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כולם יחדיו  –צעירים   ומבוגרים , בני דתות ותרבויות שונות

מדובר באוכלוסייה שעשתה , מהיכרותי עם התושבים הוותיקים

לה ולחברה גונית ומשמעותית לקהי-המהווים אוכלוסייה רב

תוכנית האב שלהלן מיפתה את הצרכים והמאפיינים הייחודיים של ותיקי ירושלים והמליצה על תוכניות 

 –באה על רקע מגמות הגידול באוכלוסיית האזרחים הוותיקים והארכת תוחלת החיים 

מגמות אלו טומנות בחובן שינויים הדורשים מאיתנו 

ברחבי העולם נערכים לשינוי הדמוגרפי ורואים בו אתגר והזדמנות 

להקמת רשת ערים היוזמה שמוביל ארגון הבריאות הבינלאומי 

מקבוצה מבודדת בשולי החברה , מנטל לנכס

המאפשר מרחב עירוני גיל מקדמת -עיר ידידותית

 ראשון צעד יםמהוווכנית האב ומימושה 

מתוכנן ובהסתמך על ידע , תוכנית האב מארגנת מחדש את העשייה הרבה ומגוון השירותים בתחום באופן מכוון

ברה ח, אורח חיים בריא, כלכלה ותעסוקה

אנו מובילים מהלכים שונים במטרה , בכל אחד מארבעת נושאי הליבה הללו

וכן כלים לחיזוק אוכלוסיית האזרחים 

נשכיל להיערך לפיתוח תשתיות , ברשות המקומית

כך תגדל יכולתנו לתרום ולהיתרם על ידי אוכלוסיית הוותיקים בעיר ולהפוך 

  .וכנית ומקווה שהמלצותיה יתממשו

זוהי חובתנו לעשות ככל יכולתנו . לאזרחים הוותיקים של ירושלים אני מודה על התרומה הייחודית לעיר ולאופייה

  . בכל גיל, בכבוד וברווחה, תהיה מקום שכדאי וניתן לגדול ולחיות בו
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בני דתות ותרבויות שונות: העיר ירושלים מורכבת מפסיפס אנושי צבעוני ומגוון

מהיכרותי עם התושבים הוותיקים. משקפים את מורכבותה ואת ייחודה של העיר

  .שממשיכה לבנות את העיר בהווה ולחלום על עתידה

המהווים אוכלוסייה רב, +65בני  69,000-בירושלים מתגוררים כיום למעלה מ

תוכנית האב שלהלן מיפתה את הצרכים והמאפיינים הייחודיים של ותיקי ירושלים והמליצה על תוכניות 

  . לקידום איכות החיים של אזרחים ותיקים בעיר

באה על רקע מגמות הגידול באוכלוסיית האזרחים הוותיקים והארכת תוחלת החיים " 

מגמות אלו טומנות בחובן שינויים הדורשים מאיתנו . רות בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט

ברחבי העולם נערכים לשינוי הדמוגרפי ורואים בו אתגר והזדמנות . כרשות תכנון אסטרטגי והיערכות עירונית

היוזמה שמוביל ארגון הבריאות הבינלאומי . לפיתוח חברתי וכלכלי של הקהילה המקומית

מנטל לנכס –גיל ממחישה את השינוי שחל בתפיסת האדם המבוגר 

עיר ידידותית. לקבוצה מרכזית ובעלת השפעה בבניית חברה ברת קיימא

וכנית האב ומימושה ת. האוכלוסייה בכל גיל לכללוככזה הוא מותאם 

   .גיל ידידותית לעיר

תוכנית האב מארגנת מחדש את העשייה הרבה ומגוון השירותים בתחום באופן מכוון

כלכלה ותעסוקה: תוך התמקדות בארבעה נושאי ליבה, מקצועי ושותפות הציבור

בכל אחד מארבעת נושאי הליבה הללו. וסביבה פיזית ומרחב ציבורי

  . לשדרג את איכות ורמת החיים של תושבי העיר הוותיקים

וכן כלים לחיזוק אוכלוסיית האזרחים , תוכנית האב נותנת בידינו כלים לפיתוח תוכניות ושירותים נוספים

ברשות המקומית, ככל שאנו. ם בעיר כעוגן חברתי משמעותי בקהילה

כך תגדל יכולתנו לתרום ולהיתרם על ידי אוכלוסיית הוותיקים בעיר ולהפוך , דוריות-תחומיות ובין

  . גיל-את ירושלים לעיר ידידותית

וכנית ומקווה שהמלצותיה יתממשואני מודה לכל מי שעמל והשתתף בבניית הת

לאזרחים הוותיקים של ירושלים אני מודה על התרומה הייחודית לעיר ולאופייה

תהיה מקום שכדאי וניתן לגדול ולחיות בו, בירתה של מדינת ישראל

  ראש העיר ירושלים

  

    

  

  

  

  , שלום רב

  

העיר ירושלים מורכבת מפסיפס אנושי צבעוני ומגוון

משקפים את מורכבותה ואת ייחודה של העיר

שממשיכה לבנות את העיר בהווה ולחלום על עתידה, רבות למען ירושלים

בירושלים מתגוררים כיום למעלה מ

תוכנית האב שלהלן מיפתה את הצרכים והמאפיינים הייחודיים של ותיקי ירושלים והמליצה על תוכניות . בעיר

לקידום איכות החיים של אזרחים ותיקים בעיר

" חיים בגיל"תוכנית האב 

רות בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרטמגמות שמתגב

כרשות תכנון אסטרטגי והיערכות עירונית

לפיתוח חברתי וכלכלי של הקהילה המקומית

גיל ממחישה את השינוי שחל בתפיסת האדם המבוגר - ידידותיות

לקבוצה מרכזית ובעלת השפעה בבניית חברה ברת קיימא

וככזה הוא מותאם , הזדקנות במקום

לעיר ירושלים הפיכת לקראת

תוכנית האב מארגנת מחדש את העשייה הרבה ומגוון השירותים בתחום באופן מכוון

מקצועי ושותפות הציבור

וסביבה פיזית ומרחב ציבורי, וקהילה

לשדרג את איכות ורמת החיים של תושבי העיר הוותיקים

תוכנית האב נותנת בידינו כלים לפיתוח תוכניות ושירותים נוספים

ם בעיר כעוגן חברתי משמעותי בקהילההוותיקי

תחומיות ובין-תכנוניות רב

את ירושלים לעיר ידידותית

אני מודה לכל מי שעמל והשתתף בבניית הת

לאזרחים הוותיקים של ירושלים אני מודה על התרומה הייחודית לעיר ולאופייה

בירתה של מדינת ישראל, כדי שירושלים

 

  ,בברכת שנה טובה

ראש העיר ירושלים, תניר ברק

  

  

  דברי 

  ראש הרשות



       

    

  .אתם מחזיקים בידיכם את התוצר הסופי של תכנית האב לאזרחים ותיקים אשר נבנתה עבור יישובכם

תכנית זו היא ייחודית בהיותה מובלת ברשויות מקומיות בישראל שלא מתוך הסתכלות על אוכלוסיה הוותיקים 

אנו , באמצעות תכנית האב היישובית

  .את החשיבות בניהול הזקנה  והיתרונות הגלומים בה

ואת  תוצר זה המונח לפניכם מגלם את כברת הדרך הארוכה שעברה הרשות  המקומית בדרך לבניית תכנית האב

התכנית . המהפך בתפישת הרשות את דמותו של האזרח הוותיק שבאה לידי ביטוי בשינוי תודעתי עמוק

, מפרטים את הצעדים למימוש המעבר מתפישת האזרח הוותיק כנטל

וביניהם ניתן למנות את התחום , נוגעת בשלל תחומי החיים המקיפים את עולמו של האזרח הוותיק

שנתית מפורטת -והיא פורשת בפנינו תכנית עבודה חמש

תיטיב לתאר את היעדים " השורה התחתונה

, בסופו של יום, התוצר שלפניכם יוביל

ומוכלל בה  תורם לסביבתו, להגשמת החזון לפיו האזרח הוותיק בוחר להשתתף מדי יום בפעילות משמעותית

  . כדרך חיים, בכל התחומים

מרכז המועצות , מרכז השלטון המקומי

מקומית ולתושביה שהשתתפו לקברניטי הרשות ה

במטרה לבסס , וכמובן לאזרחיה הוותיקים של הרשות  אשר השתתפו באופן פעיל בתהליכי בניית התכנית
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אתם מחזיקים בידיכם את התוצר הסופי של תכנית האב לאזרחים ותיקים אשר נבנתה עבור יישובכם

תכנית זו היא ייחודית בהיותה מובלת ברשויות מקומיות בישראל שלא מתוך הסתכלות על אוכלוסיה הוותיקים 

באמצעות תכנית האב היישובית.  חולים או נצרכים אלא כאנשים מועילים לחברה ולכלכלה

את החשיבות בניהול הזקנה  והיתרונות הגלומים בה, לסביבת החיים היישובית

תוצר זה המונח לפניכם מגלם את כברת הדרך הארוכה שעברה הרשות  המקומית בדרך לבניית תכנית האב

המהפך בתפישת הרשות את דמותו של האזרח הוותיק שבאה לידי ביטוי בשינוי תודעתי עמוק

מפרטים את הצעדים למימוש המעבר מתפישת האזרח הוותיק כנטל, האסטרטגית ותכנית העבודה התומכת בה

  .לנכס והון אנושי בעל צרכים מיוחדים מצד אחד ויכולות אדירות מצד שני

נוגעת בשלל תחומי החיים המקיפים את עולמו של האזרח הוותיק

והיא פורשת בפנינו תכנית עבודה חמש, הכלכלי והסביבה הפיזית בה הוא חי

  .ליישום שתנחה את הרשות המקומית במימוש השינוי בשנים הבאות

השורה התחתונה"אך נדמה ש, ילים של מילים על התכנית ותוצריה

התוצר שלפניכם יוביל - והחזון שהמשרד לאזרחים ותיקים רואה לנגד עיניו במימוש התכנית 

להגשמת החזון לפיו האזרח הוותיק בוחר להשתתף מדי יום בפעילות משמעותית

בכל התחומים, ובמקביל הרשות המקומית פועלת לאיכות חיים כוללת לאזרחיה הוותיקים

מרכז השלטון המקומי, משרד הפנים באמצעות המפעם –ברצוננו להודות לשותפינו לתהליך 

לקברניטי הרשות ה, משרדי הממשלה השונים שנטלו חלק בתכנית

וכמובן לאזרחיה הוותיקים של הרשות  אשר השתתפו באופן פעיל בתהליכי בניית התכנית

  .המשתנים מרשות לרשות, את המודל והמידע על צרכיו של האזרח הוותיק

  ,בברכה לאריכות ימים וחיים בגיל

  השר לאזרחים ותיקים

  

    

  

  

  ,שלום רב

אתם מחזיקים בידיכם את התוצר הסופי של תכנית האב לאזרחים ותיקים אשר נבנתה עבור יישובכם

תכנית זו היא ייחודית בהיותה מובלת ברשויות מקומיות בישראל שלא מתוך הסתכלות על אוכלוסיה הוותיקים 

חולים או נצרכים אלא כאנשים מועילים לחברה ולכלכלה, כנזקקים

לסביבת החיים היישובית –מורידים לשטח 

תוצר זה המונח לפניכם מגלם את כברת הדרך הארוכה שעברה הרשות  המקומית בדרך לבניית תכנית האב

המהפך בתפישת הרשות את דמותו של האזרח הוותיק שבאה לידי ביטוי בשינוי תודעתי עמוק

האסטרטגית ותכנית העבודה התומכת בה

לנכס והון אנושי בעל צרכים מיוחדים מצד אחד ויכולות אדירות מצד שני

נוגעת בשלל תחומי החיים המקיפים את עולמו של האזרח הוותיקהתכנית 

הכלכלי והסביבה הפיזית בה הוא חי, הבריאותי, החברתי

ליישום שתנחה את הרשות המקומית במימוש השינוי בשנים הבאות

ילים של מילים על התכנית ותוצריהניתן לכתוב תלי ת

והחזון שהמשרד לאזרחים ותיקים רואה לנגד עיניו במימוש התכנית 

להגשמת החזון לפיו האזרח הוותיק בוחר להשתתף מדי יום בפעילות משמעותית

ובמקביל הרשות המקומית פועלת לאיכות חיים כוללת לאזרחיה הוותיקים

ברצוננו להודות לשותפינו לתהליך 

משרדי הממשלה השונים שנטלו חלק בתכנית, האזוריות

וכמובן לאזרחיה הוותיקים של הרשות  אשר השתתפו באופן פעיל בתהליכי בניית התכנית, בתהליך

את המודל והמידע על צרכיו של האזרח הוותיק

  

בברכה לאריכות ימים וחיים בגיל

השר לאזרחים ותיקים, אורי אורבך

  

  

  

  

  

  

  

דבר השר לאזרחים 

  ותיקים



       

    

  .העלייה בתוחלת החיים והתעצמות תהליכי הזדקנות האוכלוסייה מציבים בפנינו אתגרים רבים

, פועל המשרד לאזרחים ותיקים במספר אפיקים

בניית תכניות אב יישוביות לאזרחים ותיקים ברשויות המקומיות ברחבי 

על צרכי האזרחים הוותיקים ברשות במגוון תחומי 

מאפשרת לרשות להשתמש בהון האנושי העומד לרשותה בדמותו של ציבור 

אזרחים ותיקים הינם בדרך כלל  –אותן שאפנו להטמיע בתכנית 

למשפחתם ולחברה ויש לראות בתכנית זו השקעה במשאב 

שינוי אותו אנו שואפים  –ותיק מנטל לנכס כלכלי 

שמשמעה הבטחת איכות חיים ובריאות 

פעילות , מתמשכת המתבטאת בעיסוק ובתעסוקה

תכנית האב תהווה פלטפורמה עתידית בתחומי הרשות המקומית לפעילויות 
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העלייה בתוחלת החיים והתעצמות תהליכי הזדקנות האוכלוסייה מציבים בפנינו אתגרים רבים

פועל המשרד לאזרחים ותיקים במספר אפיקים, על מנת להיערך להתמודדות עם אתגרי הזקנה בעידן המודרני

בניית תכניות אב יישוביות לאזרחים ותיקים ברשויות המקומיות ברחבי כשאחד מהם הינו הובלת תהליך של 

על צרכי האזרחים הוותיקים ברשות במגוון תחומי , מחד, המבוססת, תוצר התכנית שלפניכם מהווה תכנית חומש

מאפשרת לרשות להשתמש בהון האנושי העומד לרשותה בדמותו של ציבור , ומאידך

אותן שאפנו להטמיע בתכנית , בבניית התכנית ליוו אותנו מספר הנחות יסוד

למשפחתם ולחברה ויש לראות בתכנית זו השקעה במשאב , אנשים בריאים ועצמאיים המסוגלים לתרום לעצמם

ותיק מנטל לנכס כלכלי זאת במקביל לשינוי תפיסתי בדמותו של האזרח הו

  .בקרב האזרחים הוותיקים עצמם -ולא פחות חשוב מכך 

שמשמעה הבטחת איכות חיים ובריאות , לאפשר זקנה פעילה ברשות המקומית, בסופו של יום

מתמשכת המתבטאת בעיסוק ובתעסוקהידי פעילות -וזאת על, בגיל הזקנה

  .חברה ועוד, תרבות, התנדבותית והשתתפות בפעילויות פנאי

תכנית האב תהווה פלטפורמה עתידית בתחומי הרשות המקומית לפעילויות , שבין היתר

  . ופרויקטים שונים אשר מפעיל המשרד לטובת ציבור האזרחים הוותיקים

  .לכל שותפינו לעשייה ומאחל לוותיקים שבינינו זקנה פעילה

  ל המשרד לאזרחים ותיקים

  

    

  

  

  

 ,שלום רב

  

העלייה בתוחלת החיים והתעצמות תהליכי הזדקנות האוכלוסייה מציבים בפנינו אתגרים רבים

על מנת להיערך להתמודדות עם אתגרי הזקנה בעידן המודרני

כשאחד מהם הינו הובלת תהליך של 

  .הארץ

תוצר התכנית שלפניכם מהווה תכנית חומש

ומאידך, החיים המלווים אותם

  .שביה הוותיקיםתו

בבניית התכנית ליוו אותנו מספר הנחות יסוד

אנשים בריאים ועצמאיים המסוגלים לתרום לעצמם

זאת במקביל לשינוי תפיסתי בדמותו של האזרח הו, חיוני זה

ולא פחות חשוב מכך , להטמיע בחברה

בסופו של יום, מטרת תכנית האב

בגיל הזקנה, כבוד וביטחון, טובה

התנדבותית והשתתפות בפעילויות פנאי

שבין היתר, הרצון הוא, בנוסף

ופרויקטים שונים אשר מפעיל המשרד לטובת ציבור האזרחים הוותיקים

לכל שותפינו לעשייה ומאחל לוותיקים שבינינו זקנה פעילהאני מודה 

  ,בברכה

  

ל המשרד לאזרחים ותיקים"מנכ, גלעד סממה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ל המשרד "דבר מנכ

 לאזרחים ותיקים



       

    

באופן אשר איכות חייהם מושפעת , אזרחים ותיקים

ועובדה זו מחייבת את הרשויות , אוכלוסייה זו תלך ותגדל בשנים הבאות

ובשיתוף פעולה מלא , המשרד לאזרחים ותיקים בחר לבצע את הרפורמה שהוא מוביל בתוך הרשויות המקומיות

, ואכן. כי הרשות המקומית היא מסגרת החיים המתאימה ביותר לחולל בה את השינוי

ולמינוף הרשות , מחד -חזון התכנית מכוון לשיפור איכות חייו של האזרח הוותיק באמצעות הרשות המקומית 

זאת במסגרת . את העבודה על התכנית ברמה הארצית ולהיות שותף בגיבושה

המופקדת על שיפור ביצועי , )מרכזי הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי

  . בין היתר באמצעות פיתוח תהליכי שינוי ותכנון אסטרטגי
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אזרחים ותיקים 800,000 -הרשויות המקומיות בישראל חיים כיום כ 

אוכלוסייה זו תלך ותגדל בשנים הבאות. ישיר מהנעשה במקום מגוריהם

  .בכל תחומי החיים שבאחריותן, מבעוד מועד

המשרד לאזרחים ותיקים בחר לבצע את הרפורמה שהוא מוביל בתוך הרשויות המקומיות

כי הרשות המקומית היא מסגרת החיים המתאימה ביותר לחולל בה את השינוי

חזון התכנית מכוון לשיפור איכות חייו של האזרח הוותיק באמצעות הרשות המקומית 

  .מאידך –המקומית הודות ליכולותיו של האזרח הוותיק 

את העבודה על התכנית ברמה הארצית ולהיות שותף בגיבושה מפעם עמק יזרעאל גאה לרכז

מרכזי הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי(מטרותיה ופעילותה של מערכת המפעמים 

בין היתר באמצעות פיתוח תהליכי שינוי ותכנון אסטרטגי

  !נשכריםנצא כולנו 

  הנהלת מפעם עמק יזרעאל

  

    

  

  

  

  

  , שלום רב

  

הרשויות המקומיות בישראל חיים כיום כ  256 -ב 

ישיר מהנעשה במקום מגוריהם

מבעוד מועד, המקומיות להיערך לכך

המשרד לאזרחים ותיקים בחר לבצע את הרפורמה שהוא מוביל בתוך הרשויות המקומיות

כי הרשות המקומית היא מסגרת החיים המתאימה ביותר לחולל בה את השינוי, זאת מתוך הבנה; איתן

חזון התכנית מכוון לשיפור איכות חייו של האזרח הוותיק באמצעות הרשות המקומית 

המקומית הודות ליכולותיו של האזרח הוותיק 

מפעם עמק יזרעאל גאה לרכז

מטרותיה ופעילותה של מערכת המפעמים 

בין היתר באמצעות פיתוח תהליכי שינוי ותכנון אסטרטגי, הרשויות המקומיות

  

נצא כולנו  –וכשנצליח בכך 

הנהלת מפעם עמק יזרעאל, אלה איילת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

דבר מנהלת מפעם 

  עמק יזרעאל



       

    

  .ח שלפניכם מרכז את תוצרי תהליך התכנון שבוצע במהלך השנה האחרונה

ותמיכה באוכלוסיית המשרד לאזרחים ותיקים רואה ברשות המקומית כזרוע הביצוע העיקרית לאספקת שירותים 

בהתאם יש חשיבות להכנת תכנית אב יישובית ייעודית לנושא אזרחים ותיקים אשר תייצר 

המשרד הקצה משאבים למימון תכנית האב ובכלל זה עבור בעלי מקצוע המבצעים 

  .ע הליך משתף ולבסוף גזירת תוצרים ליישום

תכנית אב יישובית הינה כלי מצוין לגיבוש חזון יישובי ובמהלך מתוכנן ומשתף להגיע לתוצר יישומי בו הרשות 

תוצרים אלו כתובים . על מנת ליישם את תוצרי התכנית

הוצעו , גזורים בהם שלבי ביצוע, רת תכנית העבודה השנתית של הרשות המקומית

נעשה מאמץ לבסס את היישום על מערכות ומנגנונים קיימים אך 

ביצוע תהליך המתמקד בפלח . פני הכנתה

הכנת התכנית מיישמת את אסטרטגיית המשרד להביא לתכנון רב 

בדגש על האזרחים הוותיקים , מהם

תכניות נוספות ופעולות של הרשות יכללו את האזרחים 

יחד איתם . ללא הירתמות קברניטי הרשות המקומית לא ניתן היה לגבש תכנית

המפעם והמשרד , מומחים בגיבוי הנהלת התכנית
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ח שלפניכם מרכז את תוצרי תהליך התכנון שבוצע במהלך השנה האחרונה

המשרד לאזרחים ותיקים רואה ברשות המקומית כזרוע הביצוע העיקרית לאספקת שירותים 

בהתאם יש חשיבות להכנת תכנית אב יישובית ייעודית לנושא אזרחים ותיקים אשר תייצר 

המשרד הקצה משאבים למימון תכנית האב ובכלל זה עבור בעלי מקצוע המבצעים . תכנית עבודה מפורטת ליישום

ע הליך משתף ולבסוף גזירת תוצרים ליישוםביצו, תוך הקניית ידע, ומניעים הליך תכנון אסטרטגי

תכנית אב יישובית הינה כלי מצוין לגיבוש חזון יישובי ובמהלך מתוכנן ומשתף להגיע לתוצר יישומי בו הרשות 

על מנת ליישם את תוצרי התכנית" למחרת בבוקר"המקומית יודעת מה עליה לעשות 

רת תכנית העבודה השנתית של הרשות המקומיתניתנים לשילוב במסג

נעשה מאמץ לבסס את היישום על מערכות ומנגנונים קיימים אך . לוחות זמנים וזוהו אחראיים רלוונטיים לביצוע

  .באופן טבעי נדרשת תוספת משאבים

פני הכנתהשונה מל, הרשות המקומית אחרי הכנת תכנית אב לאזרחים ותיקים

הכנת התכנית מיישמת את אסטרטגיית המשרד להביא לתכנון רב . אוכלוסיית האזרחים הוותיקים הוא חדשני

מהם 100% –מערכתי כלפי האזרחים הוותיקים תוך ראייה שיש להתייחס ל

תכניות נוספות ופעולות של הרשות יכללו את האזרחים , תהאנו סבורים שע. הפעילים מקרב אוכלוסייה זו

  .יתייחסו לצרכיהם הייחודיים ויציעו פתרונות מותאמים

ללא הירתמות קברניטי הרשות המקומית לא ניתן היה לגבש תכנית. תודתנו לכל העוסקים במלאכה

מומחים בגיבוי הנהלת התכניתהיועצים ה, המנחה היישובי, עבדו מרכז התכנון היישובי

  קריאה מהנה ועשייה פורייה

  

  

  

    

  

  

  

  ,שלום רב

ח שלפניכם מרכז את תוצרי תהליך התכנון שבוצע במהלך השנה האחרונה"הדו

המשרד לאזרחים ותיקים רואה ברשות המקומית כזרוע הביצוע העיקרית לאספקת שירותים 

בהתאם יש חשיבות להכנת תכנית אב יישובית ייעודית לנושא אזרחים ותיקים אשר תייצר . האזרחים הוותיקים

תכנית עבודה מפורטת ליישום

ומניעים הליך תכנון אסטרטגי

תכנית אב יישובית הינה כלי מצוין לגיבוש חזון יישובי ובמהלך מתוכנן ומשתף להגיע לתוצר יישומי בו הרשות 

המקומית יודעת מה עליה לעשות 

ניתנים לשילוב במסג, בבהירות

לוחות זמנים וזוהו אחראיים רלוונטיים לביצוע

באופן טבעי נדרשת תוספת משאבים

הרשות המקומית אחרי הכנת תכנית אב לאזרחים ותיקים

אוכלוסיית האזרחים הוותיקים הוא חדשני

מערכתי כלפי האזרחים הוותיקים תוך ראייה שיש להתייחס ל

הפעילים מקרב אוכלוסייה זו

יתייחסו לצרכיהם הייחודיים ויציעו פתרונות מותאמים, הוותיקים

תודתנו לכל העוסקים במלאכה

עבדו מרכז התכנון היישובי

  . לאזרחים ותיקים

  

קריאה מהנה ועשייה פורייה

  צוות הנהלת התכנית

  אורבניקסחברת 

  

  

  

  

  

  דבר הנהלת 

  "חיים בגיל"התכנית 
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תהליך תכנון תוכנית אב לאזרחים  2013

 הרשויות בשיתוף וותיקים לאזרחים

כחלק  הוותיקים האזרחים אוכלוסיית

במסגרת העצרת העולמית השנייה בנושא הזדקנות 

יזם , לאור זאת. בעצרת הונח על סדר היום העלייה בתוחלת החיים כתמורה דמוגרפית משמעותית

Age-Friendly(  אשר תורגם לתוכנית

 שגובשה בישראל "חיים בגיל"התוכנית 

אותה לתרבות הישראלית ולמגוון הרשויות 

מסד מיפוי ועיבוד , מתודולוגיית תכנון שכללה איסוף

. נכתבו ההמלצות ליישום ופיתוח, זה

גיל תוך שימוש בידע מקומי - מטרת תוכנית האב היא לגבש מדיניות כוללת להפיכת ירושלים לעיר ידידותית

בשלב הראשון של תהליך . התווית תוכניות וחיזוק השותפויות הבין ארגוניות בעיר

בנפרד  והוגש פוי והערכת שירותיםח מי

  :שעסקו בארבעה תחומי ליבה

  .  קידום אורח חיים בריא

ים ישותף כיווני פיתוח רצומגזר פרטי ונציגי ציבור כדי לבחון במ

. כיווני הפעולה והפרויקטים שגובשו נעשו מתוך ראיה כוללנית וארוכת טווח

המלצות הצוותים ותוכניות עבודה . פעילות בכל תחום גובשה תוך מתן מענה למגוון מענים ומרכיבי התכנית

מכלל  8.5%שיעור של ( תושבים 69,530

שהם שיעור , מכלל התושבים בירושלים

, מכלל התושבים בירושלים 1.4%שיעור של 

דגש . ירושלים היא העיר עם כמות האזרחים הוותיקים הגדולה בארץ

שהם בני הדור הבא לאזרחות ותיקה בעיר וזאת בשל השינוי שיחל בהרכב 

  .השכלה ושימוש בטכנולוגיה

ושירותים מענים  שתקדם מדיניות עירונית

תוכנית האב סימנה את היעדים האסטרטגים הבאים כרלוונטיים לקידומה של 

  חיזוק קשר בין דורי ומעגל חיים משפחתי ופיתוח מרחבים רב גילאים 
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  יישובי תכנון מרכזת

2013בספטמבר  החל, "חיים בגיל"במסגרת הפעימה השלישית של תוכנית האב 

לאזרחים המשרד של תויוזמ פרי, התוכנית. ותיקים בירושלים אשר נמשך שנה

אוכלוסייתשיפור איכות החיים של ל כוללת יישובית ערכות

   

במסגרת העצרת העולמית השנייה בנושא הזדקנות  2002בשנת מגמת ההיערכות הינה בינלאומית ותחילתה 

בעצרת הונח על סדר היום העלייה בתוחלת החיים כתמורה דמוגרפית משמעותית

Friendly City" (גיל-עיר ידידותית"מיזם את ה 2006בשנת 

התוכנית . שמטרתו להיערך לגידול בתוחלת החיים במסגרת ערים

אותה לתרבות הישראלית ולמגוון הרשויות ועקרונותיה ועדכנה את תוכנית הפעולה הבינלאומית 

מתודולוגיית תכנון שכללה איסוףעל  השענרושלים נלאזרחים ותיקים בי

זהתהליך תכנוני  על בסיס. ושיתוף ציבור ובעלי תפקידים בעיר

מטרת תוכנית האב היא לגבש מדיניות כוללת להפיכת ירושלים לעיר ידידותית

התווית תוכניות וחיזוק השותפויות הבין ארגוניות בעיר, ומקצועי לפיתוח שירותים

ח מי"ח מצב קיים דו"דו(נאספו נתונים מקיפים על העיר 

שעסקו בארבעה תחומי ליבהצוותי עבודה מסגרת ונערכו דיונים ב

קידום אורח חיים בריא) 4מרחב פיזי וציבורי ) 3חברה וקהילה 

מגזר פרטי ונציגי ציבור כדי לבחון במ, עמותות, בצוותי העבודה השתתפו נציגי עירייה

כיווני הפעולה והפרויקטים שגובשו נעשו מתוך ראיה כוללנית וארוכת טווח, ההמלצות

פעילות בכל תחום גובשה תוך מתן מענה למגוון מענים ומרכיבי התכנית

  

69,530 אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בירושלים מונה

מכלל התושבים בירושלים 7.1%שיעור של (מהמגזר היהודי ואחר  58,000

שיעור של (ערבים  11,530-ו) מכלל המגזר היהודי ואחר בירושלים

ירושלים היא העיר עם כמות האזרחים הוותיקים הגדולה בארץ ).מכלל המגזר הערבי

שהם בני הדור הבא לאזרחות ותיקה בעיר וזאת בשל השינוי שיחל בהרכב  55-64נוסף הושם על קבוצת הגיל 

השכלה ושימוש בטכנולוגיה רמת, האוכלוסייה המזדקנת מבחינת רמת הכנסה

מדיניות עירוניתפיתוח ל נתאתגרים עתידיים לעיר ומכוו המציב

תוכנית האב סימנה את היעדים האסטרטגים הבאים כרלוונטיים לקידומה של  .+65לאוכלוסיית בני 

חיזוק קשר בין דורי ומעגל חיים משפחתי ופיתוח מרחבים רב גילאים 

  

    

  מנהלים תקציר.  1

מרכזת, ר קרן מזוז"ד מאת

במסגרת הפעימה השלישית של תוכנית האב 

ותיקים בירושלים אשר נמשך שנה

ערכותיהקידמה , המקומיות

 . היישובית החיים שגרתמ

מגמת ההיערכות הינה בינלאומית ותחילתה 

בעצרת הונח על סדר היום העלייה בתוחלת החיים כתמורה דמוגרפית משמעותית. האוכלוסייה

בשנת ארגון הבריאות העולמי 

שמטרתו להיערך לגידול בתוחלת החיים במסגרת עריםפעולה בינלאומית 

את תוכנית הפעולה הבינלאומית אימצה 

   .המקומיות

לאזרחים ותיקים ביאב הגיבוש תוכנית 

ושיתוף ציבור ובעלי תפקידים בעירנתונים נרחב 

מטרת תוכנית האב היא לגבש מדיניות כוללת להפיכת ירושלים לעיר ידידותית

ומקצועי לפיתוח שירותים

נאספו נתונים מקיפים על העיר  ירושליםהתכנון ב

ונערכו דיונים ב) מסמך זהמ

חברה וקהילה ) 2כלכלה ותעסוקה )1

בצוותי העבודה השתתפו נציגי עירייה

ההמלצות. ושותפויות בין ארגוניות

פעילות בכל תחום גובשה תוך מתן מענה למגוון מענים ומרכיבי התכנית, כאשר

  .יפורטו בהמשך מסמך זה

  

אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בירושלים מונה, 2012ס "נתוני הלמעל פי 

58,000מתוכם ). בעיר התושבים

מכלל המגזר היהודי ואחר בירושלים 11.3%של 

מכלל המגזר הערבי 3.8%שהם שיעור של 

נוסף הושם על קבוצת הגיל 

האוכלוסייה המזדקנת מבחינת רמת הכנסה

  

מציבתוכנית האב שלהלן 

לאוכלוסיית בני מותאמים 

  : גיל-העיר כידידותית

חיזוק קשר בין דורי ומעגל חיים משפחתי ופיתוח מרחבים רב גילאים  �

  

  



       

    

 שיפור איכות החיים וצמצום פערים בשירותים לאזרחים ותיקים במזרח העיר 

  הגברת המודעות והעניין לקידום אורח חיים בריא בקרב קבוצת הגיל המבוגרת

 בת מעורבותם והשתתפותם של אזרחים וותיקים בעשייה העירונית 

שירותים ומענים חברתיים עבור אזרחים ותיקים תושבי העיר ובעלי 

תוכנית האב מציעה חבילה כוללת של המלצות ברמות פעולה שונות ובהם המלצות לתוכניות 

גיל של ארגון -תוכנית האב מהווה צעד ראשון וחשוב בשילובה של העיר ירושלים ברשת הערים הידידותיות

איגום משאבים ותעודד פיתוח תוכניות חדשניות 
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  מיתוג ירושלים כיעד לתיירות פנים וחוץ של אזרחים ותיקים  

שיפור איכות החיים וצמצום פערים בשירותים לאזרחים ותיקים במזרח העיר 

הגברת המודעות והעניין לקידום אורח חיים בריא בקרב קבוצת הגיל המבוגרת

בת מעורבותם והשתתפותם של אזרחים וותיקים בעשייה העירונית 

שירותים ומענים חברתיים עבור אזרחים ותיקים תושבי העיר ובעלי , הנגשת והפצת מידע אודות זכויות

תוכנית האב מציעה חבילה כוללת של המלצות ברמות פעולה שונות ובהם המלצות לתוכניות 

  . המלצות למנגנונים ומערך ארגוני והמלצות לפרויקטים נושאיים

תוכנית האב מהווה צעד ראשון וחשוב בשילובה של העיר ירושלים ברשת הערים הידידותיות

איגום משאבים ותעודד פיתוח תוכניות חדשניות , שותפות ברשת תאפשר חילופי מידע וידע

  

    

מיתוג ירושלים כיעד לתיירות פנים וחוץ של אזרחים ותיקים   �

שיפור איכות החיים וצמצום פערים בשירותים לאזרחים ותיקים במזרח העיר  �

הגברת המודעות והעניין לקידום אורח חיים בריא בקרב קבוצת הגיל המבוגרת �

בת מעורבותם והשתתפותם של אזרחים וותיקים בעשייה העירונית הרח �

הנגשת והפצת מידע אודות זכויות �

  תפקידים

תוכנית האב מציעה חבילה כוללת של המלצות ברמות פעולה שונות ובהם המלצות לתוכניות , לאור יעדים אלו

המלצות למנגנונים ומערך ארגוני והמלצות לפרויקטים נושאיים ,בפוקוס

תוכנית האב מהווה צעד ראשון וחשוב בשילובה של העיר ירושלים ברשת הערים הידידותיות

שותפות ברשת תאפשר חילופי מידע וידע. הבריאות הבינלאומי

 +. 65ית בני לאוכלוסי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       

    

  תהליך פיתוח תוכנית האב לאזרחים ותיקים

הועלה על סדר היום העלייה בתוחלת החיים 

מספרם של  2050עד שנת , לפי נתוני העצרת

י האדם שגילם יותר וחלקם היחסי של בנ

העלייה תהיה גדולה ומהירה במדינות המתפתחות שבהן 

, משתתפי העצרת. האוכלוסייה הזקנה צפויה להכפיל את עצמה פי ארבעה במהלך החמישים השנים הקרובות

 21-ים של הזדקנות האוכלוסייה במאה ה

קידום , קשישים וכיווני פיתוח: העצרת הגדירה שלושה כיווני פעולה

Age-Friendly Cities , אשר תורגם לתוכנית

שינוי דמוגרפי : 21-שמעצבים את פני המאה ה

שני . שמתבטא בגידול בכמות ובגודל הערים

ארגון הבריאות . בעולם המפותח מתגוררים בסביבה עירונית

מערי העולם במטרה ללמוד מהי הסביבה העירונית האופטימאלית לאזרחים 

פעילה הזדקנות : על פי ממצאי המחקר נבנה מדריך לערים ידידותיות גיל המבוסס על שני עקרונות פעולה

 830,000-בישראל מונה כ הוותיקיםאוכלוסיית האזרחים 

מכלל  15% - ותהווה כ, מיליון נפש 1.7

מגמות אלו . יה אחרתיאוכלוס/גילמדובר בקבוצת האוכלוסייה הגדלה יותר מכל קבוצת 

  . מערכתיים

בתרשימים להלן המציגים את מגמת התפלגות קבוצות הגיל של נשים וגברים ניכר ההבדל בין התפלגות משנת 

ולפי השוואה זו ניתן לראות את השינוי במשמעותי 
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תהליך פיתוח תוכנית האב לאזרחים ותיקים. 2

הועלה על סדר היום העלייה בתוחלת החיים , במסגרת העצרת העולמית השנייה בענייני הזדקנות

לפי נתוני העצרת. כתמורה דמוגרפית משמעותית שיש להיערך אליה במאמץ בינלאומי

וחלקם היחסי של בנ, מיליון כי אם שני מיליארד 600בני האדם מעל גיל שישים לא יהיה 

העלייה תהיה גדולה ומהירה במדינות המתפתחות שבהן . 21%- ל 10%-משישים צפוי להכפיל את עצמו מ

האוכלוסייה הזקנה צפויה להכפיל את עצמה פי ארבעה במהלך החמישים השנים הקרובות

ים של הזדקנות האוכלוסייה במאה הנציגי הממשלות  הצהירו הצהרה פוליטית לתת מענה לאפשרויות ולאתגר

העצרת הגדירה שלושה כיווני פעולה. ולקדם את פיתוח החברה לבני כל הגילים

  . בריאות ורווחה בגיל מבוגר והבטחת סביבות מאפשרות ותומכות

Friendly Cities  :מיזםאת ה 2006בשנת ארגון הבריאות העולמי 

שמעצבים את פני המאה הר שני אתגרים יהגדהארגון . פעולה בינלאומית בתחום הזקנה

שמתבטא בגידול בכמות ובגודל העריםאורבניזם המתבטא בגידול בתוחלת החיים ובהזדקנות האוכלוסייה ו

בעולם המפותח מתגוררים בסביבה עירונית+ 60ון שמרבית בני האתגרים הללו נקשרו יחדיו כיו

מערי העולם במטרה ללמוד מהי הסביבה העירונית האופטימאלית לאזרחים  33-הבינלאומי יזם מחקר מקיף ב

על פי ממצאי המחקר נבנה מדריך לערים ידידותיות גיל המבוסס על שני עקרונות פעולה

  ).positive aging(והזדקנות חיובית 

אוכלוסיית האזרחים , 2012 ס"לפי נתוני הלמ. מגמה זו רלוונטית גם לישראל

1.7תמנה אוכלוסייה זו  2035בשנת . מכלל האוכלוסייה

מדובר בקבוצת האוכלוסייה הגדלה יותר מכל קבוצת 

מערכתיים-ת ארוכי טווח ורבמציבות בפנינו אתגרים רבים המצריכים פתרונו

בתרשימים להלן המציגים את מגמת התפלגות קבוצות הגיל של נשים וגברים ניכר ההבדל בין התפלגות משנת 

ולפי השוואה זו ניתן לראות את השינוי במשמעותי ) מצד ימין( 2050לבין התפלגות משנת 

  ):ובעיקר בקרב נשים(+ 80שיתרחש בגידול קבוצות הגילאים של בני 

  

    

  

  

  מבוא   2.1

במסגרת העצרת העולמית השנייה בענייני הזדקנות 2002בשנת 

כתמורה דמוגרפית משמעותית שיש להיערך אליה במאמץ בינלאומי

בני האדם מעל גיל שישים לא יהיה 

משישים צפוי להכפיל את עצמו מ

האוכלוסייה הזקנה צפויה להכפיל את עצמה פי ארבעה במהלך החמישים השנים הקרובות

נציגי הממשלות  הצהירו הצהרה פוליטית לתת מענה לאפשרויות ולאתגר

ולקדם את פיתוח החברה לבני כל הגילים

בריאות ורווחה בגיל מבוגר והבטחת סביבות מאפשרות ותומכות

  

ארגון הבריאות העולמי יזם , לאור מהלך זה

פעולה בינלאומית בתחום הזקנה

המתבטא בגידול בתוחלת החיים ובהזדקנות האוכלוסייה ו

האתגרים הללו נקשרו יחדיו כיו

הבינלאומי יזם מחקר מקיף ב

על פי ממצאי המחקר נבנה מדריך לערים ידידותיות גיל המבוסס על שני עקרונות פעולה. ותיקים

)active aging ( והזדקנות חיובית

  

מגמה זו רלוונטית גם לישראל

מכלל האוכלוסייה 10%-איש המהווים כ

מדובר בקבוצת האוכלוסייה הגדלה יותר מכל קבוצת . האוכלוסייה בישראל

מציבות בפנינו אתגרים רבים המצריכים פתרונו

בתרשימים להלן המציגים את מגמת התפלגות קבוצות הגיל של נשים וגברים ניכר ההבדל בין התפלגות משנת 

לבין התפלגות משנת ) מצד שמאל( 2010

שיתרחש בגידול קבוצות הגילאים של בני 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       

    

 ,2013ס "האוכלוסייה של הלמעדכון תחזית 

 2035 בסוף איש אלף 106-ל יגדל מספרם

  ). 0.6%הם היוו  2010 בשנת

 81.6 גילל 2009לידה בישראל ממשיכה לעלות בהדרגה והגיעה בשנת 

תוחלת . 79.5העומד על  OECD כשנתיים יותר מהממוצע במדינות

תוחלת  ,2009 -1989השנים  יןב. שנים לגברים

תוחלת חיים . OECD -שנים בממוצע במדינות ה

ישראל , מעבר לכך .OECD -שנים בממוצע במדינות ה

  

70.3

72.1

73.9
75.7

65
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80

85

90

1975 1980

התפלגות האוכלוסייה לפי 
  קבוצות גיל 

  2010שנת 
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עדכון תחזית ב .%6.7לכדי + 75בקבוצת הגיל בני מתוך אוכלוסייה זו צפוי גידול 

מספרם+. 90בני היא בקרב  +65 קבוצת ניכר כי הגידול המשמעותי בקרב

בשנת( ישראל אוכלוסיית מכלל אחד אחוז יהוו והם) 2010

לידה בישראל ממשיכה לעלות בהדרגה והגיעה בשנת מתוחלת החיים  ,

כשנתיים יותר מהממוצע במדינות, )לגברים 79.7גיל 

שנים לגברים 18.9-שנים לנשים ו 21.2הייתה  2009בישראל בשנת 

שנים בממוצע במדינות ה 2.1לעומת , שנים 3.3-עלתה ב 65החיים של אישה בישראל בגיל 

שנים בממוצע במדינות ה 2.4לעומת , שנים 3-עלתה ב 65

  . בעולם בתוחלת החיים

73.5
74.9

75.5
76.7

78.2
79

77
78.4

79.5
80.9

82.2

1985 1990 1995 2000 2005 2008

גברים

התפלגות האוכלוסייה לפי קבוצות 

2050  

  נשים                    גברים 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

מתוך אוכלוסייה זו צפוי גידול 

ניכר כי הגידול המשמעותי בקרב

2010בשנת  33,000לעומת (

,2012ס "למעל פי נתוני ה

גיל לנשים ו 83.5גיל ( שנים

בישראל בשנת  65החיים בגיל 

החיים של אישה בישראל בגיל 

65של גבר בישראל בגיל 

בעולם בתוחלת החיים במקום השישימדורגת 

79.1

84
83

87

2008 2020

נשים

התפלגות האוכלוסייה לפי קבוצות 

2050שנת גיל 

נשים                    גברים 



       

    

, הרמת השכלה ועדכניות טכנולוגית גבוה

על רקע נתונים אלה . צריכת תרבות פנאי עשירה ונכונות להמשיך ולתרום לקהילה גם לאחר הגיעם לגיל פרישה

ימים צורכיהם והשירותים הקי, של מצב האזרחים הוותיקים

כדי לדאוג במצד הרשויות המקומיות 

. היערכות להזדקנות האוכלוסייה כאחד מחמשת יעדיה המרכזיים

אסטרטגיה זו ולהוציאה מהכוח  קדם

מקביל אזרחים וותיקים בתחומי בריאות ורווחה לטובת 

ונות ומסגרות בנות קיימא אשר יתנו מענה ייחודי לאזרחים ותיקים המבקשים להישאר 

ותיקים ברשויות לאזרחים הכנתן של תכניות אב 

היערכות לגידול לגבש אסטרטגיה יישובית ופעולות ל

, בדגש על האזרחים הוותיקים הפעילים

תכנית האב רואה את מכלול . לתרום לחברה ולצרוך שירותים שונים

 מרחב פיזי וציבורי, בריאות, חברה וקהילה

 .במסגרת העיר והיישוב

הן בקרב עובדי הרשות המקומיות  - ם 

 .מניעי תהליכי שינוי

, רווחה, כולל שירותי בריאות(הנגשת המידע על מכלול השירותים היישוביים לציבור האזרחים הוותיקים 

בריאות , ספורט ופנאי, תרבות, לרבות שירותי חינוך

 .חיבור האזרחים הוותיקים למקורות תעסוקה פוטנציאליים במרחב היישובי ובסמוך לו

שירותים ישיר לאזרח  רואה ברשות המקומית זרוע ביצועית וספק

מכאן נובעת החשיבות שכל רשות מקומית תבצע הליך חשיבה לגיבוש תכנית יישובית 

לצד הכוללת חזון ומטרות התכנית הינה תכנית אב 

  .קציב הרשות
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רמת השכלה ועדכניות טכנולוגית גבוה, בניידות ים כיוםמתאפיינו משתנים והם מאפייני אוכלוסייה ז

צריכת תרבות פנאי עשירה ונכונות להמשיך ולתרום לקהילה גם לאחר הגיעם לגיל פרישה

של מצב האזרחים הוותיקים) מקומית וארצית(גובר הצורך בבחינה שיטתית 

מצד הרשויות המקומיות הולמת שינויים אלה מחייבים היערכות . היום ובעתיד

  .לרווחת כלל תושבי הרשות, לצרכיהם והשתלבותם בקהילה

  חזון המשרד לאזרחים ותיקים ומטרותיו 

היערכות להזדקנות האוכלוסייה כאחד מחמשת יעדיה המרכזייםעל הכריזה ממשלת ישראל 

קדםהמשרד לאזרחים ותיקים שפועל הלכה למעשה למוביל 

תחומי בריאות ורווחה לטובת לקידום פעל המשרד , אחרונות

ונות ומסגרות בנות קיימא אשר יתנו מענה ייחודי לאזרחים ותיקים המבקשים להישאר 

  . בלימודים ובפעילויות פנאי מגוונות, בהתנדבות

הכנתן של תכניות אב את כחלק מתכנית זו מקדם המשרד לאזרחים ותיקים 

לגבש אסטרטגיה יישובית ופעולות לרשויות המקומיות התוכניות לסייע ל

בדגש על האזרחים הוותיקים הפעילים, זאת. רווחתםביישוב ולשפר את איכות חייהם ו

לתרום לחברה ולצרוך שירותים שונים, העצמאיים אשר מעוניינים להיות יצרניים

חברה וקהילה: ובהםמי החיים כרלוונטיים לקידום עבור האזרח הוותיק 

  :פועל לקידום המטרות הבאות 

במסגרת העיר והיישוב העלאת המודעות לצרכים של האזרחים הוותיקים

ם מיותור יםלחזקם מיונתר יםמחלש –שינוי התדמית של האזרח הוותיק 

מניעי תהליכי שינוי/גיבוש המלצות לפרויקטים בדגש על פרויקטים מחוללים

הנגשת המידע על מכלול השירותים היישוביים לציבור האזרחים הוותיקים 

.( 

 .ות ומבני הציבור לאזרחים הוותיקים

לרבות שירותי חינוך, שיפור היקף ומגוון שירותי הציבור לאזרח הוותיק

 .הגדלת היקף המתנדבים מקרב האזרחים הוותיקים

חיבור האזרחים הוותיקים למקורות תעסוקה פוטנציאליים במרחב היישובי ובסמוך לו

רואה ברשות המקומית זרוע ביצועית וספק, רד לאזרחים ותיקים שהינו משרד מטה

מכאן נובעת החשיבות שכל רשות מקומית תבצע הליך חשיבה לגיבוש תכנית יישובית . בכלל ולאזרח הוותיק בפרט

התכנית הינה תכנית אב  .ובאמצעותה תחתור למימוש מטרות המשרד שפורטו מעלה

קציב הרשותיישומי הניתן להטמעה במערכות הרשות ובתוכניות העבודה ולפי ת

  

    

  

מאפייני אוכלוסייה ז, בנוסף

צריכת תרבות פנאי עשירה ונכונות להמשיך ולתרום לקהילה גם לאחר הגיעם לגיל פרישה

גובר הצורך בבחינה שיטתית 

היום ובעתיד, והנחוצים להם

לצרכיהם והשתלבותם בקהילה

  

חזון המשרד לאזרחים ותיקים ומטרותיו  2.2

הכריזה ממשלת ישראל  ,בשנה האחרונה

מוביל משימה לאומית זו 

אחרונותבשנים ה. אל הפועל

ונות ומסגרות בנות קיימא אשר יתנו מענה ייחודי לאזרחים ותיקים המבקשים להישאר רעי, פיתוח יוזמותל

בהתנדבות,  פעילים  בתעסוקה

כחלק מתכנית זו מקדם המשרד לאזרחים ותיקים  

התוכניות לסייע ל מטרת .המקומיות

ביישוב ולשפר את איכות חייהם ו+ 65באוכלוסיית בני 

העצמאיים אשר מעוניינים להיות יצרניים

מי החיים כרלוונטיים לקידום עבור האזרח הוותיק תחו

  .ותעסוקה

 המשרד לאזרחים ותיקים

  

העלאת המודעות לצרכים של האזרחים הוותיקים .1

שינוי התדמית של האזרח הוותיק  .2

 . והן בקרב הציבור

גיבוש המלצות לפרויקטים בדגש על פרויקטים מחוללים .3

הנגשת המידע על מכלול השירותים היישוביים לציבור האזרחים הוותיקים  .4

).ספורט ופנאי, תרבות

ות ומבני הציבור לאזרחים הוותיקיםהנגשת התשתי .5

שיפור היקף ומגוון שירותי הציבור לאזרח הוותיק .6

 .ב"וכיו

הגדלת היקף המתנדבים מקרב האזרחים הוותיקים .7

חיבור האזרחים הוותיקים למקורות תעסוקה פוטנציאליים במרחב היישובי ובסמוך לו .8

רד לאזרחים ותיקים שהינו משרד מטההמש

בכלל ולאזרח הוותיק בפרט

ובאמצעותה תחתור למימוש מטרות המשרד שפורטו מעלה

יישומי הניתן להטמעה במערכות הרשות ובתוכניות העבודה ולפי תתוצר 

  

  



       

    

על בסיס עקרונות ארגון הבריאות  

Active Aging .( חזון התוכנית הינו:  

תוכניות . וכנית היא לתכנן תוכניות אב אסטרטגיות לאזרחים ותיקים ברשויות המקומיות

  

ספק מסגרת תכנונית הנוגעת למכלול תחומי החיים של 

תוכנית האב , לאור זאת .פעיל וצורך שירותים

קידום ) 4מרחב פיזי וציבורי ) 3חברה וקהילה 

ארבעת התחומים מכוונים לפיתוח סביבת חיים נגישה המאפשרת לאזרח הוותיק לבחור 

תהליך גיבוש תוכנית האב נשען על מתודולוגית תכנון 

, וניידע תכנ(מבוססת מידע ממקורות מגוונים 

התוצר הסופי הינו .  בתהליך בעלי עניין שונים

  :הבאים

המקצועית התכנון מתבצע על ידי הרשות המקומית כשהנהלת התוכנית מספקת את ההנחיה 

  .תוך התמקדות במגוון הדמוגרפי ובצורכיהם הייחודיים

לפי העקרונות (כלכלי , משפחתי, תרבותי

התכנון הותאם למאפיינים הייחודיים של היישוב ולמגמות הצפויות בקרב 

 לתכנון כמנוף בתהליך ממשלה משרדי

תוך כדי איסוף ומיפוי נתונים ממוקד ושיטתי 

בתחילת . תהליך התכנון התבסס על בניית שיתופי פעולה בין המשרד לאזרחים ותיקים לבין הרשות המקומית

מטעם המשרד לאזרחים ) י"להלן מת(התהליך הוקם צוות ניהול תכנון בהובלת עובדי הרשות ומרכזת תכנון יישובי 

במסגרות עבודה שנבנו עם הכניסה  רבים מאגפי העירייה ומחוצה לה

תורם , האזרח הוותיק בוחר להשתתף מידי יום בפעילות משמעותית

הרשות המקומית מאפשרת כשגרה איכות חיים כוללת 

  במגוון תחומי החיים של אזרחיה הוותיקים
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  "חיים בגיל", אב לאזרחים ותיקים

 2011גובשה בהחלטת ממשלת ישראל מאוקטובר 

Active Aging(ולקידום הזדקנות פעילה וחיובית  "לגיעיר ידידותית 

וכנית היא לתכנן תוכניות אב אסטרטגיות לאזרחים ותיקים ברשויות המקומיות

  .האב יסיעו לרשויות להיערך לגידול בתוחלת החיים ולהזדקנות האוכלוסייה

ספק מסגרת תכנונית הנוגעת למכלול תחומי החיים של שמובנה ותהליך התכנון הינו תהליך אסטרטגי כוללני 

פעיל וצורך שירותים, יוצר, עובד, מבלה, וב בו הוא מתגורר

חברה וקהילה ) 2כלכלה ותעסוקה )1:לארבעה תחומי ליבה

ארבעת התחומים מכוונים לפיתוח סביבת חיים נגישה המאפשרת לאזרח הוותיק לבחור 

תהליך גיבוש תוכנית האב נשען על מתודולוגית תכנון . לתרום ולהיתרם, להשתתף בה בפעילות משמעותית

מבוססת מידע ממקורות מגוונים , חשיבה שיטתיתתוך כדי טומן בחובו חשיבה על עתיד 

בתהליך בעלי עניין שוניםומשתפת  )ארצי ובינלאומי, ציבורי וכן ידע מקומי 

הבאיםעקרונות התוך שימת דגש על תוכנית אב אסטרטגית לאזרחים וותיקים 

התכנון מתבצע על ידי הרשות המקומית כשהנהלת התוכנית מספקת את ההנחיה 

  .המומחים והיועצים

תוך התמקדות במגוון הדמוגרפי ובצורכיהם הייחודייםאזרחים ותיקים 

תרבותי, חברתי, המתמקדת בהיבטי המרחב הפיזיתחומית 

 "). ידידותית גיל"שהגדיר ארגון הבריאות הבינלאומי לעיר 

התכנון הותאם למאפיינים הייחודיים של היישוב ולמגמות הצפויות בקרב  תהליך

 .ם הקרובותאוכלוסיית האזרחים הוותיקים והרשות המקומית בשני

משרדי, ציבורייםארגונים  ,יחידות עירייה, הוותיקים האזרחים

  .משאבים והנגשת

תוך כדי איסוף ומיפוי נתונים ממוקד ושיטתי  קיימים וידע תכניות עלהתהליך מתבסס 

 .ובני הדור הבא כתשתית ידע תומכת

  מתודולוגית התכנון ושלבי תהליך העבודה בירושלים

תהליך התכנון התבסס על בניית שיתופי פעולה בין המשרד לאזרחים ותיקים לבין הרשות המקומית

התהליך הוקם צוות ניהול תכנון בהובלת עובדי הרשות ומרכזת תכנון יישובי 

רבים מאגפי העירייה ומחוצה להחלק שותפים  לקחו

  :המסגרות שהוקמו

האזרח הוותיק בוחר להשתתף מידי יום בפעילות משמעותית

הרשות המקומית מאפשרת כשגרה איכות חיים כוללת . לסביבתו ומוכלל בה

במגוון תחומי החיים של אזרחיה הוותיקים

  

    

  

אב לאזרחים ותיקיםהתוכנית . 2.3

גובשה בהחלטת ממשלת ישראל מאוקטובר " חיים בגיל"תוכנית 

עיר ידידותית "הבינלאומי ל

  

  

  

  

  

  

וכנית היא לתכנן תוכניות אב אסטרטגיות לאזרחים ותיקים ברשויות המקומיותמטרת הת, לאור זאת

האב יסיעו לרשויות להיערך לגידול בתוחלת החיים ולהזדקנות האוכלוסייה

תהליך התכנון הינו תהליך אסטרטגי כוללני 

וב בו הוא מתגוררהאזרח הוותיק בייש

לארבעה תחומי ליבה התייחסההאסטרטגית 

ארבעת התחומים מכוונים לפיתוח סביבת חיים נגישה המאפשרת לאזרח הוותיק לבחור .  אורח חיים בריא

להשתתף בה בפעילות משמעותית

טומן בחובו חשיבה על עתיד ה אסטרטגי

ציבורי וכן ידע מקומי , תחומי-בין

תוכנית אב אסטרטגית לאזרחים וותיקים 

התכנון מתבצע על ידי הרשות המקומית כשהנהלת התוכנית מספקת את ההנחיה  מתכנן יישוב .1

המומחים והיועצים, הכלים, התמיכה

אזרחים ותיקים  100%-לתכנון  .2

תחומית - התבוננות בין .3

שהגדיר ארגון הבריאות הבינלאומי לעיר 

תהליך: התאמה וגמישות .4

אוכלוסיית האזרחים הוותיקים והרשות המקומית בשני

האזרחים שיתוףשותפות  .5

והנגשת יישום מוכוון, רלוונטי

התהליך מתבסס  מיפוי על התבססות .6

ובני הדור הבא כתשתית ידע תומכת+ 65באוכלוסיית בני 

  

מתודולוגית התכנון ושלבי תהליך העבודה בירושלים 2.4

תהליך התכנון התבסס על בניית שיתופי פעולה בין המשרד לאזרחים ותיקים לבין הרשות המקומית

התהליך הוקם צוות ניהול תכנון בהובלת עובדי הרשות ומרכזת תכנון יישובי 

לקחותכנון תהליך הב. ותיקים

המסגרות שהוקמו  ,ליישוב

האזרח הוותיק בוחר להשתתף מידי יום בפעילות משמעותית

לסביבתו ומוכלל בה

במגוון תחומי החיים של אזרחיה הוותיקים



       

    

שלושה כנסי שיתוף , סקר טלפוני: שיתוף הציבור הרחב נעשה בשלוש מסגרות

 ). ח מצב קיים"סיכום מפגשי הציבור ניתן למצוא בנספחי דו

 , ר צוות ניהול תכנון"ידי מרכזת התכנון היישובית בשיתוף עם יו

  מנהל האגף , שותף- 

  חיים "מנחה איזורית מטעם התוכנית 

  . שהנחתה את צוות שעסק במרחב העירוני הבנוי ואיכות הסביבה

כלכלה , של בריאותבעיר סביב תחומי חיים משולבים 

היבטים משולבים של  ח שירותים סביב

עירוניים סביב האזרח הוותיק לצורכי 

 .ארבעה צוותי תכנון רב תחומיים שיגדירו סוגיות והמלצות

תוכניות עבודה ומיזם מחולל המקדמים ראיה מתכללת 

  .ומותאמים למאפייני האזרח הוותיק בירושלים שיוטמעו בתוכניות עבודה

תוכנית אב המשקפת אסטרטגיה יישובית לקידום איכות חייהם של האזרחים הוותיקים 

מתווה התהליך ובניית צוות ניהול תכנון מצומצם שליווה את התהליך ביחד עם 

סקר : החל שלב איסוף הנתונים ומיפוי מצב קיים שכלל

ולים קבוצות מיקוד עם אזרחים ותיקים ע

, במקביל. אזרחים ותיקים ממזרח העיר

וכנס ) ס פיליפ ליאון בקרית יובל"מתנ
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   1.צוות ניהול התכנון

2.ארבעת נושאי הליבהסביב  רב תחומיים תכנון
 

שיתוף הציבור הרחב נעשה בשלוש מסגרות -רחבה

סיכום מפגשי הציבור ניתן למצוא בנספחי דו(שלושה קבוצות מיקוד 

ידי מרכזת התכנון היישובית בשיתוף עם יו נבנו והונחו על

- ר"מנהלת המחלקה לזקן ויועצת ראש העיר לאזרחים ותיקים ועם יו

מנחה איזורית מטעם התוכנית , בהנחיית התהליך לקחה חלק. לתכנון אסטרטגי בעירייה

שהנחתה את צוות שעסק במרחב העירוני הבנוי ואיכות הסביבה, מתכננת ערים ואזורים

  . ונמשכה כשנה  2013עול בירושלים בספטמבר התוכנית החלה לפ

  :בירושלים הינןמטרות ותפוקות התוכנית 

בעיר סביב תחומי חיים משולבים + 55לשרטט ולהעריך תמונת מצב קיימת של בני 

 . סביבה פיסית וחברה

ח שירותים סביב"דו, ח מצב קיים המבוסס על סקר יישובי"

  . סביבה פיסית וחברה, כלכלה ותעסוקה

עירוניים סביב האזרח הוותיק לצורכי -לחזק שותפויות ומעורבות בין יחידות העירייה ובינן לבין גופים חוץ

 . איגום ומינוף משאבים

ארבעה צוותי תכנון רב תחומיים שיגדירו סוגיות והמלצות

תוכניות עבודה ומיזם מחולל המקדמים ראיה מתכללת , המלצות, מדיניות, אסטרטגיה

ומותאמים למאפייני האזרח הוותיק בירושלים שיוטמעו בתוכניות עבודה

תוכנית אב המשקפת אסטרטגיה יישובית לקידום איכות חייהם של האזרחים הוותיקים 

מתווה התהליך ובניית צוות ניהול תכנון מצומצם שליווה את התהליך ביחד עם החל בהגדרת 

החל שלב איסוף הנתונים ומיפוי מצב קיים שכלל, לאחר מכן. מרכזת התכנון היישובית והמנחה האזורית

קבוצות מיקוד עם אזרחים ותיקים ע, איסוף נתונים סטטיסטים קיימים, מיפוי והערכת שירותים

אזרחים ותיקים ממזרח העיר, אזרחים ותיקים עולים חדשים יוצאי אתיופיה

מתנ(במערב העיר , )בבית הופמן(נערכו שלושה כנסי שיתוף ציבור בדרום העיר 

                                         
  . 1ו נספח צוות ניהול תכנון רא

 .1תכנון ראו נספח 

  

    

צוות ניהול התכנון  .א

תכנוןצוותי  ארבעה  .ב

הציבור שותפות ה  .ג

שלושה קבוצות מיקוד ,  ציבור

נבנו והונחו עלמסגרות התכנון 

מנהלת המחלקה לזקן ויועצת ראש העיר לאזרחים ותיקים ועם יו

לתכנון אסטרטגי בעירייה

מתכננת ערים ואזוריםו" בגיל

התוכנית החלה לפ

מטרות ותפוקות התוכנית 

לשרטט ולהעריך תמונת מצב קיימת של בני  .1

סביבה פיסית וחברה, ותעסוקה

"דו:  תפוקה �

כלכלה ותעסוקה, בריאות

לחזק שותפויות ומעורבות בין יחידות העירייה ובינן לבין גופים חוץ .2

איגום ומינוף משאבים, תכלול

ארבעה צוותי תכנון רב תחומיים שיגדירו סוגיות והמלצות: תפוקה �

אסטרטגיה, ןלקבוע חזו .3

ומותאמים למאפייני האזרח הוותיק בירושלים שיוטמעו בתוכניות עבודה

תוכנית אב המשקפת אסטרטגיה יישובית לקידום איכות חייהם של האזרחים הוותיקים : תפוקה �

 . בירושלים

החל בהגדרת  תהליך התכנון

מרכזת התכנון היישובית והמנחה האזורית

מיפוי והערכת שירותים, טלפוני

אזרחים ותיקים עולים חדשים יוצאי אתיופיה, חדשים דוברי אנגלית

נערכו שלושה כנסי שיתוף ציבור בדרום העיר 

                                                
1

צוות ניהול תכנון ראחברי רשימת  
2

תכנון ראו נספח צוותי הרשימת משתתפי  



       

    

ל אזרחים ותיקים היום ובעתיד וגיוס שותפים 

  ח מצב קיים המבוסס על ממצאי הסקר הטלפוני ועיבוד נתונים סטטיסטים קיימים

כנסי שיתוף ציבור וקבוצות , ח מיפוי והערכת שירותים המבוסס על מיפוי שירותים בארבעה תחומים

חזון וסוגיות , פערים והחל  דיון לגיבוש מדיניות

כיווני פעולה , הגדירו מטרות, הוקמו צוותי עבודה רב תחומיים שלמדו את הנתונים

ההמלצות הללו . המלצות לביצועבגיבוש 

, פרויקטים מחוללי שינוי ומתוך כלל הפרויקטים נבחר

  .אשר להם ניתן פירוט מהלך אופרטיבי ליישום ולהטמעה בתכנית העבודה של הרשות המקומית

  :2014ועד אוגוסט 

  6  7  8  

        

        

        

תכנון רב תחומיים 
  לגיבוש המלצות ומענים

    

דיוני מדיניות   
וגיבוש 
תפיסה 

אסטרטגיה 
  יישובית

  

כתיבה     
ואישור 

  תוכנית האב
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ל אזרחים ותיקים היום ובעתיד וגיוס שותפים לצורך הבנת הצרכים ש, כל זאת). בבית יד שרה

  :חות"בסיום שלב זה הופקו שני דו

ח מצב קיים המבוסס על ממצאי הסקר הטלפוני ועיבוד נתונים סטטיסטים קיימים

ח מיפוי והערכת שירותים המבוסס על מיפוי שירותים בארבעה תחומים

  .חות רוכזו במצגות

פערים והחל  דיון לגיבוש מדיניות, איתור כוחות, התקיים שלב לימוד וניתוח הנתונים

הוקמו צוותי עבודה רב תחומיים שלמדו את הנתונים

בגיבוש בנושאים הרלוונטיים ו ,םלעומק בתחו וצוותי העבודה דנ

מתוך כלל הפרויקטים נבחר. כנית עבודהותלפי תיעדוף והגדרת 

אשר להם ניתן פירוט מהלך אופרטיבי ליישום ולהטמעה בתכנית העבודה של הרשות המקומית

  

ועד אוגוסט  2013תהליך התכנון מחודש ספטמבר גאנט 

11  12  1  2  3  4  5  

הגדרת מתווה תהליך 
  

          

מיפוי והערכת  
  שירותים

סקר טלפוני 
  יישובי

הפק
ת 
ח "דו

מצב 
  קיים 

    

  כנסי שיתוף ציבור 3    
  מיקוד קבוצות 3

    

תכנון רב תחומיים צוותי  4ישיבות       
לגיבוש המלצות ומענים

              

              

  

    

בבית יד שרה(לנשים חרדיות 

בסיום שלב זה הופקו שני דו. ופעילים

ח מצב קיים המבוסס על ממצאי הסקר הטלפוני ועיבוד נתונים סטטיסטים קיימים"דו �

ח מיפוי והערכת שירותים המבוסס על מיפוי שירותים בארבעה תחומים"דו �

  מיקוד

חות רוכזו במצגות"ממצאי הדועיקרי 

התקיים שלב לימוד וניתוח הנתונים, לאחר מכן

הוקמו צוותי עבודה רב תחומיים שלמדו את הנתונים, במקביל. אסטרטגיות

צוותי העבודה דנ. והמלצות

לפי תיעדוף והגדרת לפרויקטים תורגמו 

אשר להם ניתן פירוט מהלך אופרטיבי ליישום ולהטמעה בתכנית העבודה של הרשות המקומית

גאנט 

11  10  9חודש 

הגדרת מתווה תהליך , התנעה
  תכנון

  

מיפוי והערכת    
שירותים

      

      

      

      

  

  

  

  

  



       

    

  ח מצב קיים על אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בירושלים

עיר היסטורית בעלת אתרים , לשלושת הדתות המונותיאיסטיות

 

לפי שנתון מכון . ישראל תוהנהגת מדינ

דונם ואוכלוסייתה מונה  125,000ירושלים היא העיר הגדולה בישראל הנפרסת על פני 

, חרדים 29%מתוכם (יהודים  511,400

). מוסלמים והשאר נוצרים 96%מתוכם 

 . ועיר מחוז לישובי עוטף ירושלים

אפיון זה יוצר . דתי וטופוגרפי שונה וייחודי

נבחרה מתוך השכונה מינהלים קהילתיים שמנהיגותם 

  .קהילתית בעלת תשתית ארגונית למען תושבי השכונה ובשיתוף עימם

מכלל  8.5%שיעור של ( תושבים 69,530

שהם שיעור של , מכלל התושבים בירושלים

  עיר צעירה
  , 2013לפי השנתון 

 24הגיל החציוני בעיר הינו   

  ניהול העיר 
  ומעורבות אזרחית

   
  מינהלים  26בעיר פועלים          

 קהילתיים בכל שכונה       
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ח מצב קיים על אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בירושלים"סיכום דו

  מאפייני העיר ירושלים 

לשלושת הדתות המונותיאיסטיות עיר הקדושהירושלים היא 

 .ארכיאולוגים והיסטוריים חשובים המהווים מוקד לתיירות בינלאומית

והנהגת מדינ שלטוןמרוכזים סמלי  בהעיר בירה וסמל לאומי  ירושלים

ירושלים היא העיר הגדולה בישראל הנפרסת על פני , 2013

511,400מתוכם ) מאוכלוסיית ישראל 10%( תושבים 804,400

מתוכם (ערבים  293,000-ו) מסורתיים 31%-דתיים ו

ועיר מחוז לישובי עוטף ירושלים) יהודי וערבי(לאומי - ירושלים היא עיר למטרופולין דו

דתי וטופוגרפי שונה וייחודי-העיר מורכבת משכונות בעלות אופי תרבותי 

מינהלים קהילתיים שמנהיגותם  26בעיר פועלים . בידול פיזי וחברתי בין השכונות

קהילתית בעלת תשתית ארגונית למען תושבי השכונה ובשיתוף עימם-לשמש פונקציה חברתית

  ח מצב קיים לאזרחים ותיקים בירושלים 

69,530 אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בירושלים מונה, 

מכלל התושבים בירושלים 7.1%שיעור של (מהמגזר היהודי ואחר  58,000

  מפסיפס

 המגזרים, 
 51%- כ המהווים

 ברמת מאופיינים
 גבוה טבעי
 האוכלוסייה

   עלייה קולטת עיר   
       2011בשנת , 2013השנתון  לפי        

   2,300השתקעו בירושלים              
  מכלל  14%- כ, עולים                  

  העולים לישראל השתקעו                 

 .בירושלים                
  

 

- באשכול החברתי
שיעורי אבטלה 

בעיקר במגזר 
יכולת הצריכה של 

משפחה מוגבלת ובעלת אמצעים 
 למשפחה מוגבלים ומספר נפשות גבוה

   עירונית התחדשות בסימןעיר      
              

  מגמת ציפוף ניכרת                    
                 

  תשתיות תחבורה  פיתוח                  
     רכבתתשתית ו ציבורית                  
  קלה                  

 

 

  

    

  

סיכום דו. 3

  

מאפייני העיר ירושלים  -מבוא 3.1

  

ירושלים היא  -עיר בינלאומית  .א

ארכיאולוגים והיסטוריים חשובים המהווים מוקד לתיירות בינלאומית

ירושלים -תלאומיעיר   .ב

2013ם לחקר ישראל - י

804,400 ,2011נכון לשנת 

דתיים ו 21%, חילונים 19%

ירושלים היא עיר למטרופולין דו

 - שכונה וקהילה- עיר  .ג

בידול פיזי וחברתי בין השכונות

לשמש פונקציה חברתית ומטרתם

 

  

  

�  

  

  

  

  

 

 

ח מצב קיים לאזרחים ותיקים בירושלים "סיכום ממצאי דו 3.2

  

, 2012ס "הלמעל פי נתוני 

58,000מתוכם ). התושבים

מפסיפס מגוונת אוכלוסייה
  תרבותי ודתי , אתני 

, 2013 קיימותח "דו לפי
המהווים והערבי החרדי

מאופיינים ירושלים מתושבי
טבעי ובריבוי נמוכה חיים
האוכלוסייה לשאר ביחס

 

באשכול החברתי 4מדורגת  העיר
שיעורי אבטלה  עםס "כלכלי של הלמ

בעיקר במגזר  גבוהים עוני ותחולת
יכולת הצריכה של . החרדי והערבי

משפחה מוגבלת ובעלת אמצעים 
מוגבלים ומספר נפשות גבוה



       

    

שהם , מכלל התושבים בירושלים 1.4%

לפי החלוקה  55-64ואחוז בני + 65רכנו חישוב של אחוז בני 

  

עיבוד עצמי לנתוני , באחוזים(מתוך סך האוכלוסייה לפי החלוקה של מינהלים קהילתיים 

ערך 
 צבע ערך סופי התחלה

0.23 1.00   

0.18 0.23   

0.13 0.18   

0.08 0.13   

0.03 0.08   

0.00 0.03   
אין 

אזור /נתונים
   לא מיושב

 

  
 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 
 

 
  

 
 

   
  
 

 
  

 

  

 שאול גבעת

 הר נוף

 
  הכרם

 בית וגן עין כרם
 קרית 
  היובל

 עיר 
 קרית  גנים 

  מנחם

 גבעת משואה
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%שיעור של (ערבים  11,530-ו) מכלל המגזר היהודי ואחר בירושלים

רכנו חישוב של אחוז בני במפות שלהלן ע ).מכלל המגזר הערבי

  . טווח האחוזים מופיע בטבלה הצדדית. הגיאוגרפית של מינהלים קהילתיים

מתוך סך האוכלוסייה לפי החלוקה של מינהלים קהילתיים 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
  

 

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

  
 

 

 
  

 
  

 
  

   

  
 
 

 
  

  
 

  

 
 

 
 

  

  
 

 

  

 

  
 

  
 
  

 

 
  

  

 

 

 

 

 
 

 בית חנינא

 שועפאט

 רמת שלמה

 רמות

גבעת

הר נוף

 רמת אשכול

 רוממה

כפר 

 העיר 
  העתיקה

 מרכז העיר

 הבוכרים
 מאה 

  שערים

 רחביה
 טלביה

 נחלאות

 בית
הכרם

 גבעת 
  רם

 קרית
  משה

גבעת משואה  בית צפפא

 גילה
 הר

  חומה

 צור

  באהר

 אבו
  תור

בק
קע

 ה
 ארמון תלפיות

  הנציב

 המושבה 
 קטמון  הגרמנית

 מלחה

 גבעת
  מרדכי

 

 

 , וז'ואדי ג
  ראח'שייח ג

 

 
  הצרפתית

  

    

מכלל המגזר היהודי ואחר בירושלים 11.3%

מכלל המגזר הערבי 3.8%שיעור של 

הגיאוגרפית של מינהלים קהילתיים

  

  

  

מתוך סך האוכלוסייה לפי החלוקה של מינהלים קהילתיים + 65אחוז בני . 1מפה 
  )2012ס "הלמ

  
  
  

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 נווה יעקב

 פסגת 
  זאב

שועפאט

 עיסאוויה

 טור-א

צור

באהר

 אום ליסון

ארמון

הנציב

 סוואחרה
  אל
  רביה'ע

 
 ראס

  אל
  עמוד

ואדי ג

שייח ג

 סילוואן

 הגבעה 
הצרפתית



       

    

מתוכם ). מכלל התושבים 6.9%שיעור של 

מכלל המגזר  8.4%שהם שיעור של , 

מכלל  6.9%שהם שיעור של , מכלל התושבים בירושלים

עיבוד (לפי חלוקה של מינהלים קהילתיים 

לא כולל מועצות ( הרשויות המקומיות בישראל

ערך 
 צבע ערך סופי התחלה

0.23 1.00   

0.18 0.23   

0.13 0.18   

0.08 0.13   

0.03 0.08   

0.00 0.03   
אין 

אזור /נתונים
   לא מיושב

 

   

 
 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

   

  

 

  

 
  

 
 

   
  
 

  

 

 

 

 
 

  

 שאול גבעת

 הר נוף

 בית
  הכרם

 גבעת 

 בית וגן עין כרם
 קרית 
  היובל

 עיר 
  גנים 

 קרית
  משה

 קרית
  מנחם

 בית צפפא גבעת משואה

 גילה

 מלחה

 גבעת
  מרדכי
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שיעור של ( תושבים 56,280בירושלים מונה ) 55-64(אוכלוסיית בני הדור הבא 

, מכלל התושבים בירושלים 5.3%שיעור של (מהמגזר היהודי ואחר 

מכלל התושבים בירושלים 1.6%שיעור של (ערבים  13,160-

לפי חלוקה של מינהלים קהילתיים מתוך סך האוכלוסייה ) 64-55גילאי (בני הדור הבא 

2012 (  

הרשויות המקומיות בישראל 201מתוך  77-במדד הזקנה היחסי במקום ה

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

  
 

 

 
  

 
  

 
  

  
 
 

 
  

  
 

  
 

 

 
 

  

  
 

 

  

 

  
 

  
 
  

 

 
  

  

 

 

 

  בית חנינא

 שועפאט

 רמת שלמה

 רמות

 הגבעה 
  הצרפתית

 רמת אשכול

 רוממה

 כפר עקב

 העיר 
  העתיקה

 מרכז העיר

 הבוכרים
 מאה 

  שערים

 רחביה
 טלביה

 נחלאות

גבעת 
  רם

קרית

משה

בית צפפא

גילה
 הר

  חומה

 צור

  באהר

 אום ליסון

 אבו
בקע  תור

 ה

 ארמון תלפיות
  הנציב

 המושבה 
גבעת קטמון  הגרמנית

מרדכי

 

 

 , וז'ואדי ג
  ראח'שייח ג

סילווא

  

    

  
אוכלוסיית בני הדור הבא 

מהמגזר היהודי ואחר  43,120

-ו) היהודי ואחר בירושלים

  ). המגזר הערבי

  

  

בני הדור הבא  אחוז. 2מפה 

2012ס "עצמי לנתוני הלמ

  

במדד הזקנה היחסי במקום הירושלים מדורגת 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 נווה יעקב

 פסגת 
  זאב

שועפאט

הגבעה 
הצרפתית

 עיסאוויה

 טור-א

אום ליסון

 סוואחרה
  אל
  רביה'ע

 
 ראס

  אל
  עמוד

סילווא



       

    

כאשר בת ים מדורגת במקום (בירושלים הוא מעט נמוך מהממוצע הארצי 

 1ציר המדד נע בין (המתגוררים בו + 65

אך יש לציין כי ) הוא הנמוך ביותר 65+

יש לציין כי , בנוסף . כמות האזרחים הוותיקים הגדולה מבין ערי ישראל

במבט ממוקד בשכונות שונות עולה כי שיעור האזרחים הותיקים גבוה מעל הממוצע העירוני ואף מעל לממוצע 

  )ח השירותים ובפרופיל היישובי שהוגשו לעירייה

  

  .המזדקנת מגוונת מבחינה דמוגרפית ולכן בעלת צרכים שונים וייחודיים

חרדי ומגזר -מגזר יהודי, כללי- מגזר יהודי

. מהרצף הקהילתי שביעות רצון מאיכות החיים ביישוב ורצון להיות חלק בלתי נפרד

הכול בעיר על צעירים כאילו הם : "ציטוט

אזרחים ותיקים הביעו כי חוויה של הדרה מפעילות חברתית וקהילתית ביחד עם ירידה בתפקוד 

היעדר (הם מעניינם של כל הקבוצות בעיר ועניין נגישותם עלה הן בהקשר כלכלי 

ונגישות פיזית  לוקה ) נגישות לשונית והתאמה תרבותית רעועה

בני דומה בין קבוצת נית בפעילות גופשיעור המשתתפים 

בפעילות אינם משתתפים ושליש מבני הדור הבא 

החסם העיקרי  .מעוניינים להשתתף בפעילות ספורט

  . להשתתפות בפעילות ספורט הם חוסר התאמה של הפעילות לתושב   וחוסר עניין
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בירושלים הוא מעט נמוך מהממוצע הארצי + 65משמע כי שיעור בני 

65מדרג כל ישוב ביחס לשיעור בני  מדד הזקנה). ראשון וחיפה במקום השני

+ליישוב בו שיעור בני  201-הוא הגבוה ביותר ועד ל

כמות האזרחים הוותיקים הגדולה מבין ערי ישראלבירושלים מתגוררים 

במבט ממוקד בשכונות שונות עולה כי שיעור האזרחים הותיקים גבוה מעל הממוצע העירוני ואף מעל לממוצע 

ח השירותים ובפרופיל היישובי שהוגשו לעירייה"מידע מפורט ניתן למצוא בדו

המזדקנת מגוונת מבחינה דמוגרפית ולכן בעלת צרכים שונים וייחודייםהאוכלוסייה . 

מגזר יהודי: במיפוי והערכת שירותים עלו צרכים המשותפים לשלושת המגזרים

שביעות רצון מאיכות החיים ביישוב ורצון להיות חלק בלתי נפרד

ציטוט(מקבוצות הגילים האחרות  בדידות וריחוקאזרחים ותיקים דיווחו על 

אזרחים ותיקים הביעו כי חוויה של הדרה מפעילות חברתית וקהילתית ביחד עם ירידה בתפקוד 

  .מובילה לפחד וחשש מהזדקנות

הם מעניינם של כל הקבוצות בעיר ועניין נגישותם עלה הן בהקשר כלכלי  ה ותעסוקה

נגישות לשונית והתאמה תרבותית רעועה(צריכת מידע , )יכולת לרכוש ולשלם לשירותים

שיעור המשתתפים ). העדר קווי תחבורה ציבורית או מחסור  בקווים ישירים

ושליש מבני הדור הבא + 65בני  41% .48%-47%ונע בין  55

מעוניינים להשתתף בפעילות ספורט, בני הדור הבא 18%-ו זרחים ותיקים

להשתתפות בפעילות ספורט הם חוסר התאמה של הפעילות לתושב   וחוסר עניין

קשר  
למקום

קשר בין  
דורי ורב 

גילאי

השתתפות  
פעילה

חלק 
מהרצף  
הקהילתי

  

    

משמע כי שיעור בני ). אזוריות

ראשון וחיפה במקום השני

הוא הגבוה ביותר ועד ל 65+ליישוב בו שיעור בני 

בירושלים מתגוררים במספרים מוחלטים 

במבט ממוקד בשכונות שונות עולה כי שיעור האזרחים הותיקים גבוה מעל הממוצע העירוני ואף מעל לממוצע 

  . הארצי

  

מידע מפורט ניתן למצוא בדו( :סיכום תמונת מצב

  

  

. תושבי ירושלים מזדקנים

  

במיפוי והערכת שירותים עלו צרכים המשותפים לשלושת המגזרים

  : ערבי במזרח העיר

שביעות רצון מאיכות החיים ביישוב ורצון להיות חלק בלתי נפרדשלושת המגזרים הביעו 

אזרחים ותיקים דיווחו על 

אזרחים ותיקים הביעו כי חוויה של הדרה מפעילות חברתית וקהילתית ביחד עם ירידה בתפקוד "). לא מזדקנים

מובילה לפחד וחשש מהזדקנות

  

ה ותעסוקהחבר, שירותי בריאות

יכולת לרכוש ולשלם לשירותים

העדר קווי תחבורה ציבורית או מחסור  בקווים ישירים(

55-64לבין קבוצת בני + 65

זרחים ותיקיםא 12% .ספורט

להשתתפות בפעילות ספורט הם חוסר התאמה של הפעילות לתושב   וחוסר עניין

  

  

מהרצף  
הקהילתי



       

    

עוד ניכר  .העיר מציעה אפשרויות של פעילות חברה וקהילה מגוונות אך הנגישות אליהן היא אתגר פיזי לא פשוט

כשני . ר מבחינה לשוניתמעודכן ונהי 

 181רמת המינוע בעיר נמוכה  ועומדת על יחס של 

לא נמצאו הבדלים בין , לפי הסקר).  

ממשיבים הסקר בשלושת המגזרים הביעו 

משיבים בקרב המגזר היהודי הכללי והחרדי עושים 

מהאזרחים הוותיקים במגזר  31% .שימוש רב יותר בתחבורה הציבורית בהשוואה למשיבים בקרב המגזר הערבי

 .כללי-במגזר היהודי

כיום אך אלו ילכו וייטמעו בהדרגה בקרב קבוצת בני הדור הבא 

אזרחים ותיקים מתנדבים למען הקהילה 

-מהאזרחים הוותיקים ו 15%, לפי הסקר

שיעור ניכר , לפי הסקר. בקרב בני הדור הבא לקחו חלק בפעילות התנדבותית במהלך השנה האחרונה

מהאזרחים  14%, לעומתם. לא מתנדבים ולא מעוניינים בכך

יכול לפגוע באיכות החיים של האזרח הוותיק ולכן קיומה של רשת תמיכה שכונתית 

 במגזר יהודי 28%- במגזר חרדי ו 22%

תחושת הביטחון של האזרחים הוותיקים בעתידם הכלכלי גבוהה ביחס לתחושת 

. וגבוהה יותר בקרב אלה שכבר נמצאים בפנסיה לעומת  אלה שאינם בפנסיה

שיעורים  .בקרב בני הדור הבא החשים חוסר ביטחון כלכלי

כרבע בקרב בני הדור הבא ועשירית מהאזרחים הוותיקים מעוניינים 

ובעקבות הילדים אזרחים ותיקים פריסת הרשתות המשפחתיות 

הילדים שלי "הגורם השני בחשיבותו להמשך מגורים בירושלים הוא 

מרגישים שייכים +55עוד נמצא כי רוב משיבי הסקר בני 

 69%- להבדיל מ(ענו שיש להם על מי לסמוך בשכונה בעת חירום 

 -לדוגמא(מהווה עיקרון מפתח בצריכת שירותים ורלוונטי גם לעניין מגורים 

נטריפקציה 'תהליכי ג).  האפשרות הכלכלית להתגורר בבתי אבות ציבוריים ולא פרטיים שעלותם רבה יותר

המרחב . ן  ומדירים את האזרחים הותיקים לשכונות חלשות

פעילות מסובסדת . ולקשר בין דוריפארקים וגינות מהווים נכסים חיוניים למפגשים 

כי נדרשת תמיכה במטפלים , במקביל התברר

כללי ובמזרח העיר טוענים - אזרחים ותיקים במגזר יהודי

כללי -יהודי+ 55לבני בבית הופמן ובקרית יובל 
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העיר מציעה אפשרויות של פעילות חברה וקהילה מגוונות אך הנגישות אליהן היא אתגר פיזי לא פשוט

 בנגישות למידעכי השתתפות פעילה ומעורבות של אזרחים ותיקים תלויה 

רמת המינוע בעיר נמוכה  ועומדת על יחס של (שלישים מהאזרחים הוותיקים משתמשים בתחבורה ציבורית 

).  תושבים 1,000לכל  281תושבים לעומת היחס הארצי של 

ממשיבים הסקר בשלושת המגזרים הביעו  30%- למעלה מו המגזרים ביחס לשביעות הרצון מהתחבורה הציבורית

משיבים בקרב המגזר היהודי הכללי והחרדי עושים , לפי הסקר. שביעות רצון נמוכה משירותי התחבורה הציבורית

שימוש רב יותר בתחבורה הציבורית בהשוואה למשיבים בקרב המגזר הערבי

במגזר היהודי 26%-במגזר החרדי ו 17%ק ברכב פרטי לעומת 

כיום אך אלו ילכו וייטמעו בהדרגה בקרב קבוצת בני הדור הבא + 65תשתיות טכנולוגיות מהוות אתגר עבור בני 

אזרחים ותיקים מתנדבים למען הקהילה . כתורמים לקהילהאזרחים ותיקים תופסים עצמם 

לפי הסקר. ועלתה דרישה להגברת פעילות קהילתיתרשתות התנדבות 

בקרב בני הדור הבא לקחו חלק בפעילות התנדבותית במהלך השנה האחרונה

לא מתנדבים ולא מעוניינים בכך) 57%(ומבני הדור הבא ) 60

 .אינם מתנדבים אך מעוניינים בכךמבני הדור הבא 

יכול לפגוע באיכות החיים של האזרח הוותיק ולכן קיומה של רשת תמיכה שכונתית 

%, במגזר הערבי 34%, לפי הסקר(" הזדקנות במקום

   .)כללי הסכימו במידה רבה שלעיתים הם מרגישים לבד בעולם

תחושת הביטחון של האזרחים הוותיקים בעתידם הכלכלי גבוהה ביחס לתחושת , 

וגבוהה יותר בקרב אלה שכבר נמצאים בפנסיה לעומת  אלה שאינם בפנסיההבא הביטחון הכלכלי של בני הדור 

בקרב בני הדור הבא החשים חוסר ביטחון כלכלי 38%ב האזרחים הוותיקים  ו

כרבע בקרב בני הדור הבא ועשירית מהאזרחים הוותיקים מעוניינים  .עוץ כלכליימעוניינים בי

  .בסדנאות לקראת פנסיה

פריסת הרשתות המשפחתיות הגירה שלילית של צעירים מהעיר מצמצמת את 

הגורם השני בחשיבותו להמשך מגורים בירושלים הוא , במסגרת הסקר

עוד נמצא כי רוב משיבי הסקר בני ". הבית שלי"והגורם הראשון הוא 

ענו שיש להם על מי לסמוך בשכונה בעת חירום  59%גזר הערבי רק במ

מהווה עיקרון מפתח בצריכת שירותים ורלוונטי גם לעניין מגורים היכולת הכלכלית של האזרח הוותיק 

האפשרות הכלכלית להתגורר בבתי אבות ציבוריים ולא פרטיים שעלותם רבה יותר

ן  ומדירים את האזרחים הותיקים לשכונות חלשות"מתחוללים בשכונות בהן קיימת עליה בערכי נדל

פארקים וגינות מהווים נכסים חיוניים למפגשים , 

במקביל התברר. קים בקהילהמסייעת רבות לקידום מעורבותם של אזרחים ותי

אזרחים ותיקים במגזר יהודי  בשעת חירום. עיקרים ובני המשפחה כהכנה לגיל זקנה

  .שאין להם על מי לסמוך בשכונה

בבית הופמן ובקרית יובל (במסגרת שלב מיפוי והערכה התקיימו שלושה כנסי שיתוף ציבור 

  

    

  

העיר מציעה אפשרויות של פעילות חברה וקהילה מגוונות אך הנגישות אליהן היא אתגר פיזי לא פשוט

כי השתתפות פעילה ומעורבות של אזרחים ותיקים תלויה 

שלישים מהאזרחים הוותיקים משתמשים בתחבורה ציבורית 

תושבים לעומת היחס הארצי של  1,000רכבים ל

המגזרים ביחס לשביעות הרצון מהתחבורה הציבורית

שביעות רצון נמוכה משירותי התחבורה הציבורית

שימוש רב יותר בתחבורה הציבורית בהשוואה למשיבים בקרב המגזר הערבי

ק ברכב פרטי לעומת הערבי עושים שימוש ר

  

תשתיות טכנולוגיות מהוות אתגר עבור בני 

אזרחים ותיקים תופסים עצמם ). 55-64גילאי (

רשתות התנדבות  באמצעות

בקרב בני הדור הבא לקחו חלק בפעילות התנדבותית במהלך השנה האחרונה 25%

60%(מהאזרחים הותיקים 

מבני הדור הבא  19%-הוותיקים ו

יכול לפגוע באיכות החיים של האזרח הוותיק ולכן קיומה של רשת תמיכה שכונתית  בידוד חברתי ופיזי

הזדקנות במקום"למשמעותית במיוחד 

כללי הסכימו במידה רבה שלעיתים הם מרגישים לבד בעולם

, כלכלה ותעסוקהבתחום 

הביטחון הכלכלי של בני הדור 

ב האזרחים הוותיקים  וקצת פחות משליש בקר

מעוניינים בי+ 55מבני גבוהים 

בסדנאות לקראת פנסיהלהשתתף 

הגירה שלילית של צעירים מהעיר מצמצמת את 

במסגרת הסקר. עוזבים את העיר

והגורם הראשון הוא " שמתגוררים בישוב

במ. לשכונה בה הם גרים

  ).במגזר היהודי

  

היכולת הכלכלית של האזרח הוותיק 

האפשרות הכלכלית להתגורר בבתי אבות ציבוריים ולא פרטיים שעלותם רבה יותר

מתחוללים בשכונות בהן קיימת עליה בערכי נדל

, ובעיקר, הציבורי העירוני

מסייעת רבות לקידום מעורבותם של אזרחים ותי

עיקרים ובני המשפחה כהכנה לגיל זקנה

שאין להם על מי לסמוך בשכונה

  

במסגרת שלב מיפוי והערכה התקיימו שלושה כנסי שיתוף ציבור 



       

    

עולים מאתיופיה ועולים דוברי , במזרח העיר

 כיווני פעולהבמסגרת זו נאספו צרכים ומאפיינים ייחודים של הקבוצות השונות והוגדרו והאתגרים ו

  :)ח מיפוי והערכת שירותים

ייעוץ לפני הפרישה הודגש כאתגר משמעותי 

לשכת ם במסגרת אתגר זה הוצע להקי

שייתן מענה בתקופה המיידית לאחר הפרישה כי למנוע ולהתמודד עם המשבר 

 רמקותוכניות אלה מהוות  -על בסיס תשתיות קיימות

הקמת קבוצות תמיכה במטפלים בני 

  :העיר עלו האתגרים וכיווני הפעולה הבאים

בניסיון לשנות נורמות ותפיסות תרבותיות רחבות 

  .שלוקחת בחשבון את ריבוי הזהויות

פורמאלית דרך עדיף לעבוד בצורה לא 

  .מוסדות שלא מעוניינים להכיר ברשויות

יש לאתר מבני ציבור רב תכליתיים באזור המזרח ולייעדם לאורך היממה לפעילויות 

הסיבה המרכזית לתת ניצול של שירותים היא חוסר נגישות למקום בעיקר בחורף או 

בכל הקשור . חסמי נגישות כלכליים ומידע

אין תוכנית מסודרת שנתית לפעילות המפרטת באופן קבוע את הפעילויות 

עיקר ההשקעה בסבסוד  - שיפור המצב הכלכלי והבריאותי כמנוף להרחבת ההשתתפות הפעילה

יש לשים דגש על מרכיב . טיולים וקידום אורח חיים בריא

תעסוקה וכל תוספת ולו הקטנה של כמה מאות שקלים יכולה לעשות הבדל משמעותי בחיי היומיום של 

  

נתפסות כסוכנות שינוי שמכניסה שינוים לתוך הבית ומשפיעה על אורחות החיים של 
יש להתאים את הפעילות (יש לעודד העצמתן  ולחזקן בכל הקשור למודעות ומיצוי זכויות 
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במזרח העיר+ 55לבני (ושלושה קבוצות מיקוד +) 55וכנס לנשים חרדיות מגיל 

במסגרת זו נאספו צרכים ומאפיינים ייחודים של הקבוצות השונות והוגדרו והאתגרים ו

ח מיפוי והערכת שירותים"פירוט ראו בדו(להלן עיקרי הדברים 

  :לאוכלוסיה היהודית כללית עלו האתגרים וכיווני הפעולה הבאים

ייעוץ לפני הפרישה הודגש כאתגר משמעותי , הצורך במידע -יעוץ והכוונה לפרישה, 

במסגרת אתגר זה הוצע להקי. שיסייע בפרישה טובה ובהתמודדות עם המשבר הכרוך בכך

שייתן מענה בתקופה המיידית לאחר הפרישה כי למנוע ולהתמודד עם המשבר הכוונה וייעוץ לגמלאים 

 .הכרוך בפרישה

על בסיס תשתיות קיימות חברתיתהתנדבות ופעילות הגברת אפשרויות 

 .   תומך בגובה העיניים פגש חברתילגילוי עצמי ולמ

 מידע ותחבורה

הקמת קבוצות תמיכה במטפלים בני , תזונה, בעיקר סביב דמנציה -הגברת המודעות לבריאות

העיר עלו האתגרים וכיווני הפעולה הבאים לאוכלוסיה הערבית במזרח

  :פיתוח מענים במזרח העיר דורש התייחסות להיבטים הבאים

בניסיון לשנות נורמות ותפיסות תרבותיות רחבות שינוי הן ברמה קהילתית והן ברמה הפרטנית 

  . כמו בנושא בתי האבות במגזר, וממוקדות

שלוקחת בחשבון את ריבוי הזהויות חברתית ופוליטית, התאמה אידיאולוגית

עדיף לעבוד בצורה לא . וכיצד ניתן למנף מתוך הקהילה הזדמנויותזיהוי של 

מוסדות שלא מעוניינים להכיר ברשויות/האנשים בשטח מאשר דרך מסגדים

יש לאתר מבני ציבור רב תכליתיים באזור המזרח ולייעדם לאורך היממה לפעילויות 

  .ולשירותים השונים

הסיבה המרכזית לתת ניצול של שירותים היא חוסר נגישות למקום בעיקר בחורף או 

חסמי נגישות כלכליים ומידע. מחסור בפעילויות וקיצור יום הפעילויות

אין תוכנית מסודרת שנתית לפעילות המפרטת באופן קבוע את הפעילויות , למועדונים החברתיים

 

שיפור המצב הכלכלי והבריאותי כמנוף להרחבת ההשתתפות הפעילה

טיולים וקידום אורח חיים בריא, הרחבת פעילות במועדונים, לויות חברתיות

תעסוקה וכל תוספת ולו הקטנה של כמה מאות שקלים יכולה לעשות הבדל משמעותי בחיי היומיום של 

  .יש לבחון מהלכים עם מרכיב הכנסה קטן

  : יווני הפעולה הבאיםלאוכלוסייה החרדית עלו האתגרים וכ

   :פיתוח שירותים ומענים לקבוצה זו צריכה להתייחס להיבטים הבאים

נתפסות כסוכנות שינוי שמכניסה שינוים לתוך הבית ומשפיעה על אורחות החיים של 
יש לעודד העצמתן  ולחזקן בכל הקשור למודעות ומיצוי זכויות 

  ).וחוגים להלכות ומנהגי הקבוצה החרדית

  

    

וכנס לנשים חרדיות מגיל 

במסגרת זו נאספו צרכים ומאפיינים ייחודים של הקבוצות השונות והוגדרו והאתגרים ו). אנגלית

להלן עיקרי הדברים . הרלוונטיים לכל קבוצה

לאוכלוסיה היהודית כללית עלו האתגרים וכיווני הפעולה הבאים �

, מרכזי מידע .1

שיסייע בפרישה טובה ובהתמודדות עם המשבר הכרוך בכך

הכוונה וייעוץ לגמלאים 

הכרוך בפרישה

הגברת אפשרויות  .2

לגילוי עצמי ולמ, להעצמה

מידע ותחבורההנגשת  .3

הגברת המודעות לבריאות .4
 .משפחה

 

לאוכלוסיה הערבית במזרח �
  

פיתוח מענים במזרח העיר דורש התייחסות להיבטים הבאים. 1

שינוי הן ברמה קהילתית והן ברמה הפרטנית  �

וממוקדות

התאמה אידיאולוגית �

זיהוי של  �

האנשים בשטח מאשר דרך מסגדים

יש לאתר מבני ציבור רב תכליתיים באזור המזרח ולייעדם לאורך היממה לפעילויות  - מבנים �

ולשירותים השונים

 - נגישות �

מחסור בפעילויות וקיצור יום הפעילויות, חוםב

למועדונים החברתיים

 .ומימונן

  

שיפור המצב הכלכלי והבריאותי כמנוף להרחבת ההשתתפות הפעילה. 2

לויות חברתיותפעי

תעסוקה וכל תוספת ולו הקטנה של כמה מאות שקלים יכולה לעשות הבדל משמעותי בחיי היומיום של 

יש לבחון מהלכים עם מרכיב הכנסה קטן.  המבוגרים

 

לאוכלוסייה החרדית עלו האתגרים וכ �

פיתוח שירותים ומענים לקבוצה זו צריכה להתייחס להיבטים הבאים

נתפסות כסוכנות שינוי שמכניסה שינוים לתוך הבית ומשפיעה על אורחות החיים של  נשים חרדיות .1
יש לעודד העצמתן  ולחזקן בכל הקשור למודעות ומיצוי זכויות , לכן. משפחתה

וחוגים להלכות ומנהגי הקבוצה החרדית



       

    

הפצת מידע כללי , לצורך איתור צרכים

הנגשת שירותים ומערכות , צריכת תרופות

מתנדבים ועוד גופים ושירותים לא , 

ישנן נישות תעסוקה ייחודי למגזר החרדי כמו בתפקידי 

  .  יש לבחון פיתוח אפשרות להתנדבות ותעסוקה כמו בנק הזמן

  הזדמנויות

 -מהלך גלובלי וארצי
זמינות של משאבים 

 לביצוע ורעיונות

  

איתור תוכניות 
רלוונטיות למינוף 

סביב האזרח הוותיק 
  בקהילה 

  
  

איתור עמותות 
ויוזמות קהילתיות 

המהווים עצמאיות 
 שותפים לדרך 
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לצורך איתור צרכים -סביב האזרחים הוותיקים זיהוי ומינוף גורמי מפתח בקהילה

צריכת תרופות,  מיצוי זכויות רפואיות, יעוץ כלכלי, והדרכה על מיצוי זכויות

, גורמי חסד, מנהלי כוללים, גורמים כמו גבאי בית הכנסת

 . פורמאליים הפועלים במגזר זה

ישנן נישות תעסוקה ייחודי למגזר החרדי כמו בתפקידי  - יסיון קיים של גמלאים במגזר החרדי

יש לבחון פיתוח אפשרות להתנדבות ותעסוקה כמו בנק הזמן

 קידום תחום בריאות מונעת 

  פנייה למנהיגות הדתית 
  ניצול מבני ציבור קיימים 

  חיזוק הקשר בין דורי ותמיכה חברתית 
  לחשוב בפתיחות ולא במונחים מיושנים

   S.W.O.Tסיכום ממצאי הסקר והמיפוי שירותים לפי ניתוח 

הזדמנויות  איומים  חולשות

ריבוי ושטף פעולות 
ברמות שונות ללא 

 מתכללת ראיה
ושותפויות בין ארגוניות 

  סביב האזרח הוותיק

מצב פוליטי 
 מתוח ואידיאולוגי

  

מהלך גלובלי וארצי
זמינות של משאבים 

ורעיונות
  

פעילות מבדלת בין 
אזרחים ותיקים בשל 

תרבותי , שוני מגזרי
ריחוק בין , ושפתי

שכונות ופעילות מבדלת 
  בין קבוצות גיל  

שינוי מרקם 
  דמוגרפי

והגירה שלילית 
השפעה על (

  )תחושות בדידות
   

איתור תוכניות 
רלוונטיות למינוף 

סביב האזרח הוותיק 
בקהילה 

  

מרחקים , טופוגרפיה
 גיאוגרפים וניידות

התוצאה היא תלות 
בתחבורה ציבורית 
שמקשה על האזרח 

 10מדורגת ( הוותיק
  )במדד קומפקטיות

  

איתור עמותות   
ויוזמות קהילתיות 

עצמאיות 
שותפים לדרך 

  

מצב , יוקר מחייה
  כלכלי ועוני

  

  

  

    

זיהוי ומינוף גורמי מפתח בקהילה .2

והדרכה על מיצוי זכויות

גורמים כמו גבאי בית הכנסת. סיוע

פורמאליים הפועלים במגזר זה

  

יסיון קיים של גמלאים במגזר החרדימיצוי ונ .3

יש לבחון פיתוח אפשרות להתנדבות ותעסוקה כמו בנק הזמן. הוראה

קידום תחום בריאות מונעת  .4

  :עקרונות פעולה
פנייה למנהיגות הדתית  �
ניצול מבני ציבור קיימים  �
חיזוק הקשר בין דורי ותמיכה חברתית  �
לחשוב בפתיחות ולא במונחים מיושנים �

  

  

סיכום ממצאי הסקר והמיפוי שירותים לפי ניתוח  3.2.1

  עוצמות

 -איכות ומקצוענות
אזרחים ותיקים בעלי 

ידע , השכלה, מקצוע
   וניסיון

תשתית עירונית 
וקהילתית קיימת 

  מקיפה וחיונית

  

תיירות מקומית 
אזרחים  ובינלאומית של

  ותיקים 

פעילויות ענפה במגוון 
, מוסדות תרבות

אתרי , העשרה, השכלה
אתרי מורשת , ונוףטבע 

  היסטוריים
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מחסור בתשתיות 
 לפעילות במזרח העיר

שטחים פתוחים (
, מבני ציבור, וירוקים

, תחבורה ציבורית
בין פעילויות מבדלת 

  )מוסלמים לנוצרים

    

אילוצי התאמת 
  שירותים למגזר חרדי

, לפי חלוקה מגדרית(
שונות בתוך , כלכלית
  )הלכות, המגזר

    

    

  

    

קהילתי - הווי שכונתי

)aging in place(  

וערכי מעורבות אזרחית 
  והתנדבות 

שכונות תומכות  19(
  )ברחבי העיר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       

    

  : לתכנון שהתוו את תהליך התכנון

הכרה ביכולות ובניסיון החיים של האזרחים הוותיקים תוך גילוי הבנה 

עקרון זה ( והתייחסות לשינויים בתפקוד המנטאלי והתפקודי של האזרח הוותיק ללא התייחסות רק לגילו

עצמאותם ומסוגלותם של כל אזרח ואזרחית ותיקים באשר הם 

הנגשה והתאמה תרבותית לוקחת בחשבון את הצרכים הייחודים שיש לקבוצות 

הפיזיים במבני ציבור והסביבה תוך הבטחת בטיחות וביטחון 

, במגזר חרדי, במזרח העיר+ 65התאמה לשונית ותרבותית עבור קבוצת בני 

  ) יוצאי אתיופיה, דוברי רוסית

  התאמה מגדרית לגברים ולנשים תוך הקפדה על שיווניות בנגישות לשירותים

והצורך לספק להם שירותים ) 55-64גילאי 

יים בין הרמה העירונית המטרה היא לפזר את השירותים הקהילת

באזור מגוריה ולאפשר + 65לרמה השכונתית כדי להבטיח זמינות ונגישות מרבית לאוכלוסיית בני 

 . או פעילות רב גילאית/

התייחסות ליכולותיו הכלכליות של האזרח הוותיק ויכולתו לממן פעילות 

 +. 65בהשתתפות עצמית תוך הקפדה על כך ששירותים קהילתיים יהיו ברי השגה לבני 

לחזק קשרים ושותפויות של גופים שונים בעיר המספקים שירותים 

 . חילופי מידע ואיגום משאבים

-דיוני צוותי העבודה העלו ארבעה דגשים שכיוונו את התפיסה האסטרטגית להפיכת ירושלים לעיר ידידותית

שווה להזדקן אפשר ושירושלים תהא עיר ש

שתושביה האזרחים הוותיקים יהיו שותפים משמעותיים התורמים 

פעילים ומגוונים , מחיים בריאים

כדי לאפשר לתושבים להזדקן 

  .לחוש גאווה ושייכות לעיר
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  האסטרטגיה היישובית. 4

  חזון העיר ועקרונות מנחים לתכנון 

לתכנון שהתוו את תהליך התכנון שישה עקרונות מנחיםהוגדרו , ח מצב קיים"

הכרה ביכולות ובניסיון החיים של האזרחים הוותיקים תוך גילוי הבנה : מסוגלות עצמית משתנה

והתייחסות לשינויים בתפקוד המנטאלי והתפקודי של האזרח הוותיק ללא התייחסות רק לגילו

עצמאותם ומסוגלותם של כל אזרח ואזרחית ותיקים באשר הם , יוצא נגד ביטויי גילנות ומתייחס למצבם

הנגשה והתאמה תרבותית לוקחת בחשבון את הצרכים הייחודים שיש לקבוצות  :היבטי הנגשה והתאמה

 :  אוכלוסייה שונות בעיר ובהם

הפיזיים במבני ציבור והסביבה תוך הבטחת בטיחות וביטחון שיפור התנאים  :הנגשה פיזית

 . לאוכלוסייה המתבגרת

התאמה לשונית ותרבותית עבור קבוצת בני  :מגזר ושפה

דוברי רוסית, דוברי צרפתית, דוברי אנגלית(אוכלוסייה עולה 

התאמה מגדרית לגברים ולנשים תוך הקפדה על שיווניות בנגישות לשירותים

גילאי (הרחבת קהל היעד והתמקדות בבני הדור הבא 

  להכנסתם ולשימושי טכנולוגיה, המותאמים להשכלתם

המטרה היא לפזר את השירותים הקהילת ":הזדקנות במקום"

לרמה השכונתית כדי להבטיח זמינות ונגישות מרבית לאוכלוסיית בני 

 

/עידוד וקידום תוכניות המקדמות קשרים בין דורים ו

התייחסות ליכולותיו הכלכליות של האזרח הוותיק ויכולתו לממן פעילות : השגה-היתכנות כלכלית ברת

בהשתתפות עצמית תוך הקפדה על כך ששירותים קהילתיים יהיו ברי השגה לבני 

לחזק קשרים ושותפויות של גופים שונים בעיר המספקים שירותים : ארגוניות- שותפויות ורשתות בין

חילופי מידע ואיגום משאבים, תכלול, לותלאזרחים ותיקים כדי להבטיח יעי

  תפיסה אסטרטגית וכיווני פעולה

דיוני צוותי העבודה העלו ארבעה דגשים שכיוונו את התפיסה האסטרטגית להפיכת ירושלים לעיר ידידותית

  

שירושלים תהא עיר שולהבטיח העירייה תפעל לקדם 

שתושביה האזרחים הוותיקים יהיו שותפים משמעותיים התורמים , בה

מחיים בריאיםייהנו לשיפור איכות החיים והקהילה ו

כדי לאפשר לתושבים להזדקן , כל זאת .נגישה ובטוחה, בסביבה מזמינה

לחוש גאווה ושייכות לעיר, בכבוד

  

    

חזון העיר ועקרונות מנחים לתכנון  4.1

  חזון

  

  

  

  

  

  

  

  

"לאחר עיבוד הנתונים מדו

מסוגלות עצמית משתנה .1

והתייחסות לשינויים בתפקוד המנטאלי והתפקודי של האזרח הוותיק ללא התייחסות רק לגילו

יוצא נגד ביטויי גילנות ומתייחס למצבם

 ).ללא הבדל גיל

היבטי הנגשה והתאמה .2

אוכלוסייה שונות בעיר ובהם

הנגשה פיזית �

לאוכלוסייה המתבגרת

מגזר ושפה �

אוכלוסייה עולה 

התאמה מגדרית לגברים ולנשים תוך הקפדה על שיווניות בנגישות לשירותים :מגדר �

הרחבת קהל היעד והתמקדות בבני הדור הבא  :גיל �

המותאמים להשכלתם

"- העיר והשכונה .3

לרמה השכונתית כדי להבטיח זמינות ונגישות מרבית לאוכלוסיית בני 

 .הזדקנות במקום

עידוד וקידום תוכניות המקדמות קשרים בין דורים ו: קשר בין דורי .4

היתכנות כלכלית ברת .5

בהשתתפות עצמית תוך הקפדה על כך ששירותים קהילתיים יהיו ברי השגה לבני 

שותפויות ורשתות בין .6

לאזרחים ותיקים כדי להבטיח יעי

  

תפיסה אסטרטגית וכיווני פעולה 4.2

  

דיוני צוותי העבודה העלו ארבעה דגשים שכיוונו את התפיסה האסטרטגית להפיכת ירושלים לעיר ידידותית

העירייה תפעל לקדם 

בה

לשיפור איכות החיים והקהילה ו

בסביבה מזמינה



       

    

 "עיר ולא עירייה"

ראייה מתכללת של כלל צורכי התושבים ולא רק של קבוצות ייחודיות של מקבלי שירות מיחידות 

  רישות ובניית תהליכי ונהלי עבודה משתפים בין יחידות העירייה ובינן לבין גופים מחוץ לעירייה

 מכווננים להנגשת והפצת מידע וידע לבעלי מקצוע ולתושבי העיר 

 קשר בין דורי כמקדם מעגל חיים משפחתי וחברה מקיימת לטווח הארוך

גיל המובילה בארץ ביישום מדיניות וחיבור 

  הגדלת היקף התיירות המקומית והבינלאומית של אזרחים ותיקים לירושלים

למידה וחילופי ידע , הגיל- במסגרת רשת הערים ידידותיות

 פיתוח והרחבת מענים בטווח המיידי לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים במזרח העיר

  הרחבת היקף המועדונים החברתיים והפעילות התרבותית לבני הגיל השלישי במזרח העיר

  ת מוסדות ציבור לאזרחים ותיקים במזרח העיר

  מעגל חיים משפחתי ופיתוח מרחבים רב גילאים 

  מיתוג ירושלים כיעד לתיירות פנים וחוץ של אזרחים ותיקים  

  בשירותים לאזרחים ותיקים במזרח העיר

  הגברת המודעות והעניין לקידום אורח חיים בריא בקרב קבוצת הגיל המבוגרת

 עירונית האזרחים ותיקים בעשייה 

שירותים ומענים חברתיים עבור אזרחים 
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  .ההדגשים התבססו על הכוחות וההזדמנויות הרלוונטיות לעיר

"דמת ראיה מתכללת ותפיסה של ארגונית כמק- דגש על שותפות בין

ראייה מתכללת של כלל צורכי התושבים ולא רק של קבוצות ייחודיות של מקבלי שירות מיחידות 

 

רישות ובניית תהליכי ונהלי עבודה משתפים בין יחידות העירייה ובינן לבין גופים מחוץ לעירייה

  בקרה והערכה וחילופי ידע ומידע, איגום משאבים

מכווננים להנגשת והפצת מידע וידע לבעלי מקצוע ולתושבי העיר /שימוש באמצעים טכנולוגים

קשר בין דורי כמקדם מעגל חיים משפחתי וחברה מקיימת לטווח הארוך

  פיתוח קהילתי לכלל הגילים

  משיכת ושימור משפחות רב דוריות להתגורר בעיר

 כלכלית וחברתית של הקהילה

גיל המובילה בארץ ביישום מדיניות וחיבור - הכרזה על ירושלים כעיר ידידותית: דגש על בינלאומיות

 גיל- לרשת בינלאומית של ערים ידידותיות

הגדלת היקף התיירות המקומית והבינלאומית של אזרחים ותיקים לירושלים

במסגרת רשת הערים ידידותיותהשתתפות בפרויקטים בינלאומיים 

 חדשני וגיוס משאבים

פיתוח והרחבת מענים בטווח המיידי לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים במזרח העיר: דגש על מזרח העיר

הרחבת היקף המועדונים החברתיים והפעילות התרבותית לבני הגיל השלישי במזרח העיר

ת מוסדות ציבור לאזרחים ותיקים במזרח העיראיתור שטח להקמ

  עם מרכיב הכנסה+ 50פיתוח אפשרויות תעסוקה לבני 

  :יעדים אסטרטגים
מעגל חיים משפחתי ופיתוח מרחבים רב גילאים חיזוק קשר בין דורי ו

מיתוג ירושלים כיעד לתיירות פנים וחוץ של אזרחים ותיקים  

בשירותים לאזרחים ותיקים במזרח העירוצמצום פערים שיפור איכות החיים 

הגברת המודעות והעניין לקידום אורח חיים בריא בקרב קבוצת הגיל המבוגרת

אזרחים ותיקים בעשייה של  םוהשתתפות םהרחבת מעורבות

שירותים ומענים חברתיים עבור אזרחים , הנגשת והפצת מידע אודות זכויות
  ידיםותיקים תושבי העיר ובעלי תפק

  

    

ההדגשים התבססו על הכוחות וההזדמנויות הרלוונטיות לעיר. גיל

דגש על שותפות בין .1

 מטרות              

ראייה מתכללת של כלל צורכי התושבים ולא רק של קבוצות ייחודיות של מקבלי שירות מיחידות  �

 העירייה

רישות ובניית תהליכי ונהלי עבודה משתפים בין יחידות העירייה ובינן לבין גופים מחוץ לעירייה �

איגום משאבים �

שימוש באמצעים טכנולוגים �

קשר בין דורי כמקדם מעגל חיים משפחתי וחברה מקיימת לטווח הארוך .2

  מטרות

פיתוח קהילתי לכלל הגילים �

משיכת ושימור משפחות רב דוריות להתגורר בעיר �

כלכלית וחברתית של הקהילהצמיחה  �

דגש על בינלאומיות .3

לרשת בינלאומית של ערים ידידותיות

  :מטרות

הגדלת היקף התיירות המקומית והבינלאומית של אזרחים ותיקים לירושלים �

השתתפות בפרויקטים בינלאומיים  �

חדשני וגיוס משאבים

דגש על מזרח העיר .4

  :מטרות

הרחבת היקף המועדונים החברתיים והפעילות התרבותית לבני הגיל השלישי במזרח העיר �

איתור שטח להקמ �

פיתוח אפשרויות תעסוקה לבני  �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

יעדים אסטרטגים
חיזוק קשר בין דורי ו �

מיתוג ירושלים כיעד לתיירות פנים וחוץ של אזרחים ותיקים   �

שיפור איכות החיים  �

הגברת המודעות והעניין לקידום אורח חיים בריא בקרב קבוצת הגיל המבוגרת �

הרחבת מעורבות �

הנגשת והפצת מידע אודות זכויות �
ותיקים תושבי העיר ובעלי תפק

 



       

    

העלייה בתוחלת החיים והגידול באוכלוסייה המזדקנת דורשת היערכות בתחום התעסוקה והכלכלה לאזרחים 

הגידול בתוחלת החיים מייצר מציאות 

מגיל . 67ולגברים  62לנשים  גיל הפרישה בישראל הינו

, דהיינו. שנות חיים בממוצע 17-עוד כ

הירידה בהכנסות מחד והפרישה מחיים 

על פי מחקר שנעשה . וקה  וברוב המקרים גם הכנסה נוספת

. לבין מצב בריאותי ועצמאי משופר 70

הניתוק ממעגל התעסוקה מהווה פגיעה באיכות החיים של הגמלאי ועלול להוביל לדעיכה במצבו הבריאותי 

קיימת חשיבות , לכן. דרות במצבו של האזרח הוותיק מהווה גם נטל כלכלי ובריאותי על סביבתו

כמקור הכנסה  –רבה לכלל החברה לשלב את האזרחים הותיקים  המעוניינים והיכולים בשוק התעסוקה 

פחות טוב בירושלים בני הדור הבא מצבם הכלכלי של 

-6,000( 65-74בני ההכנסה החציונית של 

קצת פחות משליש בקרב , "חיים בגיל

רבע בקרב בני הדור כ .כלכלילגבי עתידם ה

 .וסדנאות לייעוץ כלכלי בסדנאות לקראת פנסיה

להיערכות וקידום תחום התעסוקה והכלכלה לאזרחים ותיקים 

 .להרחיב את אפשרויות התעסוקה לאזרחים ותיקים עם מרכיב הכנסה

לתעסוקה מחודשת  ,הכוונה והכנה לפרישה

ני הן בעיני מעסיקים פוטנציאליים והן בעי

שיתרום לתכלול העשייה בתחום תעסוקה לאזרחים 

העיר כדי לקדם את נושא צוות כלכלה ותעסוקה חשוב להיות ערים למורכבות הדמוגרפית של אוכלוסיית 

על מנת להתבונן באופן ממוקד בכל אחד מפלחי האוכלוסייה השונים ובצורכיהם ומסוגלותם 
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  המלצות ארבעת צוותי התכנון העירוניים 

העלייה בתוחלת החיים והגידול באוכלוסייה המזדקנת דורשת היערכות בתחום התעסוקה והכלכלה לאזרחים 

הגידול בתוחלת החיים מייצר מציאות . ותרומתם עשויה להיות חשובה לשוק העבודה בכלל

גיל הפרישה בישראל הינו. כלכלית וחברתית שונה עבור אזרחים ותיקים לאחר פרישה

עוד כ, שנה בממוצע 83אשר תוחלת חייו  היא , הפרישה מצפות לעובד הפורש

הירידה בהכנסות מחד והפרישה מחיים . חסכון הפנסיה צריך להספיק לתקופת חיים זו ברמה מכבדת ובריאה

וקה  וברוב המקרים גם הכנסה נוספתמחייבת  תעס,  חברתיים עד כדי בדידות מאידך

70נמצאה התאמה בין עבודה לאחר גיל , )שטסמן ואחרים

הניתוק ממעגל התעסוקה מהווה פגיעה באיכות החיים של הגמלאי ועלול להוביל לדעיכה במצבו הבריאותי 

דרות במצבו של האזרח הוותיק מהווה גם נטל כלכלי ובריאותי על סביבתו

רבה לכלל החברה לשלב את האזרחים הותיקים  המעוניינים והיכולים בשוק התעסוקה 

מצבם הכלכלי של נמצא כי " חיים בגיל"ח מצב קיים של תכנית 

ההכנסה החציונית של לעומת , )לחודש₪  4,000-2,001בטווח שבין הינה 

חיים בגיל"לפי סקר  ).₪ 7,800-10,600(ממוצע הארצי וזאת בהשוואה ל

לגבי עתידם החוסר ביטחון  הביעובקרב בני הדור הבא  38

בסדנאות לקראת פנסיההבא ועשירית מהאזרחים הוותיקים מעוניינים להשתתף 

להיערכות וקידום תחום התעסוקה והכלכלה לאזרחים ותיקים  המטרות הבאותצוות כלכלה ותעסוקה הגדיר את 

להרחיב את אפשרויות התעסוקה לאזרחים ותיקים עם מרכיב הכנסה

הכוונה והכנה לפרישה, מיצוי זכויות, אפשרויות של ייעוץ כלכליולהנגיש 

 .לניהול כלכלי נכון

הן בעיני מעסיקים פוטנציאליים והן בעי, להעלות את המודעות ליתרונות העסקת מבוגרים ומסוגלותם

 .אוכלוסיית האזרחים הוותיקים

שיתרום לתכלול העשייה בתחום תעסוקה לאזרחים ) one-stop-center(תכליתי -לפתח מבנה ארגוני רב

 . ל"ותיקים ולקידום המטרות הנ

  

כדי לקדם את נושא צוות כלכלה ותעסוקה חשוב להיות ערים למורכבות הדמוגרפית של אוכלוסיית 

על מנת להתבונן באופן ממוקד בכל אחד מפלחי האוכלוסייה השונים ובצורכיהם ומסוגלותם 

 

 צוות כלכלה ותעסוקה 4.3.1

  

    

  

  

המלצות ארבעת צוותי התכנון העירוניים  4.3

  

  

  

  מבוא

העלייה בתוחלת החיים והגידול באוכלוסייה המזדקנת דורשת היערכות בתחום התעסוקה והכלכלה לאזרחים 

ותרומתם עשויה להיות חשובה לשוק העבודה בכלל, הוותיקים בפרט

כלכלית וחברתית שונה עבור אזרחים ותיקים לאחר פרישה

הפרישה מצפות לעובד הפורש

חסכון הפנסיה צריך להספיק לתקופת חיים זו ברמה מכבדת ובריאה

חברתיים עד כדי בדידות מאידך

שטסמן ואחרים(בהדסה הר הצופים 

הניתוק ממעגל התעסוקה מהווה פגיעה באיכות החיים של הגמלאי ועלול להוביל לדעיכה במצבו הבריאותי , כך

דרות במצבו של האזרח הוותיק מהווה גם נטל כלכלי ובריאותי על סביבתוהידר.  והנפשי

רבה לכלל החברה לשלב את האזרחים הותיקים  המעוניינים והיכולים בשוק התעסוקה 

  . ותעסוקה

ח מצב קיים של תכנית "לפי דו

הינה ההכנסה החציונית (

וזאת בהשוואה ל ,)₪ 4,001

38%-האזרחים הוותיקים ו

הבא ועשירית מהאזרחים הוותיקים מעוניינים להשתתף 

  מטרות הצוות

צוות כלכלה ותעסוקה הגדיר את 

  : בירושלים

להרחיב את אפשרויות התעסוקה לאזרחים ותיקים עם מרכיב הכנסה .1

ולהנגיש להרחיב  .2

לניהול כלכלי נכוןו

להעלות את המודעות ליתרונות העסקת מבוגרים ומסוגלותם .3

אוכלוסיית האזרחים הוותיקים

לפתח מבנה ארגוני רב .4

ותיקים ולקידום המטרות הנ

  רציונל להגדרת המטרות 

כדי לקדם את נושא צוות כלכלה ותעסוקה חשוב להיות ערים למורכבות הדמוגרפית של אוכלוסיית 

על מנת להתבונן באופן ממוקד בכל אחד מפלחי האוכלוסייה השונים ובצורכיהם ומסוגלותם , ירושלים

  :התעסוקתית

 מגזר יהודי כללי .1



       

    

 )רוסית ויוצאי אתיופיה

בשל הפער בגילאי הפרישה ) בין נשים וגברים

אך יכולות להמשיך  62נשים זכאיות לפרוש לגמלאות ולקבל פנסיה בגיל 

גבוהה מתוחלת תוחלת החיים של נשים 

החיים של גברים ומאפייני התעסוקה של נשים שונה ומשפיע על חיסכון הפנסיה ועל הירידה באיכות החיים לאחר 

בולטת הירידה בשיעור ההשתתפות של 

  2008בשנת , בירושלים. 65-69בגילאי 

- בתל אביב ו 43.9%בהשוואה ל( עבדו 

עוד הודגש הקיטוב בשכר בין רוב של נשים המועסקות במשרה חלקית ובשכר נמוך לבין מיעוט 

מתאפיינת + 60עבודה בגיל , ח מרכז אדווה

ונאלצות לעבוד , כמו חסכונות ופנסיה, 

אינו מספיק לקיום שכרן של הקבוצה הראשונה 

ח מרכז אדווה המליץ להגדיל את קצבת הזקנה לנשים ובו בזמן 

 הניצבים הן בפני מעסיקים והן בפני אוכלוסיית הוותיקים עצמה בכל

 שעברו+ 60 בני משתתפים 350 כלל( 

  .הערכה חוסר כלפי פגיעות גילו והם, בעבר

 הציבורי במגזר ארוכות שנים שעבדו

אלא , שהעסקת מבוגרים אינה באה על חשבון העסקת צעירים

פותחת פתח להתרחבות שוק העבודה ויצירת תפקידים משלימים שאינם מיועדים מלכתחילה לאוכלוסייה 

. בירושלים+ 60 בני ותיקים לאזרחים

הוועדה מתמקדת בקבוצת . הוא קו החתך המשמעותי שלוקח בחשבון את ההכנות לקראת הפרישה

ששיעורן גדל פי שניים ותרם להעלאת  60-64נמדד גידול משמעותי ברב בנות 
  .65-69שכבת הגיל המבוגרת 
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רוסית ויוצאי אתיופיה, צרפתית, דוברי אנגלית(מגזר יהודי עולים חדשים 

 )מזרח העיר

 

בין נשים וגברים(י שוני המגדרלהיות מודעים ל בכל אחד מן המגזרים השונים חשוב

נשים זכאיות לפרוש לגמלאות ולקבל פנסיה בגיל , על פי חוק גיל הפרישה

תוחלת החיים של נשים . גיל שבו המעסיקים רשאים לחייב גברים ונשים לפרוש

החיים של גברים ומאפייני התעסוקה של נשים שונה ומשפיע על חיסכון הפנסיה ועל הירידה באיכות החיים לאחר 

בולטת הירידה בשיעור ההשתתפות של  ,+60תעסוקת נשים מגיל שבחן ) 2014פברואר 

בגילאי  16.6%ל 45-49הגיל  בקבוצת 73.7%משיעור של 

 45-59מקבוצת הנשים בגילאי  13%מתוך סך אוכלוסיית הנשים בישוב רק 

עוד הודגש הקיטוב בשכר בין רוב של נשים המועסקות במשרה חלקית ובשכר נמוך לבין מיעוט 

ח מרכז אדווה"לפי דו. ים המועסקות במשרה מלאה ובשכר גבוה

, בהבחנה ברורה בין נשים מעוטות השכלה הנעדרות מקורות הכנסה עצמיים

שכרן של הקבוצה הראשונה . בשכר נמוך לבין נשים משכילות עם פנסיה המעוניינות לפרוש

ח מרכז אדווה המליץ להגדיל את קצבת הזקנה לנשים ובו בזמן "דו. בכבוד והן נזקקות בנוסף לשכר לקצבת זקנה

  . באי דחיית גיל הזכאות לקצבת זקנה ולפנסיה

הניצבים הן בפני מעסיקים והן בפני אוכלוסיית הוותיקים עצמה בכל החסמיםצוות התכנון ערך מיפוי של 

 "שיפור" מכון מדגם שערך לפי. הקשור לתעסוקה מחודשת לאחר פרישה

   : נמצאו החסמים הבאים

בעבר קיבלו שהם ממה נמוך בשכר לעבוד רוצים לא

  .לשוק עצמך להתאים ניתן וכיצד השוק

שעבדו אלו עבור במיוחד ,הפרטי המגזר של תגמול מנגנוני
  .)העבודה התוצאות של ומדידה העבודה 

  .טכנולוגית ובעיקר תעסוקתית

  .בעבודה המחודשת בקליטתם אמון חוסר גילו

  .מבוגרים עובדים מלהעסיק נרתעים

  :היתרונות והתועלות בהעסקת אזרחים ותיקים
 ניסיון מקצועי

 תודעת שירות וסבלנות

שהעסקת מבוגרים אינה באה על חשבון העסקת צעיריםנקודת מוצא נוספת שהודגשה בדיוני הצוות היא 

פותחת פתח להתרחבות שוק העבודה ויצירת תפקידים משלימים שאינם מיועדים מלכתחילה לאוכלוסייה 

 . גם בשל היקפי המשרה וסוג העבודה

לאזרחים וכלכלה תעסוקה אפשרויות בפיתוחהצוות מיקד את המלצותיו 

הוא קו החתך המשמעותי שלוקח בחשבון את ההכנות לקראת הפרישה

                                         
נמדד גידול משמעותי ברב בנות , 1995לאחר מפקד האוכלוסין בשנת 

שכבת הגיל המבוגרת גידול משמעותי נרשם ב. 62לגיל  60מגיל 

  

    

מגזר יהודי עולים חדשים  .2

מזרח העיר(מגזר ערבי  .3

 מגזר יהודי חרדי .4

בכל אחד מן המגזרים השונים חשוב

על פי חוק גיל הפרישה. בין גברים לנשים

גיל שבו המעסיקים רשאים לחייב גברים ונשים לפרוש - 67לעבוד עד גיל 

החיים של גברים ומאפייני התעסוקה של נשים שונה ומשפיע על חיסכון הפנסיה ועל הירידה באיכות החיים לאחר 

   3.פרישה

פברואר (ח מרכז אדווה "לפי דו

משיעור של : נשים ככל שעולה גילן

מתוך סך אוכלוסיית הנשים בישוב רק 

עוד הודגש הקיטוב בשכר בין רוב של נשים המועסקות במשרה חלקית ובשכר נמוך לבין מיעוט ). בחיפה 53.7%

ים המועסקות במשרה מלאה ובשכר גבוהמצומצם של נש

בהבחנה ברורה בין נשים מעוטות השכלה הנעדרות מקורות הכנסה עצמיים

בשכר נמוך לבין נשים משכילות עם פנסיה המעוניינות לפרוש

בכבוד והן נזקקות בנוסף לשכר לקצבת זקנה

באי דחיית גיל הזכאות לקצבת זקנה ולפנסיה

צוות התכנון ערך מיפוי של , בנוסף

הקשור לתעסוקה מחודשת לאחר פרישה

נמצאו החסמים הבאים ,)במכון הכנה קורס

לא ותיקים אזרחים �

השוק של הבנה חוסר �

מנגנוני של הבנה אי �
 קצב לגבי בעיקר(

תעסוקתית מיומנות חוסר �

גילו ותיקים אזרחים �

נרתעים מעסיקים �

היתרונות והתועלות בהעסקת אזרחים ותיקיםלצד כל זה הודגשו 
ניסיון מקצועי -ותק  �

תודעת שירות וסבלנות �

 פניות וזמן �

  גמישות �

נקודת מוצא נוספת שהודגשה בדיוני הצוות היא 

פותחת פתח להתרחבות שוק העבודה ויצירת תפקידים משלימים שאינם מיועדים מלכתחילה לאוכלוסייה 

גם בשל היקפי המשרה וסוג העבודה, הצעירה

הצוות מיקד את המלצותיו ,  לאור זאת

הוא קו החתך המשמעותי שלוקח בחשבון את ההכנות לקראת הפרישה 60גיל 

                                                
3

לאחר מפקד האוכלוסין בשנת , ח מרכז אדווה"לפי דו 
 2003גיל הפרישה לנשים בשנת 



       

    

 היעד קהל. פרנסתם את להגדיל כדי ,שונים

 לחזרה והכנה הכשרה לתהליך וזקוקים

 כשכירים בתעסוקה המעוניינים, )בסיסית ומעלה

  .עסקית יזמות בסיס על כעצמאים 

הוועדה הגדירה קבוצות יעד אלו תוך שימת דגש על קבוצת האזרחים הוותיקים היזמים שמוכנים ורוצים 

קידום יזמות של אזרחים ותיקים תאפשר 

העלאת מודעות לנושא והרחבת , הצמצום חסמים קיימים בקרב מעסיקים ובקרב אוכלוסיית הוותיקים עצמ

ייעוץ ועדכון טכנולוגי הפתוח עבור שלושת הקבוצות 

התוכניות  והשירותים הניתנים , יהווה כתובת מתכללת של הפעילויות

. וייפתח נישות להשמה ותוכניות הכשרה והכנה לפרישה

ם וותיקים מותאמות מגזר ומגדר המתעדכנות בהתאם לשינויים טכנולוגים 

בהיקפי משרה  67ר במגזר הציבורי להמשך העסקת גמלאים לאחר גיל 

4מסקנות והמלצות ראשוניות לשילוב אזרחים ותיקים בירושלים
 

 5.דונם במרחב טופוגרפי משתנה 125,126

, שלמה אשכול' אדר, לפי נתוני מהנדס העיר

' דק 25-מה שיקצר את זמן הנסיעה בין הערים ל

מגזרי ודתי , מורכבת מפסיפס עדתיהעיר 

בטופוגרפיה שכונות עיר מורכבת מה. היא מהווה ״מיקרוקוסמוס״ של מורכבות האוכלוסייה בישראל

 1וממזרח דרך כביש  443מצפון דרך כביש 

  . באמצעות התעסוקה ומרכז העיר נשענת על תחבורה ציבורית ורכב פרטי

 אזרחים ראשוניות לשילוב והמלצות מסקנות

  . כלא קומפקטית וזאת בשל פריסתה הגיאוגרפית הנרחבת
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שונים ובהיקפים בצורות העבודה לשוק לחזור האזרחים הוותיקים המבקשת

 :  

וזקוקים לעבוד ומוכנים לעבודה שזקוקים פנסיה ללא

בסיסית ומעלה השכלה בעלי( חלקית פנסיה בעלי 
  .)בעבר שעבדו כפי לא( חלקיים

 בתעסוקה מעונייניםה מקצועי וניסיון השכלה בעלי

הוועדה הגדירה קבוצות יעד אלו תוך שימת דגש על קבוצת האזרחים הוותיקים היזמים שמוכנים ורוצים 

קידום יזמות של אזרחים ותיקים תאפשר . להשתלב בשוק העבודה בצורה חדשנית ופורצת דרך כמובילי שינוי

צמצום חסמים קיימים בקרב מעסיקים ובקרב אוכלוסיית הוותיקים עצמ

ייעוץ ועדכון טכנולוגי הפתוח עבור שלושת הקבוצות , יפתחו תכניות הכשרה, במקביל

  . בהתאם לרמה ומסוגלות תעסוקתית

יהווה כתובת מתכללת של הפעילויות+ 60מרכז תעסוקה עירוני לבני 

וייפתח נישות להשמה ותוכניות הכשרה והכנה לפרישה, בתחום התעסוקה לאזרחים ותיקים בירושלים

 . במסגרת המרכז יקודם קמפיין לעידוד העסקת אזרחים ותיקים

ם וותיקים מותאמות מגזר ומגדר המתעדכנות בהתאם לשינויים טכנולוגים פיתוח נישות תעסוקה לאזרחי

ר במגזר הציבורי להמשך העסקת גמלאים לאחר גיל "קידום מהלך לשינוי התקשי

מסקנות והמלצות ראשוניות לשילוב אזרחים ותיקים בירושלים - סיכום מגמות התכנון בירושלים

125,126שטח השיפוט פרוס על פני . בארץ ירושלים הינה העיר הגדולה

לפי נתוני מהנדס העיר. ד"יח 207,200 - המתגוררים ב, תושבים 883,000

  .תושבים 956,000 -כ 2020

מה שיקצר את זמן הנסיעה בין הערים ל, לתל אביב העיר תחובר באמצעות מערך הרכבות הארצי

העיר  בין השכונות ובינם לבין מרכזי אוכלוסיית -הנגישות בתוך העיר

היא מהווה ״מיקרוקוסמוס״ של מורכבות האוכלוסייה בישראל

מצפון דרך כביש היא  הנגישות אל העיר. דיותאהמופרדות ביניהן  על ידי ו

באמצעות התעסוקה ומרכז העיר נשענת על תחבורה ציבורית ורכב פרטי

                                         
מסקנות  -בירושלים התכנון מגמות סיכום, "ואזורים ערים תכנון

  

כלא קומפקטית וזאת בשל פריסתה הגיאוגרפית הנרחבת 10-ירושלים מוגדרת במקום ה, ס"קטיות של הלמ

 מרחב ציבורי וסביבה פיזיתצוות  4.3.2

  

    

האזרחים הוותיקים המבקשת

 +60 בני ונשים גברים הינו

ללא ותיקים אזרחים .1
 .העבודה לשוק

 ותיקים אזרחים .2
חלקיים משרה בהיקפי

בעלי ותיקים אזרחים .3

הוועדה הגדירה קבוצות יעד אלו תוך שימת דגש על קבוצת האזרחים הוותיקים היזמים שמוכנים ורוצים 

להשתלב בשוק העבודה בצורה חדשנית ופורצת דרך כמובילי שינוי

צמצום חסמים קיימים בקרב מעסיקים ובקרב אוכלוסיית הוותיקים עצמ

 .אפשרויות תעסוקה

בהתאם לרמה ומסוגלות תעסוקתית, המצוינות לעיל

  

 המלצות  

מרכז תעסוקה עירוני לבני  )1

בתחום התעסוקה לאזרחים ותיקים בירושלים

במסגרת המרכז יקודם קמפיין לעידוד העסקת אזרחים ותיקים

פיתוח נישות תעסוקה לאזרחי )2

 .וצורכי השוק

קידום מהלך לשינוי התקשי )3

  . משתנים

  

  

  

  

  מבוא

סיכום מגמות התכנון בירושלים

ירושלים הינה העיר הגדולה

883,000-כמונה  האוכלוסיית

2020יה לשנת ילוסאוכה תחזית

העיר תחובר באמצעות מערך הרכבות הארציבעתיד 

הנגישות בתוך העיר .בלבד

היא מהווה ״מיקרוקוסמוס״ של מורכבות האוכלוסייה בישראל. מגוון ביותר

המופרדות ביניהן  על ידי ו הררית

באמצעות התעסוקה ומרכז העיר נשענת על תחבורה ציבורית ורכב פרטי ממערבו

                                                
תכנון מורן" – מורן חנה  :כתבה 4

.2014מרץ  , בירושלים  ותיקים
5

קטיות של הלמפלפי מדד הקומ 



       

    

 דיור יחידות 54,000 -כשל  תוספתתכנית המתאר העירונית מייעדת 

 לשנות ותעשוי אלה תכניות. התחדשות עירונית

ושימור  למשיכת רצוייםסביבתיים  לשינויים

תהליכי הפיתוח והבינוי הינם ארוכי טווח 

יחד עם בירושלים גבוהים והנוכחים הדיור 

נוצר שוק דירות יקר היוצר תהליך של 

  . אותה מוצע לשנות ולשלב תמהיל מגוון של דירות ומרחבי מגורים

, )בהר חוצבים בנוסף לניהול אזורי התעשייה

  . מינהלים קהילתיים המהווים מסגרות לפעילות קהילתית ברמה המקומית

כמקור  בירושליםענף התיירות והופך את 

ות לפיתוח התכני. תיירים בשנה מיליון

 בחלקם ניתן יהיה לשלב יוזמות ופרויקטים לאזרחים הותיקים בעיר

הרחבת  אזור  -לאזורי תעסוקה שונים ברחבי העיר

עתירת ידע בצומת אורה וכן הרחבת מתחם 

בנייה בגבעת  פתג המרכזים הקיימים והוס

מרחב העירוני שזורים בוווני הפיתוח העירוניים 

ארקים מטרופוליטנים של פ אלף דונם

וגינות פארקים שכונתיים , קהילתיות

  . בוריים פתוחיםעבור סוגים שונים של פעילות בשטחים צי

כמרכז לעם היהודי וכעיר המקודשת 

מהווים מרכזים לתרבות ומורשת הבעיר מוסדות ציבור 

  . אקדמייםהעיר מהווה מוקד להשכלה גבוהה ובה מגוון מוסדות 

של  רב והדבר מצריך ניצול השונות אוכלוסייה 

ניצול משאב הקרקע צריך לקחת בחשבון את מאפייני 

תוספת בתי ספר גדולה משאר , כמו למשל

פיזור שכונות והבדלים טופוגרפיים (ואת הטופוגרפיה המשתנה של העיר 

לשימושים יש לדאוג  ,לשם כך. קושי להפקיע שטחי ציבור והעדר רישום קרקעות בעיר

של מבני הציבור וניצול יעיל של מבני ציבור 

ר המליצה על כמה אמצעים למתן מענה לצרכי 

חיבור ה .באמצעות הקצאת קרקע בעמקים המחברים בין שכונות

הקומות במגרשים המיועדים לצרכי ' 

  . של בתי החולים הגדולים סבירביזור מרחבי 

יה בה ומבטאת את מאפייני האוכלוסייה באותה 
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תכנית המתאר העירונית מייעדת , )2014( ירושלים יית

התחדשות עירוניתל ובפרויקטים קיימות שכונות הרחבתעיבוי ו

לשינויים ומנוף פוטנציאלהשונות ומהוות  בשכונות

תהליכי הפיתוח והבינוי הינם ארוכי טווח , אולם .גילאיות -רב שכונות ליצירת, )ותיקים וצעירים

הדיור  מחירי .וכוללים שלבי פיתוח ובנייה מאתגרים הן לעירייה והן לתושבים

נוצר שוק דירות יקר היוצר תהליך של  –חדרים 5-ו 4דירות חדשות גדולות בנות  קיימת של  בניית 

אותה מוצע לשנות ולשלב תמהיל מגוון של דירות ומרחבי מגורים

בנוסף לניהול אזורי התעשייה(רובעים  7-ירושלים מחולקת ל ,ארגונית

מינהלים קהילתיים המהווים מסגרות לפעילות קהילתית ברמה המקומית 26ומנוהלת באמצעות 

והופך את , לכל הגילאים, בארץ ובעולם מרכזי לתיירותהעיר מהווה מוקד 

מיליון 10עיר שואפת לארח ביה יהעיר. משמעותי בהכנסות העירוניות

   .ר"אלף מ 680 -כשל מייעדות שטחי תיירות 

בחלקם ניתן יהיה לשלב יוזמות ופרויקטים לאזרחים הותיקים בעיר, תעסוקה שטחי

לאזורי תעסוקה שונים ברחבי העיר ר"מיליון מ 5 -מייעדותהתכניות לאזורי תעסוקה 

עתירת ידע בצומת אורה וכן הרחבת מתחם  ההקמת אזור נוסף לתעשיי, חוצבים -עתירת ידע בהר

ג המרכזים הקיימים והוסומתוכנן שדר ,בנוסף. הכניסה לעיר המיועד כמרכז למשרדים

  .שאול ובאזור תעשייה תלפיות

ווני הפיתוח העירוניים יעל כ בעיר משפיעים השטחים הפתוחים

אלף דונם 14 -כתכנית המתאר מייעדת ( פארקים מטרופוליטנים

קהילתיותגינות , אתרי טבע עירוניים, פארקים רובעים, )כטבעת סביב  העיר

עבור סוגים שונים של פעילות בשטחים צי נותן מענהמגוון זה 

כמרכז לעם היהודי וכעיר המקודשת  ,עיר בירהכ המעמדרבים וקשורים לבירושלים 

בעיר מוסדות ציבור ישנם  ,מלבד זאת. לשלוש הדתות המונותיאיסטיות

העיר מהווה מוקד להשכלה גבוהה ובה מגוון מוסדות . לאומית ובינלאומית

אוכלוסייה העבור קבוצות  שירותי ציבורבעיר קיימת דרישה גדולה ל

ניצול משאב הקרקע צריך לקחת בחשבון את מאפייני , בעיר מורכבת כירושלים

כמו למשל(האוכלוסייה המחייבים הקצאת קרקעות בשיעור חסר תקדים 

ואת הטופוגרפיה המשתנה של העיר , )ערי ישראל בשל ריבוי ילדים

קושי להפקיע שטחי ציבור והעדר רישום קרקעות בעיר

של מבני הציבור וניצול יעיל של מבני ציבור  שימושים עירוב, הכוללים הקטנת מכסות קרקע

 . קיימים במהלך היום

ר המליצה על כמה אמצעים למתן מענה לצרכי תאתכנית המ, וצרכיה המגוונים גידול האוכלוסייה

באמצעות הקצאת קרקע בעמקים המחברים בין שכונות מרכזי חיים/ מוקדים רב תכליתיים

' תוך הגדלת צפיפות הבנייה ומס ייעשה בין השכונות ובין האוכלוסייה

ביזור מרחבי עם בארץ  דולותבירושלים היא מבין הג הבריאות

יה בה ומבטאת את מאפייני האוכלוסייה באותה יבעיר מתחלקת בעיר לפי פסיפס האוכלוס

  

    

ייתמהנדס עיר נתוניעל פי 

עיבוי ו בתכניות ,ברחבי העיר

בשכונותהדמוגרפי מרקם האת 

ותיקים וצעירים( חזקה אוכלוסיה

וכוללים שלבי פיתוח ובנייה מאתגרים הן לעירייה והן לתושבים

קיימת של  בניית מגמת הבניה ה

אותה מוצע לשנות ולשלב תמהיל מגוון של דירות ומרחבי מגורים מגמה. נטריפקציה'ג

ארגונית/מבחינה מנהלית �

ומנוהלת באמצעות 

העיר מהווה מוקד  �

משמעותי בהכנסות העירוניות

מייעדות שטחי תיירות  עירוני

שטחיהעיר מפתחת  �

התכניות לאזורי תעסוקה 

עתירת ידע בהר התעשיי

הכניסה לעיר המיועד כמרכז למשרדים

שאול ובאזור תעשייה תלפיות

השטחים הפתוחיםבעיר מגוון  �

פארקים מטרופוליטניםבאמצעות 

כטבעת סביב  העיר

מגוון זה . שכונתיות

בירושלים  מוסדות הציבור �

לשלוש הדתות המונותיאיסטיות

לאומית ובינלאומית

בעיר קיימת דרישה גדולה ל �

בעיר מורכבת כירושלים. משאב הקרקע

האוכלוסייה המחייבים הקצאת קרקעות בשיעור חסר תקדים 

ערי ישראל בשל ריבוי ילדים

קושי להפקיע שטחי ציבור והעדר רישום קרקעות בעיר, )ןניכרים ביניה

הכוללים הקטנת מכסות קרקע גמישים

קיימים במהלך היום

גידול האוכלוסייהלאור 

  : ציבור

מוקדים רב תכליתייםיצירת   .א

בין השכונות ובין האוכלוסייה

 . ציבור

הבריאותשירותי מערכת   .ב

בעיר מתחלקת בעיר לפי פסיפס האוכלוס מערכת החינוך  .ג



       

    

המרחביים מבני חינוך בהתאם לשינויים 

מוסדות להשכלה יש בעיר , כיום. הוכנה תוכנית אב למוסדות השכלה בירושלים

, קמפוסים 4האוניברסיטה העברית משתרעת על פני 

בין הקמפוסים  קישוריותקיימת בעיית 

תכנית . רב של מוסדות תרבות' ובה מס

, להעביר את בצלאל למרכז העיר, המתאר ממליצה להפנות מוסדות תרבות ואומנות ככל האפשר למרכז העיר

ריכוז זה . לרכז את בתי הספר לקולנוע וצילום במתחם מנורה ולהקים ספרייה עירונית מרכזית במרכז העיר

אינה מציעה המתאר תכנית  6.הפעלת קו הרכבת הקלה ברחוב יפו

לייעד שטחים חדשים עבור מוסדות להשכלה גבוהה אלא לצופף את הבנייה בשטחים הקיימים ולתת מענה 

 .  

 . תשמש מוקד לאומי ובינלאומי לספורט

לאור מגוון האוכלוסייה בעיר  .אזורית וכלל עירונית

 . יש צורך בהתאמה של השירותים בהתאם למאפייני האוכלוסייה בכל אזור

ברמה  ספורט ופנאי, חינוך, במוסדות ומבני ציבור המיועדים לפעילות תרבות

 .ובמזרח העיר עבור האוכלוסייה הערבית

שכונות תוך עיבוין בהעיר מובילה פיתוח 

ירושלים ". האגן הקדוש -לאגן העיר העתיקה

- פיתוח תחבורתיב ירושלים מובילה בארץ

מרכז ספורט ארצי , מוזיאונים באמצעות הקמת

  .לוקחים חלק פעיל ושותף בחיי העיר והקהילה

מרחב , פריסת השירותים, דיור: הכולל

הבאים כעקרונות רוחביים העוברים כחוט השני בכל ארבעת 

תכנית המתאר לא ממליצה להקצות שטחים נוספים עבור 
עבור . בתחום הטכנולוגיה הלה גבוהכעבור האוכלוסייה החרדית ברכישת הש
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מבני חינוך בהתאם לשינויים  תצורך בהתאמעלה  .החרדית והערבים, האוכלוסייה הכללית

   .והדמוגרפיים המתרחשים בעיר

הוכנה תוכנית אב למוסדות השכלה בירושלים הגבוהה

האוניברסיטה העברית משתרעת על פני . מכללותולצד האוניברסיטה העברית 

קיימת בעיית ).  ח הדסה עין כרם"גבעת רם וביה, הר הצופים

  .השונים הפזורים בחלקים שונים בעיר ומרוחקים מאד אחד מן השני

ובה מס בינלאומי וארציירושלים מהווה מוקד תרבותי 

המתאר ממליצה להפנות מוסדות תרבות ואומנות ככל האפשר למרכז העיר

לרכז את בתי הספר לקולנוע וצילום במתחם מנורה ולהקים ספרייה עירונית מרכזית במרכז העיר

הפעלת קו הרכבת הקלה ברחוב יפואת מרכז העיר שהחל את תנופתו עם 

לייעד שטחים חדשים עבור מוסדות להשכלה גבוהה אלא לצופף את הבנייה בשטחים הקיימים ולתת מענה 

. ל ועוד"מכללות צה :כגון ,בהקצאת שטחים עבור הקמת מוסדות חדשים

תשמש מוקד לאומי ובינלאומי לספורט מוקמת כיום קריית הספורט בדרום העיר אשר

אזורית וכלל עירונית, בתחום הרווחה השירותים מחולקים לרמה השכונתית

יש צורך בהתאמה של השירותים בהתאם למאפייני האוכלוסייה בכל אזור

במוסדות ומבני ציבור המיועדים לפעילות תרבות מחסור חמור

ובמזרח העיר עבור האוכלוסייה הערבית המגזר החרדיעירונית עבור 

העיר מובילה פיתוח  - משמעותייםהינם לפי תכנית המתאר ווני הפיתוח של ירושלים 

לאגן העיר העתיקה"תוך שימת דגש מיוחדת  ,עירוניתופעולות של התחדשות 

ירושלים מובילה בארץ. פיתוח מרחבים ציבוריים הן במרכז העיר והן בשכונותיה

   עוסקת בפיתוח מרשים של

באמצעות הקמתית הרחבת פעילות תרבותבעיר מתוכננת 

  . תוך פיתוח אזורי מגורים אטרקטיביים, כל זאת

לוקחים חלק פעיל ושותף בחיי העיר והקהילה ותיקים בה אזרחים גיל ידידותית

הכולל ,אזרחים ותיקים במרחב הבנוי עירונית המשלבת

  .תעסוקהכן 

  :  עירוני פיזי וסביבתי
   )שימור וטיפוח הסביבה והמורשת התרבותית

  צדק סביבתי 

 כבוד האדם המבוגר

הבאים כעקרונות רוחביים העוברים כחוט השני בכל ארבעת  עקרונות התכנוןזוהו 

                                         
תכנית המתאר לא ממליצה להקצות שטחים נוספים עבור . עבור המגזר החרדי והערבי בירושלים קיימים גם כן מוסדות להשכלה גבוהה

עבור האוכלוסייה החרדית ברכישת השמכון לב בבית וגן נותן מענה 
  .האוכלוסייה הערבית ממליצה התכנית להקים מוסד אקדמי ערבי במזרח העיר

  

    

האוכלוסייה הכללית: שכונה

והדמוגרפיים המתרחשים בעיר

הגבוהה בתחום ההשכלה  .ד

לצד האוניברסיטה העברית  מגוונים גבוהה

הר הצופים(מהם שלושה בעיר 

השונים הפזורים בחלקים שונים בעיר ומרוחקים מאד אחד מן השני

ירושלים מהווה מוקד תרבותי  בתחום התרבות  .ה

המתאר ממליצה להפנות מוסדות תרבות ואומנות ככל האפשר למרכז העיר

לרכז את בתי הספר לקולנוע וצילום במתחם מנורה ולהקים ספרייה עירונית מרכזית במרכז העיר

את מרכז העיר שהחל את תנופתו עם יחזק 

לייעד שטחים חדשים עבור מוסדות להשכלה גבוהה אלא לצופף את הבנייה בשטחים הקיימים ולתת מענה 

בהקצאת שטחים עבור הקמת מוסדות חדשים

מוקמת כיום קריית הספורט בדרום העיר אשר בתחום הספורט  .ו

בתחום הרווחה השירותים מחולקים לרמה השכונתית  .ז

יש צורך בהתאמה של השירותים בהתאם למאפייני האוכלוסייה בכל אזור

מחסור חמורקיים  - ציבור מבני  .ח

עירונית עבור -שכונתית וכלל

ווני הפיתוח של ירושלים יכ

ופעולות של התחדשות 

פיתוח מרחבים ציבוריים הן במרכז העיר והן בשכונותיהמקדמת 

עוסקת בפיתוח מרשים שלומסילתי 

בעיר מתוכננת . לעיר הכניסהדרכי 

כל זאת. ואירועים בינלאומיים

  

ידידותית עירירושלים  :חזון

  

עירונית המשלבתסביבה לייצר  :על-מטרת

כן ו, ותחבורה תנועה, ציבורי

עירוני פיזי וסביבתי ערכים מרכזיים לתכנון
שימור וטיפוח הסביבה והמורשת התרבותית( קיימות �

  שותפות ציבור  �

צדק סביבתי וצדק חברתי  �

כבוד האדם המבוגרו כבוד האדם �

  דורי-קשר בין �

זוהו , במסגרת עבודת הצוות

  :התחומים

                                                
6

עבור המגזר החרדי והערבי בירושלים קיימים גם כן מוסדות להשכלה גבוהה 
מכון לב בבית וגן נותן מענה . מוסדות לאוכלוסייה זו

האוכלוסייה הערבית ממליצה התכנית להקים מוסד אקדמי ערבי במזרח העיר



       

    

לפיה הסביבה הפיזית מותאמת לצרכים והרצונות החברתיים של אזרחים 

ומקדמת את ) לעיר ולשכונה( מקוםלאזרח הוותיק ל

של אזרחים ותיקים וניידותם במרחב 

 .בביתם ובשכונתם בנחת קידום פרויקטים פיזיים המאפשרים לאזרחים ותיקים להזדקן

 הכרוכים) לשימור ואתרים מבנים( המקומית
עקרון זה לוקח בחשבון את  .כאחד 

 .הפוטנציאל ליצירת נישות תעסוקתיות וכיווני פעולה חדשים שיתרמו גם לכלכלת העיר

גיל הוא מרחב המאפשר ומעודד אזרחים ותיקים לצאת מביתם למרחב העירוני לתפקודים 

, מרחב זה יהיה בטוח ונגיש לתנועה

. מקיימת ובריאה, כוללנית, בגישה ערכית

בכך  ומהווההאוכלוסייה בכל גיל  לכלל

). 2ראו נספח (בהתייחס לסביבה הפיזית 

, מסמך המדיניות העירונית מפרט את חמשת תחומי הליבה הרלוונטים לתכנון הסביבה הפיזית לאזרחים ותיקים

מדיניות זו תשמש כמתווה לבחינה . 

ם ותיקים בתכניות הפיתוח העירוניות וכבסיס להמלצות וכיווני פעולה 

 .בתכנון  ובפיתוח העירוני

אקונומי והדמוגרפי של האזרח -לייצר סביבת מגורים ופתרונות דיור מגוונים המותאמים למצב הסוציו

לייצר מרחב ציבורי בטוח ומטופח המעודד את האזרחים הותיקים לצאת מביתם ולהשתתף כנוכחים 

לנוסעי תחבורה ( הפנאי של העיר וזאת באמצעות סביבה נגישה

  .םבין דוריים וחווייתיי

  .לשתף את האזרחים הותיקים בקבלת החלטות בתכנון ובעיצוב העירוני
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לפיה הסביבה הפיזית מותאמת לצרכים והרצונות החברתיים של אזרחים  גיבוש תפיסה קהילתית כוללת
 . דוריים-ותיקים תוך העדפת מענים המקדמים מפגשים בין

לאזרח הוותיק ליכות תחושת שיפיתוח סביבה פיזית המעניקה 
  .  בטחונו האישי להסתובב בה

של אזרחים ותיקים וניידותם במרחב  פעילהה םנוכחותפיתוח סביבה פיזית המקדמת את 
  .ומאפשרת הפגת בדידות

קידום פרויקטים פיזיים המאפשרים לאזרחים ותיקים להזדקן

המקומית המורשת בשימור ותיקים אזרחים שילוב
 וחברתי תעסוקתי פוטנציאל גם לשמש עשויים אלה

הפוטנציאל ליצירת נישות תעסוקתיות וכיווני פעולה חדשים שיתרמו גם לכלכלת העיר

  מרחב עירוני ידידותי גיל: 

גיל הוא מרחב המאפשר ומעודד אזרחים ותיקים לצאת מביתם למרחב העירוני לתפקודים 

 ,לפיכך. ולמפגשים חברתיים וקהילתיים) 'לקניות וכד

  . המתאים למפגשים חברתיים" מקום"המאפשר נצפות ונראות וכ

בגישה ערכית, "במקום"הזדקנות פעילה תפיסת התכנון מתבססת על עקרונות של 

לכללטובת האזרחים הותיקים מקדם סביבה ידידותית 

   .גיל-ידידותית לעיר ירושלים הפיכת

בהתייחס לסביבה הפיזית  לשילוב אזרחים ותיקים בירושלים עירוניתמדיניות 

מסמך המדיניות העירונית מפרט את חמשת תחומי הליבה הרלוונטים לתכנון הסביבה הפיזית לאזרחים ותיקים

. את עקרונות הפעולה וצעדים לקידום הנושאים בכל אחד מתחום הליבה

ם ותיקים בתכניות הפיתוח העירוניות וכבסיס להמלצות וכיווני פעולה ופיתוח עבודת העירייה להכללת אזרחי

בתכנון  ובפיתוח העירוני של אזרחים ותיקים  (Ageism)וגילנות 

לייצר סביבת מגורים ופתרונות דיור מגוונים המותאמים למצב הסוציו

לייצר מרחב ציבורי בטוח ומטופח המעודד את האזרחים הותיקים לצאת מביתם ולהשתתף כנוכחים 

הפנאי של העיר וזאת באמצעות סביבה נגישה, התרבות, הכלכלה, ופעילים בחיי החברה

 ). רוכבי אופניים ולהולכי רגל, 

בין דוריים וחווייתיי, לייצר מרחב ציבורי עירוני שיאפשר מפגשים חברתיים

לשתף את האזרחים הותיקים בקבלת החלטות בתכנון ובעיצוב העירוני

  . לייצר מגוון שירותי ציבור המותאמים לצרכי האזרחים הותיקים

  

    

גיבוש תפיסה קהילתית כוללת .1
ותיקים תוך העדפת מענים המקדמים מפגשים בין

פיתוח סביבה פיזית המעניקה  -  שייכות .2
בטחונו האישי להסתובב בה

פיתוח סביבה פיזית המקדמת את  - נוכחות פעילה .3
ומאפשרת הפגת בדידות

קידום פרויקטים פיזיים המאפשרים לאזרחים ותיקים להזדקן - הזדקנות במקום  .4

שילוב -המקום מורשת  .5
אלה. חייהם בסיפורי

הפוטנציאל ליצירת נישות תעסוקתיות וכיווני פעולה חדשים שיתרמו גם לכלכלת העיר

: רציונל להגדרת המטרות

גיל הוא מרחב המאפשר ומעודד אזרחים ותיקים לצאת מביתם למרחב העירוני לתפקודים -מרחב עירוני ידידותי

לקניות וכד, םלסידורי(שונים 

המאפשר נצפות ונראות וכ

תפיסת התכנון מתבססת על עקרונות של 

טובת האזרחים הותיקים מקדם סביבה ידידותית למרחב עירוני  קידום

הפיכת לקראת ראשון צעד

  

מדיניות מסמך הצוות כתב 

מסמך המדיניות העירונית מפרט את חמשת תחומי הליבה הרלוונטים לתכנון הסביבה הפיזית לאזרחים ותיקים

את עקרונות הפעולה וצעדים לקידום הנושאים בכל אחד מתחום הליבה

ופיתוח עבודת העירייה להכללת אזרחי

  .   לפרוייקטים עתידים

  

  : יעדי המדיניות

וגילנות למנוע הדרה   .א

לייצר סביבת מגורים ופתרונות דיור מגוונים המותאמים למצב הסוציו  .ב

  .  הוותיק

לייצר מרחב ציבורי בטוח ומטופח המעודד את האזרחים הותיקים לצאת מביתם ולהשתתף כנוכחים   .ג

ופעילים בחיי החברה

, רכב פרטי, ציבורית 

לייצר מרחב ציבורי עירוני שיאפשר מפגשים חברתיים  .ד

לשתף את האזרחים הותיקים בקבלת החלטות בתכנון ובעיצוב העירוני  .ה

לייצר מגוון שירותי ציבור המותאמים לצרכי האזרחים הותיקים  .ו

  

  

  

  

  



       

    

  

ן את האדם להתמודד עם בעיות הזקנה וכלל תופעות 

קוגניטיבי ומצבי בדידות ומספק , מנטאלי

דורי כאשר - ביןה עירונית ומשפחתית ובשיתוף 

 . בתחום תוכניות מניעה ופעילות, האזרחים הוותיקים יכולים להיות סוכני שינוי משמעותיים לקידום מודעות

החברתיים והכלכליים המשפיעים על בריאותם של 

אובדן , מצבי בדידות(בריאות נפשית , 

עשייה ( בריאות פיזית, )שלווה ושמחת החיים

  . דימוי וערך עצמי והרגשת ביטחון אישי בבית ובמרחב הציבורי

  : גובשו שלוש סוגיות מרכזיות לתכנון ומטרות

ושיפור של אזרחים ותיקים תוך העלאת מידת הביטחון האישי בבית ומחוצה לו 
  

 לאזרחים ותיקים ולבני משפחותיהם 
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:גיל הם-תחומי הליבה הרלוונטים לתכנון מרחב ידידותי

ן את האדם להתמודד עם בעיות הזקנה וכלל תופעות יהנחת היסוד הינה שאורח חיים בריא מסייע להתמודד ולהכ

מנטאלי משפר מצב, אורח חיים בריא אף מונע בעיות זקנה

ה עירונית ומשפחתית ובשיתוף באורח חיים בריא ניתן לקדם בסבי. ושלווה

האזרחים הוותיקים יכולים להיות סוכני שינוי משמעותיים לקידום מודעות

החברתיים והכלכליים המשפיעים על בריאותם של , מכלול הגורמים הסביבתייםאורח חיים בריא מתייחס ל

, )מודעות ויכולת השגה  כלכלית של מזון(אזרחים ותיקים ובהם תזונה נכונה 

שלווה ושמחת החיים, של חברים ומשפחה וריתוק לבית משפיעים על הבריאות הנפשית

דימוי וערך עצמי והרגשת ביטחון אישי בבית ובמרחב הציבורי, )הליכה בטבע, 

  .עידוד אורח חיים בריא  המקדמת בריאות נפשית ופיזית

גובשו שלוש סוגיות מרכזיות לתכנון ומטרות, ח מצב קיים

 בריאות מונעת קידום תחום 

של אזרחים ותיקים תוך העלאת מידת הביטחון האישי בבית ומחוצה לו  בדידות
  )מרותקי בית, אלמנותעבור אזרחים ותיקים במצבי 

לאזרחים ותיקים ולבני משפחותיהם והנגשת מידע בנושאי בריאות מודעות 

 קידום אורח חיים בריאצוות  4.3.3

  

    

  
תחומי הליבה הרלוונטים לתכנון מרחב ידידותי

  

  
  
  
  
  
  

  מבוא

הנחת היסוד הינה שאורח חיים בריא מסייע להתמודד ולהכ

אורח חיים בריא אף מונע בעיות זקנה. הלוואי הכרוכות בה

ושלווה) well-being(רווחה 

האזרחים הוותיקים יכולים להיות סוכני שינוי משמעותיים לקידום מודעות

אורח חיים בריא מתייחס ל

אזרחים ותיקים ובהם תזונה נכונה 

של חברים ומשפחה וריתוק לבית משפיעים על הבריאות הנפשית

, קבועה של פעילות גופנית

עידוד אורח חיים בריא  המקדמת בריאות נפשית ופיזית :על-מטרת

ח מצב קיים"לאור עיבוד הנתונים מדו

קידום תחום : סוגיה .1

  :מטרות

בדידותמצבי הפגת  �
עבור אזרחים ותיקים במצבי (הבריאות הנפשית 

מודעות ההעלאת  �
  



       

    

חילופי מידע וידע ואיגום משאבים בין יחידות העירייה 
מינהלים , עמותות, כולל קופות החולים

 ופעילות קוגניטיבית של אזרחים ותיקים

 והעניין לחשיבות ביצוע פעילות גופנית והתאמתה לגיל מבוגר

בריאות , שירותים הניתנים לאזרחים ותיקים בתחומי חברה

תיאום פעולות , הקמת ועדת היגוי לגיל השלישי בכל מינהל קהילתי בעיר שתפקידה הנגשת וחילופי מידע

 .גיוס והכשרת קבוצות מתנדבים כמקדמי בריאות וסוכני שינוי במשפחה ובקהילה

 .תתוח אפשרויות לפעילות גופנית מותאמת גיל ופעילות לשימור ושיפור יכולות קוגניטיביו

פעולת . התנדבות מבטאת את הצורך של אנשים לקחת חלק פעיל ולהרגיש שלפעילותם יש משמעות עבור אחרים

 בחובה תטומנההתנדבות . אקטיביזם ויזמות

שייכות התורמים לאיכות החיים של , 

מתנדב ככל שאדם . האוכלוסייה מהווה נכס משמעותי ביותר שיש לעיר להציע

, לאור זאת. הוא נעשה מעורב ופעיל בחיי הקהילה והעירוניות ומעגלי השפעתו על קבלת החלטות הולכים וגדלים

המטען הייחודי שנרכש במהלך שנות עבודה 

מתנדבים ומשפיעים מהווים משאב חשוב לקידום חיי הקהילה ואיכות החיים בעיר 

הרחבת אפשרויות פעילות והתנדבות , 

 . משמעות ותרומה לתחושת

בעיר גדולה ומורכבת כמו ירושלים השתתפותם הפעילה של אזרחים 

הנגשת מידע נעשית , לאור זאת. שיווק ופרסום מידע על שירותים ומענים קיימים

הנגשת מידע משמעה יצירת . תפקודית ולשונית

הנגשת . תשתית המהווה אמצעי לקידום מעורבותם והשתתפותם הפעילה של אזרחים ותיקים ולמיצוי זכויותיהם

סוג קהל היעד , )מפה לאוזן, מודפס, 
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 תכלול ואיגום משאבים , שותפות בין ארגונית לתיאום

חילופי מידע וידע ואיגום משאבים בין יחידות העירייה , תכלול, פיתוח והרחבת אפשרויות תיאום
כולל קופות החולים(ומחוצה לה הן ברמה עירונית והן ברמה שכונתית 

  )קהילתיים

ופעילות קוגניטיבית של אזרחים ותיקים פעילות גופנית

והעניין לחשיבות ביצוע פעילות גופנית והתאמתה לגיל מבוגר מודעותהעלאת ה

  שימור ושיפור יכולות קוגניטיביות בגיל המבוגר

   השלישי מותאמות לגילתשתיות ותוכניות 

שירותים הניתנים לאזרחים ותיקים בתחומי חברהפיתוח מנגנון מתעדכן אשר ינגיש מידע אודות 

  .וקהילה בירושלים

הקמת ועדת היגוי לגיל השלישי בכל מינהל קהילתי בעיר שתפקידה הנגשת וחילופי מידע

  . והפקת תוכניות משותפות

גיוס והכשרת קבוצות מתנדבים כמקדמי בריאות וסוכני שינוי במשפחה ובקהילה

תוח אפשרויות לפעילות גופנית מותאמת גיל ופעילות לשימור ושיפור יכולות קוגניטיביו

התנדבות מבטאת את הצורך של אנשים לקחת חלק פעיל ולהרגיש שלפעילותם יש משמעות עבור אחרים

אקטיביזם ויזמות, מעורבות, על הרצף בין השתתפותההתנדבות מהווה יחידת בסיס 

, חוסן קהילתי, אמון, ערבות הדדית, קשת רחבה של ערכים ובהם סולידריות

האוכלוסייה מהווה נכס משמעותי ביותר שיש לעיר להציע ,בהקשר של התנדבות

הוא נעשה מעורב ופעיל בחיי הקהילה והעירוניות ומעגלי השפעתו על קבלת החלטות הולכים וגדלים

המטען הייחודי שנרכש במהלך שנות עבודה  -התנדבות ופעילות של אזרחים ותיקים הכרחית כי הם מציעים ותק

  . דהבנות עולם ועו, ניסיון חיים, מקצוע

מתנדבים ומשפיעים מהווים משאב חשוב לקידום חיי הקהילה ואיכות החיים בעיר , 

, כך). עמותות ועוד, מועצת הגמלאים, באמצעות ועדות במינהל הקהילתי

לתחושת, להרחבת מעגלי חברות, יתרמו בחזרה לאזרח הוותיק להפגת בדידות

בעיר גדולה ומורכבת כמו ירושלים השתתפותם הפעילה של אזרחים . אתגר שעלה בהקשר זה הינו הנגשת מידע

שיווק ופרסום מידע על שירותים ומענים קיימים, ותיקים תלויה רבות בהפצה

תפקודית ולשונית, חברתית, משימה מאתגרת שלוקחת בחשבון התאמה תרבותית

תשתית המהווה אמצעי לקידום מעורבותם והשתתפותם הפעילה של אזרחים ותיקים ולמיצוי זכויותיהם

, אינטרנטי, טכנולוגי(המידע מתייחסת להיבטים של אופני הפצת המידע 

 חברה וקהילההמלצות צוות  4.3.4

  

    

שותפות בין ארגונית לתיאום: סוגיה .2
  :מטרה
פיתוח והרחבת אפשרויות תיאום �

ומחוצה לה הן ברמה עירונית והן ברמה שכונתית 
קהילתיים

  

פעילות גופניתקידום : סוגיה .3
  :מטרות
העלאת ה �

שימור ושיפור יכולות קוגניטיביות בגיל המבוגר �

תשתיות ותוכניות פיתוח  �
  

 המלצות  

פיתוח מנגנון מתעדכן אשר ינגיש מידע אודות  .1

וקהילה בירושלים

הקמת ועדת היגוי לגיל השלישי בכל מינהל קהילתי בעיר שתפקידה הנגשת וחילופי מידע .2

והפקת תוכניות משותפות

גיוס והכשרת קבוצות מתנדבים כמקדמי בריאות וסוכני שינוי במשפחה ובקהילה .3

תוח אפשרויות לפעילות גופנית מותאמת גיל ופעילות לשימור ושיפור יכולות קוגניטיביופי .4

  

  

  

  

  

  מבוא

התנדבות מבטאת את הצורך של אנשים לקחת חלק פעיל ולהרגיש שלפעילותם יש משמעות עבור אחרים

ההתנדבות מהווה יחידת בסיס 

קשת רחבה של ערכים ובהם סולידריות

בהקשר של התנדבות. היחיד והכלל

הוא נעשה מעורב ופעיל בחיי הקהילה והעירוניות ומעגלי השפעתו על קבלת החלטות הולכים וגדלים

התנדבות ופעילות של אזרחים ותיקים הכרחית כי הם מציעים ותק

מקצוע, וחיים וכולל בתוכו ידע

, אזרחים ותיקים פעילים

באמצעות ועדות במינהל הקהילתי(

יתרמו בחזרה לאזרח הוותיק להפגת בדידות

אתגר שעלה בהקשר זה הינו הנגשת מידע

ותיקים תלויה רבות בהפצה

משימה מאתגרת שלוקחת בחשבון התאמה תרבותית

תשתית המהווה אמצעי לקידום מעורבותם והשתתפותם הפעילה של אזרחים ותיקים ולמיצוי זכויותיהם

המידע מתייחסת להיבטים של אופני הפצת המידע 



       

    

שותפות , זמינות ועדכון המידע, )בעלי מקצוע בתחום

הגברת היקף השתתפותם ומעורבותם של אזרחים ותיקים בעיר בתחום חברה ופנאי למען התפתחות 

  :כיווני פעולה והמלצות לתוכניות עבודה

 .התאמה תרבותית ולשונית

ריכוז ועדכון מידע שוטף אודות זכויות ושירותים הניתנים בעיר לאזרחים ותיקים עבור בעלי מקצוע 

מידע וידע על אורח חיים בריא במטרה לספק לאזרחים ותיקים כלים ומיומנויות לשיפור 
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בעלי מקצוע בתחום, מטפלים עיקרים, נכדים, בני משפחה

הגברת היקף השתתפותם ומעורבותם של אזרחים ותיקים בעיר בתחום חברה ופנאי למען התפתחות 

  

כיווני פעולה והמלצות לתוכניות עבודה, הוגדרו יעדיםכדי לקדם מטרה זו גובשו שתי מטרות  מרכזיות במסגרתן 

 מעורבות ואקטיביזם

  .מטרות אלה משלימות זו את זו ומקדמות ביחד את מטרת העל

 .הפעילים האזרחים הוותיקים, הגדלת היקף וכמות המתנדבים

התאמה תרבותית ולשוניתאזרחים ותיקים ולבני משפחותיהם תוך  100

ריכוז ועדכון מידע שוטף אודות זכויות ושירותים הניתנים בעיר לאזרחים ותיקים עבור בעלי מקצוע 

מידע וידע על אורח חיים בריא במטרה לספק לאזרחים ותיקים כלים ומיומנויות לשיפור 

  

    

בני משפחה, אזרחים ותיקים(

  .  הציבור ויידועו

הגברת היקף השתתפותם ומעורבותם של אזרחים ותיקים בעיר בתחום חברה ופנאי למען התפתחות : על-מטרת

  קהילתית של כלל הגילים

  

כדי לקדם מטרה זו גובשו שתי מטרות  מרכזיות במסגרתן 

 הנגשת מידע �

מעורבות ואקטיביזם, התנדבות �

מטרות אלה משלימות זו את זו ומקדמות ביחד את מטרת העל

  

 המלצות 

הגדלת היקף וכמות המתנדבים )1

100%- הנגשת מידע ל )2

ריכוז ועדכון מידע שוטף אודות זכויות ושירותים הניתנים בעיר לאזרחים ותיקים עבור בעלי מקצוע  )3

  .בעירייה ובעיר

מידע וידע על אורח חיים בריא במטרה לספק לאזרחים ותיקים כלים ומיומנויות לשיפור , קידום מודעות )4

  .איכות החיים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       

    

תכנית עבודה בפוקוס היא תכנית מרכזית או תוכנית נבחרת בעבודת האגף המשלבת בין מספר 

התוכנית . השפעה על קהלים רחבים, יצירת סדרי עדיפות חדשים

  חיזוק קשר בין דורי ומעגל חיים ופיתוח מרחבים רב גילאים 

 כנוכחים ולהשתתף מביתם לצאת

  גורם מוביל

  אדריכל העיר

  ע"מחלקת שפ

  מחלקת מדיניות תכנון

בהתייעצות עם  מחלקת מדיניות תכנון

  נציגות הדיור המאורגן בבוסתנאי

  של אזרחים ותיקים

   ותיקים אזרחים
   ופעילים

  גורם מוביל 
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  2015המלצות לתוכניות בפוקוס לשנת 

תכנית עבודה בפוקוס היא תכנית מרכזית או תוכנית נבחרת בעבודת האגף המשלבת בין מספר 

יצירת סדרי עדיפות חדשים, קידום מדיניות עירונית והובלת שינוי

חיזוק קשר בין דורי ומעגל חיים ופיתוח מרחבים רב גילאים : יעד

   דוריות בין פעילויות לעריכת גילאי רב
לצאת הותיקים האזרחים את המעודד ומטופח בטוח
  העיר של

גורם מוביל

עדכון מדריך מרחב ציבורי ומפרט טכני לגינות ופארקים לפי 

  קריטריונים של עיר ידידותית גיל 

  

אדריכל העיר

מחלקת שפ

  

  

מחלקת מדיניות תכנון  עריכת תוכנית אב למוסדות ובהם דיור מוגן ובתי אבות  

  

הערכה של ההיתכנות הכלכלית של דיור מאורגן כצורת דיור 

ויש לבחון  33מודל זה קיים ברחוב בוסתנאי 

  . פיתוח של מודל זה בחברה הערבית והחרדית

מחלקת מדיניות תכנון

נציגות הדיור המאורגן בבוסתנאי

  

  

של אזרחים ותיקיםמיתוג ירושלים כיעד לתיירות פנים וחוץ : 

אזרחים  של ובינלאומית מקומית לתיירות לרגל עלייה
ופעילים כמתנדבים התיירות בתעשיית העיר תושבי ותיקים

  בעיר התיירות בתעשיית ותיקים אזרחים

גורם מוביל 

  

    

  

  תוכניות עבודה. 5

המלצות לתוכניות בפוקוס לשנת  5.1

תכנית עבודה בפוקוס היא תכנית מרכזית או תוכנית נבחרת בעבודת האגף המשלבת בין מספר , בעיריית ירושלים

קידום מדיניות עירונית והובלת שינוי: מאפיינים

  :רה כמה מדדיםמגדי

  

יעד

  :מטרות
רב מרחב ופיתוח חיזוק �
בטוח ציבורי מרחב לייצר �

של החברה בחיי ופעילים

  

  פעולהכיווני 

  

  

עדכון מדריך מרחב ציבורי ומפרט טכני לגינות ופארקים לפי 

קריטריונים של עיר ידידותית גיל 

  

  

עריכת תוכנית אב למוסדות ובהם דיור מוגן ובתי אבות  

  

הערכה של ההיתכנות הכלכלית של דיור מאורגן כצורת דיור 

מודל זה קיים ברחוב בוסתנאי . נוספת בקהילה

פיתוח של מודל זה בחברה הערבית והחרדית

  

: יעד

  :מטרות
עלייה לעיר ירושלים הפיכת �
ותיקים אזרחים שילוב �
אזרחים תעסוקת פיתוח �

  

  כיווני פעולה



       

    

  תרבות ופנאי , מינהל חברה

  :בשותפות עם

  הרשות העירונית לתעסוקה המחלקה לזקן

 הרחבת מעורבותם והשתתפותם של אזרחים וותיקים בעשייה העירונית 

להגביר את מעורבות בני הגיל השלישי בקביעת כיווני פיתוח של שירותים תוך השתתפותם בהפעלת 

  גורם מוביל

  :מינהל קהילה

  המחלקה לזקן, היחידה להתנדבות עירונית

  :בשותפות עם

  המחלקה לגיל השלישי

  שיפור איכות החיים של האזרח הוותיק במזרח העיר

  פיתוח מענים חברתיים ותעסוקתיים לבני הגיל השלישי במזרח העיר והפגת בדידות

  גורם מוביל

מחלקת חברה  :תרבות ופנאי, מינהל חברה

  וקהילה מזרח העיר

  :בשותפות עם

  לשכת רווחה מזרח העיר
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בחינת מבני (הפיזי והנגשתו לתייר הוותיק 
  

כמו , פיתוח נישות תעסוקה לאזרחים ותיקים תושבי העיר
 ,צימרים בבית, אירוח ביתי

 בניית בנק זמן של אזרחים וותיקים המיועד לתיירות

פיתוח חבילות תרבות לאזרחים ותיקים במסלולי אמצע 
 תוך שימוש במשאבים חברתיים קיימים

 בניית כרטיס תייר ותיק

סימון מסלולי ירושלים ההיסטורית בשיתוף עם אזרחים 
  )תיירות קהילתית(ותיקים המתגוררים בשכונות 

  

מינהל חברה

  י"הרל

  

בשותפות עם

הרשות העירונית לתעסוקה המחלקה לזקן

  

הרחבת מעורבותם והשתתפותם של אזרחים וותיקים בעשייה העירונית 

להגביר את מעורבות בני הגיל השלישי בקביעת כיווני פיתוח של שירותים תוך השתתפותם בהפעלת 

  

גורם מוביל

אזרחים . הפצת קול קורא לקבוצות עצמאיות של ארגונים

תוכניות לפרויקטים עבור בני הגיל השלישי 

  )3ראו דוגמא לקול קורא בנספח 

  

מינהל קהילה

היחידה להתנדבות עירונית

בשותפות עם

המחלקה לגיל השלישי 

  

  

שיפור איכות החיים של האזרח הוותיק במזרח העיר: יעד

  במזרח העירצמצום פערים במענים ובשירותים 
פיתוח מענים חברתיים ותעסוקתיים לבני הגיל השלישי במזרח העיר והפגת בדידות

גורם מוביל

המועדונים חברתיים  11שיפוץ והרחבת פעילות של 
 הפועלים כיום במזרח העיר

 מועדונים חברתיים חדשים במזרח העיר

והוספת שעות הכשרת כוח אדם של רכזות המועדונים 

  

מינהל חברה

וקהילה מזרח העיר

  

בשותפות עם

לשכת רווחה מזרח העיר

  

  

  

  

    

הפיזי והנגשתו לתייר הוותיק התאמת המרחב  .1
  )ציבור ומרחב ציבורי

פיתוח נישות תעסוקה לאזרחים ותיקים תושבי העיר .2
אירוח ביתי, מורי דרך בשכונה

בניית בנק זמן של אזרחים וותיקים המיועד לתיירות .3

פיתוח חבילות תרבות לאזרחים ותיקים במסלולי אמצע  .4
תוך שימוש במשאבים חברתיים קיימים ש"שבוע וסופ

בניית כרטיס תייר ותיק .5

סימון מסלולי ירושלים ההיסטורית בשיתוף עם אזרחים  .6
ותיקים המתגוררים בשכונות 

  
הרחבת מעורבותם והשתתפותם של אזרחים וותיקים בעשייה העירונית : יעד

  :מטרות
להגביר את מעורבות בני הגיל השלישי בקביעת כיווני פיתוח של שירותים תוך השתתפותם בהפעלת  �

 השירותים

  כיווני פעולה

  

הפצת קול קורא לקבוצות עצמאיות של ארגונים

תוכניות לפרויקטים עבור בני הגיל השלישי ותיקים להציע 

ראו דוגמא לקול קורא בנספח (בתחומים שונים 

  :מטרות
צמצום פערים במענים ובשירותים  �
פיתוח מענים חברתיים ותעסוקתיים לבני הגיל השלישי במזרח העיר והפגת בדידות �

  כיווני פעולה

  

שיפוץ והרחבת פעילות של  .1
הפועלים כיום במזרח העיר

מועדונים חברתיים חדשים במזרח העיר 2-4הוספת  .2

הכשרת כוח אדם של רכזות המועדונים  .3
 עבודה

  



       

    

  הגברת המודעות והעניין לקידום אורח חיים בריא בקרב קבוצת הגיל המבוגרת

  מבוגר

  גורם מוביל

  :תרבות ופנאי, מינהל חברה

  רשות הספורט והמחלקה לגיל השלישי

  : בשותפות עם

  עיר בריאה

שירותים ומענים חברתיים לאזרחים ותיקים עבור תושבי העיר ובעלי 

בוססות על חלוקת מידע וידע הדדית בין בעלי 

  הגברת המועדות והעניין בקרב אזרחים ותיקים תושבי העיר להשתתף בפעילויות ולצרוך שירותים

  גורם מוביל 

  :מינהל קהילה

  מחלקה לזקן

במסגרת דיוני צוותי התכנון העירוניים נוצרו שיתופי פעולה 

ידות השונות הפועלות בתחום בתוך העירייה ומחוצה לה ונוצרו קשרי עבודה 

מרכזים , במהלך שנת התכנון נערך מיפוי של מועדונים

וג המיפוי כלל  בחינה של ס. חברתיים ומרכזי התמחות שמפעילה המחלקה לגיל השלישי בעירייה

. מיפוי של כוח האדם ושל נגישות המבנים

 .  על פי תוצאות המיפוי נכתבה תוכנית היערכות של המחלקה לשנים הקרובות

ניכרת מחויבות ארגונית של מנהלי האגפים ועובדיהם הן ברמת השטח והן ברמת 

עידוד וקידום יזמות "אחד מדגשי ראש העיר התייחסו ל

משפחות , עולים, אזרחים ותיקים: כגון
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הגברת המודעות והעניין לקידום אורח חיים בריא בקרב קבוצת הגיל המבוגרת

מבוגר לגיל והתאמתה גופנית פעילות ביצוע לחשיבות והעניין
  המבוגר בגיל קוגניטיביות 

  השלישי לגיל מותאמות ותוכניות

  

גורם מוביל

פיתוח פעילות עממיות באמצעות אירועי ספורט 
 + 55המשלבים פעילות גופנית וקוגניטיבית לבני 

הכשרת אזרחים ותיקים כמתנדבים מקדמי בריאות 
  הקהילתיים

  

מינהל חברה

רשות הספורט והמחלקה לגיל השלישי

בשותפות עם

עיר בריאה

  

שירותים ומענים חברתיים לאזרחים ותיקים עבור תושבי העיר ובעלי , הנגשת והפצת מידע אודות זכויות

  תפקידים

בוססות על חלוקת מידע וידע הדדית בין בעלי בניית שותפויות בין ארגוניות לאיגום משאבים ותכלול המ

הגברת המועדות והעניין בקרב אזרחים ותיקים תושבי העיר להשתתף בפעילויות ולצרוך שירותים

  

גורם מוביל 

פיתוח מאגר מידע וידע מתעדכן אודות זכויות 

 ושירותים ונגיש תוך התאמה תרבותית ולשונית 

שותפויות בין ארגוניות לאיגום משאבים ותכלול 

  המבוססות על חלוקת מידע וידע הדדית

  

מינהל קהילה 

מחלקה לזקן

   :)2014נכון לספטמבר 

במסגרת דיוני צוותי התכנון העירוניים נוצרו שיתופי פעולה  -הגברת שיתופי הפעולה בין יחידות העירייה

ידות השונות הפועלות בתחום בתוך העירייה ומחוצה לה ונוצרו קשרי עבודה פוריים והיכרות עם היח

 . לקידום פרויקטים

במהלך שנת התכנון נערך מיפוי של מועדונים -מיפוי התוכניות שמפעילה המחלקה לגיל השלישי

חברתיים ומרכזי התמחות שמפעילה המחלקה לגיל השלישי בעירייה

מיפוי של כוח האדם ושל נגישות המבנים, אוכלוסיית האזרחים הוותיקים המשתתפת בפעילות המחלקה

על פי תוצאות המיפוי נכתבה תוכנית היערכות של המחלקה לשנים הקרובות

ניכרת מחויבות ארגונית של מנהלי האגפים ועובדיהם הן ברמת השטח והן ברמת  

  .ום וללמידת הנושא

אחד מדגשי ראש העיר התייחסו ל -2015הנחיות לכתיבת תוכניות עבודה לשנת 

כגון, קהילתית וחינוכית תוך דגש על קבוצות ייחודיות

  

    

הגברת המודעות והעניין לקידום אורח חיים בריא בקרב קבוצת הגיל המבוגרת: יעד

  :מטרות
והעניין המודעות העלאת �
 יכולות ושיפור שימור �
ותוכניות תשתיות פיתוח �

  כיווני הפעולה

  

פיתוח פעילות עממיות באמצעות אירועי ספורט  .1
המשלבים פעילות גופנית וקוגניטיבית לבני 

הכשרת אזרחים ותיקים כמתנדבים מקדמי בריאות  .2
הקהילתיים במינהלים

הנגשת והפצת מידע אודות זכויות: יעד

  :מטרות
בניית שותפויות בין ארגוניות לאיגום משאבים ותכלול המ �

 תפקידים

הגברת המועדות והעניין בקרב אזרחים ותיקים תושבי העיר להשתתף בפעילויות ולצרוך שירותים �

  כיווני הפעולה

פיתוח מאגר מידע וידע מתעדכן אודות זכויות  .1

ושירותים ונגיש תוך התאמה תרבותית ולשונית 

שותפויות בין ארגוניות לאיגום משאבים ותכלול ויצירת 

המבוססות על חלוקת מידע וידע הדדית

  

נכון לספטמבר (תוצרי ביניים 

הגברת שיתופי הפעולה בין יחידות העירייה .1

פוריים והיכרות עם היח

לקידום פרויקטים

מיפוי התוכניות שמפעילה המחלקה לגיל השלישי .2

חברתיים ומרכזי התמחות שמפעילה המחלקה לגיל השלישי בעירייה

אוכלוסיית האזרחים הוותיקים המשתתפת בפעילות המחלקה

על פי תוצאות המיפוי נכתבה תוכנית היערכות של המחלקה לשנים הקרובות

 - מחויבות ארגונית .3

ום וללמידת הנושאהמינהל לקיד

הנחיות לכתיבת תוכניות עבודה לשנת  .4

קהילתית וחינוכית תוך דגש על קבוצות ייחודיות, חברתית

  ".צעירות ועוד



       

    

  משאבים  אבני דרך לביצוע

 גיוס תקציב למימון שכר 

הגדרת תוכנית עבודה  
שנתית כולל יעדים 

  מדידים

משרה חצי 

  למשך שנה

הוגש 

כתוכנית 

פוקוס של 

מינהל 

קהילה 

  2015לשנת 

הגדרת לוח זמנים שנתי  
של פגישות אחת לחודש 

 2014מנובמבר 

 תכנון יישום הפרויקטים  

הגדרת נהלי עבודה  
  שוטפים
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  המלצות למנגנונים

אבני דרך לביצוע  שותפים  הובלה 

המחלקה 

  לזקן

העירוני משתתפי הפורום 

  שמצוינים בסעיף הבא

  

  

  

  

  

1( 

2( 

המחלקה 

  לזקן 

  המחלקה לגיל השלישי )1

  מחלקה למדיניות תכנון )2

 אגף לתכנון אסטרטגי )3

 לשכת ראש העיר )4

 ל"לשכת מנכ )5

 מנהל עבודה קהילתית )6

מועצת הגמלאים  )7
 העירונית

 נציגי עמותות בעיר )8

מטה למינהלים  )9
 קהילתיים

  עיר בריאה )10

1( 

2( 

3( 

  

    

   

המלצות למנגנונים 5.2

  תפוקה/מטרה  סוג מנגנון

בעל תפקיד 

מטה (

  )עירוני

מנהל את יישום 
, הפרויקטים
ניהול ועדת 

, היגוי עירונית
תהליכי הערכה 
ובקרה ליישום 

, הפרויקטים
הטמעת 

התפיסה 
בתוכניות עבודה 

יישום , שוטפות
, נהלי עבודה 

הנגשת מידע 
וניהול ועדות 

  ההיגוי

פורום 

עירוני 

לקידום 

יישום 

המלצות 

תוכנית 

מטה (האב 

  )עירוני

תפקיד הפורום 
לקדם את 

יישום המלצות 
האב כולל בקרה 

והערכה של 
, הפרויקטים

הגדרת נהלי 
עבודה 

, והטמעתן
קידום שיתופי 

איגום , פעולה
שילוב , משאבים

מחלקות פיזיות 
  , וחברתיות



       

    

  משאבים  אבני דרך לביצוע

הגדרת אזורים  
גיאוגרפים בהם יש ריכוז 

אזרחים ותיקים גבוה של 
בשיתופם תוקם ועדת 

יש לקבץ מספר . היגוי
שכונות הדומות במרקם 

 .הדמוגרפי לאזור אחד

מיפוי הגורמים  
הרלוונטיים לוועדה בכל 

 איזור גיאוגרפי

הגדרת סמכויות ותפקידי  
הוועדה ומינוי 

 .משתתפיה

 -הגדרת תהליכי עבודה  
הוועדה תתכנס אחת 

לרבעון ותקיים 
ת במסגרתה תתי ועדו

לקידום אורח חיים בריא 
בהתאם לצרכים בכל 

  איזור

  

הקמת ועדת היגוי למרכז  
פנייה וגיוס : תעסוקה

חברי צוות כלכלה 
ותעסוקה שלקחו חלק 

בתכנון תוכנית האב 
 וגיוס חברים חדשים 

הגדרת יעדים לקידום  
 ותעדוף

קידום תוכניות בטווחים  
  ביצוע מדורגים
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אבני דרך לביצוע  שותפים  הובלה 

המחלקה 

לגיל 

השלישי 

בשיתוף עם 

בעל 

התפקיד 

  שייבחר

  רכז ספורט )1

רכזת המחלקה לגיל  )2
  השלישי

ס לשכת "עו )3
מוקד לזקן נציג /הרווחה

  ח "מכל ארבעת קופ

  רכזת קהילה תומכת  )4

דיור /נציג בתי אבות )5
  מוגן 

 עובדת קהילתית )6

 רכזת מתנדבים )7

נציגי ציבור  מקרב  )8
  האזרחים הוותיקים

 נציגי עמותות רלוונטים )9

 תכנון פיזי -מנהל רובע )10

  עיר בריאה )11

1( 

2( 

3( 

4( 

צוות מרכז 
התעסוקה 

העירוני 
+ 60לבני 

בשיתוף עם 
בעל 

התפקיד 
  שייבחר

אגף , המחלקה לזקן )1
 מינהל קהילה, הרווחה

רשות העירונית  )2
עיריית , לתעסוקה
  ירושלים

 י ירושלים"מט )3

, המחלקה לגיל השלישי )4
 .מינהל חברה ופנאי

, אגף לקידום עסקים )5
 עיריית ירושלים

 בית הופמן )6

  מינהלים קהילתיים )7

 משרד לאזרחים ותיקים )8

 משרד הכלכלה )9

 ל תעסוקה"אש )10

יד לקשיש ומרכזי  )11
לאזרחים תעסוקה 

 ותיקים

נציגי ציבור  מקרב  )12
  האזרחים הוותיקים

1( 

2( 

3( 

  

    

  תפוקה/מטרה  סוג מנגנון

ועדת היגוי 

לגיל 

השלישי 

במינהלים 

  קהילתיים  

הקמת ועדת 
לגיל היגוי 

השלישי בכל 
מינהל קהילתי 

בעיר שתפקידה 
הנגשת וחילופי 

תיאום , מידע
פעולות והפקת 

 תוכניות
משותפות 

אורח בתחום 
חיים בריא 
   ותכנון פיזי

ועדת היגוי 

עירונית 

בתחום 

כלכלה 

ותעסוקה 

לאזרחים 

  ותיקים 

ועדת ההיגוי 
תקדם את 

תחום הכלכלה 
והתעסוקה של 

אזרחים ותיקים 
במסגרת פעילות 
מרכז התעסוקה 

  החדש



       

    

  משאבים  אבני דרך לביצוע

הגדרת מרכז תת הוועדה  
 מטעם עיר בריאה

זימון ישיבת ועדה  
 ראשונה 

תכנון תוכניות עירוניות  
  לקידום הנושא

  

התפיסה המובילה היא לייצר מענים 

התוכניות השונות גובשו לפי . למטרות ולכיווני הפעולה שפורטו לעיל

עים למגוון רחב ככל הניתן של תחומי 

ביטוי של , פיתוח גינות קהילתיות באחריות אזרחים ותיקים עשויים לתת מענה תעסוקתי

שילוב פעילויות ספורט , קידום אורח חיים בריא

בריאות ופיזי יתעדפו את תהליכי ביצוע תוכניות העבודה 

אחריות 
  והובלה

  שותפים
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אבני דרך לביצוע  שותפים  הובלה 

  

עיר בריאה 
בשיתוף בעל 

התפקיד 
  שייבחר

 עיר בריאה )1

פורום עירוני לקידום  )2
יישום המלצות תוכנית 

 האב
  

3( 

4( 

5( 

  

 תוכניות עבודה לפי תחומים  

התפיסה המובילה היא לייצר מענים . הינם תוצר עבודת צוותי התכנון העירוניים, 

למטרות ולכיווני הפעולה שפורטו לעיל, לאזרחים וותיקים בהתאמה לעקרונות

עים למגוון רחב ככל הניתן של תחומי אך מרכיביהם כוונו על מנת לתת מענים כוללניים הנוג

פיתוח גינות קהילתיות באחריות אזרחים ותיקים עשויים לתת מענה תעסוקתי

קידום אורח חיים בריא, הפגת בדידות, קרקע למפגשים בין דוריים

  . האזרח הוותיק) תפקיד(מת לכידות קהילתית ואחריות והעצ

בריאות ופיזי יתעדפו את תהליכי ביצוע תוכניות העבודה , הפורום העירוני וצוותי העבודה בתחום תעסוקה

  

  אבני דרך לביצוע  תפוקות ותוצאות

  

    

  תפוקה/מטרה  סוג מנגנון

תת ועדה 

לנושא 

קידום 

בריאות 

בגיל 

השלישי 

במסגרת 

  עיר בריאה

הוועדה תדון 
בצרכים לקידום 

בריאות בגיל 
השלישי ותקדם 
פעולות עירוניות 

ושיתופי פעולה 
  ארגוניים בנושא

  

תוכניות עבודה לפי תחומים   5.3

, התוכניות המוצגות להלן

לאזרחים וותיקים בהתאמה לעקרונות

אך מרכיביהם כוונו על מנת לתת מענים כוללניים הנוג, תחומי ליבת התכנון

פיתוח גינות קהילתיות באחריות אזרחים ותיקים עשויים לתת מענה תעסוקתי, כך למשל. הליבה

קרקע למפגשים בין דוריים, מורשת מקומית

לכידות קהילתית ואחריות והעצ, ופנאי

הפורום העירוני וצוותי העבודה בתחום תעסוקה

  . ויתקצבו אותם בהתאם

תפוקות ותוצאות  מטרות  תחום

  



       

    

אחריות 
  והובלה

  שותפים

 הקמת ועדת היגוי

הכנת תוכנית עבודה 

, ימי עיון
 ,

תעסוקה ועבודה עם 

 פעילים והכשרתם

קהילתית לכלכלה 
 

התוכניות  מהמרכז 

קהילתיים שונים 

במיוחד למזרח העיר 
 ולשכונות חרדיות

אפשרויות של 

צוות מרכז 
  התעסוקה

 מחלקה לזקן .1

רשות עירונית  .2
עיריית , לתעסוקה
 ירושלים

, מחלקת הפרישה .3
 עיריית ירושלים

מטה למנהיגות  .4
מינהל , מקומית

, תרבות ופנאי, חברה
 עיריית ירושלים

תוכנית -בית הופמן .5
 מאבטלה לצמיחה

מינהל קהילתי  .6
 בוכרים- גאולה

 ה"מרכזי להב .7

נציגי אזרחים  .8
  ותיקים

בניית שיתופי פעולה 

, לעבודה קהילתית

בעיריית ירושלים 

צוות מרכז 
  התעסוקה

 , מרכזי מיצוי זכויות .1

אגף הרווחה מינהל  .2
  קהילה

, אגף לייעוץ לקשיש .3
 ביטוח לאומי

 מחלקה לזקן .4

, המרכז יוקם במינהל הקהילתי מורשה. ל וביטוח לאומי
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  אבני דרך לביצוע  תפוקות ותוצאות

פיתוח תכניות בשלושה  
  :תחומים  מידי שנה

תוכנית ליזמות  
 ויצירתיות ופיתוח עסקי

תוכנית להעצמת  
המסוגלות התעסוקתית 

לתעסוקה  הכוונהו
 מחודשת

תוכנית לעדכון טכנולוגי  
 )שימושי מחשב(

התוכניות יהיו נגישות 

לשונית ותרבותית למגזרים 

תחומי ההכשרה . שונים

יכולים להיות בתחומי 

, גננות , תיירות ומורשת 

אורח , הכשרות להתנדבות 

  ).תזונה וספורט(חיים בריא 

חוגי מחשבים במסגרת  
 המרכז

 

 80-100(תכניות הכשרה  
 שנתיות) שעות
  

+ 60ימי עיון לבני  
שעומדים לפני פרישה 

כהכנה לנושא והיכרות 
 .עם המרכז

 

מרכז יזמות כלכלי  
לנשים עם אפשרות 

 לשלב גברים
  

עברית "שיעורי שפה  
�"מדוברת לתעסוקה �

הקמת ועדת היגוי .1

 

הכנת תוכנית עבודה  .2
הכוללת קידום  

ימי עיון, הכשרות
, תוכניות העצמה

חוגי מחשבים 
 ושיעורי עברית

  

פרסום פעילות  .3
 המרכז

  

איתור מקומות  .4
תעסוקה ועבודה עם 

 מעסיקים
  

גיוס מתנדבים  .5
פעילים והכשרתם

  

קידום תוכניות  .6
להתארגנות 

קהילתית לכלכלה 
 מקומית ויזמות

  

בחינת הנגשת  .7
התוכניות  מהמרכז 

למינהלים 
קהילתיים שונים 

, ברחבי העיר
במיוחד למזרח העיר 

ולשכונות חרדיות
  

אפשרויות של בחינת  .8
הכנה לפרישה 

בשיתוף עם 
המינהלים 

 הקהילתיים

 

� �

מפגשי ייעוץ כלכלי  
 וניהול תקציב

 

סדנאות למיצוי זכויות  
, גם בשפה הערבית(

  )אנגלית וצרפתית

בניית שיתופי פעולה  .1
עם  מרכזי מיצוי 
זכויות במחלקה 

לעבודה קהילתית
מינהל קהילה 

בעיריית ירושלים 
וגורמים בעיר 

                                         

ל וביטוח לאומי"וינט אש'ג, מוקם בימים אלה בשיתוף המחלקה לזקן

  

    

תפוקות ותוצאות  מטרות  תחום

  

מרכז תעסוקה   תעסוקה
עירוני לבני 

יהווה + 60
כתובת 

מתכללת של 
, פעילויות
תוכניות  

ושירותים 
הניתנים 
בתחום 

התעסוקה 
לאזרחים 

ותיקים 
, בירושלים

יפתח נישות 
להשמה 

ותוכניות 
הכשרה 

  7והכנה

1. 

•••• 

•••• 

•••• 

התוכניות יהיו נגישות 

לשונית ותרבותית למגזרים 

שונים

יכולים להיות בתחומי 

תיירות ומורשת 

הכשרות להתנדבות 

חיים בריא 

  

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

  תעסוקה

  

  

שיפור המצב 
הכלכלי ומיצוי 

זכויות 
במסגרת מרכז 

  התעסוקה

  

1. 

2. 

                                                
מוקם בימים אלה בשיתוף המחלקה לזקן+ 60מרכז תעסוקה לבני  7

  ".  בית קנדה"
  



       

    

אחריות 
  והובלה

  שותפים

העוסקים במיצוי 

כגון ביטוח 

בניית תוכניות 
משותפות סביב 
מיצוי זכויות 

 לאזרחים ותיקים

ותיקים כמתנדבים 
רקע בכלכלה 
ותעסוקה שיעסקו 
במתן יעוץ כלכלי 
לאזרחים ותיקים 

רשות העירונית  .5
 לתעסוקה

  נציגי אזרחי ותיקים .6

בניית תוכנית עבודה 
 י ירושלים 

 המידע ולפרסומו 

בניית שיתופי פעולה 

קהילתיים כגורם 

גיוס מעסיקים וליווי 
למציאת תעסוקה 

המחפשים עובדים 

צוות מרכז 
  התעסוקה

 י ירושלים"מט .1

 ל תעסוקה"אש .2

 מינהלים קהילתיים .3

 מחלקה לזקן .4

מחלקה לגיל  .5
 השלישי

רשות העירונית  .6
 לתעסוקה

נציגי אזרחים  .7
  ותיקים

    

42  

    

  אבני דרך לביצוע  תפוקות ותוצאות

העוסקים במיצוי 
זכויות לאזרחים 

כגון ביטוח , וותיקים
  .לאומי

  

בניית תוכניות  .2
משותפות סביב 
מיצוי זכויות 

לאזרחים ותיקים
  

גיוס אזרחים  .3
ותיקים כמתנדבים 

רקע בכלכלה בעלי 
ותעסוקה שיעסקו 
במתן יעוץ כלכלי 
לאזרחים ותיקים 

  במרכז

  

פורטל השמה הקמת  
אינטרנטי מתעדכן 

הכולל אפשרות לבניית (
דף הצגה עצמית 

לאזרחים ותיקים 
 )המחפשים עבודה

  

בניית תוכנית עבודה  .1
י ירושלים "עם מט

פיתוח פורטל  .2
מחשובי שיהווה 
תשתית לניהול 

המידע ולפרסומו 

 

בניית שיתופי פעולה  .3
עם מינהלים 

קהילתיים כגורם 
שכונתי מגשר 

 לתעסוקה 

 

גיוס מעסיקים וליווי  .4
למציאת תעסוקה 

 והשמה

 

איתור מעסיקים  .5
המחפשים עובדים 

בהיקפי משרות 
�שונות �

  

    

תפוקות ותוצאות  מטרות  תחום

  

    

  

ניהול המידע   תעסוקה
במסגרת מרכז 

  התעסוקה

1. 

   
  

  



       

    

אחריות 
  והובלה

  שותפים

מיקוד 

ואיגודים מקצועיים 
בירושלים לבחינת 

 ייחודיות למבוגרים

הסברתי מידי שנה 

צוות מרכז 
  התעסוקה

המחלקה לפיתוח  .1
עיריית , עסקי

  ירושלים

רשות עירונית  .2
 לתעסוקה

, אגף ההסברה .3
  עיריית ירושלים

 ירושליםי "מט .4

מועצת הגמלאים  .5
 ירושלים

משרד לאזרחים  .6
 ותיקים

 משרד הכלכלה .7

 :מגזר פרטי .8
בצלאל ומחלקות 

  תקשורת

בדיקת היתכנות 
להקמת אגודה 

מתן יעוץ משפטי 

ותשתית להתארגנות 
 של אגודות בשכונות 

איתור וגיוס קבוצת 

להקים 
  

צוות מרכז 
  התעסוקה

מטה למנהיגות  .1
מינהל , מקומית

תרבות ופנאי , חברה
 עיריית ירושלים

, עבודה קהילתית .2
, מינהל קהילה

 עיריית ירושלים

רכזי בנק הזמן  .3
במינהלים 

 הקהילתיים

מועדון כרטיס  .4
 ירושלמי

מועדון כרטיס  .5
" ותיקים ונהנים"

המשרד לאזרחים 
 ותיקים

 מגזר פרטי .6

 ל תעסוקה"שא .7

מועצת הגמלאים  .8
 העירונית

מחלקת מדיניות  .9
  תכנון
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  אבני דרך לביצוע  תפוקות ותוצאות

הסברה ופרסום על  .
יתרונות העסקת 

 מבוגרים 

  

קמפיין וסרט תדמית על  .
היתרונות בהעסקת 

 - אזרחים ותיקים 
הסרט יכלול מעסיקים 

מובילי דעה שכבר 
יש . מעסיקים מבוגרים

למקד את הקמפיין 
בנישות תעסוקה 

המותאמות לאזרחים 
 ותיקים

  

 

פרסום שוטף על פעילות  .
  .המרכז בשפות שונות

מיקוד ארגון קבוצת  .1
עם מעסיקים 

ואיגודים מקצועיים 
בירושלים לבחינת 

נישות תעסוקה 
ייחודיות למבוגרים

 

גיוס משאבים  .2
והקצאת תקציב 

הסברתי מידי שנה 
לפרסום המרכז 

  והפעילות

הקמת   
אגודה /קואופרטיב

שיתופית לאזרחים 
ותיקים המעוניינים 

לקדם כלכלה מקומית 
 בשכונה 

שילוב קואופרטיב כלכלי  
בפתרונות דיור 

  - כגון, משותפים 

או   co-housingרעיון

או  דיור , קיבוץ עירוני
 . מאורגן

  

בדיקת היתכנות  .1
להקמת אגודה 

 שיתופית

מתן יעוץ משפטי  .2
 בנושא

בניית סל כלים  .3
ותשתית להתארגנות 
של אגודות בשכונות 

איתור וגיוס קבוצת  .4
אזרחים ותיקים 

להקים המעוניינים 
  אגודה שיתופית

  

    

תפוקות ותוצאות  מטרות  תחום

  

פרסום   תעסוקה
  והסברה

במרכז 
  התעסוקה

1.

2.

3.

עידוד   תעסוקה
התארגנויות 

לקידום כלכלה 
קהילתית 

במסגרת מרכז 
  התעסוקה

1. 

2. 



       

    

אחריות 
  והובלה

  שותפים

וסקר שוק של נישות 
 התעסוקה שהוצעו

וד ארגון קבוצת מיק

ארגון קבוצת מיקוד  
עם מועצת הגמלאים 

תעסוקה לפי נישת 
 תעסוקה שנבחרו 

 תחקלאות אורבאני
בגינות קהילתיות  

כהשלמת הכנסה 

 וללכידות קהילתית

ובהדרכת אזרחים 

צוות מרכז 
  התעסוקה

 מחלקה לזקן .1

מחלקה לגיל  .2
 השלישי

מטה למנהיגות  .3
מינהל , מקומית

תרבות ופנאי , חברה
 עיריית ירושלים

, עבודה קהילתית .4
, מינהל קהילה

 עיריית ירושלים

רכזי בנק הזמן  .5
במינהלים 

 הקהילתיים

רשות התעסוקה  .6
 העירונית

 ל התעסוקה"אש .7

מועצת הגמלאים  .8
 העירונית

 רשות הקליטה .9

 ע"אגף שפ .10

 ל"קק .11

 ל "אש .12

איתור נציגי גינות  .13
קהילתיות ועבודה 

 משותפת איתם

החברה להגנת הטבע  .14
�).עמיר בלבן( �
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  אבני דרך לביצוע  תפוקות ותוצאות

פיתוח נישות תעסוקה  
לאזרחים ותיקים 

, מלווי הסעות: למשל(
, חונכים ומורים פרטיים
, ליווי משפחות והדרכה

עמותות ליווי 
ואוכלוסיות עם צרכים 

רכזי פעילות , ייחודיים
 נישות .ומתאמים
ויוזמות  התעסוקה

 במתן להתרכז יכולות
 לאזרחים שירותים

 שירותי כמו, ותיקים
 למבוגרים כלכלי יעוץ
 )ועוד

 

פיתוח נישות תעסוקה  
 תחרדילאוכלוסייה 

רלוונטיים תחומים (
 מורי: ונשים לגברים

, והדרכה הנחייה, דרך
 הדרכת, יד אכותמל

 יולדות ליווי, הורים
, ספורט מדריכי, ודולות
 ריכוז, מחשבים מדריכי

  .)ותיאום פעילויות
סוגי עבודה לגברים  -

לגברים חרדים : חרדים
מומלץ לספק מסגרת 

תומכת בכוללים 
המשלבים למידה 

בשעות הבוקר לצד 
תעסוקה בשעות אחר 

טיפול בזקנים . הצהרים
, )ליווי לבית הכנסת(

כורכי ספרי קודש לבתי 
חונכים , הכנסת

לתלמידים בתחום 
 גמרא, תורה

��

פיתוח נישות תעסוקה  
 לאוכלוסייה ערבית

 ונשים גברים, לדוגמא(
 עבודות בסוגי לעבוד

, תפירה: ובהם מהבית
, למכירה אוכל הכנת

  )סבתא שירותי

פיתוח נישות תעסוקה  
לאוכלוסייה עולה 

ממדינות חבר העמים 
, אחזקה והנדסה, כמו(

שיעורי , חשמלאות

בדיקת היתכנות  .1
וסקר שוק של נישות 

התעסוקה שהוצעו

ארגון קבוצת מיק  .2
של בעלי עסקים 

 בעיר

ארגון קבוצת מיקוד   .3
עם מועצת הגמלאים 

 העירונית

הכנת  קורסי  .4
תעסוקה לפי נישת 

תעסוקה שנבחרו 

בחינת פיתוח  .5
חקלאות אורבאני

בגינות קהילתיות  
כהשלמת הכנסה 

למשקי בית 
וללכידות קהילתית

פיתוח ספריות  .6
ניידות באחריות 

ובהדרכת אזרחים 
  ותיקים 

  

    

תפוקות ותוצאות  מטרות  תחום

  

פיתוח נישות   תעסוקה
תעסוקה 

מותאמות 
מגזר ומגדר 

המתעדכנות 
בהתאם 

לשינויים 
טכנולוגיים 

  וצורכי השוק

1. 

2. 

3. 

  

4. 



       

    

אחריות 
  והובלה

  שותפים

גיוס קופות החולים 

הקמת ועדת היגוי 

מפגשי השתלמות 

הכנת חוברת מידע  

בקופות 

המחלקה 
לגיל 

השלישי 
בשיתוף 

  עיר בריאה

ארבעת קופות  .1
 החולים

המחלקה לגיל  .2
 השלישי

 המחלקה לזקן .3

 עיר בריאה .4

לשכת הבריאות  .5
 המחוזית

רשות הספורט  .6
 העירונית

, אגף לייעוץ לקשישי .7
 ביטוח לאומי

בתי אבות ודיור  .8
 דיור מאורגן, מוגן

הרווחה  ' מח .9
 העירונית

 -קופות החולים .10
 מרפאות גריאטריות

  מועצת הגמלאים .11
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  )נגינה

אוכלוסייה עולה דוברת  
הדרכת , כמו(אנגלית 

, תיירים במלונות
שיעורים פרטיים 

, באנגלית
�)חונכים/מדריכים �

ניוזלטר שנתי המפרט  
את מגון השירותים 

הניתנים בעיר לאזרחים 
  ותיקים 

מפגשי השתלמות  
  אחיות/לרופאים

יום עיון בהשתתפות כלל  
רופאי המשפחה 

והגריאטריים בעיר 
) ח ובתי החולים"קופ(

ובנוכחות ראש העיר 
מרשמים "לקידום 

קרי הפניות , "חברתיים
של הרופאים לפעילות 

 חברתית וקהילתית

 

הצגת מידע בכנסים של  
גרונטולוגיה וגריאטריה 

לציבור הרופאים 
  והאחיות

גיוס קופות החולים  .1
 לשיתוף פעולה

 

הקמת ועדת היגוי  .2
לקידום הנושא  
ופיתוח תוכנית 
עבודה הכוללת 

מפגשי השתלמות 
 וימי עיון

  

הכנת חוברת מידע   .3
אודות שירותים 

חברתיים 
וקהילתיים 

בקופות למטפלים 
 החולים

  

  

    

תפוקות ותוצאות  מטרות  תחום

  

  

5.

קידום 
אורח חיים 

  בריא

הרחבת 

הפעילות 

האקטיבית של 

אזרחים 

ותיקים 

באמצעות 

קידום 

האפשרות של 

כתיבת 

מרשמים "

י "ע" חברתיים

הצוות המטפל 

באזרחים 

ותיקים 

בקופות 

החולים 

י "ובעיקר ע

רופאי 

גריאט/משפחה

 ר
  

1. 

2. 

3. 

4. 



       

    

אחריות 
  והובלה

  שותפים

 הכנת חוברת מידע 

והסברה לקבוצות 

הכשרה לבני נוער 
בבתי הספר ביחד 

עם קורסי בריאות 

המחלקה 
לגיל 

השלישי 
בשיתוף 

  עיר בריאה

ארבעת קופות  .12
 החולים

המחלקה לגיל  .1
 השלישי

 המחלקה לזקן .2

 עיר בריאה .3

לשכת הבריאות  .4
 המחוזית

רשות הספורט  .5
 העירונית

, אגף לייעוץ לקשישי .6
 ביטוח לאומי

 בתי אבות ודיור מוגן .7

 ל"אש .8

  מועצת הגמלאים .9
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ימי הסברה ומידע  
: למטפלים עיקרים כמו

מטפלות , עובדים זרים
חברות כוח אדם ובני 

משפחה אודות דרכים 
סיוע , להפגת בדידות

לאזרח הוותיק להשתתף 
 חברה וקהילהבפעילות 

 וגילוי מניעה שירות 
 כולל( מחלות של מוקדם
 העיר במזרח) דמנציה

 נוער בני הכשרת 
 בריאות כמקדמי פעולות

 סבא עם משותפות
  וסבתא

הכנת חוברת מידע  .1

עריכת כנסים  .2
להפצת מידע 

והסברה לקבוצות 
 המטפלים 

פיתוח תוכנית  .3
הכשרה לבני נוער 
בבתי הספר ביחד 

עם קורסי בריאות 
  ל"אששל 

  

    

תפוקות ותוצאות  מטרות  תחום

  

קידום 
אורח חיים 

  בריא

העלאת 
המודעות 

לצורכי 
האזרחים 
הוותיקים 

בקרב 
המטפלים 

   הישירים

  

1. 

2. 

3. 



       

    

אחריות 
  והובלה

  שותפים

למתנדבים מקדמי 

הקמת ועדות היגוי 

הוספת הערך קשר 

המחלקה 
לגיל 

השלישי 
בשיתוף 

  עיר בריאה

ועדת היגוי לגיל  .1
השלישי בכל איזור 

כפי (גיאוגרפי 
שהוגדר בסעיף 

 ) הקודם

 מחלקה לזקן .2

מחלקה לגיל  .3
 השלישי

מטה מינהלים  .4
 קהילתיים

ארבעת קופות  .5
 החולים

 בתי החולים .6

 הגמלאיםמועצת  .7

מחויבות אישית  .8
 י"מנח

 ל"אש .9

ארגון מתנדבים  .10
 עירוני

, יחידת התנדבות .11
 מינהל קהילה

 עיר בריאה .12

אגף לתכנון  .13
 אסטרטגי בעירייה

 י"מנח .14

עמותת משגב  .15
 לקשיש

 עמותת עידן .16

 ב"עמותת מלב .17

  בתי אבות ודיור מוגן .18
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  אבני דרך לביצוע  תפוקות ותוצאות

קורסי הכשרה בתחום  
 קידום בריאות 

קול קורא למתנדבים  
לגמלאי קופות החולים 

מועצת , ובתי החולים
, הגמלאים העירונית
, מורים לחינוך גופני

ארגון , מדריכי כושר
 .ירוניהמתנדבים הע

 

פרויקט התנדבות  
לקידום בריאות בין דורי 

ביחד עם תלמידים 
או /במחויבות אישית ו

 .תנועות הנוער

הרחבה של פרויקט  
לאזורים " בריאות וגיל"

 חדשים 

� �

גיוס משאבים  .1
לפיתוח והרחבת 
תוכניות הכשרה 

למתנדבים מקדמי 
 בריאות

גיוס קבוצות  .2
 מתנדבים

הקמת ועדות היגוי  .3
במינהלים 

 הקהילתיים

הוספת הערך קשר  .4
בין דורי לעץ 

המדדים של בתי 
 הספר בעיר 

  

  

    

תפוקות ותוצאות  מטרות  תחום

  

קידום 
אורח חיים 

  בריא

הרחבת 
הפעילות 

האקטיבית של 
אזרחים 

י "ותיקים ע
גיוס והכשרת 

קבוצות 
מתנדבים 
כמקדמי 

בריאות וסוכני 
שינוי במשפחה 

  ובקהילה

1. 

2. 

3. 

4. 



       

    

אחריות 
  והובלה

  שותפים

 

מתאימים במרחב 
גינות 

המחלקה 
לגיל 

השלישי 
בשיתוף 

  עיר בריאה

ועדת היגוי לגיל  .1
השלישי בכל איזור 

כפי (גיאוגרפי 
שהוגדר בסעיף 

 ) הקודם

 מחלקה לזקן .2

מחלקה לגיל  .3
 השלישי

מטה מינהלים  .4
 קהילתיים

ארבעת קופות  .5
 החולים

 בתי החולים .6

 מועצת הגמלאים .7

-מחויבות אישית .8
 י"מנח

 ל"אש .9

מתנדבים ארגון  .10
 עירוני

, יחידת התנדבות .11
 מינהל קהילה

 עיר בריאה .12

אגודות הספורט  .13
מגזר (ובריכות 

 )פרטי

המשרד לאזרחים  .14
 ותיקים

 ב"עמותת מלב .15

 בתי אבות ודיור מוגן .16

מחלקת הספורט  .17
 העירונית

 ע"אגף שפ .18

��

� �
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  אבני דרך לביצוע  תפוקות ותוצאות

מחול , מרכז מוסיקה 
ויצירה לגיל השלישי 

, שכונות בית הכרםב
 מזרח גבעה צרפתית וב

פיתוח פעילות גופנית  
, בגינות קהילתיות

מסלולי אופנים 
  ופארקים 

  

 גיוס משאבים .1

  

 פרסום הפעילות  .2

  

הקמת חללים  .3
מתאימים במרחב 

גינות  -כגון, הציבורי
רחבות ,  כושר

 .למחול ועוד

  

  

    

תפוקות ותוצאות  מטרות  תחום

  

קידום 
אורח חיים 

  בריא

פיתוח והרחבת 
אפשרויות 

לפעילות 
גופנית 

מותאמת גיל 
ופעילות 

לשימור ושיפור 
יכולות 

  תקוגניטיביו

1. 

2. 



       

    

אחריות 
  והובלה

  שותפים

 ,
גיוס מתנדבים ופעילות 

יש לערוך ימי 
בריאות בשעות הבוקר 

, מתחם התחנה
עיר 

המחלקה 
לגיל 

השלישי 
בשיתוף 

  עיר בריאה

ועדת היגוי לגיל  .1
השלישי לפי מינהל 

כפי שהוגדר בסעיף (
 ) הקודם

, מחלקה למחול .2
 מינהל חברה

 מחלקה לזקן .3

מחלקה לגיל  .4
 השלישי

מטה מינהלים  .5
 קהילתיים

ארבעת קופות  .6
 החולים

 בתי החולים .7

 מועצת הגמלאים .8

מחויבות אישית  .9
 י"מנח

 ל"אש .10

מתנדבים ארגון  .11
 עירוני

, יחידת התנדבות .12
 מינהל קהילה

 עיר בריאה .13

אגודות הספורט  .14
מגזר (ובריכות 

 )פרטי

המשרד לאזרחים  .15
 ותיקים

 ב"עמותת מלב .16

  בתי אבות ודיור מוגן .17
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עשרה ימי בריאות  
עירוניים במהלך השנה 

  במתחמים עירוניים 

תכנון ימי בריאות . 1 
שיכללו הרצאות 

, הפצת מידע, העשרה
גיוס מתנדבים ופעילות 

יש לערוך ימי (גופנית 
בריאות בשעות הבוקר 

במתחמים כמו הגן 
מתחם התחנה, הבוטני

עיר , שוק מחנה יהודה
  . ועודעתיקה 

  

  

    

תפוקות ותוצאות  מטרות  תחום

  

קידום 
אורח חיים 

  בריא

פיתוח והרחבת 
אפשרויות 

לפעילות 
גופנית 

מותאמת גיל 
ופעילות 
ושיפור  לשימור
יכולות 

  תקוגניטיביו

1. 



       

    

אחריות 
  והובלה

  שותפים

גיוס בריכות פרטיות 

אפשרות להקצאת 
ימי בריכה לאזרחים 

הפצת מידע וגיוס 

המחלקה 
לגיל 

השלישי 
בשיתוף 

  עיר בריאה

ועדת היגוי לגיל  .1
השלישי בכל איזור 

כפי (גיאוגרפי 
שהוגדר בסעיף 

 ) הקודם

 מחלקה לזקן .2

מחלקה לגיל  .3
 השלישי

מטה מינהלים  .4
 קהילתיים

ארבעת קופות  .5
 החולים

 בתי החולים .6

 מועצת הגמלאים .7

 ל"אש .8

 עיר בריאה .9

אגודות הספורט  .10
מגזר (ובריכות 

 )פרטי

המשרד לאזרחים  .11
 ותיקים

 ב"עמותת מלב .12

  ודיור מוגןבתי אבות  .13
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  אבני דרך לביצוע  תפוקות ותוצאות

חוגי שחייה ייעודים  
  לאזרחים ותיקים 

גיוס בריכות פרטיות  .1
ואגודות ספורט 
למיזם ובחינת 

אפשרות להקצאת 
ימי בריכה לאזרחים 

 ותיקים בלבד

 

הפצת מידע וגיוס  .2
קבוצות אזרחים 

 ותיקים
  

 

גיוס משאבים  .3
וסבסוד החוגים 

בעזרת קופות (
  ) החולים

  

    

תפוקות ותוצאות  מטרות  תחום

  

קידום 
אורח חיים 

  בריא

פיתוח והרחבת 
אפשרויות 

לפעילות 
גופנית 

מותאמת גיל 
ופעילות 

לשימור ושיפור 
יכולות 

  תקוגניטיביו

1. 



       

    

אחריות 
  והובלה

  שותפים

ופרסום על 

כינוס ועדת היגוי 

המחלקה 
לגיל 

השלישי 
בשיתוף 

  עיר בריאה

ועדת היגוי לגיל  .1
השלישי בכל איזור 

כפי (גיאוגרפי 
שהוגדר בסעיף 

 ) הקודם

 מחלקה לזקן .2

מחלקה לגיל  .3
 השלישי

מטה מינהלים  .4
 קהילתיים

ארבעת קופות  .5
 החולים

 הגמלאיםמועצת  .6

מחויבות אישית  .7
 י"מנח

 ל"אש .8

 עיר בריאה .9

 ה"מרכזי להב .10

י ובתי הספר "מנח .11
 בקהילה

 ב"עמותת מלב .12

  בתי אבות ודיור מוגן .13
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  אבני דרך לביצוע  תפוקות ותוצאות

חוגי מחשבים ואינטרנט  
 לאזרחים ותיקים

שירותים לשיפור יכולות  
הזיכרון ועיכוב מחלות 

 הדמנציה

עידוד כתיבת  
אפליקציות והתאמה 

 טכנולוגית

  

איתור חדרי  .1
מחשבים פנויים 

בשעות בוקר 
 צ"ואחה

 

 גיוס משאבים .2

  

ופרסום על הפצה  .3
 הפעילות

  

כינוס ועדת היגוי  .4
לקידום פיתוח 

שירותים לחולי 
  דמנציה

  

  

  

    

תפוקות ותוצאות  מטרות  תחום

  

קידום 
אורח חיים 

  בריא

שימור ושיפור 
יכולות 

  תקוגניטיביו

1. 

2. 

3. 



       

    

אחריות 
  והובלה

  שותפים

התראה חברתית 

פרסום והפצת מידע 
 כיצד למנוע נפילות

במסגרת עיר בריאה 
שתרכז ותפיץ מידע 

לארגונים החברים 
בריאה 

בירושלים להעביר 

שירותים ומענים 
שניתנים לאזרחים 

הוספת תוכניות בסל 
השירותים הניתן 

המחלקה 
  לזקן

המחלקה לגיל  .1
 השלישי

 עיר בריאה .2

כשלסבתא "פורום  .3
 "אין גלגלים

מטה הבטיחות  .4
 העירוני

 אדריכל העיר .5

  ע"שפ .6
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  אבני דרך לביצוע  תפוקות ותוצאות

אפשרויות תחבורה  
 והסעות לפעילויות 

הנגשה סביבתית למניעת  
 נפילות במרחב הציבורי

ניוזלטר שנתי המפרט  
  את השירותים הניתנים 

התראה חברתית  .1
למשרד הרווחה 

לממן הסעות 
 לפעילויות

 

פרסום והפצת מידע  .2
כיצד למנוע נפילות

  

ועדה -הקמת תת .3
במסגרת עיר בריאה 
שתרכז ותפיץ מידע 

לכלל הגורמים 
 השותפים

  

הפצת קול קורא  .4
לארגונים החברים 

בריאה בתוכנית עיר 
בירושלים להעביר 

מידע אודות 
שירותים ומענים 

שניתנים לאזרחים 
 ותיקים

  

הוספת תוכניות בסל  .5
השירותים הניתן 

במסגרת שכונה 
  תומכת

  

    

תפוקות ותוצאות  מטרות  תחום

  

קידום 
אורח חיים 

  בריא

הרחבת 
הפעילות 

האקטיבית של 
אזרחים 
ותיקים 

באמצעות 
הנגשת מידע 

  וסביבה 

1. 

2. 

3. 



       

    

אחריות 
  והובלה

  שותפים

מתנדבים ופעילים  
 

התנדבות אזרחים 
ותיקים האחראי 

חברתיות 

ותיקים אחת לשנה 
בה ניתן לבחור איפה 

תכנון  פעילות בין 

 - 
שמירה על ילדים 

למשך מספר שעות 

קבוצת מיקוד עם 
, התאחדות מלונאות

התיירות לבחינת 
תיירים בני 

בכל מינהל קהילתי 
שאחראי על קבוצות 

המחלקה 
  לזקן

המחלקה לגיל  .1
עיריית , השלישי

 ירושלים

, יחידת ההתנדבות .2
 מינהל קהילה

מטה המינהלים  .3
עיריית , הקהילתיים

 ירושלים

מועצת הגמלאים  .4
 העירונית

עמותות עירוניות  .5
, עידן, משגב לקשיש(

מרכז בין , ב"מלב
 )תרבותי

, עבודה קהילתית .6
 מינהל קהילה

משרד לאזרחים  .7
 ותיקים

 י"מנח .8

סים "החברה למתנ .9
 )ם"עמותת של(

 בתי אבות ודיור מוגן .10

מרכז התעסוקה  .11
  +60העירוני לבני 
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  אבני דרך לביצוע  תפוקות ותוצאות

תוכנית עירונית  
להתנדבות שלוקחת 
בחשבון את רצונות 

האזרחים הוותיקים  
ופוטנציאל ההתנדבות 

 שלהם כיזמים 

פרופיל המתנדב הוותיק  
 ובחינת רצונות וצרכים 

הסרה של חסמים  
הפקת קמפיין  -חברתיים

על ערכי סולידריות 
 התנדבותוחברתיות דרך 

 

בנק הזמן של אזרחים  
ותיקים למען עצמם 

 ולמען הקהילה

  
 

תוכניות המשלבות  
אזרחים ותיקים 

בתעשיית התיירות בעיר 
כמתנדבים וכפעילים 

 בשכר

  

גיוס קבוצות  .1
מתנדבים ופעילים  

 אזרחים ותיקים

 

להגדיר רכז  .2
התנדבות אזרחים 
ותיקים האחראי 

 כמתכלל אזורי 

  

ארגון יריד  .3
חברתיות הזדמנויות 

עירוני לאזרחים 
ותיקים אחת לשנה 

בה ניתן לבחור איפה 
להתנדב ולהפיץ 

 מידע

 

תכנון  פעילות בין  .4
, כמו(דורית 

מועדוניות של 
תא למען /סבא

- משפחות צעירות
שמירה על ילדים 

למשך מספר שעות 
 ).במהלך היום

 

קבוצת מיקוד עם  .5
התאחדות מלונאות

משרד , י"הרל
התיירות לבחינת 

תיירים בני שוק ה
 בעיר+ 65

  

הגדרת תפקיד  .6
ת מתנדבים /רכז

בכל מינהל קהילתי 
שאחראי על קבוצות 

התנדבות של בני 
60+��

� �

  

    

תפוקות ותוצאות  מטרות  תחום

  

חברה 
  וקהילה

הרחבת 
 אפשרויות

למתנדבים 
ופעילים 
אזרחים 
  ותיקים

  למען הקהילה

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



       

    

אחריות 
  והובלה

  שותפים

ממוחשבת לאיגום 
יש לבחון 

ן שוטף 
דוגמא 

עריכת יריד מידע 
לאזרחים ותיקים 

מפרסמים פעילויות 
ומגייסים אזרחים 

תכנון תהליכי עדכון 
  

הסברה לנותני 

ותיקים לטיפוח יחס 
חיובי במתן שירותי 

תנועות נוער 

 לאזרחים ותיקים

הקמת פורום רפואי 

באופן קבוע לעדכון 
לגבי מענים רפואיים 

ומתן ייעוץ למרכז 

מרכז 
, המידע

המחלקה 
  לזקן

מחלקה לגיל  .1
 השלישי

מטה מינהלים  .2
 קהילתיים

ארבעת קופות  .3
 החולים

 בתי החולים .4

 מועצת הגמלאים .5

מחויבות אישית  .6
 י"מנח

 ל"אש .7

 עיר בריאה .8

אגף לתכנון  .9
 אסטרטגי בעירייה

אגף לאיכות השירות  .10
 בעירייה

 מטה המחשוב .11

תנועות נוער ובתי  .12
 ספר
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  אבני דרך לביצוע  תפוקות ותוצאות

שירכז פורטל אינטרנטי  
מידע אודות שירותים 

ומענים הניתנים 
לאזרחים ותיקים בעיר 

 ומידע אודות זכויות

חוברת מידע אודות  
שירותים לאזרחים 

ותיקים בשפה האנגלית 
ובשפה הערבית 

שמפרטת מידע ומפנה 
 לאתר

 

בעל תפקיד שירכז מידע  
על פעילות פנאי 

מינהלים /בשכונות
תפקידו . קהילתיים

לתווך את המידע מול 
האזרחים הוותיקים 

�פנים -מול-פנים �

פיתוח תשתית  .1
ממוחשבת לאיגום 

יש לבחון  -המידע
שימוש במערכת 
המידע שהפיקה 

 �רשות הספורט

 

הפצת קול קורא  .2
לגופים חיצוניים 

לשיווק מידע 
ן שוטף והפצתו באופ

דוגמא  3ראו נספח (
 )לקול קורא

  

עריכת יריד מידע  .3
לאזרחים ותיקים 

פעם בשנה בו 
מפרסמים פעילויות 

ומגייסים אזרחים 
 ותיקים

  

תכנון תהליכי עדכון  .4
  המידע במערכת 

ארגון ימי  .5
הסברה לנותני /עיון

שירות לאזרחים 
ותיקים לטיפוח יחס 
חיובי במתן שירותי 

 מידע לזקן 

   

תנועות נוער גיוס  .6
כנאמני מידע 

לאזרחים ותיקים
  

הקמת פורום רפואי  .7
מקצועי שיתכנס 

באופן קבוע לעדכון 
לגבי מענים רפואיים 

ומתן ייעוץ למרכז 
  המידע

  

    

תפוקות ותוצאות  מטרות  תחום

  

חברה 
  וקהילה

הנגשת מידע 
אודות שירותי 
חברה וקהילה 

לאזרחים 
  ותיקים 

1. 

2. 

3.



       

    

אחריות 
  והובלה

  שותפים

בנית תהליך תכלול 
בין אדריכל העיר 

הממונה על המרחב 
הציבורי לבין שאר 
המחלקות בעירייה 
תוך הדגשת תיאום 

ושיתופי פעולה סביב 

אזרחים 
ותיקים בפעילויות 

  ,
אחראים על 
 ,

טיפוח מתקני כושר 
גינון וטיפוח 

בחינת תוכנית אב 
שכבר הוכנו ועדכונם 
לפי קריטריונים של 

 

תכנון מיזם שיהפוך 
 ,

ומכולות לידידותיים 
גיל כולל התייחסות 

  

מחלקה 
למדיניות 

  תכנון 

בשיתוף 
עם 

אדריכל 
  העיר

 ע"שפ .1

 מחלקת נגישות .2

 מחלקת גננות .3

המטה הבטיחות  .4
 העירוני  

 המחלקה לזקן .5

המחלקה לגיל  .6
  השלישי
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  אבני דרך לביצוע  תפוקות ותוצאות

 תדריך מרחב ציבורי לפי 
עקרונות עיר ידידותית 

 גיל

מפרט טכני לפארקים  
וגינות מרחב ציבורי 

 ידידותי גיל 

עריכת ימי עיון והכשרה  
לעובדי עירייה להטמעת 

עקרונות הפיתוח לעיר 
 ידידותית גיל 

שבילים בין קישוריות   
המובילים את ומדרכות 

אל המרכזים הולך הרגל 
המסחריים 

 .והקהילתיים

גינות טיפוח ופיתוח  
גינות : כגון, קטנות
גינות  ,כיסגינות , קטנות

קהילתיות וגינות 
 חקלאיות 

שילוב מורשת המקום  
במבנים המיועדים 

  לשימור 

שילוב - עירוב שימושים 
במבני ציבור הגינות  

כמענה ומקום מפגש 
לאזרחים וותיקים 

 .ולמפגשים בין דוריים
במסגרת הגינות ניתן 

לקיים פעילויות 
נאי ספורט ופ, חברתיות 

 במגוון נושאים

תוכנית להתקנת מסעדי  
  יד ברחבי העיר

בנית תהליך תכלול  .1
בין אדריכל העיר 

הממונה על המרחב 
הציבורי לבין שאר 
המחלקות בעירייה 
תוך הדגשת תיאום 

ושיתופי פעולה סביב 
צורכי האזרח 

 הוותיק
 

אזרחים שילוב וגיוס  .2
ותיקים בפעילויות 

פיתוח וטיפוח 
,  המרחב הציבורי

אחראים על : וכמ
, גינות קהילתיות

, חקלאיותגינות 
טיפוח מתקני כושר 

גינון וטיפוח , בטבע
חזות תחנות 

 אוטובוסים
  

גיוס משאבים  .3
להנגשת המרחב 
הציבורי ומניעת 

 נפילות
  

בחינת תוכנית אב  .4
שכבר הוכנו ועדכונם 
לפי קריטריונים של 

 עיר ידידותית גיל

��

תכנון מיזם שיהפוך  .5
, עסקים מקומיים

חנויות : כגון
ומכולות לידידותיים 
גיל כולל התייחסות 

לסביבה פיזית 
  ולתודעת שירות 

  

    

תפוקות ותוצאות  מטרות  תחום

  

מרחב 
ציבורי 

וסביבה 
  פיזית

יצירת  

 "מקום"

למפגשים 

רב , חברתיים

-גילאים ובין

דוריים 

פעילות ול

 קהילתית

לאזרחים 

ותיקים 

במרחב 

  הציבורי 
  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 



       

    

אחריות 
  והובלה

  שותפים

עריכת כנסי שיתוף 

 

תסקיר 

מהתכנית המפורטת 

הוותיקים 

הפקת חוברת כיס 
המסבירה לאזרחים 
ותיקים את עקרונות 

המחלקה 
למדיניות 

  תכנון 

מנהל עבודה  .1
 קהילתית

 המחלקה לזקן .2

המחלקה לגיל  .3
 השלישי

 י"הרל .4

  מועצת הגמלאים .5
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  אבני דרך לביצוע  תפוקות ותוצאות

האזרחים  שיתוף ציבור 
הוותיקים בתכנון 

פרויקטים של התחדשות 
, עיבוי-לרבות,עירונית 

 פינוי ובינוי ובניה חדשה
ומיפוי צורכיהם 

החברתיים , הכלכליים
מניעת , והסביבתיים

חששות ומניעת הדרת 
  מבוגרים

תכנוני  יעוץ רותיש 
שיבחן ביחד עם  עסקיו

 אתאזרחים ותיקים 
התכנון העתידי  פרטי

, המיועדת העסקהו
לרבות פרטי התכנון 

לשלבי הביניים 
שיכולים להימשך (

 פתרונותו) מספר שנים
תנועה תחבורתיים 

להתמצאות במרחב 
, )לאורך שלבי הפרויקט(

 חליפים מגוריםמציאת 
אשר יתאימו  וזמניים

 ליכולותלצרכים ו
 ליותאהמנט, הפיזיות

של אזרחים  והכלכליות
    ותיקים

עריכת כנסי שיתוף  .1
במהלך ציבור 

 התכנון ולאחריו

תסקיר הכנת ועדכון  .2
כחלק  חברתי

מהתכנית המפורטת 
כלל לשיתייחס 

של  הםצורכי
הוותיקים  האזרחים

לרבות צורכי 
 קבוצות הגיל
 באוכלוסייה

 

הפקת חוברת כיס  .3
המסבירה לאזרחים 
ותיקים את עקרונות 

ההתקשרות עם 
  יזמים

  

    

תפוקות ותוצאות  מטרות  תחום

  

מרחב 
ציבורי 

וסביבה 
  פיזית

הבטחת מענה 

לצורכי 

האזרחים 

הוותיקים 

בתהליכי 

הפיתוח 

  העירוני

כך שכל תהליך 

התכנון וקבלת 

ההחלטות 

הקשור 

לקביעת 

מדיניות פיתוח 

והקצאת 

משאבים יספק 

מענה תכנוני 

רחב המעדיף 

פעולות 

המקדמות 

מרחבים עבור 

אזרחים 

ותיקים ומפגש 

  רב גילאי

  

  

1. 

2. 



       

    

אחריות 
  והובלה

  שותפים

שטחים 

בשטחים המיועדים 
לפינוי שיועדו לפני 

חומים 
ושייכים 
לחברות ציבוריות 
קופות 

רכבת 

בחינת ההיתכנות 

כאפשרות מגורים 
בקהילה לאזרחים 

 +

המחלקה 
למדיניות 

  תכנון 

ועדת תכנון עירונית  .1
 ומחוזית

 לזקןהמחלקה  .2

המחלקה לגיל  .3
  השלישי
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  אבני דרך לביצוע  תפוקות ותוצאות

עידוד ותימרוץ בניה  
מגוונת למגורים עבור 
, אזרחים ותיקים בעיר

�תוך עירוב שימושים

ושילוב של דיור ייעודי 
 במרכזי השכונה

  

דיור להשכרה בר השגה  
 לאזרחים ותיקים

  

דיור מאורגן בניהול  

  -co-housing עצמי

  
  

מתן אפשרות לפיצול  

,��דירות ולבניית דיוריות

co-housing 

��

 עירוניים שטחיםהפיכת  
המבונים 

לשילוב  –אקסטניסיבית
, ותיקים אזרחים לצרכי

 מרכז שילוב: כגון
 בגני קהילתי

שילוב  ,מעונות/ילדים
 ילדים וגני בית אבות

ספריות , מעונות/
ומועדונים לאזרחים 

�הותיקים  וכדומה  �

הגדרת מדיניות  .1
עירונית שתעודד 

שטחים שינויי יעוד ב
לא מבונים או 

בשטחים המיועדים 
לפינוי שיועדו לפני 

כן למבני ציבור 
חומים ("סחירים 
ושייכים ") כתומים

לחברות ציבוריות 
קופות , בזק -כגון(

רכבת , י"חח, חולים
  )ועוד

  

בחינת ההיתכנות  .2
הכלכלית לבניית 

דיור מאורגן 
כאפשרות מגורים 
בקהילה לאזרחים 

 ותיקים

��

הגדרת מדיניות  .3
עירונית למתן 
עדיפות לדיור 
+ 65להשכרה לבני 

ולשילוב דירות 
קטנות נגישות 
בפרויקטי דיור 

  מאושרים

��

  

  

    

תפוקות ותוצאות  מטרות  תחום

  

מרחב 
ציבורי 

וסביבה 
  פיזית

יצירת תמהיל 

דירות מגוון 

במרכזי 

השכונות לשם 

פיתוח מרחב 

  גילאי -רב
  

1. 

2. 

3. 

4.

5.



       

    

אחריות 
  והובלה

  שותפים

תקציבים ייעודים 
להכנת תוכניות אב 

הוותיקה ובהם חולי 
דמנציה ואלצהיימר 
ותחזיות דמוגרפיות 

 מיפוי מבני הציבור

 בדגש
בהן קיים 

. הותיקים
על מנת לבחון 

ציבור ובין שטחיהם 

שכבות מידע 

כמו בתי 
 ,

מרכזים חברתיים 
לשימושם של 

איתור שטח מיועד 
למבני ציבור במזרח 

העיר באופן מיידי 

שטחים לשם בניית 
בית אבות ציבורי 

 מחלקות סיעודיות

מחלקה 
למדיניות 

  תכנון 

 המחלקה לזקן .1

המחלקה לגיל  .2
 השלישי

 מחלקה למבני ציבור .3

 מחלקת נגישות .4

 ע"שפ .5

לשכת הבריאות  .6
  המחוזית
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  אבני דרך לביצוע  תפוקות ותוצאות

תכנית אב למוסדות  
 פעילות ולמרחבי
, ותיקים לאזרחים

התכנית תכלול 
התייחסות מיוחדת 

לצרכי אזרחים ותיקים 
בקרב האוכלוסייה 

החרדית והאוכלוסייה 
הערבית בירושלים 

דמנציה ולחולי 
 ואלצהיימר

 

הקמת בית אבות עם  

מחלקות סיעודיות 

 במזרח העיר

  

בחינת הדרישה  

למחלקות תת חריפה 

  בעיר

גיוס והקצאת  .1
תקציבים ייעודים 

להכנת תוכניות אב 
והגדרת צורכי 

האוכלוסייה 
הוותיקה ובהם חולי 
דמנציה ואלצהיימר 
ותחזיות דמוגרפיות 

  עתידיות

מיפוי מבני הציבור .2
הקיימים (

בדגש) נניםוהמתוכ
בהן קיים  שכונותעל 

של גבוה ריכוז 
אזרחים ותיקים 

 את ולבחון
 לצרכי התאמתם
הותיקים האזרחים

על מנת לבחון  זאת
גמישות ועירוב 

במבני  שימושים
ציבור ובין שטחיהם 

לאורך  הפתוחים
   שעות היממה

 
פיתוח תוכנית  .3

עבודה לצמצום 
הפערים שאותרו 

ולפיתוח לאור 
 שזוהוהצרכים 

  

שכבות מידע  יצירת .4
אודות 

מבנים /מוקדים
לאזרח הוותיק 

 GIS-במערכת ה
כמו בתי (העירונית 

, דיור מוגן, אבות
מרכזים חברתיים 

לשימושם של ) ועוד
 בעלי המקצוע

  

איתור שטח מיועד  .5
למבני ציבור במזרח 

העיר באופן מיידי 
ועידוד הפקעת 

שטחים לשם בניית 
בית אבות ציבורי 

עם במזרח העיר 
מחלקות סיעודיות

   

גיוס משאבים  .6
למימון הכנת 

  

    

תפוקות ותוצאות  מטרות  תחום

  

מרחב 
ציבורי 

וסביבה 
  פיזית

הנגשת מבני 

ציבור 

והתאמתם 

לצורכי 

אזרחים 

  ותיקים 

  

1. 

2. 

3. 

  



       

    

אחריות 
  והובלה

  שותפים

התוכניות  ממשרדי 

ת ודרישה 
להפרשות שטחים 

יש לבחון 
עבודה עם המנהיגות 

לשימור הקשורים 
, למורשת המקומית

ו כמקור 
 

איתור והקצאת 
שטחים לתעסוקת 
� �
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  אבני דרך לביצוע  תפוקות ותוצאות

התוכניות  ממשרדי 
  ממשלה

   

איתור שטחים  .7
במזרח העיר  

ת ודרישה "בתבוע
להפרשות שטחים 
עבור מבני ציבור 

לצרכי אזרחים 
יש לבחון (ותיקים 

עבודה עם המנהיגות 
 ) המקומית

  

איתור מבנים  .8
לשימור הקשורים 
למורשת המקומית

" סיפור המקום"
ו כמקור "ושילוב הא

 מידע ולתעסוקה 
 

איתור והקצאת  .9
שטחים לתעסוקת 

�אזרחים ותיקים �

  

    

תפוקות ותוצאות  מטרות  תחום

  



       

    

אחריות 
  והובלה

  שותפים

ברחבי השכונות בהן 

ולבחון את תדירות 
התחבורה הציבורית 

 

המרכזיים הקרובים 

ולהתאים את מעברי 

זמן רמזור 
צמצום רוחב 

מיתון 

הציבורית 
את נושא הבטיחות 
בדרכים לאזרחים 
 ,

בעת העלאת והורדת 

מרכזים מסחריים 

 )ביטוח לאומי
  ,בתוך ובין השכונות

. ורובעיים

גיוס משאבים 
וחברות מוניות 

המחלקה 
לתחבורה 

  ציבורית 

המחלקה למדיניות  .1
 תכנון

 המחלקה לזקן .2

המחלקה לגיל  .3
 השלישי

מטה למינהלים  .4
 קהילתיים

 מנהלי רובע .5

 מחלקת נגישות .6

מטה הבטיחות  .7
 העירוני  

תוכנית אב  .8
 לתחבורה

מועצת הגמלאים  .9
 העירונית
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  אבני דרך לביצוע  תפוקות ותוצאות

תדירות גבוהה של קווי  
התחבורה הציבורית  

למרכזים עירוניים 
משכונות עם ריכוזי 

 אזרחים ותיקים גבוהים

  
אמצעי תחבורה  

באזורים בהם  משלימים
תדירות התחבורה 

פיתוח : כגון, נמוכה
, תחבורה חברתית

 ותקלנועישימוש ב
, במתחמים נבחרים
, אופניים חשמליות

  טלים ועודאשירותי ש
   

על כל שינוי מונגש מידע  
בקווי התחבורה כולל קו 

הרכבת הקלה בשפות 
ובאמצעי מדיה  שונות

 קלים לשימוש
 בטיחות בדרכים  

 פרדה ברורה ביןוה
, תוואים להולכי רגל

לבין תנועת רוכבי 
בין התנועה אופנים ל

 המוטורית בכביש
  

   

בטיחות הנוסעים  
באוטובוסים וברכבת 

הקלה בעת הנסיעה בהם 
 ובסביבת נסיעתם

  
מערך כריזה  

באוטובוסים וברכבת 
הקלה הודעה שנועדה 

לבקש מציבור הנוסעים 
לתת כבוד ומקום 

לאזרחים ותיקים לשבת 
 צורה בטוחהאו לעמוד ב

  
 
כרטיסיה מסובסדת  

למוניות בעיר עבור 
אזרחים ותיקים 

המתקשים להשתמש 
יש . בתחבורה ציבורית

לבחון מערך הסעות זה 
בעיקר בשעות הערב 
וכאפשרויות הסעה 

 .לאירועים
 

מיפוי היעדים  .1
המרכזיים עבור 
האזרח הוותיק 

ברחבי השכונות בהן 
ריכוז אזרחים 
ותיקים גבוה  

ולבחון את תדירות 
התחבורה הציבורית 

 והחניות בסביבה
  

מיפוי הצמתים  .2
המרכזיים הקרובים 

למרכזי 
פעילויות /מסחר

ברחבי השכונות 
ולהתאים את מעברי 

רוחב (החצייה 
ואורך פס חצייה 
גדולים מהרגיל 

זמן רמזור , )וצבועים
צמצום רוחב , ארוך

הכבישים שילוב 
אזרחים ותיקים 

מיתון "לבתכניות 
  "התנועה

  
  

 הטמעת  במערך .3
 לנהגים ההדרכה

הציבורית  בתחבורה
את נושא הבטיחות 
בדרכים לאזרחים 

, ותיקים הנוסעים
בעת העלאת והורדת 

נוסעים ובעת 
 הנסיעה עצמה

 

מיפוי מסלולי  .4
ההליכה ובחינת 
הקישוריות  בין 

מרכזים מסחריים 
שירותי ציבור ו

וקהילה בעיקר 
ו "המיועדים לא

ביטוח לאומי - כמו(
בתוך ובין השכונות

פארקים ובין 
ורובעייםעירוניים 

פיתוח תוכנית 
עבודה להשלמת 

 הפערים
 

גיוס משאבים  .5
וחברות מוניות 

  

    

תפוקות ותוצאות  מטרות  תחום

  

מרחב 
ציבורי 

וסביבה 
  פיזית

לקדם את 

ניידותו של 

האזרח הוותיק 

, כהולך רגל

כנהג וכנוסע 

בתחבורה 

ציבורית בתוך 

השכונה ובעיר 

בצורה בטוחה 

  ונגישה

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 



       

    

אחריות 
  והובלה

  שותפים

 

להרחבת 
תחומי הפעילות של 

בקלנועיות ברחבי 
השכונה ודיון עם 

סביבתיים במרחבי 

להיעזר במתנדבים 

אינטרנטי 

ואלצהיימר הרחבת 
שיתופי פעולה סביב 

מערך איתור נעדרים 
�ביחד עם המשטרה �

המחלקה 
לתכנון 

ופיתוח בר 
  קיימא

 עיר בריאה .1

 שכונה מקיימת .2

מטה המינהלים  .3
 הקהילתיים

 מחלקה לזקן .4

מחלקה לגיל  .5
 השלישי

 י"מנח .6
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  אבני דרך לביצוע  תפוקות ותוצאות

תמרורים ושלטים  
המסבירים על נסיעה 

בקלנועית ברחבי 
השכונה ובאופן שילובם 

, מדרכה(בנתיבי התנועה 
מעברי ,  אופניים שבילי

 )'חצייה ברחוב וכד
  

 להכנת כרטיסיה
 

גיוס משתתפים  .6
נוספים לפורום 

כשלסבתא אין "
להרחבת " גלגלים

תחומי הפעילות של 
  הפורום 

בחינת השימוש  .7
בקלנועיות ברחבי 
השכונה ודיון עם 
משרד התחבורה 

אודות שילובם 
במרחב הציבורי 

  ותימרור 

צמצום מפגעים  
סביבתיים של זיהום 

קרינה ורעש על פי , אויר
 עקרונות עיר מקיימת

בייחוד במרחבי 
 המגורים

  
תחושת ביטחון גבוהה  

של האזרח הוותיק 
 ברחוב ובמרחב הציבורי 

  
 
סל מורחב הניתן  

במסגרת קהילות 
 תומכות

  

אזרחים ותיקים נאמני  
המרחב הסביבתי 

במסגרת השכונות 
 והמינהלים הקהילתיים

  
 
סיירות שכונה שילוו   

אזרחים ותיקים 
למוקדי , למקומות מפגש

, ח"קו –ו "שירות לא
לבנק , ביטוח לאומי

  .ועוד
  

פעולות מיחזור בין  
 דוריות ופעולות חינוך

  

גיוס והכשרת  .2
אזרחים ותיקים 
כנאמני המרחב 

 הציבורי 

מיפוי מפגעים   .3
סביבתיים במרחבי 

ניתן (המגורים 
להיעזר במתנדבים 

נאמני המרחב 
ופיתוח ) הציבורי

תוכנית לטיפול 
 . בהם

 

פרסום עיתון  .4
אינטרנטי /מודפס

המרכז פעילויות 
בתחום איכות 

 הסביבה

שילוב אזרחים  .5
ותיקים בפעילות 

שכונה "תוכנית 
 "מקיימת

  

יש לבחון עבור  .6
אזרחים ותיקים 

נציה חולי דמ
ואלצהיימר הרחבת 
שיתופי פעולה סביב 

מערך איתור נעדרים 
ביחד עם המשטרה

  

  

    

תפוקות ותוצאות  מטרות  תחום

  

8. 

מרחב 
ציבורי 

וסביבה 
  פיזית

סביבה קידום 

פיזית מטופחת 

ונקייה 

על שתשפיע 

אורח חייהם 

ובריאותם של 

האזרחים 

הוותיקים 

תגביר את ו

תחושת 

הביטחון של 

האזרח הוותיק 

לשהות במרחב 

ולהשתתף 

  בפעילות

  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 



       

    

  )איסוף נתונים וכתיבת התכנית

  דמוגרפית תחזית

  יישוביים פרופילים
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  :רשימת שותפים

  :ירושלים "

איסוף נתונים וכתיבת התכנית, פיתוח ידע( מרכזת תכנון יישובי בירושלים

  מנחה איזורית

  יועצת ומנחה צוות תכנון סביבה פיזית, מתכננת ערים ואזורים

תחזית ;ועריכה כתיבה, עיבוד, נתונים איסוף - )יישובי

פרופילים תחום, וחיזוי בינלאומיים, חברתיים מחקרים, אברמסון

  ) 2013 אוגוסט עד( ובקרה הנחייה

  בתכנית מקצועי מנהל, וטכנולוגיה מידע אסטרטגי

  בתכנית מקצועית מנהלת, וציבוריות חברתיות

  התכנית מנהל, אסטרטגי

  ) 2013 מספטמבר החל( וניהולה העבודה של המקצועי

  :מ"בע וסביבה כלכלה, תכנון -" אורבניקס

  בכירים תכנון תהליכי ומנהלי מתכננים - שילה-דרורי

  פאנלס המחקר

  יזרעאל עמק

  ":חיים בגיל

  

  ותיקים לאזרחים

  )לשעבר(ותיקים  לאזרחים

  ההיגוי ועדת ומרכז המשרד 

  )לשעבר( ההיגוי וועדת ומרכז המשרד ל"

  ותכנון תקציב יחידת

  מקומיות לרשויות בכירה מרכזת

  

    

  

  נספחים. 6

  חברי הצוותים: 1נספח 

"בגיל חיים" התכנית צוות

מרכזת תכנון יישובי בירושלים, ר קרן מזוז"ד

מנחה איזורית, דורית בירן דקלבאום

מתכננת ערים ואזורים, חנה מורן

  

יישובי פרופיל( קיים מצב ח"דו

אברמסון יהודה אורנה ר"ד

  

הנחייה, והסקר התוצר פיתוח

אסטרטגי תכנון, ברבי אורן

חברתיות מערכות, לאור גילה ר"ד

אסטרטגי יועץ, לנגלבן קובי

  

המקצועי התהליך השלמת

אורבניקס"ב הבכיר הניהול צוות

  ל"מנכ, אפרת איריס

דרורי איריס, ניר-בר לואיס

  

המחקר מכון - בגיל חיים סקר

  

  פרויקט ניהול

עמק מפעם מנהלת, אילת אלה

  

חיים בגיל"לתוכנית  שותפים

  

  ותיקים לאזרחים המשרד

לאזרחים השר - אורבך אורי כ"ח

לאזרחים השר סגנית - נס לאה ר"ד

 ל"מנכ - סממה גלעד ד"עו

"מנכ - אזולאי אהרון ד"עו

יחידת מנהלת - קליגר קרינה

מרכזת - סוויסה- ברנד מיכל

  



       

    

  מקומי
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מקומי לשלטון המנהל ,מוניציפאלי למנהל בכיר אגף

  בריאות ממונה, חברה תחום

  "חיים בגיל"של התוכנית  משרדית

  הקליטה

  ת"התמ

  והגליל הנגב לפיתוח

  החינוך משרד, מבוגרים חינוך

  החינוך

  והספורט התרבות

  והספורט התרבות

  פנים לבטחון

  הרווחה

  התחבורה

  הבריאות

  והשיכון הבינוי משרד, נוף תחום

  לאומי ביטוח, לקשיש היעוץ

  ,לגרונטולוגיה החוג ראש - 

  יזרעאל עמק ז"מוא, המועצה

  תקווה-פתח עיריית, גימלאים מינהלת

  סים"

  ,וכפרי אזורי תכנון תחום

  הכפר

  מנהל, ופיתוח תקצוב

  הפנים

  אגף - וקליטה רווחה, לאומי

  

  לפיתוח הרשות, חברתי לפיתוח

  רקסי'והצ הדרוזי, הערבי

  בריאות ערים ארגון

  

    

  הפנים משרד

אגף מנהלת -  גולדשטיין מיכל

  

  המקומי השלטון מרכז

תחום ראש - מדר דיין רות ד"עו

  

משרדית-הבין ההיגוי ועדת חברי

הקליטה משרד - וולמן יפה

התמ משרד - שיינקמן ציפי

לפיתוח המשרד - יניב שטרן

חינוך אגף מנהלת - קורן מגי

החינוך משרד - לואי אילנה

התרבות משרד -  בוסתן עופר

התרבות משרד - טור ניר שלומית

לבטחון המשרד - חרמץ רונאל

הרווחה משרד - גיורא-בר מרים

התחבורה משרד - טלר אילנה

הבריאות משרד -  כהן אהרון

תחום מנהלת - גילת לוינגר

  ל"אש - רותם דרור

היעוץ אגף מנהלת - שלום ורה

 דורון )איסי(ישראל ' פרופ

  חיפה אוניברסיטת

המועצה ראש סגנית - פרידמן חנה

מינהלת מנהלת -  גאון דליה

"למתנ החברה - לוין יעקב

תחום מנהל - רענן אמויאל

הכפר ופיתוח החקלאות משרד

תקצוב תחום ראש - איתי קורן

הפנים משרד, מקומי שלטון

לאומי ביטוח רכז - דב בארי

  האוצר משרד, התקציבים

לפיתוח האגף ראש - רועי אסף

הערבי המגזר של חברתי -כלכלי

ארגון ר"יו -  דונחין מילכה

  

  

  



       

    

 הצוות ר"יו, 

 ירושלים

 ירושלים

 ירושלים

 ירושלים

   בוכרים-גאולה

 ירושלים עיריית
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  : רשימת שותפים לתוכנית בירושלים

  בעיריית ירושלים 

, ותיקים לאזרחים העיר ראש יועצת, לזקן המחלקה

 שותף-ר"יו, אסטרטגי לתכנון

 השלישי לגיל המחלקה

 קהילתיים למינהלים

 ופנאי חברה מינהל

 תכנון למדיניות מחלקה

 קהילתית עבודה

 תכנון למדיניות

 לזקן המחלקה

 השלישי לגיל

 ל"מנכ

 לשכונות העיר ראש

 תחום לפיבעיריית ירושלים  התכנון

 הצוות ר"יו, לתעסוקה העירונית

 הצוות ר"יו, לזקן במחלקה פרויקטים

   ירושלים עיריית, אסטרטגי לתכנון

ירושלים עיריית, עסקים לקידום אגף, עסקי לפיתוח

ירושלים עיריית, ופנאי תרבות, חברה מנהל, מנהיגות לפיתוח

ירושלים עיריית, ופנאי תרבות, חברה מנהל, מנהיגות

 ירושלים משרד, ירושלים מזרח לפיתוח

 ישראל וינט'ג, )ת"תב( בתנופה

  תעסוקה

 תעסוקה

ירושלים הגמלאים מועצת, אקדמאיים גמלאים הסתדרות

 ירושלים עיריית, קהילה מנהל, המתנדבים

 ירושלים י"מט, עסקי ופיתוח הדרכה

 שיפור מכון

 שיפור מכון

 ירושלים עיריית, הקליטה

גאולה קהילתי מינהל, בוכרים בשכונת לתיירות" פעם"

עיריית, התעסוקה רשות,  ועולים לאקדמאיים תעסוקה מרכז

 ישראל

 ציבור

 ירושלים עיריית, קהילה מינהל, לתכנון

  

    

רשימת שותפים לתוכנית בירושלים

 צוות ניהול תכנון מצומצם

המחלקה מנהלת -גולדברג אביבה

לתכנון האגף מנהל -ריבוש גיל

המחלקה מנהלת -כהן דבורה

למינהלים המטה מנהלת -וול איילה

מינהל, תכנון -גולדברג לואיס

מחלקה מנהל - אהרון עופר

עבודה מנהלת -אמסלם חני

למדיניות מחלקה - עמית דורון

המחלקה -מובשוביץ יונית

לגיל מחלקה -ברקוביץ אילנה

מנכ לשכת -שוורץ אורון יפעת

ראש יועצת -  זבידצקי יהודית

  

התכנון צוותי ארבעת חברי

 ותעסוקה כלכלה צוות

העירונית רשות מנהל -עמר חיים

פרויקטים מנהלת -   מובשוביץ יונית

לתכנון האגף, רפרנט - תורן ירון

לפיתוח מחלקה מנהל -סלמן אבי

לפיתוח מטה   -אהרון בן אורלי

מנהיגות לפיתוח מטה -יגור אפרת

לפיתוח היחידה - חטיב רנה

בתנופה תעסוקה - גורבט ראובן

תעסוקה ל"אש -גליק  יהודית

תעסוקה ל"אש -כהן מתת ענת

הסתדרות ר"יו -יוסף בן זאב

המתנדבים יחידת -אדלר רחל

 מנהלת - וולך-שאול מיכל

מכון ל"מנכ -  גלברט רפי ר"ד

מכון לית"מנכ - גלברט מנוחה

הקליטה רשות -   קליינמן ויולטה

" מרכז - ברינבאוים צבייה

מרכז מנהלת - רזניק ניצנה

ישראל וינט'ג, ת"תב - מלר  אתי

ציבור נציגת -ענת  בן שושנה

לתכנון מחלקה -פרבר  חגי



       

    

 ירושלים
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ירושלים עיריית, לתעסוקה העירונית הרשות, תעסוקה

 

 הצוות ר"יו, תכנון מדיניות

  הצוות ר"יו, תכנון למדיניות המחלקה

 תכנון למדיניות

 לתחבורה אב תוכנית

 העירוני הבטיחות

 קהילה מינהל, לזקן

 קהילה מינהל, קהילתית

 בריאה 

 קיימא בר ופיתוח לתכנון

 נגישות מחלקת

 ציבורית תחבורה

 "גלגלים אין לסבתא"

 הצוות ר"יו, ותרבות פנאי, חברה

 ותיקים לאזרחים העיר ראש ויועצת לזקן המחלקה

 השלישי לגיל המחלקה

 השלישי לגיל המחלקה מנהלת

 השלישי לגיל במחלקה

 לזקן המחלקה פרויקטים

 קהילתיות גינות

 ירושלים עיריית אסטרטגי לתכנון אגף  

 קהילתית

 הופמן

 ירושלים מזרח

 הקליטה

 

 לקשיש משגב עמותת לית

 קהילתית למנהיגות

 יובל קרית, השלישי לגיל המחלקה

 השלישי לגיל המחלקה

 השלישי לגיל המחלקה

 תכנון למדיניות המחלקה

 הגמלאים מועצת ר"ויו פרנקפורטר

 גוננים רווחה

  

    

תעסוקה רכזת - דרויאנוב  אווה

 

 ופיסי ציבורי מרחב צוות

מדיניות אגף -גרידינגר  עופר

המחלקה מנהל -אהרון  עופר

למדיניות המחלקה - עמית  דורון

תוכנית, מהנדס -רובין  ולדימיר

הבטיחות מטה -  ארליך סמדר

לזקן המחלקה - שדה יהודית

קהילתית עבודה - אבני שירה

 עיר מתאם -  רותם עמירם

לתכנון המחלקה - מעוז לירון

מחלקת   אבישר - מרום יעל

תחבורה מחלקת - כהן מזלית

" פורום מרכזת - ירון עמית

 

 וקהילה חברה צוות

חברה מינהל ראש -שרעבי יוסי

המחלקה מנהלת - גולדברג  אביבה

המחלקה מנהלת -כהן דבורה

מנהלת סגנית -'ברקוביץ אילנה

במחלקה מפקחת -מרדכי סיגל

פרויקטים מנהלת -מובשוביץ יונית

גינות -ק"איט צוויק אריאלה

 - אזולאי רפרנטית מוריאל

קהילתית עבודה -כרמון  מיכל

הופמן בית מנהל -סוקניק אורן

מזרח לפיתוח יחידה-לוין  יאיר

הקליטה רשות - יהודה בן עינת

 עידן עמותת -עופר יהודית

לית"מנכ -  שיף תמר

למנהיגות מטה -אהרון בן אורלי

המחלקה רכזת -גולדברג ליאורה

המחלקה רכזת -  מזור יפה

המחלקה רכזת - שחר סימה

 ציבור נציגת -דדש מיכל

המחלקה, מתכנן - עמית דורון

פרנקפורטר בית לית"מנכ - זיני סימה

רווחה לשכה -  כהן אסף



       

    

 הצוות ר"יו, וגיל בריאות

  כללית ח"קופ, 
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 י"מנח, בחינוך מתנדבים

 צפון רווחה לשכת

 הנציב ארמון 

 ירושלמי וכרטיס השירות לאיכות

 וגן ובית הכרם בית לשכת

 לשכונות העיר ראש

 סים"למתנ 

 ז"תלפ  רווחה

 בריא

בריאות פרויקט ומנהלת השלישי לגיל המחלקה מנהלת

 הצוות ר"יו, בריאה

 כללית ח"קופ, בריאות וקידום חינוך

 הבריאות משרד מחוזית גריאטרית 

 מאוחדת ח"קופ, בריאות קידום

 מאוחדת

 ירושלים עיריית, אסטרטגי לתכנון

 לאומית ח"קופ, )מ"יר( מנוהלת רפואה יחידת, אחראית

 וחרדית דתית לאוכלוסיה לקשיש משגב עמותת לית

 ל"אש, בריאות לקידום תוכניות

 ב"מלב עמותת 109 מוקד

 ב"מלב

 ירושלים מחוז הספורט

 המחוזית הבריאות לשכת, מחוזית בריאות מקדמת

 לאומית ח"קופ, מ"

 עידן

 ירושלים עיריית לזקן המחלקה, מידע מחלקת

 ירושלים עיריית, הציבור בריאות

 ירושלים עיריית הספורט רשות, ספורט מחלקת

, גריאטריה רכזת סיעוד סיכונים וניהול המטופל בטיחות

  

    

מתנדבים מנהלת -  גיל שרית

 חרדי ן"ח -אקרמן יוכבד

לשכת, ס"עו -ונדנברוק חדווה

 רווחה לשכת, ס"עו -ליאת

לאיכות האגף -עזריאלי דותן

לשכת, ס"עו - קויפמן שמרית

ראש יועצת -זבידצקי יהודית

 החברה -  יריב אתי

רווחה, ס"עו -מרקוביץ רינה

  

בריא חיים אורח קידום צוות

מנהלת סגנית -'ברקוביץ אילנה

בריאה עיר מתאם - רותם עמירם

חינוך מנהלת -זנזורי לוי אורית

 -בראונשטיין איזבלה ר"ד

קידום תחום מנהלת -לוי מלכה

מאוחדת ח"קופ, ס"עו -דבורה

לתכנון מחלקה -אזולאי מוריאל

 ציבור נציג -סקר יהודה

אחראית אחות - יזדי עופרה

לית"מנכ -  שיף תמר

תוכניות מנהלת -רוקוף יעל

מוקד מנהלת -  כהן כוכב

מלב עמותת - סגל נחמה ר"ד

הספורט מנהל מפקח -שטרית שי

מקדמת -  לייב נה'ג

"יר מנהל -הרש משה' פרופ

עידן עמותת ל"מנכ -טובי ברק

מחלקת מנהלת  כהן אתי

בריאות מנהלת - יוסף בן מנו אלה

מחלקת מנהלת - פיטרו ליאת

בטיחות רכזת -ציזלינג תמנה

 

  

  

  

  



       

    

  8 הנושא לקידום

ולשמש , נועדה לשמש מסגרת תכנונית לשילוב האזרחים הותיקים במרחב העירוני הבנוי

מסמך  .בטוח ונגיש לאזרחים ותיקים, 

  .זה מתבסס על מדיניות לקידום אזרחים ותיקים במרחב הפיזי והסביבתי לקראת יצירת עיר ידידותית גיל

המשלבת  בנייהעירוב יעודי קרקע ושימושים ומעודדת התחדשות עירונית ובכלל זה  

 םילופטהסבת : כגון(גמישות תפקודית בהתאמה לצרכים משתנים עתידיים 

זרחים שילוב  צרכי הא.  ומקיימת" 

,  בהם מרכזי מסחר ושירות(למרכזים שכונתיים 

שילוב צרכי , שילוב מגורים במתחמי מסחר ושירותים

פינוי , עיבוי-לרבות,שותפות ציבור האזרחים הוותיקים בתכנון פרויקטים של התחדשות עירונית 

במתן מענה אמיתי לצרכיהם  שיתוף האזרחים הוותיקים הינו עקרון בעל חשיבות גדולה

  :והדרת מבוגרים מהסיבות הבאות

הן בהיבט הכספי והן בפתרונות התכנוניים 

חסימת , אבק, רעש( סביבתיים מטרדים

 באופן הבנייה מרחבי את לארגן יש. העבודה

 .ובסמיכות אליו

לפרויקט מטעם התושבים  לצמצם עיכובים והתנגדויות

בינוי חייב להיעשות /ופינוי עיבויפיתוח פרויקטים של 

עבודות  על מנת למזער את השפעת, 

כדי להפחית חששות ולשלב את , יש לשתף אותם לגבי שלבי הפיתוח והבינוי

 .  

 סקהיהעהתכנון העתידי ו פרטי אתשירות זה יבחן ביחד אזרחים ותיקים 

תנועה  פתרונותו) שיכולים להימשך מספר שנים
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לקידום וצעדים פעולה עקרונות, לתכנון פיזי מותאם גיל

נועדה לשמש מסגרת תכנונית לשילוב האזרחים הותיקים במרחב העירוני הבנוי

, כמקום נעיםכלי לקבלת החלטות על מנת לשפר את המרחב הציבורי והפיזי 

זה מתבסס על מדיניות לקידום אזרחים ותיקים במרחב הפיזי והסביבתי לקראת יצירת עיר ידידותית גיל

  :להלן פירוט חמשת תחומי הליבה

 עירוב שימושים ותפקודים

 )'עיבוי וכד, בינוי /לרבות תוכניות פינוי ( התחדשות עירונית

עירוב יעודי קרקע ושימושים ומעודדת התחדשות עירונית ובכלל זה  עיר ידידותית גיל מאפשרת 

גמישות תפקודית בהתאמה לצרכים משתנים עתידיים , ומאפשרת עירוב שימושים ותכליות

" עיר בריאה"קידום עקרונות , )'בין שימושים וכד

למרכזים שכונתיים , מרחקי הליכה מותאמים: הוותיקים באמצעות קריטריונים של

שילוב מגורים במתחמי מסחר ושירותים, )'תחנות אוטובוסים וכד(למרכזי תחבורה 

  ).  'פעילויות וכד, לפי שעות(אזרחים ותיקים במבני ציבור 

שותפות ציבור האזרחים הוותיקים בתכנון פרויקטים של התחדשות עירונית 

שיתוף האזרחים הוותיקים הינו עקרון בעל חשיבות גדולה

והדרת מבוגרים מהסיבות הבאותנטריפקציה 'גחברתיים וסביבתיים של אזרחים ותיקים ובמניעת 

הן בהיבט הכספי והן בפתרונות התכנוניים  פרטיים יזמיםעל ידי  הוותיקים הדרת האזרחים

 .  המוצעים לטווח הארוך ולשלבי הביניים

מטרדיםמפגעים ו המטבעבנייה חדשה בלב הרקמה העירונית הקיימת יוצרת 

העבודה בסביבת כבד רכב של ותנועה פיתוחהנובעים מעבודות 

ובסמיכות אליו במתחםהמתגוררים  תיקיםוהו אזרחים

לצמצם עיכובים והתנגדויותשיתוף התושבים ומזעור הנזקים והמטרדים יאפשר 

 .וישתלב בצורה מיטבית במרחב העירוני הנתון

  :צעדים לקידום שותפות ציבור

פיתוח פרויקטים של : בתהליך התכנון ולאחריו כנסי שיתוף ציבור

, בשיתוף פעולה מלא עם התושבים ובעיקר עם האזרחים הותיקים

יש לשתף אותם לגבי שלבי הפיתוח והבינוי. הפיתוח והבינוי עליהם

. לאחר שינויים פיזיים במרחב הסביבתי, צורכיהם לרבות התמצאות

שירות זה יבחן ביחד אזרחים ותיקים  :עסקיתכנוני ו

שיכולים להימשך מספר שנים(פרטי התכנון לשלבי הביניים  לרבות

                                         
  .ואזורים ערים תכנון מורן -ר קרן מזוז וחנה מורן

  

    

  

לתכנון פיזי מותאם גיל הליבה תחומי :2 נספח 

 

נועדה לשמש מסגרת תכנונית לשילוב האזרחים הותיקים במרחב העירוני הבנויהמדיניות המוצגת להלן 

כלי לקבלת החלטות על מנת לשפר את המרחב הציבורי והפיזי 

זה מתבסס על מדיניות לקידום אזרחים ותיקים במרחב הפיזי והסביבתי לקראת יצירת עיר ידידותית גיל

להלן פירוט חמשת תחומי הליבה

  

  שימושי קרקע   1.1

עירוב שימושים ותפקודים •

 צפיפות •

התחדשות עירונית •

עיר ידידותית גיל מאפשרת 

ומאפשרת עירוב שימושים ותכליות

בין שימושים וכדניוד שטחים , מגוריםל

הוותיקים באמצעות קריטריונים של

למרכזי תחבורה , )גינה קטנה

אזרחים ותיקים במבני ציבור 

  

שותפות ציבור האזרחים הוותיקים בתכנון פרויקטים של התחדשות עירונית : ון פעולהעקר

שיתוף האזרחים הוותיקים הינו עקרון בעל חשיבות גדולה. ובינוי ובניה חדשה

חברתיים וסביבתיים של אזרחים ותיקים ובמניעת , הכלכליים

הדרת האזרחיםשל  חשש קיים )1

המוצעים לטווח הארוך ולשלבי הביניים

בנייה חדשה בלב הרקמה העירונית הקיימת יוצרת  )2

הנובעים מעבודות  ,)דרכים

אזרחיםיותאם לצורכי הש

שיתוף התושבים ומזעור הנזקים והמטרדים יאפשר  )3

וישתלב בצורה מיטבית במרחב העירוני הנתון

צעדים לקידום שותפות ציבור

כנסי שיתוף ציבור .1

בשיתוף פעולה מלא עם התושבים ובעיקר עם האזרחים הותיקים

הפיתוח והבינוי עליהם

צורכיהם לרבות התמצאות

תכנוני ו יעוץ רותיש .2

לרבות, המיועדת

                                                
8

ר קרן מזוז וחנה מורן"ד: כתבו 



       

    

אשר יתאימו  וזמניים חליפים מגורים

 .  של אזרחים ותיקים

של עותק להלן . פרסום חוברת כיס המסבירה לאזרחים ותיקים את עקרונות ההתקשרות עם יזמים

שהופץ במסגרת המחלקה לעבודה קהילתית 

 : במינהל קהילה בעירייה

http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/hitchadshut_ironit/madrich_pinuy_b

 )צורת דיור ומגורים

פיתוח תמהיל דירות מגוון בסמוך למקומות מרכזיים במרחב השכונתי או העירוני כדי לאפשר 

אלה אמורים לתת . תוכניות העתידיות למגורים

  . מעבר הורים עם ילדים ותושבים חדשים

 .יש לקדם עדיפות בדיור להשכרה עבור קבוצת האזרחים הוותיקים

 .דשיםלשלב דירות קטנות וכן דירות נגישות במתחמי הבניה הח

נוסע לוודא שהאזורים בהם מוצעים תוספת יחידות דיור יהיו נגישים עבור הולך רגל ו

 . 'קליניקות וכד, משרדים: כמו, מרחבים דירתיים עבודה מהבית

 . יש לשלב בתי דיור מוגן ובתי אבות במתחמי מגורים שכונתיים ובמרכז השכונה

-co", דיוריות: כמו ,לשלב פרויקטים ייחודיים לדיור לאזרחים ותיקים

מתמקד במרחב הפתוח המקשר בין הבתים ומעודד מפגש חברתי בין 

המודל מבוסס . ב ולמדינות נורדיות"המודל התפתח בדנמרק ויובא לארה

תשתיות , השתתפות בעיצוב השכונה, 

דוגמאות  .הול וקבלת ההחלטות משותף ללא היררכיה וללא חלוקת תקציבים

להלן קישור לאתר האגודה . לכך בישראל ניתן למצוא קומונה בקיבוצים העירוניים

ברחוב " הורים בית"כדוגמת משותפים 

 35מטרים לחדר וחצי של  28גודל הדיירות נע בין 
מעליות , גינון, לחודש כולל הסקה₪  1005תשלום חודשי על סך 
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מגוריםמציאת , )לאורך שלבי הפרויקט(תחבורתיים להתמצאות במרחב 

של אזרחים ותיקים והכלכליות ליותאהמנט, הפיזיות 

 .תכחלק מהתכנית המפורט תסקיר חברתי

פרסום חוברת כיס המסבירה לאזרחים ותיקים את עקרונות ההתקשרות עם יזמים

שהופץ במסגרת המחלקה לעבודה קהילתית  בינוי- מדריך עקרונות התקשרות עם יזם בפרויקטים של פינוי

במינהל קהילה בעירייה

http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/hitchadshut_ironit/madrich_pinuy_b

צורת דיור ומגורים, דירותגודל , תרב גילאייצירת שכונה (תמהיל דירות 

 מגורים מתאימים דפוסי מיקום מרחבי דיור ו

 

פיתוח תמהיל דירות מגוון בסמוך למקומות מרכזיים במרחב השכונתי או העירוני כדי לאפשר 

תוכניות העתידיות למגוריםב דירותשל גודל וסוג לייצר תמהיל יש 

מעבר הורים עם ילדים ותושבים חדשים, משפרי דיורביחד עם מענה לאוכלוסייה הוותיקה 

יש לקדם עדיפות בדיור להשכרה עבור קבוצת האזרחים הוותיקים

לשלב דירות קטנות וכן דירות נגישות במתחמי הבניה החיש 

לוודא שהאזורים בהם מוצעים תוספת יחידות דיור יהיו נגישים עבור הולך רגל ו

  .  תחבורה ציבורית

מרחבים דירתיים עבודה מהביתאפשר שילוב בליש  

יש לשלב בתי דיור מוגן ובתי אבות במתחמי מגורים שכונתיים ובמרכז השכונה -

לשלב פרויקטים ייחודיים לדיור לאזרחים ותיקיםיש  -פרויקטים ייחודיים

Co-housing    מתמקד במרחב הפתוח המקשר בין הבתים ומעודד מפגש חברתי בין

המודל התפתח בדנמרק ויובא לארה, אנשים כתפיסה של קהילתיות

, השתתפות הדיירים בבניית המרחב השכונתי: על שישה מאפיינים

הול וקבלת ההחלטות משותף ללא היררכיה וללא חלוקת תקציביםני , עצמי

לכך בישראל ניתן למצוא קומונה בקיבוצים העירוניים

www.cohousing.org/what_is_cohousing 

משותפים  םיש לבחון אפשרויות של דיור מאורגן בבנייני

 9.בירושלים

                                         

גודל הדיירות נע בין ) דירות ריקות 2דיירים ויש  40כיום מתגוררים (דירות  36
תשלום חודשי על סך הדיירים משלמים . הדירות בבעלות פרטית של הדיירים

  

    

תחבורתיים להתמצאות במרחב 

 ליכולותלצרכים ו

תסקיר חברתיהכנת  .3

פרסום חוברת כיס המסבירה לאזרחים ותיקים את עקרונות ההתקשרות עם יזמים - מידע .4

מדריך עקרונות התקשרות עם יזם בפרויקטים של פינוי

במינהל קהילה בעירייה

http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/hitchadshut_ironit/madrich_pinuy_b

inuy.pdf 

  
  

 דיור  1.2

תמהיל דירות  •

מיקום מרחבי דיור ו •

 סוגי בניינים •

פיתוח תמהיל דירות מגוון בסמוך למקומות מרכזיים במרחב השכונתי או העירוני כדי לאפשר : עקרון הפעולה

  ".הזדקנות במקום"

  

   :צעדים לקידום

יש  -תמהיל ומגוון )1

מענה לאוכלוסייה הוותיקה 

יש לקדם עדיפות בדיור להשכרה עבור קבוצת האזרחים הוותיקים -דיור להשכרה )2

יש  -דירות קטנות )3

לוודא שהאזורים בהם מוצעים תוספת יחידות דיור יהיו נגישים עבור הולך רגל ויש  - נגישות )4

תחבורה ציבוריתב

 -עירוב שימושים )5

-שילוב דיור יעודי )6

פרויקטים ייחודיים )7

housing "ועוד .housing 

אנשים כתפיסה של קהילתיות

על שישה מאפיינים

עצמיניהול , משותפות

לכך בישראל ניתן למצוא קומונה בקיבוצים העירוניים

www.cohousing.org/what_is_cohousing:האמריקאית

יש לבחון אפשרויות של דיור מאורגן בבנייני -דיור מאורגן )8

בירושלים 33בוסתנאי 

                                                

9
36יש " בית הורים"בבניין  

הדירות בבעלות פרטית של הדיירים. מטרים



       

    

יש לבחון היערכות של הסביבה הפיזית לגידול בחולי במחלות דמנטיות  ואלצהיימר שמתאפיינות 

 :דוגמא לכפר מגורים ייחודי שנבנה בהולנד ראו בקישור הבא

http://gizmodo.com/inside-an-amazing  

 .)ועוד גינות קהילתיות

, תאורה , כיסאות ,ספסלים(ריהוט רחוב 

לאזרחים ותיקים במרחב  פעילות קהילתית

 במרחב העירוני ידידותי לאזרחים ותיקים לוקח בחשבון את היכולת לקיים 

המרחב הציבורי לאזרח הוותיק הוא נגיש 

יכולת .  התמצאותו קהילתיותהמקנה תחושת 

גודל , של צירים ראשיים ומשניים והיררכיה

, מסחרייםמרכזים , בתוך השכונות למקומות מפגש של אזרחים ותיקים

באמצעות מדרכות ושבילים בעלי רוחב מתאים ובהתאמה לכללי 

יש לוודא כי המרחב . תוך הפרדה ברורה בין רוכבי אופניים והולכי רגל

W ( יש למפות את מידות  המדרכות

  .בשכונות בהן מרוכזים  אזרחים ותיקים ובמוקדים המרכזים אזרחים ותיקים

בעיקר בשל הטופוגרפיה המשתנה בעיר יש לבחון צמתים 

  ).מרכזים ורחובות משופעים ומדורגים בהם נדרשים מסעדי יד

 ).שניתן לשבת בהם בנוחות ולהתרומם מהם בביטחון

, אחראים על גינות קהילתיות: כמו,  המרחב הציבורי

 .תחנות אוטובוסים

                                                                                 
במסגרת העמותה . פעילות משותפת וחגיגת חגים במועדון חברתי

אחוז (פתרון כזה יסייע בעיקר לאזרחים ותיקים ולנשים אזרחיות ותיקות המתגוררות בגפן 
ואחוז הנשים היהודיות הגרות , )12%לעומת 

לאומי -לקט נתונים לרגל יום האישה הבין -2014
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יש לבחון היערכות של הסביבה הפיזית לגידול בחולי במחלות דמנטיות  ואלצהיימר שמתאפיינות 

דוגמא לכפר מגורים ייחודי שנבנה בהולנד ראו בקישור הבא. בהידרדרות קוגניטיבית

amazing-village-designed-just-for-people-with

 

גינות קהילתיות - כגון, גינון חברתי, גינון וטיפוח(שטחים ציבוריים פתוחים 

ריהוט רחוב , מדרכות, זמני רמזור, מעברי חצייה, חתך הרחוב

 .רכיבה/נתיבי הליכה, תחנות הסעה

 .)יםתכליתי-רב יםמרכז, שכבתיים- משולבים ורב

פעילות קהילתיתולדוריים רב , למפגשים חברתיים "מקום

ידידותי לאזרחים ותיקים לוקח בחשבון את היכולת לקיים  עירוני-עקרונות תכנון למרחב ציבורי

המרחב הציבורי לאזרח הוותיק הוא נגיש . בטוחה ונעימה, רב דוריתבסביבה  בדידות להפיג

המקנה תחושת  בכל שעות היממה ועונות השנה וחברתי

והיררכיה" גריד"ההתמצאות של האזרח הוותיק במרחב העירוני תלויה עיצוב 

  .ואיכות החללים הציבוריים

  : צעדים לקידום בתחום שטחים ציבוריים פתוחים והרחוב

למקומות מפגש של אזרחים ותיקים הנגישות לטפח ולשדרג את

באמצעות מדרכות ושבילים בעלי רוחב מתאים ובהתאמה לכללי  םומטרופוליטאניי עירוניים

תוך הפרדה ברורה בין רוכבי אופניים והולכי רגל, םהנגישות האוניברסאליי

 :מבחינת תאם לאזרח הוותיקוהציבורי יהיה נגיש ומ

Walkability(הליכות  כדי לייצר מדרכות -רוחב מדרכות

בשכונות בהן מרוכזים  אזרחים ותיקים ובמוקדים המרכזים אזרחים ותיקים

בעיקר בשל הטופוגרפיה המשתנה בעיר יש לבחון צמתים (מסעדי יד ותומכים בעליות ובירידות 

מרכזים ורחובות משופעים ומדורגים בהם נדרשים מסעדי יד

  .בקרבת המקום

  . הצללה

שניתן לשבת בהם בנוחות ולהתרומם מהם בביטחון(ספסלים מותאמים 

 . ברזיות נגישות

המרחב הציבורי פיתוח וטיפוחאזרחים ותיקים בפעילויות 

תחנות אוטובוסיםגינון וטיפוח חזות , מתקני כושר בטבעטיפוח 

                                                                                                                        
פעילות משותפת וחגיגת חגים במועדון חברתי, ת הוריםמידי שנה בוחרים ועד ומקיימים אסיפו

פתרון כזה יסייע בעיקר לאזרחים ותיקים ולנשים אזרחיות ותיקות המתגוררות בגפן . אמהות בית ואב בית
לעומת  32%(מן האחוז בקרב הגברים  3גדול פי  ומעלה הגרות לבד

2014מרץ , ס"לממתוך ה.)3%- כ(גדול מאחוז הנשים הערביות הגרות בגפן 

  

    

יש לבחון היערכות של הסביבה הפיזית לגידול בחולי במחלות דמנטיות  ואלצהיימר שמתאפיינות  )9

בהידרדרות קוגניטיבית

 with-1526062373

  

  

 מרחב ציבורי עירוני 1.3

שטחים ציבוריים פתוחים  •

חתך הרחוב :הרחוב •

תחנות הסעה, הצללה

משולבים ורב(מבני ציבור  •

מקום"יצירת  : עקרון הפעולה

  . הציבורי
עקרונות תכנון למרחב ציבורי

להפיג, מפגשים חברתיים

וחברתי חוויתי עושרבעל , ונצפה

ההתמצאות של האזרח הוותיק במרחב העירוני תלויה עיצוב 

ואיכות החללים הציבוריים

  

צעדים לקידום בתחום שטחים ציבוריים פתוחים והרחוב

לטפח ולשדרג את יש )1

עירונייםפארקים 

הנגישות האוניברסאליי

הציבורי יהיה נגיש ומ

רוחב מדרכות  .א

בשכונות בהן מרוכזים  אזרחים ותיקים ובמוקדים המרכזים אזרחים ותיקים

מסעדי יד ותומכים בעליות ובירידות   .ב

מרכזים ורחובות משופעים ומדורגים בהם נדרשים מסעדי יד

בקרבת המקום תחניו  .ג

הצללהותאורה   .ד

ספסלים מותאמים   .ה

ברזיות נגישות  .ו

אזרחים ותיקים בפעילויות יש לשלב  )1

טיפוח , חקלאיותגינות 

                                           
מידי שנה בוחרים ועד ומקיימים אסיפו. ומים חמים

אמהות בית ואב ביתשתי מועסקים 
ומעלה הגרות לבד 65הנשים בישראל בגיל 

גדול מאחוז הנשים הערביות הגרות בגפן ) 10%-כ(בגפן 
2014 . 



       

    

אל המרכזים המסחריים המובילים את הולך הרגל 

במבני גינות קהילתיות וגינות חקלאיות שניתן לשלבם 

במסגרת הגינות ניתן לקיים פעילויות  .

  .נקיים ופתוחים לציבור ברחבי העיר ובפארקים

 .הצללה ולנקודות מיםל, 

4.4  

העשויים ) קופות חולים, כמו(של מבנים לשירותי ציבור כלליים וייעודיים 

 . להשתלב באתרים רב תכליתיים שיקדמו מפגש בין דורי וקהילה תומכת

של אזרחים גבוה בהן קיים ריכוז בדגש על שכונות 

גמישות ועירוב שימושים זאת על מנת לבחון 

 שיזמים להבטיח(במבני ציבור  גדול מחסור

מבני במסגרת מיפוי . בעיקר באזורי מגורים של אזרחים ותיקים

 . יש לבחון את מידת נגישות המבנים לצרכי אזרחים ותיקים כולל מבנים בפיתוח ובתכנון

שיספקו מגוון רב של שירותים לאזרחים 

גינה , מרכז מסחרי, מועדון לקשיש/לשכת רווחה

דוגמא רלוונטית היא . לוח מודעות ויהיו נגישים לתחבורה ציבורית במרחק הליכה קטן

מדריך להנגשת ספריות בעיר  1ראו נספח 

כמו (נית העירו GIS-מבנים לאזרח הוותיק במערכת ה

 .לשימושם של בעלי המקצוע

פיתוח מתחמי תעסוקה בפריסה רחבה בעיר תאפשר נגישות של אזרחים 

האזרחים הוותיקים עשויים להוות חלק מכוח העבודה בשטחי 

, כי תעסוקה סביב פעילות המוזיאונים ומוסדות להשכלה גבוהה

לשימור בעיר עשויים להיות מקומות ראויים לשילוב תעסוקת 

אזרחים ותיקים המתגוררים  שילוב 

תושבים אלה יכולים להשתלב במיזמי תיירות כמספרי 

. או התנדבות/זהו נדבך תעסוקתי נוסף שיכול לכלול מרכיב הכנסה ו

ברחוב טלביה נפתח בשנה האחרונה כמרכז 

עיצוב וטכנולוגיה וניתן לשלב בו אזרחים ותיקים שהתגוררו בסביבות המבנה עוד מילדותם 

    

70  

    

המובילים את הולך הרגל ומדרכות  שביליםבין קישוריות שישנן 

גינות קהילתיות וגינות חקלאיות שניתן לשלבם  ,כיסגינות : כגון, קטנותגינות יש לפתח ולטפח 

.בין דורייםציבור כמענה ומקום מפגש לאזרחים וותיקים ולמפגשים 

 .חברתיות במגוון נושאים

ברחבי העיר ובפארקיםוברזיות שירותים ציבוריים לוודא שקיימים 

, )בעיקר בשעות הלילה( לתאורה, )בגובה מתאים( לספסלים

4.4ראו סעיף : במרחב הציבורי ת הולכי רגלתנועצעדים לקידום תחום 

   :תעסוקה ותיירות, ציבורושירותי מבני צעדים לקידום בתחום 

של מבנים לשירותי ציבור כלליים וייעודיים  בחינה פרוגרמתית

להשתלב באתרים רב תכליתיים שיקדמו מפגש בין דורי וקהילה תומכת

בדגש על שכונות ) הקיימים והמתוכננים( למפות את מבני הציבור

זאת על מנת לבחון  .ולבחון את התאמתם לצרכי האזרחים הותיקים

  . לאורך שעות היממה במבני ציבור ובין שטחיהם הפתוחים

מחסור קיים שם העיר במזרח שונים קהילה לצרכי

 ). שונים קהילה לשירותי קרקעות או בנויים

בעיקר באזורי מגורים של אזרחים ותיקים, בעיר להנגיש את מבני הציבור

יש לבחון את מידת נגישות המבנים לצרכי אזרחים ותיקים כולל מבנים בפיתוח ובתכנון

שיספקו מגוון רב של שירותים לאזרחים  )one-stop-shop( תכליתיים-מבנים רביש לבחון הקמת 

לשכת רווחה/מוקד לזקן, בנק, המרכזים יכללו סניף דואר

לוח מודעות ויהיו נגישים לתחבורה ציבורית במרחק הליכה קטן

ראו נספח (כמבנה שכונתי הפעיל לאורך שעות היום  בספריות

מבנים לאזרח הוותיק במערכת ה/אודות מוקדים הטמעת שכבות מידע

לשימושם של בעלי המקצוע) מרכזים חברתיים ועוד, דיור מוגן

פיתוח מתחמי תעסוקה בפריסה רחבה בעיר תאפשר נגישות של אזרחים : תעסוקהפיתוח נישות 

האזרחים הוותיקים עשויים להוות חלק מכוח העבודה בשטחי . ותיקים אליהם מכלל השכונות בעיר

כי תעסוקה סביב פעילות המוזיאונים ומוסדות להשכלה גבוהה יצוין. מסחר ותיירות

לשימור בעיר עשויים להיות מקומות ראויים לשילוב תעסוקת  אתרים ומבנים, מוקדי דת ותרבות

 . האזרחים הוותיקים

 –שילוב אזרחים ותיקים במיזמי שימור מבנים היסטוריים 

תושבים אלה יכולים להשתלב במיזמי תיירות כמספרי . באזורי שימור כחלק ממורשת המקום

זהו נדבך תעסוקתי נוסף שיכול לכלול מרכיב הכנסה ו. סיפורים לתיירים ולחוקרים

ברחוב טלביה נפתח בשנה האחרונה כמרכז ) בית החולים למצורעים לשעבר(מתחם הנסן 

עיצוב וטכנולוגיה וניתן לשלב בו אזרחים ותיקים שהתגוררו בסביבות המבנה עוד מילדותם 

 .כמספרי  סיפור האתר

  

    

שישנן יש לוודא  )2

 . והקהילתיים

יש לפתח ולטפח  )3

ציבור כמענה ומקום מפגש לאזרחים וותיקים ולמפגשים 

חברתיות במגוון נושאים

לוודא שקיימים יש  )4

לספסליםיש לדאוג  )5

צעדים לקידום תחום  )6

צעדים לקידום בתחום 

בחינה פרוגרמתיתיש לערוך  )1

להשתלב באתרים רב תכליתיים שיקדמו מפגש בין דורי וקהילה תומכת

למפות את מבני הציבוריש  )2

ולבחון את התאמתם לצרכי האזרחים הותיקיםותיקים 

במבני ציבור ובין שטחיהם הפתוחים

לצרכי יש להתייחס )3

בנויים שטחים יקצו

להנגיש את מבני הציבוריש  )4

יש לבחון את מידת נגישות המבנים לצרכי אזרחים ותיקים כולל מבנים בפיתוח ובתכנון הציבור

יש לבחון הקמת  )5

המרכזים יכללו סניף דואר. ותיקים

לוח מודעות ויהיו נגישים לתחבורה ציבורית במרחק הליכה קטן, וריתציב

בספריותשימוש 

 ). ניו יורק

הטמעת שכבות מידעיש לבחון  )6

דיור מוגן, בתי אבות

פיתוח נישות  )7

ותיקים אליהם מכלל השכונות בעיר

מסחר ותיירות, התעסוקה

מוקדי דת ותרבות

האזרחים הוותיקים

שילוב אזרחים ותיקים במיזמי שימור מבנים היסטוריים  )8

באזורי שימור כחלק ממורשת המקום

סיפורים לתיירים ולחוקרים

מתחם הנסן , דוגמא לכך

עיצוב וטכנולוגיה וניתן לשלב בו אזרחים ותיקים שהתגוררו בסביבות המבנה עוד מילדותם , מדיה

כמספרי  סיפור האתר

  



       

    

בתחבורה ציבורית בתוך כנהג וכנוסע 

עבור האזרח הוותיק ולבחון את תדירות התחבורה 

בתוך ובין  ,מרכזים מסחריים וקהילתיים

בעיקר (  תוך השכונות עצמןלמרכזים עירוניים כמו שוק מחנה יהודה וכן ב

פיתוח תחבורה : כגון, באזורים בהם תדירות התחבורה נמוכה

שירותי , אופניים חשמליות, במתחמים נבחרים

ושלטים המסבירים על נסיעה בקלנוע במרחבי השכונה 

 .כמערך משלים לתחבורה הציבורית

מערכת הסעת ההמונים נותנת מענה נגיש ובטוח לאוכלוסייה הוותיקה לחלקי העיר השונים וחשוב 

ובאמצעי מדיה קלים  על כל שינוי בקווי התחבורה כולל קו הרכבת הקלה בשפות שונות

רגל תוך הפרדה ברורה בין המדרכה לבין התנועה 

פעילויות במרחבי /יש למפות מהם הצמתים המרכזיים הקרובים למרכזי מסחר

, מן רמזור ארוךז, )רוחב ואורך פס חצייה גדולים מהרגיל וצבועים

 . "מיתון התנועה

 מערך. יש לקדם את בטיחות הנוסעים באוטובוסים וברכבת הקלה בעת הנסיעה בהם ובסביבת נסיעתם

הציבורית צריך להסב את תשומת ליבם של הנהגים לבטיחות האזרחים 

אחריות . בעת העלאת והורדת נוסעים ובעת הנסיעה עצמה

ניתן להרחיב את משתתפי פורום . 

אוד ביחס רמת המינוע בישראל נמוכה מ(נמוכה מהממוצע הארצי  
לכך יש משמעות על הניידות במרחב ולכן שיפור התחבורה הציבורית בעיר והנגשתה יסייע לאוכלוסייה בכלל 
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 תנועה ותחבורה

 הולכי רגל, נהיגה, קלנועים, מסלולי אופנים: 

 והרכבת הקלה תחבורה ציבורית

 ומשלים פתרונות תחבורה מתקדמים

 מידע נגיש לגבי מערך התחבורה הציבורית בעיר 

כנהג וכנוסע , יש לאפשר את ניידותו של האזרח הוותיק כהולך רגל

  10.השכונה ובעיר בצורה בטוחה ונגישה

עבור האזרח הוותיק ולבחון את תדירות התחבורה  היעדים המרכזייםיש למפות במרחבי השכונה את 

  .הציבורית והחניות שמסביבם

מרכזים מסחריים וקהילתייםעבור הולכי הרגל בין שישנן מסלולים מקשרים 

 . םומטרופוליטאנייפארקים עירוניים 

למרכזים עירוניים כמו שוק מחנה יהודה וכן ב את תדירות הקווים

  ).בשכונות מזרח העיר ובשכונות חרדיות

באזורים בהם תדירות התחבורה נמוכה אמצעי תחבורה משלימים

במתחמים נבחרים )ראה פירוט בהמשך פרק זה(ם קלנועישימוש ב

ושלטים המסבירים על נסיעה בקלנוע במרחבי השכונה  הוספת תמרוריםיש לבחון  

  ובאופן שילובם בנתיבי הכביש

כמערך משלים לתחבורה הציבורית" החנה וסע"וחניוני  מערך החניונים הציבוריים

מערכת הסעת ההמונים נותנת מענה נגיש ובטוח לאוכלוסייה הוותיקה לחלקי העיר השונים וחשוב 

 . רבים קווים שתהיה ללא חילופי

על כל שינוי בקווי התחבורה כולל קו הרכבת הקלה בשפות שונות מידע

רגל תוך הפרדה ברורה בין המדרכה לבין התנועה היש לוודא תנאים בטיחותיים להולך : 

יש למפות מהם הצמתים המרכזיים הקרובים למרכזי מסחר. המוטורית בכביש

רוחב ואורך פס חצייה גדולים מהרגיל וצבועים(השכונות ולהתאים את מעברי החצייה 

מיתון התנועה"לשילוב אזרחים ותיקים בתכניות . צמצום רוחב הכבישים

יש לקדם את בטיחות הנוסעים באוטובוסים וברכבת הקלה בעת הנסיעה בהם ובסביבת נסיעתם

הציבורית צריך להסב את תשומת ליבם של הנהגים לבטיחות האזרחים  בתחבורה לנהגים

בעת העלאת והורדת נוסעים ובעת הנסיעה עצמה, הוותיקים בעת הנסיעה בתחבורה הציבורית

. הנהג הינה לבטיחות הנוסעים כמו גם להולכי הרגל בסביבתו

                                         
נמוכה מהממוצע הארצי  ) תושבים 1000רכבים ל 182(יודגש כי רמת המינוע בירושלים 

לכך יש משמעות על הניידות במרחב ולכן שיפור התחבורה הציבורית בעיר והנגשתה יסייע לאוכלוסייה בכלל 

  

    

 

תנועה ותחבורה ,ניידות  1.4

: נתיבי ניידות •

תחבורה ציבורית •

פתרונות תחבורה מתקדמיםמערך  •

מידע נגיש לגבי מערך התחבורה הציבורית בעיר  •

 

יש לאפשר את ניידותו של האזרח הוותיק כהולך רגל: עקרון הפעולה

השכונה ובעיר בצורה בטוחה ונגישה

   :צעדים לקידום

יש למפות במרחבי השכונה את  )2

הציבורית והחניות שמסביבם

שישנן מסלולים מקשרים  יש לוודא )3

פארקים עירוניים ובין   ,השכונות

את תדירות הקוויםיש להגביר  )4

בשכונות מזרח העיר ובשכונות חרדיות -

אמצעי תחבורה משלימיםלבחון יש  )5

שימוש ב, חברתית

 .לים ועודאשאט

ובאופן שילובם בנתיבי הכביש

מערך החניונים הציבורייםיש לבחון את  )6

מערכת הסעת ההמונים נותנת מענה נגיש ובטוח לאוכלוסייה הוותיקה לחלקי העיר השונים וחשוב 

שתהיה ללא חילופי

מידעלהנגיש יש  )7
 . ימושלש

: בטיחות בדרכים )8

המוטורית בכביש

השכונות ולהתאים את מעברי החצייה 

צמצום רוחב הכבישים

יש לקדם את בטיחות הנוסעים באוטובוסים וברכבת הקלה בעת הנסיעה בהם ובסביבת נסיעתם )9

לנהגים ההדרכה

הוותיקים בעת הנסיעה בתחבורה הציבורית

הנהג הינה לבטיחות הנוסעים כמו גם להולכי הרגל בסביבתו

                                                
10

יודגש כי רמת המינוע בירושלים  
לכך יש משמעות על הניידות במרחב ולכן שיפור התחבורה הציבורית בעיר והנגשתה יסייע לאוכלוסייה בכלל ) למדינות אירופה ואמריקה

  .ולאוכלוסייה הוותיקה בפרט



       

    

מסגרת המחלקה לזקן כפורום רב משתתפים בתחום תחבורה וניידות 

 .במסגרת הפורום פיתחו מודולה להכשרת נהגי אגד חדשים למתן שירות לגיל השלישי

ניתן . של אזרחים ותיקים בתחנות ההסעה ובנסיעה בתחבורה ציבורית

 .  אלימות ללא

 תלטופוגרפיבין מרכזים מסחריים לבין תחנות הסעה או מוקדי מגורים 

. בעיר עבור אזרחים ותיקים כרטיסיה למוניות

ם ותיקים קיבלו בסבסוד כרטיסיה שניתנת להטענה עבור שימוש במוניות 

 ).כרטיסיה זו משמשת אזרחים ותיקים ואוכלוסיה מוגבלת

יש לקחת בחשבון שהמרחב הציבורי מהווה מקום בו 

יש למפות מסלולים  11.בשל בעיות הקשורות לשווי משקל ולמהירות תגובה

 . עם מכשולים במרחב הציבורי ולקדם תוכנית להתקנת מעקים ולהקטנת המפגעים

    כלי לאשימוש ב). ולאוכלוסיות מוגבלות

אין חוק או הסדר , כיום .בלבד תםחציי

השימוש המותר הוא במדרכות אך ככל שהיא אינה 

ת מוצע לערב פעילות עם המועצה הלאומית לבטיחו

בדרכים ועם מטות הבטיחות ברשות המקומית כדי לבחון נושא זה לטווח הארוך בייחוד עם הגידול בתוחלת 

ניתן לייחס זאת בעיקר למבנה ו, כמות הקלנועים בירושלים אינו גדול

מגיע לבית הלקוח ונותן הדרכה בנוגע לצד 

  :יש לבחון, לאור זאת ).'התנהגות בסיבובים וכד

בייחוד לאלו ללא (שוכר קלנוע הכולל הדגשים בטיחותיים 
 . יש לשים לב שרכישת קלנוע אינו מותנה באישור רפואי כלשהו

גבי היקף השימוש בקלנוע בירושלים ולבחון האם זהו 
לאור ). קוגניטיבית ועוד, מנטאלית, מבחינה כלכלית

��.שימוש בקלנוע באמצעות תקנות עירוניות

למפות מהם הנושאים שאזרחים ותיקים ברכבת הקלה זקוקים למעני שירות מידי ומענה 

מודעות לנפילות בניו יורק הקימו פורום להעלאת ה

  

ידה בירושלים עם אחת החברות המשווקות נמכרו על 
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מסגרת המחלקה לזקן כפורום רב משתתפים בתחום תחבורה וניידות שהוקם ב "כשלסבתא אין גלגלים

במסגרת הפורום פיתחו מודולה להכשרת נהגי אגד חדשים למתן שירות לגיל השלישי

של אזרחים ותיקים בתחנות ההסעה ובנסיעה בתחבורה ציבורית תחושת הביטחון

ללא עיר מצלמות, ב"זה משמרות:וקיים כמ אבטחה להשתמש במערך

בין מרכזים מסחריים לבין תחנות הסעה או מוקדי מגורים  מרחקי הליכהיש להתאים את 

  .ולאקלים

כרטיסיה למוניותיש לבחון פיתוח , כמערך משלים לתחבורה ציבורית

ם ותיקים קיבלו בסבסוד כרטיסיה שניתנת להטענה עבור שימוש במוניות בעיר ניו יורק אזרחי

כרטיסיה זו משמשת אזרחים ותיקים ואוכלוסיה מוגבלת(העיר כדי להבטיח להם ניידות מרבית 

יש לקחת בחשבון שהמרחב הציבורי מהווה מקום בו  - נפילות ואי שיווי משקלמניעת 

בשל בעיות הקשורות לשווי משקל ולמהירות תגובה  האזרח הוותיק מרבה ליפול

עם מכשולים במרחב הציבורי ולקדם תוכנית להתקנת מעקים ולהקטנת המפגעים

ולאוכלוסיות מוגבלות(לאזרחים וותיקים משמש ככלי תחבורתי 

חציישם אלא ל, מוגדר ככלי שלא נע בכבישיםמאחר והוא 

השימוש המותר הוא במדרכות אך ככל שהיא אינה . לגבי שימוש בכלי זה וניכר הבלבול לגבי אופן השימוש בו

מוצע לערב פעילות עם המועצה הלאומית לבטיחו. הנסיעה מתבצעת בכביש –ברוחב המתאים או אינה נגישה 

בדרכים ועם מטות הבטיחות ברשות המקומית כדי לבחון נושא זה לטווח הארוך בייחוד עם הגידול בתוחלת 

  .החיים וגידול באוכלוסיית המבוגרים

כמות הקלנועים בירושלים אינו גדול, 12לפי נתוני המטה לבטיחות בעירייה

מגיע לבית הלקוח ונותן הדרכה בנוגע לצד אשר נציג החברה י "נעשה ע יםלרוכשההדרכות 

התנהגות בסיבובים וכד, מהירות הנסיעה(טכני עם התייחסות לפן הבטיחותי 

שוכר קלנוע הכולל הדגשים בטיחותיים /מערך הדרכה לנהיגה נכונה ובטיחות לרוכש
יש לשים לב שרכישת קלנוע אינו מותנה באישור רפואי כלשהו

 תשתית המדרכות באזורים בהם השימוש בקלנוע תדיר ושכיח 

גבי היקף השימוש בקלנוע בירושלים ולבחון האם זהו יש לערוך מיפוי בשילוב עם תוכנית אב לתחבורה ל
מבחינה כלכלית(פתרון תחבורתי הולם ומתאים לאזרחים ותיקים 

שימוש בקלנוע באמצעות תקנות עירוניות- יש לקבוע מדיניות שימוש ואי

  )2ראו סיכום הנושא בנספח 

  :השירות לאזרחים ותיקים באמצעות הרכבת הקלה

למפות מהם הנושאים שאזרחים ותיקים ברכבת הקלה זקוקים למעני שירות מידי ומענה 

                                         

בניו יורק הקימו פורום להעלאת ה, דוגמא לכך. נפילה עלולה לגרום להידרדרות במצבו הבריאותי של האזרח הוותיק

  .  הפורום פיתח מעין רשימת מצאי של מהו רחוב בטוח ומהו בית בטוח
  .העירוני לבטיחות מהמטה ארליך סמדר י"

עם אחת החברות המשווקות נמכרו על , 2014ממאי , מבדיקה מדגמית שערכה רכזת הבטיחות במטה לבטיחות עירוני 
  .בלבד 16נמכרו  2013כאשר מחודש מאי , קלנועים עד היום

  

    

כשלסבתא אין גלגלים"

במסגרת הפורום פיתחו מודולה להכשרת נהגי אגד חדשים למתן שירות לגיל השלישי. לגיל השלישי

תחושת הביטחוןיש להגביר את  )10

להשתמש במערך

יש להתאים את  )11

ולאקליםהשכונה 

כמערך משלים לתחבורה ציבורית )12

בעיר ניו יורק אזרחי, לדוגמא

העיר כדי להבטיח להם ניידות מרבית 

מניעת  -ביטחון אישי )13

האזרח הוותיק מרבה ליפול

עם מכשולים במרחב הציבורי ולקדם תוכנית להתקנת מעקים ולהקטנת המפגעים

  שימוש בקלנוע 
משמש ככלי תחבורתי קלנוע 

מאחר והוא  מצריך רישיון נהיגה 

לגבי שימוש בכלי זה וניכר הבלבול לגבי אופן השימוש בו

ברוחב המתאים או אינה נגישה 

בדרכים ועם מטות הבטיחות ברשות המקומית כדי לבחון נושא זה לטווח הארוך בייחוד עם הגידול בתוחלת 

החיים וגידול באוכלוסיית המבוגרים

לפי נתוני המטה לבטיחות בעירייה

ההדרכות  13.הטופוגרפי של העיר

טכני עם התייחסות לפן הבטיחותי -התפעולי

מערך הדרכה לנהיגה נכונה ובטיחות לרוכש .1
יש לשים לב שרכישת קלנוע אינו מותנה באישור רפואי כלשהו). רישיון נהיגה

תשתית המדרכות באזורים בהם השימוש בקלנוע תדיר ושכיח  .2

יש לערוך מיפוי בשילוב עם תוכנית אב לתחבורה ל .3
פתרון תחבורתי הולם ומתאים לאזרחים ותיקים 

יש לקבוע מדיניות שימוש ואי, זאת

ראו סיכום הנושא בנספח ( הרכבת הקלה 

השירות לאזרחים ותיקים באמצעות הרכבת הקלהצעדים לקידום 

למפות מהם הנושאים שאזרחים ותיקים ברכבת הקלה זקוקים למעני שירות מידי ומענה /יש לסקור )1

 .אנושי

                                                
נפילה עלולה לגרום להידרדרות במצבו הבריאותי של האזרח הוותיק 11

הפורום פיתח מעין רשימת מצאי של מהו רחוב בטוח ומהו בית בטוח. וחינוך בנושא
"ע 2014 במאי ניתנה התגובה 12
13

מבדיקה מדגמית שערכה רכזת הבטיחות במטה לבטיחות עירוני  
קלנועים עד היום 232כ "בסה



       

    

יש לסמן בבירור את לחצן המצוקה לשעת חירום במסגרת תחנות ההסעה של הרכבת ואת מוקד 

גם אם זמן ההמתנה קטן (צלים ומוארים בסביבות תחנות ההסעה 

בכפוף למדיניות משרד (יש לבחון סימון מושבים בקרונות הרכבת כמיועדים לאזרחים ותיקים 

ית המטה לבטיחות עירוני בעירי, יש להגביר את שיתופי הפעולה והתיאום בין תוכנית אב לתחבורה

זכיין הרכבת הקלה וגורמים נוספים שיבחנו שיתופי פעולה לקידום 

על אורח חייהם ובריאותם של כלל משתמשיה ומשפיעה 

:"  

מיחזור בשכונות מגורים פעולות ה בשכונות העיר באמצעות קידום 

בייחוד  קרינה ורעש על פי עקרונות עיר מקיימת

יש לבחון שילובם של . שהחלה השנה בעיר

ברחוב ובמרחב הציבורי יש להשתמש במערך אבטחה 

עבור . ליווי אזרחים ותיקים למקומות מפגש

 .יש לבחון הקמת מערך איתור נעדרים ביחד עם המשטרה

וכיצד ניתן להרחיב סל ) קהילות תומכות בעיר

אזרחים ותיקים יכולים לשמש נאמני המרחב הסביבתי ומומלץ 

.  

יש לבחון כיצד נושא זה משתלב 

 . לתחום הנגשה ופיתוח לאזרחים ותיקים
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יש לסמן בבירור את לחצן המצוקה לשעת חירום במסגרת תחנות ההסעה של הרכבת ואת מוקד 

 . המענה הטלפוני בתחנה

צלים ומוארים בסביבות תחנות ההסעה יש לבחון הוספת ספסלים מו

 ).ושיפור זמינות הרכבות גדל

יש לבחון סימון מושבים בקרונות הרכבת כמיועדים לאזרחים ותיקים 

יש להגביר את שיתופי הפעולה והתיאום בין תוכנית אב לתחבורה

זכיין הרכבת הקלה וגורמים נוספים שיבחנו שיתופי פעולה לקידום , משרד התחבורה

 .בטיחות בדרכים והגברת הניידות

 )פיתוח וטיפוח (איכות ויזואלית 

 איכות האוויר 

 איכות אקוסטית 

 

על אורח חייהם ובריאותם של כלל משתמשיה ומשפיעה סביבה פיזית מטופחת ונקייה משפיעה 

":רכות"סביבה בנויה ושילוב תכניות  -צעדים לקידום בתחום איכות הסביבה

ה בשכונות העיר באמצעות קידום יסביבה מטופחת ונקי

  . ובמוקדי תעסוקה

קרינה ורעש על פי עקרונות עיר מקיימת, של זיהום אויר סביבתיים צמצום מפגעים

שהחלה השנה בעיר" שכונה מקיימת"היא תוכנית , דוגמא לכך .במרחבי המגורים

 . אזרחים ותיקים במסגרת המינהל הקהילתי שיבחר לפרויקט

ברחוב ובמרחב הציבורי יש להשתמש במערך אבטחה  תחושת הביטחון של האזרח הוותיק

ליווי אזרחים ותיקים למקומות מפגש, סיירות שכונה, )מערך מצלמות של עיר ללא אלימות

יש לבחון הקמת מערך איתור נעדרים ביחד עם המשטרה אזרחים ותיקים חולי דמנציה ואלצהיימר

קהילות תומכות בעיר 19ישנן (יש לבחון את התשתית של קהילות תומכות 

  .שירותים במסגרתן

אזרחים ותיקים יכולים לשמש נאמני המרחב הסביבתי ומומלץ  - נאמני המרחב הסביבתי

.לגייסם לטובת תפקיד זה במסגרת השכונות והמינהלים הקהילתיים

  :המלצות לפיתוח תחומים נוספים

יש לבחון כיצד נושא זה משתלב  -ת מקומית ובינלאומית של אזרחים ותיקיםפיתוח תחום תיירו

 .בהיערכות אסטרטגית בנושא התיירות לירושלים

לתחום הנגשה ופיתוח לאזרחים ותיקים לגיוס משאבים וקרנות בינלאומיותיש לבחון אפשרויות 

  :נושאים ופרויקטים לביצוע מיידי

  

    

יש לסמן בבירור את לחצן המצוקה לשעת חירום במסגרת תחנות ההסעה של הרכבת ואת מוקד  )2

המענה הטלפוני בתחנה

יש לבחון הוספת ספסלים מו )3

ושיפור זמינות הרכבות גדל

יש לבחון סימון מושבים בקרונות הרכבת כמיועדים לאזרחים ותיקים  )4

 ).התחבורה

יש להגביר את שיתופי הפעולה והתיאום בין תוכנית אב לתחבורה )5

משרד התחבורה, ירושלים

בטיחות בדרכים והגברת הניידות

 
 איכות הסביבה 1.5

איכות ויזואלית  •

איכות האוויר  •

 קרינה •

איכות אקוסטית  •

 ביטחון אישי •

 

סביבה פיזית מטופחת ונקייה משפיעה : עקרון הפעולה

  .על יכולתם לשהות בה

צעדים לקידום בתחום איכות הסביבה

סביבה מטופחת ונקייש לקיים  )1

ובמוקדי תעסוקה

צמצום מפגעיםיש לבחון  )2

במרחבי המגורים

אזרחים ותיקים במסגרת המינהל הקהילתי שיבחר לפרויקט

תחושת הביטחון של האזרח הוותיקכדי להגביר את  )3

מערך מצלמות של עיר ללא אלימות(קיים 

אזרחים ותיקים חולי דמנציה ואלצהיימר

יש לבחון את התשתית של קהילות תומכות  )4

שירותים במסגרתן

נאמני המרחב הסביבתייש למנות  )5

לגייסם לטובת תפקיד זה במסגרת השכונות והמינהלים הקהילתיים

המלצות לפיתוח תחומים נוספים 4.5

פיתוח תחום תיירו .1

בהיערכות אסטרטגית בנושא התיירות לירושלים

יש לבחון אפשרויות  .2

נושאים ופרויקטים לביצוע מיידי 4.5.1



       

    

מומלץ לכלול במערך הכריזה באוטובוסים וברכבת 

הקלה הודעה המבקשת מציבור הנוסעים לתת כבוד ומקום לאזרחים ותיקים לשבת או לעמוד בצורה 

עות מול משרד התחבורה באמצא מקודם בשלב זה 

כשלסבתא "המחלקה לתחבורה ציבורית בעירייה בשילוב עם פורום 

לשלב את הצורך ) על פי מערך לומדה שהוכן על ידם

נבחנת אפשרות להוספת גני . לפי עקרונות התכנון שהוצגו לעיל

בתיאום עם , שילובים אלה יקבלו ביטוי בתבעו״ת מקומיות מתאימות

מומלץ להכין מסמך מדיניות שיבחן וימליץ על השימושים המומלצים 

  .י"י הרל"שהוכנה לירושלים ע

מוצע לבחון שילוב פעילות בין משרדית לקידום ענייני האזרחים הותיקים במרחב הציבורי עם המשרד 

יתוח ירושלים ועוד  בהתאמה לפרויקטים שיוגדרו לפי 
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  :  יתתחום בטיחות בתחבורה הציבור

מומלץ לכלול במערך הכריזה באוטובוסים וברכבת  - מקומות ישיבה ועמידה בטוחים לאזרחים ותיקים

הקלה הודעה המבקשת מציבור הנוסעים לתת כבוד ומקום לאזרחים ותיקים לשבת או לעמוד בצורה 

א מקודם בשלב זה הנוש. בטוחה לרבות התייחסות לתיקים שהם נושאים

 ).באמצעות אסנת( המחלקה העירונית לתחבורה ציבורית

המחלקה לתחבורה ציבורית בעירייה בשילוב עם פורום  -הדרכת נהגים בתחבורה ציבורית

על פי מערך לומדה שהוכן על ידם(מובילים מערך ההדרכה לנהגי אגד 

  . הנהיגהבהתייחסות לאזרחים הותיקים בעת 

  :עירוב שימושי קרקע

לפי עקרונות התכנון שהוצגו לעיל שירותי ציבור משלימים

שילובים אלה יקבלו ביטוי בתבעו״ת מקומיות מתאימות. בתי אבות/ילדים בבתי דיור מוגן

מומלץ להכין מסמך מדיניות שיבחן וימליץ על השימושים המומלצים , בשלב זה. מחלקת מהנדס העיר

  . ם ההתניות וההנחיותהדרכי,  לשילובים השונים

שהוכנה לירושלים ע התיירותית בתכנית ותיקים לאזרחים ולקדם תיירות

  

מוצע לבחון שילוב פעילות בין משרדית לקידום ענייני האזרחים הותיקים במרחב הציבורי עם המשרד 

יתוח ירושלים ועוד  בהתאמה לפרויקטים שיוגדרו לפי הקרן לפ, משרד התיירות , ל"קק

  . עדיפויות עירוניות

  

    

תחום בטיחות בתחבורה הציבור .1

מקומות ישיבה ועמידה בטוחים לאזרחים ותיקים •

הקלה הודעה המבקשת מציבור הנוסעים לתת כבוד ומקום לאזרחים ותיקים לשבת או לעמוד בצורה 

בטוחה לרבות התייחסות לתיקים שהם נושאים

המחלקה העירונית לתחבורה ציבורית

הדרכת נהגים בתחבורה ציבורית  •

מובילים מערך ההדרכה לנהגי אגד " אין גלגלים

בהתייחסות לאזרחים הותיקים בעת 

עירוב שימושי קרקע .2

שירותי ציבור משלימיםבבניינים שילוב  •

ילדים בבתי דיור מוגן

מחלקת מהנדס העיר

לשילובים השונים

  :תיירות .3

ולקדם תיירות לשלב מומלץ •

  :משאבים איגום .4

מוצע לבחון שילוב פעילות בין משרדית לקידום ענייני האזרחים הותיקים במרחב הציבורי עם המשרד 

קק, להגנת הסביבה

עדיפויות עירוניות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       

    

מעורבות ואקטיביזם של אזרחים ותיקים 

+ 55קהילתית של פעילים ומתנדבים מגיל 

איכות כמקדמות ומשפרות את + 55בפעילות קהילתית והתנדבותית של בני 

בכוחם של האזרחים הוותיקים לקחת אחריות 

ים יהיו שותפים שתושביה האזרחים הוותיק

, פעילים ומגוונים בסביבה מזמינה, משמעותיים התורמים לשיפור איכות החיים והקהילה ונהנים מחיים בריאים

 .מינהלים קהילתיים וקבוצות מאורגנות של תושבים יכולים להגיש מועמדות

 )פירוט

 . 

 ). תינתן העדפה לקבוצה אחת ממזרח העיר

  מגישי בקשה שיצברו 

 ציון

לפרויקט שיכלול הכשרה כסוכני שינוי 

פעילים חברתיים וקהילתיים שיוכלו 

 

0-15 

, המפרט מטרות

צעדים לביצוע ועלויות 

0-15  
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מעורבות ואקטיביזם של אזרחים ותיקים , לתוכניות לקידום התנדבותדוגמא לקול קורא לקבלת תקציב 

קהילתית של פעילים ומתנדבים מגיל עיריית ירושלים מזמינה תושבים וארגונים להגיש הצעות להתארגנות 

  .להציע פרויקטים לקידום איכות החיים של אזרחים ותיקים בעיר

  :הפרויקטים יעסקו באחד מן התחומים הבאים

  קידום אורח חיים בריא

  הרחבת הזדמנויות לעיסוק ותעסוקה

  הנגשת הסביבה הפיזית 

  תרבות ותיירות

בפעילות קהילתית והתנדבותית של בני עיריית ירושלים רואה חשיבות רבה 

בכוחם של האזרחים הוותיקים לקחת אחריות מאמינה העירייה  .בסביבתם המקומית

שתושביה האזרחים הוותיק, עיר ששווה להזדקן בהכירושלים כדי לקדם את 

משמעותיים התורמים לשיפור איכות החיים והקהילה ונהנים מחיים בריאים

מינהלים קהילתיים וקבוצות מאורגנות של תושבים יכולים להגיש מועמדות

 + 55משתתפים בני  30ועד  15יש לגייס קבוצה בין 

 ? עד ליום ? יש להגיש את הבקשות למחלקה ל

פירוט(הבקשות תיבחנה על ידי ועדה מקצועית עירונית הכוללת נציגים 

. לקבוצה ולמשך שנה ₪??  תקצוב מסגרת הפעולה להפעלה הינו עד 

תינתן העדפה לקבוצה אחת ממזרח העיר(? י "קבוצות שילוו ויונחו ע? מבין המועמדים ייבחרו 

  :מגישי הבקשה להסביר כיצד הם עומדים בקריטריונים הבאים

מגישי בקשה שיצברו ). נקודות 100כ "סה(לכל קריטריון יינתן ציון בטווח הרשום בטבלה למטה 

  .את מירב הנקודות מכל סעיף יבחרו

 הסבר

לפרויקט שיכלול הכשרה כסוכני שינוי  15-ל 0יינתן ניקוד בין 

פעילים חברתיים וקהילתיים שיוכלו , כמנהיגים, בקהילה

 ליצור שותפויות ולהוביל שינוי לטווח הארוך

המפרט מטרות ברורלכרטיס פרויקט  0-15יינתן ניקוד בין הצעת כרטיס פרויקט 

צעדים לביצוע ועלויות , אבני דרך לפי לוח זמנים מפורט

  

    

דוגמא לקול קורא לקבלת תקציב : 3נספח 

  בירושלים 

  

עיריית ירושלים מזמינה תושבים וארגונים להגיש הצעות להתארגנות 

להציע פרויקטים לקידום איכות החיים של אזרחים ותיקים בעיר

הפרויקטים יעסקו באחד מן התחומים הבאים

קידום אורח חיים בריא �

הרחבת הזדמנויות לעיסוק ותעסוקה �

הנגשת הסביבה הפיזית  �

תרבות ותיירות, קידום מורשת �

  

עיריית ירושלים רואה חשיבות רבה 

בסביבתם המקומיתהוותיקים חיי התושבים 

כדי לקדם את משותפת 

משמעותיים התורמים לשיפור איכות החיים והקהילה ונהנים מחיים בריאים

   .נגישה ובטוחה

  

 :הנחיות

מינהלים קהילתיים וקבוצות מאורגנות של תושבים יכולים להגיש מועמדות, ארגונים •

יש לגייס קבוצה בין  •

יש להגיש את הבקשות למחלקה ל •

הבקשות תיבחנה על ידי ועדה מקצועית עירונית הכוללת נציגים  •

תקצוב מסגרת הפעולה להפעלה הינו עד  •

מבין המועמדים ייבחרו  •

  

מגישי הבקשה להסביר כיצד הם עומדים בקריטריונים הבאיםעל 

לכל קריטריון יינתן ציון בטווח הרשום בטבלה למטה 

את מירב הנקודות מכל סעיף יבחרו

  

 קריטריון

, קבוצת סוכני שינוי

 פעילים ומעורבים 

הצעת כרטיס פרויקט 

באחד או יותר 



       

    

שיציע  לקבוצה בה שותף מינהל קהילתי 

עובד המתעסק בתחום או בנושאים 

0-10 

 המגזר העסקי ללקבוצה שתציע שותפות ש

  פרויקט משותף

0-10  

על פעילות במסגרת הפרויקט שלוקחת 

, למשל(ותיקים  

, קבוצות של עולים חדשים

0-10 

לטובה לשינוי לפרויקט שיציג אפשרות 

 אקונומי של אזרחים ותיקים 

0-10 

מנגנון /לפרויקט שיציע בניית תשתית

שישמר את קבוצת המתנדבים גם לאחר סיום הפרויקט ואף 

0-10 

 0-5לפרויקט שיכלול בתוכו מרכיב של הנגשת 

-לפרויקט שיציע אפשרות לשותפויות בין

) ממשלתי, פרטי

במקרה כזה יש להציג 

התייחסות לפרויקט בתוכניות העבודה של אחד הארגונים 

0-5 

תוכניות /לפרויקט שיציע פעילות

אזרחים , שמשתפת קבוצות לא נגישות כמו מרותקי בית

אזרחים ותיקים במחלקות 

0-10 
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  תקציביותמהנושאים המצוינים 

לקבוצה בה שותף מינהל קהילתי  10-ל 0יינתן ניקוד בין 

עובד המתעסק בתחום או בנושאים : כגון,תשומות נוספות

 תוכניות עבודה בפוקוס ועוד , קרובים

לקבוצה שתציע שותפות ש 0-10יינתן ניקוד בין 

פרויקט משותףונכונותם להירתם לאיזור /בשכונה

על פעילות במסגרת הפרויקט שלוקחת  0-10ניקוד בין יינתן 

 בחשבון מפגש בין קבוצות שונות של אזרחים

קבוצות של עולים חדשים, חרדית, נוצרית, מהקבוצה ערבית

  )קבוצות גיל שונות, גברים ונשים

לפרויקט שיציג אפשרות  10-ל 0יינתן ניקוד בין 

אקונומי של אזרחים ותיקים -מצבם הסוציושל 

לפרויקט שיציע בניית תשתית 10-ל 0יינתן ניקוד בין  בניית תשתית לשימור

שישמר את קבוצת המתנדבים גם לאחר סיום הפרויקט ואף 

 יגדיל את כמות המתנדבים   

לפרויקט שיכלול בתוכו מרכיב של הנגשת  5-ל 0יינתן ניקוד בין 

 והפצת מידע לאזרחים ותיקים  

לפרויקט שיציע אפשרות לשותפויות בין 5-ל 0יינתן ניקוד בין  

פרטי, מגזר ציבורי, עם יחידות העירייה(ארגוניות 

במקרה כזה יש להציג (לשם תיאום ואיגום משאבים 

התייחסות לפרויקט בתוכניות העבודה של אחד הארגונים 

 ) ששותפים

לפרויקט שיציע פעילות 10-ל 0יינתן ניקוד בין עבודה מול אוכלוסיות 

שמשתפת קבוצות לא נגישות כמו מרותקי בית

אזרחים ותיקים במחלקות , בודדים, ותיקים נכים ומוגבלים

 סיעודיות

  

    

  

  

מהנושאים המצוינים 

  לעיל

 קהילתי  מינהל

  התארגנות עסקים 

פעילות המשלבות 

, מגזר, קבוצות גיל

 מגדר שונות

מעמד סוציואקונומי 

 של התושבים

בניית תשתית לשימור

מתנדבים לשנים 

 הבאות

 הנגשת מידע

 שותפות בין ארגונית

עבודה מול אוכלוסיות 

  לא נגישות 


