אנחנו כבר מתחילים...
אנא עדכנו את שם המשתמש.ת שלכם כך שיכלול שם  +ארגון
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סדר יום
 1איפה אנחנו?
• התקדמות עד כה
• מטרות המפגש

 2היכרות ומה נשמע?
 3הגדרת חזון וייעוד
 4הגדרת כיווני פעולה אסטרטגיים

איפה
אנחנו?

אבני הדרך

תכנון משותף

התנעה
•

למידת השדה
ורתימת שותפים

•

עבודת חקר ובניית תמונת
מצב מבוססת נתונים

יישום
צוותי עבודה למנופים
לשינוי

•

מיקוד האתגר

•

•

הסכמה על אג'נדה
משותפת

•

פעולות ליישום

•

מנופים לשינוי

•

מדידה והערכה

•

הגדרת יעדים ומדדים

אבני הדרך

תכנון משותף

התנעה
•

למידת השדה
ורתימת שותפים

•

עבודת חקר ובניית תמונת
מצב מבוססת נתונים

יישום
צוותי עבודה למנופים
לשינוי

•

מיקוד האתגר

•

•

הסכמה על אג'נדה
משותפת

•

פעולות ליישום

•

מנופים לשינוי

•

מדידה והערכה

•

הגדרת יעדים ומדדים

שלב התכנון המשותף – מגבשים אג'נדה משותפת

ציר התוכן

ציר התהליך

יולי

אוגוסט

ספטמבר

הגדרת התופעה הרחבה ומיקוד בגורמים לבעיה

ציר המשמעות
איכות חיים
ובדידות

בניית מפת הגורמים
ומיקוד באורח חיים פעיל,
פרודוקטיבי ובריא =
עשייה משמעותית

אוקטובר

נובמבר

ניסוח חזון וייעוד

דצמ׳-ינו׳

פבר׳-מרץ

הגדרת כיווני
פעולה אסטרטגיים

מיפוי חסמים לפיתוח ערך ומשמעות,
ניתוח קהלי היעד

שלב התכנון המשותף – מגבשים אג'נדה משותפת

ציר התוכן

ציר התהליך

יולי

אוגוסט

ספטמבר

הגדרת התופעה הרחבה ומיקוד בגורמים לבעיה

ציר המשמעות
איכות חיים
ובדידות

בניית מפת הגורמים
ומיקוד באורח חיים פעיל,
פרודוקטיבי ובריא =
עשייה משמעותית

אוקטובר

נובמבר

ניסוח חזון וייעוד

דצמ׳-ינו׳

פבר׳-מרץ

הגדרת כיווני
פעולה אסטרטגיים

מאפיינים חברתיים וחסמים רגולטורים
לפיתוח ערך ומשמעות,
ניתוח קהלי היעד

מי על
המסך?

שימוש בכלי הAnnotate-

מה נשמע?
סמנו בתיבות שמעל לתמונות ,כיצד אתם מרגישים בגל הנוכחי של הקורונה:

.1
.2
.3

לחצו על כפתור View Options
בחרו בכלי ה Annotate
בחרו באפשרות STAMP

בדידות בישראל – תופעה חברתית מורכבת
נתונים

השלכות

מורכבות

 19%בגילאי 45-65
 17%בגילאי 20-44
בגילאים צעירים יותר

 28%מגילאי 65+
 36%מגיל 75
חווים בדידות

בדידות
נקשרת
לסיכון
מוגבר
של...

 68%לאשפוז

 29%למחלות לב

 X6לדיכאון

 32%לשבץ

 50%לדמנציה

הבדידות מושפעת מהיבטים
שונים כמו מצב משפחתי,
תעסוקתי ,תרבותי,
סוציו דמוגרפי ועוד

 43%נשים
 29%גברים
בדידות בגיל +75

ישראל גבוהה
משמעותית מול העולם

לבדידות השלכות קשות על המערכות הציבוריות
ועלות הבדידות למדינה מוערכת

 18%לסוכרת

הבדידות הינה חוויה
סובייקטיבית ולאמוד אותה
נדרש שילוב של מדדים
אובייקטיבים וסובייקטיביים

בכ  16 -מיליארד ₪

קצב גידול האוכלוסייה המבוגרת
כפול מקצב גידול האוכלוסייה
הכללית– היום  M1.1בעוד שני
עשורים  M2אזרחים ותיקים

תהליך העבודה לקראת המפגש הנוכחי

1

בירור ומיפוי הגורמים להעלאת איכות החיים ולצמצום הבדידות

2

מיקוד באורח חיים פעיל ,פרודוקטיבי ובריא = ״עשייה מייצרת משמעות״

3

מיפוי החסמים לעשייה שמייצרת משמעות בקרב בני +65
סימון כיווני פעולה ליוזמה

עלייה בתוחלת החיים ובשנים הבריאות
תוחלת החיים בישראל עולה
וצפויה להמשיך לעלות
בשנת 2030
נשים | גיל  89גברים | גיל 85

 25שנים מגיל פרישה  18שנים מגיל פרישה

ממוצע השנים הבריאות עולה בהתמדה
בני +75

בני +65

היום כ –  22%מדווחים על אבדן תפקוד היום דיווח על אבדן תפקיד משמעותי
כמעט זהה לאוכלוסייה -
משמעותי לעומת  33%ב2005-
 11%לעומת  23%ב 2005

ממצאי מחקרים עדכניים מצביעים על כך שהשיא
הקוגניטיבי והאינטלקטואלי מגיע לקראת גיל 70

ההסדרים המוסדיים ,הנורמות והתפיסות
הקיימות אינם מותאמים לשינויים אלה

פערים מרכזיים עקב עליה בתוחלת החיים
התארכות תוחלת החיים מביאה להעצמת שלושה פערים משמעותיים הנחווים על ידי מבוגרים סביב גיל הפרישה:

1

3

2

פער ציפיות

פער חברתי

פער בתחושת ערך

פער בין המצופה מתקופת הפרישה
לבין איך שהיא נחווית בפועל לאור
תוחלת השנים התפקודיות

פער בין סך הקשרים הרצויים לאדם
לבין אלה הקיימים בפועל ,כתוצאה
מאובדנים החל מגיל הפרישה

פער בין תפיסת הערך והמסוגלות העצמית
והרצון להמשיך לתרום ,להתבטא
ולהתפתח ,לבין התנאים הסביבתיים
והציפיה החברתית מהפורשים

לפערים אלה ,מצטרפים אירועי
חיים מעוררי דחק המגבירים את
תחושת הבדידות

עזיבת הילדים
את הבית

פרישה
מתעסוקה

אבדן יכולות
ותפקוד

אירועי חיים מעוררי דחק בגילאי הזקנה

שינוי הקשרים והזהויות שאפיינו את האדם בהיבטים המקצועיים ,הזוגיים ,החברתיים ,משפחתיים ,כלכליים ופיזיים

אובדן
בן/בת זוג

הקשר בין עשייה משמעותית ובדידות
עשייה משמעותית
משפיעה באופן
ישיר על איכות
החיים והפחתת
בדידות

לאורך השנים האחרונות מצטברות
הוכחות שתחושת משמעות בחיים
מובילה לשיפור בבריאות הפיזית
והנפשית ,יכולת התמודדות מוגברת
ואימוץ אורח חיים בריא

 MAPAהינו מדד שפותח
השתתפות
למדידת
בפעילויות בעלות משמעות,
מתוך ההבנה של ההשפעה על
הבריאות ואיכות החיים

כדי להסביר את הקשר בין השתתפות
בפעילות משמעותית לבין מצב
בריאותי ונפשי ,הספרות האקדמית
מציעה את ״תודעת המשמעות״
) (Meaning Salienceכגורם מתווך

מחקרים עדכניים מוצאים את תחושת המשמעות כבעלת השפעה חזקה על המצב הבריאותי הפיזי והנפשי

עשייה משמעותית | Meaningful Activity
פעילות המוגדרת באופן סובייקטיבי כחשובה ,המעוררת
רגש חיובי ,מייצרת גירוי יצירתי ,רגשי ,אינטלקטואלי או
רוחני ,התורמת לחוויית משמעות והתפתחות
הגדרת פעילות כמשמעותית מושפעת מהיכולות הפיזיות ,הקוגניטיביות והרגשיות הייחודיות של האדם ומתחומי העניין שלו.
על פי הספרות ,פעילות משמעותית מאופיינת באחת או יותר מהתכונות הבאות:

מותאמת לאדם

קשורה לזהות

קשורה למטרה

מרתקת

מהנה

בעלת היבט חברתי

פעילות משמעותית יכולה לכלול:
קריאה ולמידה ,פיתוח יוזמות וכישורים ,פעילות גופנית ,עבודות בית ,התנדבות ,טיול ,שירה במקהלה ,טיפול בנכדים ועוד.
מקור:
;)2021( Research on ageing finds meaningful activities are the key to keeping healthy and happy
;)2019( Meaningful' activities may mean healthier old age :24 Health
2019( What is meaningful activity and why is it so important :Skillsforcare
) Meaningful ageing Australia: “Not just existing”: Meaning through activity participation

הגדרת
חזון
וייעוד

תמונת עתיד
מיטבית –
נוב' 2021

ניסוחי חזון אפשריים שעלו בקבוצות
בישראל מתקיימים תנאים
המאפשרים לכל אדם  /זקן
כלים ,מוטיבציה ,חופש
בחירה ,למלא את חייו בעיסוק
שמסב לו הנאה ,תחושת ערך,
סיפוק ומשמעות על פי צרכיו
המשתנים
לכל מבוגר
בישראל
תחושת איכות
חיים בהתאם
לבחירתו

ישראל תוביל
באיכות השילוב
והשיתוף
בתעסוקה,
בקהילה ובפנאי

ביעור
הגילנות
בקרב
המבוגרים
עצמם

חברה רב דורית
מכילה הממקסמת
את הפוטנציאל כל
תושביה

הפחתה
משמעותית
של תופעת
הבדידות

מדינה
שטוב
להזדקן
בה

שיפור איכות החיים
וחווית המשמעות
באמצעות הנגשת וטיוב
השירותים החברתיים,
תוך התאמה תרבותית
לאוכלוסיות במדינת
ישראל

השוואת תנאי
המאה ה21
הקיימים לצעירים
גם עבור
המבוגרים

אזרח ותיק מכלל
גווני האוכלוסייה,
מרגיש בעל ערך
ומשמעות ותורם
לחיו ,לקהילה
ולמדינה

אדם יפרוש
מעבודתו
בהתאם לרצונו
ותפקודו

צמצום
הפערים
בתחושת
הבדידות בין
קבוצות
באוכלוסייה

אין אזרח
ותיק שחש
בדידות
שינוי התפיסה שיש
גיל לתעסוקה/ביסוס
התפיסה שתעסוקה
ללא גיוון של
מבוגרים היא
תעסוקה חסרה

זקנים מנהלים
את עצמם
נותנים למבוגרים
לתרום ולהיתרם

אזרחים וותיקים
יוזמים ,יוצרים,
משפיעים
ורלוונטיים ,מוערכים
בחברה ובקהילה

ישראל תוביל
בתחושת הערך
והמשמעות של
אזרחים ותיקים
שותפות חברתית
סוציאליסטית
ורוחנית תוך
התייחסות לאתגר
הכלכלי ,החברתי
והבריאותי

חזון היוזמה ומרכיביו
מרכיבי
החזון

חזון
היוזמה

שימור תחושת הערך והמשמעות | הנאה ,תחושת ערך ,סיפוק ומשמעות

וותיקי ישראל בשנת  2030מהווים
ומהוות שחקנים משמעותיים בזירה
החברתית ,הכלכלית והתרבותית,
וישראל פועלת ככל יכולתה לדחיקת
לחיים
הזכות
ומימוש
תלות
אוטונומיים בעלי משמעות

שינוי תודעה – מנטל לנכס לאומי
חברה מאפשרת | חברה שמתקיימים בה תנאים מאפשרים

אוטונומיה ,הזכות והחופש לבחור
"זקנה מותאמת" – שירותים המותאמים לצרכיו המשתנים של האדם
איכות חיים | חברה מקדמת איכות חיים | חיים טובים "בגיל"
מיצוי | מיקסום הפוטנציאל הכלכלי

ייעוד היוזמה ומרכיביו
מרכיבי
הייעוד
שינוי האקלים הציבורי  -מנטל לנכס
השפעה על מדיניות ,חקיקה ותקציבים
ברמת מדינה ורשויות מקומיות
שוויון הזדמנויות
רב דוריות
הטמעת תפיסת תקופת החיים החדשה
תמיכה בהמשך תהליכי התפתחות עד ''120

ייעוד
היוזמה

לתמוך ולאפשר לבני תקופות החיים
המאוחרות מכל המגזרים והשכבות
באוכלוסייה ,להמשיך להתפתח
ולהבנות עיסוקים המעניקים תחושת
מימוש וערך עצמי ,משמעות ושייכות
ולחיות כשווים ורלוונטיים בחברה רב
דורית המתייחסת אליהם כאל נכס

הצעה לחזון וייעוד
חזון
היוזמה

וותיקי ישראל בשנת  2030מהווים ומהוות שחקנים
משמעותיים בזירה החברתית ,הכלכלית והתרבותית ,וישראל
פועלת ככל יכולתה לדחיקת תלות ומימוש הזכות לחיים
אוטונומיים בעלי משמעות

ייעוד
היוזמה

לתמוך ולאפשר לבני תקופות החיים המאוחרות מכל המגזרים
והשכבות באוכלוסייה ,להמשיך להתפתח ולהבנות עיסוקים
המעניקים תחושת מימוש וערך עצמי ,משמעות ושייכות ולחיות
כשווים ורלוונטיים בחברה רב דורית המתייחסת אליהם כאל נכס

אנא סמנו באיזו מידה אתם מסכימים
עם ניסוח טיוטת החזון שלהלן:

חזון

שימוש ב Annotate -

וותיקי ישראל בשנת  2030מהווים ומהוות שחקנים משמעותיים בזירה
החברתית ,הכלכלית והתרבותית ,וישראל פועלת ככל יכולתה לדחיקת
תלות ומימוש הזכות לחיים אוטונומיים בעלי משמעות

DRAFT

סמנו באיזו מידה אתם מסכימים עם מרכיבי הייעוד:
שימוש ב Annotate -
מרכיבי
הייעוד

שינוי האקלים הציבורי –
מנטל לנכס
השפעה על מדיניות ,חקיקה
ותקציבים ברמת מדינה ורשויות
מקומיות
שוויון הזדמנויות
רב דוריות
הטמעת תפיסת תקופת החיים
החדשה
תמיכה בהמשך תהליכי
התפתחות עד ''120

מסכימ.ה

מתלבט.ת

לא מסכימ.ה

הגדרת
כיווני פעולה
אסטרטגיים

קריטריונים לכיווני הפעולה של היוזמה

מבט ופתרון
מערכתי על
מרחב הפעולה

סנכרון והשלמה של
המענים הקיימים

ערך ייחודי לרב
מגזריות
שילוב של שחקנים
נוספים במעגל
הפתרון

ניתן להגדיר
תוצאות מדידות
בטווח של  3-5שנים

הרובד הגלוי

חסמים לפיתוח עשייה משמעותית

הרובד הסמוי

הרובד
החצי גלוי

פרקטיקות

משאבים
יחסים ,קשרים ויחסי כח

תפיסות

רגולציה

חסמים לפיתוח עשייה משמעותית
הכנה בלתי מספקת לתהליכי הזדקנות
ומורכבותם בכלל ,ולפרישה בפרט

הרובד הגלוי

?
מיעוט מענים טכנולוגיים תומכי
שימור איכות חיים

אין פיתוח מיומנויות לחשיבות הסולנות

?

מיקוד המחקר האקדמי באבדנים
ולא בהתפתחות

שוק העבודה אינו מותאם לעלייה בתוחלת החיים
ומקשה על הישארות והשתלבות מבוגרים

מיעוט תמריצים לפיתוח
טכנולוגיות בשוק הישראלי

אין מרחבים למימוש הפוטנציאל
והאיכויות של האדם המבוגר

היעדר חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי לתפיסה
רב דורית ולפיתוח פנאי מפתח ,עמוק ומשמעותי

המיעוט פילנתרופיה
בתחום הזקנה

פרקטיקות

אין הכרה במודלים לגרונטולוגיה פיננסית
חקיקה לא מותאמת להתארכות תוחלת החיים -
גיל פרישה ,גמישות בתעסוקה ,הכרה בצרכים
הייחודיים של בני תקופת החיים החדשה

משאבים

רגולציה

יחסים ,קשרים ויחסי כח

הרובד
החצי גלוי
הרובד הסמוי

?

תעסוקה ידידותית גיל

פיצול ,כפילויות ואף תחרות בין הגורמים הציבוריים
השונים האמונים על השירותים והידע למבוגרים,
חוסר נגישות למכלול השירותים והמענים

?

תפיסות
תפיסת המשך ההתפתחות בתק' חיים מאוחרות
הינה מצומצמת
הישענות על זהויות חיצוניות
של עבודה ומשפחה

?

גילנות חברתית
ואישית

חוסר הכרה בחשיבות של המשך התפתחות
עד  120כבסיס להזדקנות מיטבית

פער חברתי בין סך הקשרים הרצויים לאדם
לבין אלה הקיימים בפועל ,כתוצאה מאובדנים

פער בין המצופה מתקופת החיים לאחר גיל הפרישה (להעביר הזמן בכייף עד דעיכה) לבין איך
שהיא נחווית בפועל לאור עלייה בשנים התפקודיות והבריאות (רצון להתפתחות ,צורך במשמעות).

פרישה = זקנה

פער בתחושת ערך בין תפיסת העצמי לתפיסת החברה

כיווני פעולה שעלו על ידי שותפים עד כה
פיתוח אקוסיסטם
תומך ל
Age-tech/Silver
tech

רב דוריות
כעקרון מוביל
בתהליכי תכנון

יצירת רצף מענים
לאדם הזקן באמצעות
הרחבה ,התאמה
והנגשה של מענים

התאמת עולם
התעסוקה
לתקופת החיים
החדשה

שינוי זרימת
המידע ודאטה
מאוחד לטיפול
בזקן

הגברת המודעות
לתקופות החיים
המאוחרות
והמענים
הניתנים להן

אבני הדרך

תכנון משותף

התנעה
•

למידת השדה
ורתימת שותפים

•

עבודת חקר ובניית תמונת
מצב מבוססת נתונים

יישום
צוותי עבודה למנופים
לשינוי

•

מיקוד האתגר

•

•

הסכמה על אג'נדה
משותפת

•

פעולות ליישום

•

מנופים לשינוי

•

מדידה והערכה

•

הגדרת יעדים ומדדים

יוזמת קולקטיב אימפקט

איכות חיים
ובדידות בזקנה*
* שם זמני

תודה רבה

