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הצטרפו לרשימת התפוצה של מרכז הידע לחקר הזדקנות
האוכלוסייה לחצו כאן למשלוח דוא"ל למרכז

מה בגיליון
• חדשות מרכז הידע ופרויקט -SHAREישראל
 מחקר הערכה חדש באתר המרכז

חדשות מרכז הידע ופרויקט -SHAREישראל

 ראיון עם חוקרות המתארחות במרכז
 מאמר חדש על הקשר בין רשתות
למוגבלות תנועתית

מחקר הערכה חדש – נפילות בקרב אזרחים ותיקים
במסגרת מיזם משותף עם המשרד לשוויון חברתי ,צוות מרכז הידע ערך מחקר
על נפילות בקרב אזרחים ותיקים .מחקר זה מבוסס על נתוני  SHAREובודק את
גורמי הסיכון לנפילה ואת הפחד מנפילה בקרב אזרחים ותיקים.

•  – SHAREבמספרים
• חדשות מהזירה הגרונטולוגית
• הודעות המרכז
• הודעות המשרד לשוויון חברתי
• כנסים ואירועים
לאור שחרור נתוני גל  4ישראל ) 6אירופה(,
הכנו עבורכם כמה נתונים אודות -SHAREישראל.

ישראל במקום השני בנפילות אזרחים ותיקים בהשוואה בינלאומית .גם בבדיקת
החשש מנפילה ,ישראל נמצאת במקום גבוה ומעל לממוצע.
ניתן לצפות ולהוריד את המחקר המלא גם באתר המשרד לשוויון חברתי

מרכז הידע מארח חוקרות השוהות במרכז הידע

ריאיון עם חוקרות ממכון מקס פלנק לכלכלת הזקנה )(MEA
ומטה  SHAREבגרמניה

טאבאה מרברודט

חדשות מהזירה הגרונטולוגית
קול קורא להצעת תכניות ייחודיות ומקוריות למען
אזרחים ותיקים בקהילה ובמסגרות דיור עבור
הכנס השנתי לחדשנות ויצירתיות
לפרטים נוספים ושליחה לחצו כאן

מלאני וגנר

בחודשים האחרונים זכה מרכז הידע לארח שתי חוקרות ממטה סקר  SHAREבמינכן
שבגרמניה :מלאני וגנר וטאבאה מרברודט .שתי החוקרות עובדות במטה הסקר
בתפקידים שונים .מלאני מרכזת את תחום השאלונים וטאבאה עובדת כעוזרת
מחקר במקביל לימודי תואר שני בפסיכולוגיה וייעוץ ארגוני באוניברסיטת מינכן.
ערכנו עימן ראיון קצר כדי ללמוד קצת על המחקר שלהן ולהכיר אותן טוב יותר.
ש :מה שמכן המלא?
אה מרברודט )(Melanie Wagenr & Tabea Mehrbrodt
בּ ָ
ת :מלאני וגנר וטא ֶ
ש :מהיכן אתן בגרמניה?
מלאני :נולדתי בהאן מונדן ,גרמניה וכיום אני גרה ועובדת במינכן .טאבאה :נולדתי,
גרתי ועדיין גרה ועובדת במינכן.
ש :כמה זמן תשהו איתנו בישראל?
מלאני :הגעתי לעשרה שבועות ,החל מה 23-בינואר  2017ועד ה 30-במרץ .קיבלתי
מלגה מהמכון לסולידריות משפחתית בינדורית באירופה ) ,(INTERFASOLהמאפשרת
לי להתרכז בפרויקט המחקר שלי.
טאבאה :הגעתי לארבעה חודשים ,מתחילת מרץ ועד סוף יוני ,כדי לסיים את עבודת
הגמר שלי.
ש :ספרו לנו על המחקר שלכן.
מלאני :המחקר שלי עוסק בבני משפחה המטפלים בקרוביהם הזקנים .לפיכך אני
עושה שימוש בנתונים מתוך סקר הבריאות ,הפרישה והזקנה באירופה ובישראל
) ,(SHAREסקר פאנל בינלאומי .הנתונים בהם אני משתמשת במחקר נאספו ממדינות
רבות באירופה ומישראל .מטרת המחקר שלי היא לנתח את השינוי ברשתות
החברתיות של בן המשפחה שהופך למטפל העיקרי בזקן .עבור הניתוח השתמשתי
בנתונים מתוך הגל ה 4-וה 6-של הסקר משנים  2011ו .2015-עד כה  SHAREהוא
בסיס הנתונים היחיד המאפשר ניתוח רשתות חברתיות בצורה לונגיטודינאלית ובין
מדינות שונות .מתוך כ  22,000 -משיבים ב 14-מדינות ,כ 1,500-מהם הפכו
למטפלים עיקריים בבני משפחתם הזקנים בין השנים  2011ו ,2015-ושאיפתי היא
לבחון כיצד שינוי זה באורח חייהם בא לידי ביטוי ברשתות החברתיות שלהם.
טאבאה :כתלמידת תואר שני בתוכנית לפסיכולוגיה ארגונית ,מנהל עסקים
וסוציולוגיה של אוניברסיטת מינכן ע"ש לודוויג מקסימיליאן ,אני מבצעת מחקר עבור
עבודת התזה שלי .בעבודה אני חוקרת האם ישנם שינויים מהותיים בין תחושות
הרווחה בקרב מהגרים וותיקים מבוגרים במספר מדינות באירופה ,ובוחנת זאת
באמצעות מדדי איכות חיים ,דיכאון ושביעות רצון מהחיים .כמו כן אני שואפת לבדוק
האם מערכות היחסים הפוטנציאליות הללו מתווכות על ידי רכיבים של רשתות
חברתיות .לשם כך אני עושה שימוש בנתונים מתוך הגל ה 4-של  .SHAREהכלי
למדידת הרשתות החברתיות בו אני עושה שימוש במחקרי ,פותח על ידי צוות חוקרי
מרכז הידע ,כך שיש לי את התמיכה המלאה לשם כך.

הודעות המרכז
חבר צוות חדש במרכז
הידע! יהונתן שמש,
בוגר  BAותלמיד MA
למדעים קוגניטיביים
באוניברסיטת בן גוריון.
בלימודיו עסק בין היתר
בהשפעות אורח חיים -
פעילות גופנית וסטרס -
על בריאות מוחית .כמו כן ,חקר נושאים על
התפר בין פסיכולוגיה ,כלכלה וחברה .אנו
מאחלים לו הצלחה רבה בתפקידו.

הודעות המשרד לשוויון חברתי
•

תכנית "דרוש ניסיון" בשותפות המשרד
ועמותת והדרת ,מפעיל כבר שנה
שלישית את פורטל דרושים לאזרחים
ותיקים , www.darush-nisayon.gov.il
לרשויות
התכנית
הנגשת
במסגרת
ב 27.3.2017נפתח כעת מרכז המנגיש את
שירותי התעסוקה של התכנית גם באבן
יהודה .המרכז יהווה מקום בו יוכלו אזרחים
ותיקים מחפשי עבודה מאזור אבן יהודה
והסביבה ,לקבל ייעוץ והכוונה בחיפוש
עבודה ,בשיפור ועריכה של קורות חיים,
בהכנה לראיונות עבודה ובסיוע בהרשמה
לאתר "דרוש ניסיון" .המרכז מופעל על ידי
צוות מתנדבים שמטרתו לסייע באופן מיטבי
לקהל המבקרים הוותיקים להגדיל את
הסיכוי למצוא עבודה ולהכיר את שוק
העבודה טוב יותר.

ש :מה אתן מקוות להשיג כתוצאה משהותכן כאן?
מלאני :הייתי רוצה להגיע להבנה טובה יותר של הדרכים מהן רשתות חברתיות
קרובות מושפעות כאשר אדם הופך למטפל העיקרי בבן משפחתו .לאחר שביצעתי
ניתוח נתונים בסיסי הופתעתי לגלות כי הרשתות החברתיות של בני המשפחה
ההופכים למטפלים עיקריים התרחבו ובכוונתי לבדוק מדוע זה כך .חוקרים נוספים
במרכז הידע עוסקים בנושא ושאיפתי היא להקים קבוצת מחקר לעבודה משותפת
על ניתוח נתוני הרשתות החברתיות.
טאבאה :אני שואפת לסיים כאן את עבודת התזה שלי וכמובן להתפתח מבחינה
אקדמית ואישית.

•

פסטיבל "אילת בשלייקס פלוס" -שלישי
בשלייקס פלוס מציע לאזרחים הוותיקים
מגוון רב של פעילויות ,עיסוקים ייחודיים
והטבות משמעותיות באתרים רבים ברחבי
הארץ .במסגרת המיזם מתקיימים מעת
לעת פסטיבלים של מספר ימים במקומות
שונים בארץ ,כאשר מחד המטרה היא
לעודד "זקנה פעילה" ומן הצד השני להביא
עסקים לפנות באופן ייעודי אל אוכלוסיית
האזרחים הוותיקים .בחודש מרץ 2017
התקיים פסטיבל באילת במשך ארבעה
ימים וכלל מגוון בתי מלון בהנחה ,סיורים,
הרצאות בנושא זכויות אזרחים ותיקים
ומופעים .בפסטיבל השתתפו כ2000-
אזרחים ותיקים.

•

האגף לאזרחים ותיקים במשרד לשוויון
חברתי זכה לאחרונה באות ההוקרה
ליחידות מצטיינות בהתייעלות ובצמצום
הבירוקרטיה .בנימוקי הזכייה צוינו מיזם
"יחידות סגולה" ,מוקד פניות ציבור של
וכן חוברת
אזרחים ותיקים ,*8840
המידע "זכויות שוות זהב" כחלק
ממאמצי המשרד בשיפור ונגישות לאזרחים
הוותיקים.

•

לאזרחים
פטור מתור לשירות ציבורי
ותיקים שהגיעו לגיל  - 80ביום  28מרץ
 2017פורסם תיקון מס'  15לחוק האזרחים
הוותיקים וזאת בעקבות הצעת חוק
ממשלתית שיזמה השרה לשוויון חברתי
ח"כ גילה גמליאל .עיקרי התיקון :בשירות
ציבורי הניתן לפי תור ,יספק נותן השירות
את השירות בלא המתנה בתור לאזרח
ותיק שגילו מעל  80שנים" .שירות ציבורי"
מוגדר כשירות הניתן פנים אל פנים באחד
מן המקרים הבאים ) (1בידי רשות ציבורית
) (2במקומות ציבוריים המנויים ברשימה
סגורה בהצעה כמו דואר ,בנק ,בתי קולנוע,
תיאטרון וכו' .שירות ציבורי לא יכלול טיפול
רפואי וכן לא יחול בתור שההמתנה בו היא
בטלפון או בכלי רכב או לגבי תור שנקבע
מראש .לנוסח המלא של התיקון לחצו
כאן

•

חידת חמיצר ביוזמת המשרד לשוויון
חברתי ומשרד החינוך ובשיתוף יד בן צבי
מבוצעת "חידת חמיצר" שעניינה קהילות
היהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן .כיתות,
מוזמנות
ומשפחות
קבוצות
יחידות,
והמרתקת.
המאתגרת
להתמודדות
להרשמה והשתתפות לחצו כאן

•

מבצע ליל הסדר  -השנה משאירים כסא
לא רק לאליהו !עושים סדר חברתי
ומזמינים אזרחים ותיקים להתארח בליל
הסדר .משפחות המעוניינות לארח ואזרחיות
ואזרחים ותיקים המעוניינים להתארח ,המשרד

ש :כיצד אתן מוצאות את שהותכן כאן?
מלאני :התקבלתי בחום רב על ידי עמיתי החדשים במרכז הידע שאפשרו לי להרגיש
בנוח מהרגע הראשון .כמו כן למדתי המון על ישראל ואני מקווה ללמוד עוד על
ארץ מרתקת זו .אני מודה לכם על האירוח במרכז הידע!
טאבאה :שהותי וחוויותי בישראל מרתקות ומעוררות השראה .אני מודה לכם מקרב
לב על קבלת הפנים החמה לה זכיתי מצוות המרכז!

מאמר חדש של חוקרי מרכז הידע ,פרופ' הווארד ליטווין ומעין לוינסון

הקשר בין מוגבלות תנועתית ורשתות חברתיות ביחס
לפעילות בגיל המבוגר

המחקר בוחן את הקשר בין קושי בביצוע פעולות יומיומיות לבין רשתות חברתיות
ביחס לפעילויות בגיל המבוגר .הספרות המחקרית מדגישה את החשיבות של
השתתפות בפעילויות להזדקנות מוצלחת ,אך עדיין לא ברור מה מעודד רמות
גבוהות של פעילות .במחקר נעשה שימוש בנתונים מתוך סקר הבריאות ,ההזדקנות
והפרישה באירופה.
המחקר מתמקד במשיבים בני  60ומעלה מ 13-מדינות שהשתתפו בשני גלים,
בשנים  2011ו .2013-הניתוח הרב-משתני של נתוני האורך נעשה באמצעות רגרסיית
פואסון מוכללת ועושה שימוש במדד חדש של רשת חברתית .החקירה העלתה
שריבוי קשיים בביצוע פעולות יומיומיות קשור למיעוט פעילויות .לעומת זאת ,רשת
חברתית עתירת משאבים תורמת לריבוי פעילויות .יתרה מכך ,המחקר גילה שרשת
חברתית מהווה יתרון במיוחד לבעלי קשיים רבים מכיוון שהיא ממתנת את הקשר
השלילי עם פעילות .מסקנה זו מסייעת להבין את היחסים בין אלמנטים מרכזיים
בפרדיגמת ההזדקנות המוצלחת.
הממצאים מעידים על חשיבות קיומה של הרשת חברתית בקרב אלו המתקשים
בתנועותיהם ויכולותיהם .לממצא זה השלכות חשובות עבור מדיניות של הזדקנות
פעילה.
לקריאת המאמר המלא לחצו כאן

מאגר חדש באתר מרכז הידע :כלי מחקר
מאגר כלי מחקר הוקם במטרה להנגיש כלי מחקר מגוונים הרלוונטיים לחקר
הזקנה וההזדקנות בישראל .דפי המידע שנכתבו )דו-לשוני ,עברית ואנגלית( עבור
כלי המחקר מכילים מידע שימושי רב אודות פיתוח ,תיקוף ואופן השימוש בכלי
המחקר ועוד .ניתן למצוא קישור לכלי המחקר עצמו ,במידה ופורסם והונגש באופן
פתוח לכלל קהילת החוקרים .אחרת ,יופיע קישור לכתב העת בו ניתן למצוא את כלי
המחקר ,בכפוף לשמירה על זכויות היוצרים .מעבר לכך ,המאגר כולל גם מפתחות
למחברים )כאשר אלה מופיעים במאגר הביבליוגראפי( וכן קישור תזאורוס  -מילון
מונחים גרונטולוגיים .המאגר מתעדכן כל העת .אנו מזמינים אתכם לשוב גם בעתיד
לאתר ולהתעדכן במאגר המתרחב.
למידע מפורט אודות אופן השימוש במאגר ,כיצד מורכבת רשומה ,קישור הרשומה
לתזאורוס במאגר הביבליוגראפי ועוד – באתר מאגר כלי מחקר.

למדדי איכות חיים ) – (CASPלחצו כאן
למדדי דיכאון ) – (EURO-Dלחצו כאן
למדדי תפקוד ) – (ADLלחצו כאן
כולל המידע :תיאור כללי ,מימדים תיאורטיים ,מספר שאלות במדד המקורי
ובמדדים המקוצרים ,סולם מדידה וערכים ,ציון המדד ,תיקוף המדד ,גרסאות
מקוצרות ,שימוש במדד בסקרי אורך וסקרים בינלאומיים ,מחקרים בישראל שעשו
שימוש במדד.

לשוויון חברתי קורא לכן ולכם להירשם עוד
היום במוקד לאזרחים ותיקים של המשרד
לשוויון חברתי  .*8840השיבוץ ייעשה בהתאם
והאזרחים
המשפחות
ולנתוני
לבקשות
הוותיקים הנרשמים .המשרד יעשה מאמץ
לשיבוץ מלא של כלל הנרשמים.

כנסים ,הרצאות וימי עיון
קרובים
המכון ללימודי הזקנה מבית יד שרה
מציע לאנשי המקצוע סדרה של קורסי
אביב בנושאי ביבליותרפיה ,גוף ונפש,
שיפור הזיכרון ועוד.
לפרטים נוספים ולהרשמה לחצו כאן

המלצות המועצה העולמית לבריאות המוח

קשר עם חברים ובני משפחה רבים יכול להאט הידרדרות קוגניטבית בזקנה.
כך נכתב בדוח המועצה העולמית לבריאות המוח )Global Council on -GCBH
 ,(Brain Healthאשר התכנסה בחודש שעבר בהשתתפות חוקרים מומחים
מרחבי העולם ,ביניהם פרופ' הווארד ליטווין ,ראש מרכז הידע ופרויקט
-SHAREישראל.
המועצה העולמית על בריאות המוח היא שיתוף פעולה עצמאי של חוקרים ,מומחים
בתחום הבריאות וקובעי מדיניות מרחבי העולם אשר עוסקים בתחומי בריאות המוח
המתקשרים לקוגניציה .המועצה התכנסה לאחרונה בלונדון במטרה להתוות ולהציע
המלצות מעשיות עבור בני  50ומעלה המעוניינים לשמר ולשפר את מצב בריאות
המוח שלהם.
הנושאים בהם דנים חברי המועצה עוסקים באיכות החיים של האוכלוסייה
המזדקנות וכיצד היא עלולה להשפיע על בריאות המוח שלהם .המועצה מתכנסת
במטרה לספק המלצות מבוססות-ראיות בתקווה שיופנמו וישולבו באורח החיים של
פלח אוכלוסייה זה.
"המצב השכיח הוא שהרשתות החברתיות שלנו מצטמצמות עם הגיל" אומרת
מרילין אלברט ,חברה במועצה ,פרופסור לנוירולוגיה ומנהלת המחלקה למדע
הקוגניציה באוניברסיטת ג'ון הופקינס בבולטימור" .הדוח מספק לא מעט הצעות
אודות הדברים אותם ניתן לעשות בכדי לשפר את איכות הקשרים שלנו עם בני
משפחה וחברים ,דבר אשר יוכל להביא תועלת בשימור יכולותינו הנפשיות".
הדוח ,העוסק בקשר בין המוח והמצב החברתי ,מתייחס גם ליתרונות החברתיים של
גידול חיית מחמד ,לתפקיד בו משחקות קהילות ידידותיות לזקנה ,בעידוד קשרים
חברתיים וכן כיצד מערכות יחסים קרובות מקדמות גם את הבריאות הפיזית וגם את
איכות החיים הפסיכולוגית.
הדוח מציין גם את תרומתן של הרשתות החברתיות המקוונות כגון פייסבוק וסקייפ,
אשר מסייעת לשמר את הקשר החברתי בגיל המבוגר.
מחקר נוסף של ה AARP -מצא קשר בין היעדר קשרים חברתיים והידרדרות
בבריאות המוח .בקרב  4מתוך  10בני  +40אשר דיווחו על היעדר הקשרים
החברתיים ,נמצאה הידרדרות קוגניטיבית ).(brain health impairment

יום עיון בנושא חידושים ואתגרים
בגרונטולוגיה וגריאטריה :השפעות
מאוחרות של השואה בראי המחקר
ובשדה הטיפולי ,יתקיים בתאריך 19

באפריל  2017באולם גולדמן שבפקולטה
למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בר אילן בנגב.
לתכנית המלאה ולהרשמה לחצו כאן

שמרו את התאריך!
סדנא מתודולוגית על נתוני הגל ה4-
של  SHAREישראל )גל  6אירופה(
תתקיים בתאריך 14.5.17
פרטים נוספים בקרוב
הכנס השנתי ה 12-של המכון הלאומי
למדיניות הבריאות יתקיים ביום ב' ה8-
במאי  2017במלון אינטרקונטיננטל בתל
אביב .לפרטים נוספים ולהרשמה
לחצו כאן.
הכנס השנתי של העמותה לקידום
הפיזיותרפיה בישראל יתקיים בין
התאריכים  9-10במאי  .2017לתוכנית
המלאה ולהרשמה לחצו כאן

סדנא מתודולוגית לתלמידי מחקר בנושא
מסלולי החיים והשפעתם על הפרישה:
מנקודות מבטם של חוקרים וקובעי
מדיניות ,תתקיים בין התאריכים  17-19במאי
 ,2017בהלסינקי .הסדנא תיערך בשפה
האנגלית .לפרטים נוספים ולהרשמה
לחצו כאן

The 2nd EUCAS and 4th International
Conference on Aging & Cognition in

:להלן כמה מהמלצות המועצה לשיפור הקשרים החברתיים

Zurich will be taking place from 20th to
22nd April 2017. For more information
press here

The International Conference
Ageing under lowest - Ageing under
lowest-low fertility and high
emigration: The demography,
The politics and the sociosocioeconomic challenges will be held
in Warsaw, June 5-7th 2017. For more
details and registration click here

The IAGG World Congress of
“Global Aging and Health: Bridging Science,
Policy, and Practice”, will be held at
San Francisco, July 23-27th 2017.
This year Prof. Litwin will be head of a symposium
named Network Changes and Health:
What Drives What?
In which Ella Schwartz will present their shared work:
Reciprocal Relationships Between
Social Networks and Mental Health
The session will be held on July 24th
between 2-3 pm.
For more details and registration click here
מרכז הידע הוקם בסיוע
משרד המדע הטכנולוגיה
וכיום פועל בסיוע
המשרד לשוויון חברתי

צוות מרכז הידע
;עזרא- ראש המרכז ; ד"ר שרון שיוביץ-פרופ' הווארד ליטווין
;דניאלה פסקל; מירב יצחקי; אלה שורץ; נעם דמרי
;ד"ר סנדה ברקוביץ'; הנא זועבי; אביטל שאול; מעין לוינסון
;ניקולאי טבך; ברכה ערליך; אוהד פרג; יהונתן שמש
אריה-אורן בן

"אנו יודעים כי בדידות ובידוד חברתי עלולים להגביר את הסיכון לבריאות נפשית
- סגנית מנהלת מדיניות ב," אומרת שרה לוק,מעורערת בקרב אנשים מבוגרים
 "ישנה הסכמה על. ומנהלת בפועל של המועצה העולמית לבריאות המוחAARP
כך שלאנשים בעלי קשרים חברתיים פעילים יש סיכוי נמוך יותר לחוות הידרדרות
". דבר זה מציג את חשיבות הקשרים החברתיים לבריאות המוח.קוגניטיבית
לצפייה והורדה של הדוח המלא לחצו כאן

ת/ה חוקר/למרכז הידע דרוש

צוות מרכז הידע מאחל לציבור הגולשים

חברי ועדת ההיגוי של הפרויקט
המשותף למרכז הידע ולמשרד
לשוויון חברתי
ד"ר אבי ביצור -יו"ר הועדה; פרופ' הווארד ליטווין ,נציג
מרכז הידע; גב' מיטל הוברט-אשכנזי ,נציגת המשרד
לשוויון חברתי; פרופ' אסתר יקוביץ; פרופ' חיים כהן.

כתובתנו:
מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל,
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית
ע"ש פאול ברוואלד האוניברסיטה העברית,
הר הצופים ירושלים 9190501

אתר מרכז הידעigdc.huji.ac.il :
דוא"לigdc@savion.huji.ac.il :
טלפון02-5880001/2221 :

