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קשר עם הקהילה -הקתדרה לגרונטולוגים

נפתחה ההרשמה לקתדרה לגרונטולוגים תשע"ב – 2322
סדרת הרצאות בשיתוף עם אש"ל

המשפחה הבין-דורית
היבטים בריאותיים ,רוחניים ונפשיים של הזקן/ה והמשפחה
בין החודשים פברואר למאי  ,91.9יתקיימו  4מפגשים של סדרת ההרצאות בקתדרה
לגרונטולוגים 2השנה נושא ההרצאות יהיה "המשפחה הבין-דורית 2כל מפגש יכלול שתי
הרצאות של אנשי מקצוע2
המפגש הראשון יתמקד ביחסים בתוך המשפחה הבין-דורית 2פרופ' אריאלה לבנשטיין תרצה
על יחסים בין-דוריים במשפחה המזדקנת 2ד"ר עירית רגב תדבר על היבטים של תקשורת
במשפחה הרב-דורית2
המפגש השני יתמקד התערבויות מקצועיות בתוך המשפחה 2ד"ר סימונה נאור תדבר על
מקומו של הזקן במרקם המשפחתי ,וד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל תרצה על הגישה
הנרטיבית ככלי להעלאת איכות החיים של הזקן/ה2
המפגש השלישי יתמקד במשפחה המבוגרת והזקן/ה עם הדמנציה 2פרופ' ליאת איילון תרצה
על טיפול פורמאלי ובלתי פורמאלי בזקן והגב' מיכל הרץ תדון באדם עם הדמנציה ומקומו
במשפחה בהרצאתה "סבתי ,איך אומרים בעברית צ'סבטי" 2
המפגש הרביעי -יתמקד ביחסים במשפחה 2ד"ר עדנה כצנלסון תדבר על סבאות במאה
ה ,9.-וד"ר מירי ורון תספר על "בן מלווה את אביו המזדקן בסיפור של יהושע קנז "חדר מס'
 ".1וספרו של פייר פאשה "אוטוביוגרפיה של אבי2
ארבעת המפגשים יערכו בין החודשים פברואר-מאי .1021 ,לקבלת פרטים נוספים והרשמה,
אנא צרו עימנו קשר ,מכון הרצג -לטלפון 00-4609066 -או באימיילherczeg@post.tau.ac.il -

הקתדרה הקודמת ,בנושא " היבטי תקשורת במפגש הטיפולי"  -בין תרבותיות ,תקשורת
רפואית ,תקשורת תומכת ,בין-דוריות ,הייתה הצלחה גדולה 2הקהל כלל אנשי מקצוע מכל
קשת המקצועות בתחום הטיפול והגריאטריה -אחיות ,עובדות סוציאליות ,רופאות,
פסיכולוגיות ואנשי סיעוד ומנה כ .61-איש 2סיכום המשובים מלמד על שביעות רצון גבוהה
מאוד מתכני ההרצאות ,מהמרצים ומהארגון הלוגיסטי2

"פנינת המחקר"
מתוך :זקנים המרותקים לבית :שכיחות ,מאפיינים ומנבאים ()1022
מאת י .כהן-מנספילד ,ד .שמוטקין וח .חזן
מאמר זה בודק את השכיחות והמאפיינים של מצב הריתוק לבית ,מתוך מטרה להבהיר את
המנבאים וההשלכות של מצב זה .ניתוח מצב הריתוק לבית נעשה על שתי קבוצות מייצגות של
אנשים זקנים בישראל הכוללות  1111משתתפים (גיל ממוצע 01.18שנים ) בקבוצה של מחקר
אורך על הזדקנות בישראל ( (CALASו 810-משתתפים (גיל ממוצע  01.11שנים) מתוך מחקר רב
תחומי על ההזדקנות בישראל ( .)IMASנמצאה שכיחות של  11.1-11%בריתוק לבית.
נדונו השלכות מצב הריתוק לבית ומיתון השפעתן בהתייחס לקונטקסט הישראלי.
המשתתפים המרותקים לבית נטו להיות זקנים יותר ,נשים ,עם בעיות של השמנת יתר או תת
משקל,בריאות ירודה ,מצב תפקודי נמוך ,הכנסה פחותה ,רגש דכאוני גבוה ,ונטו לגור בבית עם
מדרגות יותר מאשר עם מעליות .כמו כן ,המרותקים לבית נמצאו בודדים יותר ( בקבוצת ה
.)CALAS
פרופיל זה של הזקן הרתוק לבית במונחים של מאפיינים ,יכולת תפקודית ומצב בריאותי ,העולה
ממחקרים על זקנים המרותקים לבית בארה"ב ,בריטניה ויפן ,הן באוכלוסיה עירונית והן
באוכלוסי הכפרית.
מחקרים קודמים מראים על הקשר שבין העדר מגבלה סביבתית לבין פעילות חברתית .הממצא
הנוכחי של זקנים מרותקים לבית הגרים בבית ללא מעלית הינו בעל חשיבות מיוחדת במציאות
הישראלית בה רבים חיים בבתי דירות רבי קומות ומצביע על מחסום סביבתי וכלכלי ליציאה
מהבית עקב קשיים בניידות.
על-פי המחקר נראה כי מצב הריתוק לבית היא בעיה שכיחה אצל זקנים מאוד בישראל  .משאבים
כלכליים וסוציו-דמוגרפיים נמוכים ,סביבה ותפקוד הם בעלי משמעות בקביעת מצב הריתוק
לבית של הזקן .מחקרים קודמים הראו השפעה של עודף משקל על הריתוק לבית ,מחקר זה מציע
כי גם משקל ירוד מהווה גורם סיכון לריתוק לבית.
מחקרים מראים כי הריתוק לבית היא בעיה שכיחה אשר לה תוצאות מזיקות בצורה משמעותית.
כדי להקטין את שכיחות התופעה ,יש צורך בתוכניות לשיפור הניידות באמצעות שיקום ,פעילות
גופנית ,עזרים טכנולוגים והתאמה סביבתית .כדי למתן את השפעת הריתוק לבית ,יש צורך
בהרחבת התכניות המתייחסות לצרכים החברתיים ,בריאותיים ותפקודיים של הזקנים בביתם.
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מי אנחנו?
מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזקנה נוסד בשנת  .229מתרומתם של בני הזוג רוזיטה
ואסטבן הרצג באוניברסיטת תל-אביב 2למכון אוריינטציה רב-תחומית המתבטאת בשיתוף
פעולה בין הפקולטה למדעי החברה לבין הפקולטה לרפואה.

מטרות המכון
מחקר

המכון יוזם ,מקדם ומעודד מחקר גרונטולוגי באקדמיה 2המטרה המרכזית היא בניית "קהילה
גרונטולוגית חוקרת" רב-תחומית שמחקריה יעשירו את הידע בתחום האקדמי ויפרו חשיבה
חברתית-יישומית לשיפור איכות החיים של אנשים בגיל הזיקנה2
הפצת ידע גרונטולוגי באקדמיה ולאנשי מקצוע

המכון מקדם את הפצת הידע הגרונטולוגי באקדמיה באמצעות ימי עיון לחברי הסגל האקדמי
ולסטודנטים בנושאים גרונטולוגים והפצת פרסומים מדעיים מרכזיים בנושאים גרונטולוגיים2
המכון גם מקיים סדרות הרצאות לאנשי מקצוע בתחום הזיקנה2
קשר עם מקבלי החלטות וקובעי מדיניות בחברה

המכון רואה את עצמו כחלק בלתי נפרד מהקהילה והחברה ומן הסוגיות המעסיקות אותן2
אחת ממטרותיו היא שינוי עמדות כלפי הזיקנה בחברה והעשרת מקבלי החלטות וקובעי
מדיניות בידע מעודכן ותקף לגבי אנשים זקנים2
קשר עם הקהילה

המכון מקיים קשר עם הקהילה באמצעות ימי עיון בנושאים גרונטולוגיים המופנים לקהל
הרחב וכן באמצעות ייעוץ לארגונים המפתחים שירותים לאנשים מבוגרים בקהילה2

צוות המכון:
פרופ' יסכה כהן-מנספילד -ראש המכון

פרופ' גילה מנחם

פרופ' חיים חזן

פרופ' יוסי קטן

פרופ' חווה גולנדר

גב' ניצה אייל

פרופ' יעקב לומרנץ

גב' אביבה שורק

פרופ' דב שמוטקין

