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 מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזיקנהעלון 

 

  1עלון מספר              

 6002יוני              

                                                                                       

                                                                                                                         

מידע לגבי פעילויות  מוצגהפעילויות המחקריות של מכון הרצג ו מתוארותבעלון 

    ים.תקצירי מחקר ישולבובפינת המחקר של העלון עתידיות. 

 הפעילויות הבאות של מכון הרצג"ו התקיימו בשנה האקדמית תשס
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ABSTRACT 

OBJECTIVES: To examine whether well-known predictors of mortality change their 

predictive power over time, being reduced or even reversed among the old-old.  

DESIGN: A multidimensional survey of the CALAS (Cross-Sectional and 

Longitudinal Aging Study) conducted in 1989-1992 with follow-up of mortality after 

6, 8, 10, and 12 years since  1989. 

SETTING: Israel. 

PARTICIPANTS: Participants (N=1369) were drawn from a national sample of the 

Israeli Jewish population at age 75-94.  

MEASUREMENTS: Data included measures of sociodemographic factors, health, 

physical condition, cognitive performance, and depression.  

ESULTS: The results showed that age, gender, disability, self-rated health and marital 

status predicted mortality, and changed their predictive power over 9 years.  

CONCLUSION: Among the old-old, predictors of mortality changed over time and 

eventually diminished their predictive effect. The predictors found to be most 

significant (age, gender, disability and self-rated health) support the common cause 

theory.  
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 עם הפנים לשנה הקרובה

ים מספר ימי עיון ופורומים מחקריים מתוכננ זבשנה האקדמית תשס"

 כן תתקיימנה הפעילויות הבאות: ,עליהם נדווח בעלון הבא

   

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קשרעימנו צור  

המכון. כן נודה לכם מזכירות מוזמנים לפנות אל ות ת עתידייוהמעוניינים במידע על פעילו

 העברת פרטים אישיים מעודכנים למשלוח דואר ולקשר טלפוני. על

  

 נא, העבר עלון זה לכל המתעניינים בתחום הזיקנהא

 רטים להתקשרות:פ

  84996אביב,-, תל04393אביב, רמת אביב, ת"ד -מכון הרצג לחקר זקנה, אוניברסיטת תל

 @post.tau.ac.ilherczegאימייל:  ;8939004-30פקס:  ;8934099-30טלפון: 

 .902, 920המכון ממוקם בבנין מדעי החברה )בנין נפתלי(, בקומה השביעית, חדרים 

התבוננות  -  מועדון הספר של מכון הרצג

 מאוחרת

בשנה האקדמית תשס"ז יקיים מכון הרצג 

 -ארבעה מפגשים של מועדון הספר 

מפגשים "התבוננות מאוחרת".  במסגרת ה

נשמע הרצאות, נקרא טקסטים ספרותיים 

הנוגעים בהזדקנות האדם ונשוחח עליהם 

  בצוותא. 

 

 

 הקתדרה לגרונטולוגים של מכון הרצג

 טראומה וזיקנה  -  בשיתוף עם אש"ל

גרונטולוגים מיועדת לאנשי הקתדרה ל

מקצוע המטפלים בזקנים. מטרתה להציג 

 עודכן ולשמש כמסגרתידע גרונטולוגי מ

ומגוונת. הנושא של  העשרה מעשירה

הקתדרה בשנה האקדמית תשס"ז יהיה 

"טראומה וזיקנה" ובה נעסוק בהשפעות 

ארוכות הטווח של אירועים טראומטיים על 

תהליכי ההזדקנות וכן בהתמודדות עם 

 אירועים טראומטיים המתרחשים בזיקנה.

 

כל המבקש לעיין  מצויות דוגמאות של כתבי עת שונים בתחום הזיקנה. במכון

  מוזמן לעשות כן תוך תאום מראש עם מזכירות המכון. בהם
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 על מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזיקנהמי אנחנו? 

 אביב. -באוניברסיטת תל 1996מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזיקנה נוסד בשנת 

דעי החברה פקולטה למתחומית המתבטאת בשיתוף פעולה בין ה-למכון אוריינטציה רב

 לבין הפקולטה לרפואה. 

 

 מטרות המכון

 מחקר

המכון יוזם, מקדם ומעודד מחקר גרונטולוגי באקדמיה. המטרה המרכזית היא  בניית "קהילה 

תחומית שמחקריה יעשירו את הידע בתחום האקדמי ויפרו חשיבה -גרונטולוגית חוקרת" רב

 שיפור איכות החיים של אנשים בגיל הזיקנה.  ליישומית -חברתית

 

 הפצת ידע גרונטולוגי באקדמיה

המכון מקבל על עצמו לקדם את הפצת הידע הגרונטולוגי באקדמיה באמצעות ימי עיון לחברי 

הסגל האקדמי ולסטודנטים בנושאים גרונטולוגים והפצת פרסומים מדעיים מרכזיים בנושאים 

 .גרונטולוגיים לחברי הסגל

 

 שר עם מקבלי החלטות וקובעי מדיניות בחברה  ק

המכון רואה את עצמו כחלק בלתי נפרד מהקהילה והחברה ומן הסוגיות המעסיקות אותן. 

אחת ממטרותיו היא שינוי עמדות כלפי הזיקנה בחברה והעשרת מקבלי החלטות וקובעי 

 מדיניות בידע מעודכן ותקף לגבי אנשים זקנים. 

 

 קשר עם הקהילה

מקיים קשר עם הקהילה באמצעות ימי עיון בנושאים גרונטולוגיים המופנים לקהל המכון 

 הרחב וכן באמצעות ייעוץ לארגונים המפתחים שירותים לאנשים מבוגרים בקהילה.   
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