


















 
 'חלק א

 

 מהי תכנית אב
 לשירותים לזקן
?ברמה המקומית





 מטרות ומבנה–המדריך 

1  ?  |אב לשירותים לזקן ברמה המקומית-מהי תכנית: 'חלק א



2  ?  |אב לשירותים לזקן ברמה המקומית-מהי תכנית: 'חלק א



3  ?  |אב לשירותים לזקן ברמה המקומית-מהי תכנית: 'חלק א



 
אב לשירותים לזקן ברמה-מהי תכנית :'חלק א

 המקומית  
 
 האב-מטרות תכנית. 1 

 
 

 אב-מהי תכנית. 2

 

4  ?  |אב לשירותים לזקן ברמה המקומית-מהי תכנית: 'חלק א



פיתוח תכנית אב

5  ?  |אב לשירותים לזקן ברמה המקומית-מהי תכנית: 'חלק א



 האב-עקרונות תכנית. 3
 
 
 

 
3.1 

 היערכות
 מקומית

 
3.1 

 היערכות
 מקומית
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היערכות מקומית לצורכי הזקן

 המבוססת על

 תוך שימוש

 במטרה לגבש

7  ?  |אב לשירותים לזקן ברמה המקומית-מהי תכנית: 'חלק א



3.2 
 ראייה
 כוללת

 
 
 
 
 
 
  3.3 

 ראייה
טווח-ארוכת

  

 
 
 
 
 

3.4 
 שימוש במידע
 ובידע מקצועי
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3.5 

מעורבות ושיתוף
 ארגוני-בין
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 'בחלק 

 

 כיצד בונים
 ?תכנית אב

 





 
 ?אב-כיצד בונים תכנית: 'חלק ב
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:השלב  :פירוט הצעדים:השלבתוכן    

'שלב א

'בשלב 

'גשלב 

'דשלב 

'השלב 

12  ?  |אב-כיצד בונים תכנית: 'חלק ב



קבלת החלטה ופעילות מכינה,  ייזום–' שלב א. 1  
 

1.1 
 העלאת רעיון

 פיתוח התכנית
 
 
 
 
 

 
1.2 

 בחינת העיתוי
 ותנאי הרקע
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1.3 

 גיבוש ההחלטה
 ואישורה
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1.4 
 מינוי האחראי

 לתכנית
 

15  ?  |אב-כיצד בונים תכנית: 'חלק ב



 

  הקמת המסגרות לפיתוח התכנית–' שלב ב. 2
 

2.1 
 הקמת ועדת

 ההיגוי
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2.2 

 פגישה ראשונה
 של ועדת ההיגוי
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2.3 
 הקמת ועדת

 התכנון
 ותפקידיה

 
 
 
 
 

 
2.4 

 םמינוי הנציגי
 לוועדת התכנון
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 ראש הרשות

 ועדת ההיגוי

 ועדת התכנון
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2.5 

 -שימוש בתת
 ועדות
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  התהוות התכנית בוועדת התכנון–' שלב ג

 
3.1 

 קביעת דפוסי
 העבודה
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3.2 
 דיון ראשוני

 בסוגית טיפול
 בזקן
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3.3 
 קביעת נושאים

 לטיפול
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3.4 
 היערכות לאיסוף

 מידע
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3.5 
 בחינת הצרכים
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3.6 

 מיפוי המענים
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33  ?  |אב-כיצד בונים תכנית: 'חלק ב



 מידע על הצרכים

 מידע על המענים

 מידע על הפערים והבעיות

גישור בין הפערים ופתרון הבעיות
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3.7 
 אמידת הפערים

 -צרכים לא(
 )מסופקים
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תיאור וניתוח השירות

3.8 
מסמכיהכנת 
רקע
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3.9 
 שימוש במידע
 בתהליך התכנון
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 הסכמה על הנתונים צורך בהשלמת מידע

בקבוצת עבודה מתוך הוועדה בוועדת התכנון
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3.10 
 גיבוש המלצות
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3.11 
 גיבוש מסמך

 האב-תכנית
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 למעקב ולעדכון,  היערכות ליישום התכנית–' שלב ה. 5
 

5.1 
 יישום המלצות

 האב-תכנית
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5.2 
 ב אחרמעק

 ביצוע התכנית
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5.3 

 עדכון
 האב-תכנית

 
 
 
 
 

 
 מקורות נבחרים

 בנושא תכנון
 אב-ותכניות
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 'גחלק 
 

כיצד אוספים 
ומנתחים מידע 

 ?תכנית אבל





 כיצד אוספים ומנתחים מידע :'חלק ג
 ?האב-לתכנית  

 
 
 מקורות המידע לפיתוח התכנית .1

 
  פירוט המקורות1.1
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מיפוי שירותים
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 סקר קהילתי
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57  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 
קבוצות דיון של 

 אנשי מקצוע 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 קבוצות דיון של
 זקנים
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 בדיקות מיוחדות
 לצורך התכנית

 
 
 
 
 
  

 מפקדי אוכלוסייה
 ותחזיות

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מאגרי מידע
 ארציים
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 חות מינהליים"דו
 
 
 
 
 
 

 
 מודלים ואומדנים
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 סטנדרטים
 מקצועיים

 
 

 
 מחקרים שבוצעו

 ביישוב
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 ספרות מקצועית
 בארץ ובעולם
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  עקרונות לארגון ולשימוש במידע1.2
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 ניתוח האפיונים של האוכלוסייה הזקנה .2

 
 
 
 
 
 

 דמוגרפי של אוכלוסיית-פיונים סוציו אי2.1
 הזקנים

 
 
 
 
 
 

 תפקיד המידע
 הדמוגרפי
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 מקורות המידע
 לניתוח דמוגרפי

 
 
 
 

 
 פריטי המידע

הדרושים לניתוח

 

 דמוגרפי
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 גודל אוכלוסיית

 הזקנים
 

 

 
המצב
בהווה

 
המגמות
לעתיד
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 אחוז הזקנים
 מכלל תושבי

 היישוב
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 -ים סוציואפיונ

 דמוגרפיים של
 אוכלוסיית הזקנים
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 -הפריסה האזורית

 מקומית של
 אוכלוסיית הזקנים
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 -ניתוח סוציו
 דמוגרפי של

 אוכלוסיית הזקנים
  מקורות–

 נבחרים
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  מוגבלות בקרב הזקנים בקהילה2.2

 
 
 
  

 מהי מוגבלות
 באוכלוסיית

 הזקנים
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 דרוש עלהמידע ה
 מוגבלות
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 מקורות המידע על

 מוגבלות
 
 
  

 ניתוח המידע על
,ADL-מוגבלות ב

  ובניידותIADL-ב 
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 ניתוח המידע על
 מוגבלות בתפקוד

 קוגניטיבי
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 –מוגבלות 

 מקורות נבחרים
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 ניתוח שירותי חברה ורווחה הניתנים בקהילה .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  מועדונים חברתיים3.1

 

 
מהו מועדון חברתי

 
 לזקן
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 מקורות מידע
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 –מועדונים 

 תיאור ההיצע
 הקיים
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 –מועדונים 

 צרכים בהווה
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 –מועדונים 

 צרכים בעתיד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 –מועדונים 

 וןבעיות בארג
 ובאיכות
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 –המועדונים 

 המלצות לפיתוח
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 –מועדונים 

 מקורות נבחרים

87  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 
 
 

  מרכזי יום ומשפחתונים3.2
 

 מהו מרכז יום
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 מקורות מידע

 
  

 –מרכזי יום 
 תיאור ההיצע

 הקיים
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 –מרכזי יום 

 צרכים בהווה
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 –מרכזי יום 
 תידהצרכים בע

 
 
 
 
 
 
 

 
 –מרכזי יום 

 בעיות בארגון
 ובאיכות
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 –מרכזי יום 

 המלצות לפיתוח
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 –מרכזי יום 

 מקורות נבחרים
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  התנדבות3.3
 מהי פעילות 

 התנדבותית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מקורות מידע

 
 
 
 

 –התנדבות 
 תיאור ההיצע

 הקיים

 

95  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג
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 –התנדבות 

צרכים בהווה
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 –התנדבות 

 צרכים בעתיד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –התנדבות 
 בעיות בארגון

  ובאיכות
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 –התנדבות 

 המלצות לפיתוח
 
 
 
 
 
 

 
 –התנדבות 

מקורות נבחרים
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  התנדבות3.4
 תעסוקה

 ומשמעותה

 מקורות
 מידע
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 –תעסוקה 

 תיאור ההיצע
 בהווה

 
 
 
 
 
 
 
 

 –תעסוקה 
 צרכים בהווה
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 – תעסוקה

 צרכים בעתיד
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 –תעסוקה 

 בעיות בארגון
 ובאיכות

 
 
 
 
 
 
 
 

 –תעסוקה 
 המלצות לפיתוח
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 –תעסוקה 

 מקורות נבחרים
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   התנדבות3.5
 סוציאליירות ש

 מהו
 

 
 מקורות
 מידע

 
 שירות סוציאלי

 תיאור ההיצע –
 הקיים
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–סוציאלי שירות 
 בהווהצרכים 
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 –סוציאלי שירות 
 בעתידצרכים 
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סוציאליהשירות ה
 בעיות בארגון –

 ובאיכות
 

109  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 
 –סוציאלי שירות 

 לפיתוחהמלצות 
 

 
 –סוציאלי שירות 

 נבחריםמקורות 
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 שירותי ייעוץ ומידע 3.6
 

 שירותי ייעוץמהם 
 לזקןומידע 

 

 
 מקורות מידע
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 –ומידע ייעוץ 
 ההיצעתיאור 
 הקיים
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 –ומידע ייעוץ 

 בהווההצרכים 
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 –ומידע ייעוץ 
 בעתידהצרכים 
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 –ומידע ייעוץ 

 בארגוןבעיות 
 ובאיכות

115  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 
 –ומידע ייעוץ 

 לפיתוחהמלצות 

 
 –ומידע ייעוץ 

נבחריםמקורות 
 

116  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



3.7 נופשונים   
 נופשון ומה

 
 

 מקורות מידע

 

 –נופשונים 
 תיאור ההיצע

 הקיים

 

117  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 
 –נופשונים 

 בהווהצרכים 
 

118  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 
 –נופשונים 

 בעתידצרכים 
 

 
 –נופשונים 

 בארגוןבעיות 
 ובאיכות

 

119  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 
 –נופשונים 
 לפיתוחהמלצות 

 

 –נופשונים 

 
מקורות נבחרים 

120  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



  בביתמסופקיםניתוח שירותים אישיים ה 4

121  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 
  טיפול אישישירותי  4.1

 שירות טיפול ומה
 אישי

 
 

 ורות מידעמק

 

 –אישי טיפול 
 ההיצעתיאור 
 הקיים

 

122  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 –אישי טיפול 
בהווההצרכים 

 

123  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



124  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 

 –אישי טיפול 
 בעתידצרכים 

 
 –אישי טיפול 
 בארגוןבעיות 
 ובאיכות

 

125  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 –אישי טיפול 
 לפיתוחהמלצות 

126  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 
 עזרה ביתית שירות 4.2

 
  עזרהשירותמהו 

 ביתית
 

 
 מקורות מידע

 
–ביתית עזרה 

 

 ההיצעתיאור 
 הקיים

 

127  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 
 –ביתית עזרה 

 בהווהצרכים 
 

128  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



129  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 –ביתית עזרה 
 בעתידצרכים 

 
 

 
 –ביתית עזרה 
 בארגוןבעיות 
 ובאיכות

 

130  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 –ביתית עזרה 
לפיתוחהמלצות 

 

131  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 
 עזרה ביתית שירות 4.3

 
 שירותמהו 

 הארוחות
 

 מקורות מידע

  תיאור–ארוחות 
 ההיצע הקיים

132  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



133  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 –ארוחות 
 בהווההצרכים 

134  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 צרכים–ארוחות 
 בעתיד

  בעיות–ארוחות 
 ובאיכותבארגון 

135  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 –ארוחות 
 לפיתוחהמלצות 

136  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 כביסה שירות 4.4
  כביסהשירותמהו 

  תיאור–כביסה 
 ההיצע הקיים

137  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



  צרכים–כביסה 
 בהווה

138  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



  צרכים–כביסה 
 בעתיד

139  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



  בעיות–כביסה 
 בארגון ובאיכות

140  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 –כביסה 
 המלצות לפיתוח

141  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 ביקור בית חברתיים ישירות 4.5
 שירותמהו 

 ביקוריםה
 החברתיים

 מקורות מידע

 ביקוריםה
 – החברתיים

תיאור ההיצע

 

 הקיים

142  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 חברתיים ביקורים
 צרכים בהווה –

143  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 חברתיים ביקורים
  בעתידצרכים –

 חברתיים ביקורים
 בעיות בארגון –

 ובאיכות

144  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 חברתיים ביקורים
 המלצות –

 לפיתוח

145  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 ביקור בית חברתיים ישירות 4.6
 משדר מצוקהמהו  
 
 

 מידעמקורות 

 
 

 מצוקהמשדרי 
 תיאור ההיצע –

 הקיים

 

146  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 –משדרי מצוקה 
 בהווהצרכים 

147  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 
 –משדרי מצוקה 

 בעתיד צרכים
 

 
 משדרי מצוקה

 בארגוןבעיות  –
 ובאיכות

 

148  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 –משדרי מצוקה 
 לפיתוחהמלצות 

 
 אישייםשירותים 

  מקורות–
 נבחרים

149  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



150  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 בריאות ושיקוםניתוח שירותי  .5

  מועדונים חברתיים5.1

 שירות רפואימהו 
 בקהילהוסיעודי 

151  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 מידעמקורות 

 הרפואיהשירות 
בקהילהוהסיעודי 

 תיאור –
 ההיצע הקיים

152  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 רפואישירות 
 בקהילהסיעודי ו

  צרכים בהווה–

153  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 רפואישירות 
 בקהילהסיעודי ו

 צרכים בעתיד –

 רפואישירות 
בקהילהסיעודי ו

 

 בעיות בארגון –
 ובאיכות

154  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 רפואישירות 
בקהילהסיעודי ו

 המלצות –
 לפיתוח

 

155  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 שירותים רפואיים
בקהילהוסיעודיים 

 מקורות –
 נבחרים

156  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 טיפול מונע וקידום הבריאות 5.2
 טיפול מונעמהו 

 בריאותוקידום 

 מקורות מידע

157  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 

 מונע וקידוםטיפול 
 תיאור –בריאות 
 בהווהההיצע 

 
 

 מונעטיפול 
 –בריאות  וקידום
 בהווה הצרכים

 

158  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 מונעטיפול 
 –בריאות וקידום 

 בעתידהצרכים 

159  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



מונע וקידוםטיפול 
  בעיות–בריאות 
 ותיכאובבארגון 

 
 

 מונעטיפול 
 –בריאות  וקידום

 המלצות לפיתוח

160  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 
 מונעטיפול 
 –בריאות  וקידום

 מקורות נבחרים

161  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 
  שירותי שיקום  5.3

 שירותי םמה
 השיקום בקהילה

 
 

 מקורות מידע

 
 

 שירותי שיקום
  תיאור–בקהילה 

 הקייםההיצע 

162  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 שיקוםשירותי 
 צרכים –בקהילה 
 בהווה

163  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 שיקוםשירותי 
 צרכים –בקהילה 
 בעתיד

164  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 שיקוםשירותי 
בעיות –בקהילה 
 ובאיכותבארגון 

 
 
 

 שיקוםשירותי 
 –בקהילה 

 לפיתוח צותהמל

165  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 
 שיקוםשירותי 

  –בקהילה 
 מקורות נבחרים

 

166  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



  מכשור רפואי 5.4
 מכשור רפואי ומה

 מידעמקורות 

 –מכשור רפואי 
 ההיצעתיאור 
 בהווה

167  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 

 –י מכשור רפוא
 בהווהצרכים 

 
 

 –רפואי מכשור 
 בעתידצרכים 

 

168  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 –רפואי מכשור 
 בארגוןבעיות 
 ובאיכות

169  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 –מכשור רפואי 
 לפיתוחהמלצות 

170  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



  טיפולי שיניים 5.5
השירות של ומה

 שינייםטיפול 
 
 
 

 מידעמקורות 

 
 

 –שיניים טיפול 
 ההיצעתיאור 
 בהווה

 
 

 –טיפול שיניים 
 בהווהצרכים 

 

171  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 –טיפול שיניים 
 בעתידצרכים 

172  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 –טיפול שיניים 
 בארגוןבעיות 
 ובאיכות

173  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 –טיפול שיניים 
 לפיתוחהמלצות 

174  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 שירותי אשפוז כללי וגריאטרי 5.6
 שירותים מה

 כלליאשפוז 
 וגריאטרי

175  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 מקורות מידע

 זאשפושירותי 
  תיאור ההיצע–

 הקיים

176  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



177  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



178  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 שירותי אשפוז
 צרכים בהווה –

 ובעתיד

179  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 שירותי אשפוז
 בעיות בארגון–

 ובאיכות

180  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 – שירותי אשפוז
 לפיתוחהמלצות 

 נבחריםמקורות 
 שירותיבנושא 
 אשפוז

181  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



182  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 יםגריאטרים פסיכושירותי 5.7
 מהם השירותים

 הפסיכוגריאטריים

 מקורות מידע

183  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 שירותים
 פסיכוגריאטריים

  תיאור ההיצע–
 הקיים

 שירותים
 פסיכוגריאטריים

  הצרכים בהווה–

184  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



185  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 שירותים
 פסיכוגריאטריים

  בעיות בארגון–
 ובאיכות

 שירותים
 פסיכוגריאטריים

 הצרכים בעתיד –

186  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 שירותים
 פסיכוגריאטריים

  המלצות–
 לפיתוח

 שירותים
פסיכוגריאטריים

  מקורות–
 נבחרים

187  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



שירותי דיור. 6

 

 תחזוקה והתאמה של דירות 6.1

 שירותימהם 
 תחזוקה והתאמת

 דירות

188  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 מקורות מידע

 
 

והתאמתתחזוקה 
  תיאור–דירות 
 הקייםההיצע 

 
 
 

והתאמתתחזוקה 
  הצרכים–דירות 

 הווהב

189  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 והתאמתתחזוקה 
  צרכים–דירות 
 בעתיד

190  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



והתאמתתחזוקה 
  בעיות–דירות 

 ובאיכותבארגון 

191  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 והתאמתתחזוקה 
  המלצות–דירות 
 לפיתוח

192  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



  תחזוקה והתאמה של דירות 6.2
 דיור מוגןו מה

 

193  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 מקורות מידע
 

 –מוגן דיור 
 ההיצעתיאור 
 הקיים

194  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 –וגן דיור מ
 בהווהצרכים 

195  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 –וגן דיור מ
 בעתיד צרכיםה

 –וגן דיור מ
בארגוןבעיות 
 ובאיכות

196  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 –וגן דיור מ
לפיתוחהמלצות 

197  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 –דיור מוגן 
 נבחריםמקורות 

198  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 שירותים מוסדיים לטיפול ממושך. 7
 מהם שירותים

 מוסדיים

 מקורות מידע

199  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 שירותים מוסדיים
 תיאור ההיצע –

 הקיים

200  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



201  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 שירותים מוסדיים
  הצרכים בהווה–

202  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 שירותים מוסדיים
 הצרכים בעתיד –

203  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 שירותים מוסדיים
 בעיות בארגון –

 ובאיכות

204  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 שירותים מוסדיים
  המלצות–

 לפיתוח

205  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 שירותים מוסדיים
 מקורות –

 נבחרים

206  ?  |אב-כיצד אוספים ומנתחים מידע לתכנית: 'חלק ג



 
 'דחלק 

 

 למיפויכלים 
 שירותים





 שאלון ארגון

209  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



210  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



 המערך הארגוני. א

211  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



212  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



 ארגוניים-קשרים בין. ב

213  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



 חדותהיערכות לצרכים של אוכלוסיות מיו. ג

214  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



215  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



 הערכת הארגון. ד

216  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



217  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



 |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



 שאלון שירות

219  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



220  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



221  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



222  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



 רקע על השירות. א

 נתונים על אספקת השירות והיקף השימוש בו. ב

223  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



224  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



225  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



226  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



227  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



 אופן אספקת השירות. ג

228  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



229  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



 אירגוניים-קשרים בין. ד

230  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



 היערכות לצרכים של אוכלוסיות מיוחדות. ה

231  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



 הערכת השירות. ו

232  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



233  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



234  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



 שאלון למיפוי שירותים מוסדיים

235  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



236  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



 היצע מיטות במוסדות לטיפול ממושך לזקנים תושבי היישוב. א

237  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



 דפוס האשפוז של הזקנים תושבי היישוב. ב

238  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



239  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



 פניות לסידור מוסדי והמתנה. ג

240  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



241  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



 היערכות לצרכים של אוכלוסיות מיוחדות ותכניות לשינוי. ד

242  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



243  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



 בעיות והערות כלליות. ה

244  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



245  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד





 שאלון למיפוי השירות הסוציאלי בבתי חולים

247  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



248  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



249  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



 הטיפול הסוציאלי בקשישי בבתי החולים. א

250  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



251  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



252  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



 שחרור הזקנים מבית החולים. ב

253  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



254  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



255  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



256  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



257  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



258  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



 רות הסוציאליהערכת השי. ג

259  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד



260  |כלים למיפוי השירותים  : 'חלק ד




















