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,הממשלהעםבשותפותבישראלהזיקנהבשדהפעילותשנותיובלעלמתבססת

אותה,העשיריהחומשתכנית,זהבמובן.אזרחיתוהחברההמקומיותהרשויות
.החדשלחומשהיסודותאתהניחהכבר,השנהמשלימיםאנו

|ודגשיםחידושיםמספרישהנוכחיתבתוכנית,זאתעם
כשאשל,ישראלוינט'גארגוןשעברהאסטרטגיהתכנוןמתהליךנובעהראשון

בעיקרשעוסקמגוף,וינט'הגשלהתפקידאתמחדשהגדירזהתהליך.ממנוחלק
עםבהתמודדותלמדינההמסייעלגוף,פגיעותלאוכלוסיותשירותיםבפיתוח
שותפיםעםבשיחותגובשזהכיוון.יעדיםומכווןמדידבאופןחברתייםאתגרים
בנושאיםאימפקטבהשגתקושיעלשהצביעו,בממשלהתכנוןוגורמיבכירים

.בהםמבוטלותלאהשקעותאףעל,שוניםחברתיים
וינט'גידיעללקידוםהאתגריםמששתכאחדההזדקנותאתגרהוגדרכך

.ישראל
משבעתכאחד2015בשנתממשלהבהחלטתגםהוגדרההזדקנותאתגר
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הפעולהאפיקימגווןאתלהרחיב,תכנוןשלחדשהשפהלרכושאותנומחייבת
.שינויוגורמישותפיםשלרביםמעגליםולרתוםוהיישום

המשפיע,וחברתיכלכלי,בריאותילמשברשהביאההקורונהממגפתנובעהשני
אנשיםשללשבריריותםומוסיףהזקניםאוכלוסייתעלובראשהמשקכללעל

מחייבהדבר.למענםהפועליםאלוואתשלנוהיעדקהליאתהכולליםוארגונים
לפיתוח,הצרכיםלאיתורבידינושישוהכליםהיכולותאתולשכלללשפרכולנואת

.לחשובהדחוףביןהנכוןולשילובהמענים

המבוגרתלאוכלוסייהלסייעהמשותףמהמאמץחלקהיינואשל-וינט'בגאנוגם
לשללבמהירותמגיביםעצמנואתמצאנו.ביותרהפגיעיםעלובדגשבישראל

מקוונותוהכשרותהדרכהסרטי,ולרשויותלמוסדותחירוםסיוע–מהשטחצרכים
התעסוקה,ההכווןבמרכזימרחוקלעבודהשירותיםהתאמת,מטפליםלצוותים
צוותישללדרךהוצאה,הסיעודלמערכתחילופייםצוותיםהכשרת,והשיקום

הצורךאתהבנוהתקדםשהזמןככל.ועודהשואהלניצוליסיוע,המשולבהטיפול
בקרבוהחוסןהסיכוןגורמיעלסקריםשלבסדרההתחלנו.מחודשתבהיערכות

בחירוםצרכיםלאיתורמידעמערכתבהקמתסייענו,הקורונהפרוץמאזהזקנים
וקיימנוהקורונהלפנישהחלההאסטרטגיהתכנוןעבודתאתהמשכנו',מחוברים'

.ובתובנותבידעושיתוףחשיבהמפגשי

למשרד,הבריאותלמשרדובראשם-לדרךהטוביםלשותפינומודיםאנו
,האוצרמשרד,חברתילשוויוןהמשרד,החברתייםוהשירותיםהרווחההעבודה

והעשייההשיחאתנמשיך.הלאומילביטוחוהמוסדהממשלהראשמשרד
,ויזמיםחוקרים,בשדהמטפליםוצוותיםמדיניותאנשישל–השוניםבפורומים

!כולנושלהואההזדקנותאתגרכי.וצעיריםזקנים,וכלכלהחברהאנשי

,לכולנווטובהבריאהאזרחיתשנהבברכת

שנתית 
ת עבודה רב 

תכני

הקדמה

סיגל שלח' דר
וינט ישראל'גלית "מנכ

יוסי היימן 
ל אשל"מנכ



שנתית 
ת עבודה רב 

תכני

דיאנה שמעוני
מנהלת התכנון  

פתיחה לתכנון האסטרטגי
.דרךציוןהייתה2020שנת

אוחייהםאתאיבדורבים,עולמיתמגפהחווההעולם.לכולנובהקרורביםדברים
החייםמשגרתנפרדנווכולנופרנסתםמקוראתאיבדונוספים,יקיריהםאת

.מוגברבסיכוןכקבוצהלכותרותעלתההמבוגרתהאוכלוסייה.קודםשהכרנו
ואלו.גורללהרתהפכהההדבקהבהם,האשבקוהיוהגריאטרייםהמוסדות

ורשויותהקהילה,המשפחות.ארוכהלתקופהלבתיהםהתכנסובקהילההחיים
שאנוההבנהחדרהנקפושהשבועותככל.מידיסיועלהגישהתגייסוהמדינה

להיערךהצורךועמוחירוםלשגרתהפךהחירום-מתמשךבאירועמצויים
יצירתועלמשאביםאיגוםעל,מתעדכןמידעעלהמבוסס,ארוךלמאמץ

.וישימיםיצירתייםפתרונות

בלטו,והקהילההמשפחה,האדםשלהכוחותמחדשהתגלו.טובגםוהיה
חשששלמחסומיםנפרצו,המטפליםהצוותיםשלוהמסירותהמקצועיות
.התנקהוהאוירפרחהטבע,חדשהמשמעותקיבלווזמןמרחק,מטכנולוגיה

התחוור,ולסובביולעצמואדםכלשלהאישיתהאחריותשלחשיבותההודגשה
.הדרךלהמשךהטובאתלאמץהרצוןוהתחזק"ביחד"-הלנוחסרכמה

,משותףמצפןלאורלפעולהיכולת.הכרחיזאתועםלתכנןקשה,כזובמציאות
תכנוןשלהיסודאבניהם–כוחותולשלבמשאביםלאגם,השפהפעריעללגשר

.זה

.כזהמצפןעלמתבססתשלפניכםהתוכנית
השותפיםפורוםידיעלואומצהגובשהאשרמיטביתלהזדקנותמדדיםמפת

.מ"רהמשרדבהובלתממשלהלהחלטתלהפכהבמטרה,הממשלתי

תקופתוניהולהאישיהחוסןחיזוק|הקרובותבשניםמשותףלקידוםמהלכים8
ניהול;חברתיתשייכות;איכותיתתעסוקה;דיגיטליתאוריינות;החדשההחיים

מקדמתרשות;סיעודייםבזקניםים.מטפלות;[וקוגניטיביפיזי]ותפקודבריאות
.נגישודיורמיטביתהזדקנות

.והמרתקהמורכבהתכנוןמתהליךחלקהיורביםאנשים
מפתשלהפיתוחהובלתעל–הנדלסמןהדסלגלעד|נתונהמיוחדתהוקרה

על–ישרבןלענבר,העדינותהשותפויותרקמתעל–לרנרלעינת,המדדים
,ערךויקרחכםייעוץעל–פריינדלמיכה,מורכביםתהליכיםשלוהטמעהפישוט
על-הצוותואנשיאשללהנהלתלעמיתיי,המפוארתהמורשתעל–רותםלדרור

החירותעל–היימןיוסי,אשלל"מנכ,בראשהמובילולקטרוהרעותהשותפות
.ביחד.לממשהנדירהוהיכולתלחלום



[  'ב-'לפי א]אשל -וינט'ג-ממשלה-פורום השותפים להיגוי התוכנית האסטרטגית 

שנתית 
ת עבודה רב 

תכני

משרד ראש הממשלה, ל ממשל וחברה"סמנכ, אורן כהן

אשל  -וינט'ג, מנהלת תחום ידע ומהלך הסיעוד, אורית שחר

המוסד לביטוח לאומי  , מנהל אגף קרנות, סבטואיציק 

אשל-וינט'ג, מנהלת מהלך ניהול בריאות ותפקוד, ליפסקיאירה 

משרד הבריאות, אגף גריאטריה' ר, לקסראירית ' דר

אשל -וינט'ג, מנהלת מהלך שייכות חברתית, אירית פישר רייף

משרד האוצר, אגף הכלכלן הראשי, מנהל תחום בכיר, אסף גבע

אשל  -וינט'ג, ל כספים"סמנכ, ארז אליהו

המוסד לביטוח לאומי, מנהלת אגף סיעוד, ארנה זמיר

המשרד לשוויון חברתי, אגף בכיר לאזרחים ותיקים' ר, דליצקיברכי 

משרד האוצר, חשב כללי, רווחה ומגזר שלישי, מנהל תחום חינוך, גל לנדאו

וינט ישראל  'ג, מנהלת פיתוח אסטרטגי, גלית שגיא

משרד הבריאות  , מחשוב ובריאות דיגיטלית, חטיבת רגולציה , לוסוןגלעד 

אשל-וינט'ג, מנהל דאטה ומחקר, גלעד הדס

אשל  –וינט'ג, ל"משנה למנכ, דיאנה שמעוני

אשל  –וינט'ג, מנהלת מהלך אוריינות דיגיטלית, דידי בן שלום

משרד הבינוי והשיכון  , אדריכלית ראשית, ורד סולומון ממן

משרד  , מנהל אזרחים וותיקים, ראש תחום מדיניות, שרזמןויקי 

הרווחה והשירותים החברתיים  , העבודה

וינט ישראל'ג, ל כספים"סמנכ, חיים פקטור

זרוע העבודה, ראש מנהל תעסוקת אוכלוסיות, יוליה איתן

אשל-וינט'ל  ג"מנכ, יוסי היימן

רשות חירום לאומית, ראש תחום חוסן לאומי, יעל שמחאי

משרד האוצר, אגף תקציבים, רכזת רווחה וביטוח לאומי, יעל אגמון

המשרד לשוויון חברתי , ל אסטרטגיה"סמנכ, לירון הנץ

, חברה ושיתופי פעולה בין מגזריים, ראש תחום בכיר, סרפוסלירית 

משרד ראש הממשלה  

אשל-וינט'ג, מנהלת מהלך רשות מקדמת, מגי גד

וינט ישראל'ג, מנהלת משאבי אנוש, נויפלדמור 

ברוקדיילמנהל מכון , הרטלמייקל ' דר

משרד האוצר, החשב הכללי, סגנית בכירה למשרדים חברתיים, מירב קדם

זרוע העבודה , תעסוקת אוכלוסיות ייחודיות, מנהל תחום בכיר, מתן חמו

נכסים וחברות משרד הבינוי והשיכון  , מנהל אגף בכיר, נדב לחמן לזר

אשל  -וינט'ג, מנהלת המהלכים חוסן אישי ותעסוקה איכותית, דמביץניצנית

ר המועצה הלאומית לכלכלה"סגן יו, ניר בריל

הרווחה והשירותים החברתיים, משרד העבודה, ל בכיר"סמנכ, ניר קידר

וינט ישראל'לית ג"מנכ, סיגל שלח' דר

משרד האוצר, אגף תקציבים, רכז רווחה וביטוח לאומי, בינגעלי 

אשל-וינט'ג, מנהלת שותפויות, עינת לרנר

, משרד העבודה, מנהלת המנהל לאזרחים ותיקים, ציפי נחשון גליק

הרווחה והשירותים החברתיים

משרד הבריאות, סגנית ראש מנהל הרפואה, שירה ארנון

ברוקדיילמכון , ראש צוות זיקנה,  רזניצקישירלי 

משרד הבריאות, מנהלת האגף לתכנון מדיניות, שלומית אבני



מפת הדרכים להזדקנות מיטבית בישראל  
דחיקת תלות

בגין סיכון חברתי בגין סיכון אישי וכלכליבגין סיכון בריאותי
האימפקט

מדדים

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

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

אוריינות 
דיגיטלית מיקוד פרט

מיקוד מערכת

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

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



ת י ב ט י מ ת  ו נ ק ד ז ה ל ם  י ד ד מ

ם  י ד ד םמ י א ב נ ת מ י ב ט י מ ת  ו נ ק ד ז ה ח]ל ו ת י פ ב ם  י ד ד [מ

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 



האימפקט הרצוי

שנתית 
ת עבודה רב 

תכני

מיקסום העצמאות והאוטונומיה של האדם במהלך ההזדקנות  
ודחיקת התלות שלו בזולת ובמערכת  

חברתי או כלכלי  , בגין סיכון בריאותי
.  ובהתאם למדדים להזדקנות מיטבית
התועלת למשקהאימפקט ישאף למקסם את התועלת לאדם ואת 



תאוריית השינוי ועקרונות מנחים לפעולה

שנתית 
ת עבודה רב 

תכני

הפרוסותתשתיותעלנשעניםהמהלכיםרוב,כתפיסה
או|והיעדאוכלוסייתשלגדוליםהיקפיםוהפוגשותארצית

זאת.בזיקנההציבוריותמההשקעותניכראחוזהמהוות
היוםכברהמושקעיםהמשאביםאתלנתברצוןמתוך

פלטפורמההקמתכיהבנהומתוךמניעהשללכיוונים
.שניםבמשךמרובותהשקעותדורשתחדשה

משמעות,בריאותשלבתחומיםעלמדדי6כוללתהמפה
.השותפיםפורוםידיעלואומצוגובשואשרכלכליוחוסן

מנבאיםמדדיםשלרשימהגובשההעללמדדיבנוסף
אלומדדים.הקרובהבשנהתיקוףיעברואשר(משלימים)

.הזיקנהבשדההממשלהמשרדיעבודתאתיכוונו

[יותראואחד]מרכזיממשלתימובילידיעליובלמהלךכל
רלבנטייםשותפיםשלרחבההיגויועדתידיעלוילווה

.והעסקיהשלישי,הציבורימהמגזר

ברמת,התוכניתברמת:רמות3-בתתבצעהמדידה
תתבצעהאתגרברמתהמדידה.האתגרוברמתהמהלך

.המדינהידיעלותפורסםלשנתייםאחת

מפת מדדים להזדקנות מיטבית 

מוביל ושותפיםשינוי בפלטפורמות מרכזיות

מדידת התקדמות
בקרבהמנבאיםבמדדיםפעריםלצמצוםמוכווןמהלךכל

.מדדבאותולהידרדרותבסיכוןהמצוייםפרופילים

פרופילים בסיכון

סיכוןהמהוויםלצמתיםוהמשאביםהמיקודהסבת
.קודםאחתשעהויפהלצמצומהוסיכוילהידרדרות

והמחייביםהפרטברמתלשינוימכווניםוהתוצאותהמדדים
ואינטראקציההמערכתהשתנות,הפרטאחריותביןשילוב

.ביניהןוהאינטראקציה.ביניהם

שינוי בהתנהגות הפרט גישת מניעה  

מהלכים להשגת אימפקט
בנוימהלךכל.אסטרטגייםמהלכים8-ממורכבתהתוכנית

הפועלות,משלימותרוחבופעולותתוכניותשלמאוסף
.מצטברתהשפעהלהשגתבמשותף



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 

2חלק 
מהלכים ליצירת אימפקט לאומי

1חלק 
2020אתגר ההזדקנות 



מהלכים ליצירת אימפקט לאומי  

2חלק 
מהלכים ליצירת אימפקט לאומי

1חלק 
2020אתגר ההזדקנות 

שנתית 
ת עבודה רב 

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
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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
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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

מדדי  
המהלך

פעולות  
רוחב 

קהלי יעד
פרופילים

שינוי    
בפלטפורמות

מרכזיות

המהלךמטרת
רציונל
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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 



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



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



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



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 

שנתית 
ת עבודה רב 

תכני
שנתית 

ת עבודה רב 
תכני

2חלק 
מהלכים ליצירת אימפקט לאומי

1חלק 
2020אתגר ההזדקנות 

המטפלים



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



שנתית
תכנית עבודה רב 

|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 



שנתית
תכנית עבודה רב 

!תודה


