
By forming a fictional characters as a 

means to illustrate the characteristics 

and needs of a senior citizens 

Expanding the circle of service 
providers for Senior Citizens 



The creation of the Aging Age 

• Enormous increase in the number of senior 
citizens and their attitude to other age groups. 

• The Heterogeneity in in the group of senior 
citizens, and the transformation in the 
characteristics of veterans who were born 
after World War II. In their individual 
capacities, leisure and consumption, to 
personal awareness 
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    The Aging Age challenge for the 
municipality system  
• The challenge of innovation "to invent" and develop new solutions 

which are designed for a group of residents, which is growing, and it 
is heterogeneous in terms of age, level of functioning, personal and 
economic capabilities, and changes its location in all the urban 
space. 

• The Funding Challenge. The city have to find new economic models 
that combine the city's resources - financial and donations, sale of 
services and co veterans themselves in operation of services. 

• The Equality Challenge - completing the needs of vulnerable groups 
that are unable to purchase the supply of private services: sports, 
culture, housing and health. 

• The service challenge recognizing the new and divers necessities, 
and the need to change the image of senior citizens while building 
solutions. 
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The service challenge  

• The Vision 
Creating Basket of innovative solutions to new and 
existing needs for variety of senior citizens, 
• The target 
Expanding the circle of the service providers for 
Senior citizens beyond traditional circle of social 
and health workers. 
• By means of 
Illustrating the  senior citizens groups  to the service 
providers in all city departments 
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 Construction CASE STUDY To illustrate and presenting 
group of senior citizens 

• Shaping 6/7 life stories which represent the 
main groups within senior citizens, present 
their needs and provide inspired possible 
solutions 

• The profiles should be a representative 
sample (as possible) of the main groups 
among senior citizens. thoes that have a high 
threshold services. 
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Turn tables and figures into 'familiar 
senior men and women ' 

 
•. Holon is characterized by secular population, employed at higher 

rates than the national average.  

•Income of employed persons is slightly lower than the national 
average.  

•Veteran population of Holon diverse economically: about 50% of 
Holon veterans are from the middle and older, 23% level financially 
very low (recipients of Social Security income supplement), the 
range in the group and veterans that although not defined as 
eligible for income supplements have minimal income .  

•The median income of senior citizens is a little more from NIS 8,000 
a month.  

•43% of people aged 55-64 living in a household of one person 
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2010 2020 2030 Age Group 

11,260 9,819 12,668 55-59 

11,039 9,862 10,092 60-64 

7,116 10,679 9,459 65-69 

6,994 10,110 9,282 70-74 

13,005 14,926 21,463 75+ 

49,414 55,397 62,963 Total 
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Senior Citizens Weight in neighborhoods 



The purpose of the building the 
profiles 

• Addressing a message that senior citizens are a 
heterogeneous group therefore need different 
solutions for different . 

• Create an inspiration for the further services 
development  

• Bring knowledge about the Senior Citizens and 
appropriate professional information that serve 
as a basis and inspiration for the development of 
services aimed at this audience. 

• Promote Senior Citizens as a target  audience and 
integral them in their work plans. 
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Quantitative data 

• Demography.  

• Economic or education characteristics  

• Scattering in the neighborhoods  

• More local characteristics 
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Quality characteristics 

Based mainly on issues that arise from the field, for 
example:  
• Increase in requests from families of dementia 

patients  
• Public transportation problem or shortages in 

elevators in older buildings  
• Issues unique to ethnic groups  
• Financial Problems  
• New dreams  
• Topics that do you think should promote 
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 (82)שמואל כהן 

 אלמן המרותק לביתו  , ניצול שואה  

 

עלה לישראל  . שרד עם אחיו הצעיר את השואה, ברומניהשמואל נולד 

 .ושירת בצבא, כנער

בני הזוג התגוררו כל חייהם  , גם היא פליטה מרומניה, נישא לרבקה

 בת אחת מתגוררת סמוך להוריה בחולון. שלושה ילדים. אגרובנקבשכונת 

 .עבד כפועל ייצור  בתעשייה הצבאית

מאז הוא . ושנתיים לאחר מכן עבר אירוע מוחי קל 77שמואל התאלמן בגיל 

 .מסתגר בביתו

נטול חברה ופעילות גופנית הביאו לירידה חדה ברמת , ההסתגרות בביתו

 התפקוד הגופני והמנטלי עד כדי חשש שיאלצו להעבירו למוסד



 
RADAYI COUPLE, YAFFA 

(65) AND NEHEMIAH (69) 

TEL GIBORIM 

Born in Holon, to immigrant families in of Tel Giboriim 
neighborhood 

Nehemiah is a specialist engraver, continues to work part time in 
Holon industrial area, and Yaffa worked as an assistant 
kindergarten teacher, currently helping growing her grandsons. 

Yaffa very active. Volunteer at a hospital and attended classes at 
the community center. Nehemiah however prefer to stay at home. 

The couple live economically, and manage to live a good life 
among their  family and community, 

However, more expensive dreams are impossible. For example 
Yaffa should have expensive treated teeth which require them to 
take out a loan and go slightly over their balanced budget. 

 

 

 



 
 ,  (69) ונחמיה ( 65)יפה , רדאיבני הזוג 

 תל גיבורים

  

 

Born in Holon, to immigrant families in of Tel Giboriim 
neighborhood 

Nehemiah continues to work part time in Holon industrial area, 
and Yaffa currently helping growing her grandsons. 

Yaffa is very active while Nehemiah prefer to stay at home.  

The couple live economically. Yaffa gymnast at the community 
center near their home with her friends. But Nehemiah who was 
an amateur Ping Pong player in his youth is not involved in any 
sports activities for many years. Yaffa will Thank you if you could 
tempt Nehemiah to leave the house for sports activities! She 
suggests that perhaps in an area where he can be with his 
grandchildren or other men of his age. 

 

 

 

 



ETI (67) AND YORAM (72) DAVID. 

 NEWCOMERS IN HOLON 

The couple moved to the neighborhood of Kiryat Elon from a rural 
community in Galilee, following their daughter. Yoram was a 
doctor at the hospital in tzfet and Eti was a school principal 
regional council.  

The couple were living good, went abroad and enjoyed the 
proximity to places culture in Tel Aviv., Until recently they treated 
their grandchildren at noon.  

Recently there has been a sharp decline in the mental condition of 
Joram. is tends to forget and become irritated and nervous.  

Despite the obvious signs of disease dementia, Eti refusing to 
take her husband's diagnosis.  

their children feel powerless over their father's deteriorating 
condition and confused by their mother's behavior repressing . 

 



 

 
JULIA (60) AND HER MOTHER 

RAYA (86) KIRYAT 

NEIGHBORHOOD SHARETT EAST 
 

Julia immigrated to Israel from Belarus in 1990. Since she raised her 
two sons in her mother's assistance. 

She works at the Union Bank in Tel Aviv and could retire in a year, 
but it is considering her steps. On the one hand she fears a decrease 
in the level of economic and therefore felt she had to continue 
working as long as she could, but she feels worn from work and 
would very much like to open a new chapter in her life. 

She has an inner need to re-develop an artistic side that was part of 
her life before she emigrated to Israel, but she had no idea what is 
and where. 

Raya. Since her grandchildren were draftees she felt a sharp 
decrease in visual acuity and understanding and very difficult for her 
to move over time. Vets club members died and she spends most of 
her time at home or on the bench before the house. 

 

 



 

 
 (86)ואמה רעיה ( 60)יוליה 

 קריית שרת מזרח
 מאז היא מגדלת את שני בניה .  1990-עלתה ב יוליה           

ויכולה לבחור אם לפרוש מעבודתה או להמשיך עובדת בבנק הפועלים  היא .  בסיוע אמה  
מצד אחר , בשל מצבה הכלכלישעליה  להמשיך לעבוד חשה מצד אחד היא . עוד כמה שנים

אין לה עיסוק או תחביב  שימלא את חייה אולם לה צורך פנימי לשוב ולפתח היא שחוקה ויש 
 . והיכןמושג מה 

בעיקר בתחום התרבות , תחביבים, מחפשת לפתח תחום עניין חדש בלימודיםיוליה 
אבל לא רק כשומעת או  . מספרות ועד אומנות( שבו עסקה לפני שעלתה  לישראל)

 .אלא גם לקחת חלק ביצירה, צופה פאסיבית

, היא בודדה. בראיה ותנועהירידה חדה מרגישה  שנכדיה התגייסו ז שמארעיה 

 .  ומבלה את רוב זמנה בביתה ובספסל לפני הבית

 פעילות תרבותית בשפה בתה מחפשת לה יוליה 

 .  הרוסית

 ?היא שואלת האם יש תרגום במוזיאונים לרוסית

 

 



 
 ,  אלמנות (77)וחיה ( 75)זהבה 

 סי כהן'חברות במועדון גמלאים בג
 

 

זהבה  . שנים רבותכהן סי 'הן שכנות וחברות בג חיהו( בצד ימין של התמונה)זהבה 
זהו המקום החברתי והתרבותי  . ילדיהכשנתיים והגיעה למועדון לבקשת לפני התאלמנה 

שנפצעה  לאחר למועדון והגיע התאלמנה גם חיה . הראשון אליו היא נחשפה בעשור האחרון
 . דרכיםבתאונת 

 .של המוקד הבטחוןהחברות מנויות בקהילה תומכת ונהנות משירותי אב הבית והרגשת 

בעלות  ההיכרות ביניהן הפיכה בהן אומץ והן מחפשות אפשרויות בילוי והעשרה בעיר 
 .   בשל מחסור בתחבורה ציבוריתמהשכונה בנוסף קיימת בעיה ביציאה . מינימלית

הוא מבלה איתה שעות ומלמד  . לחיה יש נכד שהוא פריק מחשבים שאוהב ודואג לסבתו
 .  ל ואף רשם אותה לקורס איטלקית במחשב"לפתוח דוא, אותה להוריד סרטים למחשב

,  כאשר זהבה צריכה לחפש מידע היא פונה לחיה חברתה שעוזרת לה למצוא מידע בכל נושא
החברות מרגישות  .  מאיתור חופשה בים המלח ועד חיפוש מידע על מחלות ותרופות

כל חיפוש לוקח שעות רבות ולכן  . שהאתרים של מרבית העסקים והארגונים  אינם מובנים להן
 .  הן מעדיפות להתקשר בטלפון ולבקש פרטים

אם ה  )לשתי החברות יש טלפון נייד המשמש אותן בעיקר לשיחות טלפון או קבלת הודעות 
 (.שמו לב שיש שלהן הודעה

לעיתים  , בזמן האחרון, למרות ההנאה שביציאה לערוך קניות ברחבי העיר:  ICTהזדמנויות 
או   החברות היו שמחות לקבל את הקניות הביתה, בעיקר כשחם מאוד או קר, קרובות יותר

 .לשבת ולקשקש מול המחשב במקום לצאת החוצה

 

 

 



 לסיכום
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