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78.5%-הזקנים בישראל ביגדל מספרשנה 20בתוך 
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הזדקנות מיטביתמנבאים למדדים 

רוחבפעולות

מהלכים

'דחיקת תלות'–להשגת האימפקט 



עקרונות מנחים

הפרוסותתשתיותעלנשעניםהמהלכיםרוב,כתפיסה

היעדאוכלוסייתשלגדוליםהיקפיםוהפוגשותארצית

.בזיקנההציבוריותמההשקעותניכראחוזהמהוותאו/ו

כברהמושקעיםהמשאביםאתלנתברצוןמתוךזאת

הקמתכיהבנהומתוךמניעהשללכיווניםהיום

.שניםבמשךמרובותהשקעותדורשתחדשהפלטפורמה

,בריאותשלבתחומיםעלמדדי6כוללתהמפה

פורוםידיעלואומצוגובשואשרכלכליוחוסןמשמעות

.2021ביוליממשלהבהחלטתואושרוהשותפים

מנבאיםמדדיםשלרשימהגובשההעללמדדיבנוסף

.הקרובהבשנהתיקוףיעברואשר(משלימים)

.הזיקנהבשדההפעולהאתיכוונואלומדדים

אואחד]מרכזיממשלתימובילידיעליובלמהלךכל

שותפיםשלרחבההיגויועדתידיעלוילווה[יותר

.והעסקיהשלישי,הציבורימהמגזררלבנטיים

ברמת,התוכניתברמת:רמות3-בתתבצעהמדידה

האתגרברמתהמדידה.האתגרוברמתהמהלך

.המדינהידיעלותפורסםלשנתייםאחתתתבצע

מפת מדדים להזדקנות מיטבית 

שינוי בפלטפורמות מרכזיות

מוביל ושותפים

מדידת התקדמות  
במדדיםפעריםלצמצוםמוכווןפרטמהלךכל

להידרדרותבסיכוןהמצוייםפרופיליםבקרבהמנבאים

המנבאיםהחייםמתחומיבאחדלצמיחהבסיכויאו

.מיטביתהזדקנות

בסיכוי| פרופילים בסיכון 

סיכוןהמהוויםלצמתיםוהמשאביםהמיקודהסבת

.המתאיםבעיתוילצמצומהוסיכוילהידרדרות

גישת מניעה  

הפרטברמתלשינוימכווניםוהתוצאותהמדדים

המערכתהשתנות,הפרטאחריותביןשילובוהמחייבים

.ביניהםואינטראקציה

שינוי בהתנהגות הפרט  מהלכים להשגת אימפקט
.אסטרטגייםמהלכים8-ממורכבתהתוכנית

מהלכים3-והפרטבמדדילשינויהמכווניםמהלכים5

עלישפיעואשר,מערכתברמתלשינויהמכוונים

ופעולותתוכניותשלמאוסףבנוימהלךכל.הפרט

השפעהלהשגתבמשותףהפועלות,משלימותרוחב

.מצטברת

מנבאמדדמהווההפרטשלהסוציואקונומיהמצב

ארגוןשלמהמחויבותכחלק.החייםתחומיבכללהידרדרות

,בישראלהפגיעותלאוכלוסיות(הממשלהומשרדי)וינט'הג

בפריפריה,פגיעיםזקניםעלדגשיושםמהמהלכיםאחדבכל

.הערביתובחברהישראלשלכלכליתהחברתית

מיקוד באוכלוסיות פגיעות
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מהלכים

ים.מטפלות
בזקנים סיעודיים

תעסוקה  

איכותית 

מוכנות לניהול  
תקופת החיים  

החדשה

שייכות  

חברתית

ניהול בריאות 

ותפקוד
דיור נגיש

רשות מקדמת  
הזדקנות מיטבית

אוריינות 

דיגיטלית

קהילה תומכת

בני משפחה

משגב 

אקטיבנט +60מרכזי אפ 

סדנאות הכנה  

לפרישה
הפלוס בשישים 

המיזם לאוריינות  

יסוד-דיגיטלית 

תוכניות

קהילה לדורות  

משולבת  

תאום טיפול 

+60מרכזי אפ 

מעטפת

מרחב וירטואלי  

הכנה לפרישה

תוכניות 

(c&o)נוספות 

ניצולי שואה

פליאטיביטיפול 

השיבה הביתה
מרחב וירטואלי  

תעסוקה

התנסות  

הכשרות

אמצע הדרך

תכנון ברשויות    

muni 100

יישום הכשרות  

במוסדות

פיתוח מיומנויות  

חיים

הכשרה לאומית  

לדמנציה

קופות חולים



בניית מערך מחקר  

ודאטה

מחקר כלכלי בני  

משפחה

בניית שותפות עם 

מאוחדת 

סים"עורתימת 

לשינוי 

עדכון תוכנית לאומית  

בדמנציה

ליווי אשכול שורק  

דרום

השלמת מדדים  

ותאוריית שינוי

הכשרת מכשירים  

TTT

גיבוש תמריצים  

לדחיקת תלות לפרט  

ולמערכת

השלמת פרופילים 

בניית הסכמות בין  

השותפים 

רתימת מעסיקים  

לשינוי  

הכשרת מנחים כסוכני  

שינוי

הסדרה רגולטורית 

השלמת מודל וכלי  

מדידה

בניית השותפות  

והמימון

רתימת הרשויות  

לשינוי  

השלמת מפת הידע  

במהלך

התאמת  -הפצת ידע 

סביבות דיגיטליות

לגופי  TTTהכשרות 

אימפקט

השלמת מדדים  

ותאוריית שינוי

ים.מטפלות

בזקנים סיעודיים
תעסוקה איכותית 

חוסן אישי  

ומוכנות לניהול            
תקופת החיים החדשה

שייכות חברתית
ניהול בריאות 

ותפקוד

רשות מקדמת  

הזדקנות מיטבית 
אוריינות 

דיגיטלית

ניהול שותפויות| קידום מדיניות ומודעות |  פיתוח ידע והכשרה  | דיגיטלמחקר דאטה 

פעולות רוחב

מהלכים



מחקר דאטה 

ודיגיטל

למידה וידע

קידום מדיניות

פיתוחים חדשים

פעולות רוחב לקידום אתגר ההזדקנות
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עצמאות בשימושים דיגיטליים  | רציונל 
, תורמת לניהול אורח חיים פעיל ובריא

,  התנהלות כלכלית והשתתפות חברתית
.  ובכך מהווה מכפיל כוח להזדקנות מיטבית

נותרו , על אף העלייה בשימוש באינטרנט
.פערים משמעותיים באופי ואיכות השימוש

לאור זאת נדרשת הכשרה לטובת עלייה 
בהיקף ובאופי השימושים התומכים  

לצד גישה  , בתחומי חיים משמעותיים
חיבור לרשת  , למכשירי קצה מותאמים

לצד שינוי עמדות בקרב  , ומוצרים נגישים
.   הפרט והאקוסיסטם

|מטרת המהלך וקהלי יעד 

, איתור והכשרת נעדרי אוריינות דיגיטלית
מעגלי תמיכה ואנשי מקצוע במסגרת  

הכשרת גופים | כלל המהלכים באגף 
בעלי ממשק משמעותי של זקנים  
ודיגיטציה לטובת שיפור והנגשת  

.השירותים והמוצרים

עלייה בהיקף ואופי | מדדי פרט 
| השימושים התורמים להזדקנות מיטבית 

עלייה בעמדות חיוביות לגבי טכנולוגיה  
. ובתפיסת היכולת ללמידה

עליה בנגישות למכשיר  | מדדי מערכת 
גידול | קצה מתאים וחיבור לרשת 

.בפיתוח סביבות ומוצרי דיגיטל מותאמים

הכשרות לקהל היעד ומעגלי תמיכה•
פיתוח והפצת ידע לאנשי מקצוע בתחום•
גיוס שחקני מפתח באקוסיסטם לטובת •

התאמת שירותים וסביבות דיגיטליות לזקנים

קידום מודעות  

ומדיניות  

פיתוח ידע  

והכשרה

דאטה  , מחקר

דיגיטל המיזם לאוריינות  

דיגיטלית  

קידום תו תקן לנגישות מוצרים דיגיטליים והטמעת התפיסה בקרב  •
מפתחים ונותני שירותים

גיבוש תיאוריית השינוי ומפת מדדים למהלך המורכבת ממדי •
המהלכים ותוכניות באגף

ROIומחקרי ( BP)התערבויות ותוכניות בעולם –סקירת ספרות •
למהלךדשבורדבחינת אפשרות להקמת •

גופי הדרכה, נותני שירותים מרכזיים–לסוכני השינוי  TTTהכשרות •
צמצום פערי ידע על  מאפייני זקנה בהקשר להקניית עצמאות •

התאמה והנגשה של שירותים, דיגיטלית
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מדדים מרכזיים  DNAשלב בקהל היעדמטרת התוכניתשם התוכנית

אוריינות דיגיטלית





+60מרכזי אפ 

סדנאות הכנה  

לפרישה

מעטפת לליווי

להקמתרשויות 

+60מרכזי אפ 

מרחב וירטואלי 

החיים  ' לניהול תק

החדשה

סדנאות בדגש על היערכות פיננסית  •
מועברות  . והחלטות שיש לקבל בטרם פרישה

. ברשויות שונות
תכנון תקופת  ומרכזים עירוניים להכנה •

.החיים החדשה והיערכות להזדקנות מיטבית

12-ל+ 60הרחבת המודל של מרכזי אפ •
שונהרשויות במודל ליווי 

הנגשת השירותים של היערכות לתקופת  •
החיים החדשה באמצעות הרשת ברמה  

הארצית

קידום מודעות  

ומדיניות  

פיתוח ידע הכשרה

ודיגיטלדאטה , מחקר
התנהגויות כלכליות לקראת הפרישה וההשפעה על המשק ועל הפרט•
מודלים לרגולציה תומכת הזדקנות מיטבית•

,  תמריצים למעסיקים, הגדרת זכאות להיערכות  להזדקנות מיטבית•
לארגונים ולפרט  

אקדמיה, עיתונות ותקשורת, הכשרת סוכני שינוי ברשויות מקומיות•
עצמית ומודעות להזדקנות מיטבית גילנותשינוי •
שימוש בכלים של כלכלה התנהגותית לשינוי התנהגות•
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מדדים מרכזיים  DNAשלב בקהל היעדמטרת התוכניתשם התוכנית

חוסן אישי ומוכנות לתקופת החיים החדשה  





מרכזי תעסוקה והשמה עירוניים המכילים  •
פלוס60מסלול לבני 

-45מרכזי תעסוקה והשמה עירוניים לבני •
(ותבתמהלך משותף של אשל )75

הנגשת שירותי תעסוקה והשמה לאזרחים •
מבוגרים באמצעות הרשת ברמה  

הארצית

קידום מודעות  

ומדיניות  

פיתוח ידע הכשרה

דיגיטלדאטה , מחקר

מרחב וירטואלי  

תעסוקה

הפלוס בשישים 

אמצע הדרך

מחקר בשיתוף מכון אהרון, עלות תועלת•

קידום מודעות והקניית כלים בקרב מעסיקים קובעי מדיניות והמבוגרים  •
עצמם על החשיבות והדרך להמשכיות בתעסוקת מבוגרים

לפרט תמרוץ, הדיסריגארדביטול , התאמת חוק פרישה לתוחלת חיים•
ולמעסיקים להמשך עבודה וליזמות
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מדדים מרכזיים  DNAשלב בקהל היעדמטרת התוכניתשם התוכנית

מרחב וירטואלי תעסוקה

מעטפת מקצועית

תעסוקה איכותית



מדדים מרכזיים  DNAשלב בקהל היעדמטרת התוכניתשם התוכנית

ארגונים ומעסיקים  
מקדמי תעסוקה איכותית  

למבוגרים

תעסוקה איכותית





,  קהילות מספקות תמיכה| רציונל 
ומהוות  , מצמצמות את תחושת הבדידות

גורם חשוב במצבי מצוקה או מקרי חירום 
השתתפות חברתית ורשתות . ואסון

חברתיות מגבירות את תחושת השייכות  
.לקהילה ואת היכולת לקבל ממנה תמיכה

המהלך מתמקד באיתור אקטיבי של  
זקנים החיים בקהילה והמצויים בסיכון 

קושי | להידרדרות בגין ניתוק חברתי 
שבריריות ובניית  | מצב משפחתי | כלכלי 

מעטפת תומכת סביבם הכוללת שירותים 
סיוע קהילתי מקומי ותכלול ומעקב  , לבית

אחר מצבם על ידי המחלקה לשירותים  
חברתיים  

הגברת  | מטרת המהלך וקהלי יעד 
ההשתתפות החברתית ותחושת 

השייכות של זקנים המצויים במצבי  
סיכון להידרדרות המתגוררים  

דלי תמיכה /מנותקי קשר–בקהילה 
(יתוקף במחקר פרטני-10%-כ)

,  השתתפות חברתית| מדדי פרט 
.תחושת שייכות, רשתות חברתיות

|  קהילה| משפחה| מדדי מערכת 
מחלקה לשירותים חברתיים  

שירות לבני משפחה מטפלים במחלקה לשירותים  •
ובעולם העבודה ( מסע)חברתיים 

טיפול משולב של מערכת הבריאות והרווחה בזקנים  •
ס"במצבי סיכון מרובים באמצעות צמדי  אחות ועו

מעטפת שירותים עד הבית לאזרחים ותיקים  •
הכוללת צוות תומך בשוטף וסל מענים לבחירה  

קידום מודעות  .שירותי הנגשה ועוד, סל חברתי, בתחומי הרפואה

ומדיניות  

פיתוח ידע הכשרה

דיגיטלדאטה , מחקר

קהילה תומכת  

הדור הבא

קהילה לדורות  

משולבת

בני משפחה  

מטפלים 

תאום טיפול 

מעטפת קהילתית תומכת להגברת ההשתתפות  •
והרשתות החברתיות של אזרחים ותיקים  

מפת מדדים ופרופילים בסיכון למהלך•
תומכי ניהול ומדידה במהלך  דיגיטלהטמעת כלי דאטה •

הקניית אוריינות דיגיטלית לזקנים לצורך חיבור השתתפות חברתית  •
הכשרות לצוותי טיפול במערכת הרווחה ובקהילה והטמעת גישה קהילתית  •

במשרד  ס"והתעהטמעת השינויים במסגרת הנהלים •
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מדדים מרכזיים  DNAשלב בקהל היעדמטרת התוכניתשם התוכנית

-איחוד קהילות תומכות
הדור הבא

הרחבה והעמקה של ההשתתפות החברתית של  1.קהילה לדורות משולבת
.  האזרחים הוותיקים

.ס זקנה לעבודה בגישה הקהילתית"הכשרת עו2.

אזרחים וותיקים 1.
במצבי סיכון  

אזרחים וותיקים 2.
במעגל הרחב  

ס זקנה"עו3.

מתחילה  
[A]

בגיבוש  

בני משפחה מטפלים

שייכות חברתית



מדדים מרכזיים  DNAשלב בקהל היעדמטרת התוכניתשם התוכנית

תיאום טיפול בזקן  
בקהילה

שייכות חברתית





מערכת דיגיטלית אינטראקטיבית להערכה  •
קבלת המלצות ומיפוי שירותים  , תפקודית עצמית

מקדמי בריאות
מרכזי שיקום גריאטרי בקהילה הפועלים בגישה  7•

מניעה ואורח חיים בריא, ומשלבים שיקום, כוללנית
ייעוץ אשכול מקדם הזדקנות בריאה ופעילה •

י מדדים"יישום ומעקב עפ, באמצעות מעטפת לתכנון
קידום מודעות  

ומדיניות  

פיתוח ידע הכשרה

דיגיטלדאטה , מחקר

משגב 

אקטיבנט

אשכול שורק  

דרום

קופות חולים

סקר ניהול בריאות במדגם מייצג וזיהוי  , מיפוי צרכי והיקפי שיקום•
מפת מדדים למהלך, למניעת שבריריותBP, פרופילים בסיכון

הכשרת צוותי טיפול במערכות השונות להקניית גישת מניעה ושיקום •
פיתוח תפיסת הכשרה לאומית בדמנציה, ולניהול בריאות

, הכוונת מענקי תמיכה ותמריצים אחרים ורגולציה תומכת במניעה•
בשיקום ובשימור תפקוד

שותפות אסטרטגית לפיתוח ניהול בריאות והזדקנות  •
.  מותאמתקופתיתי מפת מדדים "מיטבית עפ
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מדדים מרכזיים  DNAשלב בקהל היעדמטרת התוכניתשם התוכנית

יחידות שיקום  בקהילה  
[משגב]

מתכללמערך אזורי 
לשיקום קהילתי

[ActiveNet]

www.activenet.org.il]]

  .

ניהול בריאות ותפקוד

http://www.activenet.org.il/




העלייה במספר מקבלי גמלת  | רציונל 
לצד הצרכים המתרבים של  , סיעוד

מצריכים לנקוט בפעולות  , אוכלוסייה זו
אשר ישפרו את איכות הטיפול והכוונתו 

.  לשימור תפקוד ודחיקת תלות

למטפל המלווה את הזקן  באופן אישי

מפגש שעות רבות במהלך השבוע יוצר  
נדרש שינוי  . פוטנציאל השפעה גדול

יצירת  , בתפיסת תפקיד המטפל
הטמעה מערכתית  , הכשרות תואמות

יצירת תמריצים ליישום  , של התפיסה
ויצירת תנאי תעסוקה המאפשרים  

.  התפתחות לאורך זמן

| מטרת המהלך קהלי יעד 

מערכת הסיעוד תיתן טיפול המכוון  
לשימור תפקוד ודחיקת תלות של הזקן  

(מטפלות140,000-כ, זקנים280,000-כ)

| מדדים ברמת מערכת 

הטמעת תפישת התפקיד  , איכות הטיפול
צמצום שיעורי  , החדשה ומסלולי הקידום

נשירה והגדלת שיעור התמדה

,  התנסויות בהכשרה לקורס מטפל מיומן•
אוריינטציה למטפל מתחיל וקבוצות  

תמיכה וכן הכשרת עובדים מקצועיים  
ורתימת מעסיקים  

קידום מודעות  

ומדיניות  

פיתוח ידע והכשרה

מיפוי פרופילים של מקבלי גמלת  , מיפוי מדדים מלווים למהלך •דיגיטלדאטה , מחקר
מחקר הערכה מלווה להתנסויות  | סיעוד ושוהים במוסדות 

אוריינטציה , למטפל מיומן( TTTכולל  הכשרות )גיבוש תכני הכשרות •
שימוש בסימולציות תומכות| הפקת תוצרים דיגיטליים |  וקבוצות תמיכה 

הרחבת סמכויות ויצירת תפקיד חדש•
לחוק סיעודא"בטלהטמעת שינויים במכרז •
יצירת מערך תמריצים לפרט ולמערכת לדחיקת תלות  •
הטמעת התפיסה החדשה בקרב מעסיקים וגורמים מקצועיים•

התנסויות  

בהכשרה
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מדדים מרכזיים  DNAשלב בקהל היעדמטרת התוכניתשם התוכנית

יישום התנסויות הכשרה 
| מיומנויות הקשורות טיפול מיטיב | בקהילה

 |
ניהול סביבה וסיכונים למניעת  |  

ניטור ומעקב אחר  |  נפילות או מצבי סיכון אחרים 
אוריינות דיגיטלית של  |  שינויים במצבו של הזקן 

המטפלים
|  משמעות וחשיבות של התפקיד   -התפקיד 

שחיקה  |  שביעות רצון מהעבודה 

בזקנים סיעודייםים.מטפלות





יציאה מהבית היא אחד  |רציונל 
במהלך השנים  . המנבאים לאיכות חיים

המרחב בו מתנייד האדם הולך  
,  יורד הצורך לצאת לעבודה–ומצטמצם 

עולה הקושי הפיזי להתנייד ועמם פוחתת 
.המוטיבציה לכך

המהלך יעסוק בזיהוי הכלים והאמצעים  
בהם הרשות יכלה להסיר חסמים ולייצר 

נשאף לפתח  . תמריצים ליציאה מהבית
מדד ומודל יישומי לקידום הנושא  

.  ולהטמיעם ברמה הארצית והמקומית

היערכות של  | מטרת המהלך וקהלי יעד 
שנות חיים 100רשויות מקומיות לעידן של 
,  תהליכי התכנון, באמצעות שינוי התפישות

במטרה להסיר חסמים  , התקצוב והעבודה
להשתתפות במרחב הציבורי של אזרחים  

ותיקים בתפקוד המאפשר להם לצאת  
. למרחב הציבורי

, השתתפות| מדדים ברמת הפרט 
.הליכתיות, מוביליות

הסרת חסמים  |מדדים ברמת מערכת 
חברתיים וחסמי מידע  , כלכליים, פיזיים

.להשתתפות במרחב

הפעלת המודל במספר רשויות בישראל  •
תוך מדידה ותיקוף

פיילוט בעיר תל אביב  -ביצוע פרה•
.ובאשכול שורק דרום

קידום מודעות  

ומדיניות  

פיתוח ידע הכשרה

דיגיטלמחקר דאטה 
תכנון ברשויות  

muni 100

מפת מדדים למהלך•
כלי מדידה למהלך•

פיתוח מדד ארצי למדידת הזדקנות מיטבית ברשויות•
לרשויות המקדמות זקנה מיטבית בהתאם למדדתמרוץ•

הכשרות של צוותים עירוניים  להזדקנות מיטבית•
"מנטל לנכס"שינוי עמדות בקרב ראשי רשויות וגורמי תכנון עירוני לתפיסה  •
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מדדים מרכזיים  DNAשלב בקהל היעדמטרת התוכניתשם התוכנית

תכנון ברשויות
Muni 100

רשות מקדמת הזדקנות מיטבית

פרה פיילוט בעיריית
יפו-תל אביב

פרה פיילוט באשכול שורק  
דרום

בסנכרון עם מהלך ניהול  *
בריאות



מדדים מרכזיים  DNAשלב בקהל היעדמטרת התוכניתשם התוכנית

המיזם הלאומי להפגת  
בדידות לניצולי שואה

פעילות פנאי  -סלב
למרותקי בית ניצולי שואה

צילום בגיל

תיאטרון עדות

תוכניות בנושא טיפול  
סוף חייםפליאטיבי

השיבה הביתה

O)&(Cת נוספות ותוכני



שריון תקציב לפני דיון עם השותפים** 

2021מנהל דצמבר בועדהתקציב כולל תוכניות שיאושרו * 

2022מנהל בחודש מרץ בועדיוצג 2021תקציב מול ביצוע לשנת *** 







8מהלך 7מהלך 6מהלך 5מהלך 4מהלך 3מהלך 2מהלך 1מהלך 

מהלכים
תוכניות ופעולות רוחב 

מטהאתגר

כספים
ארז אליהו

תקציבים
.דניאל ז

קניינות ורכש
.רעות ז

מכרזים
.טלי מ

קשרי חוץ
קודרוןמארק 

פיתוח  
עסקי

חני רוזה  

ארגון ותאום
קרן אליהו

ל"מנכ

תכנון
דיאנה שמעוני

טכנולוגיות
אופיר בן נתן

ידע
ליאת סיקרון

הכשרות  
אימפקט  

(ס"ב)
.מילי ב

פיתח ידע  
ודיגיטל

סוכני שינוי  
רינת

שותפויות
.עינת ל

מידע. מ
.ענבר ב

מחקר ודאטה
ודיגיטל
.גלעד ה

חוסן אישי 
וניהול

תקופת החיים 
החדשה

תעסוקה 
איכותית

אוריינות
דיגיטלית

שייכות 
חברתית

ניהול  
בריאות 
ותפקוד

ים.מטפלות
בזקנים סיעודיים  

רשות 
מקדמת 

הזדקנות מיטבית

נגישדיור

תוכניות נוספות  

טיפול  
פליאטיבי

השיבה 
הביתה

משנה  
ל"למנכ

ל  "סמנכ
כספים

מנהלות 
תחומים  
ומהלכים

ניצולי שואה

יוסי היימן אורית שחר דמביץניצנית אירית פישרמגי גדאירית פישרדידי בן שלום


