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Global Age-Friendly Cities Project: אתר ארגון הבריאות העולמי
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זקנים הם קבוצת הגיל ההטרוגנית ביותר 
בסיס למגוון מענים תכנונים
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מאמץ לשמור על שגרת חיים נוכח , נגישות לעת זיקנה
הירידה בתנועתיות

רישום גיל בן נון
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מעגלי פעילות של  
:זקנים

הבית הפרטי-
,  חלון)מרחב צפייה -

(פתח הבניין, מרפסת
השכונה-
העיר-
ומעבר לה-

,  ככל שאנו מזקנים
מעגלי הפעילות  

הולכים ומצטמצמים  
אל הבית הפרטי  

והמרחבים המיידים

Graham D. Rowles
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"ערים ידידותיות גיל"
לזיקנהמדיניות רב תחומית לפיתוח תשתיות ושירותים 

ובניינים, מרחבים ציבורים פתוחים

דיור

תחבורה

 חברתיתהשתתפות

כיבוד והכלה חברתית

השתתפות אזרחית  ותעסוקה

תקשורת ומידע

 קהילתית ובריאותתמיכה
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מהנדס  

/  תחבורה

בטיחות בדרכים

/  מהנדס העיר 

אדריכל

מהנדס  

/  תחבורה

בטיחות בדרכים

ויחצתקשורת  

ובארגוני  בעיריה

הבת

קופות חולים עם  

עם , הרווחה

....עמותות ו

,  ארגוני התנדבות

תעסוקה כל העיר



?איך יוצרים סביבת מגורים בקהילה שמספקת את כל הצרכים כמו בדיור מוגן
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מסעדה

חוגים

בריאות

חברה

הופעות

אב 
בית

יחידת דיור

ביטחון

מספרה

גינה

בית 
כנסת

בריכה  
וכושר

מפרט דיור מוגן

קופות  
חולים

מרכזי ספורט  
ציבורים  
ופרטיים

בתי עסק 
מסעדות  

ובתי  
קפה

מרכזים 
קהילתיים

מתנסים
וחוגים

מרכזי  
תרבות  
בקהילה

דיור פרטי  
בקהילה

ביטחון  
עירוני

עסקים  
פרטים  
בקהילה

גינות
ציבוריות

בתי כנסת

קהילה  
תומכת
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מסעדה

חוגים

בריאות

חברה

הופעות

אב 
בית

יחידת דיור

ביטחון

מספרה

גינה

בית 
כנסת

בריכה  
וכושר

מפרט דיור מוגן



מעורבות אנשים  
מבוגרים

שיתופיתגישה 

מקומיתמנהיגות 

פרספקטיבה  
משולבת

והערכהניטור 



קידום תהליך ליצירת עיר ידידותית גיל

 יצירת עיר או קהילה ידידותיים גיל דורש שיתוף  . ויצירה משותפיםעיצוב
מגווניםובין בעלי עניין מגזרים פעולה ותיאום בין 

 מקביעת סדר : המשמעותית של אנשים מבוגרים בכל השלביםמעורבותם
אנשים מבוגרים הם  . יישום והערכת פעולות ידידותיות גיל, ועד פיתוח, היום

.  לא רק מוטבי התכנית אלא בעיקר סוכני שינוי מכריעים

 מחויבות ומשאבים פוליטיים  השתתפותית מלמטה למעלה עם גישה
למטהמלמעלה 

 סולידריות ותמיכה הדדית, יחסים בין דורייםלחיים המעודדת גישה
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העצמה אישית

בריאות  תוכנית

אישית

,  אפשרויות לימודים

התנדבות  

ותעסוקהה

רמה לאומית

מחקרים בתחומי  

תעסוקה  , טכנולגיה

ועוד

מערכת דיור לכל 

הגילאים

מערכת טיפול  

לטווח ארוך

פארקים

תחבורה

קהילתיות

פ בין מגזרי"שת

תמיכה קהילתית  

בדמנציה

הרמוניה בין דורית

מיליארד דולר3



לתכנן לזקנים 

עם זקנים

שיתוף פעולה  

עם בעלי עניין  

ממגזרים שונים

שילוב בין  

הפיתוח הפיסי  

לבין השירותים  

החברתיים

לחשוב מחדש  

לגבי איך אנחנו  

תופסים את  

הזקנים

קהילה ודיור

להעצים את  

הזקנים ולתת  

תחשותלהם 

בעלות ושייכות

הזדקנות היא  

הזדמנות

להתאים א  

היוזמות לדרך  

החיים של 

הזקנים



 "טורונטושלהוותיקיםאסטרטגיית

Toronto Seniors Strategy, 
העקרונותעללשמורממשיכה ,2.0גרסה

 :1.0בגרסהשהתנסחו
היא .חייםואיכותהכללה ,כבוד ,שוויון

גישההקשישיםלכללהבטיחמתחייבת

 .ולתוכניותהעירלשירותישוויונית
בסמכותהנמצאותבפעולותמתמקדת

.ולהעבירלנהל ,לתכנןהעירייהשלהשיפוט

גישתליצירתלוותיקיםושירותיםבדיורשתעסוקיחידהלהקמתתהליךתיזוםטורונטועיריית

לוותיקיםהעירשירותיושילובהוותיקיםכלללצרכישירותמערכותניהול .





התמונה המלאה ושילוב בין תחומים-גישה הוליסטית:

ליצור אסטרטגיה ארוכת טווח, לטווח ארוך-שאיפה

של אנשים מבוגרים בתכנון-מעורבות

  מחויבות ומימון!!!

בגילנותמאבק -שינוי תפיסה ביחס להזדקנות

הפצת מידע על הזדקנות בכל העיר והפנית תשומת לב לזיקנה-מידע



אמסטרדם ערי תרבות ידידותיות גיל

https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/20/age-friendly-cultural-cities
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