
מניעת התדרדרות תפקודית  
:בישראל+ 65בקרב בני 

ומהלכי מדיניותפרקטיקות
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גנטוסונגםמיכל בנין : חוקרות

דנקר מאיה "ד: ליווי מחקרי

ענת פנסו: ייעוץ

ERIמכון : צוות המחקר
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5

(  DALY)תוחלת שנות החיים ללא מוגבלות : EUROSTAT-מדד ה
65לאדם בגיל 

מודד תוחלת שנות חיים ללא מוגבלות על בסיס דיווח עצמי על פגיעה משמעותית בתפקוד עקב בעיה  EUROSTAT-מדד ה
בריאותית

מדד זה נותן לנו אינדיקציה על המידה בה מדינה מצליחה למנוע ירידה תפקודית עקב תחלואה
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תזכורת למהלך המחקרי: בחירת המדינות
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גרמניה

המדינות הנבחרות

אירלנד

נורבגיה

ספרד
אשר נמצא EUROSTAT-מדינות אלו נבחרו לאור היותן מדינות מובילות במדד ה

כי יצרו תהליכים ופעולות מעניינים וחדשניים בתחום ההזדקנות   
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גרמניה

5

5 55

5 5

דיור

טיפול

דמנציה כלכלה

משמעות 
והשתתפות  

אזרחית
הזדקנות  
אקטיבית

אין נתונים מחקרייםמתוקף מחקרית

המידע המצוין בהתאם לחומרים הזמינים  
באנגלית ובכפוף למגבלות היקף המחקר

מקרא
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נורבגיה

55

5 5

טיפול ודמנציהדיור

משמעות 
והשתתפות  

אזרחית
תחבורה

אין נתונים מחקרייםמתוקף מחקרית

המידע המצוין בהתאם לחומרים הזמינים  
באנגלית ובכפוף למגבלות היקף המחקר

מקרא

5

תעסוקה
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אירלנד

5 5

5 5

דיור

טיפול

דמנציה

הזדקנות  
אקטיבית

אין נתונים מחקרייםמתוקף מחקרית
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ספרד

5 5

55

כלכלהטיפול

משמעות 
והשתתפות  

אזרחית
הזדקנות  
אקטיבית

אין נתונים מחקרייםמתוקף מחקרית

המידע המצוין בהתאם לחומרים הזמינים  
באנגלית ובכפוף למגבלות היקף המחקר

מקרא
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:פעולות

מבט רוחבי: מהלכי מדיניות

:תהליכים

שיתוף פעולה רב מגזרי  
אקדמיה, אזרחי, עסקי, ממשלתי

(גרמניה, every age counts-ראו דוגמה )

שיתוף ציבור
ובני משפחה מטפלים+ 65אוכלוסיית הבני 

(אירלנד, הפורום לטיפול ארוך טווח–ראו דוגמה )

עבודה מבוססת נתונים  
סקרים, תחזיות דמוגרפיות

(גרמניה, every age counts-ראו דוגמה )

האמון על  ( ועדה/ מועצה/ משרד)גוף ממשלתי 
תחום האוכלוסייה המבוגרת ברמה הלאומית  

עבודה בין משרדיתומתכללהמייעץ 
Consejo–ראו דוגמה ) Estatal de las Personas 

Mayoresספרד )

חקיקה ותקצוב משמעותי  
תמריצים, תקנים, תקנות

(גרמניה, פנסיה חלקית תמורת משרה חלקית–ראו דוגמה )

עיצוב מרחב עירוני מותאם  
תחבורה, נגישות, דיור

(נורבגיה, שירותי הסעות ייעודיים-ראו דוגמה)

ביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לעירוני
הגברת האחריות של רשויות מקומיות

(מערכת הבריאות בספרד-ראו דוגמה)

הכשרות תמיכה וייעוץ
לבני משפחה ולאוכלוסייה, לאנשי מקצוע

(אירלנד, ISUPPORT-ראו דוגמה )

שימוש במרחב הדיגיטלי ובממשקים מקוונים
(גרמניה, Dementia Partners–ראו דוגמה )

בגילנותפעולות העלאת מודעות ושינוי תפיסות למאבק 
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. בלאו הכי+ 65אליו מגיעים הבני , ריכוז מגוון שירותים במקום אחד: one stop shopsיצירת 
.מיצוי זכויות ועוד, רווחה, פנאי-גריאטריים / מרכזים שנותנים יותר משירותים בריאותיים ייעודיים 

Piedmont Health SeniorCareSHARP, San Diego

(GEDA) Geriatric Emergency Department 
Accreditation Program

Community Health Centers of Burlington

מודלים לתיאום טיפול–שירותים משולבים רווחה ובריאות 

בבתי חוליםבקהילה
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משמעותתחומי עניין

שירותים לעיסוק משמעותי

עצמם+ 65מילוי צרכים ורצונות של הבני 
ולצד זאת רכישת כישורים חדשים, ניצול היכולות והכישורים לצורך תרומה ממשית לחברה ויצירת תחושת ערך

הגדלת היצע ומגוון  
התכנים המוצעים

+ 65התבססות על הידע והמיומנויות הקיימים בקרב אוכלוסיית הבני 
וכן הענקת אפשרויות ללימוד תכנים וכישורים חדשים

Men’s Shed

Let us be active! The Slovenian Third Age University


