתיותעלנשעניםהמהלכיםרוב,כתפיסה
גדוליםהיקפיםוהפוגשותארציתהפרוסות–פלטפורמות–

מההשקעותניכראחוזהמהוותאו|והיעדאוכלוסייתשל
המשאביםאתלנתברצוןמתוךזאת.בזיקנההציבוריות

כיהבנהומתוךמניעהשללכיווניםהיוםכברהמושקעים
במשךמרובותהשקעותדורשתחדשהפלטפורמההקמת

חלקן.כאלהפלטפורמות11מופוהעבודהבמהלך.שנים
מערכת|התהוותבתהליךוחלקןומסורתיותוותיקות
לשירותיםמחלקות,חוליםבתי,חוליםקופות,הסיעוד

תעסוקהמרכזי,תומכותקהילות,יוםמרכזי,חברתיים
בלתיפלטפורמותסומנובנוסף.ועודהכווןמרכזי,עירוניים

הרדיו,הטלוויזיה,מטפליםמשפחהבניכגוןפורמליות
.הזקןעלהשפעהלהן,מדיהוהניו

בתהליךגובשהאשרמיטביתלהזדקנותהמדדיםמפת
מחקרבסיסועל,ממשלהמשרדי7עםמשותףעבודה

.הפעילותאתשיכווןהמשותףהמצפןאתתהווה,מקיף
ומאפשרתמשלימיםומדדיםעלמדדיכוללתהמפה
למדינותביחסבישראלההזדקנותמצבאתלמדוד
.להשגהיעדיםולהציבהפעריםאתלזהות,אחרות

,[יותראואחד]מרכזיממשלתימובילנדרשמהלךלכל
רלבנטייםנוספיםגורמיםעםהעבודהלשילובאחראיאשר

כלסביב.היעדאוכלוסיותמולהעבודהוסנכרוןבממשלה
מסוכניהמורכבשותפיםשלבינמגזרישולחןיבנהמהלך
.המהלךלקידוםהרלבנטייםהשינוי

לצורךומחקרנתוניםשלהשלמהנדרשתהמהלכיםבכלל
ניתוח,היקפםואמידתלהידרדרותבסיכוןהפרופיליםזיהוי

הרלבנטייםהמדדיםבחירת,הקיימותהפלטפורמותשל
שלמערךנדרשבהתאם.עבורםיעדיםוקביעתלהצלחה

.המהלךוברמתתכניתכלברמתמדידה

מפת מדדים להזדקנות מיטבית 

מוביל ושותפיםשינוי בפלטפורמות מרכזיות

מדידת התקדמות
בקרבהמנבאיםבמדדיםפעריםלצמצוםמוכווןמהלךכל

חמישה.מדדבאותולהידרדרותבסיכוןהמצוייםפרופילים
הפרטברמתישיראימפקטלהשגתמכווניםמהלכים
עלישפיעאשרבמערכתלשינוימכווניםנוספיםושלושה

.הפרטברמתשינוי

פרופילים בסיכון

המיקודוהסבתמניעהשלתפיסהמונחתהתוכניתבבסיס
וסיכוילהידרדרותסיכוןהמהוויםלצמתיםוהמשאבים
שלבבכלאפשריתשהמניעההיאהתפיסה.לצמצומה

והעיתויהזמןעםיורדתשלההאפקטיביותאולם.בחיים
.לאדםומאדםלנושאמנושאמשתנההנכון

הפרטבהתנהגותשינויעללהשפיעמבקשתהתוכנית
ביןשילובמחייבהדבר.מיטביתהזדקנותשלבכיוונים

לבין[והיכולותהידע,המוטיבציה]הפרטשלהאחריות
פורמליותהבלתיהמערכותושל,המדינהשלהאחריות

.ביניהןוהאינטראקציה,הרלבנטיות

שינוי בהתנהגות הפרט גישת מניעה  

מהלכים להשגת אימפקט
בנוימהלךכל.אסטרטגייםמהלכים8-ממורכבתהתוכנית

הפועלות,משלימותרוחבופעולותתוכניותשלמאוסף
עוסקותהתוכניות.מצטברתהשפעהלהשגתבמשותף

ופעולותחדשיםפיתוחאוקיימיםשירותיםשלבהתאמה
מודעותקידום,שינויסוכניבהכשרתעוסקותהרוחב

ודיגיטלדאטהשלתשתיותיצירת,תומכתורגולציה
.שותפיםורתימת
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בזקנים סיעודיים בקהילה ובמוסדות ות.מטפלים1.

רשות מקדמת הזדקנות מיטבית 2.

דיור נגיש 3.

|בחירת המהלכים 
גורמי החוסן ודרכי הפעולה האפקטיביות, על בסיס מחקר העוקב אחר אוכלוסיות הסיכון–בהתאמה לקורונה •
מבוסס על שיח מתמשך עם השותפים ותהליכי התכנון שלהם  –התאמה לכיוונים האסטרטגיים של המשרדים השותפים •
על בסיס למידה מהעולם ומיפוי כיווני מדיניות ופעולות חדשניות להזדקנות מיטבית  •
וינט ישראל'תוך מתן דגש לזקנים הפגיעים ביותר כחלק מהשליחות של ג•

מהלכים ליצירת אימפקט לאומי

שנתית 
תכנית עבודה רב 

חוסן אישי וניהול תקופת החיים החדשה 1.

אוריינות דיגיטלית  2.

תעסוקה איכותית  3.

שייכות חברתית  4.

ניהול בריאות ותפקוד  5.

|מהלכים ממוקדי מערכת |מהלכים ממוקדי פרט 
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תכני

מדדים
מנבאים

גורם מנבא רוחבי אשר משפיע על כל קבוצות המדדים –אוריינות דיגיטלית 

מהלכים

פעולות  
רוחב

בזקנים סיעודייםים.מטפלות

תעסוקה 
איכותית 

חוסן אישי  וניהול  
תקופת החיים החדשה שייכות חברתית ניהול בריאות 

ותפקוד

דיור נגיש רשות מקדמת הזדקנות מיטבית

אוריינות 
דיגיטלית מיקוד פרט

מיקוד מערכת

חקיקה ורגולציה| כלכלה התנהגותית | קידום מודעות |  הכשרות וידע |  טכנולוגיות  | דאטה ומחקר 

ניהול בריאות
בעלי אוריינות 50%-כ

בריאות נמוכה

-התמדה | יישום 
שיקום•
תרופות•

אורח חיים פעיל
28%השתתפות בתעסוקה 

השתתפות בפעילות 
39%חברתית 

|רישות 
מערכות תמיכה•
חברים| בני משפחה •

מוכנות כלכלית

אוריינות פיננסית 
'נק13.7/21

|  חסכון | נכסים | הכנסה 
תעסוקה מותאמת

אורח חיים בריא
BMI–מיקוד לזקנה

|עישון 16.9%
ליטר אלכוהול1.9

*תזונה ים תיכונית

-פעילות גופנית 
מאומצת| מתונה 



גורם מנבא רוחבי אשר משפיע על כל קבוצות המדדים –אוריינות דיגיטלית 

מדדי  
המהלך

פעולות  
רוחב 

+60מרכזי אפ 
ומרחב וירטואלי

קהלי יעד
פרופילים

שינוי    
בפלטפורמות

מרכזיות

המהלךמטרת

התנהלות פיננסיתניהול בריאות
| חיסכון | נכסים | הכנסה 

תעסוקה מותאמת
אוריינות פיננסית

אורח חיים פעיל
תעסוקה

תמיכה' מע: רישות
פעילות חברתית

אורח חיים בריא
תזונה

אלכוהול| עישון 
BMI

פעילות גופנית

60כל אזרח בהגיעו לגיל 
עולים  | מגזר חרדי | מגזר ערבי | מעמד ביניים ומטה  

שירותים 
בקהילה ובעסקים

הגדרת זכאות להיערכות  
,    להזדקנות מיטבית

תמריצים למעסיקים ולפרט 

ויצירת תו תקן לשירותים מכווני חוסן אישי, להטמיע תפיסות  ולהתאים שירותים ומענים בקהילה לעבודה עם מבוגרים

מענה מותאם לפרופילים ומערכת לניהול  , [פיזי ווירטואלי]כלים להכוון אישי , הכשרות וסדנאותהכוללתבל הכרה כתשתית לאומיתלק
בקרה ומדידה, מידע

התנהגויות כלכליות לקראת  
הפרישה וההשפעה על  

המשק ועל הפרט
מודלים לרגולציה תומכת  

הזדקנות מיטבית

,  סוכני שינוי ברשויות מקומיות
עיתונות ותקשורת אקדמיה

עצמית ומודעות  גילנותשינוי 
להזדקנות מיטבית  

שימוש בכלים של כלכלה  
התנהגותית לשינוי התנהגות

הקמת מרחב וירטואלי

.שנות חיים100בריאותיים וחברתיים בעידן של , כלכליים, העלאת המודעות והנעה להתנהגות מושכלת של הפרט בהיבטים אישיים

אוריינות בריאות
התמדה

חקיקה ורגולציהטכנולוגיותקידום מודעותהכשרות וידעדאטה ומחקר

מוכוונת לזקנה עצמאיתלעודד פעילות להזדקנות מיטבית רשות מקומית

מהלך חוסן אישי וניהול תקופת החיים החדשה 

והכלים  , המהלך מתמקד בקידום המודעות. הגידול בתוחלת החיים נולדה ההבנה כי נדרשת היערכות לשנות החיים הארוכות בכדי להבטיח הזדקנות מיטבית עםרציונל
.להיערכות להזדקנות60בקרב הפרט להזדקנות מיטבית וביצירת התנאים והתמריצים במערכת על מנת לייצר זכאות אישית לכל אזרח מגיל 

בפיתוח עם השותפים

'פרק א



תיאור מפורט למהלך   

הבעיהותיאוררקע
אנו נוכחים ביצירה של תקופת חיים , בעידן שבו תוחלת החיים בעולם ובישראל עולה

.  'תקופת החיים החדשה'המכונה , ואילך60החל בגילאי , חדשה בחייו של האדם
שנות החיים  . מתרחש לרוב גם תהליך הפרישה של האדם מעבודה, במהלך תקופה זו

והנתונים מצביעים כי קיים צפי לגידול  , מבעברשלאחר היציאה לפרישה התארכו יותר 
. משמעותי ומואץ של מספר המבוגרים בתקופה זו

.  משמעותי בחיי האדםאירוע אך מהווה , חד פעמיאירוע הפרישה מעבודה אמנם 
אירועי  43והוא מדורג במקום העשירי מתוך , השלכותיו מתמשכות וארוכות טווח

לרוב עובר האדם מחיים פעילים עם  , עם הפרישה מעבודה. החיים המלחיצים ביותר
ללא שגרות -סדר יום מלא והכנסה קבועה לשלב חדש וממושך , זהות מקצועית

אתגרים אלה  . וללא תפקיד או מטרה ברורים, ירידה משמעותית בהכנסות, מוגדרות
מציבים את האדם בסיכון מוגבר להידרדרות בבריאות הפיזית , ללא הכנה או מענה

.עליה במצבי בדידות ומצוקה כלכלית, פגיעה בתחושת המשמעות והערך, והרגשית
2/3כ.המנדטוריהפרישהלגילמגיעיםבישראלאזרחים70,000-כשנהבכל

להתמודדנאלציםוהםעבודתםבמקוםלפרישהוהכנהכליםמקבליםלאמהפורשים
ובסיועבכוחותיהם',החדשההחייםתקופת'בשישהנוספיםוהאתגריםהפרישהעם
.וזמיניםשקיימיםככל,המשפחהבני

בעלולהיותלהמשיךהאדםעל,מיטביתבצורהלהזדקןכדיכימראיםמחקרים
משאביואתולנהללשמור,לחברהשייכותתחושתעם,וערךמשמעותתחושת

.המשתנהלעולםולהסתגלוהרגשייםהכלכליים,החברתיים,הבריאותיים
להכיר–והמדינההתעסוקהעולם,הקהילה,המשפחה–הסובבתהחברהעל,בנוסף

.הדרושותההתאמותאתולייצראלובצרכים

הרצויהאימפקט
תקופת החיים  'חיזוק החוסן האישי של האדם ופיתוח יכולות הניהול שלו את 

ולקראת תהליכי ההזדקנות בהמשך בצורה מושכלת ביחס  , בחייו' החדשה
.  הבריאותית והחברתית, הכלכלית, להתנהלותו האישית

השינוי הרצוי ברמת הפרט יתבטא במודעות לצורך להיערך לפרישה ולנהל את  
מוטיבציה ללמוד מיומנויות חדשות שיסייעו לאדם להשפיע  , תהליכי ההזדקנות

חיזוק או פיתוח מיומנויות המגבירות חוסן אישי כגון , על הזדקנותו המיטבית
אוריינות דיגיטלית וחיזוק או הרחבה של  , אוריינות פיננסית, אוריינות בריאותית

.המיומנויות החברתיות וקהילתיות של האדם

חוסן אישי וניהול תקופת החיים החדשה 

שנתית 
ת עבודה רב 

תכני

'פרק א
2חלק 

מהלכים ליצירת אימפקט לאומי
1חלק 

2020אתגר ההזדקנות 



מרכזיותפלטפורמות
60הקמה והרחבה של המרכזים כפלטפורמה להכוונה להזדקנות מיטבית למבוגרים  בגילאי -+ 60רשת מרכזי אפ 

.והשגת ההכרה בהם כתשתית לאומית, ומעלה
.  לעידוד להזדקנות מיטבית המרכזים יקבלו הכרה כתשתית לאומית[ הדרכות ליווי וסדנאות ]בניית הכלים 

אישייםפיתוחתהליכי,מיומנויותרכישת,הכשרה,למידהתהליכייתקיימוזהבמרחב–והכוונהללמידהוירטואלימרחב
+[60אפמרכזיללאגאוגרפיםבמקומותכוללמענהיצירת]לאומיתכתשתיתהואגםויוכר,נוספים

החייםבתקופתמבוגריםעםהעבודהומודלתפיסותשלוהתאמההטמעה-ובעסקיםבקהילהמגווניםשירותים
לשירותיםמותאםתקןתוויצירת,הפרטיבמגזרכוללבקהילההקיימיםשוניםמסוגיםומעניםשירותיםבקרבהחדשה

.אלה

רוחבפעולות
עלוהשפעתןהפרישהלקראתהפרטשלהכלכליותההתנהגויותלבחינתונתוניםידעשלתשתיתיצירת–ודאטהמחקר
.לפעולההפרטלהנעתכליםאיתור;מיטביתהזדקנותתומכתלרגולציהבעולםמודליםשללמידה;הפרטועלהמשק

וברשויותבממשלהמקצועאנשי,קהלדעתעלהשפעהבעלי,שינויסוכנישלהמודעותוקידוםהכשרות–וידעהכשרות
אודותועמדותתפיסותלשינויהתערבותפעולותשלפיתוח;ועודבאקדמיה,בתקשורת,עסקייםארגונים,המקומיות

.מיטביתלהזדקנותההערכותלחשיבותמודעותוקידום,עצמיתוגילנותגילנות
ותותמריציםיצירת;מיטביתלהזדקנותלהיערכות60מגילאזרחלכלהמדינהמטעםזכאותהגדרת–ורגולציהחקיקה

והנעההזכאותלמימושלפרטתמריציםיצירת;אחריםובמגזריםבקהילההקיימיםהשירותיםלמגווןלהתאמהתקן
.הזדקנותועללהשפיעבידושיסייעוומיומנויותכליםלרכישתלפעולה

שנתית 
ת עבודה רב 

תכני

'פרק א
2חלק 

מהלכים ליצירת אימפקט לאומי
1חלק 

2020אתגר ההזדקנות 

תיאור מפורט למהלך   

המענה
מושכלותלבחירותהאדםאתלעודדמכווןהמהלך
תקופת'שלבעידןמותאמותהתנהגויותולאימוץ

ביצירתנתמקדהמהלךבמסגרת.'החדשההחיים
לכל,המדינהמטעםותמרוץאישיתזכאותמתן

לקבללאדםתאפשרהזכאות.60לגילבהגיעואזרח
,האישיהחוסןלחיזוקרלוונטיותומיומנויותכלים,ידע

לנהלהמנתעל'החדשההחייםתקופת'לולהערכות
הואהמהלךשלייחודו.הזדקנותואתשייטיבבאופן

ממשלה]הציבוריהמגזרשלאחריותבלקיחת
לקראתהאזרחיםאתולהכיןלכוון[מקומיותורשויות

תמריציםיצירתבאמצעות'החדשההחייםתקופת'
לפעולהפרטשלהאחריותלצד,זאתלעשות

.זוחייםתקופתולנהללתכנן,בהתאם

מהלך חוסן אישי וניהול תקופת החיים החדשה 

בסיכוןופרופיליםיעדאוכלוסיות
בדגש  , 60המהלך מתייחס לכל אזרח בהגיעו לגיל 

מבוגרים ממעמד  | על קבוצות עם המאפיינים הבאים
,  החברה הערבית, אקונומי בינוני ומטה-סוציו

פריפריה חברתית וגאוגרפית ושימת דגש על הנגשה  
.  תרבותית ושפתית לקבוצות עולים ממדינות שונות



גורם מנבא רוחבי אשר משפיע על כל קבוצות המדדים –אוריינות דיגיטלית 

מדדי  
המהלך

פעולות  
רוחב 

קהלי יעד
פרופילים

שינוי    
בפלטפורמות

מרכזיות

המהלךמטרת

התנהלות פיננסיתניהול בריאות
| חיסכון | נכסים | הכנסה 

תעסוקה מותאמת
אוריינות פיננסית

אורח חיים פעיל
תעסוקה

תמיכה' מע: רישות
פעילות חברתית

אורח חיים בריא
תזונה

אלכוהול| עישון 
BMI

פעילות גופנית

אוריינות בריאות
התמדה

רציונל

נותני שירותים

להידרדרותעצמאיים בסיכון | עצמאיים רשת| העדר גישה למכשיר קצה  ד או נמוכה.העדר א

גופי הדרכה

מימון ציוד ורישות•

תן תקן להנגשה•
ד לאומי לזקנה.מדד א•

תומכותתמיכה בטכנולוגיות •

TTTהכשרות , הרצאות, סדנאות, ליווי והכוונה בפיתוח קורסים הכשרות לקהל היעד ומעגל  
מיידי

ותוכניות ייעודיות לקהלי  , עסקים, מוניציפלי, בנקים, הכשרת מתווכים בגופי מפתח כגון קופות חוליםהכשרת מתווכים דיגיטליים
לקידום עצמאות דיגיטלית בצריכת השירותים[ בתחומי חיים מרכזיים כגון מיצוי זכויות]היעד 

הגדרה של : מדדים חסרים•
היקף השינוי המצופה

שימושים וציוד  : נתונים חסרים•
עדכניים ורלוונטיים

•ROI– למערכות  חיסכון
השונות

נותני שירותים  –סוכני השינוי •
מפתחים, גופי הדרכה, מרכזיים

כיצד , מאפייני זקנה–פערי ידע •
כיצד , להקנות עצמאות דיגיטלית

את השירותיםולהנגישלהתאים 

קהל היעד ומעגל תמיכה  •
מיידי

נותני שירותים ומוניציפלי•
שימור מול ממשלה•
מפתחי סביבות•

ציוד קצה מותאם מסובסד•

פריסת רשת מלאה •
ומסובסדת

סביבות מותאמות•

.בתחומי החיים המשמעותיים של האזרח ומעגלי התמיכה המיידייםדיגיטלהקניית עצמאות בשימושי 
חיבור לרשת וסביבות  , לצד גישה למכשיר קצה מתאים, התומכים בתחומי חיים משמעותייםדיגיטלכחלק מהזדקנות מיטבית נדרשת עלייה בהיקף ואופי שימושי 

הכשרת גופים בעלי ממשק משמעותי  , .ד.המהלך מתמקד באיתור והכשרת נעדרי א. בזקנהדיגיטללגבי שימושי והאקוסיסטםושינוי עמדות בקרב הפרט , מתאימות
.וקידום חקיקה בתחום הנגישות לדיגיטציה, של זקנים וטכנולוגיה

חקיקה ורגולציהטכנולוגיותקידום מודעותהכשרות וידעדאטה ומחקר
UX | UI השכלה והטמעת תו תקן להנגשת הסביבות הדיגיטליות, שינוי עמדותמפתחים התאמת סביבות דיגיטליות

ירידה תפקודית ראשונית

בפיתוח עם השותפיםמהלך אוריינות דיגיטלית

'פרק א



תיאור מפורט למהלך   

הבעיהותיאוררקע
להתנהלותנדרשיםאשרהרלוונטיוהידעהכישוריםמכלול"כמוגדרתדיגיטליתאוריינות
הדיגיטליתבסביבההשליטה.1"ותעסוקתיאזרחי,חברתיבהקשרדיגיטליתבסביבה
פנאי;בריאחייםאורחקידום;נבונהפיננסיתהתנהלות:החייםתחומיכלעלמשפיעה

והשתתפות;החייםלאורךלמידה,ויזמותתעסוקה;החברתיתהרשתוחיזוקאיכותי
פעריםוהעמקתשוויוןאיליצירתתורםדיגיטליתאוריינותהעדר,כןעל.פעילהאזרחית

.חברתיים
עלחיוביתהשפעהיש+65בניבקרבובאינטרנטבמחשבלשימושכימצאומחקרים
תחושת,הסובייקטיביתהרווחהתחושת:ביניהם.רביםחברתיים-פסיכוהיבטים

הגברת,העצמיהדימויחיזוק,ורגשיחברתיבידודהפחתת,ותמיכהחברתיתקישוריות
הנוגעבכלחיוביותעמדותואימוץהעצמאותשיפור,העצמיוהביטחוןהמסוגלותתחושת

ומאטיעילההחלטותלקבלתתורםחדשותטכנולוגיותאימוץ.כלליבאופןלהזדקנות
חרדהלהפחיתניתןבאינטרנטשימושבאמצעות.וקוגניטיבימנטליבתפקודהידרדרות

.הרפואילמצבהמודעותוהגברתהידעהעמקתידיעל,בריאותיותמבעיותהנובעת
עלויותשלהפחתהלראותניתןדיגיטליותמיומנויותשהפגינוזקניםבקרב,מזאתיתרה

.2הרפואיהטיפול
ידי-עלהשנהמאיחודשבמהלךשנערךסקר.הקורונהמשברלאוריותראףחיוניהדבר

אחדהינהותיקיםאזרחיםבקרבדיגיטליתאוריינותכימצא,ERIומכוןאשלוינט'ג
ביותרהמשמעותיים-ומשברדחקמצביעםלהתמודדהיכולתמשמע–החוסןממנבאי
הבידודומדיניותהקורונהנגיףכיבכךלהכיריש,בנוסף.הביתיהבידודבתקופת
להיותהפךמחדלכברירתדיגיטלבו,חדשמצבמייצרבעקבותיושנגזרהחברתי

אורייןשאינוומי,העולםעםתקשורתוקיוםשירותיםלצריכתלאזרחיםהיחידההאופציה
.קשותנפגעתחייוואיכותהישראליתהציבוריותשלהיומיוםמחיימודרדיגיטלי

הרצויהאימפקט
הותיקבתחומי החיים המשמעותיים של האזרח דיגיטלהקניית עצמאות בשימושי 

.  ובמעגלי התמיכה המיידיים
לצד גישה למכשיר  , הדיגיטלהשינוי יבוא לכדי ביטוי בעלייה בהיקף ואופי שימושי 

ושינוי עמדות בקרב הפרט , חיבור לרשת וסביבות מתאימות, קצה מתאים
.  בזקנהדיגיטלבאשר לשימושי והאקוסיסטם

,השוניםהמהלכיםבמסגרתיתבצעדיגיטליותביכולותהנדרשלשינויהמדדים
.היעדקהלישלהשוניםהמאפייניםלאור

מהלך אוריינות דיגיטלית

שנתית 
ת עבודה רב 

תכני

'פרק א
2חלק 

מהלכים ליצירת אימפקט לאומי
1חלק 

2020אתגר ההזדקנות 

.1Nimrod, G. (2010). Seniors’ online communities: A quantitative content analysis. The Gerontologist, 50(3), 382-392.

.2Hong, Y. A., & Cho, J. (2017). Has the digital health divide widened? Trends of health-related internet use among 
older adults from 2003 to 2011. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 72(5), 

856-863.



מרכזיותפלטפורמות
ותוכניות , עסקים, מוניציפלי, בנקים, בגופי מפתח כגון קופות חוליםדיגיטליםהכשרת מתווכים -נותני שירותים 

לקידום עצמאות דיגיטלית בצריכת השירותים[ כגון מיצוי זכויות)בתחומי חיים מרכזיים , ייעודיות לקהלי היעד
TTTהכשרות , הרצאות, סדנאות, הכשרות לקהל היעד ולמעגל הקרוב בליווי והכוונה בפיתוח קורסים-גופי הדרכה 

השכלה והטמעת תו תקן להנגשת הסביבות  , התאמת סביבות דיגיטליות באמצעות שינוי עמדות- UX|UIמפתחי 
הדיגיטליות

פעולות רוחב
פיתוח ויישום , גיבוש מדדים משותפים ושפה משותפת; פיתוח פלטפורמות לאיסוף וניתוח דאטה-דאטה ומחקר 

|כולל. שיטות למדידה והערכת הצלחה
פיתוח של מדדים חסרים שישמשו להגדרה של היקף השינוי המצופה•
השלמת נתונים חסרים אודות שימושים וציוד עדכניים ורלוונטיים•
אפשרי למערכות השונותוחיסכון –ROIבחינת  •

הכשרות וידע
ידי צוות רוחבי עם מומחיות בקהלי היעד השונים-פיתוח גוף ידע מתמחה לכלל האוכלוסיות על•
מפתחים, גופי הדרכה, נותני שירותים מרכזיים–סוכני השינוי •
כיצד , כיצד להקנות עצמאות דיגיטלית, פיתוח ידע אודות אוריינות דיגיטלית ומאפייני הזקנה–פערי ידע •

את השירותים ולהנגישלהתאים 
הקמת סביבות מותאמות, פריסת רשת מלאה ומסובסדת, השגה והנגשה של ציוד קצה מותאם מסובסד-טכנולוגיות 

פיתוח מדד לאומי לאוריינות דיגיטלית  לזקנה, קידום תן תקן להנגשה, קידום מימון לציוד ורישות-חקיקה ורגולציה  
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תיאור מפורט למהלך   

המענה
אוריינותנעדריוהכשרתבאיתורמתמקדהמהלך

שלמשמעותיממשקבעליגופיםהכשרת,דיגיטלית
הנגישותבתחוםחקיקהוקידום,וטכנולוגיהזקנים

|עיקרייםחסמיםלארבעהמענהנותן.לדיגיטציה

לרשתלחיבוראוקצהלמכשירינגישותהעדר.1
[בישראלותיקיםאזרחיםאלף380]האינטרנט

ואוריינותבטכנולוגיהשימושמיומנויותהעדר.2
[בישראלותיקיםאזרחים500,000-כ]דיגיטלית

חיבור  , חסם כלכלי באשר לרכישת טכנולוגיה. 3
לאינטרנט וקורסי הכשרה

העדר מוטיבציה בשל חסמים תרבותיים ותפיסתיים . 4
או חוסר הבנה והכרה בערך

מהלך אוריינות דיגיטלית

אוכלוסיות יעד ופרופילים בסיכון
| בעלי סיכון להידרדרות | אזרחים ותיקים עצמאיים 

| במצב של ירידה תפקודית ראשונית 
בעלי אוריינות  | חסרי אוריינות דיגיטלית בכלל 

או חסרי גישה למכשירי קצה או , דיגיטלית נמוכה
.לשימוש ברשת
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התנהלות פיננסיתניהול בריאות
| חיסכון | נכסים | הכנסה 

תעסוקה מותאמת
אוריינות פיננסית

אורח חיים פעיל
תעסוקה

תמיכה' מע: רישות
פעילות חברתית

אורח חיים בריא
תזונה

אלכוהול| עישון 
BMI

פעילות גופנית

אוריינות בריאות
התמדה

מרכזי תעסוקה  
וירטואלי   | פיזי 

מיקוד בחברה ערביתמבוגרים בסיכון להיפלט משוק העבודההמעוניינים לחזור לשוק העבודה|45-75בני 

מעסיקים

התאמת חוק פרישה לתוחלת  
,  הדיסריגארדביטול , חיים

לפרט ולמעסיקים  תמרוץ
להמשך עבודה וליזמות

צורות העסקה  . וגילנותמודעות להזדקנות מיטבית . 'וכולניהול רב דורי , כלים לשימור עובדים מבוגרים, כישורי עובדיםLLLהטמעת 
.כולל פתרונות טכנולוגים. שונות

וגילנותמודעות להזדקנות מיטבית . כישורים לעולם עבודה משתנה. הוספת כלים לאוריינות פיננסית ודיגיטלית|  עדכון המרכז הפיזי 
.כולל פתרונות טכנולוגים מתקדמים. לוירטואליומעבר המרכז גם . חידוד המענה מכוון פרופילים. עצמית

מחקר בשיתוף  , עלות תועלת
מכון אהרון

קידום מודעות והקניית כלים  
בקרב מעסיקים קובעי  

מדיניות והזקנים עצמם על  
החשיבות והדרך להמשכיות  

בתעסוקת מבוגרים

בקרב פרט ומעסיקיםגילנות
התנהגותית  שימוש בכלכלה 

לשינוי עמדות והנעה לפעולה

פתרונות טכנולוגיים לקידום  
תהליכי  –תעסוקת מבוגרים 

,  קורות חיים חלופיים, מיון
עבודה מרחוק והעסקה גמישה

על מנת לחולל הזדמנויות לשילוב  -הן ברמת המעסיקים והן ברמת המדיניות , המהלך מתמקד בהעלאת המודעות וביצירת התנאים והתמריצים הן ברמת הפרט
מחדש של מבוגרים ולשימור עובדים מבוגרים במקומות העבודה ולקדם את תעסוקת המבוגרים בישראל

חקיקה ורגולציהטכנולוגיותקידום מודעותהכשרות וידעדאטה ומחקר

רשויות | מוסדות 
הכשרה  

.ומיומנויות לעולם עבודה חדש עבור מבוגריםLLLהטמעת 

מהלך תעסוקה איכותית

.  שנות חיים100-תוך התאמות שוק העבודה ל45שיפור בשיעורי התעסוקה של מבוגרים בשוק העבודה החל מגיל 

בפיתוח עם השותפים

'פרק א

מדדי  
המהלך

פעולות  
רוחב 

קהלי יעד
פרופילים

שינוי    
בפלטפורמות

מרכזיות

המהלךמטרת
רציונל
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הבעיהותיאוררקע
,העבודהבעולםהמתפתחיםהשינוייםעםיחדהחייםבתוחלתהשינוייםבחינת
טובהבריאותישהנוכחיתבתקופהשלמבוגריםבעוד:משמעותייםפעריםמציפה
המנדטוריהפרישהגיל,היוםעדמשהכרנוגבוהותוקוגניטיביותפיזיותויכולות

ביחסהוכללוואף,החמירואלא,השתנולאמבוגריםלעובדיםביחסוהתפיסות
להיותנדרשהאדםבהמציאותנוצרה.לחייהםהחמישיבעשורכברלעובדים

הפרישהגיללאחרגםעשוריםכשנילמשךבממוצעעצמואתלכלכלמסוגל
ולאהמבוגרהעובדאתמדירההנוכחיתהתעסוקתיתהמציאותאולם,הרגולטורי
זאת.בעתידוהזדקנותוחייולהמשךהנדרשכלכליחוסןלהבטיחלומאפשרת

,אישילחוסןעוגןאלא,להכנסהמקוררקאינהעבודהכימצביעיםמחקרים,ועוד
אנו,האישיהכלכלילסיכוןמעבר.גבוהונפשיפיזיולתפקודעצמיתזהותלתפיסת

להתדרדרעלולים,כלכליתבטוחיםשאינםמבוגרים.לאומיכלכליסיכוןגםצופים
שירותיעללהסתמךיאלצוהם,ורגשיתקוגניטיבית,פיזיתתפקודיתמבחינהגם

עלמשמעותיכלכליעומסקייםהיוםכברכאשר,הבריאותשירותיועל,הרווחה
.הציבוריתההוצאה

|הנתוניםתיאורלהלן
.גדולהבצניחההנתונים55ומגיל45מגיללרדתמתחיליםהתעסוקהשיעורי•

מועסקים22%ורק,44-35-הבניבקרב85%לעומת,55-64מבנימועסקים69%
.1ומעלה65מגיל

2018ס"למ, שנתון סטטיסטי1.

2020, משרד העבודה והרווחה2.

(2016)ח משרד האוצר "דו3.

מהלך תעסוקה איכותית 

נפגעהשתעסוקתםהמבוגריםהעובדיםשלשחלקםלעובדהעדיםאנוהקורונהבתקופת•
וכי,באוכלוסייהבתעסוקההכללימחלקםגדול[משמעותיתפגיעהשחווענפיםבאותם]

.2צעיריםעובדיםשלמזהיותרנמוךלעבודהלחזורשלהםהסיכוי
.3לנשים30%-ולגברים15%הואהפרישהלאחרהממוצעההכנסהאובדן-התחלופהיחס•
.מפנסיההכנסהללאהפרישהגילמעלמהמבוגרים55%•
לגדולשעלולאחוז-בעוניחיים65גילמעלהישראליםמהמבוגרים20%-כ,2020בשנת•

.הקרובותבשנים
תעסוקה,גילית-רבתעסוקה–עדכניתפיסותמערךעלהמבוסס,חדשלמודלנדרשיםאנו

המדינה,החברהבקרבהמודלהטמעת.חייםשנות100שלבעידןקריירהוניהולופיתוח,חדשה
חברתיצמיחהומנועמענהולשמשהאזרחיםלצרכימענהיהווהוכך,התעסוקהבשוקובמיוחד

.וכלכלי

בסיכוןופרופיליםיעדאוכלוסיות
מבוגרים,העבודהבעולםולהשתלבלחזורהמעוניינים45-75לבנימכווןהמהלך

בנשיםמיקוד,שוחקיםמקצועותבעלי,התעסוקהמעולםלהיפלטבסיכוןהנמצאים
הערביתובחברה



תיאור מפור למהלך   

מרכזיותפלטפורמות
המודעותהעלאת,גיליתרבהעסקהוקידוםעידוד–מבוגריםתעסוקתמקדמיוארגוניםמעסיקים
LLL[Lifeגישתשילוב,מבוגריםעובדיםליתרונות Long Learningכליםאימוץ,[החייםלאורךלמידה
מוצלחתלהזדקנותמודעותקידום,שונותעבודהצורות,דורי-רבוניהולמבוגריםעובדיםעללשמירה

חדשעבודהלעולםומיומנויותLLLלהטמעתמקצועיתלהכשרהמוסדותבקרבגםכולל,עצמיתוגילנות
.מבוגריםעבור

למידהתהליכי,סדנאותהפוניםלרשותיעמדובהאשרדיגיטליתתשתיתתבנה–דיגיטליתתשתית
שיאובחנושוניםפרופיליםלפייינתןהמענה.מרחוקפרטניוליווימקצועיותהסבות,הכשרות,מקוונת
,בשוקקיימיםשחקניםזיהויאופיתוחבאמצעותאם,בתעסוקהטכנולוגייםכליםיופעלו.לתהליךבכניסה

התשתית.['וכדVRבאמצעותאימון,תעסוקתילאימוןאפליקציה]מבוגריםעבודהלמחפשימותאמים
לפריפריהלרבות]ארצימענהשיספקוכך,הפיזייםלמרכזיםובמקבילבשילובתתקייםהדיגיטלית
.[והגיאוגרפיתהחברתית

רוחבפעולות
בניית מחקר שמטרתו לבדוק את ההשלכות של אי תעסוקת מבוגרים בהיבטים רחבים  –מחקר ודאטה 

לאור תוצאות המחקר יגובשו  . וחוסן נפשי הן על הפרט והן על המשק והחברה, חוסן כלכלי, של בריאות
לקידום תהליכי הזדקנות  , מסקנות והמלצות למדיניות לפי פרמטרים ופרופילים שונים באוכלוסייה

.  מיטבית
הגילנותפיתוח של פתרונות טכנולוגיים לקידום תעסוקת מבוגרים ולפריצת דרך בתחום –הכשרות וידע

.  עבודה מרחוק והעסקה גמישה, קורות חיים חלופיים, הכוללים תהליכי מיון
הגילנותפיתוח של פתרונות טכנולוגיים לקידום תעסוקת מבוגרים ולפריצת דרך בתחום –קידום מודעות

.  עבודה מרחוק והעסקה גמישה, קורות חיים חלופיים, הכוללים תהליכי מיון
ותיקאזרחקצבתקיזוזצמצום|ביטול,חייםלתוחלתפרישהחוקהתאמת–ורגולציהחקיקה

[[Disregardגמישהלהעסקהאפשרויותויצירתוליזמותעבודהלהמשךולמעסיקיםלפרטתמרוץ.

מהלך תעסוקה איכותית  

הרצויהאימפקט
בהעלאתמתמקד'למבוגריםאיכותיתתעסוקה'המהלך

ברמתהן,הפרטברמתהןוהתמריציםהתנאיםוביצירתהמודעות
לשילובהזדמנויותלחוללמנתעל-המדיניותוברמתהמעסיקים

.עבודתםבמקומותמבוגריםעובדיםולשימורמבוגריםשלמחדש
|האלהבהיבטיםתתבטאהמהלךהשפעת
מבוגריםעובדיםשלהתעסוקהשיעוריהגדלת

וחיסכוןעבודהשנותבאמצעותלפרטהכלכליהחוסןחיזוק
.מפנסיההכנסהללאהפרישהגילמעליותרמרובות

בממדימבוגריםשלהרווחהוחיזוקשיפור-האישיהחוסןחיזוק
4[אישי,חברתי,בריאותי]השוניםהחיים

|כולליםהפרטברמתהרצוייםהשינויים
כמיומנותהחייםלכללמידהעללשמירהפעילויותאימוץ•

התעסוקהבעולםההשתלבותלהמשךהנדרשת
איכותיתבתעסוקההעבודהבעולםוהמשכיותהשתלבות•

כעצמאיאוכשכירהאדםשלוצרכיוניסיונו,כישוריואתהתואמת
הכלכלימצבושיפור•
עםלהתמודדותכליםמתן-התעסוקתיתהמסוגלותחיזוק•

משתנהתעסוקהעולם
העצמיתהגילנותוהפחתתהאישיהחוסןחיזוק•
דיגיטליתאוריינותמיומנויות|פיננסיתאוריינותפיתוח|חיזוק•

(2016)ח משרד האוצר "דו4.
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התנהלות פיננסיתניהול בריאות
| חיסכון | נכסים | הכנסה 

תעסוקה מותאמת
אוריינות פיננסית

אורח חיים פעיל
תעסוקה

תמיכה' מע: רישות
פעילות חברתית

אורח חיים בריא
תזונה

אלכוהול| עישון 
BMI

פעילות גופנית

אוריינות בריאות
התמדה

די  מד
המהלך

פעולות  
רוחב 

לשירותים חברתיים  ' מח
[מתכללעירוני ]

קהלי יעד
פרופילים  

שינוי    
פלטפורמות

מרכזיות
תאום טיפול | תומכת . ק

[פרטני לבית]

הטמעת השינויים במסגרת  
במשרדס"והתעהנהלים 

פעילות חברתית וחיבור לקהילה  , והמוכוון לשימור תפקוד עצמאי ,ספוני בית| לשירות ביתי  המתמחה במרותקי בית הפיכת הפלטפורמות 

–ברמה העירונית למתכללתהפיכת הפלטפורמה 
בזיקנהחיבורן לשירותים בקהילה תוך קידום התפיסה של קהילתיות ;איתור אוכלוסיות  בסיכון

מיפוי קהילה תומכת
מחקר כלכלי בני משפחה  

פיתוח כלי  למדידה שוטפת 
של מצבי סיכון  

אוריינות דיגיטלית לזקנים  
הכשרות לסוכני שינוי  בקרב 

אנשי מקצוע ובקהילה

קמפיין  לרתימת ערנות  
ומודעות של שכנים לטובת  

האוכלוסייה המבוגרת  

טכנולוגיות לאיתור מצבי 
סיכון מדרדרים  

פלטפורמה דיגיטלית לחיבור  
חברתי ולשימור תפקוד 

הגברת ההשתתפות החברתית ותחושת השייכות של זקנים המצויים במצבי סיכון להידרדרות המתגוררים בקהילה

חקיקה ורגולציהטכנולוגיותקידום מודעותהכשרות וידעדאטה ומחקר

שכנים | בני משפחה
[קהילתי] 

ערות למתרחש ומסוגלות להוות כתובת לסיוע מקומי או חיבור לרשות   ,  [ועדי בתים]שכנות  | חיזוק פלטפורמות מבוססות בני משפחה 

מטרת המהלך
שבריריות ובניית מעטפת תומכת סביבם  | קושי כלכלי | המהלך מתמקד באיתור אקטיבי של זקנים החיים בקהילה והמצויים בסיכון להידרדרות בגין ניתוק חברתי רציונל  

סיוע קהילתי מקומי ותכלול ומעקב אחר מצבם על ידי המחלקה לשירותים חברתיים  , הכוללת שירותים לבית

בפיתוח עם השותפיםמהלך שייכות חברתית

קושי כלכלי או שבריריות תפקודית, בגין ניתוק חברתילהידרדרות זקנים בסיכון 
זקנים המטפלים בבני משפחה מנותקים דיגיטליתספוני בית | מרותקי דלי תמיכה או| ו עריריים 
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הבעיהותיאוררקע
עולהביניהם.ההזדקנותשלשוניםמאפייניםעלמשפיעההחייםבתוחלתהעלייה

,1מבעברמאוחריםלגילאיםנדחית,הזקנהתקופתאתהמאפיינתהפיזיתשהמוגבלות
כשהםמאוחרגילעדובקהילהבביתלחיותבוחריםואףיכוליםהזקניםרוב,כןועל

העומדהאתגר,בקהילההחייםהזקניםשלבשיעורהעלייהעם.2בתפקודםעצמאיים
גםלשמורנאפשרהחייםהתארכותלצדכילהבטיחהוא,מקצועוכאנשיכחברהבפנינו

השתתפות,עצמאותתחושתכולל.האדםשלהטבעיתהחייםבסביבתוזאת,איכותםעל
מנבאתחזקהשייכותשתחושתמראיםמחקרים3.ומשמעותחברתיתשייכות,בפעילות

יחסיםמערכותכינמצא,בנוסף.האדםעבורבחייםמשמעותשליותרגבוההרמה
בריאותמצבישליותרטובלניבויקשורות,בחייםמשמעותותחושתשייכותהמקדמות

מוגדרתבדידות.נרחבתתופעההינהבזקנההבדידותתופעת,זאתלעומתאולם.4ורווחה
שבפועלאלולביןלאדםהרצוייםהחברתייםהקשריםבין,סובייקטיביבאופןהנתפס,כפער

,רצויכלאזהפעריתפוסהאדםכאשרתתעוררבדידותתחושת.לרשותועומדים
.חוויה זו עשויה להוביל להרגשת סבל ולפגיעה באיכות החיים שלו

דיווחו על תחושת בדידות מידי פעם או לעיתים קרובות  וכי + 65-מבני ה34%נמצא כי  
כך נמצא ש  [. 2017,+65השנתון הסטטיסטי לבני ]תחושת הבדידות עולה עם העלייה בגיל 

  42%וזו עולה ל, מרגישים בדידות מדי פעם או לעתים קרובות65-74-מבני ה29%
[. 2018, ברוקדייל+ ]75–המבני

,זקניםשבקרבידוע.הזקןשלוהנפשיהבריאותימצבועלהשלכותהבדידותלתחושת
,שייכותוחוסרבדידותמתחושתכללבדרךהנובעתבחייםמשמעותחוסרשלתפיסה
.לאובדנותרצוןכדיעדמובילה

ואלו,לחייםמשמעותבמתןרבהחשיבותהחברתיתהשייכותתחושתשלחיזוקמכאן
.טובהבריאותומנבאותרווחהלתחושתתורמות

הרצויהאימפקט
,בקהילההמתגורריםזקניםשלהשייכותותחושתהחברתיתההשתתפותהגברת
.תפקודיתושבריריותחברתיניתוק,כלכליבקושיומצויים
במדדיפעילחייםלאורחהמתייחסיםבמדדיםהפעריםלצמצוםמכווןהמהלך

הרשתותחיזוק,החברתיתבפעילותהמעורבותהגברת–כולליםמיטביתהזדקנות
.דיגיטליותמיומנויותורכישת,התמיכהומערכות
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.1Freedman VA, Martin LG, Schoeni RF. Recent Trends in Disability and Functioning among Older Adults in the 
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.2N. Farber, D. Shinkle, (2011), Aging in Place, A State Survey of Livability Policies and Practices, AARP Public 
Policy Institute

.3D.S.Zanini, E.M.Peixoto, T. De Cassia Nakano, (2018), The Social Support Scale (mos-sss) Standardizing with 
Item References, Trends in Psychology / Temas em Psicologia – Março 2018, Vol. 26, nº 1, 401-412

.4N.M. Lambert, T. F. Stillman etal; (2013), To belong is to Matter: Sense of Belonging Enhances Meaning in Life’ 
Personality and social psychology bulletin, 39 (11)’ 1418-1427



פלטפורמות מרכזיות
פרופיליםלאיתורהאחראית,הרשותברמתמתכללתפלטפורמה–חברתייםלשירותיםמחלקות

בזקנהקהילתיותשלהתפיסהקידום;בקהילהשוניםשירותיםלביןבינםחיבור;להידרדרותבסיכון
.מטפליםמשפחהבבניותמיכה

משתניםולמצביםלמתרחשערות,ושכנותמשפחהמבוססותפלטפורמות–ושכניםמשפחהרשת
.המקומיתלרשותחיבוראומקומילסיועכתובתלהוותומסוגלותהאזרחיםשל

וספוניביתבמרותקיהמתמחותביתילשירותשיותאמופלטפורמות–טיפולותיאוםתומכותקהילות
.לקהילהוחיבורחברתיתפעילות,תלותלדחיקתומכוונות,בית

פעולות רוחב 
ומחקרדאטה

להזדקנותוהפעריםהשוניםהפרופיליםמאפייניניתוח–למהלךהרלבנטיותהפלטפורמותמיפוי•
מיטבית

הבלתיהטיפולשלהכלכליותההשפעותלבחינת'מטפליםמשפחהבני'בנושאכלכלימחקר•
והחברתיתהמשפחתית,האישיתברמהבישראלבזקניםפורמאלי

חברתיתלהידרדרותבסיכוןאוכלוסיותלזיהויסיכוןמצבישלשוטפתלמדידהכליפיתוח•
ותפקודית

וידעהכשרות
ותפקודשייכותוקידוםמניעהשלבנושאיםהשונותבפלטפורמותלצוותיםארציותהכשרות•
בפרטובקהילהבכללמקצועאנשיבקרבשינוילסוכניהכשרות•

מודעותקידום
:כגוןשוניםבנושאיםלקבלשניתןהתמיכהולאפשרויותלשירותיםבציבורהמודעותהגברת•

.פליאטיביוטיפולמטפליםמשפחהבניזכויות,תומכותקהילות
האוכלוסייהלטובתבפרטשכניםושלבכללהציבורומודעותערנותלרתימתקמפייןהובלת•

המבוגרת
לצריכתוביורוקרטייםחברתיים,כלכלייםחסמיםהסרת|לעידודכליםהתאמת-ורגולציהחקיקה

תלותדוחקישירותים
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המענה
הנגשתהכוללת,בקהילההחייםהזקניםסביבתומכתמעטפתבניית

ותכלולודיגיטליחברתירישות,מקומיקהילתיסיוע,לביתשירותים
|כוללותהפעולות.הרשותיתברמההפעולות

והקשרים,הפרטשלהתמיכהמערכותחיזוק–חברתירישותחיזוק
.משפחהובניחבריםעםבקהילה
הפרטהשתתפותהגברת–חברתיתוהשתתפותמעורבותהגברת

.בקהילהשונותבמסגרותכמתנדבוהןכמשתתףהןחברתיתבפעילות
לפרטדיגיטליתאוריינותשלמיומנויותהקניית–דיגיטליתאוריינות

.בקהילההשונותהפלטפורמותבאמצעות
בפלטפורמותפעילויותבאמצעות-קוגניטיביתפקודלשימורפעילות
לשירותיםוהמחלקותתומכתקהילהכדוגמתבקהילההשונות

.ברשותהחברתיים
דחיקתלטובתגופניתפעילותקיוםעידוד–גופניתפעילותהגברת

תפקודושימורתלות

שייכות חברתיתמהלך 

בסיכוןופרופיליםיעדאוכלוסיות
מיקודתוךתמיכהברשתותודליםשבריריים,כלכליבקושיזקנים

בבניומטפליםדיגיטליתמנותקים,ביתוספוניביתמרותקי,בעריריים
.משפחה



המחשה

מחלקות
לשירותים חברתיים  

[מתכללעירוני ]

| קהילה תומכת 
תאום טיפול 

[פרטני לביתשירות ]

בני משפחה 
ושכנים

[קהילתי] 

זקנים המטפלים בבני משפחה מנותקים דיגיטליתספוני בית| מרותקי דלי תמיכה | עריריים 

מהלך שייכות חברתית

שנתית 
ת עבודה רב 

תכני
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גורם מנבא רוחבי אשר משפיע על כל קבוצות המדדים –אוריינות דיגיטלית 

התנהלות פיננסיתניהול בריאות
| חיסכון | נכסים | הכנסה 

תעסוקה מותאמת
אוריינות פיננסית

אורח חיים פעיל
תעסוקה

תמיכה' מע: רישות
פעילות חברתית

אורח חיים בריא
תזונה

אלכוהול| עישון 
BMI

פעילות גופנית

אוריינות בריאות
התמדה

מדדי  
המהלך

פעולות
רוחב 

קופות חולים 
שינוי    

בפלטפורמות
מרכזיות

מטרת המהלך

מחלה כרונית 
אחת או יותר

| ליקוי ראיה 
שמיעה

עליה  | ירידה  
חדה במשקל

שיווי בעיות 
משקל 

ירידה בצפיפות  
העצם

זיכרון ליקוי 
וקוגניציה  

בתי חולים

הכוונת מענקי תמיכה  
ותמריצים אחרים ורגולציה  

תומכת בשיקום ושימור 
תפקוד

איתור פרופילים בסיכון בעת אשפוז ובניית מנגנונים מובנים המאפשרים רצף טיפולי עם הקהילה

הפניה למענים בקהילה בתחומי שיקום ושימור תפקוד | איתור פרופילים בסיכון על ידי הקופה וחיבור 

מיפוי צרכי והיקפי שיקום
BPמניעת שבריריות

ROIתועלת ו-מחקרי עלות
ח"פיתוח מודל אג

הכשרת אוכלוסיית היעד  
בניהול בריאות דיגיטלית

הכשרת סוכני שינוי במערכות    
כולל רשות מקומית

קידום  מודעות והנעה לפעולה  
של  קהלי היעד לאורח חיים 

בריא וניהול בריאות תוך שימוש 
בכלים של כלכלה התנהגותית

הטמעת פלטפורמות 
ניטור  , דיגיטליות להנגשה

וניהול בריאות מרחוק לרבות  
טכנולוגיות לשימוש עצמי 

שיפור ניהול הבריאות של אוכלוסיות בסיכון באמצעות אוריינות בריאות דיגיטלית והתמדה בישום אורח חיים בריא

חקיקה ורגולציהטכנולוגיותקידום מודעותהכשרות וידעדאטה ומחקר

כשרות ציבורי מוכר  [  משגב]וסטנדרט של גריאטריה  שיקומית בקהילה במסגרת שירותי שיקום קיימים וחדשים פרקטיקותהטמעת שירותי שיקום

לאחר אשפוז  
ימים4מעל 

לאחר אירוע  
אקוטי

קהלי יעד
פרופילים

מהלך ניהול בריאות ותפקוד 

או עקב  , אירוע בריאותי חריף, קוגניטיבית כתוצאה ממחלה כרונית| המהלך מתמקד בזקנים המתגוררים בקהילה והנמצאים בסיכון לירידה תפקודית פיזית 
הקניית כלים בניהול בריאות והכוונה לתוכניות לשימור תפקוד ואורח חיים בריא  , במהלך יתבצע איתור של הפרופילים בסיכון. אשפוז ממושך

רציונל

בפיתוח עם השותפים

ועידוד הנגשתם לאוכלוסיית הזקנים  , שיקום ושימור תפקוד, מיפוי שירותים הרלבנטיים לקידום אורח חיים בריארשויות מקומיות
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מהלך ניהול בריאות ותפקוד 

הבעיהותיאוררקע
טובהלאבבריאותחייםבשנותגידולשלמגמותמסתמנות,באוכלוסייההקשישיםובשיעורהחייםבתוחלתהעליהעם

שניםיהיולחייםהמתווספותהשניםכילהבטיח-עצוםאתגרהחברהבפנימעמידהזומציאות.החייםבאיכותובפגיעה
שיסייעו,קיימאבניוטיפולבריאותמקדמיפתרונותולהנגישלפתחהצורךעולהמכאן.עצמאיובתפקודטובהבבריאות

ניהול'.השונותהשלכותיהםעלתלותומצביקוגניטיביתירידה,כרוניותבמחלותהעלייהמגמתעםביעילותלהתמודד
פוטנציאליתהשפעהשלהם,דיגיטליתבריאותיתואוריינותבריאותיתאוריינות,עצמיניהולהכוללעל-מושגהנו'בריאות
אורח,האישיתהבריאותבניהולמרכזימרכיבנחשב'עצמיניהול'.מיטביתלהזדקנותהבריאותמדדיעלמוכחתחיובית

Chronic]התוכנית.כרוניותומחלותחיים Disease Self-Management Program]נחשבתסטנפורדאוניברסיטתשל
,Smith]כיעילהמחקריתומוכחתהדגללספינת et al, ואיתורחדשתחוםהיא'מקוונתבריאותיתאוריינות'.[2015

.לפיתוחכנושאומסומןהמקצועיתבספרותמעמיקהלמידהמחייבבנושאאפקטיביותפרקטיקות

הרצויהאימפקט
החייםזקניםאוכלוסיותבקרבבריאחייםואורחותפקודבריאותניהולשלבהקשרפעריםצמצום

בהקשריםבישראלהקיימיםהפעריםאתמציגה,מיטביתלהזדקנותהמנבאיםהמדדיםמפת.בקהילה
האדומים"המדדים,בישראלבממוצעכילראותניתן.בריאחייםואורחותפקודבריאותניהולשל

.גופניתופעילותהתמדה,בריאותאוריינות:הם(המפותחותלמדינותביננופערקייםבהם)"והכתומים
,ונוספיםאלומדדים.ספציפיותאוכלוסיותבקרבפעריםישנם"הירוקים"במדדיםגםכילהניחיש

.אותוהמרכיבותולתוכניותלמהלךההצלחהמדדיאתיהוו,וניתוחםתיקופםלאחר
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מהלך ניהול בריאות ותפקוד 

בסיכוןופרופיליםיעדאוכלוסיות
בסיכוןונמצאיםבקהילההמתגורריםזקנים

כתוצאהקוגניטיביתאו/ופיזיתתפקודיתלירידה
ממחלהכתוצאהאו,הטבעיתההזדקנותממהלך
.ממושךאשפוזאוחריףבריאותיאירוע,כרונית

וניתוחאיסוףהמשךדורשהפרופיליםדיוק
.נתונים

פלטפורמות מרכזיות
[קופות החולים]שירותי בריאות בקהילה 

איתור מוקדם של פרופילים בסיכון עם חיבורם לשירותים קהילתיים קיימים המכוונים למניעה וקידום בריאות  •
שאחוז התמיכה בהם  , Deconditioningבמיוחד במצבי  , הגדלת שיעורי התמיכה בשרותי גריאטריה שיקומית בקהילה•

נמוך יחסית ביחס לשיעורם של הזקוקים לשיקום בגין מצב זה
חולים בתי

איתור מאושפזים עם ירידה קוגניטיבית ותפקודית ומתן התערבות מותאמת במהלך האשפוז•
[לפיתוח]קהילה לשימור הישגי האשפוז ומניעת אשפוזים חוזרים -בניית רצף שחרור מאשפוז•

בקהילהשיקומיתלגריאטריהמרכזים
בשילוב עם אורח חיים בריא ושימור תפקוד, חברתית למתן שירותי שיקום רב מקצועי-פסיכו-הטמעת הגישה הביו•
והמשך פיתוח מענה כוללני על פי מודל זה, הרחבת המענים של שירותי הגריאטריה השיקומית הציבורית בקהילה•

מקומיותרשויות
פיזית וקוגניטיבית וחיבורם לשירותים מקדמי בריאות  להידרדרות ככלי לאיתור אוכלוסיות בסיכון ' אקטיבנט'הטמעת •

קהילתי שיקטין תחלואה-ברשות ולתכנון מענה רשותי

פעולות רוחב 
ROIלאוריינות בריאותית ומחקרי  best practices, צרכי  שיקום, תשתית נתונים על פרופילים בסיכון–דאטה ומחקר

;  הנעה לפעולה של זקנים לאורח חיים בריא באמצעות אוריינות בריאות מקוונת וכלכלה התנהגותית–קידום מודעות וידע 
בארגונים וברשויות' אקטיבנט'הכשרת מטמיעי מערכת ; הכשרות מנחים לתפיסות ומיומנויות של ניהול עצמי

ניטור וניהול בריאות מרחוק לרבות טכנולוגיות לשימוש עצמי, הטמעת פלטפורמות דיגיטליות להנגשה–טכנולוגיות
קידום בריאות ושימור תפקוד, מענקי תמיכה ותמריצים נוספים התומכים בשיקום–רגולציה 

המענה
שיקום,בריאותקידום,מניעהפעולותקידום

מודעותפיתוחכוללותאלופעולות.תפקודושימור
לשירותיםהכוונהלצדבריאחייםלאורחואוריינות
;בריאותיתוהתנהגותתפקודהמשמריםבקהילה

עצמיבריאותלניהולתמריציםמתןקידום
שיקומיתלגריאטריההוליסטימענהמתןוהרחבת
:הבאותבפלטפורמותיוטמעואלומענים.בקהילה

Smith, M. L., Ory, M. G., Ahn, S., Kulinski, K. P., Jiang, L., Horel, S., &
Lorig, K. (2015). National Dissemination of Chronic Disease Self-
Management Education Programs: An Incremental Examination of
Delivery Characteristics. Frontiers in Public Health, 2. doi:
10.3389/fpubh.2014.00227



מדדי  
המהלך 

[פרט]

קהלי יעד
פרופילים 

מטרת המהלך
רציונל

אנשי מקצוע בקהילה  
ובמוסדות

מטפלות בקהילה  
ובמוסדות 

בני משפחה בקהילה  
ובמוסדות 

זקנים מקבלי חוק סיעוד  
בקהילה ובמוסדות 

והכוונת הענף לשימור תפקוד ים.המטפלותעל ידי התמקצעות ,  המתגוררים בקהילה ובמוסדות, להאט את קצב ההידרדרות של מקבלי גמלת סיעוד

בשטח    והפרקטיקותוביצירת התנאים והתמריצים בענף להטמעת התפישות ים .למטפלות המהלך מתמקד בגיבוש הכשרה ומסלולי התמחות 

תפקודשנים בריאות
בריאות

ADLמתקשים ב17%

IADLמתקשים ב33%

הכנסה פנויה
חוסן כלכלי

היכולת להסתדר כלכלית

בדידות
משמעות

איכות חיים

בזקנים סיעודיים ים.מטפלותמהלך 

פעולות
רוחב 

בקהילהסיעוד
שינוי    

בפלטפורמות
מרכזיות

הכלים והתנאים לשמר תפקוד ולכבד את האוטונומיה במצבי תלות  , למערכת הסיעוד במוסדות יש את הידעבמוסדות סיעוד

הכלים והתנאים לעודד תפקוד עצמאי ולדחוק תלות   , למערכת הסיעוד בקהילה יש את הידע

מודל  | מדד לדחיקת תלות 
כלכלי

למידה מהעולם ומהארץ  

שיתוף ציבור, ניתוח דאטה

דאטה ומחקר
גיבוש המלצות הועדה

תיקוף ההמלצות בשטח  

פיילוט אוריינות דיגיטלית  

הכשרות וידע
עמדות בקרב בני משפחה  
ואנשי מקצוע לגבי תפקיד  

המטפלת  

קידום מודעות

שינוי תנאי השכר של המטפלת  

חיוב בהכשרה ובהתמחויות  

הטמעת ההמלצות  

חקיקה ורגולציה

עידוד תפקוד ושמירה על אוטונומיה  , לגופי המכשירים יש את הכלים והיכולת להכשרה מתמשכת לדחיקת תלותגופים מכשירים

טכנולוגיות
טכנולוגיות ניטור ירידה תפקודית  

טכנולוגיות מסייעות באורח חיים 
פנאי , אוריינות בריאות, בריא

ורישות חברתי

בפיתוח עם השותפים

'פרק א



תיאור מפורט למהלך   

הבעיהותיאוררקע
מענההנותנים,ישראליםמטפליםאלף100-לקרובהיוםעובדיםישראלבמדינת

המוגנותבקהילות,הסיעודייםבמוסדות,הרפואייםבמרכזיםזקניםאלף230-לכ
.  לסוגיהן ובבתי הקשישים החיים בקהילה

צפוי כי ללא  , עולה כי לאור ההיקפים של הזדקנות האוכלוסייהOECD-על פי ה1
יהיה צורך להגדיל את מספר המטפלים  , התערבות לשיפור פריון העבודה בענף

על מנת לשמור על היחס הקיים בין מספר הקשישים  2040עד שנת 90%-בכ
.2הסיעודיים למספר המטפלים בהם

חדשיםעובדיםבגיוסמשמעותיקושיגםקיים,בביקושהצפויהרבלגידולבנוסף
מן20%-כרקOECD-הממדינותבחלק,למשלכך.קיימיםמטפליםובשימור

שלהגבוההתחלופהשיעור.לשנתייםמעלבעבודתםמתמידיםהמטפלים
וקשייםקידוםאפיקיחוסר,נמוךתגמולוביניהםגורמיםלכמהמיוחסהמטפלים

.3מזמנתזושעבודהגדוליםונפשייםפיזיים
עללמדינותוממליץבמטפליםחמורמחסורOECD-הארגוןצופהזאתלאור
.4המטפליםהיצעלהגדלתמדיניותצעדישורת
33מבין6מקום]שנסקרואחרותלמדינותביחסכגבוהדורגבישראלהגיוסאתגר

שלבנכונותםלירידהעדויותקיימות.[OECD-הלממוצעביחסוגבוהמדינות
מה.הדרושהטיפולאיכותאתלתתוביכולתםהגריאטריהבתחוםלעבודעובדים
The–"טיפוליגרעון"לשמביא care deficitוגוברההולךהקושיאתהמתאר

.5הצרכיםעלשיענהואיכותיזמיןטיפוללספקמפותחותבמדינות

הרצויהאימפקט
בקהילההמתגוררים,סיעודגמלתמקבלישלההידרדרותקצבאתלהאטמכווןהמהלך

,תפקודלשימורהענףוהכוונתהמטפלותשלייעודיתהתמקצעותבאמצעות,ובמוסדות
.פיתוחדורשיםוהמערכתהפרטברמתהצלחהויעדימדדים.בענףהפריוןהעלאתתוך

בזקנים סיעודיים ים.מטפלותמהלך 

היתרבין,בענףהעבודהפריוןלשיפורצעדיםוייעשובמידהכי,הארגוןמציין,זאתלצד
ניתן,סמכויותוהוספתטכנולוגיותשילוב,המטפליםשלהמיומנויותהגדלתבאמצעות

.בענףבעובדיםהנדרשהגידולאתמשמעותיבאופןלהקטיןיהיה
פוטנציאלומייצריםהבריאותבמערכתוחיוניגדולמרכיבמהווים,הסיעודייםהמטפלים

מאיבחודש.רחבבהיקףתעסוקהלספקשיכולוגדלהולךלמקצועמשמעותיצמיחה
הישראליםהמטפליםלענףדרכיםמפת:בנושאממשלההחלטתהתקבלה2020

הממשלהראשמשרדעםבשותפותתבת-וינט'וגאשל-וינט'ג.הסיעודייםבקשישים
במרץהבריאותמשרדל"למנכמסמךולהגשתההחלטהליישוםנערכיםהבריאותומשרד

2021.

31.5.2020-שעברה ב43מתוך החלטת ממשלה 1.

.2OECD – Who cares? Attracting and retaining care workers for the elderly. P15

.3OECD– Who cares? Attracting and retaining care workers for the elderly. P15-19

.4OECD– Who cares? Attracting and retaining care workers for the elderly. P39

מכון אדווה הגרעון הטיפולי בישראל5.
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מטרות

המטופלים
קת תלותדחי

ומניעת הידרדרות של הזקנים  
במערכת 

הטיפולשיפור איכות 

בני המשפחה  שמירה על חוסן 
המטפלים

להעלאת  מקסום ההזדמנויות 
כושר ההשתכרות ומתן אופק  

לעובדיםתעסוקתי

שילוב אוכלוסיות מרוחקות   
משוק העבודה

העלאת הפריון בענף הסיעוד
הרחבת אפשרויות הטיפול      

בשעת עבודה

בזקנים סיעודייםים.מטפלותמהלך 
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תיאור מפורט לכל מהלך   

בסיכוןופרופיליםיעדאוכלוסיות
סיעודחוקבמסגרתים.המטפלות•
עלהאמונים:בענףומנהליםמקצועאנשי•

המדריכיםהגורמים,הלאומיבביטוחהבקרה
הנהלות,ובמוסדותהסיעודבחברותומפקחים
.ועודהחברות

ובמוסדותבקהילהסיעודחוקמקבליזקנים•
ובמוסדותבקהילהמשפחהבני•

מרכזיותפלטפורמות
[ועמותותחברות]בקהילההסיעודספקי

[גריאטרייםומרכזיםאבותבתי]סיעדוייםמוסדות
מכשיריםגופים

רוחבפעולות
המטפליםשלהעתידיתהתפקידתפיסתבגיבוששיסייעוומדדיםנתונים,ידעשלתשתיתבניית–ודאטהמחקר

כלכליומחקרתמריציםמערכת,תומכותטכנולוגיות,והקידוםההכשרהמסלולי,הנדרשותההתמתחויות:הסיעודיים
תועלתמולעלותלהבנת

הסיעודייםהמטפליםבתפקידוהכרההסיעודייםלמטפליםלאומיהכשרותלמערךתשתיתהכנת–וידעהכשרות
ולאופןלהציעלמטפלתשישהחדשותהטיפוללאפשרויותהרחבהקהלושלמשפחהבנישלמודעותקידום;כפרופסיה

ידםעלהשירותצריכת

לשםהסיעודייםהמטפליםבקרבדרושיםוכישוריםמיומנויותעלבדגש,בטיפולמסייעותטכנולוגיותימופו–טכנולוגיות
בקהילההטיפולבמערכתשילובםלצורךהמטפלתלעבודתמסייעותוטכנולוגיותרפואילניטורטכנולוגיות:כגון,כך

ובמוסדות

תכניתתיבנה.מחייבתלרגולציהיהפכוהנלוויתוההכשרההמקצועיתוההתפתחותהקידוםמסלולי–ורגולציהחקיקה
.ים.המטפלותעבודתעלהשינוישלההשפעהבחינתתוךביישוםולתמיכהלבקרה,הרגולציהליישום

המענה
ת.המטפלתפקידמחדשיוגדרהמהלךבמסגרת

ליצורמנתעלמותאמיםקריירהמסלוליויפותחו
שיפורתוך,למטפליםומקצועיתעסוקתיאופק

הטיפול.הסיעודייםהמטפליםוהכשרתמיומנות
שיקום,הידרדרותמניעתשללתכליותיותאם

-הארגוןלהמלצותבהתאםוזאת,בריאהוהזדקנות
OECD.ותבנהלרגולציההתאמהתעשה,כןכמו

ויעדימדדיםהכוללתשנתירבליישוםתכנית
.התקדמות

בזקנים סיעודייםים.מטפלותמהלך 



גורם מנבא רוחבי אשר משפיע על כל קבוצות המדדים –אוריינות דיגיטלית 

התנהלות פיננסיתניהול בריאות
| חיסכון | נכסים | הכנסה 

תעסוקה מותאמת
אוריינות פיננסית

אורח חיים פעיל
תעסוקה

תמיכה' מע: רישות
מוביליות במרחב הציבורי

פעילות חברתית

אורח חיים בריא
תזונה

אלכוהול| עישון 
BMI

פעילות גופנית

אוריינות בריאות
התמדה

רשות מקומית

קהלי יעד
פרופילים  

שינוי    
בפלטפורמות

מרכזיות

מטרת  המהלך

אזרחים ותיקים החיים במרחב גיאוגרפי נתון

מתקצבת ונמדדת על הזדקנות מיטבית והפועלת להסרת חסמים וליצירת תמריצים , הפיכת הרשות המקומית לפלטפורמה המקדמת
ומתוך הבנת הערך החברתי והכלכלי הגלום בכך  , החברתי והכלכלי בעיר, להגברת ההשתתפות של אזרחים ותיקים במרחב הפיסי

עולה הקושי הפיזי , יורד הצורך לצאת לעבודה–במהלך השנים המרחב בו מתנייד האדם הולך ומצטמצם . יציאה מהבית היא אחד המנבאים לאיכות חיים
נשאף לפתח  . המהלך יעסוק בזיהוי הכלים והאמצעים בהם הרשות יכלה להסיר חסמים ולייצר תמריצים ליציאה מהבית. להתנייד ועמם פוחתת המוטיבציה לכך

.  מדד ומודל יישומי לקידום הנושא ולהטמיעם ברמה הארצית והמקומית

מדדי  
המהלך

[פרט]
בפיתוח

רשות מקדמת הזדקנות מיטביתמהלך 

.  כחלק מהזדקנות מיטבית, החברתי והכלכלי של הרשות, הגברת ההשתתפות והמוביליות של אזרחים ותיקים במרחב הפיזי 

רציונל

פעולות     
רוחב

לרשויות המקדמות  תמרוץ
זקנה מיטבית בהתאם למדד  

הארצי שיפותח

מדד לנושא מוביליות  
במרחב העירוני  

מחקר להצגת תועלת  
למשק| כלכלית לרשויות 

הכשרות של צוותים עירוניים  
להזדקנות מיטבית

שינוי עמדות בקרב ראשי  
רשויות וגורמי תכנון עירוני  

"  מנטל לנכס"של  לתפיסה 

פתרונות טכנולוגיים לרישות 
| קהילתי ברמת המערכת 

הרשות וברמת הפרט

חקיקה ורגולציהטכנולוגיותקידום מודעותהכשרות וידעדאטה ומחקר

בפיתוח עם השותפים
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תיאור מפורט למהלך   

הבעיהותיאוררקע
מאוחרגילעדבקהילהלחיותיכוליםהזקניםרובלפיהמגמהעלמצביעיםנתונים
,הזיקנהתקופתאתהמאפיינתהפיזיתהמוגבלות,שכןבתפקודםעצמאייםכשהם
שלמוחלטרובכיהמראיםסקריםישנם,בנוסף.1מבעברמאוחריםלגילאיםנדחית

עלשליטהלהםמספקהביתשכן2בקהילהבביתםלהזדקןרוצים[90%]הזקנים
"במקוםהזדקנות"הבגישתתומכיםאלוממצאים.3ורווחתםזהותםעלושומרחייהם

לצרכיםמענהלספקמצליחותהציבוריתוהןהביתיתהסביבההןכאשרהמתאפשרת
.  המשתנים של הזקנים

הנובע משילוב בין מאפייני אוכלוסיית הזקנים  , עם זאת קיים קושי ביישום תפיסה זו
לעת זיקנה ישנה ירידה הדרגתית ביכולת להתנייד ממקום  : והמאפיינים הסביבתיים

הולך ומצטמצם אך  [ השכונה, הרחוב, הבית]מרחב המגורים הפרטי והציבורי , למקום
מרחב זה אמור לספק את מירב השירותים להם  . 4הופך למשמעותי ולמרכזי ביותר

הזדקנות  'על מנת לאפשר [בריאות ועוד, תרבות ופנאי, כגון מסחר]זקוקים הזקנים 
אולם במציאות כיום הוא אינו ידידותי ולא מאפשר לזקנים לשמור על שגרת  ', במקום

.  חיים פעילה ועצמאית
ויש לדאוג שתקופת ההזדקנות בבית תהיה  , לא די בכך שאדם יזדקן בביתו, כאמור

כזו הממצה את יכולותיו ומשמרת ככל הניתן את שגרת החיים  , [ומיטיבה]מיטבית 
לכזה המכיל את צרכיהם הרשותימכאן עולה הצורך בהתאמת המרחב .  המוכרת

כלכליים וחברתיים לניידות  , הייחודיים של הזקנים תוך הסרת חסמים והנגשה פיזיים
.  והשתתפות במרחב

.1Freedman VA, Martin LG, Schoeni RF. Recent Trends in Disability and Functioning among Older Adults in the United 
States: A Systematic Review. Journal of the American Medical Association. 2002;288(24):3137–46.

.2N. Farber, D. Shinkle, (2011), Aging in Place, A State Survey of Livability Policies and Practices, AARP Public Policy 
Institute

.99-113מ "גרונטולוגיה וגריאטריה ע, מתיאוריה למדיניות ולפרקטיקה-"הזדקנות במקום", (2014)יקוביץ. א3.

דיור ופרוגרמה  , במרחבים הציבורייםהזיקנההנחיות תכנון להכלת צרכי , כלי תכנון לקידום סביבות מגורים לעת זקנה, (2020), בן נון. ר4.
.משרד הבינוי והשיכון, נייר עבודה, ציבורלשטחי

מהלך רשות מקדמת הזדקנות מיטבית 

המהלךמטרת
והבנתהוותיקיםלאזרחיםביחסמקומיותרשויותבקרבשינויביצירתעוסקהמהלך

והכלכליהחברתי,הפיזיבמרחבהפעילבשילובםהגלומהוהכלכליתהחברתיתהתועלת
מיטביתהזדקנותמקדמתלרשותאופרטיבימודלבפיתוחיתמקדהמהלך.הרשותשל

.הארציתברמההשינויובקידום
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מרכזיותפלטפורמות
מבקשהמהלך.זהבמהלךלהתערבותמרכזיתלפלטפורמהתהיההמקומיתהרשות

כליבאמצעותמיטביתהזדקנותלקדםיכלההמקומיתהרשותשבוהאופןאתלמדל
.בכךהגלוםוהכלכליהחברתיהערךהבנתומתוךבידהשישוהניהולהתקצוב,התכנון

רוחבפעולות
ברמתהרשותיבמרחבמוביליותרמתלמדודשיאפשרמדדפיתוח–ודאטהמחקר
והזדקנותמוביליותבקידוםלמשק|לרשויותכלכליתתועלתלהצגתמחקר;הפרט

מניסיוןלמידה;מיטבית
וקידוםמיומנויותרכישת,תפיסותלביסוסעירונייםצוותיםשלהכשרות–וידעהכשרות

תכנוןוגורמירשויותראשיבקרבעמדותשינוי;מיטביתהזדקנותמקדמותופעולותתכנון
"לנכסמנטל"-הזקניםציבוראתבתפיסהעירוניים

העירוניבמרחבההשתתפותעלהמקליםטכנולוגייםפתרונותוחידושפיתוח–טכנולוגיות
במדדהמשתפרותלרשויותתמרוץומתןארציכמדדהמדדהטמעת–ורגולציהחקיקה

מהלך רשות מקדמת הזדקנות מיטבית  

אוכלוסיות יעד ופרופילים בסיכון
אזרחים ותיקים החיים במרחב גיאוגרפי נתון

.

הרצויהאימפקט
,והקהילתיהרשותיבמרחבותיקיםאזרחיםשלוהמוביליותההשתתפותהגברת

.וחברתייםכלכלית,פיזייםחסמיםהסרתבאמצעות
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תוצרי ידע בתהליך

הצגת התהליך של בניית מפת המדדים  | מצגת מפת המדדים 1.

[  בטיוב]כלל המדדים |  מצגת מפת מדדים מורחבת 2.

מ"ומשרד רהס"הלמ, ברוקדיילהתהליך עם מכון | מצגת מדדי בריאות ומשמעות 3.

[  בטיוב]|  מצגת מדד חוסן כלכלי 4.

[בטיוב]ברוקדיילמכון , מצגת מיפוי פלטפורמות ואקסל5.

ERI|מצגת למידה מהעולם בנושא מניעה 6.

ERI|בזיקנהמצגת למידה מהעולם בנושא מדיניות וחדשנות 7.

ERI|  1מצגת סקר קרונה גל 8.

 ERI|2מצגת סקר קורונה גל 9.

מצגת תפיסת מחקר לאור האימפקט10.

מצגת היערכות ארגונית לאור האימפקט11.

[  יועלו לסביבה ייעודית באתר]
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|כתיבה 
גלעד הדס

דיאנה שמעוני

עינת לרנר

ענבר בן ישר

|ייעוץ ומחקר 
פריינדמיכה 

רזניצקישירלי ' דר, יצחק שנור' דר-ברוקדיילמכון 

לנדמןשירי ' דר, ענת פנסו, גלעד טנאי- ERIמכון 

סמדר כספי

דיאנה שמעוני

|עיצוב 
יעל טולדנו

[  'ב-'לפי א]צוות ביצוע 

|פיתוח המהלכים 

הנהלת אשל והצוות המקצועי

|עריכה מקצועית 

|ארגון ותאום
נעה כהן

שובכרקרן אליהו 
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