
: זִקנה בצל הקורונה
מאתגרים לעשייה

כיצד נוכל להתמודד עם עומק האתגרים

?של האוכלוסייה המבוגרת בישראל



?אותי כיוםשמעסיק , בתחום הזִקנה, מה האתגר המשמעותי

:משתתפים בכנס הוירטואלי160-תשובות של כ
01/04/2020, "מאתגרים לעשייה: זִקנה בצל הקורונה"



איסוף גרפי של תהליך העבודה במהלך הכנס הווירטואלי



במפגשהאתגרים המרכזיים שעלו 

האתגרים המרכזיים שעלו במפגש בהקשר של  
:האוכלוסייה המבוגרת כיום הם

בדידות1.

הטיות רגשיות ואפליה , דעות קדומות, ערכים-גילנות2.
על רקע גיל כרונולוגי של אדם

אוריינות דיגיטלית3.

שימור שירותים לקשישים4.

שיקום5.



בדידות: #1אתגר 

:שאלות מרכזיות שעלו בדיון

(רגשות, חגים, אירועים, זמנים של היום)? מתי מרגישים יותר את הבדידות•

?ביקורים? וידאו? ווטסאפ? שיחות טלפון? מה הדרך הנכונה להפיג בדידות•

זה לא מקשה אחת? 80-90? זקנים צעירים? על מי אנחנו מדברים•

(בהקשר זה)רלוונטית לאוכלוסייה כי עד עכשיו הם לא נחשבו , אין להם מענים-הקשישים הצעירים 

שקשה להם להפעיל את הטכנולוגיה-זקנים עם ירידה קוגניטיבית ? טכנולוגייםאיך מורידים חסמים •

יש להשקיע גם בדור שהולך להזדקן. אין תחליף לביקור פרטני לכאלה שלא חשופים לטכנולוגיה•

ולתת מקום לשלטון המקומיוקשישיםלקשר בין הרבה מתנדבים למוגבלים : לנצח את הבדידות והמוגבלות•

לאגם את המידע, לא יודע לאן לפנות! הנגשת המידע•

...מניעת תאונות•



גילנות: #2אתגר 

עצמו  האדם תפיסות ועמדות של החברה ושל , תודעהשינוי 
מחדשזִקנה ומיתוגןכלפי 

:שאלות מרכזיות שעלו בדיון

?זִקנה ואריכות חייםאיך משנים תפיסה לנושא •

?בזִקנהאיך רותמים את כל הארגונים לשיתופי פעולה בשינוי התודעה •

?לשינויאיך רותמים את אוכלוסיית הזקנים •



אוריינות דיגיטלית: #3אתגר 

:תיאור האתגר

.המיטביאיתור פלטפורמות וארגונים המנגישים אוריינות דיגיטלית באופן •

.היעדאיתור דרכים מיטביות לחיבור לקהל •

. אוריינותהתמודדות עם רמות •

.ביוזמותהתמודדות עם בירוקרטיות ומשאבים לתמיכה •



אוריינות דיגיטלית: #3אתגר 

:שאלות נקודתיות-שאלות מרכזיות שעלו בדיון

?איך מעניקים להם את היכולת לתקשר-ערבים , חרדים-איך מגיעים לאוכלוסיות מיעוט •

?  (טלפון, מחשב)הכלים הפיזיים אין להם את איך מגיעים לבני הגיל השלישי ש•

?לרשתאיך מסייעים בהצטיידות למבוגרים שאין להם מכשיר קצה וחיבור •

?(לא בהכרח הצרכים הקולניים)איך לזהות את הצרכים האמיתיים בהקשר אוריינות דיגיטלית •

?איך מלמדים אוריינות דיגיטלית באמצעות כלים קיימים•

?מרחוקאיך מכשירים מתנדבים לא מיומנים להדרכה •

.מניעת הונאותהן מבחינת אפקטיביות של ההדרכה לשינוי התנהגות והן מבחינת -איך עושים בקרה על ההדרכה מרחוק •

?למבוגריםאיך אפשר לסייע לעיצוב הסביבה הדיגיטלית כך שתהיה נגישה יותר •

?ללכד את כל הפתרונות יחד כדי ליצור חוכמת המונים-איך עושים איגום משאבים •



אוריינות דיגיטלית: #3אתגר 

:כלליות-שאלות מרכזיות שעלו בדיון

?איך מתאימים את הטכנולוגיה לקשישים•

?איך פורצים את תקרת הזכוכית הדיגיטלית•

?איך מגיעים לכמה שיותר אזרחים ותיקים•

?האם יש מיפוי של חוסרים טכנולוגיים בקהילה•

רעיונות נוספים

מיפוי+ הפצת שאלונים למבוגרים לזיהוי הצרכים •

בטלוויזיהאפשר להשתמש , היות וזום לא מונגש לכולם•

מוחות עם קהל היעדסיעור לעשות -לבדוק בשטח את הצורך •

הדרכות המשלבות כוחות-מבוגר + יוזמות צעיר •

סדנאות של ארגון פעמונים בדגש על מניעת הונאות ופעולות •

עוקץ בגיל השלישי



שימור שירותים לקשישים: #4אתגר 

המשך תהליכי שיקום נוכחיים
הגברת טיפול בכל הנוגע למניעת התדרדרות

:שאלות מרכזיות שעלו בדיון

?קיימיםכיצד להמשיך תהליכי שיקום •

?זותקופה בתום כיצד מצמצמים את כמות האנשים שיזדקקו לשיקום •

?השירותים שינתנומה ? מי יממן? האם יהיו מספיק אנשי מקצוע-איך המערכת מתכוננת ליום של אחרי•

?לאנשים הזקוקים לתהליך שיקומי שלא מתוך אבחונים חד משמעייםאיך נותנים מענה •



שיקום: #5אתגר 

והן אצל  והפעילות המצב החדש יוצר הרבה שעות של היעדר פעילות הן אצל האוכלוסיות העצמאיות 
ומגדיל את מספר (למשל מועדוני יום)אוכלוסיות הקשישים שהשירותים שהם מנצלים מבוטלים כעת 

.למערכתהקשישים שיזדקקו לשיקום ושאינם מוכרים כיום 

:מרכזיות שעלו בדיוןשאלות 

איך ניתן לנצל את המענה של נותני השירות  ? כיצד ניתן לשמר פעילות ותנועה ומענה לצרכים של האוכלוסיות השונות•

?כיום ולקראת היציאה מהמשבר בצורה מיטביתהפרפואיים 

רעיונות נוספים

. הרחוקולטווח ולהגדיר את המענים הנדרשים לטווח הקרוב המיידים בעלי הצרכים למפות מיהם נדרש •

.החוליםעם קופות שותפות נדרשת •

.השיקוםמיפוי השחקנים המרכזיים בתחום •

.קוגניטיבי, תעסוקתי, רגשי, מנטלי, פיזיולוגי-התייחסות הוליסטית לשיקום •


