
הזהבמוסףהיום!ישראל

■25|52■|4/1עם 23x3447. 73518592-8
*73518592*

הורוביץמנחם
לנצחצעיר

אהבה

ועל
©רידוז

הקורונההאם
אתמעצימה

הבדידות?
:'׳־'־#:

עשרה
גאדלטים
מטריפים

למבוגרים

מוסףהזהב
פלוס60בנילצעירים

2020יוגי

להפחיתתוכליאיר

מגידך?שנים

ובכושרבאושר

"חוד״םתרגילים

סללבגות

סיכויישהאם

?70בגיללזוגיות

אתעוברתמכוניתאיזו

שלנו?המבחןנסיעת»ז

זוגותיותרלמה

מבוגר?בגילנפרדים

היזםישראל
מיוחדיםמוספיםמחלקת

Tf03-5617166סקס.03-5635050טל.67138אביבתלס״ת(דרך)לשעבר96-98בגיןמנח□דרךתקשורתימידעעתFIBE^
2020יוני29שנייוםאילןבראוניברסיטתלקט



מונעהחברתיהריחוקאומנם

בקורונה,להידבקממבוגרים
כ׳מעידיםחדשיםמחקריםאולם

להגבירעלולותהבדידותהשלכות

ואצלוחרדה,דיכאוןתחושות
ופוסט־מצוקהגםשואהניצולי

טראומה.

$TS1$.ופוסטטראומה$TS1$

$DN2$.ופוסטטראומה$DN2$אתלצמצםאפשרכך

הנפשיתבבריאותהפגיעה

TS1$$הם|TS1$$הם־הקוביד-91בשמהאוקורונה,40■^

$DN2$|הם$DN2$,חמורותהשלכותבעלתהיאקצוע׳

המבו־האוכלוסייהעלגורלוהרות $1ST$ובמהm$1ST$

$2ND$ובמהm$2ND$,בצורהגדללתמותההסיכויגרת

85בניבקרבמבוגרים:אנשיםבקרבמשמעותית

זאתאחוזים,10-27הםהתמותהאחוזיומעלה,

למרותומסה.19בניבקרבאחוזיםאפסלעומת

עלדיווחיםכיוםוישמעט,השתנושההערכות

בקרבהחלמהועלצעיריםאנשיםבקרבגםמוות

פגי־היאהזקניםאוכלוסייתכ׳ברורעדייןזקנים,

עה

$TS1$פגיעה$TS1$

$DN2$פגיעה$DN2$לפגיעהמעבראבלעליה.להגןוישבמיוחד

השלכותבעלהואהקורונהוירוסהבריאותית,

המבוגרת.האוכלוסייהעליותרהרבהקטלניות

שינוייםדיכאון,חרדה,בדידות,מבודדות,גילנות,

מה־חלקרקהםבטיפולופגיעההכלכליבמצב

תוצרים

$TS1$מהתוצרים$TS1$

$DN2$מהתוצרים$DN2$הקורונה.למשברהנלווים

כלפיקדומהודעהכאפליהמוגדרת"גילנות

א״לוןליאתפרופ'אומרתגילם",בשלאנשים
בר-באוניברסיטתסוציאליתלעבודההספרמבית

העו־הבריאותארגוןבהובלתבקבוצהחברהאילן,

למי,

$TS1$,העולמי$TS1$

$DN2$,העולמי$DN2$למוסדותבנוגעהנחיותבכתיבתהעוסקת

הקורונה.התפרצותבזמןבזקניםממושךסיפול

במיוחדפגיעיםכאלזקניםלאנשים"ההתייחסות

רצוןהכולליםלכאורה,חיובייםממניעיםנובעת

שהת־ממחקריםיודעיםאנואולם,ולשמור.להגן

קיימו

$TS1$שהתקיימו$TS1$

$DN2$שהתקיימו$DN2$,העמדותאתמפנימיםזקניםשאנשיםבעבר

רקלאמשפיעהדברלפיהן.ומתנהגיםכלפיהם

הנ־בריאותםועלשלהםהבריאותהתנהגויותעל

פשית

$TS1$הנפשית$TS1$

$DN2$הנפשית$DN2$,להישארשלהםהסיכויעלגםאלאוהפיזית

שלי־באופןזקנתםאתהתופסיםאנשיםבחיים.

לי

$TS1$שלילי$TS1$

$DN2$שלילי$DN2$בצורההזקנהאתהתופסיםאלולפנימתים

וקושיחול׳פגיעות,שללמסריםחשיפהחיובית.

אנ־עלקשהמאודהשפעהבעלתלהיותעשויה

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$.זקנים

מע־גםאלאמילוליים,רקאינם"המסרים

שיים.

$TS1$.מעשיים$TS1$

$DN2$.מעשיים$DN2$,מתןעלאסרובקולורדומסעדותלמשל

אתלהפיץ'לאמנתעלומעלה60לבנישירות

עלכ׳שמחליטיםלילדים,עדיםגםאנוהווירוס',

מב־מגע.מכלולהימנעבביתםלהישארהוריהם

חינה

$TS1$מבחינה$TS1$

$DN2$מבחינה$DN2$,כהגנהומשמשמוצדקאוליהדבררפואית

חלמשפחתיתמבחינהאולםהקורונה,וירוסבפני

ההת־מהימחליטיםהצעיריםתפקידיםהיפוך

נהגות

$TS1$ההתנהגות$TS1$

$DN2$ההתנהגות$DN2$העצמאותזה,באופוזקנים.עבורהראויה

גםפעמים:שלרבמספרנפגעתזקניםאנשיםשל

אתקיבלוילדיהם,אלאהם,שלאהעובדהלאור

מוצגיםשהםהעובדהלאורגםעבורם,ההחלטות

לאורוגםובמשפחה,בחברהכפגיעיםונתפסים

מכך,יתרהמהחברה.מבודדיםשהםהעובדה

אנשיםעללהגןרצוןמתוררקקוריתלאגילנות

לגילנותפורהקרמהווההנוכחיהמשברזקנים.

זקנים.אנשיםכלפישלילית

נקטבריטניה,ממשלתראשג׳ונסון,"בורים
מאסיביתהדבקההמעודדתבמדיניותבתחילה

הצעירה.האוכלוסייהבקרבחיסוןליצורמנתעל

שי־הכלכליהרווחעלדיברובעיתוניםהכותרות

צמח

$TS1$שיצמח$TS1$

$DN2$שיצמח$DN2$גם"עלמו.ביותרוהפגיעיםשהזקניםמכר

הרופאיםהמצב,שלאורכךעלדוברבאיטליה

לאוכלוסייהכאשרימות,ומייחיהמ׳בוחרים

נוצר'המצב;בחסותכך,העדפה,ישהצעירה

לאוכלוסייהביחסמפלותלהתנהגויותפורהכר

וקשייהפגיעותהאתהמדגישולדיבורהזקנה

ול־זואוכלוסייהשללחוזקותלהתייחםבמקום

חשיבותה

$TS1$ולחשיבותה$TS1$

$DN2$ולחשיבותה$DN2$."בחיינו

הבדידות?עםמה

המ־שלנוספיםתוצריםהןובדידות"מבודדות

גפה.

$TS1$.המגפה$TS1$

$DN2$.המגפה$DN2$אובייקטיבימצבמתארתמבודדותבעוד
החוויהאתמתארתבדידותקשרים,היעדרשל

החברהאתמכריחהחדשהמצבהסובייקטיבית.

מרחקעללשמורזקנים,אנשיםובמיוחדככלל,

מעי־מחקריםובדידות.מבודדותהמעודדחברתי,

דים

$TS1$מעידים$TS1$

$DN2$מעידים$DN2$חמורותובדידותמבודדותשלההשלכותכ׳

השמ־גבוה,דםלחץשלמההשלכותפחותלא

נת

$TS1$השמנת$TS1$

$DN2$השמנת$DN2$עלידיעותבצלהכפוי,הבידודעישון.אויתר

עשוייםוהשפעתה,חומרתההמחלה,התפשטות

אשרוחרדה,דיכאוןבדידות,תחושותלהגביר

מוקדםלמוותואףלמחלותישירבאופןקשורים
אנ־מכר,יתרההזקנים.אוכלוסייתבקרביותר

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$אתלקבלשלאעשוייםהנוכחיבמצבזקנים

זקןאדםלמשל,זקוקים.הםשלהםהשירותים

לקב־לאעשויבית,מטפלתשלשירותיםשקיבל
לם

$TS1$לקבלם$TS1$
$DN2$לקבלם$DN2$מחשיפהלהימנעמנתעלהקרובה,בתקופה

המצומצם.המשפחתילתאמחוץזריםלאנשים

החברתיתהפעילותיום,ובמרכזימוגניםבדיורים

הזקנים,עללהגןמטרהמתוךלחלוטין,הופסקה
ומאפשרזקניםבאנשיםפוגעגםהדבראולם

אבלחברתי,במגעהטמונותלסכנותהתייחסות

זק־אנשיםשלוהרגשייםהחברתייםלצרכיםלא

נים,

$TS1$,זקנים$TS1$

$DN2$,זקנים$DN2$כהכרח",ולאכמותרותשנתפסים

הכלכלית.הפגיעהאתגםויש

התפרצותשלההשלכותהכלכלי,"בתחום

הת־בעקבותלהתגלות.מתחילותרקהקורונה

פרצות

$TS1$התפרצות$TS1$

$DN2$התפרצות$DN2$,מקוםאתאיבדורבותמשפחותהקורונה

כלכליתבעזרההתלוייםזקנים,אנשיםעבודתן.

שוהיםתםשבוהמוסדמימוןלשםהמשפחהשל

הראשוניםביןהםבית,מטפלתמימוןלשםאו

קשותלהיפגעעשויותהן,אףהמטפלות,להיפגע.
נאלצותוהןשבמידהמשוםכלכלית,מבחינה

לרובהןבידוד,אומחלהבגללמעבודתולפרוש

אוכלוסיותבשתימדוברכךשכר.מקבלותלא

המטפליםואלוזקניםאנשיםבמיוחדפגיעות

באורךמשמעותיתלפגיעהחשופיםאשרבהם,

ובמחיתם,חייהם

כהכר־נתפסתממגעהימנעותלעכשיו,"נכון

חית

$TS1$כהכרחית$TS1$

$DN2$כהכרחית$DN2$ההשלכותזאת,עםהחיים.עלשמירהלשם

וקשותרבותהשלכותבעלותממגעהימנעותשל
ישזאת,לאורהזקנים.אוכלוסייתבקרבבמיוחד

אנשיםשלפגיעותםאתהמדגישהשיחאתלשנות

טכנו־באמצעיםאלטרנטיבילמגעלדאוגזקנים,

לוגיים

$TS1$טכנולוגיים$TS1$

$DN2$טכנולוגיים$DN2$המטפליםואלוזקניםשאנשיםולהבטיח

והמצבבמידהומחייתםביתםאתיאבדולאבהם

משמעותית".בצורה"דרדרהכלכלי

שואהלניצול•טראומה

ביש־בעולם,רבותמפותחותלמדינות"ביחס

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$גבוההחייהםתוחלתאךנמוךהזקניםאחוז

ממנההפיזיתהתחלואהרמתגםוכךבמיוחד,

פסיכולוגשרירא,עמיתפרופ'אומרסובלים",הם

הזקנים"כלומר,השלישי.בגילהמתמחהקליני

הסכנהלצדיותר.וחוליםיותרזקניםבישראל

גםישנובישראל,הזקניםמצוייםשבההפיזית

ישזהבהקשרהמשבר.בעקבותהנפשיהעול

שלהקטלניותהשפעותיהלגביהדעתאתלתת

זקניםשבהזו,בתקופהזקנה.בגילהבדידות
שע־עםיומיוםמתמודדיםבבידוד,נמצאיםרבים

מום

$TS1$שעמום$TS1$

$DN2$שעמום$DN2$עלוליםהםתכלית,חוסרשלותחושהגובר

פוגעיםגםשבתורםדיכאוןשלסימפטומיםלפתח

מפחי־מתמשךומתחדיכאוןהפיזית,בבריאות

תים

$TS1$מפחיתים$TS1$

$DN2$מפחיתים$DN2$בריאהשגרתעללשמורהמוטיבציהאת

הורמונלייםלשינוייםגורמיםובנוסףפעילותשל

שונות.גופניותמערכותהמחלישים

הש־הגילבניעללהסתכלאיןזאתעם"יחד

לישי

$TS1$השלישי$TS1$

$DN2$השלישי$DN2$זקניםישנםבוודאיאחת;הומוגניתכקבוצה

המצב.עםעצמםובכוחותהיטבהמתמודדים

שונותבדרכיםהתומכיםכאלהואף
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שריראפרו3'יותר".חוליםבישראל'הזקנים

שלספציפיותקבוצותקיימותלצדםאךבצעירים.

הסו־זקניםלמשל,וסיוע.לעזרההזקוקיםזקנים

בלים

$TS1$הסובלים$TS1$

$DN2$הסובלים$DN2$תמי־רשתללאזקניםשונות,רקעממחלות

כה

$TS1$תמיכה$TS1$

$DN2$תמיכה$DN2$אוועריר״ם,אלמניםכמומספקתחברתית

ידועשואה.ניצוליכגוןסראוסט׳רקעעםזקנים

פיזייםמשאביםעםשזקניםקודמיםממחקריםלנו

משמעותיתחרדהמרמתסובליםמעטיםונפשיים

ניצולילדוגמה,משבר.מצביעםלהתמודדבבואם

מהםשרביםשואהלניצוליצאצאיםואפילושואה

מצוקהרמותמראיםוזקנההעמידהבגילכבר
משברמצביעםמתמודדיםכשהםיותרגבוהות

זקניםלעומתזאת,קשות.מחלותכגוןבריאותיים,
בריאותיממשברומתמודדיםלשואהנחשפושלא

רקעעללעלותעלולההניצוליםחרדתחם.גם
מצביםבבידודמשהייהכתוצאהאולחלותהפחד

תחלואה,שלטורדנייםזיכרונותלהעלותשבכוחם

זיכרונותהמלחמהמזמןובדידותתלותחולשה,

כה".עדלהפיגעזרוהיומיומיתשהעשייה

לעשות?ניתןמה

הז־השלישיהגיללבנילט״עלהתגייס"עלינו

קוקים

$TS1$הזקוקים$TS1$

$DN2$הזקוקים$DN2$,ישאינסטרומנטליתלעזרהומעברלכר

הנ־עלשמירהתורנפשית.תמיכהלהםלהעניק

חיות

$TS1$הנחיות$TS1$

$DN2$הנחיות$DN2$רציף,קשרעמםלקייםישהבריאות,משרד

עידוד,שיחותלקייםברווחתם,בשלומם,להתעניין

שגרתולשמרליצורלהםלסייעמשותפתובחשיבה

מיזמיליזוםהחברהעלומשמעותית.בריאהיום

מיוחדיםתקציביםלספקהמדינהועלהתנדבות

קוליקפרופ'להוריהם*.קובעים'הילדים

לבניסוציאליותתמיכהרשתותביצירתשיושקעו

זו".קשהבתקופההשלישיהגיל

בדידותחוויםשליש

באוניברסיטאותחוקריםידיעלשבוצעהמחקר,

הקו־מגפתבזמןבדידותביןקושרוחיפה,בר-אילן
רונה

$TS1$הקורונה$TS1$
$DN2$הקורונה$DN2$בקרבפסיכיאטרייםבסימפטומיםועלייה

וסי־שלחרדה,דיכאוןסימפטומיםכוללקשישים,

מפטומים

$TS1$וסימפטומים$TS1$

$DN2$וסימפטומים$DN2$למצביםחשיפהבעקבותהעוליםנוטפים

טראומטיים.

שחס־חשומהםאחוזים59כ׳עולהמהמחקר

רה

$TS1$שחסרה$TS1$

$DN2$שחסרה$DN2$למ־מחוץשהםחשואחוזים31חברה,להם

עגל

$TS1$למעגל$TS1$

$DN2$למעגל$DN2$,שלמטימפטומיםסבלואחוזים21החברתי

גבוהה.ברמהטראומה

תהליךואתגילםאתתופסיםזקניםשבו"האופן
יותרמשמעותיותהשלכותבעלהואההזדקנות

הכרונולו־גילםמאשרולרווחתםלהתמודדותם

גי",

$TS1$,"הכרונולוגי$TS1$

$DN2$,"הכרונולוגי$DN2$לגרונטולוגיהמהתכניתשריראפרופ'אומר

נר-אוניברסיטתהחברה,למדעיהמשולבבחוג

עםפעולהובשיתוףבהובלתובוצעהמחקראילן.

מאוניברסיטתהופמןיעקבודיירבודנראהודפרופ'

חיפה.מאוניברסיטתפלגייובלפרופ'ועםבר-אילן

ומעלה,60בניבאנשיםהתמקדהמחקר
יותרגבוהבסיכוןהנמצאתגילקבוצתהמהווים

הקו־בנגיףהידבקותרקעעלבריאותייםלסיבובים
רונה.

$TS1$.הקורונה$TS1$
$DN2$.הקורונה$DN2$,בבידודלשהותממשיכיםמהםרביםלפיכך

החוקריםאחרות.גיללקבוצותיחסיתיותרארור

נבחרותבמדינותומעלה65בניאחה

■■■■■■■■■
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לסימפטומיםקשורותבדידותתחושותכ׳מצאו

מבו־שהרגישוזקניםבקרבבמיוחדפסיכיאטריים

גרים

$TS1$מבוגרים$TS1$

$DN2$מבוגרים$DN2$מבוגר(.סובייקטיבי)גילהכרונולוגימגילם
)גילמגילםצעיריםשהרגישוזקניםזאת,לעומת

פסי־סימפטומיםעלדיווחולאצעיר(סובייקטיבי

כיאטריים

$TS1$פסיכיאטריים$TS1$

$DN2$פסיכיאטריים$DN2$בדידות.בעקבות

הנמ־זקניםבזיהוילסייעעשוייםהממצאים

צאים

$TS1$הנמצאים$TS1$

$DN2$הנמצאים$DN2$פסיכיאטרייםסימפטומיםלפתחגבוהבסיכון

בנוסף,הקורונה.מגפתבזמןבדידותרקעעל

פסיכו־התערבויותבתכנוןלסייעעשוייםהממצאים

לוגיות

$TS1$פסיכולוגיות$TS1$

$DN2$פסיכולוגיות$DN2$ות־שליליותתפיסותגילשיפחיתומתאימות

חושות

$TS1$ותחושות$TS1$

$DN2$ותחושות$DN2$.לאתריסייעואלהממצאיםלפיכךבדידות

לשהותלהמשיךויידרשובמידהלזקניםולסייע

הווירוס.שלנוספיםגליםהופעתעםבבידוד

בן-באוניברסיטתהפעםאחר,מחקרמשתתפי

הרגשיתהמצוקהברמתירידהעלדיווחוגוריון,

הרא־"הממצאיםוירטואליים.מפגשיםבעקבות

שוניים

$TS1$הראשוניים$TS1$

$DN2$הראשוניים$DN2$קבוצ־במסגרתההשתתפותכ׳מראים
תית

$TS1$קבוצתית$TS1$
$DN2$קבוצתית$DN2$המצוקהרמותאתמפחיתהובווט0אפבזום

שלהחייםאיכותתפיסתאתומשפרתהרגשית

ראששריד,אורל׳פרופ'מסבירההמשתתפים",

סוציאלית.לעבודההמחלקה

"הו־טכנולוגיתבגישההחוקרותנקטובמחקר

דית

$TS1$הודית"$TS1$

$DN2$הודית"$DN2$דפנהד״רמספרתרגשית,תמיכהמתןעבור

לר־"החלטנולתקשורת.מהמחלקהישועה-כ״ץ

תום

$TS1$לרתום$TS1$

$DN2$לרתום$DN2$בהןולהשתמשהקיימותהטכנולוגיותאת

זום,אפליקצ״תבאמצעותהמשתתפים.לרווחת

וללמודחברתייםקשריםליצוריכוליםהמשתתפים

קורונה.בימיוהבדידותהבידודעםלהתמודדכיצד
המפגשיםבין"עודית,וואטסאפקבוצתבאמצעות

לש־יכוליםהמשתתפיםהפורמאלייםהקבוצתיים

מור

$TS1$לשמור$TS1$

$DN2$לשמור$DN2$הנחיה".ללאזהעםזהקשרעל

בשקטלעבודתנו
וסבאסבתאשבהבריאה,חברהרוציםאנחנואם

ישוחברתית,תעסוקתיתופעיליםבכבודמתפרנסים

העבודהבשוקשילובםלעודד

שעו־מהאתמאששברוקד״למכוןשלחדשדוח

לה

$TS1$שעולה$TS1$

$DN2$שעולה$DN2$:הע־שוקאתהפךהקורונהמשברמהשטח

בודה

$TS1$העבודה$TS1$

$DN2$העבודה$DN2$ועובדותעובדיעבורכמעטאפשרילבלתי

השלישי.הגיל

המועסקיםמכללאחוז65הוצאואפרילבחודש
אלההמבוגרים,העובדיםגםובהםלחל״ת.בישראל

שק־ממחקריםשאחרי.ואלהפרישהלגילהקרובים
דמו

$TS1$שקדמו$TS1$
$DN2$שקדמו$DN2$עולהובחו״ל,בארץשנעשוהקורונה,למשבר

להבדילהמבוגרים,העובדיםקבוצתרגיליםשבימים

הע־בשוקלהשתלברבמקוש׳סובלתמהצעירים,

בודה,

$TS1$,העבודה$TS1$

$DN2$,העבודה$DN2$שאינהפחות,חדשניתנתפסתשהיאמאחר

יותריקרההאנושי,בהוןהשקעהמבחינתמשתלמת

יפוטרו,אםגיל.שלתפיסותמתורובכלל,לעתים,

זכאיםיהיולאצעיריםמעובדיםלהבדילושוב

אב־לדמיאוהפרישה,אתשעברמ׳אבטלה,לדמי

טלה

$TS1$אבטלה$TS1$

$DN2$אבטלה$DN2$,פנסיותעליחיוהםותיק.אזרחקצבתומקבלפרישהלגילהגיעשטרםמ׳מופחתים

ויחווהעונילמעגלש״פלטויותררביםסיכוייםוישהעבודה,למעגללשובויתקשווקצבאות,

וייאוש.חול׳דיכאון,

הילההדיןעורכתמסבירהלמבוגרים",הצעיריםביןהפעריםאתעודהעמיק"המשבר

שעברועובדיםזכאיםהיולאלהםהאבטלהבדמי"תחילה,עבודה.בדינימומחיתאראל-שמש,

במקומםהסתגלות''מענקמתןעלהוחלטבענייןנוקבתביקורתבעקבותהפנסיה.גילאת
קיבללאשקלים5,000עלעולהששכרומ׳כאשרמדרגות,לפיששולםהאבטלהדמישל

קיזוזבשלבלבד,מופחתיםאבטלהדמיקיבלוותיקאזרחלקצבתשזכאיםמבוגריםדבר.
המשךהעמיק.והפערנוצרכנוהנזקמדי.ומעטמדימאוחרבוטלהזוגזירההקצבאות.כפל

גילמעלעונדיםכ׳היתרביןשקבעוחודשיים,לפנישהוצאוהסגולהתובהנחיותהפערים

מכן.לאחרימיםכעשרהשנוטלהבלבדגילנסיםעלמפלחהנחיהלעבודהישובולא67

100להשבתתמריץבואיןכאשרמצבם,אתהחריףהואגםלמעסיקיםהמענקים"מתווה

האב־דמיתוקףהארכתנדברימים,מספרלפניפורסםהאחרוןהמסמרמהעובדים.אחוז

טלה

$TS1$האבטלה$TS1$

$DN2$האבטלה$DN2$53-המענקשתוקףבעודצעירים,קריזכאותם,שתמהעונדיםעבורנוטפיםימיםב
נוקבת.ביקורתלאחררק)שוב!(אלאמאוזן,באופןהוארולאלגמלאים

שלמחלההיא'קורונהכגוןבתקשורתהרףללאשנשמעיםביטוייםובהתווםףאלה,"כל

בעו־לעבודה,לשובהמבוגריםאוכלוסייתטיכו"אתמחסליםכדיעדמקטיניםמבוגרים',

דם

$TS1$בעודם$TS1$

$DN2$בעודם$DN2$להשבההאינטרסיותר.ופגיעיםיותרחלשיםיותר,חולנייםמתמידיותרכעתנתפסים

עלממליץברוקד״לדוחהחברה.כללשלהואלעבודההמבוגריםהעובדיםקבוצתושילוב

וסבתאסבאשבהבריאהחברהרוציםאנחנואםובצדק.העבודה,במקומותגיל׳רבתכנון

לר־העבודה,בשוקשילובםלעודדישוחברתית,תעסוקתיתופעיליםבכבודמתפרנסים

בות

$TS1$לרבות$TS1$

$DN2$לרבות$DN2$הציבורי".במגזרודאיבהתאמות,העבודהבמקומותמינימאלייםתקניםבדברחקיקה
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