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המכון
הוא וחברה אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הגיוינט במסגרת ופועל ב1974 נוסד

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של בעזרתן אמריקה),

חילופייס פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
להגבירשיתוף הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות בשירותי
כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים של הפעולה

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש לבין מחקר בין לגשר

את ליצג כוונה וללא המחברים או המחבר של הם המוצגים והמסקנות המימצאיס
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של אלה
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אנגליעברי לקסילון



■ הקדמה ms^^^^s^^^^

בתחום למונחים שימושי מילון ליצור ראשון ניסיון הוא זה לקסיקון
וכמה כמה גם כאן למצוא אפשר ומתפתח, דינמי תחום שזהו מאחר הגרונטולוגיה.
מטרה המונחים. של בהפצתם לעזור היתה לפנינו שהצבנו המטרות אחת לשון. חידושי
יחידת של ניסיונה לאור ותרגום, כתיבה של סטנדרטים לקבוע לנסות היא נוספת

במינוח. אחידות די כיום שאין כך על המורה ברוקדייל, במכון הפרסומים
מכמה מונחים רק בלקסיקון לכלול החלטנו המידה, על יתר להרחיב שלא כדי
עבודה דמוגרפיה, סוציולוגיה, כלכלה, דהיינו,  החברתית הגרונטולוגיה ממרכיבי
לעתים המופיעים ומונחים לזיקנה, קשור שתוכנם מונחים נבחרו ומינהל. סוציאלית
שיש מונחים אותם רק נבחרו הביולוגית ההזדקנות בתחום המכון. בפרסומי תכופות
להזדקנות הקשורים מונחים נכללו לא החברתית. הגרונטולוגיה לגבי גם חשיבות להם
שהם משום ובבריטניה, הברית בארצות הפנסיה בתחום מונחים כגון אחרות, בארצות

בישראל. למציאות רלבנטיים אינם
בין קונפליקט של במקרים אך התקנית, העברית בתחום להישאר השתדלנו
היה כאשר האחרון. בזה לבחור נטינו הרווח, המקצועי השימוש לבין התקנית העברית
האיות זו. בצד זו התקניות האפשרויות כל הובאו אחד, אפשרי מתרגום יותר

.(ageing ולא ,aging (למשל: הבריטי פני על הועדף האמריקני
שינויים מתרחשים מקיף שהוא בתחומים שכן ניסוי, בבחינת הוא זה לקסיקון
כל אף שעל לנו ברור ההסכמה. על איההסכמה רבה פעם ולא במינוח, ותכופים רבים
מלוא את עצמנו על מקבלים ואנו ומשיבושים, מטעויות נקי הלקסיקון אין מאמצינו,
זה בניסוי פעיל חלק לקחת בלקסיקון למשתמשים פונים אנו זאת, עם להם. האחריות

ל: והוספות הצעות הערות, תיקונים, ולשלוח

הפרסומים יחידת
בישראל וחברה אדם והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון

13087 ת.ד.
>רושל>ם

משופרות מהדורות של בהוצאתן ותסייע ובתודה, בשמחה תתקבל כזו תרומה כל
בעתיד. הלקסיקון של



תודה דברי

הראשונה, הטיוטה ללקסיקון. המקצועית תרומתם את תרמו רבים אנשים
רבים. ושיפורים תיקונים בו הוכנסו ומאז ,1982 בשנת הודפסה במכון, פנימי לשימוש
ברוקדייל. מכון פרסומי של לאור מההוצאה שנצבר הקולקטיבי בידע רבות הסתייענו

מאומנות. לעתים ועודכן הלקסיקון, מוחשב 1984 בשנת
חנה הרון, תמר דייויס, מיכאל ברודסקי, אוגניה ברגמן, שמעון המכון: צוות אנשי
קופ, יעקב פקטור, חיים נועם, גילה מטרס, יהודה כורדים, מלכה כהן, מרק וייל,
המועילות. הערותיהם את והעירו הלקסיקון על עברו שמואלי ועמיר שובל יהודית
ההתמחות מתחומי מונחים הם אף תרמו מהשדה מקצוע ואנשי נוספים צוות חברי

שלהם.
מראשיתו. הפרויקט של הרבה בחשיבותו הכיר חביב, ג'ק ברוקדייל, מכון מנהל

לאור. ובהוצאתו בהשלמתו רבות וסייע ללקסיקון תרם עצמו הוא
אחת על עיניים מאירות הערות העיר laval מאוניברסיטת זיי ניקולס
סייע london school of economicsdo רדין ומייק הראשונות, מהטיוטות
ללשון האקדמיה לחברי להודות ברצוננו כן הפנסיה. מתחום המונחים בבחירת

שנתבקשו. אימת כל לנו לסייע נכונותם ועל הטובות עצותיהם על העברית
בעבר ברוקדייל מכון של הפרסומים יחידת צוות אנשי השקיעו מאוד רבה עבודה
של להבאתו שדאגה אשד, ודיצה ורדי עינאל זוננשיין, גבריאלה רוזנפלד, ג'ני ובהווה:
את שמיחשבה זו גם והיא התרגום בעבודת התחילה אלון בלהה לדפוס. הלקסיקון

פרקש. רימה המתכנתת של בעזרתה הלקסיקון,
מכון של הפרסומים יחידת הלקסיקון. ביצירת חלק שלקחו מי לכל מודים אנו

והשיבושים. הטעויות לכל האחריות מלוא את עצמה על מקבלת ברוקדייל

לוקרד, ג'ו
הפרסומים יחידת ראש

  יי ^^■■
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unemployment אבטלה .]

hidden unemployment סמויה אבטלה .

income loss הכנסה אובדן

loss of function התפקוד כושר אובדן
t

autonomy (not "independence) אוטונומיה

population אוכלוסין אוכלוסייה,

target population היעד אוכלוסיית i

, LIFESTYLE D"n miK
s

orthopedics אורתופדיה \

catchment area שירות אזור

postmenopausal . (תקופה) הווסת הפסקת אחרי ;

incapacity איכושר ,

illiteracy אנלפבתיות וכתוב, קרוא איידיעת

quality of care הטיפול איכות

ischemic איסכמי

indicator מדד אינדיקטור,

stroke שבץ מוחי, אירוע

PERSONAL איע\י

[ outreach . מטופלים לחפש לקהילה יציאה איתור,

:,: identify (not locate) גורמים איתור

identify ■זיהה איתר,

alternative to institutionalization למיסוד (חלופה) אלטרנטיבה



י  ■ ■ 3immortality אלמוות ^

widower  אלמן |
widow אלמנה |
widowhood אלמנות |
eligibility criteria/certification להכאות (קריטריונים) מידה אמות *

terminal (טרמינלי) אנוש

terminally אנושות +

illiteracy אנלפבתיות I
if!

guardianship אפוטרופסות \

epidemiology of aging הזיקנה של אפידמיולוגיה ;

age discrimination גילית אפליה גיל, בשל אפליה ■

employment/job opportunities העסקה/תעסוקה/עבודה אפשרויות 

case management הטיפול וניהול ארגון \

health care facility בריאות שירותי למתן ארגון

home care corporation, בית לטיפול ארגון "

HOME CARE AGENCY |
health maintenance organization הבריאות על לשמירה ארגון ;

social health maintenance הציבור בריאות על לשמירה ארגוו )
organization רווחה שירותי עם משולב

meal (s) . (ות) ארוחה

homedelivered meals לבית), (המובאות חמות/מוכנות ארוחות
(mealsonwheels) גלגלים על ארוחות

hot meals חמות ארוחות

group meals קבוצתיות ארוחות H

k



f
longevity ימים אריכות r
country of birth לידה ארץ

hospitalization אשפוז

בבב
adulthood, maturity בגרות

^ validity and reliability tests ומהימנות תקפות בדיקות
i
!r1 mature רגשית מבחינה בשל מבוגר, בוגר,
i
f arbiters בוררים

social isolation חברתי בידוד

insurance , ביטוח

health insurance בריאות ביטוח

^ old age pension ^יקנה ביטוח

life assurance, life insurance חיים ביטוח ■_,

group life insurance קבוצתי חיים ביטוח ?י

social security (סוציאלי) לאומי ביטוח

national insurance לאומי ביטוח

"top hat pension scheme (pension for senior executives) מנהלים ביטוח
if

coinsurance משותף ביטוח

disability insurance נכות ביטוח

I
3" ' !■5.1J.J.' ■ ,
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social insurance סוציאלי ביטוח

job security בעבודה ביטחון

role performance התפקיד ביצוע ■

job performance עבודה ביצוע

physical performance פיזי ביצוע

visit (n.) ביקור _

service demand לשירותים ביקוש |
oldage home אבות בית I
nursing home סיעודי אבות בית |
convalescent home הבראה בית החלמה, בית |
hospital ביתחולים I

day hospital יום ביתחולים |
acute care hospital, general hospital כללי ביתחולים

chronic hospital, hospital for the כרוניים לחולים ביתחולים
CHRONICALLY ILL

hospice סופני לטיפול ביתחולים |
rest home מרגוע בית

retirement home לפנסיונרים מעון פנסיונרים, בית :*

senior בכיר '/

menopause בלות

inadequate תתתקני הולם, בלתי הדעת, את מניח בלתי I,

unskilled מקצועי בלתי //

spouse זוג בן/בת j/

centenarian שנה מאה בן ;
Hi

jT



mortal תמותה בן

^ proximity of family מגורים בסמיכות משפחה בני

I mental disorders נפש בעיות

vision problems ראייה בעיות

home ownership בית על בעלות

, health . בריאות
jt mental health הנפש בריאות

public health הציבור בריאות

גגג
age limits גיל גבולות

venous congestion ורידי גודש

factor מרכיב גורם,

age " גיל

biological age ביולוגי גיל ",

middle age ביניים גיל

middle age העמידה גיל

pensionable age לפנסיה זכאות גיל

chronological age כרונולוגי גיל

extreme old age מופלג גיל

, ■::  ■■■■ [7/



retirement age פרישה גיל

flexible retirement role י גמיש פרישה גיל

functional age תפקודי גיל

preventive approach מניעתית גישה

beneficiary, pensioner, retiree גמלאי

pension קצבה) פנסיה, (ר' גמלה

death benefit פטירה גמלת

dying גסיסה

gerontology גרונטולוגיה

social gerontology חברתית גרונטולוגיה

gerontodontistry השיניים של גרונטולוגיה

industrial gerontology תעשייתית גרונטולוגיה j

geriatrician (רופא) גריאטר

geriatric (adj.) גריאטרי /
E

geriatrics (n.) גריאטריה ,

1

clinical geriatrics קלינית גריאטריה .4

  /JJ  ! ■ ■



ן ו דדד .
treatment, care, tending טיפול דאגה,

model תבנית דגם,
1 "1

$ diagram ציור דיאגרמה,

diet דיאטה _,

M selfreporting עצמי דיווח
"1
j!1 housing י דיור
I
4 highrise housing קומות רבי בבתים דיור ■■

lowcost housing נמוכה בעלות דיור |
agesegregated housing חדדורי דיור

rental housing להשכרה דיור

sheltered housing מוגן דיור

residential care setting תשושים לקשישים מוגן דיור lf:

congregate housing מקובץ דיור j
ageintegrated housing רבדורי דיור

resident דייר :

role perception התפקיד דימוי |
selfconcept עצמי דימוי f
grading דירוג .

priority grading עדיפויות דירוג "

demography דמוגרפיה ■

senile dementia סנילית דמנטיה

age prejudice קשישים על קדומות דעות



1

activity patterns פעילות דפוסי י

eligibility grade זכאות דרגת

degree of disablement נכות דרגת .'

1; הרזה r 1

graying החברה הזדקנות "האפרה",

prolongevity החיים משך הארכת

variation, variance שונות הבדלים, 

significant differences מובהקים הבדלים

income maintenance, income security, public assistance הכנסה הבטחת

activity restrictions פעילויות על הגבלות

increase of risk הסיכון הגברת הסיכון, הגדלת

identify (v.) הגדר

internal migration פנימית הגירה .

personal appearance אישית הופעה .

deinstitutionalization ממוסד הוצאה ~

dependent parent תלוי nTin

greatgrandparents הסב הורי

parenting הורות

aging, senescence הזדקנות

 ■r *..:■■ ■■ {8j



premature aging מוקדמת הזדקנות

normal aging נורמלית הזדקנות

psychological aging פסיכולוגית הזדקנות

fringe benefits סוציאליים תנאים סוציאליות, הטבות

BIAs הטיה

;| organizational characteristics ארגוניים היבטים

memory impairment הזיכרון היחלשות

prevalence הימצאות

disengagement (תיאוריה) הינתקות

extent of need הצרכים היקף

medical history רפואית היסטוריה

spend down נכסים ללא הישארות

preparation for retirement, preretirement education לפרישה הכנה

income הכנסה

incomeinkind בעין הכנסה

gross income (before tax) ברוטו הכנסה

monthly income חודשית הכנסה

retirement income הפרישה לאחר הכנסה

complementary income משלימה ntODn

family income, household income הבית משק של הכנסה משפחתית, הכנסה

net income (after tax) נטו הכנסה

disposable income פנויה הכנסה

fixed income nyap npwn

h



f
t

household income הבית משק של הכנסה

annual income שנתית הכנסה

periodic income תקופתית הכנסה ■

food preparation מזון הכנת

training מקצועית הכשרה

inservice training פניםארגונית מקצועית השתלמות או הכשרה

walker הליכון

income adequacy ההכנסה הלימות c

continuity (theory) (תיאוריה) המשכיות

euthanasia חסד המתת

living arrangements מגורים הסדרי
1

j medical transportation רפואית nycn

service delivery שירותים הספקת

1 adjustment הסתגלות

retirement adjustment , לפרישה הסתגלות

role adjustment . לתפקיד הסתגלות

food preferences מזון העדפות

job preferences ' עבודה העדפות

selfemployment . עצמית npoyn

assessment, evaluation הערכה

selfesteem ■ עצמית הערכה

functional assessment תפקודית 7o~\yr\

disability evaluation (assessment) . נכות הערכת g

.■,,.■ \v[



program evaluation . תכנית הערכת

DISCRIMINATION הפליה

job discrimination בעבודה הפליה

age discrimination גילית n>etn

employment discrimination בתעסוקה הפליה

referrals חפניות

menopause הווסת הפסקת

age segregation גילית הפרדה

communicative disorder בתקשורת הפרעות

ENR0L השתתף הצטרף, 1

costofliving adjustment המחיה ליוקר הצמדה

respite care נופשון חופשון, (בקשיש), המטפלת המשפחה על הקלה

vest (v.) ropn .

population composition האוכלוסייה הרכב §

; casemix המטופלים אוכלוסיית הרכב המקרים, הרכב |
household composition משקהבית הרכב f

Xtreatment, care, tending השגחה f

drug effects סמים השפעות I
inservice training השתלמות \

, shift (n. + v.) pvn ,nun |
\ labor force participation העבודה בכוח השתתפות II e!||1

job redesign לאדם התפקיד התאמת I
surface (v.) הגיע התגלה,

11)



outline (\j) ■ פרקים ראשי התווה

risksharing בסיכון התחלקות

ageism גיל לפי התייחסות ■f

skills obolescence מקצועית התיישנות

orientation התמצאות F
יו,

volunteerism התנדבות 

elder abuse בקשישים התעללות 11

intervention התערבות

crisis intervention משבר בעת התערבות

frequency distribution שכיחויות התפלגות

adult human development וחברה אדם התפתחות

[12



ווו .
SENIORITY ןתק

pension service (years counted towards a פנסיוני יתק
PENSION CALCULATION) 1

* III M
■■! ץ ץ ץ I

TUBAL FEEDING זןנדה

MEMORY זיכתן

0LD AGE ™p>?

ELIGIBILITY, ENTITLEMENT זכאות '

early entitlement מוקדמת זכאות ■

vesting rights מוקנות זכויות 

AVAILABILITY ^מינות

services availability השירותים אמינות 1

0LD קשיש זקן, 1

/
pi

j

)±3)



*חחח " ו
/ repressed חבוי

society חברה
ij

burial society קבורה) (חברת קדישא חברא

social חברתי ,/

patient חולה :■

geriatric patient גריאטרי חולה

outpatient חולהחוץ .

chronic patient כרוני חולה :,

inpatient מאושפז חולה I

incontinence הסוגרים על שליטה חוסר

fecal incontinence המעיים סוגר על שליטה חוסר

urinary incontinence השתן סוגר על שליטה חוסר I

respite care בקשיש המטפלת המשפחה על להקלה שירות נופשון, חופשון,

institutionalized במוסד חי

noninstitutionalized במוסד נמצא אינו בקהילה, חי

worklife עבודה חיי

life חיים

community life קהילתיים חיים

informal education פורמלי לא חינוך

health education לבריאות חינוך

;:■; adult education מבוגרים חינוך f
formal education פורמלי חינוך

[14]



dissaving שלילי חיסכון

save (v.) חסך

savings (n.) חסכונות

incurable מרפא חשוך

crosssection רוחב חתך
11

■I■;

t
J'n

,טטט
treatment, care, tending ותמיכה דאגה השגחה, טיפול,

maintenance care אחזקתי טיפול /
ambulatory care אמבולטורי טיפול 1

home care בית טיפול ~'l

terminal care סופני טיפול מרפא, חשוכי בחולים טיפול 1

chiropody (כירופודיה) הרגל בכף טיפול

inpatient care (hospital care) בבי"ח טיפול אשפוז, במסגרת טיפול

health care בריאותי טיפול ,*i

geriatric care גריאטרי טיפול

extended care המשך טיפול ממושך, טיפול

terminal care סופני טיפול
i

day care יום טיפול 1

social day care סוציאלי יום טיפול "

(15



posthospitalization care אשפה לאחר טיפול

longterm care ממושך טיפול \

nursing care סיעודי טיפול 1?
ו

selfcare עצמי טיפול '1

selfmedication בתרופות עצמי טיפול

casework with the aged בקשישים פרטני טיפול

community care קהילתי טיפול

medical care רפואי טיפול

prepaid medical care מראש ששולם רפואי טיפול Jf

"k

tend (v.) טיפל l
sampling error דגימה טעות f
funeral rites קבורה טקסי £

(16



ייי

continent of birth לידה יבשת

literacy וכתוב קרוא ידיעת

costoflmng (cl.) המחיה יוקר

inheritor יורש

poor units גרועות יחידות

sex ratio המינים pd>

dependency rate תלות orv

parentchild relationship הורהילד יחסי

intergenerational relationships ביןדוריים יחסים

retirement counseling לפרישה ייעוץ

learning ability למידה יכולת

adult child מבוגר ילד

dependent child תלוי/נתמך ילד
1

surviving children שאירים ילדים

care goals הטיפול יעדי :

outreach הלקוחות לאיתור הקהילה אל העובד יציאת i

inheritance, legacy ירושה

emigration ירידה

inherit (v.) ירש

ELDER (ALSO "OLDOLD") ישיש



I

כככ. .
reorient . .■■■■■ מחדש כוון

gray power אפור כוח

labor force עבודה כוח

chiropody כירופודיה 

economics כלכלה

institutionalization מיסוד למוסד, כניסה

chronic כרוני

ללל |
funeral לוויה 1

table לוח

birth לידה I

_^_  ■■ /Jf ■■ 



י' י י , י ו" ו י ו

I /U/U/lJ 4 ן

demographic characteristics דמוגרפיים מאפיינים

adult מבוגר 'I

means test אמצעים מבחן

earnings test הכנסות מבחן

pretest (פרהטסט) מוקדם מבחן

demographic structure דמוגרפי מבנה

limitation מגבלה

range of services השירותים מגוון g

sector (סקטור) מגזר

voluntary sector התנדבותי מגזר I
nonprofit sector רווח מטרת ללא מגזר l

private sector פרטי מגזר I
public sector ציבורי מגזר |
industrial sector תעשייתי מגזר ■f

sample מדגם

random sample אקראי מדגם

biased sample מוטה מדגם

representative sample מייצג מדגם "n

stratified sample שכבות מדגם Lir

index, indicator מדד >

health index בריאות מדד ;:

i
efficiency indices יעילות מדדי ■'



incomes policy הכנסות מדיניות

hiring policy nptwn mvnv i
t

social policy (סוציאלית) חברתית מדיניות

;) policy מדיניות קווי מדיניות, 1

i$/ lifespan החיים מהלך

j/ cradle to grave לקבר" "מהעריסה

statistical significance סטטיסטית מובהקות

handicapped מוגבל

physically handicapped י פיזית מוגבלות

death, dying (n.) גסיסה מיתה, מוות,

death with dignity בכבוד מוות

death and dying . ומיתה מוות .

brain death מוחי מוות

handicap מום

biased מוטה

institution מוסד

institutionalized, noninstitutionalized לאבמוסד (ב)מוסד,

nursing home סיעודי מוסד/ביתחולים

national insurance institute לאומי לביטוח (ה)מוסד ,.)

extended care facility, longterm institution ממושך לטיפול מוסד y

health care facility בריאותי לטיפול מוסד

private institutions פרטיים מוסדות

1"■ employee שכיר מועסק,

'f [20



ethnic origin עדתי אתני, מוצא

VESTED מוקנה
SENESCENT מזדקן

F00D מזון

LIFECYCLE D"nn'waro
terminal illness (טרמינלית) אנושה מרפא, חשוכת מחלה

chronic d|sease ממושכת כרונית, מחלה

diseases of the digestive tract העיכול בדרכי מחלות
WARD/DEPARTMENT מחלקה

geriatric ward גריאטרית מחלקה

acute ward חריפה/אקוטית מחלקה ■

alzheimers ^^^^^ים אלצהיימר מחלת

PIL0T STUDY (פיילוט) ראשוני מחקר
planning study . תכנון לצרכי מחקר

matav, matavit  personal care aide מט"בית מט"ב' 1

mataz, matazit  aides to the elderly מט"בית מט"ז,

TASKS מטלות
CLIENT, PATIENT מטןפל

caregiver טיפול נותן מטפל,

geriatric aide גריאטרי מטפל 1

H0ME AIDE בית מטפלת

objective משימה יעד, מטרה, ,

extent of need המקקות מידת
\



:ןי;

licensed beds, existing (officially recognized) תקן מיטות 4■

. hospital bed ביתחולים מיטת ■

funding (pensions) מימון

sex מיו

| institutionalization מיסוד
i

correlation מיתאם

close correlation טוב מיתאם

full correlation מלא מיתאם

death מיתה _

'4health care facility בריאות שירותי למתן (ארגון) מיתקן /
equipment, facilities ציוד עזרים, מיתקנים,

barrier מחסום מכשול, f
architectural barrier ארכיטקטוני מכשול

hearing aid שמיעה מכשיר

dimension ממד

longstanding, longterm ממושך 0

coordinating mechanism, mechanism for coordination תיאום מכגון i
income tax הכנסה מס y

negative income tax שלילי הכנסה מס

inheritance tax ירושה מס L

setting מסגרת |
estate duty (inheritance tax) רכוש מסי /
tracers מסמנים

;,, ":.■ [22]  '^



case load מטופל מצבת בעובד, שבטיפול הלקוחות מספר

case number המקרה מספר רץ, מספר ■

serial number רץ מספר שוטף, מספר ■

old age home לזקנים מעון

community involvement קהילתית מעורבות

FOLLOWUP (OR SUPERVISION), MONITORING מעקב

cjesign עיצוב תכנית, מערך,

European system of health planning לבריאות תכנון של אירופית מערכת .

meal program הזנה מפעל

census מפקד

supervisors of services for the elderly לקשישים השירותים על מפקחים

marital status משפחתי מצב

case load י המטופלים מצבת

stress מצוקה

enrollees משתתפים מצטרפים,

beneficiary גמלאי קצבה, מקבל

birthplace לידה מקום

cane מקל

COMPREHENSIVE מקיף

housebound לבית מרותק

chairbound גלגלים לכיסא מרותק

bedbound למיטה מרותק

day center יום לטיפול מרכז .,



t

":■ ■

community center קהילתי מרכז '1

factor גורם מרכיב, 

tasks, objectives . משימות

salary משכורת 4
=_'t

occupation משלחיד \

nuclear family גרעינית משפחה i

extended family מורחבת משפחה

multigenerational family רבדורית משפחה

economy משק

household משקבית

bifocal eyeglasses (ביפוקליים) דומוקדיים משקפיים

regional office מחמי משרד

national office ארצי משרד

ministry of labor and social affairs והרווחה העבודה משרד

local office מקומי משרד

variable משתנה

| discrete variable בדיד משתנה

I independent variable תלוי בלתי משתנה §

| dependent variable תלוי משתנה I
§ enrollees מצטרפים משתתפים, I
1 correlator מתאם j
I planner מתכנן ■

I ongoing מתמיד שוטף, מתמשך, 1



service delivery שירותים מתן

volunteer מתנדב ,

selfsupporting עצמו בכוחות מתקיים /

/י נננ , f

service accessibility לשירותים נגישות

employment practices תעסוקה נוהלי

respite care נופשון

norm תקן נורמה,

propensity נטייה £

I
propensity to save לחסוך נטייה |
propensity to consume לצרוך נטייה I

care management, case management טיפול ניהול hJ

money management כספי ניהול rf

program management תכנית ניהול J

mobility ניידות |
job mobility תעסוקתית ניידות בעבודה, ניידות \
occupational mobility מקצועית ניידות /ff

employee mobility שכירים עובדים ניידות 1

physical mobility פיזית ניידות J

 25



ן :;;

payroll deductions פנסיה) לצורך השאר (בין המשכורת מן ניכויים

work experience בעבודה ניסיון

utilization שימוש ניצול,

marriage נישואין

case study מקרה ניתוח

costbenefit analysis עלות/תועלת ניתוח

analysis of variance שונות ניתוח I

regression analysis רגרסיה ניתוח '

cohort analysis שנתונים ניתוח
■,I

content analysis תוכן ניתוח J

grandchild נכד ^

disabled מוגבל נכה,

disability, handicap, limitation מוגבלות נכות,

asset נכס

: intangible asset למדידה ניתן בלתי סמוי, נכס

fixed asset . קבוע נכס ,,.

i
institutionalized במוסד נמצא <.

if

rehabilitation peak השיקומי הפוטנציאל של המלא המיצוי נקודת

cutoff point סף חתך, נקודת

31
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,סססו i

foster grandparent (מאמץ) אומן סב !?
■ וי

grandfather סבא 1י;

environment סביבה ■

barrierfree environment מכשולים ללא סביבה |

living environment המגורים סביבת ■|i

grandparents סבים/סבות t
=

grandmother סבתא y

LIFESTYLE D"n /VJC I
scale (סקאלה) סולם I
sociology סוציולוגיה ^

standard deviation תקן סטיית

standardization סטנדרטיזציה

cause of death המוות סיבת

risk סיכון !

increased risk מוגבר סיכון מוגדל, סיכון .,

screening סינון 

1 home nursing ביתי סיעוד ■

r

■i geriatric nursing גריאטרי סיעוד

old age assistance לזקן סיעוד

complex nursing מורכב סיעוד

s unskilled nursing פשוט סיעוד

meet needs (v. construct) צרכים סיפוק

(27



" 1,
if
11

i

provision of services שירותים סיפוק

service basket שירותים סל ,

standard service basket תקני שירותים סל ,

drug(s) סמים

senile סנילי

senility סניליות

welfare, income maintenance, public assistance הכנסה הבטחת סעד, ,;

cutoff point סף |
survey (n. + v.) סקר יי

* ■ \
, I

זי.
i

, עעע , 1

work, labor עבודה .'

job (used for work, employment■) (משרה) עבודה 

social work סוציאלית עבודה '

meet needs (v. construct) צרכים על עונה

POVERTY עןני

home help ביתית עזרה ':'

homemaker services בית משק בניהול עיזרה

facilities, equipment עזרים \

[28] 0T



recreation הפנאי לשעות עיסוקים

corneal opacity העין קרנית עכירות

nearpoor העוני סף על

cost עלות

public cost of institutional care במוסד הח^קה של ציבורית עלות

cost effectiveness עלותיעילות עלותתועלת,

IMMIGRATION עלייה

retirement attitudes פרישה כלפי עמדות

poor עני

hidden poor סמויים עניים

economic branch כלכלי ענף '.

independent, selfemployed עצמאי ,

self עצמי

consistent, consistency עקביות עקבי,

stress מצוקה דחק, ,npv

disabled homemaker נכח בית עקרת

personal values אישיים ערכים
1

11 I
iiatpsj];^ *j". 29 ■", ■" " , ■ ■." /



פפפ j

vulnerable פגיע

vulnerability פגיעות

orthopedic defect אורתופדי פגם

client, applicant לקוח פונה,

retired שפרש אדם פורש, :"

PHYSICAL פיזי

informal monitoring פורמלי בלתי פיקוח

rent control דירה שכר על פיקוח

population pyramid האוכלוסייה פירמידת

applications פניות

pension קצבה גמלה, פנסיה,

flatrate pension אחידה פנסיה

lump sum pension חדפעמית פנסיה i

frozen pension (a paidup pension frozen מוקפאתת פנסיה
WHEN AN EMPLOYEE LEAVES A FIRM; PAYABLE
AT NORMAL RETIREMENT AGE)

contributory pension plan הפרשו מחייבת פנסיה

joint life and last survivor pension מקיפהת פנסיה
(PROVIDES FOR EMPLOYEE AND SPOUSE IF ^
S/HE SURVIVES EMPLOYEE); ■
COMPREHENSIVE PENSION SCHEME 

flatrate pension קבוע שיעור עלפי פנסיה

noncontributory pension plan הפרשות מחייבת שאינה פנסיה

pensioner, retiree גמלאי פנסיונר, i

payasyougo system מצטברת לא פנסיה לדור, דור פנסית .2

[30



old age pension זיקנה פנסית

single life pension (provides only for שאירים) כולל (לא זיקנה פנסית
EMPLOYEE, NOT DEPENDENTS)

gray panthers " אפורים פנתרים

geriatric psychiatry, psychogeriatrics פסיכוגריאטריה

instrumental activities of daily (אינסטרומנטליות) יומיומיות פעילויות
living (iadl) הבית משק לניהול

social activities יוםיום חיי של חברתיות פעילויות

daily activities יוםיומיות פעילויות

activities of daily living (add אישי תפקוד של יומיומיות פעילויות
אכילה) הלבשה, (רחיצה,

activity (ies) (פעילויות) פעילות

social activity חברתית פעילות

sexual activity מינית פעילות

recreation פנאי פעילות

communitybased activity בקהילה הממוקדת פעילות קהילתית, פעילות

bedsores לחץ פצעי

pretest מוקדם) (מבחן פרתטסט
V

fertility פריון

differential fertility דיפרנציאלי פריון

retirement פרישה

phased retirement בשלבים פרישה

| flexible retirement age גמיש פרישה גיל גמישה, פרישה

partial retirement חלקית פרישה

1



ו

forced retirement כפויה פרישה

early retirement מוקדמת פרישה

: mandatory retirement חובה פרישת

geriatric practice גריאטרית פרקטיקה

retire פרש

!

ו צצצ .
will (legal) צוואה

living will בחיים צוואה

core staff גרעיני צוות

service need בשירותים צורך

public ציבורי

orthopedic equipment אורתופדי ציוד .

scores ציונים

housing density דיור צפיפות 1

social needs חברתיים צרכים

unrealized, unmet needs מסופקים שאינם צרכים I



j קקק
social group קבוצה

food groups מזון קבוצות

control group ביקורת קבוצת

age group גיל קבוצת

reference group התייחסות קבוצת

kin group משפחה קרובי קבוצת

kin group שארים קבוצת

burial קבורה

tenure קביעות

eligibility determination זכאות קביעת

policymaking מדיניות קביעת

priority determination עדיפויות סדר קביעת

intake קבלת

undertaker קברן

preretirement קדםפרישה

COMMUNITY קהילה

retirement community פנסיונרים קהילת

poverty line העוני קו

nearpoverty line העוני סף קו

policymakers מדיניות קובעי

generational conflict ביןדורי קונפליקט

provident fund תגמולים קופת



pacemaker לב קוצב ,

pension גמלה קצבה,

benefit הטבה תמיכה, קצבה,

disability benefit נכות קצבת

life annuity שנתית חיים קצבת

joint life annuity לשניים שנתית חיים קצבת

old age benefit, superannuation 1יקנה קצבת

family allowance ילדים קצבת 11

disability benefit נכות קצבת

survivor benefit שאירים קצבת

proximity of family, kinship שארות משפחה, קרבת

kin שארים קרובים,

retirement career הפרישה לאחר m>np

second career שנייה קריירה

agerelated בגיל קשור 11

senior citizen קשיש m

aged, elderly (n. <s adj.) מקן) קשיש

aged תואר) (שם קשיש

oldold ישיש קשישזקן,

dependent elderly מוגבל vwp

nursing elderly סיעודי קשיש

independent elderly עצמאי קשיש

youngold קשישצעיר

{34} 1
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frail elderly תשוש v>vp

wellaged בריאים קשישים

social interaction חברתיים (אינטראקציה) גומלין קשרי

links (between organizations) ביןארגוניים קשרים

I
.. ררר i 1

intake ראשונה פנייה או קבלה בזמן בדיקה קבלה, ראיון ■
household head . משקהבית ראש

WELFARE; WELLBEING רווחה

public welfare הציבור רווחת

: pension reserve (an employers future liability) פנסיה לתשלומי רזרבה

occupational therapy בעיסוק ריפוי

recreation therapy פנאי בפעילות ריפוי

medical recordskeeping רפואי רישום

bound ריתוק

i ESTATE רכוש

income level הכנסה רמת

living conditions מגורים רמת _ .

high blood sugar בדם גבוהה סוכר רמת ;

medicine רפואה |
35 ■"■1■■l '":■'■1,ari!1!:1::■!■! יו



geriatric medicine גריאטרית רפואה

medical רפואי

:II continuum of care הטיפול רצף

hospital records ביתחולים רשומות J

,; 1 X/Y/Y/ 1 I

1""' survivor שאיר 1I

1 Ir

kin group שארות .'

#' job satisfaction מעבודה שביעותרצון

life satisfaction מהחיים שביעותרצון

stroke מוחי אירוע שבץ,

stay (suff.) שהות

longstay ארוך לזמן שהות

shortstay קצר לזמן שהות

equity צדק שוויון,

horizontal equity אופקי שוויון

ongoing שוטף

assessment שומה

variation, variance הבדלים שונות,

labor market עבודה כוח שוק
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attrition צמצום שחיקה,

discharge (מביתחולים) שחרור

age integration גילים שילוב

service utilization שירותים של הניצול שיעור שירותים, שימוש/ניצול

proportion, rate יחס שיעור,

morbidity rate התחלואה שיעור

birth rate ילודה שיעור

crude birth rate גולמי ילודה שיעור

specific birth rate סגולי ילודה שיעור

marriage rate נישואין שיעור

fertility rate פריון שיעור

wage rate שכר שיעור

a death rate, mortality rate תמותה שיעור

,; agesex specific death rate סגולי תמותה שיעור

crude death rate גולמי תמותה שיעור

standardizied mortality rate מתוקנן תמותה שיעור

rehabilitation שיקום

geriatric rehabilitation גריאטרי שיקום

vocational rehabilitation מקצועי שיקום

service שירות

maintenance service אחזקה שירות

health services, health care בריאות שירותי

community health services קהילתיים בריאות שירותי
וך
רו
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dietary services תזונה שירותי 1

protective services הגנה שירותי ■

homemaker services ביתית עזרה שירותי בית, מטפלות שירותי |
| rehabilitation services שיקום שירותי ■1,

personal services אישיים שירותים י
.:

geriatric services גריאטריים שירותים ך

social services חברתיים/סוציאליים שירותים /
h,i

psychogeriatric services פסיכוגריאטריים שירותים ,

supportive services תומכים שירותים

stratified שכבתי

bereavement שכול

frequency שכיחות

frequency of visits ביקורים שכיחות

employee שכיר

rent דירה שכר

preretirement earnings הפרישה לפני שכר

pension salary (salary counted towards a פנסיה חישובי לצורך שכר
PENSION CALCULATION) ■f

1i wage משכורת שכר, *

■j fee וכוי לפסיכולוגים לעורכידין, לרופאים, שכר

1^ gerontocracy זקנים) (ממשלת זקנים שלטון

continence הסוגרים על שליטה

assess (v.) שומה) (לערוך שם

i
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j;,,, assessor שמאי *

cohort שנתונים קבוצת שנתון,

weighting שקלול

diagram שרטוט '

cremation מתים שריפת

תתת, I

decisionmaking process החלטות קבלת תהליך

life expectancy החיים תוחלת

caregiver תומך Jj

primary caregiver ראשי תומך עיקרי, תומך Z/

l; resident תושב I
public transportation ציבורית תחבורה '~i

area (not sphere) תחום ■■!

population projection אוכלוסייה תחזיות

morbidity ■ תחלואה

labor turnover העבודה בכוח תחלופה f
il

disengagement theory ההתנתקות תיאוריית jJ:j

■ , /1

continuity theory ההמשכיות תיאוריית /
channeling תיעול

it
)39)



. .  ■ ■■.■ ■■■■<£

/"i

hospital record (s) ביתחולים תיקי '■

, planning תכנון

strategic planning אסטרטגי תכנון

. ' health planning בריאותי תכנון

care planning טיפול תכנון

local planning מקומי תכנון

central planning מרכזי תכנון

estate planning רכוש תכנון

program, design תכנית

employee benefit plan העבודה מקום במסגרת סוציאליות לזכויות תכנית

pension plan פנסיה תכנית *

average lifeline salary pension scheme משכורת על המבוססת פנסיה תכנית
(calculates pension in relation to החיים כל במשך ממוצעת
LIFETIME EARNINGS)

final salary scheme (calculates המשכורת על המבוססת פנסיה תכנית
pension in relation to final salary הממוצע השכר על או האחרונה
or average of last few years) האחרונות בשנים

funded pension plan מצטברת פנסיה תכנית

dependent מוגבל תלוי,

; dependency \ תלות

mortality תמותה

cohort mortality שנתון תמותת

informal support בלתיפורמלית תמיכה |
!■if

!'!1I

support for supporters לתומכים תמיכה ijj]■

family support משפחתית תמיכה ■

40
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, income transfers העברות תמיכות, I
housing conditions . . דיור תנאי I

: eligibility requirement ^כאות תנאי ■

living conditions י  מגורים תנאי i

| fringe benefits סוציאליים תנאים

hospice movement ההוספיסים תנועת

organic brain syndrome אורגנית מוח תסמונת

■ death certificate פטירה תעודת

j employment תעסוקה

f selfemployment י כעצמאי תעסוקה

underutilization מלאה לא תפוסה

hospital bed utilization בביה"ח המיטות תפוסת

selfconcept עצמית תפיסה

time perception . הזמן תפיסת

role perception התפקיד תפיסת

role תפקיד

social role חברתי תפקיד

perceived role נתפס שהוא כפי תפקיד

sex role מין תפקיד

ascribed role שיוכי תפקיד I r

period תקופה

menopause הבלות הווסת, הפסקת תקופת |

^ norm תקן

[41



יי י ,regulationsו ordinances , י :  תקנות י

budget planning ■ ...." תקצוב

budget ■.■... תקציב

< management of continence הסוגרים על בשליטה אימון תרגול, *

overthecounter medicines מרשם ללא תרופות
1

prescription drugs מרשם עלפי תרופות

mentally frail ■ ■ נפש תשוש I
capitation לנפש מרבי תשלום lh

annuity שנתית קצבה החיים, לכל תשלום I
payments (not rates) , תשלומים

inadequate תתתקני

4
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I INTRODUCTION

This lexicon represents a first attempt to compile a useful glossary of
the Hebrew correlates of terms found in the vast and growing body of
Englishlanguage gerontological literature. It has arisen from the Institute's
attempt to meet its own need for a basic tool to facilitate translations, as
well as from a desire to make this tool available to others. The experience
of the Institute's Publications Unit has suggested that a greater degree of
consistency is required in the translation of many terms.

The lexicon does not cover medical terminology found in geriatric
research. However, it does provide healthrelated terminology commonly
used in studies of health systems.

The criteria for selection were that the terms bear agerelated content
or arise frequently in health and social services research. It should also be
noted that many terms relating to the specifics of aging in other countries
(e.g. British and American pension terminology) were omitted due to their
limited relevance in the Israeli context.

While every effort was taken to ensure that approved Hebrew
language was employed, professional and popular usage were given priori
ty in cases of conflict. Alternate phrases are listed where these are ac
ceptable. American spelling received preference over British (e.g. 'aging' vs.
'ageing').

This lexicon remains to some degree an experiment. It has sought to
cover a developing professional field in which terminological changes are
rapid and interpretive disagreements are common. Since some of the uses
are subject to differences of opinion and errors have assuredly escaped
detection, we invite the users of this reference work to participate in the
experiment by forwarding their corrections, refinements and comments to:

Publications Unit
JDCBrookdale Institute of Gerontology and
Adult Human Development
POB 13087
Jerusalem 91130
ISRAEL

Such contributions will facilitate the eventual publication of an im
proved second edition.
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activities of daily living (adl) אישי תפקוד של יומיומיות פעילויות
אכילה) הלבשה, (רחיצה,

■Li
■f

activity פעילות

activity patterns פעילות דפוסי "■

activity restrictions פעילויות על הגבלות

 acute care hospital כללי ביתחולים

acute ward (department) (חריפה) אקוטית מחלקה

adjustment הסתגלות

adult מבוגר

adult child מבוגר ילד

adult education מבוגרים חינוך

adult human development וחברה אדם התפתחות

adulthood בגרות ;

after care אשפוז לאחר טיפול

age גיל

age discrimination גילית אפליה גיל, בשל אפליה

age group גיל קבוצת .,
1

ageintegrated housing רבדורי דיור i

age integration גילים שילוב ;.

age limits גיל גבולות ',

3

age prejudice קשישים על קדומות דעות

agesegregated housing חדדורי דיור



age segregation גיל לפי הפרדה *

agerelated בגיל קשור >f

agesex specific death rate סגולי תמותה שיעור I
a

AGED, ELDERLY (N. + ADJ.) \'j>Vyp J/
ageism גיל לפי התייחסות j

, aging הזדקנות H
j

alternative to institutionalization למיסוד (חלופה) אלטרנטיבה j

alzheimers disease אלצהיימר מחלת j

ambulatory care אמבולטורי טיפול /
analysis of variance שונות ניתוח

annual income שנתית הכנסה {

annuitant שנתית קצבה מקבל

annuity החיים לכל קבוע תשלום

applications פניות

arbiters בוררים

architectural barrier ארכיטקטוני מכשול

AREA (NOT SPHERE) D1nr)

ascribed role שיוכי תפקיד

assessment, evaluation הערכה j
, , assessor שמאי *!

asset נכס

]\ attrition שחיקה

autonomy אוטונומיה
1  . j
f _ 1
<,■■*   ה'!
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availability זמינות

average lifeline salary pension scheme משכורת על המבוססת פנסיה תכנית
(calculates pension in relation to החיים כל במשך ממוצעת
LIFETIME EARNINGS)

\

BBB ,

barrier מחסום מכשול,

barrierfree environment מכשולים ללא סביבה

bedbound למיטה מרותק /

bedsores לחץ פצעי /

beneficiary גמלאי קצבה, מקבל /
benefit הטבה תמיכה, קצבה, !

bereavement שכול i

bias nn?n

biased sample מוטה מדגם

bifocal eyeglasses (ביפוקליים) דומוקדיים משקפיים I
I;

biological age ביולוגי גיל V

birth לידה ^

birth rate ילודה שיעור ■'".

birthplace לידה מקום f
bound מרותק |

O   .  ' ' 1



:"":■■ T*rZ*'■:' ■.■■■".■.:■■. .: :י.;;... ■■■ ■;■.j

brain death מוחי מוות ■"

budget תקציב

budget planning תקצוב

1 burial קבורה

burial society קבורה) (חברת קדישא חברא

I CCC
| cane מקל

,fcapitation (payment per head) לנפש מרבי תשלום

> care ותמיכה דאגה השגחה, טיפול,

t caregiver מטפל טיפול, נותן תומך,

* care goals הטיפול יעדי

f care management הטיפול ניהול

| care planning הטיפול תכנון

j case load מטופלים מצבת העובד, שבטיפול הלקוחות מספר

f case management הטיפול וניהול ארגון
ין!

'a case mix המטופלים אוכלוסיית הרכב המקרים, הרכב
I
jj case number המקרה מספר

/ case study מקרה ניתוח

| casework with the aged בקשישים פרטני טיפול

"r j 1



|. catchment area שירות אזור

cause of death המוות סיבת

census מפקד
t7 centennarian שנה מאה בן

central planning מרכזי תכנון

.. chairbound גלגלים לכסא מרותק

channeling תיעול

 chiropody (כירופודיה) הרגל בכף טיפול

chronic כרוני

chronic disease ממושכת כרונית, מחלה .;

chronic hospital כרוניים לחולים חולים בית f
F1■

ז!'

chronological age כרונולוגי גיל

client, applicant לקוח פונה,
\clinical geriatrics קלינית גריאטריה f

■ ; close correlation גבוה DKn>n ■!"

1! A
'L' ■11

cohort שנתון

cohort analysis שנתונים ניתוח *■._

4 ו

;. cohort mortality שנתון תמותת 5r

lk communicative disorder בתקשורת הפרעות
,1f"

community קהילה it
f

communitybased activity קהילתית פעילות בקהילה, הממוקדת פעילות £,

!,1ן

■ community care קהילתי טיפול :,,,;

community center קהילתי מרכז i

5
1 1
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community health services קהילתיים בריאות שירותי

community involvement קהילתית מעורבות

\ community life קהילתיים חיים

fcomplementary income משלימה הכנסה "■

<" complex nursing מורכב סיעוד

,. COMPREHENSIVE מקיף
f"
y comprehensive pension scheme מקיפה פנסיה

§: congregate housing מקובץ דיור
.if 54

consistent, consistency עקביות עקבי,

\content analysis תוכן ניתוח

* continent of birth לידה יבשת

f continuity theory ההמשכיות תיאוריית

continuum of care הטיפול רצף

contributory pension plan הפרשות מחייבת פנסיה

control group ביקורת קבוצת
ih:

convalescent home הבראה בית החלמה, בית

coordinating mechanism, mechanism for coordination תיאום מנגון

corneal opacity העין בקרנית עכירות

1 correlation מיתאם

"* cost עלות

cost effectiveness עלותיעילות

costbenefit analysis עלות/תועלת ניתוח

| costofliving (CD המחיה יוקר



costoflmng adjustment המחיה ליוקר הצמדה

country of birth . לידה ארץ

cradle to grave לקבר" "מהעריסה

cremation מתים שריפת

crisis intervention משבר בעת התערבות

crosssection רוחב חתך

crude birth rate גולמי ילודה שיעור

crude death rate גולמי תמותה שיעור

cutoff point סף חתך, נקודת

DDD I

daily activities יוםיומיות פעילויות \

day care יום טיפול

day center יום לטיפול מרכז |
day hospital יום ביתחולים

.r death מוות l
\| death and dying ומיתה מוות ,,?

,|נ 1וו1ל

"" J'1,

death benefit פטירה גמלת ''

death certificate פטירה תעודת 4;

■ death rate תמותה שיעור I



I

S death with dignity בכבוד מוות ■

j decisionmaking process החלטות קבלת תהליך
1 f

.,, degree of disablement נכות דרגת

£ deinstitutionalization ממוסד הוצאה
?.
^ demographic characteristics דמוגרפיים מאפיינים
11

s demographic structure דמוגרפי מבנה

g demography דמוגרפיה

| dependency תלות

? dependency ratio תלות on>

y dependent תלוי

J dependent child נתמך תלוי, ילד

| dependent elderly מוגבל קשיש

, | dependent parent תלוי הורה

| dependent variable תלוי משתנה
ifr

. ' g design עיצוב תכנית, מערך,

'ji diagram שרטוט

r I wet דיאטה
<

J dietary services ת^ונה שירותי
: I| differential fertility דיפרנציאלי פריון

\ It dimension ממד

f ^ disability מוגבלות נכות,
[1!

jr disability benefit נכות (גמלת) קצבת

f disability evaluation (assessment) נכות הערכת
1
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7"

disability insurance נכות ביטוח
h
X disabled מוגבל נכה,
,J
:!;f; disabled homemaker נכה בית עקרת

.;;, discharge חולים) (מבית שחרור i
discrete variable בדיד משתנה tf

1

;.■ discrimination הפליה j

^ diseases of the digestive tract העיכול דרכי מחלות /

disengagement theory ההינתקות תיאוריית t
■■■: disposable income פנויה הכנסה qii

■':■■ dissaving שלילי חיסכון .i

:f: DRUG(S) D>DP \

drug effects d>dp ^^^^^^ i
*"

:■■: dying (n.) גסיסה מוות, 'i

s



" ^"Jpp p ^^^^^^^^3^^^

early entitlement מוקדמת זכאות

early retirement מוקדמת פרישה

earnings test הכנסות מבחן

economic branch כלכלי ענף

economics כלכלה

| economy משק

1 efficiency indices יעילות מדדי

| ELDER (ALSO OLDOLD") ישיש

| elder abuse בקשישים התעללות

|| elderly (also ■aged) (n. 4 adj.) זקן קשיש,

§ eligibility זכאות

| eligibility criteria לזכאות (קריטריונים) מידה אמות

§ eligibility determination זכאות קביעת

| eligibility grade זכאות דרגת

eligibility requirement זכאות תנאי

employee (שכיר) מועסק

| employee benefit plan העבודה מקום במסגרת סוציאליות לזכויות תכנית

employee mobility שכירים עובדים ניידות

|§ employment תעסוקה

l| employment discrimination בתעסוקה הפליה

| employment opportunities עבודה/תעסוקה אפשרויות

| employment practices תעסוקה נוהלי

■f :, 'L'; ' [10} . ■. ■"■■



enroll השתתף הצטרף, J

enrollees משתתפים מצטרפים,

entitlement זכאות 1

environment סביבה I

epidemiology of aging הזיקנה של אפידמיולוגיה I
equipment ציוד עזרים, מיתקנים, I
equity (n.), horizontal equity אופקי שוויון צדק,

estate רכוש

estate duty (inheritance tax) רכוש מס /
estate planning רכוש תכנון ;!

y

ethnic origin . . עדתי אתני, מוצא l
euthanasia חסד המתת :

existing (officially recognized) beds תקן מיטות

extended care המשך טיפול ממושך, טיפול

extended family מורחבת משפחה |
■1!'I

extent of need הנזקקות מידת הצרכים, היקף

extreme old age מופלג גיל ,,



1 ■ /// 1 ■

| factor מרכיב גורם,

§ family allowance ילדים קצבת

| family income משפחתית הכנסה

| family support המשפחה של תמיכה

ל! fecal incontinence o"vnn mo ^^ nu^\y !unr

) FEB ' וכר לפסיכולוגים לעורכידין, לרופאים, שכר

/fertility פריון
|t
f fertility rate פריון שיעור

|: FIGURE שרטוט תרשים,

■' final salary plan (calculates המשכורת על המבוססת פנסיה תכנית
pension in relation to final הממוצע השכר על או rm1rwn
salary or average of last few years) האחרונות בשנים

1
J? FINANCING מימןן

/ fixed asset קבוע נכס

fixed income קבועה הכנסה
,1,1

f flatrate pension אחידה פנסיה
,t
1 flexible retirement age גמיש פרישה גיל

^ followup מעקב

food pea

| food costs המזון עלות

food groups מזון קבוצות

food preferences מזון העדפות

food preparation מזון הכנת



forced retirement כפויה פרישה jj

formal education פורמלי חינוך 1

■ foster grandparent (מאמץ) אומן סב I
frail and infirm elderly תשוש קשיש i
frequency שכיחות I
frequency distribution שכיחויות התפלגות '!

frequency of visits ביקורים שכיחות i 5

fringe benefit סוציאליים תנאים סוציאליות, הטבות I
frozen pension (a paidup pension frozen מוקפאת פנסיה i

WHEN AN EMPLOYEE LEAVES A FIRM; PAYABLE
AT NORMAL RETIREMENT AGE)

full correlation מלא מיתאם

functional age תפקודי גיל 1

functional assessment תפקודית הערכה ■

funded pension plan מצטברת פנסיה תכנית "

funding (pensions) מימון I
funeral לוויה I

^ funeral rites קבורה טקסי ■

י. ■ ■pi,:1 '.ruirj, ■ 13 י ■ ■ ' ■. " ■■■



ן GG6
| general hospital כללי ביתחולים

£ generational conflict ביןדורי קונפליקט
'"1L1

$ geriatric גריאטרי

,;: geriatric aide גריאטרי מטפל

geriatric care גריאטרי טיפול

f geriatric medicine גריאטרית רפואה

§ geriatric nursing גריאטרי סיעוד

geriatric patient גריאטרי חולה

j geriatric practice גריאטרית פרקטיקה

■/; geriatric psychiatry פסיכוגריאטריה

geriatric rehabilitation גריאטרי שיקום

geriatric services גריאטריים שירותים

geriatric ward גריאטרית מחלקה

^ geriatrician גריאטרגרופא)

geriatrics גריאטריה

1 gerontocracy (cp)pt r^\'<nn) o^pt y&v
§ gerontodontistry השיניים של גרונטולוגיה

^' gerontology גרונטולוגיה
4i grading דירוג

grandchild נכד

2 grandfather סבא
.בך

grandmother סבתא



, ' f
ל grandparents סבים/סבות
'4

■f graying בכללותה החברה הזדקנות "האפרה", .,

gray panthers אפורים פנתרים ■f

' gray power אפור כוח ill

greatgrandparents הסב הורי l
gross income (before tax) . ברוטו הכנסה nt

f
group life insurance קבוצתי חיים ביטוח |
group meals קבוצתיות ארוחות /

1
guardianship אפוטרופסות "i

.,HHH i 1

handicap (limitation) מגבלה נכות, ;i■^

handicapped נכה מוגבל, $

health בריאות X

health care בריאות שירותי fj
f

health care facility בריאות שירותי למתן מיתקן/ארגון If

health education לבריאות חינוך 1S

I
health index בריאות מדד |

♦ health insurance בריאות ביטוח
.1/

* health maintenance organization הבריאות על לשמירה ארג?; }'

I 1

MR 1

1  '



I health planning בריאות תכנון

I health services בריאות שירותי

| hearing aid שמיעה מכשיר

I hidden poor אותם) מאתרים (שאין סמויים עניים

j hidden unemployment סמויה אבטלה

| high blood sugar בדם גבוהה סוכר רמת

I highrise housing קומות רבי בבתים דיור

gj hiring policy npuvn dvptd

| home aide בית מטפלת

( home care בית טיפול

home care agency בית לטיפול ארגון

homedelivered meals לבית), (המובאות חמות/מוכנות ארוחות
(mealsonwheels) גלגלים על ארוחות

" home help ביתית עזרה

I hospice (for the terminally ill) סופני לטיפול חולים בית הוספיס,

I hospice movement ההוספיסים תנועת

I hospital ביתחולים

1 hospital bed ביתחולים מיטת

p hospital bed utilization בביה"ח המיטות תפוסת

I hospital for the chronically ill כרוניים לחולים ביתחולים

1

16]  
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 I ,j,,

hospital record (s) ביתחולים רשומות :!ji!!

hospitalization אשפוז

hot meals חמות ארוחות 1

housebound לבית מרותק

household משקבית ■

household composition משקהבית הרכב I
household head ראשמשקהבית I
household income הבית משק של הכנסה

housing . דיור I
housing conditions דיור תנאי

housing density דיור צפיפות

|
ד  ■ " ■<w : ' " T7 Oi

/ III j
'~_ identify זיהה (גורמים), איתר הגדיר,

illiteracy אנלפבתיות וכתוב, קרוא איידיעת

immortal אלמוות

inpatient מאושפז חולה

■[ inpatient care אשפוז במסגרת טיפול

■' inservice training פניםארגונית מקצועית השתלמות או הכשרה

; inadequate הולם בלתי תתתקני, הדעת, את מניח בלתי
נ iat !"■y
'! ■■ 'i,1"1r i.1,, ?'IB!,!,1!!!!' jif," * . I'l,, ", ja  ^,'!1,",;'1:'"iM "■ 1j \ך^ ■; ' 1



| incapacity אייכולת איכשירות,
1i

_: INC0ME npwn

j income adequacy ההכנסה הלימות

incomeinkind בעין הכנסה

s income level הכנסה רמת

■ income loss הכנסה אובדן

f income maintenance, income security הכנסה הבטחת

income tax הכנסה מס

income transfers imnvn ,mown

1 incomes policy הכנסות מדיניות

, incontinence הסוגרים על שליטה חוסר

<, increase of Risk הסיכון הגברת הסיכון, הגדלת

J7 increased Risk מוגבר סיכון מוגדל, סיכון

1ncurable מרפא חשוך
i INDEPENDENT עצמאי

| independent elderly עצמאי \y>\yp

£> independent variable תלוי בלתי משתנה

, 'noex מדד

=: ind>cator מדד אינדיקטור,

7 industrial gerontology תעשייתית גרונטולוגיה

^ industrial sector התעשייתי המג^ר

' informal education פורמלי בלתי חינוך

<_ informal monitoring פורמלי בלתי פיקוח

  [18!



I informal support פורמלית בלתי תמיכה י

1 INHERIT (V.) ירש :■:

I inheritance ירושה :;;

:. | inheritance tax ירושה מס /
I inheritor יורש

institution מוסד

f institutionalized, noninstitutionalized במוסד לא במוסד, נמצא ■!!;.

/ institutionalization מיסוד i
* instrumental activities of daily (אינסטרומנטליות) יומיומיות פעילויות i

living (iadl) הבית משק לניהול *

■ insurance ביטוח f
.. intake ראשונה פנייה או קבלה בזמן בדיקה קבלה, ראיון

} intangible asset למדידה ניתנים שאינם סמויים, נכסים :i:|:

■ , intergenerational relationships ביןדוריים d>pn> i
h

;* internal migration פנימית הגירה 9\

r intervention התערבות ■,
■■■■■

, ischemic איסכמי

! !

0 ;|

3jj! U||3

|s |
וי ■"

j 1Q "ו יי י 1',"' 1'.' י 1
I ~~ [



! " I 1 1 I

, job (used for work .employment.) משרה עבודה

/ job discrimination בעבודה הפליה

.; job mobility בעבודה ניידות תעסוקתית, ניידות

/ job opportunity nppyn j7/>/7mjy

,/ job performance עבודה ביצוע

,= job preferences . עבודה העדפות

; job satisfaction מעבודה שביעותרצון

job security בעבודה ביטחון

joint life and last survivor pension מקיפה פנסיה
(PROVIDES FOR EMPLOYEE AND SPOUSE |F u \ju n vjj
S/HE SURVIVES EMPLOYEE)

■ joint life annuity לשניים שנתית חיים קצבת

| KKK

J' KIN שארים קרובים,
■ kin group שארים קבוצת משפחה, קרובי קבוצת

^ KINSHIP שארות



1

; . LLL j
| labor עבודה 'n

f labor force עבודה כוח |
\ labor force participation העבודה בכוח השתתפות ^

: labor market העבודה שוק f
 I
r labor turnover עבודה בכוח תחלופה t,

i f
1 learning ability למידה יכולת £p . jgf

|| legacy י ירושה |
1 licensed beds, existing (officially recognized) beds תקן מיטות j;;

I life o>>n ?;:

life annuity שנתית חיים קצבת
/ :V

] f ~ =

I life assurance חיים ביטוח "

1 life cycle החיים מחזור f
j life expectancy החיים תוחלת y

| life insurance חיים ביטוח

I life satisfaction מהחיים שביעותרצון "

| lifespan החיים מהלך 1

| lifestyle חיים אורח חיים, סגנון

1 links (between organizations or agencies) ביךארגוניים קשרים £

j literacy וכתוב קרוא ידיעת

I living arrangements מגורים הסדרי :■"■

jj living conditions המגורים תנאי 1'.i

I living environment המגורים סביבת

121   ■' { ■'' ,''1ii.ii



living will בחיים צוואה

local office מקומי משרד

■ local planning מקומי תכנון

" longevity ימים אריכות

^ longstay ארוך לזמן שהות
J

f longterm care ממושך טיפול

;■ longterm care institution ממושך לטיפול מוסד

loss of function התפקוד כושר אובדן

,;' lowcost housing נמוכה בעלות דיור

lump sum pension חדפעמית פנסיה

MMM,
maintenance service אחזקה שירות

management of continence הסוגרים על בשליטה אימון תרגול,

mandatory retirement חובה פרישת

marital status משפחתי מצב

■ marriage נישואין

marriage rate נישואין שיעור

matav, matavit  personal care aide מט"בית מט"ב,

mataz, matazit  aides to the elderly מט"זית מט"ז,

i' " J.י'"'  ■'■''i'V ■■" (22J ' ■■,"■■ 1V■ ■■■■ ■
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I1
. mature רגשית מבחינה בשל מבוגר, בוגר, ,

;tfmaturity בגרות ■1

f
, meal ארוחה k

meal program הזנה מפעל

mealsonwheels, homedelivered לבית), (המובאות חמות/מוכנות ארוחות
meals גלגלים על ארוחות

. means test אמצעים מבחן

medical רפואי

medical care רפואי טיפול

medical history רפואית היסטוריה

medical transportation רפואית nypn

medicine רפואה

memory , זיכרון

memory impairment הזיכרון היחלשות

menopausal הווסת בהפסקת קשור

menopause : הווסת הפסקת

mental health הנפש בריאות

mentally frail נפש תשוש

, middle age י העמידה גיל הביניים, גיל

ministry of labor and social affairs והרווחה העבודה משרד

mobility ניידות

model תבנית דגם,

money management כספים ניהול

11

j|3



monitoring מעקב

monthly income חודשית הכנסה *

morbidity תחלואה

morbidity rate התחלואה שיעור

mortal בןתמותה

mortality תמותה

mortality rate התמותה שיעור

multigenerational family רבדורית משפחה

NNN
1

national insurance לאומי) (ביטוח ממלכתי ביטוח

national insurance institute לאומי לביטוח המוסד

national office ארצי משרד

nearpoor העוני סף על

near poverty line העוני סף קו

negative income tax שלילי הכנסה מס

net income נטו r\vnr\

noncontributory pension plan הפרשות מחייבת שאינה פנסיה

noninstitutionalized במוסד נמצא אינו בקהילה, חי

nonprofit sector רווח מטרת ללא מ0ר
f

' (24} 1  1.■.' ;,. ." ■  ' ■■^■' ■ 



norm תקן נורמה,

,, normal aging נורמלית rmpnn

ך nuclear family גרעינית משפחה
נ13

nursing care סיעודי טיפול

nursing elderly סיעודי קשיש 1

nursing home סיעודי מוסד סיעודי, חולים בית

1 I 000 ■" i

' objectives משימות יעדים, מטרות,

occupation משלחיד

occupational mobility מקצועית ניידות

occupational therapy בעיסוק ריפוי

old קשיש זקן,

old age זיקנה

oldage assistance זיקנה קצבות

oldage benefit זיקנה קצבת

oldage home אבות בית

oldage pension זיקנה פנסיית

oldold ישיש קשישזקן,

ongoing מתמשך מתמיד, שוטף,

I



'l ordinances תקנות 

organic brain syndrome אורגנית מוח תסמונת

,, organizational characteristics ארגוניים היבטים

orientation התמצאות

orthopedic defect אורתופדי פגם v

orthopedic equipment אורתופדי ציוד

orthopedics אורתופדיה

outline פרקים ראשי התווה

outpatient חולהחוץ

outreach לקוח איתור לשם הקהילה אל העובד יציאת איתור,

overthecounter medicine מרשם ללא תרופות

PPP
pacemaker לב קןצב

parent הורה

parentchild relationship הורהילד יחסי

parenting הורות

"* partial retirement חלקית פרישה

patient מטופל חולה,

payasyougo system מצטברת לא פנסיה לדור, דור פנסיית

' [26].



payments תשלומים

payroll deductions פנסיה) לשם השאר (בין המשכורת מן ניכויים

■ pension קצבה גמלה, פנסיה,

pension plan פנסיה תכנית

= pension reserve (employer's future liability) פנסיה לתשלומי רזרבה

pension salary (salary counted towards a פנסיה חישובי לצורך שכר
■ PENSION CALCULATION)

pension service (years counted towards a י פנסיוני ותק
PENSION CALCULATION)

,', pensionable age לפנסיה הזכאות גיל

■ pensioner גמלאי פנסיונר,

. perceived role נתפס שהוא כפי התפקיד

: periodic income תקופתית הכנסה
±
,1M

personal אישי

personal appearance אישית הופעה

r personal services אישיים שירותים

personal values אישיים ערכים

'_' phased retirement בשלבים פרישה

physical mobility פיזית ניידות

,~} physical performance פיזי ביצוע

r physically handicapped פיזית מוגבלות m

f pilot study (פיילוט) ראשוני מחקר

planner מתכנן

planning תכנון

1
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planning study תכנון לצורך מחקר

P0LICY מדיניות קווי מדיניות, j"

policymakers מדיניות קובעי A

policymaking מדיניות קביעת /
P00R עני I
population אוכלוסין אוכלוסייה, \
population composition האוכלוסייה הרכב S
population projection אוכלוסייה תחזיות \
population pyramid האוכלוסייה פירמידת !I

posthospitalization care, after care אשפו^ לאחר טיפול ";,,

postmenopausal הווסת הפסקת שלאחר התקופה /
■ poverty עוני |
. poverty line העוני קו \
| preretirement קדםפרישה |
I I
f preretirement earnings הפרישה לפני שכר jjli

"' preretirement education לפרישה הכנה יר

\ premature aging . מוקדמת צדקנות ,
¥ i
f prepaid medical care מראש ששולם רפואי טיפול f
* preparation for retirement לפרישה vv:>n I
^ k
f; prescription drugs מרשם עלפי תרופות |

i ■v pretest מוקדם מבחן פרהטסט, "f

prevalence שכיחות הימצאות, |
I

prevention approach מניעתית גישה J



t primary caregiver ראשי תומך עיקרי, תומך
I1

priority determination עדיפויות סדר קביעת

private institutions פרטיים מוסדות

private sector הפרטי המגזר

PROGRAM תכנית

,, program evaluation תכנית הערכת

,'■' PROGRAM MANAGEMENT תכנית ניהןל.

prolongevity החיים משך הארכת
/ PROPENSITY נטייה 1

propensity to consume לצרוך נטייה

propensity to save לחסוך נטייה

proportion יחס שיעור,

PROTECTIVE SERVICES שירןתיהגנה

provident fund תגמולים קופת 1

A provision of services שירותים סיפוק .

I proximity of family מגורים בסמיכות משפחה בני

|{ psychogeriatrics פסיכוגריאטריה

J psychogeriatric services פסיכוגריאטריים שירותים

^ psychological aging פסיכולוגית הזדקנות
i
■ public ציבורי

j public assistance הכנסה הבטחת סעד,

| public cost of institutional care במוסד החזקה של ציבורית עלות

| public health הציבור בריאות
I
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public sector ציבורי ממר

j, public transportation ציבורית תחבורה
i
|t public welfare הציבור רווחת |

| QQQ ' \
quality of care הטיפול איכות 1

J nnn 1

random sample אקראי מדגם I
range of services השירותים מגוון ■

medical recordkeeping רפואי רישום I

: recreation הפנאי לשעות עיסוקים פנאי, פעילות I
recreation therapy פנאי בפעילות ריפוי I

■ reference group התייחסות קבוצת I
referrals הפניות I

\ \ regional office משרדמחוזי I _^_

: regulations, ordinances תקנות |



regression analysis רגרסיה ניתוח

rehabilitation שיקום ..

rehabilitation peak השיקומי הפוטנציאל של המלא המיצוי נקודת ''

rehabilitation services שיקום שירותי

rent דירה שכר

rent control דירה שכר על פיקוח

rental housing להשכרה דיור

■' reorient מחדש כוון

representative sample מייצג מדגם

repressed חבוי

residential care מוסדי טיפול

residential care setting מוסדי לטיפול מסגרת

residents תושבים דיירים,

respite care להקלה שירות נופשון, חופשון,
(בקשיש) המטפל המשפחה על

rest home מרגוע בית

retired שפרש אדם פורש,

 retiree פנסיונר

retirement פרישה ;

retirement adjustment לפרישה הסתגלות

retirement age הפרישה גיל

retirement attitudes פרישה כלפי עמדות

retirement career הפרישה לאחר קריירה

,.. ■. ■;■■ ■. . : ■: ■.:..: ■ ■■■■■■v;:■■ ■.:;;:;■■■■■::!:■: ■■ BpM1g1 31 ■mbs■^^



retirement community פנסיונרים קהילת

retirement counseling לפרישה ייעוץ

retirement home לפנסיונרים מעון פנסיונרים, בית

retirement income הפרישה לאחר הכנסה

retirement preparation לפרישה הכנה

Risk סיכון

risksharing בסיכון התחלקות

R0"E תפקיד 

role adjustment לתפקיד הסתגלות 

::: role perception התפקיד דימוי

role performance התפקיד ביצוע
1

1

" 000 <> ;

salary משכורת

sample מדגם

sampling error דגימה טעות

save^) חסך

savings (n.) חסכונות

scale (סקאלה) סולם

scores ציונים

*" 1



screening סינון

second career שנייה קריירה

sector (סקטור) מגזר
111

self עצמי :ri■

'1

selfcare עצמי טיפול

selfconcept עצמי דימוי עצמית, ראייה עצמית, תפיסה ■י

selfemployed עצמאי

selfemployment עצמית rtpvyn

selfesteem עצמית הערכה ■ ;

selfmedication בתרופות עצמי טיפול ,,

selfreporting עצמי דיווח 1 ,

selfsupporting עצמו בכוחות מתקיים

senescence הזדקנות

senescent מזדקן

senile סנילי

senile dementia סנילית דמנטיה

senility סניליות

senior בכיר

' senior citizen קשיש

seniority ותק

serial number שוטף מספר רץ, מספר

service שירות

 service accessibility לשירותים נגישות
f
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service availability השירותים .זמינות *
4

service basket שירותים סל ■

a

service delivery שירותים הספקת שירותים, מתן i
¥

service demand לשירותים ביקוש |
service need בשירותים צורך \
service plan שירותים תכנית i
service utilization שירותים ניצול בשירותים, שימוש |
sex מץ I
sex ratio המינים יחס f

sex role מין תפקיד |
sexual activity מינית פעילות f

sheltered housing מוגן דיור I'

shift (v+n) nntn ;mn /
shortstay קצר ל^מן שהות '7

'i
significant differences מובהקים הבדלים f

single life pension (provides only for שארים) כולל (לא זיקנה פנסיית
EMPLOYEE, NOT DEPENDENTS) *

i

skills obsolescence מקצועית התיישנות t
social חברתי i
social activity חברתית פעילות /
social activities יוםיום) חיי (של חברתיות פעילויות |
social day care סוציאלי יום טיפול 't

social gerontology חברתית גרונטולוגיה X



,!

t

)Will . ■  , י ' ' ■ ■_  ■ ■<■ ■ ''" *

i | social group קבוצה

| social health maintenance organization משולב בריאות, על לשמירה ארגון 't
1 רווחה שירותי עם f'

| f social insurance סוציאלי ביטוח

/ ^ social interaction חברתיים (אינטראקציה) גומלין קשרי
f
h social isolation חברתי בידוד

social needs חברתיים צרכים

/ social policy חברתית/סוציאלית מדיניות

' k social role חברתי תפקיד

| 'i social security (סוציאלי) לאומי ביטוח

| social services חברתיים/סוציאליים שירותים

f social work סוציאלית עבודה

| society nnnn

| sociology סוציולוגיה
y
^ specific birth rate סגולי ילודה שיעור

lf spells תקופות

| spenddown נכסים בלא הישארות

9 spouse זוג בן/בת

". standard deviation תקן סטיית *

t standardization סטנדרטיזציה

ef standard service basket (סטנדרטי) תקני שירותים סל

standardized mortality rate מתוקנן תמותה שיעור

statistical significance סטטיסטית מובהקות

[351

1



stay (suff.) שהות

strategic planning אסטרטגי תכנון

stratified שכבתי J

stratified sample שכבות מדגם

stress מצוקה דחק, לחץ, עקה,

stroke שבץ מוחי, אירוע

_; structural dimensions of quality איכות של מבניים ממדים

<X superannuation זיקנה קצבת

,{ supervisors of services for the elderly לקשישים השירותים על מפקחים \
iji t

' support for supporters לתומכים" "תמיכה ■!;

supportive services תומכים שירותים \
j

survey (n) סקר \
j

surviving children שאירים o>7^> ;

survivor שא>ר /
/

survivor benefit שאירים קצבת J

S

1

j 

!
/!

it
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i TTTIE' M |
TABLE (STATISTICS) לוח

target population היעד אוכלוסיית י

tasks מטלות

tend טיפל

tending טיפול

tenure קביעות

terminal (טרמינלי) אנוש

terminal care אנושים בחולים טיפול סופני, טיפול

; terminal illness (טרמינלית) אנושה מרפא, חשוכת מחלה

time perception הזמן תפיסת

.top hat pension scheme (pension for senior executives) מנהלים ביטוח

tracers מסמנים

training הכשרה

treatment, care טיפול

tubal feeding זונדה



UUU ן

UNDERTAKER קברן f
underutilized מלאה לא תפוסה /
UNEMPLOYMENT /ftpjM

unrealized, unmet (needs) מסופקים בלתי צרכים .

unskilled nursing פשוט סיעוד 3

unskilled workers מקצועיים בלתי עובדים

urinary incontinence השתן סוגר על שליטה חוסר ,

utilization שימוש ניצול, ■"

ך™""™ vvv ,

validity and reliability tests ומהימנות תקפות בדיקות *

variable משתנה

variation שונות הבדלים,

venous congestion ורידי גודש

vest M הקנה

f

V
*

si
I■
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vested (adj.) מוקנה

vesting rights מוקנות בכויות

vision problems ראייה בעיות

3 visit (n.) י ביקור

'A vocational rehabilitation מקצועי שיקום

B voluntary sector התנדבותי מגזר

§ volunteer מתנדב 1

\ volunteerism התנדבות

\ vulnerability פגיעות

X vulnerable פגיע

WWW.
wage שכר

/ wage rate השכר שיעור

walker הליכון

: ward, department מחלקה

welfare רווחה סעד,

| welfare office רווחה לשכת

I well aged בריאים קשישים

wellbeing nmn

W 1

V
I



' ' . ,p  .י  נ ,, יי

widow , . אלמנה

widower אלמן b

widowhood אלמנות 1
fa

; will צוואה jf
work mm £

1. work experience בעבודה ניסיון Ji

/ worklife עבודה חיי ,f

YYY
' youngold קשישצעיר


