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בראשות חברת הכנסת 
טלי פלוסקוב

 בניית
 תוכנית-אב

 לאומית
בתחום הזקנה

 הוועדה המשותפת
לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות 

 וועדת הכלכלה
לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא:

סיכום עבודת הוועדה
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 הוועדה ישיבות
 

 פרמס תאריך שעה נושא

היום בנושא: בניית -הצעה לסדר
 אב לאומית בתחום הזקנה-כניתות

09:30 11/12/2017 1 

 1 25/12/2017 08:30 עוני בקרב אזרחים ותיקים בישראל

הצגת  –עוני בקרב אזרחים ותיקים 
 פתרונות אפשריים ודרכי פעולה

09:00 17/01/2018 3 

לאומי -ןבמסגרת ציון יום השואה הבי
סקירת פעילות הרשות לטיפול  בכנסת:
 שואההבניצולי 

10:00 23/01/2018 4 

תנאי העסקה של עובדים ישראלים 
 בתחום הסיעוד

09:00 30/01/2018 5 

כנית וסקירת ענף הסיעוד והשלכות ת
הממלכתית החדשה על הסיעוד 

 האזרחים הוותיקים

09:00 06/02/2018 6 

במסגרת ציון יום העוני בכנסת: 
התמודדות עם עוני בקרב זקנים 

במדינות שונות; סיכום פרק העוני 
 לאומית בתחום הזקנההאב ה-כניתובת

13:00 20/02/2018 7 

 לאומית בתחום הזקנה: אב-כניתות .1
 ;הבדידות בקרב אזרחים ותיקים

 נכס ולא נטל –ים יעצמא

09:30 05/03/2018 8 

היום בנושא: התמודדות -הצעה לסדר. 2
המדינה עם תופעת הבדידות בקרב 

 האזרחים הוותיקים

 

 לאומית בתחום הזקנה: אב-כניתות
תעסוקת  –פרק תעסוקה ופרישה 

 אזרחים ותיקים בישראל

10:30 25/03/2018 9 

 10 07/05/2018 09:00 עוני בקרב אזרחים ותיקים בישראל

 לאומית בתחום הזקנה: אב-כניתות
תעסוקת  –פרק תעסוקה ופרישה 

 אזרחים ותיקים בישראל

10:00 11 

סוגיות בנושא הסיעוד בקהילה ובבתי 
ח אדם, פיקוח ומחסור בכ אבות:

ובקרה, שקיפות, תעריפי האשפוז 
 בפרוגרמת משרד בריאות ועוד

09:00 22/05/2018 12 

 13 30/05/2018 08:30 אזרחים ותיקים בישראל עוני בקרב

בני  אב לאומית בתחום הזקנה:-כניתות
 משפחה מטפלים

09:00 04/06/2018 14 
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אינטגרציה ותיאום של השירותים 
 לאזרחים הוותיקים

09:00 11/06/2018 15 

התעללות והזנחה בקרב אזרחים 
 ותיקים בישראל

09:00 26/06/2018 16 
 

היום בנושא: פגיעה -הצעה דחופה לסדר
 80,000-קשה בתנאי ההעסקה של כ

 מטפלות סיעודיות

10:30 17 

 18 02/07/2018 09:00 סיעוד בבתי אבות

במסגרת ציון יום האזרח הוותיק 
בכנסת: הגשת המלצות דוח הביניים של 

 האב הלאומית בתחום הזקנה-כניתות

09:30 09/07/2018 19 

פגיעה היום בנושא: -הצעה דחופה לסדר
 80,000-קשה בתנאי ההעסקה של כ

 מטפלות סיעודיות

09:00 17/07/2018 20 

מוכנות משרדי הממשלה  –ישיבת מעקב 
לתחילת יישום רפורמת הסיעוד 

 הממלכתית

12:00 28/10/2018 21 

אב לאומית בתחום הזקנה: -כניתות
 נכס ולא נטל –ם יעצמאי

14:15 22 

אב לאומית בתחום הזקנה: -כניתות
מתן פתרונות לדיור ציבורי לאזרחים 

 ותיקים בישראל

12:30 11/11/2018 23 

 אב לאומית בתחום הזקנה:-כניתות
שירותי הרווחה הניתנים לאזרחים 

 אתגרים ומענים – הוותיקים

09:00 21/11/2018 24 

 אב לאומית בתחום הזקנה:-כניתות
של הביטוח  (ADL)מבחן התלות 

 ישיבת מעקב –הלאומי 

10:00 11/12/2018 25 

 אב לאומית בתחום הזקנה:-כניתות
 אתגרים ומענים –פרק הבריאות 

08:30 12/12/2018 26 

 אב לאומית בתחום הזקנה:-כניתות
 אתגרים ומענים –פרק הבריאות 

09:30 18/12/2018 27 

 אב לאומית בתחום הזקנה:-כניתות
חינוך וההגברת המחקר, הפיתוח 

בריאים ומניעת לקידום אריכות חיים 
 מחלות זקנה

10:30 24/12/2018 28 
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פיתוח וחינוך לקידום אריכות חיים בריאים ומניעת  ,מחקר

 (סטמבלרד"ר אירה מאת ) מחלות זקנה

מתקציב המחקר הכולל שלה בחקר הזקנה  0.5%-ישראל משקיעה רק כ מדינת

של ארגון הבריאות העולמי  13 'תוכנית העבודה הכללית מסבומחלות תלויות גיל. 

"הבטחת הזדקנות בריאה היא משימה דחופה בכל  כי קבענ 2023–2019לשנים 

 ליעילותכמדד עיקרי בבריאות טובה התוכנית מגדירה את תוחלת החיים  .המדינות"

. כדי בבריאות טובהתוחלת החיים  תמטרות ברורות להגדל וקובעת הבריאות מערכת

 להגשים מטרות אלו יש לקדם את המחקר והפיתוח הרפואי.

 :התוכנית עיקרי

 ;ופיתוח מחקר תקציבי הגדלת. 1

 למחלות תלויות גיל וחינוך להזדקנות בריאה; המודעות הגברת. 2

 ן.ומניעת זקנה מחלות של מוקדם לגילוי ציבוריות מערכותשל  ושיפור הקמה. 3

 

 ומירי שמיר אלי 'פרופ, מדניקובסילביה מאת נפש בקהילה ) פגועי
 (דביר

לאנשים אשר מגיעים לגיל הזקנה עם היסטוריה של מחלה פסיכיאטרית כרונית 

רכיהם של אזרחים וצ דרושה התייחסות מיוחדת, שכן ומוגבלות נפשית מתמשכת

יתר על כן, צפוי שמחלתם של . יתר האזרחים הוותיקים צורכיותיקים אלו שונים מ

 מחלות הקשורות לזקנה ביתר שאת. ב תידרדר ושילקואנשים אלו 

ד"ר אליה 
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