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ת כ ר ו ע ה ר  ב ד
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לאחר שהות של מספר חודשים בשבתון בקליפורניה הדבר 
הם  האמריקאית  בחברה  בהתבוננותי  עבורי  ביותר  הבולט 
במראה  החדים  המעברים  בחברה.   העצומים  הפערים 
של הסביבה הפיזית והאנושית, כאשר עוברים בין ישובים 
מפתיע  הוא  שונות,  סוציו-אקונומיות  ברמות  ערים  או 
האנשים,  מראה  דרך  הפיסית  מהסביבה  החל  בעוצמתו, 
הן מבחינה אתנית ומבחינות אחרות, כגון משקל. הפערים 
במשקל הם הבולטים ביותר. גם בישראל אנו רואים פערים 

אלו, אך לא בעוצמה הקיצונית כמו שבארה"ב.
נושא זה הועלה בכל עוצמתו בכנס של ארגון בריאות הציבור 
האמריקאי בוושינגטון.  הבעיה של הפערים בבריאות בחברה 
האמריקאית עלה לאורך כל הכנס, מהרצאת הפתיחה ועד 
הבינו  האמריקאי  הציבור  בריאות  שאנשי  נראה  הסיום. 
עומדים  הם  לפניה  הקשה  הבעיה  את  לפתור  סיכוי  שאין 
בעזרת מערכת הבריאות בלבד, אף על פי שכ-16% מהתל"ג 
או  לבריאות  חינוך  לציבור,  ידע  העברת  בבריאות.  מושקע 
בעיתית  כך  כל פעולה אחרת של מערכת הבריאות, שגם 
אנשי המקצוע החלו  ובכנס  הבעיה,  לא תפתור את  מאד, 
לקרוא לשינוי פוליטי בנושא. המשתתפים קראו להעלאת 
הגורמים  לחשיבות  האמריקאי  הציבור  של  המודעות 
השכלה,  הכנסה,  כגון  בריאות  על  המשפיעים  החברתיים 
אפליה, סביבה פיסית תומכת בריאות, מדיניות ועוד. הבעיה 
העובדה שתפיסת  היא  עכשיו  מזהים  הם  אותה  העיקרית 
של  הבלעדית  אחריותו  הינה  שבריאות  היא  הרחב  הציבור 
הפרט. אין הבנה של הציבור הרחב ומקבלי ההחלטות בפרט 
של  החשיבות  לגבי  והארצי,  המקומי  השלטון  של  ברמות 
הסביבה החברתית והפיסית של הפרט. מיקומו של האדם 
במדרג החברתי הוא הגורם העיקרי המשפיע על בריאות- 
נמוכה בהרבה משל העשירים,  תוחלת החיים של העניים 
ואין הדבר תלוי בידיו של הפרט. ההוכחות המחקריות על כך 
רבות ואין עוררין על כך.  בכנס זה הוחלט להשקיע בהעברת 
על  להשפיע  ביכולתה  בכללותה,  לציבור, שהחברה  המסר 
בריאות חבריה. התפיסה של אחריות קולקטיבית לבריאות 
והדוברים  האמריקאית  לתרבות  זרה  תפיסה  היא  הציבור 
לא  שאם  טען  אחד  מרצה  הקיימת.  הגישה  לשינוי  קראו 
יעשה שינוי בחברה, בעוד כ-50 שנה יתעורר מרד בחברה 

האמריקאית.
בין הקבוצות האתניות,  ההפרדה הברורה באזורי המגורים 
להעמקת  וגורמת  מחריפה  והיספנים(,  שחורים  )לבנים 

אינן  המיעוט  קבוצות  של  שכונות  הקבוצות.  בין  הפערים 
מקבלות משאבים, או אין ביכולתן להגיע למשאבים הקיימים 

במדינה העשירה בעולם, וכך הפערים מונצחים לדורות. 
בארה"ב  הציבורית  השידור  רשות  לשינוי,  מהמסע  כחלק 
בנושא  לטלוויזיה  תעודה  סרטי  של  סידרה  הכינה   )PBS(
והפערים  בריאות,  על  המשפיעים  החברתיים  הגורמים 
ב-2008,  משודרת  הסדרה  האמריקאית.  בחברה  בבריאות 
את  להעלות  במטרה  סביבה,  מתארגנת  נרחבת  ופעילות 
על  החברתיים המשפיעים  לגורמים  הציבור  של  המודעות 
בריאות, ובכך לנסות להשפיע על השקעת המשאבים של 

החברה בציבור המופלה לרעה. 
בחברה,  הגורמים  כל  ושילוב  להתארגנות  קראו  המרצים 

ילפעולה פוליטית, ולהזרמת משאבים לפתרון הבעיה ולצ
מצום פערים, דרך הנסיון לשנות את הגורמים החברתיים 
בריאות.  קידום  אחרות,  במילים  בריאות.   על  שמשפיעים 

יאך הס מלהזכיר את המושג קידום בריאות בארה"ב! למו
שג קידום בריאות בארה"ב משמעות שונה לחלוטין מאשר 

יבישראל ובאירופה. קידום בריאות משמעותו בארה"ב עלו
נים לתזונה נבונה, או עידוד לפעילות גופנית, בקיצור חינוך 
לסגנון חיים בריא. אומנם אנו משתמשים בביטויים זהים, 
)health promotion(, אך אין הכוונה לאותו המושג ואפיי
כל הרעיונות המופיעים  הוזכרו  זה  בכנס  לו למושג הפוך. 
בספרות על קידום בריאות, אך לי היה נראה שציבור אנשי 
בריאות הציבור בכנס שומעים זאת בפעם הראשונה.  הנתק 
ארה"ב,  ובין  באירופה(,  כלולה  )וישראל  אירופה,  בין  הזה 

מדהים בעידן המידע באינטרנט.  
יאנו מאחלים לאנשי בריאות הציבור האמריקאי הצלחה בני

סיון שלהם לצמצם פערים, ואולי נוכל ללמוד מהם משהו. 
אך לדעתי לא רצוי ללמוד מהם ממה שכבר נעשה. יש לנסות 

ילהימנע מללכת לכיוון של האחריות האישית בצורה הקיצו
נית, רצוי למצוא את האמצע בין אחריות אישית לאחריות 
שייכות  הרגשת  לבין  מוחלט  אינדיווידואליזם  בין  ציבורית, 
לחברה ואחריות החברה לפרטים המרכיבים אותה, גם אם 

יהם פרטים אשר נמצאים בתחתית המדרג החברתי. התשו
בה נמצאת באמצע, והאתגר הוא למצוא את האמצע.

נובמבר 2007, קליפורניה

אורנה בראון-אפל 
בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה

דבר העורכת: רשמים מכנס איגוד בריאות הציבור 

האמריקאי, 2007
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תקציר 
2005 החלה לפעול ב-14 ישובים ברחבי הארץ, במי  בשנת
סגרת המתנ"ס המקומי, תכנית בשם 'הליכה ורכיבה בשביל 

לחשיבו המּודעות  את  להגביר  נועדה  התכנית  יהבריאות'. 
טיפוח  לשם  האופניים  ורכיבת  ההליכה  פעילויות  של  תן 
אורח חיים בריא, ולהרחיב את מעגל העוסקים בהן בקרב 

שות נוצרה  זו  בתכנית  ישראל.  במדינת  האוכלוסייה  יכלל 
'פייזר  גופים: חברת התרופות  בין חמישה  פות מתמשכת 
- ישראל', החברה למתנ"סים, האיגוד הקרדיולוגי בישראל, 

יאיגוד האופניים ומשרד הבריאות - אגף ההסברה והמחל
קה לקידום הבריאות. ההליכה והרכיבה נבחרו משום היותן 

יפעילויות אירוביות נפוצות, שתרומתן הּוכְחה לבריאות הגו
בהן.  והסביבתית של העוסקים  פנית, הנפשית, החברתית 
לביצוע  וקלות  זמינות  יחסית,  פשוטות  פעילויות  הן  אלה 

ולהצבת יעדים.
אורח  בנושאי  וסדנאות  הרצאות  כללה  ההתערבות  תכנית 
והארצית  ואירועים מאורגנים ברמה המקומית  בריא  חיים 

כמו צעדות, טיולים ומסעות אופניים.
הגופנית  הפעילות  ברמת  השינויים  את  לבדוק  במטרה 
)חודשים  של משתתפי התכנית, בוצע במשך 12 שבועות 
2006(, סקר במדגם אקראי בקרב 25% מכלל  יולי   - מאי 
היומי  הצעדים  מספר  על  דיווחו  ההולכים  המשתתפים. 
ורוכבי   ,)pedometer( במד-צעדים,  שימוש  תוך  שביצעו 

בא היומיים  הרכיבה  וזמני  מרחקים  על  דיווחו  יהאופניים 
מצעות מד-מהירות, )speedometer(. הנתונים, שהתקבלו 
נבדקו. הממצאים  מ-14 המתנ"סים שנטלו חלק בתכנית, 
הראו שרמת הפעילות הגופנית של ההולכים עלתה כמו גם 

ממוצע זמן הרכיבה השבועי.
בתכנית  מתנ"ס  כל  של  פעילות  שנות  שלוש  סיום  לאחר 
והרוכבים  ההולכים  מעגלי  את  להגדיל  מרביתם  הצליחו 

למבוג פעילות  ההליכה  היתה  בעבר  אם  עצמאי.  יבאופן 
רים, הרי כיום גיל הפעילים הולך ויורד, והפעילות משמשת 
עבורם גם מפגש חברתי, לעתים בין-דורי. בעקבות התכנית 
למתנ"סים  החברה  עם  והרכיבה  ההליכה  פעילות  מזוהה 
והמתנ"סים המקומיים. בחלק מהישובים שבהם מתקיימת 
התכנית הוקמו מסלולי הליכה ורכיבה, המשמשים לרווחת 

המשתתפים וכלל האוכלוסייה.

רקע
בעולם המערבי חלה בעשור האחרון עלייה גדולה בשיעור 
יושבני  חיים  מאורח  הנובעות  הבריאות  ובעיות  המחלות 
)sedentary lifestyle(. יותר מ-40% ממקרי התמותה, באי
וכלי  כולל ישראל, משויכים למחלות לב  רצות המערביות, 
גורמי הסיכון למחלות אלו הם ברובם   .)1( ולסיבוכיהן  דם 
התנהגותיים, וכוללים גם חוסר פעילות גופנית. זאת ועוד: 
מחקרים עדכניים מוכיחים שהעדר פעילות גופנית מהווה 
גורם סיכון מספר אחד בתחלואה כרונית בעולם המערבי, 

יורק לאחריו באים תזונה לא מתאימה, לחץ ומתח נפשי ועי
2(. מנגד, ישנם ממצאים רבים המצביעים על ההשי )שון 
)כפעילויות  והרכיבה,  פעה המיטיבה של פעילות ההליכה 
אירוביות(, על מחלות לב וכלי דם ועל מחלות אחרות כגון 
3(. הליכה ורכיבה מפחיתות את ערכי הכולי )סרטן וסוכרת 
סטרול בדם, מעלות את ערכי ה-HDL, )הכולסטרול הטוב( 
ומפחיתות את הסיכון למחלות לב וסיבוכיהן. נוסף למניעת 
תחלואה, ידועה תרומתן של ההליכה והרכיבה בהתמודדות 
עם מחלות אלו ובתהליך השיקום שלהן )4(. מעבר לכך, עם 

גם הש גוברת  ובארץ,  בעולם  בתופעת ההשמנה  יהעלייה 
במשקל  הירידה  על  והרכיבה  ההליכה  פעילות  של  פעתה 

והשמירה עליו )5, 6(.
התכנית 'הליכה ורכיבה בשביל הבריאות' מהווה מסגרת 
קהילתית, ומספקת כתובת מקצועית התומכת בפעילות של 
הליכה ורכיבת אופניים. במסגרת התכנית, כל משתתף יכול 

ילפעול באופן עצמאי, ו/או להצטרף לפעילות קהילתית דוג
מת הרצאות מקצועיות ואירועים מאורגנים. בכך מאפשרת 
התכנית למספר רב של תושבים לטפח הרגלים של אורח 

חיים בריא.
לתוש מחובר  בישוב,  הקהילתי  כמרכז  המקומי,  יהמתנ"ס 
יבים ולארגונים רבים. החברה למתנ"סים, כגוף הקהילתי הג

דול ביותר בישראל, היא מסגרת מתאימה לקידום פרויקט 
קהילתי בתחום קידום הבריאות ואיכות החיים ביישוב. זוהי 

ימסגרת המאגדת פעילויות רבות תחת קורת גג אחת, ומש
ירתת סוגים שונים של אוכלוסיות, )צעירים ומבוגרים, יחי

דים ומשפחות, אוכלוסיות מיוחדות ועוד(.
לראשונה נוצר כאן פרויקט ייחודי, המיועד לנשים ולגברים 
25 ומעלה(, המורכב מהליכה ומרכיבת אופי  כאחד, )בגילי
הגופנית  הפעילות  בקידום  וממוקד  תחרותית(,  )לא  ניים, 
כחלק מאורח חיים בריא. בפרויקט זה נוצרה שותפות 

תכנית ארצית של הליכה ורכיבת אופניים 
עדנה בוקשטיין1, איקי רהט1, ברק פלצ'י2, רון בולוטין1, לאה גבעון1, ציפי מלמד1

1המחלקה לספורט ואורח חיים בריא, החברה למתנ"סים,  2חברת 'פייזר - ישראל'

'הליכה ורכיבה בשביל הבריאות'

תכנית ארצית של הליכה ורכיבת אופניים במסגרת החברה למתנ"סים

*ההתייחסות במאמר זה היא לנשים ולגברים כאחד.
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מתמשכת בין החברה למתנ"סים כגוף קהילתי לבין חברת 
קידום  הוא  שלה  הליבה  מערכי  שאחד  'פייזר',  התרופות 

בריאות הקהילה.
הנוטלים  הגופים  בין  רב-מקצועי  פעולה  שיתוף  ככלל, 
חלק בתכנית הוא אסטרטגיה חשובה בפעילות של קידום 

יבריאות. מחקר שבוצע בישראל, מצא בעיקר שני סוגי שות
פות: שותפות מתמשכת - הקיימת לאורך כל שלבי התכנית, 
ייחודיים  בשלבים  וזמנית,  חלקית   - פרגמנטלית  ושותפות 
של התכנית )7(. בתכנית זו מיושמים שני סוגי השותפויות. 

יזו של החברה למתנ"סים עם חברת פייזר היא שותפות מת
משכת, והשותפות עם שאר השותפים היא פרגמנטלית. כל 
השותפים לתכנית שמו להם למטרה לתמוך בה ולקדמה. 
גורמי ההנעה העיקריים לשיתוף, הקשורים בניהול התכנית, 
הם מנהיגות אפקטיבית, ושותפות בחזון, במטרות וביעדים 
)7(. בין גורמי ההנעה לשיתוף פעולה ניתן לציין גם שיתוף 

פעולה קודם חיובי.
יגורמים נוספים היו מעורבים במשימות ספציפיות המתב

ססות על מקצועיות השותפים )8(. כך למשל, לשם הקמה 
של מסלולי הליכה ורכיבה בישובים, פעלו יחד כמה גורמים 
מקצועיים - המתנ"ס המקומי, קק"ל, החברה להגנת הטבע, 

קופות-החולים, הרשות המקומית ונותני החסות. 
רוח גבית לתכנית ניתנה בשנת 2005 על-ידי הוועדה לקידום 
פעילות גופנית, מטעם המועצה הלאומית לקידום בריאות. 
ועדה זו המליצה על יעד לאומי מרכזי של אימוץ 'פעילות 
60% ומי  גופנית מקדמת בריאות' בשגרת היום-יום, בקרב
עלה מהציבור הישראלי בתוך כעשר שנים. הוועדה המליצה 
בין השאר ליישם קידום פעילות גופנית ברשויות מקומיות, 
בכוחות  החינוך,  במערכת  עבודה,  במקומות  במתנ"סים, 

הביטחון ועוד.

הליכה - הפעילות הגופנית הנפוצה ביותר בארץ
הישראלים מרבים בהליכה בסביבה עירונית - על המדרכה 

יליד הבית או באזורים עירוניים בקרבת מגוריהם. יש ההול
כים גם בשבילי הקיבוץ והכפר, בפארקים ועל שפת הים. 
מרבית ההולכים עושים זאת כחלק מאורח חיים בריא )9(. 
עורך  בישראל  העממי  הספורט  איגוד   ,1992 משנת  החל 
סקרים על הפעילות הגופנית בחברה הישראלית. הסקרים 

יבוחנים בין השאר מגמות, שינויים ודפוסי התנהגות בעמ
דות הציבור כלפי פעילות גופנית-ספורטיבית, בכל הקשור 
לתדירות הפעילות, סוגיה ואופייה. בסקר משנת 2006 )10(, 

נמצאו כמה נתונים בולטים:
ושיעור  הגופנית  הפעילות  של  לחשיבותה  המודעות 

יהעוסקים בה בישראל עלו משמעותית בשנים האחרו
נות. בשנת 2006, כ-57% מהאוכלוסייה הבוגרת הצהירו 

ישהם עוסקים בפעילות גופנית כלשהי פעם בשבוע לפ

חות, במשך 30 דקות לפחות בכל פעם, לעומת כ-27% 
בשנת 1996.

יהפעילות הספורטיבית הסדירה המקובלת ביותר ביש
ראל מאז שנת 1996 ועד היום היא הליכה, )מתוך אלה 

יהעוסקים בפעילות גופנית כלשהי(. בחינת רצף הנתו
נים מאז תחילת המדידה בחודש מרץ 1992, מצביעה 
על עלייה משמעותית בשיעור ההולכים - נשים וגברים 
 .)2006 באוגוסט  ל-36%   ,1992 במרץ  )מ-9%  כאחד, 
40% עוסקות בהליכה, ומבין הגי  מבין הנשים הפעילות

ברים הפעילים 31%. 
הם:  גופנית  בפעילות  לעיסוק  המרכזיים  המניעים 
וכיף  הנאה   ,)31.4%( במשקל  הורדה   ,)77%( בריאות 
ומניע   )15.4%( הגוף  עיצוב   ,)20.4%( כושר   ,)25.8%(
בשל  מ-100%  גבוה  האחוזים  )סיכום   .)6.4%( חברתי 

יהאפשרות ליותר מתשובה אחת(. בין הנשים נמצא שי
עור גבוה יחסית של הורדה במשקל, כמניע מרכזי ובין 
הגברים הנאה וכיף. בריאות כמניע מרכזי בלטה בעיקר 
30 ומעלה, והמניע של הורדה במשקל בלט בעיי  בגילאי

קר אצל נשים בנות 49-40. 
לא  בצורה  זאת  עושים  גופנית  מהפעילים  כ-70% 
מאורגנת, לבד או עם אחרים, ו-27% במסגרות מאורגנות, 

)מתנ"ס, קבוצות ספורט וכו'(.
החסמים העיקריים לעיסוק בפעילות גופנית או הגברתו 
היו חוסר זמן - 60.4% מכלל המדגם, )ו-73.3% בקרב 
המדגם,  מכלל   24.8%  - הנאה  וחוסר  פעילים(,  הלא 

)26.7% בקרב הלא פעילים(.

רכיבת אופניים
רכיבת אופניים תואמת את ההגדרות של פעילות מתונה, 
יום-יומית ולא עונתית )11(. היא משרתת מטרות יום-יומיות 
כמו הגעה לעבודה, ואף משפיעה על איכות הסביבה, שכן 
סביר להניח שככל שייתוספו יותר מסלולי הליכה ורכיבה כך 
יפחת השימוש בכלי הרכב. נמצא גם שהגורמים העיקריים 

ומג מעניינים  רציפים,  רכיבה  מסלולי  הם  רכיבה  ילעידוד 
וונים, המקנים תחושת ביטחון במהלך הרכיבה )12(. מובן 
גם שככל שעומס התנועה ומהירות כלי הרכב נמוכים יותר, 

,כך תחושת הבטיחות רבה יותר. 
בישראל גדל ענף רכיבת האופניים בשנים האחרונות במאות 
אחוזים. מספר הרוכבים הפעילים מוערך ביותר מ-80,000, 
במסגרות  או  כיחידים  פועלים  אלא  מאוגדים,  אינם  רובם 
הגוף הרשמי המייצג את  ברכיבה של סופי שבוע.  קטנות 

איגוד האופ הוא  בעיקר(,  )התחרותית  יפעילות האופניים, 
נערכים במסגרת הר אופניים רבים  אירועי  בישראל.  יניים 

והן  קבועות  כפעילויות  הן  והמתנ"סים,  המקומיות  שויות 
כפעילות חד-שנתית. 
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יתרונות ההליכה והרכיבה
:א. תרומה לבריאות ההליכה והרכיבה על אופניים הן פעיי
נפשית,  גופנית,  לבריאות  רבה  שתרומתן  אירוביות,  לויות 
חברתית וסביבתית של העוסקים בהן. ההליכה מפעילה את 

יהגוף בתנועה מאוזנת והרמונית, המשפיעה לטובה על מע
רכות הגוף והנפש )9(.

על  השפעה  יש  ולרכיבה  להליכה  הרוח:  מצב  שיפור  ב. 
מצב הרוח וההרגשה הכללית. נמצא כי פעילות בעצימות 

בינונית מורידה את רמת הלחץ הנפשי )13(.
ג. שמירה על משקל תקין: ההליכה והרכיבה, בשילוב עם 

תזונה נאותה, מסייעות בהורדת משקל ובשמירה עליו )5(.
ד. התאמה לכלל האוכלוסייה: 

יאנשים ברמות כושר גופני שונות: הליכה ורכיבה הן פעי
ילויות שאינן דורשות כושר גופני גבוה במיוחד, והן אטר

קטיביות גם לאנשים שבדרך כלל אינם פעילים כלל.
גילים שונים: ההליכה היא פעילות חשובה בכל הגילים, 

החל בילדּות וכלה בגיל השלישי.
במתקני  שימוש  מצריכה  אינה  ההליכה  שוויוני:  אופי 

ספורט מיוחדים או רכישת ציוד יקר ומתוחכם.
זמן.  ובכל  מקום  בכל  כמעט  ללכת  אפשר  נגישות:  ה. 
מסודרים  הליכה  למסלולי  דואגות  רבות  מקומיות  רשויות 
וישוב אפשר למצוא מסלולים  לתושבים, וכמעט בכל עיר 

בטוחים להליכה )9(.
השפעה  יש  ולרכיבה  להליכה  הסביבה:  איכות  שיפור  ו. 
לגרום  שעשויות  כפעילויות  סביבתית,  מבחינה  מיטיבה 
זיהום אוויר  לירידה בשימוש בכלי רכב ממונעים ולצמצום 

ורעש כתוצאה מכך )14(.
להליכה  המותאמות  בשכונות  פעילה:  תחבורה  ז.קידום 

יולרכיבה, תושביהן משתמשים בתדירות גבוהה יותר בפעי
לויות אלו, הן לשם פעילות גופנית והן לצורכי הגעה ממקום 

למקום )15(.
:ח. חיזוק תחושת הקהילתיות נגישותם של מסלולי הליי
כה שהוכשרו בשנים האחרונות מעודדת הליכה ומגע חברתי 
בין אנשים, ומעלה את תחושת השייכות הקהילתית )16(. 

יאנשים המתגוררים בסביבה מקדמת בריאות, שיש בה מס
וגיוון,  לולי הליכה נגישים, בטוחים, אסתטיים ומלאי עניין 
יוצאים להליכה יותר מאשר אנשים הגרים בשכונות שבהן 

הסביבה אינה תומכת ומעודדת הליכה )16(.

פעילויות יזומות של הליכה ורכיבה בישראל
להלן כמה דוגמאות לפעילויות לעידוד הליכה ורכיבת 

אופניים המתקיימות בישראל:
מסלולי הליכה:  

בישובים  מוקמים  הליכה רבים  שינוי סביבתי: מסלולי 
שונים ברחבי הארץ ביוזמת הרשויות המקומיות וגופים 
שונים, )דוגמאות לגופים מעורבים - קופות החולים, 

החברה למתנ"סים וקק"ל(.
:הצעת חוק מסלולי הליכה בחודש יוני שנת 2004 הגיי
שה חברת הכנסת אורית נוקד הצעת חוק לתיקון פקודת 
העיריות, )מסלולי הליכה, התשס"ד-2004(. במאי 2006 

יהוגש עדכון להצעת חוק מסלולי הליכה כדלהלן: "העי
רייה תכשיר בתחומה מסלולים מוארים ומוסדרים באורך 
של 2 קילומטרים לפחות, אשר ייועדו להליכה ולפעילות 

גופנית וספורטיבית של תושבי העיר". 

רכיבת אופניים
אירועי רכיבת אופניים במסגרת הרשויות המקומיות 
והמתנ"סים: במסגרת הרשויות המקומיות והמתנ"סים 
מתקיימים אירועי אופניים שונים, הן כפעילויות קבועות 

יוהן כפעילות חד-שנתית. במועדון 'בכל אופן גולן' מת
קיימת פעילות לאורך כל השנה.

תכניות לקידום הליכה במסגרות שונות:
:בתי ספר תכנית הלימודים החדשה בחינוך גופני הוסיי
פה את ההליכה לחטיבות הביניים והחטיבות העליונות. 
בבתי הספר היסודיים מתקיימת מדי שנה, ביוזמת ארגון 
'בטרם', תכנית לעידוד הליכה לבית ספר )במקום הגעה 

וסבי יברכב(, בדגש על היבטים בריאותיים, בטיחותיים 
בתיים.

אורחות  לשיפור  פעילויות  מקיימת  ישראל:  משטרת 
שלך,  'הבריאות  הסיסמה  תחת  השוטרים,  של  החיים 

יהאתגר שלנו'. התכנית כוללת גם הרצאות וסדנאות בנו
שא ההליכה.

:צה"ל מקיים מסורת של שבוע הכושר והבריאות לעיי
דוד פעילות גופנית, כמו כן מתקיימות סדנאות והרצאות 

יל'אורחות חיים', בנושאים הכוללים פעילות גופנית/הלי
כה, תזונה ועוד.

תכניות לקידום הליכה בקרב אוכלוסיות מיוחדות:
הליכה לאומית  גיבוש תכנית  הליכה לבני 65 ומעלה: 
ביוזמת  המבוגר,  בגיל  החיים  מאורח  כחלק  למבוגרים, 

יועדה בין-משרדית בשיתוף אש"ל, )האגודה לתכנון ולפי
תוח שירותים למען הזקן בישראל(.

'נשים הולכות רחוק': הפקת אירועי הליכה במקומות 
בספורט,  נשים  לקידום  העמותה  ביוזמת  בארץ,  שונים 

ובשיתוף עם גופים שונים.
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השלכות הממצאים על תכנית ההתערבות
ייתרונות פעילות ההליכה והרכיבה והפופולריות שלהן, הג

ֵדלה והולכת בקרב האוכלוסייה, הובילו לבחירה בפעילויות 
אלו לתכנית ההתערבות - 'הליכה ורכיבה בשביל הבריאות'. 
כמו כן, מן הסקרים שהובאו לעיל ומנתוני שטח עולות כמה 
הנחות ומסקנות, שהנחו את הצוות המקצועי של התכנית 

בתכנון ההתערבות:
באמצעות ההליכה והרכיבה ניתן להגיע לאוכלוסיות יעד 

רבות ומגוונות.
היתרון של פעילות בקרבת מקום המגורים מאפשר את 
)באמצעות  המקומי,  המתנ"ס  על-ידי  התכנית  הפעלת 
הצוות המקצועי של החברה למתנ"סים(, ולא על בסיס 

אזורי.
לאחר שהצוות המקצועי העביר למשתתפים את הכלים 
הרצאות,  )באמצעות  בריא,  חיים  אורח  לקידום  והידע 
ומדי-מהירות(,  מדי-צעדים  חלוקת  שונים,  מפגשים 
או  )לבד  ההתארגנות,  ובצורת  הפעילות  בזמני  הבחירה 

יבקבוצה(, נעשית על-ידי המשתתפים עצמם, והם שקו
בעים בדרך כלל את שעות הפעילות ותכניה.

לתמיכה  לליווי,  הזקוקים  לאלה  גם  מאפשרת  התכנית 
להליכה  התארגנות  של  אפשרות  משותפות,  ולהליכות 

קבוצתית. 
כפעילות  ההליכה  את  תופסת  האוכלוסייה  מרבית 

בריאותית. 
מצאנו שתכנית 10,000 הצעדים, )ראה להלן(, עונה על 

צורכי האוכלוסייה המשתקפים בסקרים.

תכנית ההתערבות
מטרות ויעדים 

מטרת העל: שיפור הבריאות ואיכות החיים בכלל ובריאות 
ורכיבת  ההליכה  פעילויות  הטמעת  באמצעות  בפרט  הלב 

יהאופניים בקרב הקהל הרחב, כחלק מאורח חיים בריא ופ
עיל.

מטרות:
וברכיבת  בהליכה  סדיר  באופן  העוסקים  הגדלת מספר   .1

אופניים.
2. הגדלת מספר המתנ"סים המובילים תהליך קהילתי מתי
ימשך של הליכה ורכיבה בישובים, כפעילות שגרתית שוט

פת.
3. עלייה ברמת הפעילות הגופנית - הליכה ורכיבה, בקרב 

המשתתפים. )ראה איור 1 - מדד רמת הפעילות(. 
4. הגברת הידע והמודעות בנושאי בריאות וסביבה בכלל.

יעדים:
מועדוני  ויפעלו  יוקמו  התכנית  מתחילת  שנים   5 בתוך   .1
45 מתנ"סים, שבהם יפעלו 2,300 משי -הליכה ורכיבה בכ

תתפים לפחות, )מדובר באוכלוסיית יעד בגיל 25 ויותר(.
2. לפחות 25% מהפעילים ישפרו את רמת הפעילות הגופי

נית, )יעלו שלב אחד לפחות ברמת הפעילות(.
3. בכל מתנ"ס יתקיימו לפחות שלוש הרצאות בשנה בנוי
ולרכיבת  להליכה  ובנושאים הקשורים  שונים  בריאות  שאי 
סביבה  בטיחות,  ביטחון,  הלב,  בריאות  )תזונה,  אופניים, 

ועוד(.
4. המתנ"סים ייזמו ויקימו מסלולי הליכה ורכיבה בכל ישוב 

ישבו פועלת התכנית, בהתייחסות להצעת חוק לתיקון פקו
דת העיריות, )מסלולי הליכה, התשס"ד-2004(.

שלבי התכנית 
תכנית ההתערבות מלווה את המתנ"סים שנבחרו לתקופה 
של שנה, ומעניקה להם תמיכה כספית ומקצועית. בתום 
התקופה ימשיכו המתנ"סים בתכנית באורח עצמאי. ככלל, 

יהתכנים הבריאותיים אמנם נקבעו מראש, אך קיימת גמי
שות המאפשרת לכל מתנ"ס לפעול על-פי צרכיו ודרישות 
האוכלוסייה שלו. בכל שנה נבחרים מתנ"סים אחרים, )על-

פי מכרז(, להשתתפות בתכנית.
ועדת ההיגוי הגתה את התכנית בסוף שנת 2004, וזו החלה 

לרוץ בשנת 2005.
ולוח הזמנים  להלן שלבי הפעילות העיקריים של התכנית 

של כל שלב:
1. פגישת ועדת היגוי )נוב' 2005(: ועדת ההיגוי כללה את 
החברה  נציגי  בהובלת  בתכנית  השותפים  כל  של  הנציגים 

למתנסים. הוועדה דנה בהכנת התכנית לשנת 2006.
ניהול  צוות   :)2005 )דצמ'  במתנ"סים  לפעילות  מכרז   .2
את  המזמין  מכרז,  הכין  למתנ"סים  בחברה  התכנית 

המתנ"סים להצטרף לתכנית.
3. בחירת מתנ"סים לביצוע התכנית )דצמ' 2005(: ועדת 
ההיגוי בחרה לתכנית 14 מתנ"סים מתוך 25 שניגשו למכרז 
על-פי קריטריונים של פוטנציאל הצלחה, צורכי התושבים, 
מוכנות, ניסיון קודם בהפעלת תכניות דומות, רכז מתאים 
ואזור גיאוגרפי המתאים לפעילות. ועדת ההיגוי מלווה את 

התכנית באופן סדיר ושוטף.
נערך   :)2006 )ינו'  רכזים  והכשרת  היערכות  מפגש   .4

ימפגש היכרות והיערכות לכל רכזי התכנית במתנ"סים ברח
יבי הארץ. במהלכו נערך תיאום ציפיות, הוצגה התכנית וני

דונו הנושאים הבאים: התכנית '10,000 צעדים ליום', תכנון 
וארגון רכיבה קבוצתית ובריאות הלב )הרצאה שניתנה על-
ידי קרדיולוג בכיר(. הכשרת הרכזים כללה הנחיה מקצועית 
וחלוקת תיק שכלל חומר מקצועי וכלים להפעלת התכנית.

5. גמר גיבוש תכנית במתנ"סים )פבר' 2006(: כל מתנ"ס 
יהתבקש לגבש תכנית פעילות מפורטת תוך התאמתה לא

האפיונים  היעד,  אוכלוסיית  הסוציו-דמוגרפיים של  פיונים 
הגיאוגרפיים של הישוב, התאמה לשותפים וקשר לגורמים 
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ארציים וישוביים רלוונטיים, )קק"ל, קופות-חולים, לשכות 
הבריאות, רשות מקומית, חנויות אופניים ועוד(.

 :)2006 )פבר'  התכנית  להתחלת  היערכות  מפגשי   .6
כל  עם  התכנית  של  המקצועי  הצוות  של  מפגשים  נערכו 

ימתנ"ס, לשם ליווי, הנחיה, גיבוש התכנית הסופית והיער
כות לתחילת הפעילות.

7. תחילת הפעלת תכנית שנתית )מרץ 2006(: הופעי
לו תכניות קהילתיות במתנ"סים לאורך השנה, כולל אירועי 
השותפים  הגורמים  בהשתתפות  רבי-משתתפים  פתיחה 

וכלל האוכלוסייה.
)מרץ-אוג'  התכנית  לאורך  מקצועי  וליווי  הנחיה   .8
ובליווי  בהנחיה  לעסוק  המשיכו  התכנית  מנחי   :)2006
מתנ"סים שבחרו להמשיך  )כולל  המתנ"סים,  מקצועי של 
נוספים  מפגשי השתלמות  נערכו  כן  כמו  קודמת(.  משנה 

ישל הרכזים לשם משוב, הערכה וחשיבה על המשך הפעי
לות בשנה שלאחר מכן.

9. הערכת ממצאי התכנית )אוג' 2006(: הצוות המקצועי 
יביצע הערכה של הצלחת יעדי התכנית מתוך הנתונים שה

גיעו מכל מתנ"ס.

תיאור הפעילויות הישוביות במסגרת התכנית
הפעילויות להלן הן בגדר חובה:

הרצאות בנושאי בריאות ואורח חיים בריא.
אירועים מאורגנים ברמה היישובית כגון:

ופתוח גם לצוי הצעד אירוע המתקיים פעם בשנה 
שעות.  כמה  ונמשך  בארץ  שונים  ממקומות  עדים 
המסלול מסומן וקבוע, בדרך כלל באזורים הירוקים 

הסובבים את הישוב.
יום הליכה הדבר נועד לעודד את תושבי הישוב ללכת 
כחלק משגרת היום-יום שלהם. יום ההליכה מתחיל 

מוקדם בבוקר ונמשך עד שעות הלילה.
מסע אופניים

איסוף נתוני המדגם של 25% מהמשתתפים על-ידי רכז 
והעברתם לצוות המקצועי לצורך  התכנית בכל מתנ"ס 

עיבודם.

פעילויות נוספות שאינן בגדר חובה:
השתתפות, )כקבוצה אחידה(, באירועים ארציים, המאורגנים 
על-ידי רשויות מקומיות, איגוד הספורט העממי, החברה 

למתנ"סים ועוד.
חברות במועדון הליכה ורכיבה של המתנ"ס.

שמעוניין  למי  רכיבה  או  הליכה  של  משותפת  פעילות 
בכך.

פעילויות אתגר יישוביות, )אישיות, משפחתיות וכו'(. 
יפעילויות סביבתיות אחרות: שילוט מסלולי 'ללכת בש

יביל הבריאות' על-ידי קק"ל, סימון מסלולים על-ידי החב
רה להגנת הטבע - הוועדה לשבילי ישראל.

פרסום ושיווק התכנית
בוצעו כמה מהלכים לפרסום התכנית ולשיווקה, כדלקמן:

 www.bikenwalk.org il  - לתכנית  אינטרנט  אתר  הקמת 
יהמכיל מידע על הליכה ורכיבה, )מאמרים שונים, מסלו

לים בארץ, לוח אירועים, מה קורה במתנ"סים, אלבומי 
תמונות וקישורים(.

חולק  הסרט  התכנית.  על  תדמיתי  וידאו  סרטון  הכנת 
ילמתנ"סים שהשתתפו בתכנית, והוקרן גם בימי עיון וכנ
יסים בארץ ובעולם )הסרט צולם במתנ"ס כפר תבור בה

שתתפות כ-100 ממשתתפי התכנית. הם צולמו במהלך 
הפעילות שלהם בהליכה וברכיבה(.

יפרסום בכלי תקשורת ברמה הארצית - העיתונות האר
צית, ערוצי הטלוויזיה ותכניות הרדיו.

פרסום בכלי תקשורת ברמה המקומית - כל מתנ"ס פרסם 
את התכנית ברמה המקומית, )בעיתון המתנ"ס, בעלונים 

שונים, בחשבונות הארנונה, בשלטי חוצות ועוד(.

הערכת התכנית
הבסיס להערכה - התכנית '10,000 צעדים ביום'

ועדת ההיגוי של תכנית ההתערבות בחרה כבסיס בתכנית 
החוי על-ידי   1993 בשנת  שהוצגה  ביום',  צעדים   10,000'
להי חיפש דרך  החוקר   .)Hatano האטאנו  היפני ד"ר  )קר 

ביפן. לטענתו, מספר הצעדים  תגבר על מגיפת ההשמנה 
הממוצע שאדם מבצע ביום הוא בין 3,000 ל-4,000, אבל 
10,000 צעי -לשם יצירת 'אפקט בריאותי' יש צורך להגיע ל
בין-לאומית.  ולהכרה  ליישום  זכה  היפני  המסר  ביום.  דים 
היותה  בגין  ותקשורת ממליצים על התכנית  אנשי מקצוע 
לביצוע, וחשוב לא פחות - היא מעודדת פעיי  פשוטה וקלה
לות גופנית ומגבירה את ההנעה להליכה )17(. מחקר שבדק 
את השימוש במד-צעדים, )pedometer(, לקידום הפעילות 
26 מחקרים שנעי ושיפור הבריאות, התבסס על  הגופנית 
רכו בין השנים 1966 ל-2007, וכלל 2,767 נבדקים במשך 
18 שבועות בממוצע )18(. לנבדקים הוצב יעד של 10,000 
צעדים ביום. תוצאות המחקר הראו, ששימוש במד-צעדים 
2491 את מספר הצעדים ביום וב-26.9% את הפי -הגדיל ב

עילות הגופנית של הנבדקים. 

רמת הפעילות
בריאים  בוגרים  של  היומית  ההליכה   ,)17( המחקר  על-פי 

המקובלת כיום, מחולקת לכמה רמות פעילות:
פחות מ- 5,000 צעדים ליום - אורח חיים 'לא פעיל'.
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5,000  עד 7,499 צעדים ליום - 'פעילות מועטה'.
7,500  עד 9,999 צעדים ליום - 'פעילות בסיסית'.

10,000  עד 12,500 צעדים ליום - אורח חיים 'פעיל'.
יותר מ- 12,500 צעדים ליום - אורח חיים 'פעיל מאוד'.

המומלצת  הגופנית  הפעילות  את  תואמת  לעיל  החלוקה 
לבוגרים בריאים, אך לא לחולים במחלות כרוניות. כמו כן, 

יהחלוקה אינה מתייחסת למי שאינם עוסקים בפעילות גו
פנית אחרת, ואף אינה ַמספקת לצורכי הפעילות הגופנית 

הדרושה לילדים.
,)CDC( ,המרכז לבקרה ולמניעת מחלות בארצות-הברית

)19( ממליצים על 30  והקולג' האמריקני לרפואת ספורט 
ברוב  מתונה  בעצימות  גופנית  פעילות  של  יותר  או  דקות 
ימות השבוע, כחלק מאורח חיים בריא, בהעדפה לכל ימות 

השבוע.
מחקר אחר, המתייחס לתכנית '10,000 צעדים ביום' מציין 
שהיא מהווה נקודת פתיחה טובה ו/או הצבת יעד ליתרונות 
בריאותיים, אבל כדי למצות את מרב היתרונות צריך לבצע 
בין 2,000 עד 4,000 צעדים מתוך כלל הצעדים בקצב נמרץ 

.)20(
חברת 'פייזר' העולמית מקדמת בארצות-הברית את תכנית 
10,000 צעדים ביום', המבוססת על החלוקה לרי 'ההליכה 

מות הנ"ל בשינויים מזעריים.

יהצוות המקצועי של התכנית התבסס גם על הנתונים מה
מחקרים הנ"ל, והמליץ על אימוץ התכנית '10,000 צעדים 

היומיים תשולב הליכה יזו יביום', כאשר במכלול הצעדים 
מה של כחצי שעה ביום בקצב נמרץ. הצוות בנה והתאים 
את דירוג 'רמת הפעילות הגופנית כאורח חיים', )טבלה 1(, 
לשימוש אוכלוסיית ההולכים כסרגל פעילות אישי חודשי. 
התקדמותו  אחרי  לעקוב  משתמש  לכל  מאפשר  זה  דירוג 

ההדרגתית.
הדירוג של רמת הפעילות הותאם גם לרכיבה על אופניים, 
הרמה  כאשר  זה(,  בעניין  מקצועי  בייעוץ  הסתייעות  )תוך 
טבלה  השבועית.  והתדירות  הרכיבה  משך  על-פי  נקבעת 
1 מציגה בטור מצד שמאל את הדירוג של רמת הפעילות 
בהתאמה להליכה, ובצד ימין את הרמה בהתאמה לרכיבת 

אופניים.

שיטות וכלים להערכת התוכנית:
כלי הערכה
מד-צעדים 

למעקב  המשמש  אביזר  הוא   ,)pedometer( מד-הצעדים, 
וכך  היום,  שעות  כל  לאורך  שנצברו  הצעדים  מספר  אחר 

ייכולים המשתמשים לעקוב אחרי ביצועיהם האישיים והת

טבלה 1: רמת הפעילות הגופנית כאורח חיים בהתאמה להליכה ולרכיבה
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יקדמותם מיום ליום ומשבוע לשבוע. הוא מאתר את התנו
דות של הירך במישור האנכי באמצעות מנוף פנימי העולה 
ויורד, ותוך כדי כך סוגר ופותח מעגל חשמלי. כל 'סגירה' כזו 

מסמנת צעד אחד )21(.
למד-הצעדים כמה יתרונות:

מדד אובייקטיבי - בהשוואה לכלי מדידה אחרים, זהו כלי 
יעיל ואמין.

פשוט, נגיש וזמין - פשוט להפעלה, בעל עלות נמוכה 
ומתאים לאוכלוסייה רחבה.  

יכמו כן עשוי להגביר את ההנעה של האדם לפעילות גו
פנית. עצם הידיעה שכל צעד נחשב מעודדת את ההולך 
היכולת  האישית.  המטרה  להשלמת  עד  צעדים  לצבור 
מדרבנת  ביממה  הצעדים  מספר  אחר  בעזרתו  לעקוב 

להוסיף בכל הזדמנות עוד כמה צעדים במהלך היום.
מבחינים  מהמכשירים  חלק   - שונות  פונקציות  בעל 
בין הליכה מתונה להליכה נמרצת, )יותר מ- 60 צעדים 
בדקה(, ואף מציגים פונקציות רבות נוספות. יש ביניהם 
גם הְמַחשבים את מרחק ההליכה ואת שריפת הקלוריות, 

יוהמשמשים גם כשעון עצר, רדיו, מד דופק ועוד. יש סו
גים הניתנים לחיבור למחשב, הקורא, שומר ומנתח את 

הנתונים.
יעם זאת, בבואנו להיעזר במד-הצעדים, עלינו להביא בחש

בון כמה מגבלות הנובעות מאי-דיוקים, כדלקמן:
יהטיה הנובעת מהרכבת מד-הצעדים. לפי הספרות המ

חקרית, עצם הידיעה של אדם שהוא נחקר, והרכבת מד-
הצעדים, גוררים הליכה מרובה מהרגיל )18(. 

אומדן פחת של הליכה איטית. הוא אינו מצליח לקרוא 
יאת הצעדים כאשר קצב ההליכה איטי מאוד, כיוון שה

שכך,  כיוון  מורגשת.  פחות  המותן  של  האנכית  תנועה 
המכשיר אינו מתאים לאנשים המתקשים בהליכה בקצב 

רגיל, )קשישים או בעלי מוגבלויות בהליכה(.
אי דיוקים בספירת 'צעדים נמרצים'. בקצב הליכה מהיר 
מאוד, קריאת הצעדים אינה מדויקת, כיוון שאורך הצעד 
בין תנועת הליכה  והחישוב משתנה. חוסר אבחנה  גדל 

ילבין תנועות אחרות דומות: הפדומטר עשוי לספור צע
דים גם בטלטולים בזמן נסיעה במכונית.

מד-מהירות
למדוד  המסוגל  מכשיר  הוא   ,)speedomter( מד-מהירות, 

ימגוון רחב של נתונים הקשורים ברכיבה על אופניים. פעול
תו מבוצעת על-ידי חיישן 'חכם', המופעל באמצעות סוללה 

יזעירה. הוא 'קורא' את מספר סיבובי הגלגל וקצב ההתק
ידמות בעזרת גוף מגנטי, ומעביר את הנתונים הללו למח

שבון, הנמצא על כידון האופניים. זה מתרגם את הנתונים 
ומציג אותם על גבי צג, לפי הפרמטרים הרצויים.

מדי-מהירות מסוגלים לנפק לרוכב האופניים, בזמן אמת, 

רוכב  לכל  הרלוונטיים  הבסיסיים  הפרמטרים  שלושת  את 
הרכיבה  ומרחק  )נטו(,  משכּה,  הרכיבה,  מהירות  מתחיל: 
הכולל. הטכנולוגיה המתקדמת מאפשרת לספק לרוכב בו-
זמנית נתונים נוספים, כגון מהירות רכיבה מרבית, מהירות 
סיבובי  מספר  היום,  שעת  הרכיבה,  לכל  ממוצעת  רכיבה 
מד-דופק  הרכיבה,  לכל  הסיבובים  מספר  בדקה,  הרגליים 
ומנתח  שומר  הקורא,  לחברו למחשב,  ניתן  כן,  כמו  ועוד. 

את הנתונים.

דפי מעקב לדיווח עצמי
25% מהמשתתפים בכל מתנ"ס ביצעו דיווח עצמי של פעיי
לותם, באמצעות מילוי דפי מעקב שקיבלו מַרכזי התכנית, 
דוא"ל,  כתובת,  המשתתף,  שם  אישיים:  פרטים  ושהכילו 

מספר טלפון, שנת לידה ומין המשתתף.
המי אמורים  שאותן  ריקות,  עמודות   7 מופיעות כן,   כמו 

 12 בכל יום בשבעת ימי השבוע, במהלך  שתתפים למלא 
שבועות. ההולכים התבקשו למלא את מספר הצעדים היומי, 

והרוכבים את זמני ומרחקי הרכיבה.

ממצאים
במטרה לבדוק את השינויים ב'רמת הפעילות הגופנית' של 
משתתפי התכנית, בוצע באוגוסט 2006 מדגם אקראי בקרב 
25% מכלל המשתתפים, )גברים ונשים(, שנתבקשו על-ידי 
הרכזים במתנ"סים השונים לדווח בכל שבוע על פעילותם. 
ההולכים התבקשו לדווח על מספר הצעדים היומי שביצעו, 
המשתתף  של  למותנו  המחובר  במד-צעדים  שימוש  )תוך 

וז מרחקים  על  והרוכבים  השינה(,  לקראת  ומּוסר  יבבוקר 
מני הרכיבה היומיים, )באמצעות מד-מהירות שהורכב על 

האופניים בתחילת התכנית(.
2006 ועד סוף השנה הגיעו, באמצעות הרכי  מתחילת מאי

זים, דיווחים מלאים מהמשתתפים ב-14 המתנ"סים שנטלו 
 - מאי  )חודשים  שבועות,   12 של  הנתונים  בתכנית.  חלק 
יולי( עובדו על-ידי הצוות המקצועי לצורך בדיקת העלייה 

ברמת הפעילות, שהיא המדד העיקרי להצלחת התכנית.

הליכה
העמודות, )bars(, בתרשים 2, מדגימות את ממוצע מספר 
שבועות   12 במהלך  המעקב(,  דפי  )מתוך  היומי,  הצעדים 
 .)1 )טבלה  הפעילות',  'רמת  בטבלת  ההולכים  מיקום  ואת 
שבוע,  כל  במהלך  המדווחים  מספר  את  מציגה  העקומה 
המהווים 25% מכלל ההולכים בכל המתנ"סים המעורבים 
)התחילו בתכנית ההליכה 848 משתתפים, עפ"י  בתכנית, 

212 מדווחים(.
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תרשים 2 מצביע על המגמות הבאות:
ניתן  המדווחים,  מספרי  מתוך  ונשירה:  היענות  שיעור 
לראות בחמשת השבועות הראשונים נשירה של כ-21.7% 
מהמשתתפים. בחמשת השבועות הנוספים, עד לשבוע 
ה-10, חלה התייצבות במספר ההולכים, ונצפתה נשירה 

נמוכה מאוד, )3.8% מכלל ההולכים(.
חלה עלייה הדרגתית במהלך ששת השבועות הראשונים, 

יהמתחילה ברמת 'פעילות מועטה', ומגיעה בשבוע הח
מישי והשישי לרמת 'פעילות בסיסית'. מהשבוע השישי 
עד העשירי קיימת עלייה מתונה יותר, כאשר מהשבוע 

השמיני ועד לעשירי חל מעבר לרמת 'פעיל'.
 11 בשבועות  חלה  הצעדים  במספר  משמעותית  ירידה 
12, עד לרמת 'פעילות מועטה'. אנו מייחסים זאת למי -ו

לחמת לבנון השנייה.

כיוון  ובמהימנותם,  הנתונים  באיסוף  קושי  היה  מגבלות: 
שהמשתתפים לא התמידו בדיווח על פעילותם באמצעות 
דפי המעקב. התברר גם שבמדגם קיימת נשירה גבוהה יותר 

ישל הולכים בהשוואה למציאות, וזאת כיוון שרבים מהמד
ווחים הגיעו למצב שבו הם לא היו זקוקים למד-צעדים 
יו/או לנהל רישומים, ואף לא רצו לשאתו, אך המשיכו בפעי

לות ההליכה, )למשל - מתוך נתוני השטח, בשבוע העשירי 
היו בפועל 680 משתתפים, בעוד שעל-פי נתוני המדגם היו 
632 )עפ"י 158 מדווחים שהם 25% מהמשתתפים - ראה 

תרשים 2(.

רכיבה
שבו  מדגם,  נערך  מתנ"ס  בכל  הרוכבים  בקרב  גם  כאמור, 
נתבקשו 25% מהם לדווח על תוצאותיהם, )מרחקים, שעות 
טבלת  על-פי  הרוכבים  מיקום  לצורך  רכיבה(.  וימי  רכיבה 
רמת הפעילות, )טבלה 1(, נעשה שימוש רק בתוצאות של 

יהשעות וימי הרכיבה. מרחקי  הרכיבה אינם ניתנים להש
יוואה, והם משתנים באותה רמת פעילות, בגין היותם פונק

ציה של תנאי הרכיבה, )רכיבת שטח, רכיבה על כביש וכו'(. 
נתוני המרחקים נאספו לצורך שימוש שונה.

3 מציג בעמודות הבהירות את ממוצע שעות הרכיי  תרשים
בה השבועיות במהלך 12 השבועות, ואילו העמודות הכהות 
12 השי  מציגות את ממוצע זמני הרכיבה השבועיים במהלך
כל  במהלך  המדווחים  מספר  את  מציגה  העקומה  בועות. 
25% מכלל הרוכבים בכל המתנ"סים המי  שבוע, המהווים
עורבים בתכנית, )התחילו בתכנית הרכיבה 332 משתתפים, 

עפ"י 83 מדווחים(.

ממצאים:
נים נצפי ושיעור היענות ונשירה: בעשרת השבועות הראש
תה נשירה של כ-7% בלבד, )לעומת כ-25% מההולכים(. 
של  יחסית  הגבוהה  העלות  היא  לכך  שהסיבה  ייתכן 
יותר  בשלים  הם  זו  בפעילות  כך שמי שבוחרים  הציוד, 

בהחלטתם, והמוכנות הנפשית שלהם גבוהה יותר.
יממוצע זמן הרכיבה השבועי בחמשת השבועות הראשו

נים נמצא במגמת עלייה מתונה, ובהמשך הוא מתייצב. 

תרשים 2: ממוצע מספר הצעדים היומי בשבוע במהלך 12 שבועות ב-14 מתנ"סים
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החל בשבוע השני תאם זמן הרכיבה השבועי לאורח חיים 
'פעיל מאוד' בטבלת רמת הפעילות. 

ממוצע ימי הרכיבה בשבוע הוא יציב, ועומד על כ- 1.4 
ימי רכיבה. בטבלת רמת הפעילות, )טבלה 1(, ממוצע זה 

נמצא בגבול שבין 'פעילות מועטה' ל'פעילות בסיסית'.

הערה:
חיים  אורח  על  מעידים  המדדים  ששני  מראים  הממצאים 
הפעילות  רמות  בין  הניגודים  פעילות.  של  שונות  ברמות 
בזמני  הקשורות  אלה  לבין  השבועית,  לתדירות  המשויכות 
הרכיבה, נובעים לדעתנו מכך שלהבדיל מהליכה, שהיא גם 
ולרוב פרטנית, )לא מאורגנת(, או בקבוצות  צורך יום-יומי 

ובק בישראל מעדיפים רכיבה מאורגנת  יקטנות, הרוכבים 
בוצות גדולות יחסית, הניתנות לביצוע ברוב המקרים בסופי 
שבוע ובחגים בלבד. זאת, בעוד שבאירופה, )במדינות כמו 
תחבורה  כאמצעי  גם  משמשת  הרכיבה  וגרמניה(,  הולנד 

יום-יומי.
ימן האמור לעיל, הגיע הצוות המקצועי למסקנה, כי השי

)זמני  לרוכבים,  הפעילות  רמת  בטבלת  מדדים  בשני  מוש 
ובה מוטעה,  הוא  שבועיים(,  וימי רכיבה  שבועיים  ירכיבה 

משך התכנית יש צורך להשתמש במדד עיקרי אחד בלבד, 
שהוא 'זמני רכיבה שבועיים'.

סיכום ביניים של הערכת התכנית
וכך גם הערכתה, אך כבר עתה  התכנית ממשיכה לפעול, 

ניתן להיווכח בכמה מגמות, כדלקמן:
אחרי  באופן עצמאי:  והרוכבים  גידול במעגל ההולכים 
סיום שנת הפעילות הראשונה של כל מתנ"ס בתכנית, 

ההולכים  מעגלי  את  להגדיל  המתנ"סים  מרבית  הצליחו 
והרוכבים באופן עצמאי. נראה כי ההולכים מעדיפים ללכת 

בצורה פרטנית, והרוכבים - בקבוצות.
רתימת סוכני שינוי מהקהילה: יש חשיבות לכך שמובילי 

המש מאוכלוסיית  אינטגרלי  חלק  הם  והרכיבה  יההליכה 
תתפים המקומית.

שיתוף פעולה בין הגופים המעורבים בתכנית: הצלחת 
הגופים  בין  מוצלח  פעולה  בשיתוף  רבות  תלויה  התכנית 
השונים. כל גוף תרם לתכנית את משאביו הכספיים ו/או 

המקצועיים.
המתנ"ס כמקור מידע וכיוזם אירועים קהילתיים: המתנ"ס 

יכגוף קהילתי מהווה מקור לקבלת מידע וידע מקצועי ולא
רגון מפגשים, סדנאות ואירועים שונים, )גם מחוץ לישוב(, 

יכחלק מתהליך מתמשך. מתגבשת זהות של ההולכים והרו
וחלק מהמשתתפים מצטרפים לפעי יכבים עם המתנ"ס, 

לויות נוספות.
זהות הנושא עם החברה למתנ"סים: הליווי הצמוד למתנ"סים 
בתכנית גרם להטמעת הנושא, ונראה שהוא מזוהה כיום עם 

יהחברה למתנ"סים, )הארצית(, והמתנ"סים המקומיים. הת
כנית הפכה להיות חלק מהתכניות המובנות של המתנ"ס.

גישור בין תרבויות ודתות: מדיווחי המשתתפים מתברר 
ישהפעילות מהווה גם מפגש חברתי, לעתים בין-דורי, מעו

דדת דו-קיום באמצעות גישור בין תרבויות ודתות, )בישובים 
מעורבים(, ומעלה את תחושת השייכות הקהילתית.

שינוי  הערבי:  במגזר  והרוכבים  ההולכים  במספר  גידול 
מהותי אובחן בהשתתפות בחברה הערבית, שבה ההליכה 
בקרב  ומובילה  מקובלת  גופנית  לפעילות  לאחרונה  הפכה 

יהנשים. התעוררות חלה גם בספורט הרכיבה, שהיה זר לח
ילוטין לאוכלוסיית המגזר הערבי, בעיקר אצל הגברים הדרו

תרשים 3: ממוצע שעות ומספר ימי רכיבה שבועיים לרוכב בתכנית
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זים. בשנת 2005 רק שניים מתוך 12 המתנ"סים שהתחילו 
נטלו חלק  והמשתתפים  היו מהמגזר הערבי,  את התכנית 
בהליכה בלבד. בשנת 2006, עלה מספר המתנ"סים מהמגזר 
הערבי ל-7 מתוך 20 מתנ"סים, ורובם בחרו הן בהליכה והן 

ברכיבת אופניים.
התאמה למאפיינים תרבותיים וחברתיים במגזר הערבי: 

מקו כוחות  של  שיתוף  על  שהתכנית, שהתבססה  ינמצא 
ימיים בשלב התכנון ובשלב הביצוע, ענתה על צורכי אוכ

וחברתיים  תרבותיים  למאפיינים  והותאמה  היעד,  לוסיית 
ללכת  לנשים  לגיטימציה  קיימת  הערבית  בחברה  ייחודים. 
בלבוש מסורתי. כמו כן מקובל שנשים וגברים במגזר הערבי 

הולכים בנפרד )22(.
שילוב אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים: ישנן קבוצות 
מיוחדים,  צרכים  עם  אוכלוסיות  משולבות  שבהן  הליכה 

)למשל - פגועי נפש(.
צמצום הפעילות במהלך מלחמת לבנון השנייה: במהלך 
המלחמה, בקיץ 2006, נצפתה ירידה דרסטית בפעילות, גם 

במקומות שלא היו בקו העימות. 
:מד-הצעדים ומד-המהירות כמעודדי פעילות נראה שחי
והליווי  לרוכבים,  ומדי-מהירות  להולכים  מדי-צעדים  לוקת 
ההיענות  את  הגבירו  והרצאות,  הסברים  שכלל  המקצועי 

להצטרפות לתכנית ולהתמדה בה.
בחלק מהישובים שבהם  ורכיבה:  הקמת מסלולי הליכה 

ורכיבה המשמ הליכה  הוקמו מסלולי  התכנית  ימתקיימת 
נוצרה  בכך  האוכלוסייה.  וכלל  המשתתפים  לרווחת  שים 

השפעה מיטיבה גם על הסביבה.
יבתחום קידום הבריאות ואורח חיים בריא, הניסיון בכל הק
ישור להיבטים שונים של ההליכה רב מזה של רכיבת האופ

ורוכשים  משתפרים  התנסות,  כדי  תוך  לומדים  אנו  ניים. 
ניסיון, ומקווים שגם תחום רכיבת האופניים, כמו ההליכה, 

יתבסס ויהיה חלק מהפעילות הקהילתית במתנ"סים.

מסקנות
יש חשיבות לרתימת החברה למתנ"סים כגוף קהילתי ארצי 
)הגדול ביותר בישראל(, שמפעיל את המתנ"סים המקומיים 
ואיכות  הבריאות  קידום  בתחום  קהילתי  פרויקט  לקידום 
מקצועי  ליווי  מספקת  הארצית  המערכת  בישוב.  החיים 

יוקשר בין כלל המשתתפים, והמתנ"ס המקומי  מחובר לתו
שבים ולארגונים ביישוב.

לידי  יש חשיבות לחלוקת מדי צעדים למשתתפים, הבאה 
ביטוי הן ככלי מדידה ומעקב המתאים לאוכלוסייה רחבה, 
והן בהגברת ההנעה של המשתתפים לפעילות הליכה יום-
ייומית, כל זאת בליווי מקצועי של הסברים והרצאות, המג

בירים את ההיענות וההתמדה בתכנית.

סיכום 
sedentary lifestyle(, מהווה גורם סיי )אורח חיים יושבני, 
יכון למחלות רבות כמו התקפי לב, יתר לחץ דם, סרטן, סו

כרת, השמנה, אוסטיאופורוזיס ומחלות אחרות של המאה 
תפי השבוע,  ימות  במרבית  סדירה  גופנית  פעילות   .21 -ה
חית משמעותית לא רק את הסיכון למחלות אלו, אלא גם 

יאת ההוצאות הגבוהות הכרוכות בטיפולים רפואיים. בחר
וההלי היות  הבריאות',  בשביל  ורכיבה  'הליכה  בתכנית  ינו 

והרכיבה על אופניים הן פעילויות אירוביות שתרומתן  כה 
והסביבתית  החברתית  הנפשית,  הגופנית,  לבריאות  רבה 

הן מותאמות לקהילה הפעילה במסג בהן.  ישל העוסקים 
רת המתנ"סים, ומהוות כלי שיעודד אנשים להצטרף אליהן 

עקב היותן פשוטות יחסית וקלות לביצוע ולהצבת יעדים. 
ביותר  רחב  במגוון  פעילה  חיים  שגרת  מעודדת  התכנית 
פרוסה  היא  חיים.  ואיכות  מתרבות  כחלק  אוכלוסיות,  של 
יכולה  היא  המגזרים.  ובכל  הארץ  ברחבי  מגוונים  בישובים 

ילהיעשות קרוב לבית ובחיק הטבע, כפעילות אישית, משפ
חתית, קבוצתית וקהילתית.

את  ומאפשרים  המעודדים  סביבתיים  תנאים  יצירת  לשם 
והתובנה  המודעות  להגברת  במקביל  הפעילויות,  קיום 
הרשויות  על  הסביבה,  ולאיכות  לבריאות  החיים,  לאיכות 
ולהקים  תושביהם,  לרווחת  לדאוג  המתאימים  והגורמים 
במרחבים  המגורים,  בסביבת  ומגוונים,  נגישים  מסלולים 
מוגדרים  במקומות  רק  )ולא  ירוקים,  ובשטחים  הפתוחים 
של  רצף  להתקיים  צריך  ספורט(.  לפעילויות  ומוסדרים 
דהיינו,  ורכיבה שישמשו לתחבורה פעילה,  מסלולי הליכה 
יאפשרו לתושבים להגיע למרכזי קניות, לסידורים, למוסדות 
וראייה  חזון  עם  וכו'.  ציבורית  לתחבורה  לפארקים,  חינוך, 
לעתיד אנו ממליצים לפתח תכנית ארצית ולַרשת את הארץ 

במסלולי הליכה ורכיבה.
כ-2000  בתכנית  משתתפים  פעילות,  שנות  שלוש  לאחר 
הולכים ורוכבים ב-34 מתנ"סים ברחבי הארץ. עשרה מהם 
יהודים- והיתר  דתיים  מתנ"סים  שלושה  הערבי,  במגזר 
חילונים. מרבית ההולכים הם נשים )60.3%(, ולעומת זאת 

מרבית הרוכבים הם גברים )83.2%(.
ביישום  נוטלים חלק  ושותפיה לתכנית  החברה למתנ"סים 
המלצות הוועדה לקידום פעילות גופנית, מטעם המועצה 
הלאומית לקידום בריאות, )2005(: אימוץ 'פעילות גופנית 
בין  מרכזי  לאומי  כיעד  היום-יום  בשגרת  בריאות'  מקדמת 

לר הארץ,  ברחבי  הפרוסים  המתנ"סים  באמצעות  יהשאר 
ווחת התושבים בקהילות השונות.
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תקציר

רקע
חמו ציבור  בריאות  בעיית  מהוות  מדבקות  ילדים  ימחלות 

רה. לעתים קרובות גני ילדים מהווים מוקדים להתפשטות 
ימחלות בקרב ילדים. מחקר זה בודק את השפעתה של תכ

נית התערבות בנושא היגיינה, על התנאים הסביבתיים בגני 
הילדים. 

שיטות
כדי לעמוד על השפעתה של התכנית, נערך ניסוי מבוקר: 
40 גנים נבחרו לניסוי וחולקו באקראי לשתי קבוצות: התעי
ירבות וביקורת. התכנית הופעלה בשלב ראשון בקבוצת הני

סוי ולאחר מכן בגנים שבקבוצת הביקורת. וכך, כל הגנים 
המשתתפים קיבלו את התכנית באופן "מדורג". 

תוכנית ההיגיינה כללה גורמים הקשורים לגננות, לסייעות, 
נדווח כאן על  ולהוריהם.  לילדים  בגנים,  לאחיות הפועלות 

גורמים מכריעים: הימ ישבעה תנאים סביבתיים המהווים 
מגבות  הימצאות  לסבון,  מתקנים  הימצאות  סבון,  צאות 
בד,  מגבות  הימצאות  נייר,  למגבות  מתקן  הימצאות  נייר, 

הימצאות ספלים משותפים והימצאות ספלים אישיים. 

תוצאות
ירודים.    היו  סביבתית  היגיינה  של  ההתחלתיים  התנאים 
הימצאות  שיעורי  את  מובהק  באופן  הגבירה  ההתערבות 
 )OR=14.7, p<.01( ,הסבון בקבוצת הניסוי מול הביקורת
ומגבות הנייר, )OR=13.5, p<.01(, ואת שיעורי הימצאות 
הספלים האישיים, )OR=0.05, p<.01(. שיעורי הימצאות 
הושפעו  לא  בד  מגבות  והימצאות  נייר  למגבות  מתקנים 

באופן מובהק.
 

מסקנות
הילדים  בגני  סביבתית,  היגיינה  של  ההתחלתיים  התנאים 
בישראל שנחקרו, היו לקויים. הצלחת ההתערבות בקידום 

שינוי סביבתי שופכת אור על הפוטנציאל הגלום בגני-ילדים 
יכאתר מבטיח לקיום פעילויות לקידום בריאות. יישום מוצ

לח של מערך המחקר מראה כי ניתן לבצע הערכה קפדנית 
של תכנית לקידום בריאות בסביבת הקהילה בישראל.

רקע
על אף ההצלחה העצומה של המלחמה במחלות הזיהומיות 
ממשיכות  המדבקות  המחלות  הקודמת,  במאה  שנעשתה 
לגרום לשיעורי תמותה ותחלואה משמעותיים )1( בישראל, 

יהמחלות המדבקות נמצאות במקום השביעי ברשימת גור
מי התמותה, דלקת ריאות ושפעת נמצאות במקום העשירי 
)2(. מחלות מדבקות פוגעות כמעט בכולם בזמן זה או אחר, 
וגורמות, גם אם לזמן מוגבל, לחוסר נוחות ממשי, בנוסף 
לפגיעה זמנית בתפקוד שמובילה להיעדרויות מבית הספר 
מערכת  על  אדיר  לעומס  גורמות  אלו  מחלות  ומהעבודה. 
הבריאות במובן של ביקורים אצל הרופא, תרופות במרשם 

וללא מרשם, ובמקרים החמורים -אשפוז. 
ישראלים סובלים ממחלות קיבה ומעיים בשיעורים גבוהים 
נתונים שפרסם המרכז  יחסית למדינות מערביות אחרות. 

יהלאומי לבקרת מחלות, מראים כי שיעור הסלמונלה ביש
143 ל- 100,000 איש, לעומת 17 בארה"ב, ושיי  ראל הנו
לעומת  איש,   100,000 ל-   108 הנו  בישראל  השיגלה  עור 
11 בארה"ב. נתוני שנת 1994 מראים כי התמותה בישראל 
כתוצאה ממחלות זיהומיות דורגה במקום השני בקבוצה בת 

ישמונה מדינות אירופאיות, ושיעורה היה כמעט כפול מה
)10.8 ל- 100,000 איש  שיעור הממוצע באיחוד האירופי, 
.)3( גיל(  מותאם  האירופי,  באיחוד   5.8 לעומת  בישראל, 
בתי הספר ומעונות יום מעורבים שוב ושוב בהפצת מחלות 
והן בקרב משפחותיהם  מדבקות, הן בקרב הילדים עצמם 
הפוי שילדים  מצאו   ,)4 מוקדמים  מחקרים  )וקהילותיהם. 
הצטננויות  של  העיקריים  המחדירים  הנם  ספר  בתי  קדים 
ספר  בית  ילדי  של  הסיכון   ,"attack rate" וכי  למשפחה, 
גבוה פי שלוש לערך לעומת הסיכון של מבוגרים  לחלות, 

ישאינם מתגוררים עם ילדים, וכי נוכחות ילדי בית ספר מכ

ניסוי מבוקר להערכת השפעתה של תוכנית קידום בריאות 

על התנאים הסביבתיים בגני הילדים בישראל
לאה רוזן1, דוד צוקר2, דוד ברודי3, דן אנגלהרד4, מרינה מאיר5, חנה פלג6, ברוך רוזן7, אורלי מנור8

זו נעשתה בביה"ס לבריאות  1החוג לקידום הבריאות, ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל אביב, )עבודה 

הציבור באוניברסיטה העברית(. 2המחלקה לסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית. 
3המכללה האקדמית לחינוך אפרתה. 4מחלקת ילדים, ביה"ח האוניברסיטאי הדסה.

5אגודה למען שירותי בריאות הציבור. 6לשעבר: קידום בריאות, משרד הבריאות. 7מכון ברוקדייל. 

8ביה"ס לבריאות הציבור ע"ש בראון, האוניברסיטה העברית.
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לחלות,  עמם  המתגוררים  מבוגרים  של  הסיכון  את  פילה 
שיי הדגים   ,)5 בתחום  דרך  אבן  שהיווה  קליבלנד,  )מחקר 
מוגבר  סיכון  בעלי  הנם  או פעוטונים  גנים  לדים הפוקדים 
ללקות בזיהום בדרכי הנשימה בזמן פעילות המוסד החינוכי, 
אך לא במשך חופשת הקיץ, לעומת ילדים בטווח גילאים 
דומה שלא הולכים לגנים: "בולטת חשיבותם של בתי הספר 
6(. באחרונה, מחקרים מצביי לזיהומים בקהילה"  )כמקור 

עים על עלייה בשיעורי זיהומים בדרכי הנשימה העליונות, 
דלקת האוזן התיכונה, זיהומים בדרכי הנשימה התחתונות, 
H נגיף הציטומגלו, שפעת מסוג ,A שלשול, צהבת מסוג
 .)6,7( היום  חוזרים, בקרב הפוקדים את מעונות  וזיהומים 
אוסטרהולם מייחס את ההיקף הרחב של העברת הזיהום 

יבמעונות יום לגילם הצעיר של הילדים, כמו גם לגודל ולמ
בנה המוסד )8(. הוא מציין, כי "היגיינה אישית האופיינית 
לגיל וגורמים אימונולוגיים ופיזיולוגיים, מגבירים את הסיכון 
לפתח ולהעביר מחלה זיהומית". נוסף על כך, ככל שמספר 
הילדים בקבוצה עולה, כך עולה החשיפה של כל ילד לגורמי 
זיהום רבים יותר. בסקירת הספרות שלו, אוסטרהולם גילה 
גורמים רבים למחלות זיהומיות בקרב ילדי ה-CDCC. גבעון 
הראה, שכל מעון יום מהווה חממה לגידול זנים מסוימים 

של זיהומים )9(.
מדבקות  במחלות  שליטה  של  ביותר  הקיצוני  האמצעי 

יבבתי ספר ובמעונות יום, הנו סגירת המוסדות: הדבר הת
בשנת  הסארס,  מגיפת  התפרצות  במהלך  לאחרונה  רחש 
2003, כאשר בתי הספר ברחבי העולם נסגרו, ביניהם בתי 
ספר בסין, בסינגפור, בטורונטו ובמינסוטה )10,11,12,13(. 
חששות מהתפשטות שפעת העופות הובילו ליצירת תכניות 
גלובליות לבקרת מחלות, הכוללות סגירת בתי ספר לטווח 

ארוך )14(. 
ישיפור הרגלי ההיגיינה בסביבת גני הילדים ובמערכת החי

נוך הנה התערבות קיצונית פחות באופן משמעותי לעומת 
יסגירה, והיא הכרחית לצורך בקרה שגרתית על מחלות מד

בקות. 
יבמהלך העשורים האחרונים, נערכו תשעה מחקרים מבוק

רים בבתי ספר או בגני ילדים, החוקרים את השפעת שמירת 
היגיינת הידיים על העדרות עקב מחלה )19, 18, 17, 16, 15 
23  22 21, 20,(. בעוד רבים מהמחקרים הראו ירידה, לרי
בים מהם יש ליקויים מתודולוגים. מהמחקרים שצויינו, רק 
ניתוח הנתונים  ובמהלך  באחד בוצעה רנדומיזציה כהלכה, 
את  בחשבון  ולקחו   ,"intent-to-treat" בעיקרון  השתמשו 

 .)clustered( ,אופי הנתונים המקובץ
יהמחקר הנוכחי בוצע כדי להתמודד עם הבעיה של התפש

טות מחלות מדבקות בגני ילדים. המשתנה התלוי העיקרי 
יהיה  היעדרות בשל תחלואה, והמחקר תוכנן כדי לאפשר גי

לוי של הבדלים מובהקים בתוצאה זו. המשתנה ההתנהגותי 
העיקרי היה שינוי בהתנהגות רחיצת ידיים של הילדים.  דגש 

משני ניתן להפסקת השימוש בספלים ובמגבות משותפים. 
והיעדרות עקב  הידיים  בנושא רחיצת  תוצאות ההתערבות 
מחלות תוארו בעבר )24(. בקצרה, ההתערבות השפיעה על 

זמן, אך לא השפיעה על שי הידיים לאורך  יהרגלי רחיצת 
את  בוחנת  הנוכחית  העבודה  מחלות.  עקב  היעדרות  עורי 
הסביבתיים, שמשמשים  התנאים  על  ההתערבות  תוצאות 
כגורמי מפתח ההכרחיים לביצוע רחיצת הידיים, ועל גורמי 
מפתח אחרים, אשר תורמים להפחתת התפשטות מחלות 

מדבקות באמצעות מגבות וספלים משותפים.  
נוזלי  סבון  מתקני  ומילוי  הימצאות  היו  סביבתיות  מטרות 
ומתקני מגבות נייר בכיתות; הפסקת השימוש במגבות בד 

ובספלים משותפים, וכן זמינות של ספלים אישיים.
 

תכנון
בניסוי זה, 40 גני ילדים חולקו באקראי, באופן שווה, לקבוצת 
התערבות ולקבוצת ביקורת. נערכו חישובים לאמידת גודל 
המדגם במטרה להבטיח עוצמה מתאימה להבחנה בהבדל 
ממשי בשיעור היעדרויות עקב מחלה. החישובים מתוארים 
במקום אחר )25(. החלוקה האקראית בוצעה בתוך כל זרם,  

י)חילוני ודתי(, בנפרד. בסיום הניסוי התוכנית יושמה גם בג
מקובל  להיות  לניסוי  שגרם  דבר  הביקורת,  שבקבוצת  נים 
יותר מבחינה אתית, ומושך יותר כלפי המשתתפים. איור 1 
מציג סקירה כללית של מבנה המחקר, כולל זמני הצפייה. 

גיוס המשתתפים
מחוז  של  הציבורית  במערכת  הילדים  גני  של  הגננות  כל 
באופן  מתאימות  נמצאו  וארבע,  שלוש  בגילאי  ירושלים, 
הממלכתי  בזרם  החינוך  משרד  של  מפקחים  פוטנציאלי. 
שיהיו  גננות  על  המליצו  ירושלים  במחוז  והממלכתי-דתי 
עשויות לשתף פעולה עם הפרויקט,  ושעבדו בגנים שייצגו 

ימגוון קבוצות חברתיות-כלכליות ואתניות. הסכמתן של הג
יננות להשתתף בפרויקט הייתה תנאי הכרחי לקבלתן לתכ

נית. הגננות שהומלצו כללו 60% מכלל הגננות, וניתן היה 
קרוב  זאת.  מתירים  היו  המשאבים  אם  זה  מספר  להגדיל 
אישור  להצטרף.  הסכימו  שהוזמנו  הגננות  מבין  ל-90% 

ועדת הלסינקי התקבל בבית חולים הדסה. 

תכנית ההתערבות 
הגישה התאורטית שעמדה בבסיס בניית התוכנית התבססה 
על מודל האמונה הבריאותית )health belief model( וחוללות 
עצמית. התוכנית נעזרה בגישה מגוונת שכללה אלמנטים 

יהמכוונים לצוות הגן, לילדים, להורים, לאחיות הפועלות בג
נים, וכן שינויים בהיגיינה של סביבת הגן. צוות הגן היווה את 
החוליה החשובה בכל פניה של התוכנית, מכיוון שהייתה זו 
את  לשמר  התוכנית,  חלקי  את רוב  ליישם  הצוות  אחריות 

, ,.)
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השינויים הסביבתיים, ולעודד את הילדים, על בסיס יומיומי, 
לשטיפת ידיים בזמנים המתאימים. לצוות ניתנו שני מפגשי 
הכשרה בני שלוש שעות. מפגשים אלו כללו הרצאות מפי 
תוכניות  לגננות.  בסמינר  ומרצה  אפידמיולוג  ילדים,  רופא 

הפ למען  פותחו  הילדים  עם  לפעילות  בספרות  ישנמצאו 
ניסוי עם  לימוד חוויתי בצורה של  רויקט. התוכניות כללו: 
צלחות פטרי, הצגת משחקים שונים, מופע תיאטרון בובות 

פוסט אישי, משחקים,  ישנכתב לפרויקט, מערכת תגמול 
רים ופזלים. בנוסף, הרצאות לילדים מפי אחות הגן, שינויים 
סביבתיים, )אספקה של מתקנים לסבון נוזלי ומגבות נייר, 
אישיים(,  וספלים  נייר  מגבות  נוזלי,  סבון  לספלים,  מתלה 
וחלוקה של עזרים לבית, )קלטת וידאו של התוכנית ומגנט(, 

היוו חלק מהגישה הכוללנית רבת הפנים של התוכנית.
לקידום  התערבות  תכנית  פותחה   1998-2001 השנים  בין 
והמחקר  פיילוט,  קדם-פיילוט,  שלבים:  בשלושה  בריאות 
בירושי ילדים  גני   40 ב והוערכה  יושמה  התכנית  -העיקרי. 
לים במהלך שנת הלימודים 2000/2001. מטרת ההתערבות 
הייתה לשפר את ההיגיינה. הדגש הראשוני היה על רחיצת 
בשירותים,  השימוש  ולאחר  האכילה  לפני  סבון  עם  ידיים 

יוהדגש השניוני היה על הפסקת השימוש בספלי שתייה וב
ימגבות משותפים. מטרת התוכנית הייתה להשפיע על הת

נהגות פרטנית וקבוצתית, ולשפר את הנורמות החברתיות 
הקיימות. מרכיבי התכנית לצוות כללו הרצאות פרונטליות, 

חומרים מודפסים, ולמידה ניסויית. מרכיבי התכנית לילדים 
יכללו את הטכניקות הבאות: תיאטרון בובות, מערכת תג

מול עצמי, משחקים, פוסטרים, חידות וסרט וידיאו. הגישה 
הגן,  אחיות  על-ידי  הרצאות  כללה  הכוללנית רבת-הפנים, 

ולמג נוזלי  לסבון  מתקנים  )אספקת  סביבתיים,  ישינויים 
בות נייר, מדפים לספלים, סבון נוזלי, מגבות נייר וספלים 

אישיים(, ומרכיב ביתי, )סרט וידיאו על התכנית ומגנט(.

שיטות הערכה וכלים
תצפיות

מטרתן של התצפיות הייתה להעריך את התנהגות רחיצת 
הידיים של הילדים, ואת התנאים הסביבתיים בגנים. בגנים 

יבהם נערכה ההתערבות, נערכה תצפית אחת במהלך החו
דש טרם תחילת ההתערבות, ושלוש תצפיות נוספות לאחר 
תחילת ההתערבות: תוך חודשיים, תוך שלושה עד ארבעה 

הביקו קבוצת  בגני  חודשים.  שישה  עד  וחמישה  יחודשים 
רת נערכו תצפיות בשלוש הזדמנויות: במהלך החודש קודם 
לתחילת תכנית ההתערבות בקבוצת ההתערבות, שבועיים 

יקודם לתחילת תכנית ההתערבות בקבוצת הביקורת, ובמה
ילך החודש הראשון לאחר תחילת התכנית בקבוצת הביקו

רת. התצפיות התנהלו באופן שווה בשתי הקבוצות. מתוך 
140 ביקורים מתוכננים, התקיימו כולם פרט לשלושה. 
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שיטות סטטיסטיות
יהבדלים בין הקבוצה הדתית והחילונית, שנצפו בנקודת הפ

תיחה, כללו שבעה משתנים דיכוטומיים, )הימצאות סבון, 
בד,  מגבות  נייר,  למגבות  נייר, מתקן  מגבות  לסבון,  מתקן 
ספל משותף וספלים אישיים(, ונבחנו באמצעות מבחן פישר 
המדויק )26(. ההבדלים שנצפו בנקודת הפתיחה בין קבוצות 
ההתערבות בתוך אותו מגזר, הוערכו באמצעות מבחן פישר 

יהמדויק, כדי לבדוק האם החלוקה האקראית הפיקה קבו
יצות דומות לפי שמונה משתנים באופן אפקטיבי, )המשת

נים הנזכרים לעיל נוסף על סוג הסבון(. בוצע מבחן נוסף 
של Cochrane Mantel Hanzel  )27(, כדי לקבל הערכה כוללת 
שימוש  נעשה  החילוני(.  או  )הדתי  מגזרים  לפי  המרובדת 
Generalized Estimating Equations )28(, לצורך הערכת השי -ב
תפע התכנית על שבעה תנאים סביבתיים דיכוטומיים: הימי

צאות סבון, הימצאות מתקן לסבון, הימצאות מגבות נייר, 

הימצאות מתקן למגבות נייר, הימצאות מגבות בד, הימצאות 
ספל משותף והימצאות ספלים אישיים. גישה סטטיסטית 

יזו נבחרה בשל הביקורים המרובים באותן הכיתות. המש
תנים הבלתי תלויים שהיו כלולים במודל היו המגזר הדתי, 
הקבוצה, וערכי נקודת הפתיחה בסביבה הנבדקת. נכללו כל 

יהביקורים אשר התרחשו לאחר תחילת ההתערבות בקבו
צת ההתערבות, וטרם יישום התכנית בקבוצת הביקורת. היו 
SAS חמישים ותשעה ביקורים כאלו. כל הניתוחים בוצעו בגרסת
)27(. התוכנה הסטטיסטית לא הייתה מסוגלת להעריך את 

ירמות המובהקות בשלושה מערכי התגובה, )מתקנים למ
גבות נייר, מתקנים לסבון, ושימוש בספלים אישיים(, וזאת 
100%. כתוי  בשל העבודה שהרמות לאחר ההתערבות היו
צאה מכך, בוצע ניתוח פשוט יותר, אשר לא כלל את רמות 
נקודת הפתיחה של התנאים הסביבתיים, שכלל רק ביקור 

אחד בכל גן1, והיה מרובד לפי המגזרים, הדתי והחילוני. 

1בקבוצת ההתערבות נכלל ביקור 3 )הביקור השני לאחר ההתערבות(. בקבוצת הביקורת נכלל ביקור 2 )הביקור השני טרם 

ההתערבות לקבוצה זו, בוצע בערך באותו הזמן כמו ביקור 3 בקבוצת ההתערבות(. כדי לבצע ניתוח זה נכלל רק ביקור 
אחד בכל גן.

* מבחן פישר המדויק



19

תוצאות
התנאים הסביבתיים בנקודת הפתיחה מוצגים להלן, מלווים 
בנתונים על אודות הבדלים אפשריים בנקודת הפתיחה בין 
תוצאות  מוצגות  מכן  לאחר  שעברו רנדומיזציה.  הקבוצות 

השפעת התוכנית.
 

התנאים הסביבתיים בנקודת הפתיחה סוכמו )בטבלאות 1 
ו-2( באופן כולל ובמגזרים הדתי והחילוני בנפרד. הנתונים 
נאספו ב-39 כיתות. בשל טעות אדמיניסטרטיבית חסרים 

נתונים מגן אחד, )מגזר חילוני, קבוצת הביקורת(. 
ב-85%  סבון  נמצא  הפתיחה,  בנקודת  שנערכה  בתצפית 
מהכיתות. במחצית מהכיתות לערך נמצא סבון מוצק בלבד. 
בכיתות מהמגזר הדתי לא היה כלל סבון בשיעור כפול מזה 
שבכיתות מהמגזר החילוני, )מגזר דתי: 21%, מגזר חילוני: 
10%(. נצפה יחס גבוה בהרבה של גנים דתיים לעומת גנים 
לעומת   68%( לסבון,  במתקנים  מצוידים  שהיו  חילוניים, 
p=.0036 ,20%(. בגנים רבים לא היו מתקנים למגבות נייר, 
)58% במגזר הדתי ו-42% במגזר החילוני(. מגבות בד נמי
צאו ב-79% מהכיתות הדתיות, ו-50% מהכיתות החילוניות. 

ספלים משותפים נמצאו בשלושה רבעים מהכיתות. 

טבלה 1 מציגה נתונים דיכוטומיים על התנאים הסביבתיים 
וכן  החילונית,  לעומת  הדתית  בקבוצות  הפתיחה  בנקודת 
הדתית  הקבוצות  בין  ההבדלים  של   p-ה ערכי  את  מציגה 

יוחילונית. לגבי רוב המשתנים אין הבדלים מובהקים. מת
קנים לסבון היו נפוצים יותר באופן מובהק בגנים הדתיים 

 .)p<.01(

בתנאים  ההתערבות  קבוצות  בין  ההבדלים 
הסביבתיים בנקודת הפתיחה

ההתערבות  קבוצות  בין  אפשריים  הבדלים  גילוי  לצורך 
תנאים  שמונה  בין  השוואה  נעשתה  רנדומיזציה,  שעברו 
הימצאות  סבון,  הימצאות  הפתיחה:  בנקודת  סביבתיים 
סבון מסוג מסוים, הימצאות מתקנים לסבון ולמגבות נייר, 
הימצאות כל מגבות שהן, הימצאות מגבות בד, הימצאות 
מובהקים  הבדלים  נמצאו  לא  ואישיים.  ספלים משותפים 

יסטטיסטית בתנאים הסביבתיים בנקודת הפתיחה בין הק
בוצות בשני המגזרים.

השפעת ההתערבות על התנאים הסביבתיים
ביקור.  לפי   ,1-4 בתרשימים  מוצגים  הסביבתיים  התנאים 

Generalized Estimating Equations* מבחן פישר המדויק
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התוצאות מוצגות בנפרד בעבור המגזר הדתי והחילוני, ולפי 
יקבוצת הטיפול. התכנית יושמה בקבוצת ההתערבות בין בי

1 לבין ביקור 2, ובין ביקור 2 לבין ביקור 3 בקבוצת הביי  קור
קורת. ניתן למצוא את רמות המובהקות ואת יחס הסיכון 

של השפעת תכנית ההתערבות על כל התנאים בטבלה 2.
לתכנית הייתה השפעה חיובית על כל היבטי הסביבה, בשני 
אחוז  הביקורת.  ובקבוצת  ההתערבות  בקבוצת  המגזרים, 
100% בכל הקבוצות, )דתית וחיי  הימצאות הסבון עמד על
ילונית, התערבות וביקורת(, מייד לאחר ההתערבות. בקבו

צת ההתערבות הדתית נצפתה ירידה בשלב מאוחר יותר, אך 
המצב לא חזר לרמות נקודת הפתיחה. לאחר ההתערבות, 

יאחוזי הימצאות תשתית קבועה בצורת מתקנים לסבון ול
מגבות נייר עלו ל-100%, )דבר המצביע על יישום מלא של 

שינויים סביבתיים על-ידי הסגל המשתתף בפרויקט(. 
במגזר  ההתערבות  בקבוצת  היה  ביותר  הדרמטי  השינוי 
החילוני, שם בתחילה נמצאו מתקנים לסבון רק ב-9% מן 

הכיתות. 
לאחר  מייד  ל-100%  עלה  נייר  מגבות  הימצאות  אחוז  גם 
ובקבוצת  ההתערבות בשני המגזרים, בקבוצת ההתערבות 
הביקורת. בדומה לסבון, הייתה ירידה מסוימת בהימצאות 

ימגבות נייר זמן מה לאחר ההתערבות במגזר הדתי שבקבו
צת ההתערבות, אך עם זאת, השיעור הסופי של 78% היה 
22%. במגזר החיי  עדיין הרבה מעל הרמה ההתחלתית של
לוני לא התקיימה תבנית זו של שיא ראשוני המלווה בירידה 
איטית. הימצאות מגבות בד הייתה נמוכה ביותר מייד לאחר 

ייישום התכנית בקבוצת ההתערבות במגזרים הדתי והחילו
ני, והעלייה לאחר מכן נצפתה רק במגזר הדתי. 

אחוז הכיתות עם ספל משותף ירד באופן חד מייד לאחר 
יההתערבות. הירידה המשיכה לאורך זמן במגזר הדתי שבק

בוצת ההתערבות, אך במהלך הביקור האחרון נצפתה עלייה 
במגזר החילוני שבקבוצה זו. הימצאות ספלים אישיים עלתה 
בכל הקבוצות לאחר ההתערבות. העלייה המשיכה לאורך 
קבועה  ונשארה  ההתערבות,  שבקבוצת  הדתי  במגזר  זמן 

בשיעור של 100% במגזר החילוני שבקבוצת ההתערבות. 
יחס הסיכון להשפעת ההתערבות על הימצאות סבון היה 
 ,)p < .01( ,13.5 על הימצאות מגבות נייר ,)p < .01( ,14.7
ועל ספלים משותפים p < .01( ,0.05(. השפעת ההתערבות 
על הימצאות מגבות בד לא הייתה מובהקת, ויחס הסיכון 
בעבור מתקנים לסבון ולמגבות נייר לא ניתן היה לחישוב. 
יחס הסיכון השפעת התכנית על השימוש בספלים אישיים 

במגזר הדתי היה 18.63.

דיון
יעבודה זו מספקת הצצה על תנאיי ההיגיינה בגנים במער

כת הציבורית בישראל, במגזרים הדתי והחילוני, ומראה את 
השפעות ההתערבות בנושא ההיגיינה על תנאים אלו. תנאיי 
ההיגיינה היו לקויים: בחמישית מהגנים הדתיים ובעשירית 

ימהגנים החילוניים לא היה סבון כלל; לא היו מתקנים לס
בון ב-56% מהכיתות; נמצאו מגבות בד ב-63% מהכיתות; 
ובפחות  ספלים משותפים,  היו  בשלושה רבעים מהכיתות 
משליש היו ספלים אישיים. ההתערבות שיפרה את התנאים 

יבאופן משמעותי בכל הנוגע לסבון, סבון נוזלי, ותשתית לס
פלים אישיים ולמגבות.

יהתנאים הסביבתיים המדווחים כאן מציגים גורמים המאפ
שרים קיום התנהגויות רצויות, )רחיצת ידיים עם סבון, ייבוש 
הם  לעתים  אישיים(.  מספלים  שתייה  נייר,  במגבות  ידיים 
נקראים "משתנים מתווכים" בדרך לשינוי התנהגותי, והנם 
תנאים הכרחיים, אך לא מספקים, לקיום התנהגות רצויה. 
אין זה אפשרי לשטוף ידיים עם סבון אם הסבון אינו זמין, 
ואין זה סביר שלא ייעשה שימוש במגבות בד אם הן זמינות. 
מתקנים למגבות נייר ומתקני סבון - משקי  חלק מהתנאים -
פים ישירות את יישום התכנית, משום שהם הותקנו על-ידי 

יצוות יישום התכנית )ייחודי לפרויקט זה(, ולא דרשו התע
ירבות נוספת מצד צוות הגן הקבוע. תנאים אחרים - הימ

צאות סבון במתקני סבון, הימצאות מגבות נייר במתקנים 
ילמגבות נייר, הימצאות ספלים אישיים זמינים, היעדר מג
יבות בד משותפות והיעדר ספלים משותפים - דורשים הת

ערבות פעילה של צוות הגן הקבוע. ולכן, תנאים אלו אינם 
מהווים מדדים פשוטים של יישום התכנית מנקודת מבטם 
של העורכים אותה, אלא הנם סוג של משתנה תוצאה: היה 
על ההתערבות לשנות בהצלחה את התנהגות סגל הגן, כדי 

שגורמים אלו יהיו זמינים.
במקרה של מחקר זה, השימוש בסבון בזמן רחיצת הידיים 

ינצפה ישירות, ואילו השימוש במגבות נייר, במגבות בד, בס
פלים משותפים ובספלים אישיים לא נצפה באופן ישיר. 

במחקר זה קיימים שלושה ממצאים מרכזיים. הראשון הוא 
בחסר.  לוקים  בישראל  בגנים  הבסיסיים  ההיגיינה  שתנאיי 
ישראל היא מדינה עם שיעורים גבוהים של מחלות הגורמות 

ישלשול ביחס למדינה מפותחת, והדבר קשור, חלקית לפ
חות, למצב הקשה של ההיגיינה בסביבת הגנים - אלו מהווים 
הממצא   .)9( מדבקות  מחלות  להעברת  ממש  של  חממה 
המרכזי השני, הנו היעילות של ההתערבות המתוארת לעיל, 
בשינוי תנאים אלו. הטכניקות הפשוטות שבהן נעשה שימוש 
בפרויקט זה - רחיצת ידיים עם סבון, שימוש במגבות ובספלים 
אישיים - ידוע שכולן קשורות להפחתה של העברת מחלות. 
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הוכח כי רחיצת ידיים פשוטה עם סבון, מפחיתה את שיעור 
המחלות הגורמות שלשול ב-47% )29(.

מחקר זה הראה באופן חד-משמעי, כי שינוי תנאיי ההיגיינה 
יהנזכרים לעיל הנו מעשי. השילוב של שיעור גבוה של מח

וזמינות  לקויים,  סניטריים  תנאים  שלשול,  הגורמות  לות 
יהתערבות יעילה, צריך לספק את הכוח המניע להצגה ולא

בהקשר  ילדים  גני  ניהול  על  המפקחים  כללים,  של  כיפה 
המחי כי  לציין,  ראוי  זאת,  עם  יחד  אלו. בסיסיים   לתנאים 
)של  יותר,  ובטווח רחוק  ויתכן  הבינוני,  בטווח  קר התמקד 
למעלה משנה(, עם שינויים באוכלוסיית ילדי הגן והגננות, 

השיפורים שחלו בתנאי ההיגיינה לא ימשכו.

הממצא המרכזי השלישי, הוא שהיה זה בכלל אפשרי לערוך 
את המחקר. מעט תכניות לקידום בריאות בישראל עוברות 
הערכה קפדנית, ומרביתן לא עשו שימוש בתכנון של ניסוי 

יאקראי בסביבת הקהילה בישראל. השילוב של תכנית אט
רקטיבית ושל יישום מושהה בקבוצת הביקורת, יצרו מצב 

ישל דרישה גבוהה להשתתף במחקר, בהקשר של גישת הע
רכה לפי "סטנדרט זהב".

מסקנות
הילדים  בגני  הבסיסיים  ההיגיינה  תנאי  הפתיחה,  בנקודת 

יבישראל, שנבדקו במחקר, היו לקויים. ההצלחה של ההת
על  אור  שופכת  זמן  לאורך  סביבתי  שינוי  ביצירת  ערבות 
קיום  לצורך  מבטיח  כאתר  ילדים  בגני  הגלום  הפוטנציאל 

יפעילויות לקידום בריאות, ובמיוחד היא מראה, ששינוי סבי
בתי, מרכיב מכריע במאמצי קידום בריאות בני קיימא, הנו 

יאפשרי. היישום המוצלח של מבנה המחקר מראה, כי הע
רכה קפדנית של תכנית לקידום בריאות אפשרית בסביבת 

הקהילה בישראל.
 

הכרת תודה
יהמחברים מודים על קבלת המענקים ממשרד המדען הרא

שי במשרד הבריאות, היחידה של המשנה למנכ"ל לקידום 
שרותי  לחקר  הלאומי  והמכון  הבריאות  במשרד  הבריאות 

יהבריאות ומדיניות הבריאות. בנוסף, אנו אסירי תודה למחל
קת גני הילדים ולמחלקת בריאות הציבור בעיריית ירושלים, 
מפקחות  אחיות,  סייעות,  ולגננות,  הלוגיסטי,  הסיוע  על 

והילדים שהשתתפו במחקר. 
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תקציר
רב  במעון  שהופעלה  התערבות  תוכנית  מתאר  זה  מאמר 
נמוכה  סוציואקונומית  ברמה  אוכלוסיה  בקרב  תכליתי 

ובט הקצר  בטווח  הערכתה  ממצאי  ואת  הערבי,  יבמגזר 
נערכה  )לאחר שנה מתום התוכנית(. התוכנית  ווח הארוך 
עמותת  ידי  על  שמומן  יוזמות",  "אחיות  פרויקט  במסגרת 

י"אשלים". מטרת התוכנית הייתה העצמת אמהות לשם שי
להתפתחות  להוביל  כך  ידי  ועל  ההוריות,  המיומנויות  פור 
תקינה ובריאה של ילדיהן. התוכנית כללה אמהות לתינוקות 
ופעוטות בני חצי שנה עד שלוש שנים. ההערכה נעשתה 
כלי ההערכה  ואיכותניות.  כמותיות  בשילוב שיטות מחקר 
והתנהגות,  עמדות  ידע,  ושאלון  עצמי  דימוי  שאלון  כללו: 
הילדים  לגבי התפתחות  נתונים  ידי האמהות;  על  שמולאו 
מהתיקים הרפואיים בטיפת החלב; ושיחות משוב וראיונות 

מובנים עם האמהות. 
לתוכנית.  הצלחה  ניכרת  שנבדקו,  הקריטריונים  כל  פי  על 
נצפו עלייה בידע ושינוי בעמדות האמהות לגבי אספקטים 

ישונים בחינוך הילדים; האמהות דיווחו כי למדו רבות במסג
רת הקבוצה, וכי השתתפותן תרמה לקשר בינן לבין ילדיהן; 
נוצרה רשת תמיכה חברתית ויחסים חבריים בין האמהות. 
בטווח הארוך הדביקו רוב הילדים את הפער ההתפתחותי 

שנתגלה בקרבם בתחילת התוכנית. 
זה מחזקת את  בתוכניות מסוג  פעילות אחות טיפת חלב 

משפ בקידום  הציבור  בריאות  אחיות  במעורבות  יהצורך 
מובנה  זאת,  לאור  בחברה.  ביותר  החלשה  מהשכבה  חות 
חלק  קשר", שתהווה  "אחות  של  עבודה  מודל  אלה  בימים 
הילדים  קידום  למען  שיפעל  מולטי-דיסציפלינארי,  מצוות 

יוהאמהות במעון. אנו ממליצים להרחיב את התוכנית למ
יעונות ולמגזרים נוספים, תוך שימת דגש על הרגישות הת

רבותית. יש לבחון את התאמת המודל גם לשכבות סוציו-
אקונומיות גבוהות יותר, על ידי הערכה מקיפה של תוכניות 

ההתערבות. 

רקע
חשש  בו  שיש  במצב  הנמצא  "פעוט  הוא  בסיכון  פעוט 
ממשי להתפתחותו התקינה" )1(. על מנת לדאוג לצרכיו של 

יהפעוט בסיכון, יצרה המדינה מנגנון של "ועדת תכנון הטי

פול במשפחה" )קרי, "ועדת החלטה"(, המשמשת מסגרת 
בה  משתתפים  הרווחה.  בלשכת  המתכנסת  בין-מקצועית 

יהגורמים המטפלים ישירות בילד ובמשפחתו, וכן אנשי מק
צוע מתחומים שונים, כמו חינוך ובריאות. הוועדה משמשת 
מסגרת לדיון מקצועי, לאבחון ולקבלת החלטה בעניינם של 
מעמיק  טיפול  המשך  על  להחליט  וחבריה רשאים  ילדים, 
הוצאתו  על  או  הקהילה,  במסגרת  המשפחה  בחיק  בילד 

מהבית )2(.
הרך  בגיל  לילדים  הינו שירות קהילתי  הרב תכליתי  המעון 
על  בשמירה  הצורך  על  לענות  שנועד  בסיכון,  ולמשפחות 
המסגרת המשפחתית בתוך הקהילה, במתן תמיכה וכלים 

ילהורים, ובמניעת הוצאה מהבית של ילדים בגיל הרך המ
כולל  הרגיל,  החינוכי-טיפולי  לצוות  בנוסף  בסיכון.  צויים 
לפי  נוספים  טיפוליים  ועובדים  סוציאלית  עובדת  המעון 

יהצורך )פסיכולוג, מרפאה בעיסוק ועוד(. במעון הרב תכלי
תי שוהים במשולב ילדים ממשפחות "נורמטיביות" וילדים 
הרווחה.  משרד  ידי  על  מתוקצב  והוא  בסיכון,  ממשפחות 
כיום אחות טיפת חלב אינה חלק אינטגרלי מצוות מעון רב 
תכליתי, כפי שהוגדר על ידי משרד הרווחה. עם זאת, בפועל 
מקיימות אחיות טיפת חלב קשר ספוראדי ולא ממוסד עם 

מעונות שונים בארץ.
מאמר זה יתמקד בתוכנית שהופעלה במעון רב תכליתי בעיר 
רמלה. במעון שהו בשנת הלימודים תשס"ו 60 ילדים בגילאי 
שישה חודשים עד שלוש שנים, כאשר 40 מתוכם מוגדרים 
ונכנסו למעון לאחר שעברו ועדת החלטה.  כילדים בסיכון 
רובם שוהים במעון מהשעה 7:00 בבוקר עד השעה 19:00 

יבערב. הילדים במעון זה הם מהחברה הערבית בלבד. הם יל
דים למשפחות המטופלות בשירותי הרווחה, חלק מהאבות 

ינמצאים בכלא, מעמד חברתי-כלכלי נמוך, הורים חסרי הש
לנתוני  כי  ספק  אין  ועוד.  סמים  במשפחה,  אלימות  כלה, 
רקע אלה השפעה על התפתחות הילדים בכלל, ועל הקשר 

הורה-ילד בפרט )3,4(.
התוכנית המתוארת במאמר זה הינה פרי יוזמה של אחות 
טיפת חלב במסגרת פרויקט "אחיות יוזמות", שמומן על ידי 

בשי שתוכננה  התוכנית,  הפעלת  טרם  "אשלים".  יעמותת 
תוף עם צוות המעון הרב תכליתי, בדקה אחות טיפת החלב 
המרכזת את התוכנית את תיקי המעקב הרפואי של כל 40 

תכנית ארצית של הליכה ורכיבת אופניים 

קרן דופלט-רחמים1, שולי גרשטיין2, מרים פייס1 , נדב דוידוביץ'3,1 

1 לשכת הבריאות מחוז מרכז, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות,

2טיפת חלב "בן-גוריון" לשכת הבריאות נפת רמלה, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות,

3המחלקה לניהול מערכות בריאות, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

אחות בריאות הציבור למען אמהות ופעוטות בסיכון:

תכנית קידום בריאות במעון רב-תכליתי
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יפרט לתרומה הישירה של תוכנית ההתערבות ליכולת האינ
טלקטואלית של הילדים, ישנן השפעות רגשיות עקיפות על 
האם, ובעקבות כך על ילדיה. ישנו קשר ישיר בין ההערכה 
העצמית של ההורה לבין הדרך בה הוא מטפל בילדיו. דבר 
זה משפיע גם על הדימוי העצמי של הילד. בעקבות שינוי 
בדימוי העצמי של האמהות, חלו שינויים בתפקודי הנשים 
בין היתר, בשיפור בהופעה החיצונית של ילדי  שהתבטאו, 

יאמהות התוכנית, והתעניינותן במצב ילדיהן במסגרות החי
נוכיות )16(. 

השפעתן של תוכניות התערבות על האם
מספר מחקרי הערכה שנערכו בעקבות תוכניות התערבות, 
האמהות,  באמצעות  הילדים  את  לקדם  הייתה  שמטרתן 

ימצאו כי חלו שינויים חיוביים גם באם )למשל בדימוי העצ
מי, במיקוד השליטה ובביטחון העצמי( )17,18,19(. 

ילמעשה, בתוכניות התערבות בהן האם משמשת סוכן לקי
דומו של הילד והפעוט, מתרבים יחסי הגומלין ביניהם. האם 

יצופה בשיפור שחל בילדה, וערה לכך שהיא, כמחנכת, אח
חדשה  נוצרת מסגרת  לאם  במידה רבה.  זה  לשיפור  ראית 
ליחסי גומלין עם הילד, המאפשרת לה לגלות פוטנציאלים 
הדרך  ואת  לומד  הוא  בה  הדרך  את  להבין  בילדה,  חבויים 

לעודד אותו ללמידה חדשה )20(.
הת נושא  מהווה  עצמה  היא  כי  האם  מגלה  לכך,  יבנוסף 

להדריכה,  מנת  על  מזמנן  מקדישות  המדריכות  עניינות. 
ובכך מעבירות לה את התחושה שהיא בעלת יכולת ליישם 
את התוכנית. המדריכות מצידן רואות בחיזוק האם ועידוד 
מעורבותה חלק חשוב מתפקידן. מטרה שנייה חשובה של 

יתהליך ההדרכה היא הרחבת אוצר ידיעותיה של האם. בא
חינוך,  תחומי  הכוללים  שונים,  בנושאים  הרצאות  מצעות 
ידיעותיה,  טווח  את  האם  מעשירה  וכד',  בריאות  היגיינה, 

ומגבשת לעצמה ערכים ועמדות מודרניים יותר )20(.
קליין דנה במרכיבים המיוחדים המאפיינים את הקשר בין 

יהילד למבוגר, ואשר יוצרים את ההבדלים בהתפתחות האינ
הילד  כיצד אם  והחברתית שלו. היא הבהירה  טלקטואלית 
יכולה לשלב עקרונות מנחים בהתנהגותה, כך שיכולותיו של 
הילד ללמוד מהתנסויות חדשות יפתחו את כושר החשיבה 
21(. מרכיבים אלה הינם בסיס תיאוריית הלמידה המי )שלו 

תווכת.

הלמידה המתווכת 
ההכרתית  בהתפתחות  המבוגר  תפקיד  את  הדגיש  ויגוצקי 
של הילד )22(. לדבריו, ההוראה נמצאת בבסיס ההתפתחות 
של  התיאוריה  את  פוירשטיין  פיתח  זה  מרעיון  האנושית. 

הלמידה המתווכת )23(. 
לפי פוירשטיין, בפני האדם פתוחים שני ערוצי השתנות: 
לגירויי  האדם  שבין  הישירה  הפגישה  ידי  על  נגרם  האחד, 

בהן  החלב  טיפת  בתחנות  במעון,  השוהים  בסיכון  הילדים 
יהם מטופלים. במסגרת איסוף הנתונים נמצאו עיכוב הת

פתחות בתחום המוטוריקה הגסה בקרב כשליש מהילדים; 
כשני  בקרב  העדינה  המוטוריקה  בתחום  התפתחות  עיכוב 

ישליש מהילדים; בעיות שפה בקרב כמחצית מהילדים; עי
ואנמיה בקרב עשירית  גדילה בקרב כשליש מהילדים;  כוב 
לשיעור  ביחס  יותר  נמוך  אנמיה  של  זה  שיעור  מהילדים. 
15%( )5(. חשוב להדי )האנמיה שנמצא בקרב ילדי ישראל, 
גיש, כי בקרב חלק מהילדים נמצאו מספר בעיות בתחומים 

שונים.

תוכניות התערבות בילדים בגיל הרך
רבים  בקרב  דעים  תמימות  קיימת  האחרונים  בעשורים 
חשיבות  בעלות  הן  המוקדמות  החיים  מהחוקרים, ששנות 
קריטית בהתפתחותו של האדם )6(. ההתפתחות בתחומים 

מתרח ורגש,  חברה  קוגניציה,  שפה,  מוטוריקה,  יהשונים: 
שי התחומים.  בין  הדדית  ובתלות  בתאום  בו-זמנית,  ישת 

בוש באחד מהתהליכים ההתפתחותיים גורם לשינוי הרצף 
ההתפתחותי המצופה, תוך הפרת האיזון בין המרכיבים )7(. 
מחקרים רבים שנעשו במשך השנים המחישו את החשיבות 
סיכונים  בעלי  ילדים  בקרב  מוקדמת  התערבות  של  הרבה 

התפתחותיים )7,8(. 
מאז שנות ה-60 נעשים בארץ מאמצים ניכרים לשפר את 
מצבם של הילדים בסיכון, כאשר ההנחה מאחורי תוכניות 

ימסוג זה, היא שהפער בין הישגי ילדים אלה וילדים משכ
בות סוציו-אקונומיות בינוניות ומעלה, מוסבר ברובו על ידי 

יגורמים מבניים, תרבותיים וחברתיים. יתכן כי חולשת הפ
עילות הקוגניטיבית של הילדים בסיכון נובעת מדלות במגוון 
הגירויים בשנות חייהם המוקדמות, דבר שניתן לתקנו כדי 
 .)4( הפוטנציאליים  כישוריהם  את  לממש  יוכלו  שהילדים 

ומכאן, נראה כי קידום ילדים אלה תלוי, בראש וראשו
נה, בשינוי העמדות והגישה בסביבתו המשפחתית של 
הנעי השיקום  פעולות  תצלחנה  לא  זה,  שינוי  ללא   הילד.
שות בגן, שכן הילד אינו מסוגל למלא את החסך הגרייתי מן 

יהבית; במיוחד לאור חשיבותה הייחודית של המשפחה, כסו
כן הסוציאליזציה הראשי והמשמעותי עבור החברים בה. 

מחקרים שנערכו בעולם על אוכלוסיות "מוחלשות", הראו 
יכי אחד הגורמים המרכזיים המונעים את קידומם של היל

9,10(. מחי )דים הוא חוסר גישה חינוכית תואמת של האם 
קרים שנערכו בארץ תומכים גם כן בטענה זו )11,12,13(. 
תוכניות התערבות רבות, שנוהלו במדינות שונות באמצעות 
האמהות, תוך כדי קבלת הדרכה מקדימה, הראו כי תוכניות 
העשרה אלו אכן מביאות לשיפורים ניכרים בילד, הן בשטח 
אלה  כל   .)10,14,15( הלימודי  בשטח  והן  האינטלקטואלי 
מצאו עלייה משמעותית במנת המשכל של הילדים, לאחר 

תוכניות הדרכה לאמהות. 
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הסביבה. השני, נגרם על ידי הפגישה שבין האדם לסביבה 
באמצעות מתווך. 

מסוימת  למטרה  המכוון  למידה,  סוכן  הנו  המתווך 
המתווכת  הלמידה  הגירוי.  לבין  הילד  בין  באינטראקציה 
יותר  כללית  גישה  בניית  תקדם  לגירוי  שחשיפה  מבטיחה 
לסביבה, ותקדם שינוי מבני של מערכת הסכֵמות. המתווך 

ימתאים את עצמו ואת הגירוי לאורגניזם הלומד. בכך מתא
יפשרת פגישה בעלת עוצמה בין האורגניזם ובין הגירוי. פגי

שה זו מאוחסנת בזיכרונו של הלומד, ומשתלבת עם חוויות 
אחרות שחווה, ובכך משפיעה על אינטראקציות עתידיות 
של הלומד עם הסביבה. ניתן לומר שבכך רכש הלומד כלי 

קוגניטיבי חדש )23(.
לתיווך חמישה עקרונות )23(: 1. כוונה והדדיות; 2. תיווך 
3. תיווך טרנסצנדנטיות )הרחבה(; 4. תיווך רגי  משמעות;
אינם  האחרונים  שני  התנהגות.  )ויסות(  ביקורת   .5 שות; 

יחייבים להופיע בכל מרכיב של הלמידה המתווכת, אך הופ
יעתם חיונית להשגת המטרה של הכנת הפרט ללמוד להש

תנות מהתנסויותיו. 

לסיכום, תוכניות התערבות שנועדו לקדם את הילד בסיכון 
בתיווך אמו, הוכיחו את התרומה לקידומו האינטלקטואלי 

יוהלימודי של הילד. גם האם זכתה להרחבת ידיעותיה בתחו
מי החינוך והידע הכללי, ועל ידי כך לרווח עקיף מהתכנית, 
המקדם  סוכן  היותה  בשל  עצמי  ערך  בתחושת  שהתבטא 

גבוה יותר בשל הצלחו ולמיקוד שליטה פנימי  הילד,  יאת 
עם  העבודה  תהליך  את  שהנחו  העקרונות  בקידומו.  תיה 
האמהות במעון התבססו על תיאוריית הלמידה המתווכת. 
את  ונציג  ההתערבות,  תוכנית  את  נתאר  הנוכחי  במאמר 
ממצאי הערכתה בטווח הקצר ובטווח הארוך )לאחר שנה 

מתום התוכנית(.

מטרת התוכנית
העצמת האמהות לשם שיפור המיומנויות ההוריות, ועל ידי 
כך להוביל להתפתחות תקינה ובריאה של ילדיהן מבחינה 

מוטורית, שפתית, רגשית וקוגניטיבית.
מבחינת יעדי התוכנית, ציפינו למצוא שיפור בדימוי העצמי 
של האם, והגברת אמונתה ביכולתה לקדם את ילדיה; חיזוק 
הקשר של האם עם ילדיה; שיפור ושינוי של הידע והעמדות 

ישל האמהות;  שינוי התנהגות בקרב האמהות מהורות פסי
בית יחסית, להורות אקטיבית ומעורבת יותר בחיי הילדים, 
לדוגמה הכנת עבודות משותפות, הקראת סיפורים ומשחק 

עם הילדים; והדבקת הפער ההתפתחותי בקרב הילדים.

אוכלוסיית היעד
אמהות ל- 40 ילדים מהחברה הערבית, בגילאי חצי שנה עד 
שלוש, השוהים במעון רב-תכליתי ברמלה, כאשר המטרה 

היא לקדם את הילדים באמצעות האמהות. כולן משתייכות 
לחברה הערבית, ובאות מרקע סוציאלי קשה מאוד )מעמד 
חברתי-כלכלי נמוך, בעיות של סמים ואלימות במשפחה(. 
כולן חסרות השכלה, ורובן מתפקדות כאמהות חד-הוריות. 
האמהות אינן עובדות מחוץ לבית, ובעצם נתמכות על ידי 
זאת,  עם  עברית,  דוברות  אמנם  האמהות  הרווחה.  משרד 

יעו"ס של המעון, דוברת השפה הערבית, ליוותה את המפ
גשים. כפי שצוין במבוא, לרוב הילדים בעיות שונות, החל 

ימבעיות התפתחות מגוונות, ועד בעיות פיזיולוגיות כמו אנ
מיה.

מהלך התוכנית
1. לצורך הפעלת התוכנית הוקם צוות היגוי, שכלל נציגים 
מלשכת הבריאות נפת רמלה, לשכת הבריאות מחוז מרכז, 
צוות המעון, ארגון נעמ"ת ומחלקת הרווחה בעיריית רמלה. 
ידי אחות טיפת חלב, בשיתוף  על  בפועל  נוהלה  התוכנית 

העובדת הסוציאלית של המעון. 
2. במסגרת התוכנית הופעלו שתי קבוצות, כאשר כל קבוי
15 אמהות. במהלך שנה"ל תשס"ו נערכו 12 מפי  צה כללה
גשים עם כל קבוצת אמהות. המפגשים נערכו אחת לשבוע, 

יוהתקיימו במעון. כל מפגש נמשך שעתיים אקדמיות, והוק
דש לנושא אחר. לכל אם ניתנה תיקייה, שבה מדבקות, דפי 
צביעה ודפי עבודה שונים לילדים. כמו כן, הושאלו לאמהות 

ספרי קריאה בערבית. המפגשים נבנו באופן הבא: 
א. 25 דקות ראשונות שיחה כיצד יישמו עם הילדים את 

המטלה שניתנה במפגש הקודם.
ב. 20 דקות חלוקת דפי עבודה לעבודה עם הילדים בבית 

והסבר על הרציונל וכיצד לעבוד עם הילדים בנושא.
במסי שהועברו  הנושאים  המפגש.  לנושא  45 דקות   ג.
קוגניטיבית, התפתחות  גרת המפגשים הם: התפתחות 

ירגשית, התפתחות מוטורית )גסה ועדינה(, שפה ותקשו
רת, קשר אם-ילד, הצבת גבולות, חשיבות קריאת ספרים 
לילד, תזונת פעוטות ובטיחות. בכל מפגש הושם דגש על 

עקרונות הלמידה המתווכת.
3. נערכו פעילויות רווחה לאמהות: האחת סיור בגן החיות 
התנ"כי בירושלים, והשנייה פעילות יצירה בסיום הסדנאות, 

בה הכינו האמהות מתנות לילדיהן.
4. במקביל נערכו שני מפגשים עם צוות הגן, שעסקו בזיהוי 
)"נורות אדומות"(, והדרכה בנושא גרייה  בעיות התפתחות 

מקדמת.
5. במשך כל הפעלת התוכנית נערכו פגישות רבעוניות עם 
האחראיות ברווחה לצורך עדכון שוטף, ופגישות של צוות 

ההיגוי המורחב של התוכנית.
ביישוג  רבה  עבודה  הושקעה  התוכנית  כל  לאורך   .6
אחות  ידי  על  האמהות  אחר  וב"חיזור"   )reaching out(
ולעורר  ואמפטיה,  אכפתיות  להפגין  במטרה  חלב,  טיפת 
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יש צורך להעביר כל תשובה למדד דיכוטומי של 1 או 0, 
)תשובה נכונה או לא נכונה(. על מדדים אלו ניתן לבצע 
שמבחינה  מכיוון  נומינלי,  בסולם  שהם  אף  מהימנות, 
סטטיסטית, לסולם נומינלי דיכוטומי, )בעל שני ערכים(, 
ניתן להתייחס כאילו הוא סולם רציונאלי, שכן לא קיים 
סולם המדידה.  ערך שלישי לפריט המאפשר לבחון את 
)לו היה ערך שלישי ניתן היה לקבוע את סולם המדידה: 

יאם המרחקים שווים בין הערכים סולם המדידה אינטר
וולי, אם לא - הסולם אורדינלי, וכדומה(.  לפיכך נבדקה 
מהימנות השאלון בשיטת העקיבות הפנימית לפי a של 

a = 0.78 -לפני התוכנית ו a= 0.71 קרונבך: נמצא כי
אחרי הפעלת התוכנית. לצורך השוואת נתוני השאלונים 
 .χ2 מבחני  נעשו  ובסופה,  התוכנית  בתחילת  שהועברו 
בתחילת  הנכונות  התשובות  של  הכולל  האחוז  השוואת 
למדגמים   t מבחן  באמצעות  נעשתה  ובסופה  התוכנית 

בלתי תלויים. 
בשיטה       נעשה  אם-ילד  הפעילויות  יישום  אחר  מעקב   .2

איכותנית, בתחילת כל מפגש קבוצתי עם האמהות. 

הערכה בטווח הארוך
מתום  שנה  לאחר  נבדקה  ההתפתחותי  הפער  הדבקת   .1

פי הפר יהתוכנית, באמצעות התיקים בטיפות החלב, על 
ימטרים הבאים: מוטוריקה )גסה ועדינה(, שפה, גדילה ואנ

.χ2 מיה. הנתונים קודדו והושוו על ידי מבחני
החודי במהלך  מובנה:  שאלון  באמצעות  טלפוני  ראיון   .2
באמצי טלפוניים  ראיונות  נערכו   ,2007 יולי-אוגוסט  שים 
שנדגמו  מהאמהות,  מחצית  בקרב  מובנים,  שאלונים  עות 
באופן אקראי מתוך רשימת האמהות שלקחו חלק בתוכנית 
)N=15, 100% היענות(. השאלון כלל 8 שאלות, חלקן סגוי
ירות וחלקן חצי סגורות חצי פתוחות, ועסק בהשפעת התו

כנית על האם, הילד והאווירה בבית. השאלות נגעו בשינוי 
והילד,  האם  בין  אינטראקציה  הגבולות,  הצבת  בדרך  שחל 

י)הקראת סיפור, הכנת פעילויות, הקדשת זמן לכל ילד(, שי
נוי באווירה בבית, שיפור ביכולת שמפגינים הילדים, כניסה 
למעגל העבודה וכיו"ב. הניתוח כלל את הנתונים הכמותיים 

שעלו מן התשובות.
 

ממצאים
הערכת התהליך 

מהמפגי  75% ב-  במפגשים  האמהות  נוכחות  :בדיקת 
שים הייתה נוכחות מלאה של האמהות. בשאר המפגשים 
נצפתה נוכחות של 75% לפחות מכלל האמהות בקבוצה. 
הסיבה לחוסר הנוכחות הייתה על פי רוב מחלה של האם 

או של אחד מילדיה.

ימוטיבציה אצל האמהות להתמיד במפגשים. הרציונל העו
מד מאחורי עבודת היישוג, טמון בכך שהאמהות במצוקה 
גישת "התהליך  ולפי  ולעידוד מתמשכים,  זקוקות לתמיכה 
לאמהות  לגרום  כדי  אחריות  לקחת  האחות  על  המקביל", 

ילקחת אחריות ומחויבות לעשות שינוי. הגישה של "התה
יליך המקביל" עוסקת בתקשורת המועברת במשולש מטו

פל [ילד]-מטפל [אם]-מדריך [אחות] )30(. המושג מתייחס 
משחזר  [אם],  המודרך-מטפל  שבה  בהדרכה,  להתרחשות 
ביחס שלו אל המטופל [ילד], את מה שמעביר לו המדריך 
[אחות]. כלומר, זו גישה הדרכתית, שיש בה גרעין מרכזי של 

חיקוי הדגם, בדרך-כלל באופן בלתי מודע.

שיטות הערכה וכלים
כמותיות  מתודולגיות  בשילוב  נעשתה  התוכנית  הערכת 

ואיכותניות.

הערכת התהליך
לצורך הערכת התהליך נבדקה נוכחות האמהות בתחילת כל 
מפגש. אמהות שלא נכחו בחלק מהמפגשים נשאלו לסיבת 

ההיעדרות.

הערכה בטווח הקצר
1. לצורך הערכה בטווח הקצר, נעשה שימוש בשני שאלונים 
 ,)N=30( אנונימיים למילוי עצמי, שהועברו לכל האמהות

בתחילת התוכנית ובסופה:
א. שאלון דימוי עצמי - השאלון נלקח מתוך שרני )1981(, 

יונמצא תקף במספר מחקרים על נשים מאוכלוסיות "מו
חלשות". מהימנות a =0.79. שאלון זה כלל 15 היגדים, 
כל  עבור  יודעת  כן/לא/לא  לסמן  נתבקשה  האם  כאשר 
היגד. לצורך השוואת נתוני השאלונים שהועברו בתחילת 
χ2. לאחר הורדת הקטגוי  התוכנית ובסופה נעשו מבחני
הע בשיטת  נבדקה  יודעת". מהימנות השאלון  "לא  יריה 
a = 0.73 של קרונבך: נמצא כי a קיבות הפנימית לפי

לפני התוכנית ו- a = 0.69 אחרי הפעלת התוכנית.
ב. שאלון ידע, התנהגות ועמדות - בסיס השאלון נלקח 
 8 הוסיפו  הכותבים  במחקרה.  ותוקף   ,)1980( רז  מתוך 
שאלות שתוקפו בשיטת "תוקף תוכן" על ידי 7 מעריכות, 
מהן 2 אחיות טיפת חלב, ו- 5 אמהות הדומות במאפייניהן 
לאמהות בקבוצה, אשר הסכימו למלא את השאלון ולתת 
הערות בזמן הביקור בטיפת חלב. השאלות תוקנו על פי 
19 שאלות סגורות. השאי  ההערות. בסה"כ כלל השאלון
לון הינו שאלון רב-ברירתי, כלומר, על כל שאלה מספר 
תשובות אפשריות )"מסיחים"(, שאחת מהן היא התשובה 
הנכונה. מאחר והתשובות לשאלון זה הינן בסולם נומינלי, 
אלא  הגולמיות,  התשובות  על  מהימנות  ניתן לחשב  לא 
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טבלה 2: האחוז הכולל של התשובות הנכונות 
על שאלון הידע

N %
כולל

ס. 
תקן

tp

בתחילת 
התוכנית

3057.010.2

-5.5
בסיום 

התוכנית
3078.58.8

 21.5 של  עלייה  חלה  התוכנית  בתום  כי  מלמדת   2 טבלה 
באחוז הכולל של התשובות הנכונות ביחס לתחילת התוכנית 

.)p<0.001(

טבלה 3:  שאלון ידע, התנהגות ועמדות - ממצאים 
)N=30( נבחרים, שכיחות התשובות הנכונות

נושא
בתחילת 
התוכנית

בסיום 
התוכנית

p
ילד שמרטיב בגיל 8 

זקוק לטיפול 
58%92%0.050

לא כל האחים יכולים 
ללמוד אותו דבר

25%83%0.004

הילד בדרך כלל 
שותה מים

42%92%0.009

בגיל שנתיים ילד 
אמור לומר משפט בן 

3 מילים
42%75%0.098

מלמדים ילד להיות 
עצמאי מהשנה 
הראשונה לחייו

50%83%0.083

בן שמשחק בבובה, 
יש לעודדו להמשיך 

במשחק
16%67%0.048

אם הילד בוכה 
כשמגיעים לגן להסביר 

לו שאמא תחזור 
אחה"צ לקחתו 

50%100%0.051

באיזה גיל מתחילים 
לצחצח שיניים לילד

25%58%0.068

כאשר מקריאים לילד 
סיפור כדאי שהילד 

ישב על הברכיים של 
אמו 

16%75%0.035

הערכה בטווח הקצר
1. שאלון דימוי עצמי שהועבר לאמהות בתחילת התוו
-כנית ובסופה  השאלון הועבר לכל האמהות בשתי הקי
בתחילת  שהועברו  השאלונים  בהשוואת   .)N=30( בוצות 
ניכר שיפור ב- 6 היגדים. האחוז המוצג  ובסופה  התוכנית 
להלן  היגד.  כל  על  "כן"  שענו  האמהות  אחוז  הינו  בטבלה 
הורדת הקטגוריה  לאחר   .χ2 נבחרים של מבחני  ממצאים 

"אינני יודעת":
      

 טבלה 1: שאלון דימוי עצמי -ממצאים נבחרים,   
)N=30( שכיחות התשובות החיוביות

בתחילת ההיגד
התוכנית

בסיום 
התוכנית

p

אני שומרת על 
עצמי איך שאני 

נראית
91%100%0.306

אני מרגישה 
עייפה

91%64%0.043

אני מרוצה 
מעצמי

73%91%0.085

אני אישה 
מתקדמת

82%100%0.092

הבעל שלי 
מתחשב בי

70%36%0.026

יש לי נחת 
מבעלי

80%42%0.010

יש לי נחת 
מילדיי

100%58%0.023

בדר"כ אני 
אומרת מה 

שאני חושבת
100%67%0.049

נבחרים מממצאי שאלון  היגדים  1, המציגה  בטבלה 
כי לצד שיפור בארבעת  ניתן לראות  הדימוי העצמי, 
ההיגדים הראשונים, ישנה ירידה בארבעה האחרונים.

2. שאלון ידע, התנהגות ועמדות, שהועבר לאמהות 
השאלונים  בהשוואת   - ובסופה  התוכנית  בתחילת 
שיפור  ניכר  ובסופה,  התוכנית  בתחילת  שהועברו 
ההשוואה  ממצאי  להלן   .)19 )מתוך  שאלות   17 ב- 
בתחילת  הנכונות  התשובות  של  הכולל  האחוז  בין 

התוכנית ובסופה:  

0.000
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היגד.  כל  עבור  הנכונות  התשובות  אחוז  מוצג   3 בטבלה 
בצורה משמעותית  שיפרו  האמהות  כי  מראים  הממצאים 
בהתפתחות  הקשורים  בנושאים  והעמדות  הידע  את רמת 

הילד ובחינוך.

כל  כאמור,  אם-ילד:  הפעילויות  יישום  אחר  מעקב   .3
אם קיבלה תיקייה, שבה מדבקות, דפי צביעה ודפי עבודה 
שונים לילד. כמו כן, הושאלו לאמהות ספרי קריאה בערבית. 
בכל מפגש הוקדשו 25 הדקות הראשונות לשיחה בה דיווחו 
והציגו האמהות כיצד יישמו עם הילדים את המטלה שניתנה 
במפגש הקודם. לפי דברי האמהות, הפעילויות אכן יושמו. 
הן ביקשו דפים נוספים, "המציאו" לבדן פעילויות על אותו 
בסיס ודיווחו כי הנ"ל תרם לקשר בינן לבין ילדן ועזר לזהות 
קשיים/חוזקים אצל הילדים. הן למדו כמה הן וכמה הילדים 

נהנים מפעילויות משותפות של למידה.

הערכה בטווח הארוך
נבדקה לאחר שנה מתום  1. הדבקת הפער בהתפתחות 
התוכנית, באמצעות התיקים בטיפות החלב. תרשים 1 המוצג 
להלן, ממחיש את התקדמות הילדים מבחינה התפתחותית. 
בתרשים מוצג אחוז הילדים המעוכבים בתחילת התוכנית 
ושנה מתום התוכנית, בפרמטרים הבאים: מוטוריקה )גסה 

ועדינה(, שפה, גדילה ואנמיה. 
ניתן ללמוד מתרשים מספר 1 כי לאחר שנה מתום התוכנית 
במספר  אחוזים  עשרות  של  משמעותית  ירידה  חלה 
כי  לציין  חשוב  התפתחותית.  מבחינה  המעוכבים  הילדים 

הילד  לגיל  מותאמים  זמן  נקודת  בכל  הפרמטרים שנבדקו 
בזמן הבדיקה.

2. ראיון טלפוני מובנה: כל האמהות שרואיינו דיווחו על 
שינוי בגישתן החינוכית ובדרך הצבת הגבולות לילדים: מגישה 
אגרסיבית לגישה מתונה, מכבדת וקשובה יותר לצורכי הילד. 
שני שליש מהאמהות דיווחו כי הן מקפידות להקריא לילדיהן 
סיפור לפחות 3 פעמים בשבוע. רוב האמהות )80%(, החלו 
העבודה  דפי  בהשראת  לילדים  ומשחקים  פעילויות  להכין 
והפעילויות שקיבלו במסגרת התוכנית. לפי דיווח האמהות, 
האווירה בבית רגועה יותר, הילדים מאושרים יותר, ומפגינים 
נכנסו  עבדו  שלא  מהאמהות  מחצית  יותר.  טובות  יכולות 
למעגל העבודה, לדבריהן, בזכות הכוחות ששאבו במסגרת 

התוכנית. 

סיכום והמלצות
שנ דומות  תוכניות  הערכת  לממצאי  בדומה  זו,  יבתוכנית 

ניכרים  מוחלשות,  אוכלוסיות  בקרב  ובעולם  בארץ  ערכו 
שיפור בדימוי העצמי של האמהות )16,17,18,19(, שיפור 
בידע ושינוי בעמדות האמהות )20(, ושיפור בהישגי הילדים 
כי התוכנית  נראה  כן, על פי הממצאים,  )10,14,15(. כמו 

יתרמה להדבקת הפער ההתפתחותי בקרב רוב הילדים בט
ווח זמן קצר יחסית.  

פרויקט זה מדגיש את חשיבות מעורבות אחות טיפת חלב 
ביותר  החלשה  מהשכבה  וילדים  אמהות  לקידום  בתוכנית 

יבחברה. ביכולתה לפתח את יכולות האמהות דרך אינטרא

תרשים 1: אחוז הילדים מעוכבי ההתפתחות לפי תחומי ההתפתחות 
)N=38( השונים בתחילת התוכנית ולאחר שנה מתום התוכנית
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יקציה תיווכית, לפעול למען שינוי בחשיבה ובתפיסה החינו
כית, במטרה שהאם תעביר זאת לילדיה, על ידי כך שתציב 
בפניהם אתגרים חדשים לצורך מימוש הפוטנציאל הטמון 
בהם. דיווח האמהות הראה כי עבודת תיווך מודעת ומכוונת 

הפכה לחלק בלתי נפרד מגידול וחינוך הילדים.
המ סוכן  להיות  האם  את  המלמדות  התערבות  יבתוכניות 

קדם את הילד, מתהדקים יחסי הגומלין ומתרבים המגעים 
בין האם והילד. האם צופה בשיפור שחל בילדה, וערה לכך 

ישהיא כמחנכת אחראית לשיפור זה במידה רבה. לאם נוצ
רת מסגרת חדשה ליחסי גומלין עם הילד, המאפשרת לה 
לגלות פוטנציאלים חבויים בילדה, להבין את הדרך בה הוא 

לומד ואת הדרך לעודד אותו ללמידה חדשה.
ממצאי שאלון הידע, התנהגות ועמדות, הראו כי התוכנית 
שונות  חינוכיות  גישות  להכיר  לאמהות  אפשרה  הנוכחית 
את  הרחיבה  התוכנית  בריאותית.  התנהגות  הרגלי  ולאמץ 

יטווח ידיעותיהן ונתנה להן כלים יישומיים למימוש הפוטנ
ציאל החבוי בילדיהן. עבודת היישוג שנעשתה על ידי האחות 
אכן הביאה את האמהות ללקיחת אחריות. למרות הקשיים 
והמשאבים הרבים שהושקעו, מראים ממצאי ההערכה כי 

יעבודת היישוג הייתה אפקטיבית וחשובה להצלחת התוכ
נית. 

המפגשים,  בכל  כמעט  מלאה  הייתה  האמהות  נוכחות 
האמהות החלו להאמין במסוגלות שלהן לתרום וללמד את 

יהילדים, חלה עלייה משמעותית בידע של האמהות וחל שי
ובהתפת הילד  בחינוך  בנושאים הקשורים  ינוי בעמדותיהן 

סיפורים  להקריא  הילדים,  את  ללמד  החלו  האמהות  חות. 
יולהכין פעילויות משותפות. הן דיווחו כי למדו הרבה במס

גרת הקבוצה, וכי השתתפותן תרמה רבות לקשר בינן לבין 
תמיכה  יצירת רשת  הוא  התוכנית  של  מוסף  ערך  ילדיהן. 
חברתית ויחסים חבריים בין האמהות. נוצר תהליך למידה 
ויותר  יותר  גילו  הזמן  שעם  האמהות,  בין  הדדית  והפריה 

פתיחות וכנות. 
ממצאי שאלון הדימוי העצמי המתוארים בטבלה 1, הראו 
כי חלה ירידה בחלק מההיגדים, )לדוגמה, 80% מהאמהות 
דיווחו בתחילת התוכנית כי "יש להן נחת מהבעל", לעומת 
42% בסיומה(. לדעת הכותבים, יתכן כי ירידה זו נובעת מכך 

ישאת שאלון הדימוי העצמי שהועבר בתחילת התוכנית מי
לאו האמהות תוך רצייה חברתית. בעת המילוי החוזר של 
השאלון בסוף התוכנית, נראה כי הן חשו פתוחות יותר וענו 

תשובות כנות יותר.
ראוי לציין, כי קיים המשך קשר רציף עם האמהות במסגרת 
הביקורים בטיפת חלב. קיים מעקב הדוק יותר אחר הילדים 

ישאימותיהם השתתפו בתוכנית, וניכר שיפור עצום בכישו
רים הקוגניטיביים שמפגינים הילדים. 

ואיכות יבהערכת התוכנית שולבו שיטות מחקר כמותיות 
עצמי של  על דיווח  בנתונים שנשענו  נעשה שימוש  ניות. 
מהתיקים  נתונים  )כגון  אובייקטיביים,  ובנתונים  האמהות 

נעו יבטיפת חלב(. מגבלתו העיקרית של מחקר ההערכה 
את  להשוות  ניתן  אליה  ביקורת  קבוצת  שאין  בעובדה  צה 
הממצאים על מנת לקבוע שאכן הפעלת התוכנית הביאה 

ילשינויים שנצפו אצל האמהות ואצל הילדים. עם זאת, הש
יוואת כלל הפרמטרים לפני ואחרי הפעלת התוכנית, שהצבי

עו על שיפור בכל הפרמטרים, מחזקים את הנחת הכותבים, 
ובקרב  האמהות  בקרב  לשינויים  אחראית  התוכנית  שאכן 
קבוצת  ללא  ודאי  באופן  זאת  לקבוע  ניתן  לא  אך  הילדים, 
של  הייחודיים  ממאפייניה  נובעת  נוספת  מגבלה  ביקורת. 

יאוכלוסיית ההתערבות, הן מבחינה סוציו אקונומית והן מב
חינת המוצא, ועל כן יש להתייחס בזהירות בבואנו להכליל 

מממצאים אלו על אוכלוסיות שונות.
והערכה  התערבות  מודל  להוות  יכולה  הנוכחית  התוכנית 
לתוכניות העוסקות בהעצמת אמהות, חיזוק קשר הורה-ילד 
וקידום ההתפתחות האינטלקטואלית של ילדים באמצעות 

הוריהם. 
יעקב המשוב החיובי והשינוי שחל באמהות ובילדים בעק
יבות התוכנית, ועקב דרישה של אמהות אחרות במעון, התו

כנית נמשכת על אף סיום התמיכה של עמותת "אשלים". 
בנוסף, לצורך העמקת הטיפול הכוללני בילדים ובאמהות, 
מובנה בימים אלה מודל עבודה של "אחות קשר", שתהווה 

יחלק מצוות מולטי-דיסציפלינארי שיפעל למען קידום היל
דים והאמהות במעון.

אנו  והילדים,  האמהות  בקידום  התוכנית  הצלחת  לאור 
ממליצים להרחיב את התוכנית למעונות ולמגזרים נוספים, 
תוך שימת דגש על הרגישות התרבותית. יש לשקול שיתוף 

לא ייחודית  סדנה  להבנות  או  מהמפגשים  בחלק  יהאבות 
בות, כמו גם לבחון את התאמת המודל גם לשכבות סוציו-
אקונומיות גבוהות יותר, על ידי הערכה מקיפה של תוכניות 

ההתערבות. 

תודות
מימון  על  "אשלים"  לעמותת  להודות  מבקשים  הכותבים 

התוכנית, במסגרת פרויקט "אחיות יוזמות".
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בנגישות  'ליקויים  ונוח',  זול  תחבורה  אמצעי  היא  גופנית 
'שיפור  האופניים,  רוכבי  בקרב  ציבורית'.  תחבורה  וזמינות 
פעילה.  יוממות  לביצוע  העיקרי  המניע  היה  גופני',  כושר 
בקרב אנשים שלא הלכו ברגל או רכבו על אופניים למקום 
העבודה, המניע העיקרי להתנהגותם היה 'תנאי מזג אוויר', 
ואחר כך בסדר יורד הועלו המניעים הבאים: 'חוסר עניין', 
'חוסר זמן', 'העדר תנאים מתאימים להליכה או לרכיבה על 
בטיחותי'  לא  זה  אופניים  על  רכיבה  או  'הליכה  אופניים', 

ו-'פחד מתאונות דרכים'. 
ישיר  קשר  נמצא  אף  מסוים  במחקר  כי  לציין  מעניין 
הליכה,  כמאפשרת  המגורים  סביבת  כלפי  עמדות  בין 
של  סובייקטיבית  הערכה  לבין   ,)perceived walkability(
self rated health( ,)26(. מאחר והקי )הפרט את בריאותו 
בריאות  מצב  לבין  סובייקטיבית  בריאות  הערכת  בין  שר 
ניתן לשער שאנשים המעריכים את   ,)27( הוכח זה מכבר 
השכונה בה הם גרים כמאפשרת הליכה, יהיו יותר בריאים. 
ברמת הפרט, תלות גבוהה ברכב פרטי עלולה להשפיע על 

ימצב נפשי ועל התנהגות אנושית במגוון דרכים, כגון: עי
ותסמונת  דיכאון  תוקפנית,  והתנהגות  סיכונים  נטילת  דוד 
5(. ניתן למנוע השפי )בתר-חבלתית, עקב תאונות דרכים 
עות שליליות אלו על ידי הפחתת התלות ברכב פרטי וביצוע 

תחבורה פעילה.

רקע
הרחבת הבעלות על הרכב הפרטי והשימוש בו הביאו עמם 
יתרונות רבים. ברמה האישית, הרכב הפרטי מגביר את רמת 
הניידות של אדם, ובכך מאפשר לו לבחור באופן חופשי היכן 
לגור, לעבוד, או לבלות בשעות הפנאי. ברמת המשק, תורם 
לשימוש  זאת,  עם  כלכלי.  ולפיתוח  ביצרנות  לגידול  הרכב 

יהגובר ברכב פרטי השלכות חברתיות החל מרמת האוכלו
יסייה, דרך רמת הקהילה וכלה ברמת הפרט, והוא גורם למ

כלול של בעיות בתחומי בריאות הציבור, הבטיחות בדרכים 
ואיכות הסביבה.

במי המודרני  החיים  אורח  האחרונות,  השנים   50  במהלך
וב פרטי  ברכב  גוברת  בתלות  המאופיין  מפותחות,  ידינות 

 ,)sedentary jobs( גופני,  במאמץ  כרוכות  שאינן  עבודות 
הוביל לחוסר פעילות גופנית, )physical inactivity(, אשר 

'תחבורה פעילה' - הולכים בשביל הבריאות
מיקה מורן

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון

תקציר
כגורם   )sedentary lifestyle( יושבני  חיים  באורח  ההכרה 
של  הסביבתיות  ההשלכות  בצד  כרונית,  לתחלואה  סיכון 
התלות הגוברת ברכב פרטי, הובילו בשנים האחרונות לריכוז 
מאמצים בקידום פעילות גופנית לצרכיי תחבורה, )תחבורה 
פעילה(, הן במחקר והן בתוכניות התערבות. המרת נסיעות 

יבטיולי הליכה או אופניים, יכולה לתרום רבות למגוון תחו
ימים, כגון: בריאות הציבור, הבטיחות בדרכים, איכות הסבי

בה, ותחושת הקהילתיות. המגוון הרב של הנושאים הנ"ל, 
,מעיד על האופי הרב-תחומי של העיסוק המחקרי והמעשי 

יבתחבורה פעילה. מאמר זה מציג סקירה רוחבית של הס
המאמר  של  הראשון  חלקו  פעילה.  תחבורה  בנושא  פרות 
מרמת  החל  פעילה,  תחבורה  של  חברתיים  היבטים  מציג 

יהאוכלוסיה וכלה ברמת הפרט. המשך המאמר עוסק בתח
בורה פעילה בהקשר של בריאות הציבור, הבטיחות בדרכים 
ואיכות הסביבה. לאחר מכן, המאמר דן באפשרויות לקידום 
קידום  של  שונות  אסטרטגיות  באמצעות  פעילה  תחבורה 
בריאות. לבסוף, מסוכמים עיקרי הדברים, תוך תיאור המצב 

בישראל והמלצות ליישום בעתיד. 

אדם בתוך עצמו הוא גר - גורמים תוך 

אישיים המשפיעים על ביצוע תחבורה פעילה
תחבורה פעילה, ככל התנהגות בריאותית, מושפעת מידע 
ומעמדות )21(. המושג 'ידע' בהקשר זה, מתייחס למודעות 
גופנית  פעילות  המעודדים  מתקנים  של  לקיומם  הציבור 
כגון שבילי הליכה, פארקים, מגרשי ספורט וכו' )23-22,19(. 
המושג 'עמדות' בהקשר זה, מתייחס לתפיסות ולעמדות של 
תושבים כלפי סביבתם המקומית, )שכונה, כפר וכו'(, כגון 

יתפיסת השכונה כלא מתאימה להליכה או לרכיבה על אופ
ניים, לא בטיחותית, )מבחינת תאונות דרכים ופשיעה(, ועוד 
נבדקו   ,)25( בפינלנד  במחקר שנערך  כך למשל,   .)25-23(
בוגרת.  אוכלוסיה  בקרב  פעילה  יוממות  לביצוע  המניעים 
ביותר  ורוכבי האופניים, המניע השכיח  הולכי הרגל  בקרב 

ילהתנהגות זו היה 'רצון לשאוף אויר צח, לבצע פעילות גו
יפנית ולהעלות את הכושר' ואחר כך בסדר יורד הועלו המ

ניעים הבאים: 'מרחק הליכה קצר למקום העבודה', 'פעילות 

רה סקי
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2,1(. כיום, האמי )הגביר את הסיכון למחלות כרוניות רבות 
66% מהנסיעות הקצי -ריקאי הממוצע משתמש ברכבו ב

רות מ-1.5 ק"מ, וב-89% מהנסיעות שאורכן נע בין 1.5-3 
ק"מ )3(. 

התלות הגוברת ברכב פרטי הינה מרכיב אחד מהמכלול של 
אורח חיים יושבני, )sedentary lifestyle(, אשר מהווה בפני 

יעצמו גורם סיכון למגוון מחלות ומצבים קליניים, כגון: מח
לות לב וכלי דם, סוכרת טיפוס-2, סרטן המעי הגס והשמנת 
יתר, )obesity(. על מנת להפחית את הסיכון לתחלואה זו, 
דקות   30 במשך  בינוני  במאמץ  גופנית  פעילות  לבצע  יש 

המצטב קצרות  אפיזודות  במספר  או  ברציפות   - ילפחות 
רות יחד ל-30 דקות - בכל ימות השבוע, או לפחות 5 ימים 
על  לשמירה  המומלץ  במינון  גופנית  פעילות   .)2( בשבוע 
בריאות תקינה כנ"ל ניתנת ליישום באמצעות אימוץ אורח 
חיים פעיל, )active lifestyle(, המוגדר כאורח חיים המשלב 
פעילות גופנית בשגרת היום למטרות שונות, כגון: עבודות 
בית ועבודות גינה, העדפת מדרגות על פני מעלית, משחק 

פיסי בפארק, וניידות )4(. 
חלק  מהווה   ,)active transportation( פעילה,  תחבורה 

ימהמכלול של אורח חיים פעיל, והיא מוגדרת כשילוב פעי
פרטי,  ברכב  לנסיעה  כתחליף  היומית  בשגרה  גופנית  לות 
)בדרך ל: עבודה, בית ספר, מוסדות קהילתיים, קניות, בילוי 
וכו'(. פעילות גופנית בהקשר זה כוללת: הליכה, רכיבה על 
)המחייבת הליכה  ציבורית,  נסיעה בתחבורה  ואף  אופניים 
בין תחנות( )5(. יוממות פעילה, )active commuting(, היא 
וחזרה  מקרה פרטי של תחבורה פעילה, אשר כולל הגעה 
מדי יום ממסגרת תעסוקתית כלשהי, )עבודה, בית ספר(, 
באמצעות פעילות גופנית. הפחתת התלות ברכב פרטי, על 
אמצעי  להוות  יכולה  פעילה,  בתחבורה  נסיעות  המרת  ידי 

שוויוני לקידום בריאות הציבור ולמניעת תחלואה כרונית.
כיום, בעידן המחלות הכרוניות, ניתן לראות בקידום תחבורה 
פעילה כנמשל למשל הידוע בקידום בריאות של "התמקדות 
במעלה הזרם" )upstream health promotion( ,)6( .לפי 
משל זה, במורד הזרם מצויים אנשים בסכנת טביעה, ניסיון 
להציל את אותם אנשים במורד הזרם צורך משאבים רבים, 
ותוצאותיו אינן מובטחות, שכן סכנת הטביעה הינה גדולה, 
רב  שזמן  )לאחר  במותניהם,  לא  כבר  האנשים  של  וכוחם 

יהם מנסים לצאת מהנהר(. יחד עם זאת, מניעת אותם מק
רים במעלה הזרם, על ידי איתור הגורם ש'דוחף' את אותם 
אנשים לנהר, יכול לחסוך את המוני מקרי הטביעה במורד 
מצויים  הזרם  במורד  הנוכחי,  בהקשר  מועד.  מבעוד  הזרם 

יאנשים הסובלים ממחלות כרוניות, שמקורן, בין היתר, בה
גבוהה  תלות   -  )sedentary behavior( יושבנית,  תנהגות 
ברכב פרטי וחוסר פעילות גופנית. התערבות במורד הזרם 

ימשמע הוצאה גדולה של מערכת הבריאות על טיפול תרופ
יתי, אשפוזים וכו', ואין ערובה להצלחתה, )שכן מדובר במצ
יבים כרוניים(. במעלה הזרם, לעומת זאת, מצויים אותם אנ

שים במצב בריאותי טוב, לפני שסיגלו לעצמם אורח חיים 
יושבני )sedentary lifestyle(. התערבות בשלב זה, על ידי 
קידום אורח חיים בריא בכלל, ותחבורה פעילה בפרט, יכולה 

למנוע מבעוד מועד מקרים רבים של תחלואה כרונית. 
יכהמשך למשל, המודעות לחשיבות אורח חיים פעיל ולתח

בורה פעילה בפרט, הולכת וגוברת בשנים האחרונות, עניין 
יהמתבטא בריבוי מחקרים ותוכניות התערבות לקידום תח

וכן בגיבוש מדיניות לקידום תחבורה פעילה  בורה פעילה, 
בארגון הבריאות העולמי )7,5(. 

ימאמר זה יסקור באופן רוחבי את הנושא של תחבורה פעי
ילה. בחלקו הראשון תתואר תחבורה פעילה בהיבט החבר

תי, החל מרמת האוכלוסייה, דרך רמת הקהילה וכלה ברמת 
יהפרט. בהמשך ידונו יתרונות תחבורה פעילה משלושה היב

טים מרכזיים י בריאות הציבור, הבטיחות בדרכים, ואיכות 
לפי  פעילה  תחבורה  קידום  יתואר  מכן,  לאחר  הסביבה. 
אסטרטגיות לקידום בריאות, כפי שהוגדרו באמנת אטווה. 
ולתוכניות  ותובאנה המלצות למחקר  לבסוף, יערך סיכום, 

התערבות בעתיד.

תחבורה פעילה בראי החברה
בשלוש  החברה,  בראי  בתחבורה  עוסקת  להלן  הסקירה 
רמות, כדלקמן: ברמת האוכלוסייה תוצג שכיחות תחבורה 
פעילה לפי מצב חברתי-כלכלי; ברמת הקהילה - תתוארנה 
וברמת  קשישים;  ועל  ילדים  על  תחבורה  דפוסי  השלכות 

יהפרט - יתוארו גורמים תוך אישיים, כמו ידע ועמדות, שי
כולים להשפיע על הפרט לבצע תחבורה פעילה. 

תחבורה פעילה ומצב חברתי-כלכלי 
בפני  מהותי  אתגר  מציבים  בבריאות  החברתיים  הפערים 
אחד   .)9,8( בפרט  הבריאות  מערכת  ובפני  בכלל,  החברה 
ההסברים לקשר בין מצב חברתי-כלכלי לבין בריאות, נעוץ 
ובין היתר בביצוע פעילות גופנית  במשתנים התנהגותיים, 

 .)10(
בעוד שפעילות גופנית בשעות הפנאי בדרך כלל שכיחה יותר 
בקרב אוכלוסיה ממעמד חברתי-כלכלי גבוה )11(, במקרה 
של תחבורה פעילה, מצטיירת תמונה הפוכה )13,12,4(. על 
כך מעידים ממצאי מחקר שנערך בהולנד )12(, ובו נבחנו 
שונים  סוגים  ביצוע  לבין  חברתי-כלכלי  מצב  בין  הקשרים 
של פעילות גופנית, כגון: הליכה ורכיבה על אופניים לצרכיי 
תחבורה, הליכה, רכיבה על אופניים ועבודה בגינה בשעות 
לפי  מאורגנת.  ספורטיבית  בפעילות  והשתתפות  הפנאי 
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ממצאי המחקר, הליכה ורכיבה על אופניים לצרכיי תחבורה, 
אכן שכיחות יותר בקרב בני מעמד חברתי-כלכלי נמוך, אולם 
התנהגויות כגון: הליכה, רכיבה על אופניים, עבודה בגינה 
בשעות הפנאי, והשתתפות בפעילות ספורטיבית מאורגנת, 
נמצאו שכיחות יותר בקרב בני מעמד חברתי-כלכלי גבוה. 
נמצאו מעורבים בקשרים אלו.  מספר משתנים סביבתיים 
כך למשל, מצב פיסי כללי ירוד של שכונות במצב חברתי-
כלכלי נמוך, )מצב המבנים, תחזוקה, גנים ציבוריים, וכמות 
הרעש והזיהום הנובעים מתחבורה ממונעת(, נמצא קשור 
לשיעורים נמוכים של הליכה, רכיבה על אופניים, ועבודה 
בגינה בשעות הפנאי. כמו כן, שיעור פשיעה גבוה בשכונות 
השתתפות  לרמת  קשור  נמצא  נמוך,  חברתי-כלכלי  במצב 

נמוכה בפעילות ספורטיבית מאורגנת. 
אוכלוסיות  בקרב  פעילה  תחבורה  של  הגבוהה  השכיחות 

יבמצב חברתי-כלכלי נמוך, מעידה על אופייה השוויוני והח
סכוני של התנהגות בריאותית זו י תחבורה פעילה הינה שווה 
לכל כיס, ניתנת ליישום על ידי כל אדם, )למעט המוגבלים 
פיסית(, וכן חוסכת באופן עקיף בהוצאות מערכת הבריאות 

על טיפול בתחלואה, שמקורה בחוסר פעילות גופנית. 

דפוסי תחבורה וחיי הקהילה
העירוני  במרחב  האופניים  ורוכבי  הרגל  הולכי  של  נוכחות 
תורמת לתחושת הקהילתיות; עומסי תנועה, לעומת זאת, 
עלולים לפגוע בחיי הקהילה. בשורות להלן תוצג חשיבות 

יתחבורה פעילה לחיזוק חיי הקהילה, על ידי תיאור ההשל
כות השליליות של עומסי תחבורה מונעת.

במגוון דרכים,  קהילות  על  להשפיע  יכולים  תנועה  עומסי 
יכגון: בידוד חברתי, התרופפות קשרים חברתיים וירידה בת

מיכה החברתית. כך למשל, ביחס לדיירים ברחובות סואנים, 
לדיירים ברחובות עם תנועת כלי רכב דלילה יש פי שלושה 
14(. ילדים וקי )חברים ופי שניים מכרים, בסביבה הקרובה 
שישים נפגעים במיוחד מדפוסי תחבורה מודרניים )15,5(. 

בקרב ילדים, לדפוסי תחבורה מודרניים, )תלות גבוהה ברכב 
וחשיפה לעומסי תנועה(, עלולות להיות השפעות שליליות 

וחבר כגון: עיכוב בהתפתחות פיסית  יעל מגוון תהליכים, 
ממונעת  בתחבורה  תלות  ופיתוח  עצמאות,  ובפיתוח  תית 
בבגרות )16-14,5(. מחקרים במדינות מפותחות, מצביעים 

יעל שיעור ניידות ממונעת, )נסיעה ברכב פרטי(, בקרב יל
זו מעכבת  דים גבוה המצוי במגמת עליה )20-17(. מגמה 

יאת התפתחות העצמאות של ילדים, ומצמצמת את האפש
רות ליצירת קשרים חברתיים, כמו גם מפתחת תלות ברכב 
מגיל צעיר )5(. עוד נמצא, כי ביחס לילדים שגרים בקרבת 

)ולכן אינם מורשים לצאת מביתם ללא השג יכביש סואן, 
חת מבוגר(, לילדים שגרים בסביבה המאפשרת משחק ללא 

הפרעות הנובעות מתחבורה ממונעת, יש פי שתיים קשרים 
חברתיים עם ילדים בשכונת המגורים )5(. 

בקרב קשישים, הירידה ביכולת התפקודית פוגעת בניידות 
בארה"ב  כי  לציין,  ראוי  הנהיגה.  כושר  אובדן  עקב  שלהם, 
פגיעה   .)16( לנהוג  יכול  אינו  קשישים  חמישה  מכל  אחד 

יבניידותם של קשישים יכולה לגרום לניתוק מפעילויות חב
רתיות, וכפועל יוצא לתחושת בדידות ודיכאון )14(. ממחקר 
שנעשה בארה"ב, עולה כי קשישים שאינם נוהגים מבלים 

ייותר זמן בבית, ונמנעים מפעילויות בסביבה הקרובה לבי
תם. כך למשל, ביחס לקשישים שנוהגים, קשישים שאינם 
נוהגים מבצעים פחות מסעות, )trips(, לקניות ולמסעדות, 
)הפרש של 59%(, ופחות מסעות לשם פעילויות חברתיות, 

משפחתיות או דתיות, )הפרש של 65%( )16(. 
הקהילה  על  שליליות  השפעות  תנועה  לעומסי  בקצרה, 
יכולה  פעילה  תחבורה  בפרט.  וילדים  קשישים  ועל  כולה, 
לתרום רבות לחיי הקהילה, על ידי השבת המרחב הקהילתי 

ילהולכי רגל ולרוכבי אופניים, ובכך להגדיל את הסיכוי למפ
גשים בין אישיים ולהגביר את תחושת הקהילתיות.

יתרונות תחבורה פעילה מהיבטים שונים -

בריאות הציבור, הבטיחות בדרכים ואיכות הסביבה
י  לעיל  המפורטים  ליתרונותיה  בנוסף  פעילה,  תחבורה 
תחושת  הגברת  בבריאות,  החברתיים  הפערים  צמצום 
תחבורה  של  השליליות  ההשפעות  ומניעת  הקהילתיות 
ממונעת י תורמת רבות במגוון תחומים. מתוכם, הסקירה 
להלן תתמקד בשלושה תחומים עיקריים: בריאות הציבור, 

הבטיחות בדרכים ואיכות הסביבה. 

קידום בריאות הציבור ומניעת תחלואה כרונית
אורח חיים יושבני בפני עצמו מהווה גורם סיכון לתחלואה, 

יוביצוע פעילות גופנית לפי המלצות הדו"ח של משרד הב
ריאות של ארה"ב )2(, )כמתואר בפרק המבוא(, יכול למנוע 
גופנית  פעילות   .)5( כרוניות  מחלות  מגוון  של  התפתחות 
במינון הנ"ל ניתנת ליישום באמצעות תחבורה פעילה; כך 
למשל, במחקר שנערך בארה"ב, נמצא כי די בהגעה לעבודה 

יבתחבורה ציבורית בכדי לענות על הדרישות לפעילות גופ
נית יומית )28(. בנוסף, אנשים המבצעים תחבורה פעילה 
נוטים לבצע יותר פעילות גופנית בשעות הפנאי )11(. גם 
פעילה,  יוממות  ביצוע  בין  חיובי  קשר  נמצא  ילדים  בקרב 
הפנאי  בשעות  גופנית  פעילות  לבין  הספר(,  לבית  )בדרך 

 .)20(
יבנוסף לקשר בין תחבורה פעילה לבין פעילות גופנית, במ

ספר מחקרים נמצאו קשרים בין תחבורה פעילה לבין מצבי 
שיעור  בהן  במדינות  כי  נמצא  למשל,  כך  שונים.  בריאות 



36

רוכבי  הולכי-הרגל,  באחוז  )הנמדד  פעילה,  ביצוע תחבורה 
האופניים או משתמשי תחבורה ציבורית(, הוא נמוך שיעור 
השמנת היתר הוא גבוה, ואילו במדינות בהן שיעור ביצוע 

תחבורה פעילה גבוה, שיעור השמנת היתר הוא נמוך, 
יבולטת במיוחד ארה"ב, המאופיינת בשיעורי תחבורה פעי

לה נמוכים ובשיעורי השמנת יתר גבוהים במיוחד בהשוואה 
למדינות אירופה. )תרשים 1(.

יבמספר מחקרים, נמצאו קשרים הפוכים בין יוממות פעי
BMI ורמות כולי  לה, )ע"י הליכה ורכיבה על אופניים(, לבין
סטרול בדם )11(. כמו כן, במחקר עוקבה שנערך בדנמרק, 
)משך מעקב ממוצע - 14.5 שנים(, נמצא קשר הפוך בין 

ייוממות פעילה )ע"י הליכה ורכיבה על אופניים(, לבין תמו
תה )29(. במחקר עוקבה אחר, שנמשך 9 שנים ביפן, נמצא 
כי יוממות פעילה, )ע"י הליכה ברגל( הובילה לירידה בסיכון 
)30(. במחקר עוקבה שנמשך  גברים  ליתר לחץ דם בקרב 
19 שנים בפינלנד, נמצא כי ביצוע תחבורה פעילה מדי יום 

מפחית את הסיכון להיארעות שבץ איסכמי )31(. 
בנוסף לתחבורה פעילה, תלות ברכב פרטי נמצאה גם היא 
קשורה למדדי בריאות. כך למשל, בסין ובאוסטרליה נצפה 

יקשר אסוציאטיבי בין צרכנות רכב ושימוש ברכב, לבין הש

תרשים 1: אחוז ביצוע תחבורה פעילה מול אחוז 
הסובלים מהשמנת יתר ב-11 מדינות מפותחות:

עליה משמעותית  חלה   1997-1989 השנים  בין  יתר:  מנת 
יברכישת כלי רכב בסין, אשר לוותה בעליה בהימצאות הש

מנת יתר, )obesity(, בקרב גברים ונשים )11(. באוסטרליה, 
החל משנות ה-80, ניכרת מגמה של עליה בשיעור השמנת 
במקביל  הבוגרת;  באוכלוסיה  גופנית  פעילות  וחוסר  יתר 

לעליה זו, ניכרת מגמה של עליה בשימוש ברכב )1(.
ילסיכום, באופן ישיר, תחבורה פעילה תורמת לבריאות הצי

בור על ידי שיפור הכושר הגופני ומניעת תחלואה הנובעת 
מחוסר פעילות גופנית, )physical inactivity(. באופן עקיף, 

ימעבר מתחבורה ממונעת לתחבורה פעילה, יכול לסייע בה
פחתת תחלואה הנובעת מחשיפה למפגעים סביבתיים של 

תחבורה ממונעת, כמו זיהום אוויר ומטרדי רעש. 

קידום הבטיחות בדרכים ומניעת היפגעויות 

הולכי רגל ורוכבי אופניים
ניכרת במהלך הע יבמקביל לתלות הגוברת ברכב הפרטי, 

מתאונות  בהיפגעויות  עליה  של  מגמה  האחרונים  שורים 
הרגל  הולכי  הם  ממנה  העיקריים  הנפגעים  אשר  דרכים, 

Reprinted with permission from the Amerian Public Health Association, American Journal of
  Public Health 93 (9) :1509-1516
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דרך  "משתמשי  מכונים  הללו  בכדי,  לא  האופניים.  ורוכבי 
מהווים  הם  שכן   ,)"vulnerable road users"( פגיעים", 
30% ממקרי התמותה בדרכים, וחומרת ההיפגעות בקי -כ

רבם גבוהה פי שתיים מזו בקרב הנוסעים ברכב באירופה 
)5(. באופן אינטואיטיבי, ניתן לחשוב כי הדרך הקלה ביותר 
לשיפור בטיחותם של הולכי הרגל היא הרחקתם מהכביש. 

יאולם מחקרים מראים, כי צמצום מספר הולכי הרגל בס
ביבת כביש דווקא מגביר את סיכונם להיפגעות מתאונות 

דרכים )33,32,5(. 
1995, בארה"ב חלק קטן, )6%(, מהטיולים העיי  נכון לשנת
היתה  הליכה  ובהולנד  בעוד שבגרמניה  ברגל,  נעשו  רוניים 
34% ו-46% מהטיולים העירוי )הרבה יותר שכיחה בערים, 

ניים בהתאמה(. למרות שיעור ההליכה הנמוך בארה"ב ביחס 
לגרמניה ודנמרק, שיעור תמותת הולכי הרגל בארה"ב גבוה 
פי 3 ופי 6 מאלה בגרמניה ובהולנד בהתאמה )3(. יתר על 
68 ערים בקליפורניה, נמצא כי שיי -כן, במחקר שנערך ב
עור היפגעות הולכי הרגל ורוכבי האופניים, )הנמדד כמספר 
תחבורה  ששיעור  ככל  וגדל,  הולך  לנפש(,  היפגעות  מקרי 
פעילה, )הנמדד כמספר טיולי היוממות שנעשו ברגל ביחס 

לכלל טיולי היוממות(, קטן. )תרשים 2( )33(. 
היחס ההפוך בין מספר הולכי הרגל ורוכבי האופניים לבין 
הסיכון להיפגעותם הינו מורכב, וסביר להניח כי מעורבים 
הגורם  הגורם האנושי. בבחינת  והן  הגורם הסביבתי  הן  בו 
יותר לסביבות  יימשכו  סביר להניח שהולכי רגל  הסביבתי, 

המאפשרות הליכה ורכיבה על אופניים בנוחיות ובבטיחות- 
יסביבות אשר כוללות מערך שבילי הליכה ורכיבה על אופ

תחבורה  לבין  אופניים  ורוכבי  רגל  הולכי  בין  והפרדה  ניים 
יממונעת. מערך שבילים מוסדר ובטיחותי מפחית את הסי

כון להיפגעות הולכי רגל ורוכבי אופניים. הסבר אחר ליחס 
להיפגעותם,  הסיכון  לבין  הרגל,  הולכי  מספר  בין  ההפוך 
גורר  הולכי רגל  ריבוי  זה,  הסבר  לפי  האנושי.  בגורם  נעוץ 
ריבוי אינטראקציות בין נהגים לבין הולכי רגל; כפועל יוצא 

יהנהגים לומדים להתאים את עצמם להולכי הרגל, ומתנה
גים ביתר זהירות וכן עושים הולכי הרגל. כך פוחת הסיכון 

להיפגעות הולכי רגל בדרכים. 

שיפור איכות הסביבה
אינדיקציה לשי יהתלות הגוברת ברכב פרטי יכולה להוות 

עורים נמוכים של תחבורה פעילה. בחלק זה של הסקירה 
פרטי,  ברכב  גוברת  תלות  של  סביבתיים  מפגעים  יתוארו 

ועומסי התנועה הנגזרים ממנה. 
על  שליליות  השלכות  בעל  הינו  פרטי  ברכב  גובר  שימוש 

יאיכות הסביבה,כגון: זהום אוויר, חשיפה לרעש, שינויי אק
כליית  צריכת משאבים מתכלים,  וקרקע,  מים  זיהום  לים, 
לשם   .)14( ביולוגיות  במערכות  ופגיעה  פתוחים  שטחים 

יהפשטות, הדיון להלן יתמקד בשתי תופעות הקשורות ישי
רות לבריאות הציבור - זיהום אוויר ורעש: 

יש להדגיש, כי זיהום האוויר הנגרם מתחבורה, שכיח בעיקר 

תרשים 2: סיכון יחסי להיפגעות הולכי רגל ורוכבי אופניים כפונקציה 
של שיעור ביצוע יוממות פעילה ב-68 ערים בקליפורניה בשנת 2000
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יבריכוזי אוכלוסין; כמו כן, פליטת מזהמים בגובה נמוך מש
פיעה באופן ישיר על בני אדם הנושמים אותם. לפי נתונים 
מ-51 מדינות של ארגון הבריאות העולמי באירופה, מתים 
כתוצאה  אירופאיות  בערים  אדם  בני  כ-80,000  שנה  מדי 
מחשיפה ארוכת טווח למזהמים הנפלטים מרכבים )15,5(. 
כי ילדים הגרים סמוך לכביש סואן מצויים  כן, נמצא  כמו 
גבוהה ב-50% ללקות במחלות במערכת הנשימה,  בסיכון 
לעומת ילדים הגרים באזורים עם תנועה דלילה )5(. באופן 
ממכוניות  מזהמים  פליטת  כי  לחשוב  ניתן  אינטואיטיבי, 
מהווה סיבה משמעותית להימנעות מהליכה ברגל בסביבה 

יעירונית, אולם מי שסובל בעיקר, הינם דווקא הנהגים והנו
ונוסעים  סעים ברכב. מהשוואה בין הולכי רגל לבין נהגים 
יותר  מזהמים  לפליטת  חשופים  ברכב  הנוסעים  כי  נמצא 
מדגיש  זה  נתון   .)5( תנועה  צירי  לאורך  הולכי רגל  מאשר 
את הכדאיות במעבר מתחבורה ממונעת לתחבורה פעילה, 
שכן בנוסף להפחתת זיהום האוויר הכללי, נהג העובר מרכב 
לזיהום  עצמו  שלו  החשיפה  את  מקטין  פעילה  לתחבורה 

אוויר מתחבורה.
יתחבורה ממונעת בכבישים מהווה את הגורם העיקרי לח

שיפה לרעש בקרב בני אדם. כ-65% מאוכלוסיית אירופה 
חשופים כדרך קבע לרעש ברמה 55-65dB, שיכולה לגרום 
דיבור,  להפרעות בתפקוד היום-יומי במגוון תחומים, כגון: 
גבוהה  בעוצמה  לרעש  חשיפה  וריכוז.  וקשב  שינה  זיכרון, 
לחץ  יתר  בשכיחות  מתונה  לעליה  קשורה  נמצאה  מאוד 
)5(. עוד נמצא, כי חשיפה לרעש  דם ומחלות לב וכלי דם 
בעוצמה גבוהה בקרב ילדים, )מגורים סמוך לשדה תעופה 
או לתחנת רכבת(, קשורה ללקויים בקריאה ולבעיות בריכוז 
הציבור  בריאות  על  )15,5(. ההשפעה של רעש מתחבורה 

יפועלת בשני כיוונים י מחד, רעש מתחבורה מגביר את הסי
כון למגוון מצבי חולי; ומאידך, רעש מתחבורה מפחית את 
הסיכוי לביצוע פעילות גופנית בסביבת המגורים, שכן רעש 

ימהווה סיבה משמעותית להימנעות הולכי רגל ורוכבי אופ
ניים מדרכים סואנות )14(.

לסיכום, השילוב של תנועה סואנת, זיהום אוויר, רעש ושאר 
מפגעים סביבתיים, הופך את הכביש העירוני לסביבה לא 
נעימה להולכי רגל, כך שבאופן טבעי מספרם הולך וקטן. 
ידי  על  אלו  מפגעים  לצמצם  יכול  פעילה  תחבורה  קידום 

המרת נסיעות ברכב פרטי בטיולי הליכה ואופניים.
 

תחבורה פעילה וקידום בריאות
כי  מעידה  שונות,  במדינות  התערבות  תוכניות  סקירת 
ניתן לקדם תחבורה פעילה במגוון אסטרטגיות של קידום 
בריאות, כגון: יצירת סביבה תומכת בבריאות )20(, מדיניות 
18,7(, חינוך לבריאות )18( והעי )ציבורית מקדמת בריאות 
הדרכים  את  מציגה  להלן  הסקירה   .)18,7( הקהילה,  צמת 

בהן אסטרטגיות אלה יכולות לקדם תחבורה פעילה; ראשית 
באמצעות  פעילה  תחבורה  לקידום  אפשרויות  תתוארנה 
תכנון עירוני, ואחר כך באמצעות מדיניות תחבורה. בהמשך 

באמצ פעילה  לקידום תחבורה  תוכנית התערבות  יתתואר 
עות חינוך לבריאות והעצמת הקהילה. 

 

יצירת סביבה תומכת בבריאות - 

תכנון עירוני לקידום תחבורה פעילה 
היא  וסכנות,  זיהומים  נטולת  היותה  מלבד  בריאה,  סביבה 

ימרחב המאפשר, ואף מעודד, אימוץ אורח חיים פעיל. כמ
בערים  האופניים  ורוכבי  הרגל  הולכי  שכיחות  לעיל,  צוין 
אחד  אמריקאיות.  בערים  מזו  בהרבה  גבוהה  אירופאיות 

יההסברים להבדלים אלה, נעוץ באופי התכנון העירוני. הש
הפרבר  לבין  הטיפוסית  האירופאית  העיר  בין  כללית  וואה 

יהאמריקאי הטיפוסי, ממחישה כיצד תכנון עירוני יכול לעו
דד תחבורה פעילה, או לחלופין - להגביר את התלות ברכב 
הפרטי. הערים האירופאיות נבנו בימי הביניים ותוכננו עבור 
הולכי רגל, בעוד שהפרברים בארה"ב תוכננו לאחר מלחמת 

יהעולם השניה, מתוך מחשבה על רכב פרטי. העיר האירו
ומקושרים,  צרים  ברחובות  מאופיינית  הטיפוסית  פאית 
עירוב  הראשי,  ברחוב  חנויות  שדרות  הצטלבויות(,  )הרבה 

ישימושי קרקע שונים, )למגורים, לתעסוקה, ולמסחר(, ומ
קומות חניה לאורך הרחוב או מאחורי מבנים. כנגד, הפרבר 
האמריקאי הממוצע מאופיין ברחובות רחבים, כבישים ללא 
מוצא, קניונים, הפרדה מרחבית בין שימושי קרקע שונים, 
כפועל   )35,34,14( מבנים  בחזיתות  נרחבים  חניה  ומגרשי 
תחבורה  מעודדת  האירופאית  העיר  אלה,  מהבדלים  יוצא 
פעילה, ואילו הפרבר האמריקאי מעודד נסיעות ברכב )36(. 
תחבורה  לעודד  יכול  אשר  העירוני  במבנה  נוסף  מרכיב 
וערב'  'שתי  ברשת  הרחובות  ארגון  הוא  פעילה, 
רחובות  כיצד  ממחיש   1 איור   .)grid street network(
המאורגנים ברשת 'שתי וערב', יכולים לעודד הליכה: בעוד 
ארגון  האיורים,  בשתי  זהה  ו-ב'  א'  הנקודות  בין  שהמרחק 

ירחובות ברשת שתי וערב מעודד הליכה על ידי: קיצור מר
חקים בין יעדים, מתן מגוון  דרכים חלופיות, ומיתון תנועה. 
לעומת זאת, במקרה של תכנון פרברי, המאופיין ברחובות 
ללא מוצא ובקישוריות נמוכה, הגעה מנקודה א' לנקודה ב' 
תדרוש מעבר דרך ארוכה הרבה יותר, ללא דרכים חלופיות 

.)37(

ההכרה בהשפעה של גורמים סביבתיים על התלות הגוברת 
ברכב פרטי ועל אורח החיים היושבני במדינות מפותחות, 
הסביבה  שבין  הקשר  אודות  המחקר  להתפתחות  הובילה 
)24,20,13,3(. במחקרים רבים  חיים  אורחות  לבין  הפיסית 
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או   ,'walkability' בספרות  המכונה  במדד  שימוש  נעשה 
להעריך  נועד  אשר  זהה(,  לרוב  )המשמעות   ,'bikeability'
מאפשרת  והחברתית  הפיסית  הסביבה  שבה  המידה  את 
רכיבה  בלתי ממונעת במגוון דרכים: הליכה,  ניידות  ביצוע 

הומ טרם  להיום,  נכון  וכיו"ב.  רולר-בליידס  אופניים,  יעל 
 ;'walkability' ה-  מדד  להערכת  אחיד  אוניברסלי  כלי  צא 
שונים,  ידי משתנים  על  מוערך  זה  מדד  שונים  ובמחקרים 

מקו )חנויות,  בקהילה,  פונקציונליים  יעדים  נגישות  יכגון: 
שונים,  יעדים  בין  קרבה  קהילתיים(;  מרכזים  עבודה,  מות 
דרך"  "זכות  המעניקות  סביבתיות  תשתיות   ;)proximity(

ילרוכבי אופניים ולהולכי רגל, )מדרכות רחבות, שבילי אופ
 )connectivity( וקישוריות   )continuity( המשכיות  ניים, 
של שבילים, ומבחר של מסלולים(; בטיחות בדרכים, )נפח 
רגל  להולכי  נתיבים  בין  והפרדה  נסיעה  מהירות  תחבורה, 
ורוכבי אופניים לבין נתיבים לתחבורה ממונעת(; אמצעים 

יהמקנים תחושת ביטחון אישי, )תאורת רחוב, העדר ונדלי
זם וגרפיטי(; טופוגרפיה מתונה; שטחים ירוקים, )פארקים 
וגינות ציבוריות(; גירויים ויזואליים )צמחיה, חלונות ראווה, 
תוך  הנוצרת  חברתית  ודינאמיקה  מעניינת(;  ארכיטקטורה 

כדי תנועה, )אנשים ברחוב, במרפסות, ובבתי קפה(. 
ברמות  המאופיין  עירוני  תכנון  המחקרית,  הספרות  לפי 
walkability',קשור לשיעורים גבוהים של הולי 'גבוהות של 

כי רגל ורוכבי אופניים )24,13,4(.
יתוכניות התערבות שכללו שינוי סביבתי, יכולות לעודד הלי

כה ורכיבה על אופניים בכלל, ולצרכי תחבורה בפרט )20,3( 
באמצעים שונים, כגון: עירוב שימושי קרקע, סלילת שבילי 

הליכה ואופניים ומיתון תנועה. 

מדיניות ציבורית מקדמת בריאות
יבמספר מחקרים נמצא קשר בין מדיניות תחבורה לבין תח

17,12,3(. באופן כללי, שכיחות ביצוע תחבוי )בורה פעילה 

רה פעילה הינה גבוהה יותר באירופה מאשר בארה"ב. הבדל 
זה קשור הן להבדלים בתכנון העירוני, )המתוארים לעיל(, 
והן להבדלים במדיניות תחבורה - המעודדת שימוש ברכב 
פרטי בארה"ב ומפחיתה את כדאיות השימוש ברכב פרטי 
באירופה. מהערכה כללית עולה, כי החזקת רכב באירופה 
יקרה פי שתיים מאשר בארה"ב. עניין זה מתבטא באירופה 
ועל רכבים  בעלות גבוהה של רכבים, מיסוי גבוה על דלק 

מוגב חניה  חניונים, אפשרויות  על  גבוה  יחדשים, תשלום 
ילות, ומעט כבישים יחסית. בארה"ב, כאמור, עלויות החז

קת הרכב הרבה יותר נמוכות - למעלה מ-95% מהחניונים 
על רישיון  על דלק,  על רכב,  והמיסים  הינם ללא תשלום, 
בקרב  ביותר  מהזולים  הינם  בכבישים,  שימוש  ועל  נהיגה 

מדינות מפותחות )3(. 
יכפועל יוצא של מדיניות תחבורה, בעלות על רכב פרטי נמ

צאה אף היא קשורה ביחס הפוך לביצוע תחבורה פעילה. 
כך למשל, במחקר שנערך בהולנד )12(, נמצא קשר שלילי 
בין בעלות על רכב לבין תחבורה פעילה, )ע"י הליכה ורכיבה 

יעל אופניים(. ברוסיה, בה הבעלות על רכב הינה נדירה יח
סית למדינות מפותחות, נמצא כי הליכה ברגל לבית הספר 
ומהווה  ילדים,  בקרב  גופנית  לפעילות  ראשון  מקור  הינה 
40-50% מכלל הפעילות הגופנית המבוצעת על ידי ילדים 
)17,11(. כמו כן, נמצא כי הסבירות שילדים, אשר להוריהם 

בשכו אופניים  על  ירכבו  או  ברגל  ילכו  אחד,  מרכב  ייותר 
ילדים, שבבעלות  בקרב  מזו  ב-70%,  נמוכה  המגורים,  נת 

הוריהם רכב אחד בלבד )19(.   
ימדיניות ציבורית מקדמת בריאות יכולה לעודד ביצוע תח
יבורה פעילה באוכלוסיה על ידי סגירת מרכזי ערים למכו

ניות, הטיית חוקי תנועה להגנה על הולכי רגל ועוד )3(. כמו 
יכן, במסגרת מקום עבודה, מדיניות תחבורה של ארגון יכו

לה לעודד יוממות פעילה בקרב העובדים באמצעים שונים, 
כגון: הצעת מקלחות למגיעים ברגל או באופניים, שירותי 

איור 1: הבדלים באפשרויות הליכה בין פיתוח פרברי )צד ימין( לרחובות ברשת 'שתי וערב' )צד שמאל(
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תחזוקה לאופניים, אספקה ומימון של פוליסת ביטוח נגד 
גניבת אופניים ועוד )38(.

 חינוך לבריאות והעצמת הקהילה
בקידום תחבורה פעילה עסק באסטרטגיות  הדיון  כה,  עד 

מלמע מופעלות  אשר  מדיניות,  ושינוי  סביבתי  שינוי  ישל 
לה למטה, )top-down(, וכרוכות בעירוב גורמים בשלטון, 

י)המקומי או הארצי(. התערבויות המבוססות על אסטרט
לאחר  ניכרות רק  ותוצאותיהן  מטבען,  מורכבות  אלו  גיות 
של  באסטרטגיות  יתמקד  הדיון  המשך  ארוכות.  תקופות 

יחינוך לבריאות והעצמת הקהילה, אשר יכולות להיות מו
מתוך  ו"לצמוח"   ,)bottom-up( למעלה,  מלמטה  פעלות 

הקהילה, ובכך לסייע להטמעת השינוי לאורך זמן. 
מספר  בוצעו  האחרונות  בשנים  המקצועית,  הספרות  לפי 
תוכניות התערבות לקידום תחבורה פעילה באמצעות חינוך 
)18( והעצמה )18,7(. תוכניות אלו הופעלו בקרב אוכלוסיות 
שונות ובמסגרות שונות, כגון: בתי ספר )20,18(, מקומות 

עבודה )7( ובתי אבות, )בדגש על אורח חיים פעיל(, )39(. 
יראויה לציון במיוחד תוכנית התערבות קהילתית רב אסטר
יטגית, לקידום יוממות פעילה בבתי ספר, בתור דוגמא לתו

כנית פשוטה וחסכונית יחסית, אשר יכולה להביא לתוצאות 
מרשימות.  התוכנית הופעלה ברמה אזורית ב-15 בתי ספר, 

ובהם 1665 תלמידים, במחוז מרין שבקליפורניה )18(. 
במי  תוכנית זו הופעלה באמצעים פשוטים, הניתנים ליישום

היו מצוינות-  ותוצאותיה  ובאוכלוסיות שונות,  סגרות שונות 
נצפו: עליה של 64% במספר הולכי הרגל,  בתום התכנית 
עליה של 114% במספר רוכבי האופניים, עליה של 91% 
וירידה של 39%   ,)car pool( בצוותא",  ה"נוסעים  במספר 
במספר התלמידים המוסעים ברכב פרטי לבד. להלן פירוט 

נתיבי פעולה במהלך התכנית:
מיפוי דרכים להגיע לבית ספר י בכל בית ספר, קבוי •  
צת מתנדבים היתה צריכה ליצור דרך בטיחותית ונעימה 
להגיע לבית הספר, וליצור מפה של הדרך. המפות אוגדו 

ילמפה אחת אזורית. הועלו בעיות מהשטח ופתרונות אפ
שריים לשם התאמת השבילים להליכה ולרכיבה בטוחה, 
)שילוט, סלילת שבילים, הרחבת שבילים קיימים, בניית 

יגשרים וכו'(, ולבסוף הוגשו בקשות לתרומות לצורך הע
ניין.

 • ארגון ימי הליכה ורכיבה לבית ספר 
)Walk & Bike to School Days( - כל בתי הספר השי
תתפו ביום הליכה ורכיבה לבית ספר, וחלקם אף שילבו 
יום כזה בשגרת בית הספר מדי חודש ואף מדי שבוע. בצד 
ואוכל  שתייה  אספקת  כגון:  נוספות,  פעולות  נעשו  זה, 

לילדים שמגיעים לבית הספר, ברגל או באופניים; קביעת 
בכדי שתל הליכה מבית ספר  מוגדרים במרחק  יאזורים 

מידים שגרים רחוק מדי ירדו שם וילכו לבית ספר ועידוד 
תלמידים להשתמש בתחבורה ציבורית בדרך לבית הספר 

במקום ברכב פרטי.
ארגון קבוצות הליכה ורכיבה - אורגנו קבוצות הליי •  

כה ורכיבה של תלמידים לבית הספר וחזרה, בליווי הורים 
מתנדבים בכל פעם.

תחרות "הרוכב המתמיד" - הופעלה תחרות, שבמסי •  
גרתה על התלמידים לצבור 20 נקודות באמצעות הליכה 
או רכיבה על אופניים לבית ספר, )שווי ערך ל-2 נקודות( 
ונסיעה בתחבורה ציבורית או בצוותא, )car pool(, )שווי 
הוא  נקודות   20 צבר  תלמיד  כאשר  אחת(.  לנקודה  ערך 

מקבל פרס קטן, ויכול להכנס להגרלה לפרס גדול יותר.
הוראה במסגרת שעורי בית ספר - בתוכנית הלימוי •  

דים שולבו תכנים של בטיחות בדרכים, תחבורה ציבורית, 
יפעילות גופנית ומעורבות קהילתית. בסוף תכנית הלימו

דים ארגון מופע רכיבה על אופניים תחרותי.
- באמצעות  קידום תחבורה פעילה לאורך התכנית   • 
וכו'  הסברה  עלוני  עמדה,  ניירות  של  שוטפת  חלוקה 
וגופים  לתלמידי בית ספר, הורים, עובדי רשות מקומית 
התוכנית  במסגרת  שנעשו  פעילויות  פרסום  קהילתיים, 
והפצת  התכנית  של  אתר  הקמת  המקומית,  בעיתונות 
מידע באמצעות דוא"ל; קיום פורום שנתי בכל מחוז לשם 
קבלת בתי ספר חדשים לתכנית ולקידום שיתוף פעולה 

בין בתי ספר.

סיכום והמלצות ליישום:
יסקירה זו דנה ביתרונות תחבורה פעילה, לאור הבעיות הנ
כאמ פעילה,  תחבורה  מודרניים.  תחבורה  מדפוסי  יגזרות 
ונגיש לכל שכבות האוכלוסייה, תורמת לצמ יצעי חסכוני 

צום הפערים החברתיים, הן מבחינת ההוצאה על תחבורה, 
והן מבחינת בריאות הציבור. בנוסף, תחבורה פעילה יכולה 

ילחזק את תחושת הקהילתיות על ידי הגברת המפגשים הח
ברתיים, ומניעת השפעות שליליות של עומסי תנועה. 

התח ולצמצום  הציבור  לבריאות  פעילה  תחבורה  יתרומת 
לואה ניכרת בשני מישורים: ברמת הפרט - ביצוע פעילות 
גופנית יומיומית מסייע בצמצום תחלואה מגורמים שונים 
לחץ  ויתר   ,)obesity( יתר,  השמנת  טיפוס-2,  סוכרת  כמו 
לא- בתחבורה  לשימוש  המעבר   - האוכלוסייה  ברמת  דם. 
יממונעת, מסייע בהפחתת תחלואה הנובעת מחשיפה למ

פגעים סביבתיים של תחבורה ממונעת, כמו לזיהום אוויר 
ומטרדי רעש. ריבוי תחבורה פעילה והגברת נוכחות הולכי 
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את  להפחית  יכולים  מכך,  הנגזרת  האופניים  ורוכבי  הרגל 
הס לאיכות  פעילה  תחבורה  תרומת  להיפגעותם.  יהסיכון 

ביבה ניכרת בטווח הקצר בצמצום נזקי תחבורה ממונעת, 
יכגון זיהום אויר וחשיפה לרעש. בטווח הארוך, מדיניות מק

דמת תחבורה פעילה תשפיע על שימושי קרקע, הן על ידי 
השבת המרחב העירוני להולכי הרגל ולרוכבי האופניים, והן 

על ידי שמירה על שטחים ציבוריים פתוחים. 
קידום תחבורה פעילה יכול להיעשות במגוון אסטרטגיות, 

אופ )סלילת שבילי  בבריאות,  יצירת סביבה תומכת  יכגון: 
ניים, מיתון תנועה( )3(, מדיניות ציבורית מקדמת בריאות, 
)סגירת מרכזי ערים למכוניות, הטיית חוקי תנועה להגנה 
3(, וחינוך והעצמה, )מיפוי ויצירה של שביי )על הולכי רגל( 

לים נוחים לבית ספר( )20,18(. 
בישראל, כמו גם במדינות מפותחות אחרות, ניכרת מגמה 

האחרו העשורים  במהלך  פרטי  ברכב  בשימוש  עליה  ישל 
)קילומטראז'(,  הנסועה,  היתה  שב-1970  בעוד   .)45( נים 
ברכב פרטי 48% מסך הנסועה, בשנת 2001 עלה שיעורה 
ל-64%. בצד זה, שיעור ביצוע תחבורה פעילה אינו גבוה. 
לפי סקר הרגלי נסיעות במדגם ארצי משנת 1995, 11.5% 
מן העובדים מגיעים לעבודה ברגל. דפוס זה נפוץ בישובים 
הארצי  שיעורן   .)14( יהודים  בישובים  יותר מאשר  ערביים 
עומד  והוא  יותר,  אף  קטן  באופניים  לעבודה  נסיעות  של 
על 1.8%. מסקר מעודכן יותר, אך מצומצם בהיקפו, )500 
נבדקים(, עולה כי 13% מהעובדים מגיעים ברגל לעבודה, 
ו-3% באופניים. עוד נמצא, כי צעירים הולכים יותר ברגל 
25% לעומת 12% בגילאי +35( )40(. ככלל, התי )לעבודה 
מונה המצטיירת בישראל דומה לזו בארה"ב: התלות ברכב 
הפרטי גבוהה והיא הולכת וגדלה, ושיעורי תחבורה פעילה 

אינם גבוהים. 
נתונים אלו, בצד שיעורים גבוהים של חוסר פעילות גופנית, 
תחלואה כרונית )41(, היפגעויות הולכי רגל מתאונות דרכים 
)42( וזיהום אוויר מתחבורה )14(, מעלים את הצורך בקידום 
תחבורה פעילה בישראל. בשנים האחרונות הופעלו בישראל 
מספר תוכניות לקידום תחבורה באסטרטגיות שונות, כגון: 
43( מדיניות ציבורית מקדי )יצירת סביבה תומכת בבריאות, 
מת תחבורה פעילה )43( וחינוך והעצמה )44(. תוכניות אלו 
מצויות בראשית דרכן, ויש בהחלט מקום להרחבת העיסוק 

בקידום תחבורה פעילה במערך ארצי רב אסטרטגי.

תודות 
ילד"ר אורנה בראון אפל ולד"ר תמר עמית, על העזרה בע

ריכת מאמר זה.
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המאמר המלא: 
 Shema, L., Ore., Ben Shachar, M. et al. )2007(
 The association between breastfeeding and breast
 cancer occurrence among Israeli Jewish women:
 A case control study.
 Journal of Cancer Research and Clinical Oncology
133 )8(: 539-46

מטרה: 
יסרטן השד הינו הממאירות השכיחה ביותר בקרב נשים בי

שראל, עם אבחון של כ - 4000 חולות חדשות מידי שנה, 
המאה   בתחילת  כבר  ההיארעות.  בשיעורי  מתמדת  ועליה 
הבחינו חוקרים כי היעדר לידות והנקה נפוצים יותר בקרב 

ינשים עם סרטן שד לעומת נשים ללא המחלה. ראיות אפי
הנוכחי  המחקר  מטרת  במחלוקת.  נותרו  לכך  דמיולוגיות 

הייתה להבהיר מחלוקת זו.

שיטות: 
ימחקר מקרה ביקורת בוצע בבית החולים נהריה, )צפון יש

בסרטן  לחלות  היחסי  הסיכון  את  להעריך  מנת  על  ראל(, 
השד בהתאם להיסטוריית ההנקה. המחקר כלל 256 חולות 
סרטן שד, )אשר אובחנו בין ינואר 1999 ועד פברואר 2005(, 
ו- 536 ביקורות. נתונים על משתני ההנקה, מחזור הווסת, 
נאספו בעזרת ראיון טלפוני.   ומשתנים מבלבלים,  הריונות 

,)Odds Ratio( "חושב מדד הקשר "היחס הצולב
 .)CI  95%(  ,95% של  וודאות  בדרגת  הסמך   ורווח 

תוצאות: 
יתקופת הנקה מצטברת נמוכה, גיל אם מבוגר בהנקה הרא

לעליית  קשורים  נמצאו  חלב,  חוסר  בשל  הנקה  ואי  שונה 
שהני נשים  בין  בהשוואה  השד.  בסרטן  לחלות  יהסיכון 

מגן:  כגורם  נמצאה  הנקה  הניקו,  לא  שמעולם  לנשים  קו 
.)CI 95% 0.26-0.59  OR=0.39(

מסקנות: 
התערבות   תוכניות  בנית  על  להשפיע  עשויים  הממצאים 

להפחתת שיעורי סרטן השד בקרב הנשים היהודיות 
בישראל.

 

ם י ר י צ ק ת

הקשר בין הנקה והריון להופעת סרטן השד 

בקרב נשים יהודיות בישראל: מחקר מקרה ביקורת

לילך שמע1, ליאורה אור1, מנחם בן-שחר2, מחמוד חאג'2, שי לין1

1בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה, 2בית החולים לגליל המערבי, נהריה
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המאמר המלא:
 Shtarkshall R. )2006( Responding to massages of:
 adolescents on the internet: Theoretical, practical
 and ethical issues.
 American Journal of sexuality Education, 1)4(:
 3-22

רבים.  למתבגרים  משיכה  מוקד  מהווה  האינטרנט  עולם 
מחד  עלולים  הם   ,)virtual reality( המדומה,  במציאות 
ברי  אינם  להיחשף לחומרים לא ראויים שבכל דרך אחרת 
השגה עבורם, אך מנגד קיימים גם יתרונות. מאמר זה בא 
כמכשיר  באינטרנט  בשימוש  הגלומים  יתרונות  להדגים 
ומהיר לצרכים של מתבגרים כפי שהם  למתן מענה ישיר 

ימשתקפים בהתנסויותיו של המחבר, ולהציע מספר עקרו
נות עבודה בסיסיים במרחב המדומה.

י"יחד" הוא אתר אינטרנט שמוקדש למיניות ויחסים אינטי
מיים, הוא חלק מהפורטל החינוכי "סנונית". 

האתר מורכב מחמישה מדורים שונים.  המאמר עוסק רק 
ארבע  של  בתקופה  המומחה",  את  "שאל  הנקרא  במדור 
השנים הראשונות לפעילותו. במהלך שנים אלו פעל כותב 

יהמאמר כאיש מקצוע מתנדב, הנותן מענה לשאלות ולמ
עבודה  עקרונות  זו התגבשו  עבודה  באתר. במסגרת  סרים 

מנחים לסוג ייעוץ זה. 

רובן המוחלט של הפניות היו בקשות למידע, מיעוטן ביקשו 
עצה או עזרה, בצורה ישירה או עקיפה. רוב המשתמשים 
היו בני 13 עד 18, אך התקבלו פניות מתחת ומעל לגילאים 
אלו. בעוד שחלק מהבוגרים הם הורים המתייעצים בנושאי 

חינוך ילדיהם, רוב המבוגרים חיפשו מידע עבור עצמם.
יהמאמר עוסק בחלק מהמאפיינים של אתר אינטרנט כשי

רות ייעוץ מרחוק. 

בטיפול באמצעות האינטרנט האינטראקציה היא לרוב חד 
 ,)asynchrounous( מיידית,  לא  הדברים  חליפת  פעמית, 
והעונה פועל בתנאים של חוסר מידע, ואף מידע מוטעה. 
במצב זה טעויות הן כורח המציאות, ומשום כך היה צורך 

לגבש כללי עבודה כדי לנסות ולהימנע מהן ככל האפשר. 

עקרון אחד מתחשב באפשרות שההודעה כולה או קצתה 
יכולה להיות שקרית או נכונה, ולכן בכל הודעה נבדקו כל 

נבח ואז  הטעות  מחיר  נבדק  אפשרות  לכל  יהאפשרויות, 
רה האפשרות שבה מחיר הטעות נראה כנמוך ביותר. ברוב 
המקרים נבחרה האפשרות לטפל בהודעה כאמיתית. מתוך 
4500 הודעות כל ההודעות טופלו כאמיתיות, פרט להודעות 
לאורך  כאמיתיות  טופלו  הן  שגם  כתובת  מאותה  סותרות 

זמן עד שנראה היה שהפונה מעוניין בעימות עם המצב.
יבמהלך העבודה עלו מספר סוגיות אתיות ומשפטיות. הע

צות שניתנו באתר היו כלליות ולא הייתה התחייבות לפרק 
הזמן עד למענה, אך נעשה מאמץ לענות תוך 48 שעות לכל 
הודעה. במקרים בהם נדרשה עזרה דחופה נעשתה הפניה 
של השואל אל אזור אחר באתר, )"גזור ושמור"(, שם ימצא 
דרכי קשר לטיפול בבעיות דחופות. בראש האתר היו אזהרות 
בנושא זה וכן אזהרה שאין חלה על המפעילים חובת חיסיון 
מוחלטת. ככלל לא נענו בקשות לייעוץ רפואי או פסיכולוגי 
ספציפי, ולא הומלץ טיפול ייחודי. היו שני חריגים בודדים: 
הראשון המלצה מפורשת לפניה למקורות עזרה. כאן נעשה 
מאמץ לתת לפונה ברירה בין שני מקורות או יותר. החריג 
השני היה שלילה של טיפולים לא רפואיים להגברת שינויים 

מיניים, שהיה בהם כדי להזיק.
יבכל מקרה של חשד להתעללות בקטינים או חשש להתא

בדות הייתה פניה אל רשויות החוק. הדרך שנבחרה לטיפול 
הייתה פניה ליחידה לפשעי מחשב עם יידוע ושיתוף פעולה 

של פקידי סעד במשרד הרווחה. 
היו גם מספר בעיות מעשיות שלגביהן נקבעו כללי עבודה 
גמישים. היה צריך לבחור בין פרסום פומבי באתר, תשובה 

יפרטית בדוא"ל או שני הערוצים גם יחד. כל תשובה שפורס
מה באתר גם נשלחה בדוא"ל פרט למקרים שבהם נתקבלה 
בקשה מפורשת לא לעשות זאת.  תשובה פורסמה אם היה 
שפורסם,  לנושא  חדש  פן  או  חדש,  נושא  כללי,  עניין  בה 
המידע בתשובה לא יפגע או ירגיז תת-קבוצה משמעותית 
אף  יסכן  לא  התשובה  ופרסום  באתר,  הגולשים  קהל  של 

אחד.
הכלל האחרון מציב בעיה לתת מענה לצרכיהן של קבוצות 
מיעוט שנויות במחלוקת, ובמקרים כאלו התמיכה שניתנה 

סבבה סביב הקלת המתח ולא סביב הסוגיות המיניות.
מתוך ההבנה כי חשיפת פרטים אישיים יכולה לפגוע, לא 
פורסם אף פרט מזהה בתשובות, גם אם היה קיים בשאלה.

מענה לשאלות ומסרים של מתבגרים באינטרנט: 

סוגיות תאורתיות, מעשיות ומוסריות

רוני שטרקשל
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לגופים  ישירות  הפניות  היו  בכך,  צורך  שהתעורר  במקרה 
ימסוימים או הפנית השואל אל חלק אחר באתר, )"גזור וש

ספציפיים  מקצוע  לאנשי  הפנייה  ניתנה  לא  ככלל  מור"(. 
חיפוש אחר המומחה  נעשה  ביותר  נדירים  במקרים  אולם 

הטוב ביותר לבעיה ספציפית באזורים שונים בארץ.
ימתוך ההבנה כי מתבגרים ללא תמיכה של מבוגרים חשו

ניסיון לעודד  נעשה  ולניצול,  בריאותיות  יותר לסכנות  פים 
את הפונים שהיו זקוקים לעזרה לערב את הוריהם, מבוגר 
מגע  אתו  לקיים  שניתן  מקצועי  גורם  או  במשפחה,  אחר 

ישיר.
יבמאמר מובאות מספר דוגמאות ליישום כללי העבודה במ

קרים ייחודיים של בקשת עזרה. 
מוצעות שתי דרכים מרכזיות לפיתוח הנושא: עיבוי מערך 
טכנולוגית  פלטפורמה  ליצירת  במקביל  המקצוע,  אנשי 
שתאפשר עבודה במקביל של כל המומחים למתן תשובה 
מתואמת ושלמה, ותרגום האתר לרוסית וערבית, תוך צירוף 

בעלי מקצוע דוברי שפות אלה לצוות האתר.
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כתב העת "קידום בריאות" מפרסם מאמרים מקוריים שלא 
הוגשו לפרסום או פורסמו במקום אחר. המאמרים עוסקים 
בישראל.  האוכלוסייה  בריאות  לקידום  הקשורים  בנושאים 
בנושאי  מחקרים  המתארים  מאמרים  כוללים  הפרסומים 

יקידום בריאות, מאמרים המתארים הערכה של תכניות קי
העוסקים  את  יענינו  אשר  בנושאים  וסקירות  בריאות  דום 
בקידום בריאות וחינוך לבריאות. ניתן גם לפרסם תקציר של 

מאמר שהתפרסם בחו"ל.
כתב העת "קידום בריאות" הינו כתב עת אשר כל המאמרים 
 .)peer review( המתפרסמים בו עוברים ביקורת עמיתים 
העורך וחברי המערכת יחליטו על הפנית מאמר לביקורת 
ולאחר קבלת הביקורת יוחלט על קבלת המאמר  עמיתים 
לפרסום. ביקורת העמיתים תהיה אנונימית לשני הכיוונים.

הגשת מאמר תכלול:
 word -2 עותקים של המאמר בנייר וקובץ ממוחשב ב

שישלח בדואר אלקטרוני.
מכתב נלווה עם חתימות המחברים והתחיבות לאי שליחת 
המאמר או פרסומו במקום אחר. כל המחברים מתחיבים 

לכך שתרמו למאמר באופן משמעותי.
את המאמר יש להדפיס על דפי A4 בגודל גופן 12, באותיות 

David  ורווח של שורה וחצי.

הנחיות ספציפיות
דף הכותרת יכלול את שם המאמר, שמות המחברים, המוסד 
וכתובתו, שם וכתובת המחבר המכותב כולל טלפון- פקס, 
את  יכלול  לא  המאמר  שאר  אלקטרוני.  ודואר  נייד  טלפון 

שמות המחברים אך יכלול בחלק העליון את שם המאמר.
יש למספר את עמודי המאמר. 

מאמר המתאר מחקר או התערבות:
200 מילים הכולל רקע, מטרות, שיי -תקציר של לא יותר מ

טות )ותאור ההתערבות(, תוצאות, דיון ומסקנות.
לא  והטבלאות  הספרות  התקציר,  ללא  כולו  המאמר  גוף 

יהיה יותר ארוך מ- 10 עמודים או 5000 מילים.
המאמר יכלול מבוא וסקירת ספרות, שיטות מחקר או תאור 
ודיון.  ההתערבות וההערכה, תוצאות המחקר או ההערכה 

בסוף הדיון יוצגו המסקנות בקצרה, לא יותר מחצי עמוד.
ספרות- רשימת הספרות תכלול לא יותר מ- 30 ציטוטים 

בשיטת ונקובר )מספור המאמר בגוף הטקסט(. 
גרפים- המאמר יכלול לא יותר מ-4 טבלאות  טבלאות או 
או גרפים, ובמלל של התוצאות יצוין מספר הטבלה או גרף 

עליו מדובר.

ניתן להוסיף תודות בסוף המאמר.
סקירה

סקירה  תהווה סיכום עדכני של ספרות על נושא מסוים. 
דף כותרת בדומה למתואר עבור מאמר מחקרי.

200 מילים וגוף הסי -סקירה תכלול תקציר של לא יותר מ
קירה יחולק לפי תתי נושאים ובסוף סיכום ומסקנות. ניתן 

לצטט עד 40 ציטוטים.
אורך סקירה לא יכלול יותר מ-14 עמודים, או 7000 מילים 

לא כולל רשימת ספרות ותקציר.

ספרות
המקורות יצוינו בגוף הטקסט במספרים רצים, בסוף תוצג 

הרשימה לפי סדר רץ עם ציון מספר המקור. 
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