האוניברסיטה העברית – רשות הספריות
ספריית חינוך ועבודה סוציאלית

/http://igdc.huji.ac.il
מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל קם על מנת לאפשר התמודדות עם האתגרים
הרבים שהזדקנות האוכלוסייה והעלייה בתוחלת החיים בישראל מציבות .מטרת המרכז לספק
תשתית מחקרית נרחבת ,באמצעות מסדי נתונים ,כדי לבחון את תהליך ההזדקנות על היבטיו
החברתיים ,הבריאותיים והכלכליים .הידע ההולך ונצבר במרכז מאפשר ביצוע מחקרים היכולים
לענות על שאלות במגוון רחב של היבטים ולאפשר היערכות והתמודדות עם תהליך ההזדקנות.
מסדי הנתונים והידע הנצברים במרכז הידע עומדים לרשותם של חוקרים ,סטודנטים ,קובעי
מדיניות ובעלי עניין.
באתר מרכז הידע מאוגדים מאגרי מידע ונתונים אודות הזדקנות וזקנה בישראל:
*לכניסה למאגר הרצוי לחצו על האייקון או דרך הקישור המצורף

המאגר הביבליוגראפיhttp://igdc.huji.ac.il/home/Maagar/Maagar.aspx :
המאגר מספק מידע אודות מקורות ביבליוגראפיים מגוונים ועדכניים מהספרות המקצועית בתחום
הזקנה וההזדקנות בישראל .במאגר למעלה מ 0444-רשומות ביבליוגראפיות הכוללות פרסומים
מגוונים בעברית ובאנגלית (ספרים ,מאמרים מכתבי עת ,דוחות מחקר ,עבודות מוסמך ,דוקטורט
ועוד) ,שיצאו לאור החל משנת  0444ונכתבו על ידי חוקרים ישראלים ו\או עוסקים ישירות בישראל.
 שדה חיפוש קל ופשוט בעברית ובאנגלית.
 מאמר ,תזה וכדומה) ,מחבר ושם כתב העת.
 המאגר מכיל תזאורוס – מילון למונחים גרונטולוגיים המקושר ישירות למאגר.

 - SHAREסקר הבריאות ,ההזדקנות והפרישה באירופה ובישראל:
http://igdc.huji.ac.il/home/share/introduction.aspx
הסקר נערך בישראל ובכ  04 -מדינות באירופה ועוסק בנושאים מגוונים בתחומי הכלכלה ,הבריאות,
והרווחה .זהו סקר אורכי ,משמע סקר שנערך אחת למספר שנים ועוקב אחר מצבם של אותם
המרואיינים לאורך זמן (כל פעם שנערך סקר הוא נקרא "גל") .במסגרת הסקר מראיינים מדגם של
בני  04+ובני/בנות זוגם אשר מייצגים את כלל האוכלוסייה במדינה .הסקר בישראל מופעל על ידי
מרכז הידע .ישראל הצטרפה לסקר בשנת  0440ומאז נערכו שלושה גלי איסוף נתונים.







מאגר נתונים סטטיסטיים עדכניים וחופשי להורדה ולשימוש מחקרי.
גישה חופשית להורדת שאלוני הסקר.
מדגם של כ 0,844-משיבים בישראל בלבד ומעל  84,444בכלל.
הורדת הנתונים מתאפשרת בחתימה על הצהרת חוקר.
נתונים בפורמט  SPSSאו  STATAלבחירת המשתמש.
מערך עזרה וסיוע למשתמשי הסקר אונליין (פניות ושאלות נענות על ידי מרכז הסקר
בדוא"ל).

מאגר סטטיסטי – מחשוב השנתון הסטטיסטי לקשישים מיסודו של
מאיירס ג'וינט מכון ברוקדיילhttp://igdc.huji.ac.il/mashavh.aspx :





אינדקס של כל השנתונים הסטטיסטיים אודות קשישים בישראל משנת  7991ועד עתה.
הורדה חופשית של הלוחות בפורמט  Excelאו .PDF
איתור לוחות באמצעות מילות מפתח.
מערכת להצלבת משתנים\פילוחים לאיתור הלוח הרלוונטי ביותר.

מאגרי נתונים על בסיס מחקרי מרכז הידע:





http://igdc.huji.ac.il/home/Databases/ReservoirList.aspx
מאגר נתוני דאגות קשישים בישראל 0477
מאגר נתוני אוריינות כלכלית 0470
מאגר נתוני פנאי ודפוסי תקשורת בקרב אזרחים ותיקים בישראל 0472
מאגר נתונים ומידע על אזרחים ותיקים בישובים קטנים וקיבוצים בישראל 0470

כל המאגרים הנ"ל מבוססים על נתוני מחקרים שביצעו חוקרי המרכז עבור המשרד לאזרחים
ותיקים.
בכל המאגרים:
 אפשרות להורדת שאלוני הסקרים ודוחות המחקר בצורה חופשית.
 הורדת הנתונים מתאפשרת לאחר חתימה על הצהרת חוקר.
 נתונים בפורמט  SPSSאו  STATAלבחירת המשתמש.

מאגרים משולבים:
http://igdc.huji.ac.il/home/Databases/ReservoirList.aspx
פרויקט המאגרים המשולבים הוא תוצר של שיתוף פעולה בין מרכז הידע למכון הרצג לחקר
ההזדקנות והזקנה בישראל מאוניברסיטת תל אביב .מטרת הפרויקט היא ליצור מאגר נתונים
הרמוני שיאפשר עבודת מחקר מקובצת ומשווה במשתנים מקבילים מחמישה מאגרי נתונים גדולים
על אוכלוסיות זקנות בישראל.





חמישה מאגרי נתונים סטטיסטיים בעלי משתנים מקבילים למחקר הרמוני אופטימאלי
מדריכי שימוש מפורטים להורדה בחינם
הורדת הנתונים מתאפשרת לאחר חתימה על הצהרת חוקר
נתונים בפורמט  SPSSאו  STATAלבחירת המשתמש.

דף מידע ונתונים אודות אלצהיימר:
http://igdc.huji.ac.il/home/%D7%90%D7%9C%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9E%
D7%A8.aspx





דף מידע רפואי ונתונים מדעיים אודות מחלת האלצהיימר בישראל
עמוד נתונים (אינפוגרפיקה) ברור ,מובן וידידותי למשתמש.
פרסומים אקדמיים עדכניים
קישורים שימושיים של עמותות ,גופים וארגונים העוסקים במתן מידע וטיפול בחולי אלצהיימר.

למידע נוסף:
היכנסו לאתר מרכז הידע בכתובת /http://igdc.huji.ac.il
או פנו אלינו בדוא"לigdc@savion.huji.ac.il :
ונשמח לעזור

