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המוסד לביטוח לאומי
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פרסום זה יוצא לאור בסיוע 
מינהל המחקר והתכנון 

של המוסד לביטוח לאומי.



 פתח דבר

ניסיונית לקידום כנית הותהאנו שמחים להגיש לעיונכם דוח מחקר הערכה המסכם את פיתוח 

 . יםפעילות גופנית בקרב מבוגר

כניות לקידום אורח חיים בריא בקרב מגוון ובעשור האחרון אגף הקרנות עוסק בפיתוח ת

קיבלה ים, התוכנית וגרפעילות גופנית בקרב מבלקידום כנית ואושרה הת 2008 בשנת. אוכלוסיות

 2012-2009ג'וינט ופעלה בשנים -לאומי ומאש"להטוח יסיוע מהקרן למפעלים מיוחדים בב

 ים בארץ. ישובי 12-באמצעות החברה למתנ"סים ב

שהפעילו באמצעות מדריכים מתנדבים  200-כרכזים ו 20-כס "במתנ וכשרוה תוכניתהבמסגרת 

יוגה, פלדנקרייז, מחול והליכה  –ויותר  60ופנית לבני מומחים מערך של ענפי  ספורט ופעילות ג

ושימוש במכשירי  )סוג של משחק כדור( קבוצות הליכה, פטאנק – גם ספורט עממי, כמו נורדית

י בריאות ואירועים קהילתיים בנושאנוסף על הפעילות הגופנית התקיימו סדנאות כושר בטבע. 

 .ותזונה נבונה

, קבוצת הגיל הזו רכיולאיתור צ מתנדביםשל ה הכשרתםבגם  תוכנית התבטאה ה שלייחוד

פעילות ספורט עממי  ם שלבמקביל להשתתפותם כמנחי ,כניותופיתוח תלוהפעילות  לשיווק

 בקהילה. 

שכל  ,שתי רכזות מחוזהוביל מנהל תחום אזרחים בוגרים בחברה למתנ"סים בסיוע  תוכניתאת ה

הוצלר  (ייקהישעיהו )שר "ידי דב נעשה ההערכמחקר ה .יםיישובשה ישאחת מהן ליוותה 

 יתפקיד גיבוש הגדרתוסייע ב את התוכנית מראשיתהשליווה  ,מהמכללה האקדמית וינגייט

מוד רובינשטיין ורונית צוות המחקר כלל גם את הטמעה. תחומים לפיתוח בהמתנדבים והרכזים ו

רפואי על שם ספרא, בית החולים  ד"ר שרון ברק ממרכזשמש מאילן מרכז הספורט לנכים ברמת גן, ואת 

המשתתפים  מספרהשיגה את מרבית יעדיה:  תוכניתממצאי המחקר מלמדים כי התל השומר. 

 .שיעורי ההתמדה גדלו ונוספו תחומי ספורט, גדל הפעילים

קבוצות לו םים ערבייישובלגם  : הרחבת הפעילותהטמעהעל תוכנית בעקבות המחקר הוחלט 

ההטמעה אושרה  תוכנית. יותרו 75 בניזקנים בודדים ו יעוד שנדחו,לת סעי גמכגון תוב ,נוספות

-השתתפו בה כ יא נחלה הצלחה:הגם ו ,2015-2013בשנים בסיוע הקרן למפעלים מיוחדים ופעלה 

. איש 4,750 השתתפו  הקהילב םאירועימקבוצות אוכלוסייה שונות, וב 80-60איש בני  1,300

המתנדבים סייעו  .ס שולחןיצ'י וטנ-, יוגה צחוק, טאיים סלונייםריקודוספו תחומים כגון נבהמשך 

, וזו להשתלב בפעילות – בודדים ומבוגרים עם מוגבלות ,גרושותאלמנות,  – לקבוצות מודרות

 סיפקה להם תחושות של שייכות, משמעות ומחויבות.

אורח חיים הרצאות של נציגי קופות חולים בנושאים של  במסגרת האירועים בקהילה התקיימו

עם ם מכללות לרפואה אלטרנטיבית ועיר פעילה ובריאה, ע תוכניתעם שיתופי פעולה נוצרו ו בריא

ארגונים פרטיים כגון חברות סיעוד במטרה להכשיר מטפלות להפעלה גופנית של קשישים 

 , שהבטיחו אתפי מאפייניה-בכל קהילה על תוכניתפותחו מנגנוני שימור לכמו כן  מרותקים לבית.

 .ההמשכיות



ים על התגייסותם לאיתור האוכלוסייה יישובכנית בעשרות הולכל רכזי התודים אנו מ

יעקב לוין, לתודה מיוחדת  .תוך הסתייעות בגורמים המקומיים תוכניתועל פיתוח ה ,והמתנדבים

משלב הפיתוח ועד סיום  תוכניתסים, שהוביל את ה"מנהל תחום אזרחים בוגרים בחברה למתנ

אנשי המקצוע בארגון ומקצועיות ורתם את  סירותמר לוין גילה מ. ד פרישתו לגמלאותעההטמעה 

מעורבותו סייעה  . לאוכלוסייה המבוגרת בישראלהגשמת החזון של חיים בריאים ומחוצה לו ל

 . תוכניתה לש ךהמשהרבות לבניית מודל 

מטעם הקרן  יתתוכנהמחוז ולמנהלת הרכזות ל, ל"ת אשוגוי, לנציגיתודה לחברי ועדת הה

חדשניות כניות וזה שנים פיתוח ת, המובילה אבלגון-למפעלים מיוחדים, גב' כרמלה קורש

 בישראל.אוכלוסייה המבוגרת ל

 

 

 
 עו"ד יצחק סבטו       שרית מוראי

 מנהל קרנות הביטוח הלאומי     מנהלת הקרן למפעלים מיוחדים 



 גוייחברי ועדת הה

 2012-2009  – הניסיונית תוכניתב

 מנהל תחום אזרחים בוגרים, החברה למתנ"סים    - יעקב לוין

 יםסהחברה למתנ", מנהל המחלקה לספורט ולאורח חיים בריא    - ר רון בולוטין"ד

 החברה למתנ"סים, מנהלת תחום קידום בריאות   - לאה גבעון

 ג'וינט-ל"אש, מנהלת תחום קידום בריאות    - יוספה בן משה

 ג'וינט-ל"אשכניות, ומנהלת ת    - נעמי חנוכי

 הספורטהתרבות ומשרד , המחלקה לספורט נשים ולספורט עממי  - שלומית ניר טור

 החברה למתנ"סים, תוכניתרכזת מחוז ב  - 'גנגרוביץ-דרוריטל -ימי

 החברה למתנ"סים, תוכניתרכזת מחוז ב   - אריאלה הופמן

 ביטוח לאומיהמוסד למיוחדים, סגנית מנהלת הקרן למפעלים    - אבלגון-כרמלה קורש

 המכללה האקדמית ע"ש וינגייט, חוקר מלווה  - הוצלר (שייקהישעיהו ) ר"ד

 

 2015-2013 – ההטמעה תוכניתב

 מנהל תחום אזרחים בוגרים, החברה למתנ"סים    - יעקב לוין

 החברה למתנ"סים, מנהלת תחום קידום בריאות   - לאה גבעון

 החברה למתנ"סים, רכזת   - וויטפילד-עליזה פשטן

 החברה למתנ"סים, רכזת    - גנאיםעביר 

 ביטוח לאומיהמוסד לסגנית מנהלת הקרן למפעלים מיוחדים,   - אבלגון-כרמלה קורש

 

 

 



 

 

  

    



 תמצית

מאוכלוסיית המדינה. בנוסף,  10%-היווה כ 2007ומעלה בשלהי  65בישראל, מספר התושבים בני 

. עם ההזדקנות, חלים שינויים זו הוא כפול מזה של כלל האוכלוסייה קצב הגידול של אוכלוסייה

העלייה הדרמטית בתוחלת החיים יחד עם  .היכולת התפקודית יורדת בהדרגהפיזיולוגיים רבים ו

החיים במשך עלייה החלים בקרב הקשישים, מביאה עימה  תפקודייםההפיזיולוגיים והשיניים 

ל רבים מהשינויים עשויה לשמש בלם משמעותי ש ופניתג. פעילות בתנאי מוגבלות תפקודית

. עהחוז קטן מאוכלוסייה זו משתתף בפעילות גופנית קבורק א. יחד עם זאת, שנצפים בגיל המבוגר

עם זאת קיימים גם גורמים להימנעות מפעילות גופנית בגיל המבוגר. יבות שונות ניתן לייחס ס

אם, קיימות בהת וידע על גורמי בריאות.כה חברתית , כגון, תמיות גופניתביצוע פעיל מעודדיםה

התנהגותיות לשינוי הרגלי ביצוע פעילות גופנית. האסטרטגיה אסטרטגיות קוגניטיביות ו

ואילו האסטרטגיה  תומכת בהעלאת ידע בנוגע לחשיבות פעילות גופנית הקוגניטיבית

. בהתאם, בשנים שותף לפעילות גופנית(ת )מציאת תמיכה חברתי תמעודד התנהגותיותה

עמיתים -כניות שונות המנסות לערב מתנדבים מבוגרים, שישמשו כמדריכיםוהאחרונות דווח על ת

 להגברת הפעילות הגופנית.  בתכניות

חברו החברה למתנ"סים ואש"ל ובסיוע מימון הקרן למפעלים מיוחדים לפרויקט שעושה  לפיכך,

ומעלה. מטרות  60ית למבוגרים גילאי שימוש במתנדבים לשם פיתוח תוכניות פעילות גופנ

האם לשיטה של קבוצות מתנדבים יש תרומה ייחודית, )א(  :לבדוק הפרויקט והמחקר המלווה היו

גרים בפעילות גופנית במסגרת פעילויות של מב הגדלת היקף ההשתתפות והפעילות של לשם השגת

לפתח מודעות  יכולה נדביםשיטת קבוצת המת האם ()ב ;?המתנ"סים ופעילויות עממיות יזומות

האם למבנה הארגוני  )ג( -ויאות ואיכות חיים בקרב המשתתפים? לפעילות גופנית, תחושת בר

ערך מוסף יחסית  בוצות מתנדבים פעילים בקהילה( ישהייחודי של הפרויקט )מכווני פעילות, וק

 לתכניות קיימות? 

הפרויקט. במסגרת הפרויקט  שלהמבצעת יתה המחלקה לאזרחים בוגרים בחברת המתנ"סים הי

, גויסו שתי רכזות ארציות בשלב הראשון .של המתנ"סורכז הספורט  הקהילהרכז במשותף פעלו 

בשלב ההיערכות, אותם אנשי צוות שעסקו בהכוונה )רכז ספורט ואדם נוסף  .מתנ"סים 12-ו

קניית כלי הבין היתר,  מטעם המתנ"ס לתפקיד ההכוונה( קיבלו הכשרה ארצית מקפת שכללה

כל מתנ"ס משתתף  .ייעוץ מקצועיים בתחום הפעילות הגופנית בזקנה ובמצבי מוגבלויות שונים

בעלי  ומעלה 55בגילאי )מתנדבים  רכז או מתנדב חברתיובנוסף,  שלח את מנהל מחלקת הספורט

 מקומיאזורי והכשרת המתנדבים בוצעה על בסיס (. בעלי יכולת שיווקיתתודעת ספורט גבוהה ו

במיומנויות תקשורת, שיווק, כלים לאיתור ולמעקב, והיבטים טכניים של הפעילות  והתמקדה

ראיונות עומק עם מתווי הדרך של כלי ההערכה כללו  .שעה חודשיםפעילות תמשך ה .שיובילו

דוחות  שאלונים לצוות,משתתפים בתכנית,  בוצות מיקוד של מתנדבים פעילים ושלק הפרויקט,

שאלונים ידי צוותי המתנ"סים והמתנדבים,  חומרי פרסום שהופקו על ,יםביצוע של המתנ"ס

  ראיונות עם מתנ"סי בקרה.ו שאלונים למשתתפיםלמתנדבים, 

י נכמותי ואיכות מידע )שילוב של טריאנגולציה מתודיתבשימוש באמצעות עשה נהממצאים  ניתוח

שנכתבו  נרטיבייםשל תכנים  ביניתוח אנליטי אינדוקטיבוצע  לצורך הניתוח האיכותני(. במחקר



טקסטים שתומללו מראיונות העומק ומקבוצות ו בשאלונים שהועברו לצוות המוביל היישובי

המיקוד במהלך המפגשים עם הצוותים המובילים והמשתתפים. ניתוח הממצאים הכמותיים 

חות נעשה באמצעות סטטיסטיקה תיאורית והיסקית, שהתבססו על ממצאים שהתקבלו על ידי דו

דבים הפעילים ולמשתתפים בתכניות. בנוסף, לרכזים, למתנ ועברוהביצוע והשאלונים השונים שה

  .בראשית תהליך ההערכה, לפני ההכשרה האזורית ובמהלכהבוצע מיפוי ארגוני של התוכנית 

מוצהרות של מטרות השלושת ההמחקר המלווה, לפי  הממצאים המרכזיים שללהלן פירוט 

  .המחקר

לפחות  משתתפים,של תוספת  100%מתוך מעל משתתפים.  106% -פרויקט נוספו כסיום הב .א

, שהוא מעל 62%ממוצע עומד על הההתמדה שיעור תפים חדשים. )סף היעד( הם משת 10%

שיעור הפעילים בעצימות של פעמיים בשבוע ומעלה היה בראשית בנוסף, שנצפה.  50%-הסף 

שינוי , נתון המצביע על מהמשתתפים 65%-כ, ואילו לקראת סוף התוכנית 20%התכנית 

בקרב המשתתפים והמתנדבים  ועברושאלונים שה. במהותי בדפוסי הפעילות הגופנית

בראשית הפרויקט )עד שלושה חודשים לאחר הפעלתו( ולאחר כתשעה חודשי פעילות, וכן 

יות חיוב, נצפו עמדות דיווחים שהתקבלו בקבוצות המיקוד לאחר כתשעה חודשי פעילותב

לפעילות  חסם המרכזישההממצאים מצביעים על כך כמו כן, מאוד כלפי פעילות גופנית. 

התומכים המרכזיים הם סוג הפעילות והמתנ"ס, לרבות הרכזים  .עלות הפעילות הגופנית הינו

העדר חברה נעימה או מתאימה, ומעלה דיווחו בשיעור גבוה על  75וקבוצת הפעילים. גילאי 

  והציוד אינם מתאימים עבורם. ועל כך שהמתקנים

בשני המועדים אחוז המשתתפים שדיווחו על בריאותם כטובה וכטובה מאוד היה כשני  .ב

ומעלה,  65שלישים מהמשתתפים. שיעור זה גבוה באופן משמעותי מהממוצע הארצי של בני 

 . 40%-העומד על כ

ווקי בערכים גבוהים על ידע שיו לאחר תשעה חודשי פעילות דיווחו הפעילים על מוטיבציה .ג

לא חל כל שינוי ברמת התחושה של  ,באופן מובהק מאשר בנקודות הזמן הקודמות. עם זאת

בנוסף,  .שליטה ביכולת להוביל ולו אחת מהפעילויות הייחודיות )פטנק, הליכה וכושר בטבע(

המשתתפים לא חשו מסוגלות לפתח מוטיבציה בקרב מועמדים לפעילות שמציגים תגובות 

מניתוח מכשירי הפרסום של ות ונשנות של חוסר מוטיבציה ושל חסמים. בהתאם, חוזר

שקיימת הימנעות  הפרויקט, וכן מן הניתוח האיכותני של הראיונות בקבוצות המיקוד עולה

 גורפת משימוש ברשימות טלפוניות ובביקורים ביתיים לשם שיווק התכנית, ובמקום זאת

רועי חשיפה, עלונים, ובעיקר על יק מקובלים כגון אהייתה הסתמכות על כלי פרסום ושיוו

המתנדבים קיבלו כלים למרות שבתהליך ההכשרה שכנוע אישי בגישת "חבר מביא חבר". 

, המתנדבים ומעלה ביישובם 60 -ה קהילת בני ומיפוי מאפייני הגילאים השוניםבנושא וידע 

ממודרת, כמו מבוגרים לא מפני אוכלוסייה שונה מהם, שהוגדרה כאוכלוסייה  הביעו חשש

כתוצאה מכך לא קיבלו האוכלוסיות ה"ממודרות" מענה  המבקרים במעון יום.עצמאיים 

גם האוכלוסייה המוכרת למתנדבים לא קיבלה את מגוון ההתייחסויות הנדרש לשם  .מספק

על הרשות כמנוף לחץ  שימשו קבוצות הפעילים, עם זאת. ערעור אורח החיים היושבני

קיים ולשפר את התנאים הסביבתיים לביצוע הפעילות, לרבות בניית מגרשים המקומית ל

ועדת ההיגוי היישובית, למרות תשומת הלב הניכרת שהוקדשה  .ומסלולי הליכה ותחזוקתם



לא נתפסה בקבוצות המיקוד כגורם משמעותי שתרם להיקף ולהתמדה של  ט,פרויקב לה

ומעלה  60גופנית של מבוגרים בגיל  עילותההכוונה האישית לפתפקיד  המשתתפים בפעילות.

  .שלמעשה לא הובא לכלל מימוש בשטח, רהתכנית ההכששל שלב הראשון בהיה יעד מרכזי 

גישות ארגוניות ותפיסות שונות לשלב +ספורט הוא מאמץ חשוב שנועד 60פרויקט , לסיכום

ת הגופנית ומגוון משמעותית של היקף הפעילו שהוביל להגדלה להכשרה ולהפעלה של מתנדבים,

יש לציין את מימוש ואת המינוף של יעדים לפיתוח תכניות הפעילות  .הפעילות במתנ"סים

הגופנית, שבוצעו על ידי קבוצות המתנדבים בהיקף שמעבר ליכולותיהם של רכזי התכניות. 

הצלחה זו נעוצה בקשר הבלתי אמצעי של המתנדבים עם הציבור ביישוב ועם מקבלי ההחלטות. 

. יש להמשיך להתגבר על חסמים אלו דרכיםהלך הפרויקט זוהו קשיים ביישום המודל והוצעו במ

לבחון פתרונות שונים במסגרת פרויקטים המשכיים, על מנת לממש את ההמלצות ולנסות לקדם 

 .את הפרויקט
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 רקע עיוניא. 

ה )איור ינצפה שינוי משמעותי מאוד במבנה האוכלוסי 21-המאה הוראשית  20-הבשלהי המאה 

ואילך צפוי  65ה מגיל ינתונים שנאספו בקנדה, מצביעים על כך שפלח האוכלוסילדוגמה, . (1

 לכך . נוסף(1)איור א.  הימסך האוכלוסי 25%-ל 12.5%-מ 2040-ל 2000להכפיל את עצמו בין 

 (. 2א. )איור  1966לעומת  2021בשנת  65בגיל  בתוחלת החיים השיוריתה בכחמש שנים יצפויה עלי

 

 ובתחזית לעשור השלישי  20-בסוף המאה ה ה בקנדהי: התפלגות האוכלוסי1א.איור 

 (Statistics Canada Online; Oreopoulos & Vaillancour, 1998) 21-במאה ה

 

 (Gunderson, 1998)  65: תוחלת חיים בגיל 2א.איור 
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 10%-כ, שהם נפש 700,000מעט מעל  2007בשלהי ומעלה  65ושבים בני בישראל היה מספר הת

מאוכלוסיית המדינה. קצב הגידול של אוכלוסייה זו הוא כפול מזה של כלל האוכלוסייה. קצב 

ועומד על  ,בכלל מהיר עוד יותר מזה של סך אוכלוסיית המבוגרים 75בני  מבוגריםהגידול של 

לטובת  60:40-נשים באוכלוסייה זו הוא כבין ין גברים ל. היחס ב6%גידול שנתי ממוצע של 

 (. 2008הנשים )ברודסקי, שנור ובאר, 

סובלים  ומעלה 65אין זה סוד שהיכולת התפקודית יורדת בהדרגה עם ההזדקנות. מבוגרים בני 

היצרות וחוסר גמישות ריאה, הכוללת -לבהבשכיחות גבוהה מירידה תפקודית של מערכת 

וסכנה  ,בכל עשור 15%–5%ה בלחץ הדם, ירידה ביכולת אירובית מרבית של בעורקים, עליי

 1.2-במסת השריר )אטרופיה( בכממוצעת ירידה  יש לכך נוסף .לפיתוח מחלות לב וכלי דםמוגברת 

ועקב כך ירידה בכוח ובמהירות  ,ק"ג לעשור בין העשור החמישי לתשיעי וירידה באיכות סיבי השריר

פעה זו תשפיע בין היתר על היכולת להגיב במהירות לשינויי מנח ולסכנה . תוכיווץ השרירשל 

 לשסכנה גורמת לו ,החל מהעשור השלישיניכרת חוזק העצם בו העצם רידה במסתימוגברת לנפילות. 

עלולות מה שמביא לנפילות ה כמו כן חלה ירידה במהירות התגובה והתנועה, .פיתוח אוסטיאופורוזיס

ריאה ולהגברת -לבהפוזים ממושכים, אשר יגרמו לירידה נוספת בתפקודי להוביל לשברים ולאש

תופעה נוספת השכיחה בגיל   .(Shephard, 1997; 2002)  הסיכון לירידה תפקודית ולתמותה

המבוגר היא ירידה בתפקוד המערכות הניהוליות )אקזקוטיביות( הקשורות בהפניית קשב, 

יכולתם של  פוחתת בהדרגה . כתוצאה מכךאחרות תומשימתי-ת רביופעילוובקבלת החלטות ב

מבוגרים לבצע פעילות כגון הליכה למוסדות ציבור, דת וחברה בקהילה, נשיאת משקל של סל 

עלולה לגרום לתלות . הירידה ביכולות אלו קניות, ואפילו ביצוע הליכה ומעברים בתוך הבית

 תפקודית במטפל או בבני משפחה. 

ובראשם דיכאון וירידה  ,יש שיעור גבוה של תסמינים פסיכולוגייםנוסף לתסמינים הגופניים 

 במצב הרוח. לבדידות החברתית חלק ניכר בפיתוח דיכאון. בקרב אוכלוסיית המבוגרים בישראל

קרוב ו 74–65בקרב גילאי  40%-קרוב להוא שיעור המרגישים בדידות מדי פעם או לעתים קרובות 

-בכלל האוכלוסייה. רק כ 30%ת שיעור ממוצע של מעט מעל לעומומעלה,  75בקרב גילאי  50%-ל

 80%-בהשוואה לטובה מאוד, כבישראל תופסים את בריאותם כטובה או ומעלה  65מבני  40%

   (.2008, ואחרים)ברודסקי  התופסים את בריאותם ככזו ,מכלל האוכלוסייהבקירוב 

בהם צפויים הזקנים לתלות שים ה הדרמטית בתוחלת החיים בולט במיוחד היקף השניהעלי לאור

עליית תוחלת החיים בגיל המבוגר מגדילה את משך הזמן של החיים בתנאי מוגבלות תפקודית. 

 American College of Sports) תפקודית, ומקטינה מאוד את איכות החיים בתקופה זו

Medicine, 1998; Katz, et al., 1983; Spirduso & Cronin, 2001;)מגולמת . המשמעות ה

ה המבוגר הנזקק לתכניות קהילתיות עולה באופן משמעותי, יבנתונים אלה היא שפלח האוכלוסי

מותאמים לצרכיו. כמו כן יש להניח שחלק ניכר רבים יותר הובאופן טבעי זקוק לשירותים 

ה זו יהיה בעל מוגבלות תפקודית, עובדה שתגדיל את הדרישה לשירותים מותאמים. ימאוכלוסי

ואילך  65מציג את שיעור תוחלת החיים השיורית עם תלות תפקודית ובלעדיה מגיל  3 א.איור 

 בקרב גברים ונשים.
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 )עמודות אפורות( תלות תפקודית : תוחלת חיים שיורית לגברים ונשים עם 3א.איור 

  ( ,.1983Katz Brach, Branson, et al))עמודות שחורות( ובלעדיה 

 

אוכלוסייה עבור הה הבוגרת מאשר יאוכלוסירבה יותר עבור ההפעילות הגופנית בקהילה תרומת 

, שכן השלכותיה של הפעילות הגופנית לשימור היכולת התפקודית חשובות במיוחד הצעירה יותר

בלם משמעותי  יולוגיות שעשויות לשמשזמיוחסות השפעות פיפעילות הגופנית ל .בגיל המבוגר

מחקרים אפידמיולוגיים רבים מצביעים על כך  שנצפים בגיל המבוגר.בים מהשינויים מאוד של ר

אנשים מבוגרים העוסקים בפעילות גופנית באופן קבוע מגיעים להישגים בשיעור דומה לזה של ש

יעיל שאימון גופני בגיל המבוגר  יש עדויות לכך לכך נוסף. בעשרות שנים מגילםם יצעירשאנשים 

באמצעות אימון מבוקר ומדורג בן שלושה ש יולוגיים מיטיבים. למשל נמצאזפי להשגת שינויים

, שתואמים 20%בהיקף של  תהשרירי והתפוקהחודשים ניתן להרחיב את כושר הולכת החמצן 

 . (Shephard, 1997)שנות חיים  20כדי עד לל"הצערת" שיעור התפקוד 

עם הגיל, פעילות גופנית נמרצת מגנה  נוסף להיותה גורם מגן בפני הירידה התפקודית הצפויה

גורם משמעותי למניעת פציעות הנגרמות מנפילה בקרב . היא גם שבריםו בפני מחלות לב, סכרת

שלעתים אין ממנה  ,אנשים מבוגרים, ובאופן זה להקטנת השיעור של ירידה תפקודית אקוטית

 ,American College of Sports Medicine, 1998; Spirduso & Cronin) חזרה לתפקוד הקודם

כמו כן יש ביכולתה של הפעילות הגופנית לשפר את תחושת הרווחה בגיל המבוגר ולהקטין . (2001

 1861. למשל, במחקר אפידמיולוגי עדכני במדגם בן (Taylor et al., 2004)את התמותה 

 ,Stressman)  70שנים מגיל  8אחוזים בטווח של  15-ל 27-משתתפים נמצאה ירידה בתמותה מ

Hammerman-Rozenber, Cohen, Ein-Mor, & Jacobs, 2009.)                                                                                                   
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חישובים של ת. וכלכלי ותמובן שלכל ההשפעות המיטיבות של הפעילות הגופנית יש גם השלכ

במסגרת מעקב בן חמש שנים אחר מבוטחים בביטוח  ות הברית, שנערכוצגורמי בריאות באר

למבוטחים דולר  6,780מצביעים על עלות נמוכה יותר בשיעור של , Medicare הבריאות

 National) המשתתפים בפעילות גופנית קבועה לעומת מבוטחים המנהלים אורח חיים יושבני

Blueprint Project, n.d.) . 

אינם ששים לפעילות גופנית. רבים מן המבוגרים  ,על יתרונות הפעילות הגופניתהידוע למרות כל 

 –65מהנשים גילאי  25%-מהגברים ו 31%-כרק במחקרים של משרד הבריאות האמריקני נמצא ש

-שיעור זה יורד ל 75פנאי. מעל גיל שעות המשתתפים בפעילות גופנית קבועה ב צות הבריתבאר 74

 U.S. Department of Health and Human Services) נשיםקרב ב 14%גברים ורק קרב ב 25%

ומעלה המשתתפים פעמיים בשבוע ומעלה באימון כוח הנדרש  75. יתר על כן, שיעור גילאי (2005

 (Centers for Disease Control, 2004) 10%לשימור רמת התפקוד הגופני איננו עולה על 

 2003/2004כזית לסטטיסטיקה )למ"ס( משנת על פי סקר בריאות לאומי של הלשכה המר

עוסקים בפעילות גופנית שלוש פעמים  ומעלה 65מגילאי  41.3% ,(2009, שנור ובאר ,)ברודסקי

מכלל האוכלוסייה  28.7%-דקות רצופות או יותר, וזאת בהשוואה ל 20הנמשכת בשבוע או יותר 

הפעילים גופנית בתנאים ומעלה  75 , הנתונים מצביעים על כך ששיעור גילאימזאתהבוגרת. יתרה 

 באופן משמעותיטובים  2003/4בסקר  הממצאים. 40.9%ועומד על אך במעט, שלעיל יורד 

שהצביע על  ,(2002, ואחרים)ברודסקי מהממצאים שהתפרסמו שש שנים לפני כן בסקר דומה 

, אך הברית צותנתונים אלה טובים בהרבה מאלה של אר. 65פעילים מעל גיל  35.6%שיעור של 

. כיום להרבה יותר מהקייםטובים, והשאיפה היא להגדיל את שיעור המשתתפים די עדיין אינם 

 גבריםבהשוואה לבלבד  35.3%שעומד על  ,בייחוד יש לשפר את שיעור ההשתתפות בקרב נשים

במסגרת דוח הבריאות הלאומי שהתפרסם על ידי המרכז הלאומי לבקרת מחלות  (.49.1%)

שיעור הפעילות הגופנית של מבוגרים במגזר את  , המציגים2008ווח על ממצאים משנת (, ד2011)

היהודי והערבי בנפרד. ממצאים אלה מעניינים מאוד ומצביעים על הפער בין האוכלוסיות. בקרב 

 35.8%-גברים ובקרב  44.8%ומעלה היה  65גילאי בקרב המגזר היהודי שיעור הפעילים גופנית 

 נשים. קרב ב 3.9%-גברים וקרב ב 24.1%לו במגזר הערבי, נשים, ואיקרב ב

מאלו שעוסקים בפעילות  66.5%בישראל.  בני הגיל המבוגרהליכה היא הפעילות המועדפת על 

הפעילות הפופולרית פעילות זו היא נשים( דיווחו שהם נוהגים ללכת.  60%-גברים ו 73%גופנית )

ת על ות המועדפות נוספות גופנייום לכן. פעילוהקבוצות שפורטו קוד-ביותר גם בקרב כל תת

מהנשים(,  56%מהגברים ואצל  34%התעמלות או ריקוד )אצל  ןה בני הגיל המבוגראוכלוסיית 

מהגברים ואצל  12%מהנשים( ורכיבה על אופניים )אצל  14%מהגברים ואצל  16%שחייה )אצל 

ת, נוסף ות המועדפיוהפעילו התעמלות וריקוד הן ומעלה 80בני  בקרבבלבד מהנשים(.  4%

 .(2009)ברודסקי, שנור ובאר,  סוגים אחרים של פעילות גופנית לא מוזכרים בסקר להליכה.

להימנעות מפעילות גופנית בגיל המבוגר. ממצאים מחקריים מצביעים סיבות שונות ניתן לייחס 

סר רצון להתאמן, יתרונות הפעילות, בריאות לקויה, חועל חסמים אישיים כגון חוסר ידע על 

וחסמים סביבתיים כגון מתקנים שאינם מתאימים, תחבורה לקויה, חוסר ביטחון בהגעה למקום 

מקום לנוח במהלכה  העדרהתאמה של הפעילות ו-, איתמיכה חברתית, מחיר יקר העדרהפעילות, 
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(Schutzer & Graves, 2004; Wallace & Lahti, 2005) . רמים גועם זאת מציינים החוקרים גם

פעילות גופנית. בין היתר הוזכרו מצב בתומכים, כלומר גורמים המעודדים את הזקן להתחיל 

למשל בקרב נשים  ,, תמיכה חברתית(Cohen-Mansfield,  Marx, & Guralnik, 2003) בריאותה

 . (Schutzer & Graves, 2004) , וידע על גורמי בריאות(Estabrooks & Carron, 1999)מבוגרות 

               

 מוטיבציה להשתתפות בפעילות גופנית

בתחום בשינוי התנהגות להשתתף לצורך בדיקת הגורמים המשפיעים על שיעור ההיענות 

 International) בריאות נהוג להשתמש במודל של תפקוד ומוגבלות של ארגון הבריאות העולמיה

Classification of Function and Disability: ICF, WHO, 2001)  .הכבסיס תאורטי-ICF 

מורכבת בין  םכתוצר של מערכת יחסימצד שני,  ומגבלה בתפקודמצד אחד תפקוד חסון מתאר 

 המודלבמרכז . (4א. איור  ו)רא הקשורים בחיי הפרטהגורמים הסביבתיים לבין המצב הבריאותי 

מבני  ים: )א(מוגבלויות ומצבים כרוני עםבריאות אנשים מ ושפעיםמהם יתחומה שלוש מצויים

אובדן או חריגה במבנה או בתפקוד , ליקויכל  – (body functions and structures) וותפקודיהגוף 

האדם של יכולת ומגבלות  –( activity)הפיזיולוגי, האנטומי ו/או הפסיכולוגי של הגוף; )ב( פעילות 

מעורבות של האדם רמת ה –( participation) פעילויות בחיי היומיום; )ג( השתתפות לבצע

 מושפעיםשלושת תחומים אלו . והחברה קהילההוהמחסומים העומדים בפניו בהשתתפות בחיי 

(. גורמים הקשריים הם 4 א. ית איורתבתחראו ( )contextual factors) הקשרייםמגורמים  גם

ורמים ( וגenvironmental factorsגורמים סביבתיים )תכונות העולם הפיזי, התרבותי והחברתי( )

, הקשורים לאישיות הפרט )גיל, גזע, מין, השכלה, סגנון חיים, (personal factors) אישיותיים

כיווני, כל הגורמים שצוינו -הוא דו ICF-כיוון שמודל ה .סגנון התמודדות, תחביבים, סביבת גידול(

   .(4א.  עליון של איורה חלקוראו ) לעיל משפיעים אף הם על מצבו הבריאותי של האדם

 הסיווג הבינלאומי של תפקוד, מוגבלות ובריאות :4א.איור 
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עם מודלים פסיכולוגיים נוספים כגון תורת הלמידה החברתית, תורת ההתנהגות המתוכננת,  ICF-מודל ה

ית יושמו למודל אחד שנקרא עמדות, השפעה חברתית ותחושת מסוגלות עצמ ,והמודל הטרנסתאורטי

(Attitude, Social Influence and Self-Efficacy ASE: De Vries, Dijkstra, & Kuhlman, 1988,)  

 .5 א. שמוצג בשינויים קלים באיור

 

 der Ploeg et al., 2004  van: מודל מוטיבציה לפעילות גופנית על פי  5א.איור 

 

 ם במודל:להלן הגדרת המושגים המתוארי

הם גורמי הקשר סביבתיים )כגון זמינות תחבורתית, נגישות פיזית של  חסמים ומקדמים .1

מין( ו הסביבה והציוד, ידע וסיוע מקצועי וחברתי( או אישיים )כגון זמן, כסף, מוטיבציה, גיל

  חוסמיםשתווכים את הגורמים האחרים או כממקדמים שהיכולים להשפיע כמתווכים 

 אותם. 

קטיבית של הבריאות כפועל יוצא יקטיבית והסובייזוהי הרמה האובי יאותמצב הבר .2

 .פגיעהאו מה מהמחלה

על היחיד. סוכנים חברתיים יכולים זוהי ההשפעה שיש לסוכנים חברתיים  השפעה חברתית .3

 הציבור.או  משפחה, ידידים, עמיתים, אנשי מקצועלהיות בני 

לפני ההשפעות של כל כלפי פעילות גופנית,  שיש ליחיד ,הבסיסית ,זוהי הדעה האישית עמדה .4

 הגורמים האחרים.

ובכלל  ,זוהי האמונה ביכולת להגשים את המשימות שהיחיד לוקח על עצמו מסוגלות עצמית .5

 זה הפעילות הגופנית

 גורמים אישיים גורמים חברתיים

 פעילויות )מיומנויות( פות בפעילותהשתת

 עמדה

 כוונות התנהגותיות

 מצב בריאות
 עצמית-מסוגלות

 חסמים ומקדמים

 השפעה חברתית

 מבנה ותפקוד גופני

 חסמים ומקדמים
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לביצוע בנוגע  – או לא לוקח –לוקח על עצמו היחיד ההחלטה ש הן כוונות התנהגותיות .6

ציוד )לבוש, אמצעי אימון, רכישת כגון  ,בפעילות הגופנית המשימות ההתנהגותיות הקשורות

 .תהליך הרשמה למרכז ספורטביצוע  או אופניים(

 

 שינויהתנהגותיות לאסטרטגיות קוגניטיביות ו

ישיגו את התוצאות התפקודיות הנדרשות, יש להבטיח  בריאותכדי שהמשתתפים בתכניות 

עורי השתתפות גבוהים יתתבטא בש . המוטיבציה המתמשכתלפעילותמתמשכת מוטיבציה 

בפעילות המוצעת מחד גיסא, ובשינוי אורח חיים לפעיל יותר באופן עצמאי מאידך גיסא. אחד 

הנמוכה והתמיכה הישגים בתחומים אלה הוא המוטיבציה  גורמים העיקריים המגביליםה

גופנית צריכות לא . לפיכך תכניות הפעלה (Roberts, 2001)פעילות גופנית פי לכבציבור הקיימים 

כוח אדם מיומן, אלא גם לעודד שינוי במשתנים המשפיעים על המוטיבציה. ו רק להציע מתקנים

תכניות בתחום שינוי התנהגות בריאותית נעזרות כיום במודלים של פיתוח מוטיבציה כגון המודל 

 Neupert, Lachman)  (Self-efficacy) תאורטי של מוכנות לשינוי, מודל מסוגלות עצמית-הטרנס

& Whitebourne, 2009) תורת הפעילות המתוכננת ועוד, כדי להגדיר ולבקר גורמים העשויים ,

 ,Dishman, 1994; King, 1997; Shephard) מניעת נשירה מהתכניתעל להשפיע על התמדה ו

1994) . 

 

לשינוי בין היתר מוצעות מבחר אסטרטגיות קוגניטיביות והתנהגותיות בהתאם לשלב המוכנות 

 ,Grodesky, Kosma, & Solmon, 2006; Marcus & Forshyth) בו נמצא המשתתף בתכניתש

 שלב המוכנות לשינוי.על פי מתוארות דוגמאות של אסטרטגיות להלן, ש 1 א. בלוח. (2009
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 : אסטרטגיות קוגניטיביות והתנהגותיות המיושמות במודל המוכנות לשינוי1א.לוח 

 שינוילהמוכנות שלב  פירוט 

 אסטרטגיות קוגניטיביות

עילות פעל עידוד הקריאה והחשיבה  הגדלת הידע
 גופנית

 מוכנות לצורך בשינוי-קדם

פיתוח ההכרה בסיכונים של העדר  מודעות לסיכונים
 פעילות גופנית

 מוכנות לצורך בשינוי-קדם

מודעות להשלכות על 
 החברה

 פעילות גופניתי העדר כעידוד ההכרה 
 סובביםמשפיע על ה

 מוכנות לצורך בשינוי-קדם

פיתוח ההכרה ביתרונות האישיים של  הבנת היתרונות
 פעילות גופנית

 מוכנות לצורך בשינוי

הכרת ההזדמנויות השונות להשתתפות  מודעות להזדמנויות
 פעילות גופניתב

 מוכנות לצורך בשינוי

 אסטרטגיות התנהגותיות

ופה בעת חרדה, כחל פעילות גופניתעידוד  הצעת חלופות
 חשק-עייפות, ואי

 מוכנות לפעולת שינוי

מציאת בן זוג, בן משפחה, ידיד שותף  תמיכה חברתית
 פעילות גופניתל

 מוכנות לפעולת שינוי

מציאת דרכים למתן פרס עצמי על  חיזוק עצמי
 פעילות גופניתהשתתפות ב

 מוכנות לפעולת שינוי

ויבות פיתוח הבטחות, תכניות ומח מחויבות עצמית
 פעילות גופניתמתמשכת ל

 התמדה בפעולת שינוי

 פעילות גופניתמזמנות ל הכרת תזכורות אזכור עצמי וזמינות
 כגון נעליים במכונית

 התמדה בפעולת שינוי

 

נמצאכי אלה שהציגו תחושת  צות הבריתבמחקר שנערך לאחרונה בקרב מבוגרים במרכז אר

, היו בעלי סיכויים גבוהים גופנית ר חצי שנת פעילותמסוגלות עצמית ואמונות שליטה גבוהות לאח

 ,Neupert, Lachman, & Whitboourne) חודשי פעילות 12-ו 9פעילות לאחר ביותר להמשיך 

. לפיכך יש להניח כי לפיתוח תחושת המסוגלות העצמית תפקיד משמעותי בקיבוע השינוי, (2009

 לגרום לפיתוח תחושה כזו.  וכי על התכניות העוסקות בהפעלת האנשים המבוגרים

 

  השתתפותהגברת הלהשימוש במתנדבים לקידום שינוי ו

-שישמשו כמדריכים, בשנים האחרונות דווח על תכניות שונות המנסות לערב מתנדבים מבוגרים

הן הסיבות לכך חלק מגופנית. הפעילות ההגברת לשינוי התנהגות בריאות ולתכניות ב עמיתים

מודל המשמשים חברתי של עמיתים -ת מתנדבים והיתרון הפסיכוהיתרון הכלכלי שבהפעל

לבנות תכנית גורם תמיכה לשינוי. במחקר מקיף הצליחו אמריקנים ובכך משמשים  ,הזדהותל

 100-ל . בתכנית ההכשרה עסקו קרובעמיתים מבוגרים 150-הכשרה שבה השתתפו קרוב ל

תכנית ביצוע גמישות. לאחר במשקל ו שיוויבכוח, באימון מאמנים מקצועיים בהדרכת שיעורים 

עלה באופן יחסי למספרם על המעבירים שיעורים המדריכים העמיתים  שמספרההכשרה נמצא 
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ה ילאוכלוסיפעילות גופנית  בסיוע המדריכים העמיתים, תוכנית זו ספקה .המקצועייםהמדריכים 

 . (Layne et al., 2008)במרכזים קהילתיים ובבתי אבות  97–50מבוגרים גילאי  2,217של 

במהלך השנים האחרונות פותחה באוטגו, ניו זילנד, מערכת שלמה של הכשרות מקומיות 

במטרה למניעת  ,המיועדת למדריכים ולמובילי פעילות מתנדבים לפעילות גופנית בגיל המבוגר

נפילות ולקידום בריאות. המערכת כוללת סדרת קורסים שחלקם מקנה דירוג מקצועי וחלקם 

, אחדים ונטרי לחלוטין, שנמשכים מיום וחצי )למשל קורס ראשון למתנדבים( וחלקם ימיםוול

בסיוע ומעלה  80. הפעלת מבוגרים בני כלשהי לספק הכשרה בסיסית ממוקדת במטרהומטרתם 

 והתשתית העובדתית להצלחתה מתועדת.  ,מדריכים שאומנו במסגרות אלה נבדקה מחקרית

 ההכשרה, חומרי ההכשרות ותיעוד התוצאות באתר קורסיעל לצפות במידע  אפשר

http://www.laterlifetraining.co.uk/ . 

שנועדה להפעלה בקהילה בקרב  ,CHAMPSתכנית  ,בד בבד פותחה בסן פרנסיסקו, קליפורניה

. , בכללן מוגבלים בתנועהMedicareמלכתי מקבלי ביטוח הבריאות המשל  אוכלוסיות יעד שונות

מכוון שירות של וכן עוץ ומעקב טלפוני, יבשיטות שונות, ביניהן ישימוש  נעשה התכנית במסגרת

של  והתנהגותאחר לאחר מכן  לעקוב, ואדם בגיל המבוגרלפעילות את ההתאים שתפקידו לאישי 

במטרה להגדיל את ההיצע של  ראנשים בגיל המבוגמקבל הייעוץ. שיטות אלו עומדות לרשות 

תחושה של תכנית תפורה לפי  בני הגיל המבוגר. בדרך זו מוענקת לפעילויות לבחירה אישית

מגוון השירותים על מדגים את המבנה של תכנית זו  6איור אישיים. הם הרכיוצעל פי ו יהםמידות

 המשמשים במסגרתה.

איש בקבוצת  173מתוך . רתבמחקר הערכה עם קבוצת ביקו לוותה II CHAMPSתכנית 

 90–65במהלך שנת מחקר מלאה. המשתתפים היו בני בפעילות גופנית השתתפו  164ההתערבות, 

מתוכם נשים. המחקר הוכיח כי מההשתתפות בתכנית יצאו נשכרים במיוחד  66%שנה, 

 ריםמבוג( ג)-ו ;נשים( ב) ;בעודף משקל ניכר מבוגרים( אמשתתפים שהשתייכו לשלוש קבוצות: )

 487-ההצלחה נמדדה על סמך הוצאת כמות קלוריות שבועית, שעלתה בממוצע בומעלה.  75בני 

קלוריות לשבוע בקרב  687-קלוריות לשבוע בקרב העוסקים בפעילות גופנית מתונה וקלה וב

בין שתי קבוצות ההבדלים העוסקים בפעילות גופנית אחרת. בקבוצת הביקורת לא חלו שינויים. 

נמצאו משמעותיים ין עצמן ולבין קבוצת הביקורת שלא השתתפה בתכנית הפעילות לב

  . (Gillis, Grossman, McLellan, King & Stewart, 2002)סטטיסטית 

 

 

http://www.laterlifetraining.co.uk/
http://www.laterlifetraining.co.uk/
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 מודל רעיוני לפיתוח התכנית ששימש CHAMPS: תיאור מודל 6א. איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ת של פעילות למבוגרים, לרבות בתחומי בישראל נעשה עד כה שימוש במתנדבים במסגרות שונו

האגודה לפיתוח שירותים  -הפעילות הגופנית. פעילות זו מבוססת בעיקר על התכניות של אש"ל 

במסגרת הפועלת במסגרת ג'וינט ישראל. תכניות אלה כוללות הכשרת מתנדבים  – למען הזקן

מכשירי כושר הובלת שימוש ב ,פטנקהליכה נורדית, נאמני הליכה, תוכנית חי"ל )חיים לשנים(, 

לביצוע שגם מנחה את המבוגר בדרכים ווי משקל יהכשרה לתפקיד בודק ומאתר בעיות ש, ובטבע

וכוללות הכשרות יישוביות, אחדים ההכשרות הן בנות ימים .  לווי משקיתרגול עצמי לשיפור ש

ה היא הוותיקה תכנית הכשרת נאמני ההליכהשתלמויות תקופתיות. ביניהן אזוריות וארציות, 

-כ עד כההכשירה היא , , שהנושא המרכזי בו היה הליכה1999מאז יום הזקן הבינלאומי . שבהן

" לתקופה מוגבלת חונכיםלשמש מעין "הוא תפקידם  .קבוצתייםאישיים ונאמני הליכה  4,000

 גיוסשיווק ו
 פרסום בידיעונים ומקומונים -
 אספות הסברה -
 עלונים פרסומיים  -
 מפה לאוזן -
 ומיתברדיו ובעיתונות המק -

 מסמכי קליטה
 שאלון פרטים אישיים -
 שאלון פעילות גופנית -
 סינון בריאותי )לאפיון רמת סיכון( -
 כתב שחרור מאחריות על נזקים -
 אישור רפואי  -
 לרופא  קליטה מועבר טופס -  
אישור רופא )במקרה של סיכון גבוה(  -  

 אישור רופא  
-  

 פעילויות 
אימון בריאותי מותאם  -

 פעם בשבוע שישיםלק
אימון בריאותי במים פעם  -

 בשבוע
 קבוצת הליכה -
חוגי פעילות מתאימים של  -

 המרכז הקהילתי

מקדמי פעילות 
 ומשמרי פעילות 

חוברת הסבר למשתתפים  -
)הנחיות בטיחות, רשימת 

פעילויות ואירועים, מאפייני 
התכנית, טופס לניטור לחץ 

 דם, לוח חודשי( 
התחיל, סדנאות )כיצד ל -

בטיחות באימון, יצירת 
תכנית אימון מאוזנת, ניהול 

 לחץ, תזונה, זיכרון(
בדיקות כושר בראשית  -

התכנית ולאחר שישה 
 חודשים

 ניטור לחץ דם -

 תמיכות
 תזכורות טלפוניות -
 ארגון נסיעות משותפות -
 מודלים להזדהות -
 כרטיסי ברכה -
 השתתפות נכדים -
התעניינות טלפונית במי  -

 שלא מגיע לכמה מפגשים
 אירועי שיא -
 תעודות השתתפות -
 טיולים  -
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כנס ל נקווי המשישאיתור בזמן ולהפעיל אנשים שטרם התנסו בהליכה ומעוניינים להתנסות בכך. 

 נאמנים. 500-הוכשרו לנושא זה כ ועד כהשנה,  12-בצורה מסודרת לבדיקות הסינון לפני קרוב ל

 נאמנים. 800-ומאז הוכשרו כ ,שנים חמשלפני כ תמסודרבצורה הפטנק נכנס 

 הוכשרוך הכול סב. ת ההכשרות למתנדביםברשימצעיר ביותר מתקני כושר בטבע הוא הנושא ה

יש לזכור שכל הנאמנים הללו הם אנשים  נאמנים. 220-כידי אש"ל על בצורה מסודרת עד כה 

ההפעלה של הנאמנים שהיקף ומשך הפעילות שלהם תלוי במצב בריאותם האישי.  ,מבוגרים

   מתבצעת ישירות על ידי הרשות המקומית או באמצעות העמותה למען הקשיש ביישוב.

ית בניו זילנד, שאף היא עושה שימוש ומהתכנ CHAMPSהרציונל לתכנית שלפנינו ינק מתכניות 

 . יועץ אישי לפעילות גופנית לגיל המבוגר כחלק מהשירות הניתן על ידי ביטוח בריאות ממלכתיב

 ץ לארץשני המרכיבים החדשניים המרכזיים בתכנית המוצעת שנגזרו מהתכניות הקיימות בחו

 אלה:הם 

. ייעוץ זה יבוצע על ידי איש המבוגר האדם בגילייעוץ אישי התפור לצרכים הפרטניים של )א( 

תפקידו להסביר ללקוחות הפוטנציאליים מה . רכז הספורט –מקצוע בתחום הפעילות הגופנית 

  סרון בכל תחום פעילות.יהיתרון והח

לבין  האדם המבוגרקבוצת מתנדבים, שתפקידה לשווק את הפרויקט ולהמשיך ולתווך בין )ב( 

בני אחרים  אנשיםעניין בקרב ויצירת שם גירוי וצת תמיכה לשמש קב. קבוצה זו גם תהקהילה

לרכז הספורט לשם הכוונה . הם יפנו אותם לעסוק בפעילות גופנית באופן קבועהגיל המבוגר 

, תמיכה דוגמה אישיתעל ידי  הפעילות החדשהבשימור ויסייעו לפעילות מותאמת באופן אישי, 

 . ועידוד

על מערך של השתלמויות שתפקידו להכין נית החדשה מבוססת גם התכבדומה לתכנית בניו זילנד 

שיתוף פעולה בין המחלקה לאדם המבוגר בתכנית נוצרה ה את המשתתפים בתכנית לתפקידם.

   שני השותפים ניסיון עשיר בהפעלת מתנדבים מבוגרים בקהילה.. לאש"ללבין בחברת המתנ"סים 
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 שיטת הפרויקטב. 

 השותפים בפרויקט

 תוהמבצע (יתרפרנטאחראית העיקרית )ההיא הזרחים בוגרים בחברת המתנ"סים המחלקה לא

אחת ומעלה.  60מקדמת תכניות להשבחת שירותי הפנאי והחברה לגילאי של הפרויקט. מחלקה זו 

"קהילה תומכת", המיועדת לאפשר לאנשים מבוגרים להמשיך ולהתגורר  מתכניות הדגל היא

בשנים האחרונות, בשיתוף המוסד הוקמו  לכך נוסףושלומם. אבטחת ביטחונם כדי בקהילה, תוך 

-קהילתית במתנ"סים רבים ביישובים יהודיים ולא-לביטוח לאומי, קבוצות ליזמות חברתית

  ומבצעותמיזמים שונים למען הקהילה יהודיים. קבוצות אלה, המבוססות על מתנדבים, מתכננות 

 . אותם

תה למנף את המודל שפותח על בסיס קבוצות יהי לאזרחים בוגריםהשאיפה של המחלקה 

קידום חברתי המתנדבים כדי לשדרג את מערך הפעילות הגופנית לאנשים מבוגרים כאמצעי ל

פעולה עם המחלקה לספורט בחברת לאזרחים בוגרים תפה המחלקה ילצורך זה ש ובריאותי.

לצורך  ,ריא באש"לכן שיתפה פעולה גם עם המחלקה לקידום בריאות ואורח חיים בהמתנ"סים ו

עוסקת בפיתוח  . מחלקה זוומעלה 50פיתוח הידע הספציפי הדרוש לפעילות גופנית עם גילאי 

לקיים אורח חיים בריא, לשמור ולנצל טוב  בני הגיל המבוגרלשירותים המסייעים של ובביסוס 

 עצמאות של האדם המבוגר,את הלהבטיח יותר את העתודות התפקודיות העומדות לרשותם, 

ולהקטין את שיעור התחלואה הכרונית. למטרה זו מתקיימים ימי עיון,  ,להקטין את תלותו בזולת

כמו כן הופקו השתלמויות לאנשי מקצוע והדרכות שונות למתנדבים, לרבות נאמני פעילות גופנית. 

עלונים שניתן לקבל ללא תשלום בנושאים שונים הקשורים בקיום פעילות בריאות בגיל המבוגר, 

צעידה בהנאה", "פעילות גופנית בגיל המבוגר", תרגילים לשיווי משקל" ""כל אחד יכול",  גוןכ

 ועוד.

 השותפות בין מסגרות אלה נבנתה מתוך הידע והניסיון של כל אחד מהגופים: 

היא תבחר את המתנ"סים המבצעים  .חברת המתנ"סים תהיה המבצע העיקרי של הפרויקט .1

 .ותמנה רכזים לניהול התהליך

, ומסייעת במימון ה המקצועית בתחום הדרכת המתנדביםיאש"ל מספקת את המטרי .2

  ההדרכה.

תושבים. במסגרת הפרויקט  10,000סוכם שהפרויקט יופעל במסגרת יישובים בעלי סדר גודל של 

גם רכז הספורט היישובי. כמו כן הוחלט לבחור יישובים מאזורי ו רכז הספורט של המתנ"ס יפעלו

 מתנ"סים. 12הוחלט על מסגרת של ך הכול ון, אך לא מאזור ירושלים והדרום. בסהמרכז והצפ

רעיון את  החלה לפרסם ולשווקחברת המתנ"סים + ספורט", 60לאחר קביעת שם התוכנית: 

מיון קפדני בחרה לאחר  ,מתנ"סים שהביעו עניין 25מתוך . הפרויקט בקרב היישובים המתאימים

 .2009להתחלת פעילות בקיץ  מתנ"סים 12ועדת מיון בעזרת 
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 תיאור הפרויקט

לבין בסיס לרעיון של שיתוף פעולה ארגוני בין חברת המתנ"סים שימש מודל השימוש במתנדבים 

שנועד לשלב ומעלה,  60אש"ל במסגרת פרויקט לפיתוח שירותי פעילות גופנית למבוגרים גילאי 

 בין שתי מסגרות תמיכה:

 .די רכזי איתורשירות של הכוונה אישית על י .1

 על ידי קבוצת מתנדבים. שלהם וליווי הפרויקט בקרב המתאמנים שיווק  .2

שעל אותם אנשי צוות שיעסקו בהכוונה יהיה לקבל  הייתה בשלב ההיערכותהנחת העבודה 

, ואילו המתנדבים יקבלו הכשרה מקפת יותר שתאפשר להם לבצע משימה זו ארציתהכשרה 

רכז  :המשתתפים פורט בהצעת הפרויקט כמיועד להכשיר את תפקיד ההכשרה הארצית. מקומית

  .הספורט ואדם נוסף מטעם המתנ"ס לתפקיד ההכוונה

 יעדי ההכשרה הארצית היו כדלקמן:

 .הקניית כלי ייעוץ מקצועיים בתחום הפעילות הגופנית בזקנה, כולל מוגבלויות .1

 .ישית בגיל הזקנההקניית כלים בתחום המוטיבציה והתאמת פעילות גופנית נאותה וא .2

הקניית כלים לעבודה קהילתית הכוללת גיוס, הדרכה ועבודה מול מתנדבים, עבודה עם  .3

 ועדת היגוי, יזמות קהילתית ועוד. 

במסגרת בית הספר תיעשה ושני(  שההכשרה המקצועית )יעדים ראשוןהשותפים החליטו 

שעות  36סגרת זו כללה להשתלמויות של המכללה לחינוך גופני במכון וינגייט. ההכשרה במ

שעות. כל מתנ"ס משתתף שלח את מנהל  56 ך הכולשעות עבודה מעשית, בס 20פרונטליות + 

הקהילתי הוחלט לספק באמצעות מערך ההיבט הספורט + רכז או מתנדב חברתי. את  לקתמח

שעות הדרכה כל חמש מפגשים בני  עשרהבהיקף של כ, ההדרכה של חברת המתנ"סים ואש"ל

אפשרות בחירה מתן ת הכשרת המתנדבים הוחלט לבצע בהמשך על בסיס מקומי, תוך א .אחד

מקד התתחום ההתמחות ירצה לפעול בהמשך. תוכן ההכשרות למתנדבים באיזה מתנדב ל

כגון  ,מעקב, והיבטים טכניים של הפעילות שיובילולבמיומנויות תקשורת, שיווק, כלים לאיתור ו

 פטנק. ו הליכה, משחקי כדור

 24מתוך  14ניתן משוב על ידי )חלקה הראשון של ההכשרה הארצית( וינגייט והקורס ב על

 1על סולם בן  4.1ממוצע של שביעות רצון נתפס הקורס כחיובי, עם ציון  ך הכולס. בהמשתתפים

בהתייחסות להיבטים החיוביים של )בהחלט כן(. מבחינת המשובים המילוליים,  5עד )כלל לא( 

"ההתייחסות למעקב אחר את ההתנסות בחדר הכושר וכן כתבו ש שתתפיםהקורס ציינו המ

לקוחות בוגרים והתאמת תוכנית האימון על פי מגבלותיו ובריאותו, דבר החשוב מאוד לפעילות 

ספורט למבוגרים ולקשישים". מנגד צוין כי "הקורס מדבר בעיקר למנהלי חדר כושר ואינו 

 וגים". מתאים למרכז קהילתי סטנדרטי שמספק ח

 פרופיל המתנדבים

על ידי ִמנהלת הפרויקט פותח פרופיל מתנדבים שסרטט את הפרופיל הרצוי של המתנדב, ורכזי 

חשיבות הגורם הבנת לאור המתנ"סים התבקשו לבחור על פיו את המשתתפים. פעולה זו ננקטה 

להתמקד הצורך ובקבוצת מתנדבים הפעילים בקהילה, של מתנדב השתלבות תהליך הבהאנושי 
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קלטים בפעילות. להלן בעיני הנהזדהות שיסייעו למתנדב להפוך למודל ביחסי אנוש טובים 

 שסורטטו בפרופיל:  התכונות הנדרשות

  ומעלה.שנים  55גיל 

 בעלי תודעת ספורט גבוהה והשתתפות מעשית בפעילות ספורט.  

 בעלי יכולת שיווקית. 

 מוכרים בקהילה. 

 בעלי כושר ביטוי ויכולת שכנוע. 

 בעלי כושר אלתור ויצירתיות. 

 בעלי ניסיון מוכח במשימות התנדבות בעבר. 

  ִת רגשית ובריאותיתיּובעלי פנ.  

 בעלי זמן פנוי. 

 מתמידים בפעילותם. 

 מוכנים להגיע לכל הפעילויות הנדרשות. 

 בעלי הבנה של מטרות הפרויקט. 

 בעלי יכולת ארגונית. 

 .בעלי יכולת לעבודת צוות וכושר ארגוני 

 

 הפרויקטשל האופרטיביות מטרות הד ויע

יעד הוגדר כהגדלת היקף ההשתתפות והפעילות של אזרחים מבוגרים בפעילות גופנית וספורט ה

 במסגרת פעילויות של המתנ"סים ופעילויות עממיות יזומות באמצעות קבוצות מתנדבים פעילים. 

 : אלה היו ,רויקטכפי שהוגדרו על ידי מנהלת הפ ,הפרויקטהאופרטיביות של מטרות ה

  .מהמאותרים שלא היו פעילים קודם לכן 10%להפעיל מקץ השנה הראשונה  .1

 .פעילות אחת נוספת בשבוע לפחותלהוסיף מהפעילים באופן קבוע  10%-ל .2

מקבוצת ( או 1סעיף המתחילים )קבוצת מלפחות  50%של להגיע לשיעור התמדה מקץ שנה  .3

 .(2סעיף ) הפעילים שהוסיפו פעילות

 .המשתתף בפרויקטיל לפחות שתי מסגרות הפעלה גופנית חדשות בכל מתנ"ס להפע .4

צפון של חברת המתנ"סים לאחר הליך המרכז והמתנ"סים במחוזות  12-לפעול ב ןתוכנ הפרויקט

החל . באחד המתנ"סים )כפר מנדא( 2009שהתקיים במחצית הראשונה של  ,חיפוש ובחירה מקיף

 .שלבי-הכשרה רבאיתור וקדם הליך הפרויקט פעלת לה .2010בשלהי הפרויקט באיחור, 
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 לוח הזמנים של הפרויקט

סים ששותפים "המתנ 12 -רכזות ארציות ו שתי גויסו ,2009מרץ ב 1-מ החלבשלב הראשון,  .1

סים כלל "בפרויקט. השלב הזה הסתיים בתוך חודשיים ומוקדם מהצפוי. תהליך גיוס המתנ

באמצעות זמין אותם להצטרף. הקול הקורא הופץ למתנ"סים כדי לה)א( הוצאת קול קורא 

לא שאלון והחזירו למחוז יס מ"הקריטריונים של הפרויקט. כל מתנ ל פיע ,המחוזות

)ב( בכל מחוז נערכה ועדת קבלה שבחרה את המתנ"ס  ;ולמנהל הארצי של הפרויקט

 המתאים. 

נגיט לתכנון ויומטעם המכללה ב נציג בכירסים נערכה פגישה עם "במהלך בחירת המתנ .2

נקרא "יועצי הכוונה לפעילות גופנית . הקורס קורס ההכשרה הבסיסי לצוותים מובילים

 .ומעלה" 60לגילאי 

נערכה בכפר יונה. נערכו מצגות בתחום השיווק, ש ,שתלמותההחלה ה 2009בחודש מאי  .3

תנה רק לרכזי הספורט. הרכזות הארציות של ימבחן סיום ועבודה מעשית. תעודה נ

 קט השתתפו במהלך כל הקורס.הפרוי

ס והצוות "הרכזות עם מנהל המתנשל במקביל לקורס נערכה פגישה של מנהל הפרויקט ו .4

נספח שמתאר את כן סיכום והוצאו פגישה בתום כל הרכזים( לכל יישוב. שני המוביל )

 הפרויקט המתוכנן בישוב. 

לק השני של החהוחלט שן, אטנות הקיץ, חופשת אוגוסט והרמדילאור פעילות קי .5

יימשך החל מתנדבים מנהיגים בכל יישוב(  שניורכזים שני צוות המוביל )ההשתלמות ל

   .2010ועד לאפריל  2009מאוקטובר 

ראשית –2009)בסיום  המפגשים הראשונים של ההכשרה המחוזיתארבעת לקראת סיום  .6

 .חד מהיישוביםא ( בכל20–15ן יוגויסו המתנדבים )ב ,הוקמה בכל יישוב ועדת היגוי (2010

בסיום ההשתלמות המחוזית הוצגה תכנית הפעילות היישובית באמצעות פרזנטציה של  .7

גורמי מנהיגות ומקבלי החלטות בישוב, ועדת ההיגוי, ראש , בפני קבוצת המתנדבים

 . וכיוצא בזההמועצה 

, ואכן החלה להתממש 2010תוכננה לפברואר מרץ היעד השמה של המשתתפים בפעילות ה .8

הבאה, ל במקצת מהיישובים במועד זה. מרבית המשתתפים נוספו בשנת הפעילות בפוע

  .2010שהחלה בספטמבר 

 . 2011ועד יוני  2010מספטמבר  ,משך הפעילות תוכנן לשנת פעילות אחת בת תשעה חודשים .9

שלב ההכשרה הראשון, כלומר לאחר לאחר שעקב אחר הפרויקט החל  שהמחקר ,יש לציין

ייתכן שיכולתו לזהות ולנטר את התהליכים הארגוניים בשלב זה לכן ר לפעול. שהפרויקט החל כב

 .מוגבלת במידה מסוימת
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 בפרויקטת מתנ"ס : קריטריונים להכלל1ב.    לוח

 לעמוד בתנאי הפרויקט.המתנ"ס התחייבות  .1

 בהם המתנ"ס מנהל באפן בלעדי את תחוםששובים קטנים יעדיפות למתנ"סים בי .2

 הספורט.

 (25%) קצה מנהל/ת מחלקת ספורט או רכז/ת ספורט בחלקיות משרההמתנ"ס י .3

קהילתית. הערה: מומלץ למתנ"ס להקצות  זיקהבעל שיהיה אדם רצוי  להובלת הפרויקט .4

 איש צוות נוסף לעבודה עם מתנדבים.

והפעילות כולה תתבצע מתוך המתנ"ס  ,הרכז/ת ואיש הצוות הנוסף הם עובדי המתנ"ס .5

 או מאחת משלוחותיו.

בכל השתלמות כן שעות לימוד, ו 50הרכז/ת מתחייבת להשתתף בהכשרה בהיקף של  .6

 שתוצע בהמשך.

אחד ממנחי התכנית  ל ידיהמנהל/ת והרכז/ת ואיש צוות נוסף יקבלו ליווי מקצועי אישי ע .7

ויהיו מעורבים באופן פעיל בכל שלבי ההכשרה  ,לכל אורכה )ההכשרה והפרויקט(

 והפרויקט.

ארגונים בקהילה, כולל עם פעולה עם גופים ו ףיות מסורת של שיתולמתנ"ס צריכה לה .8

 בוגרים.האזרחים הבתחום 

 ,לפחות( 20–15) ומעלה 55למתנ"ס תהיה יכולת גיוס והפעלה של קבוצת אזרחים בני  .9

את עמיתים בקהילה, ויעברו בקרב המעוניינים לקדם את תחום הפעילות הגופנית 

  הכשרה הנדרשת לשם כך.ה

              ש שנות הפרויקט.ומתחייב להמשיך את הפעילות בתום של  המתנ"ס .10

 נכונות של המתנ"ס להשקיע בפרויקט משאבים נוספים. .11

 

 .טוח לאומייי המוסד לבל ידובהערכה ע ,י המתנ"סל ידוה בתיעוד שוטף עהערה: התכנית תלּו
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 שיטת המחקרג. 

 שאלות המחקר 

יקט עלה הצורך להעריך אם לשיטה של קבוצות במהלך שיחות עם השותפים להפעלת הפרו

הכשרת כוח אדם( ו על אמצעים שגרתיים )פרסום, הפצת מידעיש תרומה ייחודית, נוסף מתנדבים 

אש"ל לשם השגת המטרות של המופעלים על ידי שותפות ארגונית של חברת המתנ"סים ו

 האופרטיביות.

 :לות המחקר המלווהנוסחו שא ,של הפרויקטוהמטרות  יעדהבהתאם להגדרות 

האם הפרויקט הצליח לעמוד ביעדים האופרטיביים של פיתוח שירותי פעילות גופנית  .1

בהתייחס למדדים של כמות ומעלה,  60עממית וחוגית במתנ"סים לאוכלוסיית 

, וכן בהתייחס להיבטים נוספים התמדה למשתתףהפעילות ושיעור המשתתפים, היקף ה

  ?ששימשו במחקר העולים ממקורות המידע השונים

בקרבם האם הפרויקט הצליח לפתח מודעות לפעילות גופנית בקרב המשתתפים, וכן לפתח  .2

  ?טובה  איכות חייםשל בריאות ו ות שלתחוש

והשימוש מכוונים ה לשלרבות ההכשרה הייחודית  ,האם המבנה הספציפי של הפרויקט .3

תכניות בהשוואה ל תרומה ייחודיתסיפקו  ,בקבוצות מתנדבים כפעילים קהילתיים

הכשרת כוח אדם( המופעלים בקהילה ו אמצעים שגרתיים )פרסום, הפצת מידעלו קיימות

 ?לשם השגת המטרות האופרטיביות

 

ותורת הלמידה תאורטי לשינוי -המודל הטרנס, (ICF)המודל הבינלאומי של תפקוד ומוגבלות 

בני הגיל ת ההקשר של פעילות להבנ שימשו כמודל מנחה ,ברקע העיונילעיל שצוינו  ,החברתית

נוסף לבדיקת העמידה  הסוגיה המרכזית שנבחנה, ,תנ"ס. לפיכךמבמסגרת הקהילה וה המבוגר

תה השפעה על מנגנוני ימתנדבים היההאם למסגרת ההכוונה ו הייתה, ותהאופרטיביבמטרות 

ם אכן אתה ללמוד יוחסמים. מטרתנו הי תומכים –לשינוי מוטיבציה ועל גורמים מתווכים 

  ביישובים שנסקרו. בה שינוי תפיסתי והתנהגותי בקרב המשתתפיםעל השפיעה התכנית 

האם התהליכים הארגוניים, לרבות הבחירה באנשי המקצוע הייתה סוגיה נוספת שנבחנה 

 .יעיליםהיו  ,ושיטות ההכשרה ההכשרה בנושאילרבות הבחירה המרכזים את הפעילות ו

 

  ההערכהמכשירי 

תכנית ההכשרה היישובית והאזורית, ההפעלה של לקראת התחלת מק. ראיונות עו .א

, התקיימו חמישה ראיונות עם מתווי הדרך של הפרויקט. במהלך חודש 2009דצמבר -באוקטובר

צפון, ה ומחוזמרכז הת מחוז ומנחעם חמישה ראיונות עם ראש התכנית, גם התקיימו  2010מרץ 

פי נוהל אחיד, במתכונת  לעכל הראיונות התנהלו . פוןבמרכז ובצהמחוזית ת התכנית ומדריכועם 

תכנית ההכשרה, בציפיות, בבקרת  לפי סדרת שאלות העוסקות ביעדי ,למחצה-איון מובנהישל ר
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התקיימו במהלך המעקב אחר לכך  קבוצת הפעילים שהתגבשה ביישובים. נוסףבוהביצועים שלה 

יונות עם רכזי הפעילות של התכנית )רכזי ספורט רא ,2011יוני  לבין 2010ביצוע התכנית בין ינואר 

אמצע עם מנהלת -איוןילקו מנחה לר. דוגמה מדריכים בתכניתועם וקהילה של המתנ"סים(, 

 . דבנספח ראו  ,הפרויקט

 במהלך הפעילות התקיימו בכל המתנ"סים שהיו מוקדי הפעילות,. קבוצות מיקוד .ב

. הראיונות בתכניתמשתתפים לקבוצות של ו מתנדבים פעיליםקבוצות של ראיונות קבוצתיים ל

תפה פעילים רבים, כמו חוג התעמלות או פטנק. כמו כן יהתקיימו בדרך כלל לאחר פעילות שש

שכלל  ,דיונים עם הצוות המוביל של התכנית כמה פהסולקראת והתכנית בוצעו לקראת אמצע 

 הפקת תובנות נוספות. מטרת הדיונים הללו הייתה הרכזות האזוריות.את את ראש התכנית ו

  .ה בנספח , ראוקבוצת מיקודראיון של  רחישלתדוגמה 

המתנ"סים חברי הצוות המוביל של העבירו  ,לבקשת צוות ההערכה .שאלונים לצוות .ג

פה, שאותם התבקשו ולקראת סו ה, באמצעהפעילות מובנים בראשיתשאלונים ולפעילים  לצוות

קף המשתתפים בחוגים יממדי הפעילות, לרבות הל למלא. בשאלונים אלו הם התבקשו לדווח ע

   .ג-בנספחים א, ראו דוגמאות של דוחות כאלה .השונים

רכזי הפעילות )הספורט והקהילה( דוחות ביצוע של המתנ"סים בשלבי התכנית השונים.  .ד

וכן הרכזות האזוריות התבקשו להעביר דוחות ביצוע מפורטים בשלבי התכנית השונים. דוגמאות 

 .ח-ים ובנספח

במהלך הפעילות ולקראת  חומרי פרסום שהופקו על ידי צוותי המתנ"סים והמתנדבים. .ה

בנוגע דוח האמצע התבקשו המתנ"סים להעביר לצוות ההערכה את כל המידע שפורסם ביישוב 

אפיקי השיווק על באמצעי השיווק השונים. מידע זה לוקט, רוכז ונותח כדי להצביע  תכניתל

   שה שימוש, ועל חסמים אפשריים בתחום זה.בהם נעשהעיקריים 

, הראשון לבדיקת התאמתם למתנדבים ופותח ניםשאלושני . למתנדביםשאלונים  .ו

התרומה של ההכשרה להצלחת הפעילות  השני לבחינת, ו[(1אליה )נספח ט]שיועדו למשימה 

 .([2]אליה )נספח טשיועדו טחונם בהובלת הפעילות הספציפית ימידת בולבדיקת  שלהם

. שאלון שחלקו פתוח וחלקו סגורהמשתתפים בפעילות מילאו  שאלונים למשתתפים. .ז

 )נספח י(  2011, וביוני 2010בדצמבר  :שתי נקודות זמןהשאלונים מולאו ב

, הייתה לתכנית תרומה ייחודיתתה לבחון האם יהמטרה הי ראיונות עם מתנ"סי בקרה. .ח

תה יבמתנ"סי היעד של התכנית היומעלה  60 בניכלומר אם ההתנהלות של הפעילות למבוגרים 

מתנ"סים אחד ה  שובים דומים בגודלם ובאופיים.יבמתנ"סים של יאשר דומה או שונה מ

ים מתנ"סהייה כמו סהמספק שירות לסדר גודל דומה של אוכלו ,"ס שוייץנ)מת רחובותב

זים תואמים למרכהדבוריה נבחרו כמודלים של מרכזים מתנ"סיים מתנ"ס ותכנית(, ב

שגם מילאו  ,התקיימו ראיונות עם הרכזיםלצורך איסוף נתונים הפרוייקט. התקיים במסגרתם ש

 דוח פעילות יישובי. 

 



                                                                19 

במוקדי הפעילות של מתנ"סים, כדי להתרשם גם התרשמות בלתי אמצעית, ביקר צוות ההערכה 

אנשי צוות בין ם רבים ימו כן התקיימו דיונ. כבאירועי שיווק ושיאו במהלך מפגשי הכשרה

שיחות טלפון בההערכה לבין אנשי מנהלת הפרויקט בנקודות זמן שונות. הדיונים נערכו 

כל המפגשים והשיחות תועדו  .פנים אל פניםמפגשים  במסגרתכן , וובתקשורת דואר אלקטרוני

 בפרוטוקולים מפורטים, שסייעו להליך הבקרה.

 

 הגדרות

שיתארו את הגורמים מונחים , נגדיר להלן םיממצאבו המחקר כדי להקל על ההתמצאות בשיטת

 התהליכים השונים.את ו

קידום , וכן ראש המחלקה למנהל התכנית ושתי הרכזות האזוריות – צוות מוביל של התכנית

 .בריאות באש"ל

רכז הספורט היישובי, רכזת הקהילה והמתנדבים הבכירים שהשתתפו  – צוות מוביל יישובי

 ינגייט.ובהכשרה בו

שקיבלו אחריות משותפת או  ,סרכזי הספורט ו/או רכזי הקהילה של המתנ" – תוכניתרכזי ה

 בלעדית )במקצת מהמקומות( לניהול הפרויקט.

התקופה שלאחר סיום השלב הראשון של קורס מבחינת תהליך ההערכה, זו  – תחילת הפרויקט

זורית )מרכז המשך לשלב השני של קורס ההכשרה במתכונת האהוינגייט, ולפני וההכשרה ב

 תקופה זו גם הוגדרה כתקופת ההכנה וההתארגנות. וצפון(.

–)מרץ בה נמשך השלב השני של קורס ההכשרה במתכונת האזוריתשהתקופה  – תקופת ההכשרה

 .(2010  יולי

לאחר תקופת חופשת החגים וההתארגנות של פתיחת שנת הפעילות במתנ"סים  – תכניתהתחילת 

 (. 2010בנובמבר 

 (2010כשלושה חודשים לאחר תחילת היישום של התכנית במתנ"סים )פברואר  – כניתאמצע הת

 (. 2011סיום היישום של התכנית לאחר שנת פעילות אחת )יוני  – סוף התכנית

–2011עם סיום התכנית נבחרו שני מתנ"סים לשם מעקב לשנת פעילות נוספת )נובמבר  – מעקב

ות דוח הביניים באמצעות דוחות ביצוע ודוחות מיוחדים ( אחר התהליכים ויישום תובנ2012יוני 

 שהופקו למטרה זו. דוח על המעקב יופק בנפרד.
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 ההערכה מהלך מחקר

 

 תרשים תהליכי של ביצוע תכנית המחקר

 

. כמו של התכנית בשלבים הראשונים של הליך ההערכה בוצעו ראיונות עומק עם הצוות המוביל

תה ישאלונים ראשוניים שמטרתם היהפרויקט והועברו ביקורים בפעילויות שונות של ן נערכו כ

הייתה על בוריו. בדוח זה נתמקד בשלב השני והעיקרי של תכנית ההערכה, שמטרתו ו תולהבין א

בחר, נלבחון את מידת הצלחתו של הפרויקט ליישם את התכנית בפועל במדגם המתנ"סים ש

ים לפעילות, לשנות את הרגלי הפעילות של המשתתפים בתכנית, ולהציג לסחוף משתתפים רב

הממצאים בדוח זה תמיכה בפעילות גופנית למבוגרים. ושל  מודל עבודה חדשני של ייעוץ

שמונה עשר חודשים מראשית הפרויקט באחד עשר מהמתנ"סים של כנקודת זמן מתייחסים ל

מתנ"ס נוסף )כפר מנדא( שהפעלתו התאחרה וכשישה חודשים לאחר תחילתו במסגרת ב ,שנבחרו

 עקב קשיים מקומיים. 

 האלה:בדוח זה נסתמך על מקורות המידע 

צוותים המובילים )הכשרה ה לשבמהלך השלב השני של תקופת ההכשרה  –ניתוח ארגוני  .א

תהליכי של בעלי התפקידים בפרויקט והמשימות המיועדות לכל -אזורית(, בוצע מיפוי ארגוני

  אחד מהם.

  .שאלונים פתוחים שהועברו לצוות המוביל היישובי בראשית התכנית .ב

  .2011וביוני  2010הפעילות שהועברו על ידי רכזי התכנית בדצמבר ביצוע דוחות  .ג
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 השאלונים שהועברו למתנדבים הפעילים בשלוש נקודות זמן:  .ד

  2010יולי   1

  2010דצמבר   2

 .2011יוני  3

 :בשתי נקודות זמן השאלונים שהועברו למשתתפים בתכנית .ה

 2010דצמבר  1

   .2011יוני     2

שהועברו למרכז ההערכה על ידי רכזי  והשיווק חומרי הפרסום ניתוח כמותי ותוכני של .ו

 .התכנית

שנערכו במרבית  ,מדריכיםעם רכזים ועם תמלילי ראיונות עם קבוצות מיקוד, ניתוח תוכן של  .ז

 .מוקדי התכנית

ורך השוואה של ההליכים בפרויקט למסגרות מקבילות לצ מתנ"סי בקרהראיון רכזים של  .ח

 פרויקט.בשלא התנסו 

 

 הליך דגימת המשתתפים

שאלונים אלה בנוסף לדו"חות  .שאלונים לכל המשתתפים בצוותים המוביליםצוות המחקר שלח 

תיאום מוקדם עם רכזי הפעילות, ביצוע של המתנ"סים סיפקו מידע ראשוני. בהמשך, ולאחר 

במהלך קבוצת המיקוד גם חולקו המתנדבים הפעילים. שים עם קבוצות המיקוד של התקיימו מפג

שיעור  הרכזים.ולאלה שלא נכחו במפגשים חולקו השאלונים על ידי  ,לכל המשתתפים שאלונים

ממספר המתנדבים  )בסיום התכנית( 50%-)בראשית התכנית( ל 25%-מ :בינוניההחזרה היה 

 יתן היה להתרשם שמספר המתנדבים הפעיל הוא קטן במחצהנקוב. מהמפגשים שהתקיימו נית

  מהיקף המתנדבים הפעיל. 100%-ל 50%צגים בין ילנו מיבמהמספר הנקוב, כך שהנתונים שקי

רשימות שמיות של המשתתפים  לא התאפשר לצוות ההערכה לקבל ,אשר למשתתפים בפעילות

ה לדגום באופן אקראי, אלא בוצעה המתנ"סים. לפיכך לא ניתן הי שלבחוגים ובפעילות העממית 

. דגימה מזדמנת לקבוצות משתתפים מהנוכחים בפעילויות במועד הביקורים של צוות ההערכה

  שאלונים שהופצו בקרב המשתתפים על ידי רכזי הפעילות ואחדים מהמתנדבים.לכך מולאו  נוסף

 

 הליך ניתוח הממצאים

 ולחיזוק התוקף שלהם.לביסוס ממצאים שיטה , הטריאנגולציה גישתשימוש בעשה נ הניתוח

. ההנחה חולשה במתודה אחת תקבל פיצוי במתודה אחרתהרעיון העומד בבסיס גישה זו הוא ש

על מתודות יש להשתמש בכמה באופן מקיף, מתודה אחת לא יכולה להאיר תופעה היא שכיוון ש

שתמש בגישה נ (. במחקר הנוכחי2000)ולציקר,  ומקיפה יותרלהביא להבנה מעמיקה  מנת

משלבים , ות של ממצאים על ידי שיטות שונותבישבה בודקים עק ,הנקראת טריאנגולציה מתודית
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 ;Denzin 1978) של אותה תופעה מיםמשלי יםומתארים היבט ,י במחקרנכמותי ואיכות מידע

Patton 1999). 

שנערכו נים מוב-חציהעומק הראיונות חומר המתומלל של האת כל האמצעים האיכותניים כללו 

הצוותים המובילים ומתנדבים מיקוד עם הקבוצות ושל  ,מובילים של הפרויקטעם משתתפים 

  פעילים במתנ"סים השונים.

על שמוצגת סוגיה מרכזית סביב הם מפגשים פרטניים הסובבים ראיונות עומק ראיונות עומק. 

, יווחוויותו ועל פי תפיסותיו כראות עינילפתח את הסוגיה המרואיין יכול . ן למרואייןיידי המראי

מנחה אותו לתוך תבניות מובנות מראש כמקובל בראיונות ובשאלונים מובנים מבלי שהמראיין 

(Patton, 1999; Taylor & Bogdan, 1984)  . 

בנוגע מובנים שמטרתם לאסוף מידע -מפגשים קבוצתיים חציקבוצות מיקוד הן קבוצות מיקוד. 

ד מאפשרות לחוקר לאסוף מידע מיחידים כחלק מתוך קבוצה גדולה . קבוצות מיקוכלשהולנושא 

תהליכים קבוצתיים במסגרות ייחודיות. לפענוח ולכן יש להם חשיבות רבה במיוחד  ,יותר

האינטראקציה בין חברי הקבוצה במסגרת המפגש הממוקד מייצרת מידע ייחודי שאיננו ניתן 

 . (Massey, 2011)להשגה בצורות איסוף מידע אחרות 

ניתוח תוכן איכותני הוא שיטת מחקר שנועדה להבנת פשרן של שיטת הניתוח האיכותני. 

בנוגע מידע כדי לגבש פרדיגמה מחקרית ברורה די תופעות, בייחוד כאלו שעדיין אין בנמצא 

הצגת פרטים מזווית על ידי הוא מתבצע באופן כוללני הוליסטי תוך שימוש במילים, ו .אליהן

 . (Creswell, 1994)  ווחים אנושיים בסביבתם הטבעיתראייתם של מד

 ,Mayring) השתמשנו בגישה של ניתוח אנליטי אינדוקטיבי האיכותני במחקר זה לצורך הניתוח

2000a,b; Taylor & Bogdan, 1984; 1998) . .הניתוח האינדוקטיבי התייחס לשני מקורות מידע

בשאלונים שהועברו לצוות שנכתבו פוריים( הראשון היה התכנים הנרטיביים )סימקור המידע 

השני היה טקסטים שתומללו מראיונות העומק מקור המידע המוביל היישובי בראשית התכנית. 

 ומקבוצות המיקוד במהלך המפגשים עם הצוותים המובילים והמשתתפים. 

יכותני עליהם בוצע ניתוח תוכן א.,עמודים מודפסים 35דוחות בני  12הופקו  מתמלילי השיחות

)ג( -)ב( קיבוצן לסוגיות )תמות(, ו ;אינדוקטיבי שכלל )א( סימון פרטי תוכן כתגיות בעלות משמעות

הרכיב העיקרי של עיבוד  ייחוס התיאורים המופיעים בתגים הרלוונטיים לסוגיות השונות.

 הזה במסגרת הניתוחלקבוצות המיקוד היישוביות. בנוגע הממצאים בגישה האיכותנית נעשה 

תגים, שהוצמדו לפריטי תוכן בעלי משמעות שהוזכרו ותומללו במהלך השיחות.  159רשמו נ

אחת מהתגיות נותרה לא , שמשמעותה שאף (saturation)התהליך חזר ונשנה על להשגת רוויה 

את התהליך הזה ביצעו שניים מהחוקרים  ללא שיוך לסוגיה באופן שהניח את דעתו של החוקר.

 לתגים, לסוגיות ולתיאוריהם. בנוגע שוו את הממצאים והגיעו לקונצנזוס ולאחר מכן ה ,בנפרד

של סטטיסטיקה ניתוח הממצאים הכמותיים נעשה באמצעות שיטות . כמותיהניתוח שיטת ה

שאלונים השונים הדוחות הביצוע ועל ידי שהתבססו על ממצאים שהתקבלו  ,תיאורית והיסקית

משתתפים בתכניות. לצורך התאמה לאוכלוסיות עולים שהעברנו לרכזים, למתנדבים הפעילים ול

נתוני שפות זרות: ערבית, ספרדית ורוסית.  כמהומיעוטים, תורגמו שאלוני המתנדבים והפעילים ל
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המיועדת  SPSS 17סטטיסטית שהומרו לאחר מכן לתוכנה  ,ליונות אקסליהוכנסו לגהשאלונים 

ם נותחו באמצעות מבחנים אפרמטריים, בעוד דורייילעיבוד נתונים במדעי ההתנהגות. משתנים ס

באמצעות  – משתנים המבוססים על ממוצעי דירוגים או נתונים אחרים בעלי סדר ורווח רציף

 מגדרת ממוצעים בין שני משתנים )למשל מבחנים פרמטריים. מבחנים אלה כללו מבחנים להשווא

(, או ניתוחי שונות במקרה של 2011לעומת יוני  2010דצמבר  –תקופות הבדיקה השוואה בין או 

כן (. כמו נדביםתיותר משני משתנים )למשל קבוצות גיל או שלושת מועדי הבדיקה של שאלוני המ

מן הראוי לציין, כי בשל הרצון  בשיטת ספירמן.בין המשתנים השונים בדיקת מתאמים בוצעה 

צע הליך של בדיקת אופן פיזור השאלונים לא התאפשר לבבשל נבדקים והחשאיות להקפיד על 

צמת ההיסק הסטטיסטי. ומשתנים מזווגים על ציר הזמן. זוהי חולשה שמקטינה באופן ניכר את ע

 הצגת הממצאים תתבצע על פי מקורות המידע שהוצגו לעיל. 
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 הניתוח הארגוניד. 

אם התקיימו יעדי לענות על השאלה ועל מנת כדי להבין את תהליכי התפתחות הפרויקט 

נדרש לבצע מיפוי של  תרומה ייחודית,ה לו תייבתחום החדשנות הארגונית, ואם ה הפרויקט

המיפוי בוצע בראשית תהליך ההערכה,  התהליך הארגוני כפי שיועד לתוכנית וכפי שבוצע בפועל.

שיחות בלתי אמצעיות עם הצוות המוביל כה. הביצוע נעשה על ידי ובמהלההכשרה האזורית לפני 

 וותים המובילים היישוביים. הצעם של הפרויקט ו

 המשימות של כל אחד מהם. מתוך המיפוי עולה כי בכלאת מתאר את בעלי התפקידים ו 1ד. איור 

יישוב צריך להיות צוות מוביל שעבר את ההכשרה של וינגייט. הגורם הדומיננטי בצוות הזה הוא 

ייט קיבל תעודת ינגושבמסגרת ההכשרה בו ,הספורט/רכז הספורט של המתנ"ס לקתמנהל מח

שיש באפשרותו לבצע את ההכוונה המקצועית ללקוחות , ו"מכוון פעילות גופנית למבוגרים"

קבוצת  :הפעילות. הצוות המוביל אמור להפעיל שתי קבוצות גורמים הרלוונטיות לתהליך

והמדריכים המקצועיים הפעילים במתנ"ס ואחראים על הפעילות בתשלום  ;המתנדבים

כן מפורטים באיור התפקידים הספציפיים של קבוצת המתנדבים ובראשם גיוס למבוגרים. כמו 

מיפוי זה הועבר לבדיקת וכן הובלת הפעילות הגופנית והחניכה של המצטרפים החדשים.  ,ומעקב

 הצוות המוביל של התכנית, שאישר את המבנה. 

בנה הזה במסגרת הממצאים של מחקר ההערכה, ננסה לתת מענה בין היתר לשאלה האם המ

התקיים, מה היו הקשיים בקיום המבנה, ומה ניתן לעשות בעתיד כדי לשמר אותו או לשנות אותו, 

 כך שיתאים ליעדי הפרויקט.
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 הממצאיםה. 

 יישובישאלונים לצוות המוביל ה: ראשוןחלק 

( 2010הפעלת התכנית )יוני  מהלך ההתארגנות לקראתבשאלונים שהועברו לרכזי המתנ"סים ב

נשאלו הרכזים וחברי הצוות המוביל היישובי )א( כיצד הם מגדירים את מטרת התכנית, )ב( מהם 

תחומים הם מרגישים  לומהם הם חוששים, )ד( באישציפיותיהם מההכשרה, )ג( האם יש דברים 

בעלי יכולת גבוהה תחומים הם מרגישים  לוטוחים ביכולתם לתת מענה לתכנית, ו)ה( באיפחות ב

ונותחו איכותנית בגישת  ,במיוחד לתת מענה. התשובות לשאלון זה נתנו באופן נרטיבי )סיפורי(

  .(Mayring, 2000; Taylor & Bogdan, 1984)האינדוקציה האנליטית 

 

 אלה:היו  טרות התכנית,למ  התכנים המרכזיים שעלו בהתייחס

  .אזכורים( 14ה המשתתפת )יהגדלת היקף האוכלוסי .א

  .אזכורים( 7פיתוח מודעות לפעילות גופנית בקהילת היעד ) .ב

 אזכורים(.  7פיתוח בריאות ואיכות חיים למשתתפים ) .ג

 

 צוינו שבעה תכנים:  לציפיות מההכשרה  בהתייחס

    .אזכורים( 16כלים להפעלת התכנית ) .א

  .אזכורים( 4ידע ) .ב

  .אזכורים( 3והסברים )מידע  .ג

  .אזכורים( 2הנעת מתנדבים ) .ד

כל  1תכנים נוספים שצוינו: מסגרת לפעילות, נקודות תורפה, ומודלים לפעילות )אזכור  .ה

 אחד(.

 

ובראשם  ,היא התכנים שלא עלועל ידי המשתתפים עלו הוסוגיה מעניינת לא פחות מהתכנים ש

מכוונים "מהגורמים שיועדו להיות  איששלא צוינה על ידי  ,םסוגיית ההכוונה של המשתתפי

החשיבות שיוחסה לנושא זה במסגרת המיפוי לאור סוגיה זו מעניינת במיוחד . "לפעילות גופנית

התלבטויות  היובנושא זה צוין כי  הפרויקטבשיחות שהתקיימו עם הצוות המוביל של הארגוני. 

 ,לכך שמי שאין לו רקע בחינוך גופניהם התייחסו אשית במהלך ההכשרה. רביחס לנושא זה רבות 

לו חסר משום ש לפעילות גופנית" מכוון"לא יוכל לקבל תעודת  ,כמו רכזי הקהילה והמתנדבים

חשש מטענות של רשלנות , והוצג עלו סוגיות בטיחותיות שונות לכך ידע הבסיסי הנדרש. נוסףה

ר במהלך הפעילות. יש לציין כי סוגיה זו עלתה גם ייגרם נזק עקב תאונה או אירוע אחלכאורה אם 

 ולא הגיעה להחלטה.   שבחנה את הנושא ,במהלך דיונים ברמת ועדת ההיגוי של התכנית
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 דוחות הפעילות שני:חלק 

אחד . 2011וביוני  2010דוחות פעילות מפורטים לפי כל חוג נשלחו על ידי רכזי התכנית בדצמבר 

כמו כן  .ותמשנימסגרות  11-פעילות. אחד מהם )מטה אשר( מפוצל לעשר מתנ"סים שלחו דוחות 

לפי הועברו דוחות ביצוע מפורטים ומרוכזים על ידי הרכזות האזוריות )דוגמה בנספח ח(. 

משתתפים  2,813 ך הכולבס היו רשומים, 2010מרכזי התכנית בדצמבר  הדיווחים שהתקבלו

אנו יוצאים מתוך הנחה שהמשתתפים  שונות. פעילויות 41במסגרת וזאת בפרויקט, בפעילות 

בפעילות נוטלים חלק ביותר מפעילות אחת, ומעריכים באופן גס ממוצע של שתי פעילויות 

לעומת  משתתפים. 1,400בערך  כלומריש לחצות את המספר הזה בשתיים, . מכאן שלמשתתף

 1,718, עם הפעיליםהיו על סמך דיווחי הרכזים שאומתו בקבוצות המיקוד  2011זאת, ביוני 

על פי סקרי קהל היעד שבוצעו  ך הכול.משתתפים בס 850 בערךכלומר , בפעילויותמשתתפים 

. בארבעה מתוך חמשת משתתפים 14,150אוכלוסיית היעד במחוז צפון כבת הוגדרה במתנ"סים, 

 3,250) ה ללא חישוב מבוגרים סיעודייםידרה האוכלוסיגהו ,מתנ"סים שפועלים כעת בתכניתה

להיותם ללא התייחסות  –אנשים באוכלוסיית היעד  5,800דווח על במחוז מרכז  .(אנשים

 . אנשים 20,000-כהיה וכלוסיית היעד במסגרות שנבדקו ך כל אלפיכך ס. סיעודיים או לא

 מסגרות פעילות כדלקמן: כמהנו ליקובצו על ידשצוינו בדוחות הפעילות הפעילויות  41

התעמלות לנשים דתיות, התעמלות : הגדרות 13 עוד הבסיסית, נכללו נוסף להגדרה – התעמלות

בריאותית, פילטיס, פלדנקרייז, יוגה, התעמלות נשים, התעמלות בונה עצם, עיצוב הגוף, 

 התעמלות במים, חיטובים, טאיצ'י, צ'יקונג והתעמלות כיסאות.

ת, הליכה בריאותית, הליכה נורדי: שש הגדרותעוד נוסף להגדרה הבסיסית נכללו   – הליכה

 הליכה קבוצתית, שביל ישראל, מועדון הליכה וטיולים. 

מחול אירובי, זומבה, ריקודי  :שישה סוגים של פעילות מחול נכללו במסגרת הפרויקט  – מחול

 , ריקודי עם, ריקודים סלוניים ו"ריו אביירטו".60-שנות ה

טניס שולחן, טניס, : ת הפרויקטשישה סוגים של משחקי כדור נכללו במסגר  – משחקי כדור

 רגל.-כדורשת לנשים, כדורעף, כדורסל וקט

פעילות בחדר כושר ופעילות במתקני הכושר בטבע נכללו בפרויקט:  שתי פעילויות כושר  – כושר

 המפוזרים בקהילות רבות על ידי הרשות המקומית.

 ותבמתנ"ס ומושכימות קישככל הנראה  ,הן פעילויות מסוגים שונים אלה  – פעילויות אחרות

תה מעט התייחסות אם בכלל לסוג זה יבשלבים המכינים הי .של אנשים בגיל המבוגריה יאוכלוס

 של פעילויות, הכוללות סיוף, אופניים, פעילות גופנית, שחייה, ו"בריאות נשים". 

 הפטנק היא פעילות מסורתית  לפעילויות אלה יש להוסיף את פעילויות הפטנק ו"טבע זהב".

 ורות למבוגר )של"מ, ראיובמסגרת שסים גם במסגרת ליגה "ומופעלת בחברת המתנ ,למבוגרים

בחלק מהמתנ"סים בשיתוף  תהמופעל אחדים, ואילו "טבע זהב" הוא תכנית של מפגשיםנספח א(, 

 עם חברת טבע. 

גרת גם פעילויות הניתנות במס 2011הרכזים, חושבו במסגרת הפעילויות של דצמבר  דיווחילפי 

והגדילו את  ,מקומות נוספים כמהקאנטרי קלוב. פעילויות אלה נספרו בקצרין וככל הנראה גם ב
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תה קטנה יותר ימספרי המשתתפים. לפיכך ניתן להעריך כי הירידה בפועל במספרי המשתתפים הי

פעילות עממית )הפטנק וההליכה הרגילה שמבחינים בין בעת אחוזים בלבד.  20–15-ותגיע ל

ניתן לראות שונות משמעותית ביניהן. בפעילות העממית  ,פעילות חוגית )בתשלום(בין ל (תוהנורדי

-של כ ,נשירה גבוהה יותרהייתה ואילו בפעילות החוגית  ,10%-נשירה של כ ך הכוליתה בסיה

 באמצעות ניתוח דברי קבוצות המיקוד. ייבחנו . הסיבות לכך 40%

שרו במסגרת הפרויקט. מובילי פעילות אלה הם חלק לחלק מהפעילויות יש מובילי פעילות שהוכ

המשתתפים למתנדבים היה בין  יחסהאיש.  216 ך הכולשכללה בדצמבר בס ,ממסגרת המתנדבים

 -ואנו מעריכים שמספרם אינו עומד על יותר מ ,צנחו מספרי הפעילים 2011. ביוני 5/1מעט מעל 

 במסגרת הפרויקט.  ך הכולבס 100

הפעילות במתנ"סים באחוזים מאוכלוסיית היעד המאותרת על ידי ך הכול של מציג את ס 1-לוח א

על פי  ,המתנ"סים, את אחוזי השינוי הכללית, ואת אחוז המתנדבים הפעילים מהמשתתפים

 דיווחי המתנ"סים.

 שינויפעילות במתנ"סים ושיעורה באחוזים מאוכלוסיית היעד, אחוזי פעילים ואחוזי  .1-לוח א

 מתנ"ס
יית אוכלוס

 יעד מאותרת

מספר 
 פיםמשתת

לפני 
תחילת 
 התכנית

מספר 
 פיםמשתת

כללי 
דצמבר 

2010 

מספר 
 פיםמשתת

כללי יוני 
2011 

אחוז שינוי 
מלפני 

התכנית 
 2010 לדצמבר

אחוז שינוי 
דצמבר מ

ליוני  2010
2011 

אחוז שינוי 
מלפני 

התכנית 
 2011ליוני 

 פרמס
פעילים 
מובילים 
דצמבר 

2010 

 13 85.8 - 32.2 174.2 223 329 120 10,500 ת יםיקרי

 19 191.3 - 59.7 191.3 201 201 69 450 חצור הגלילית

 23 -1.0 - 46.5 85.1 100 *187 *101 800 קצרין

 25 81.0 - 61.1 365.5 105 270 58 600 יקנעם עלית

 46 -11.7 - 42 52.1 601 1036 681 1,800 מטה אשר

 29 120.7 - 64.8 527.6 64 182 29 800 מזכרת בתיה

 26 920.0 17.7 766.7 153 130 15 800 אבו גוש

 24    109 128 0 600 כפר יונה

 13 66.1 - 18.3 103.2 103 126 62 2,000 פרדס חנה

 9 150.0  225.0 30 39 12 600 ת עקרוןיקרי

 6 92.5 - 35.8 200.0 77 120 40 1,000 גדרה

 233 28.6 - 38 106.3 1,760  2,833 1,373 19,950 *סך הכל

 בקאנטרי קלוב. 186* + 

 .התעכבה באותה העתמתנ"ס כפר מנדא לא נכלל בדיווח היות שהפעילות שם 

 

הפעילויות עם היקף המשתתפים  ןמבחינת הפעילויות הפרטניות, הפטנק, ההתעמלות וההליכה ה

יחסית למספר  הגבוה ביותר. בפעילות הפטנק גם התקיים היחס המשמעותי של מתנדבים

בעלי היקף המשתתפים היו ת ים ימבחינת המתנ"סים, מטה אשר וקרי אחוז. 22של שתתפים מה

 הגבוה ביותר. 

 בפעילות העממית והחוגית.מציג את ההתפלגות של המשתתפים  2-לוח א
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 התפלגות המשתתפים בפעילות עממית וחוגית ואחוזי השינוי. 2-לוח א

 תנ"סמהפעילות והסוג של בחתך  

 מתנ"ס

מספר 

 פיםמשתת

  עממי

 2010 מברדצ

מספר 

 פיםמשתת

 עממי 

 2011יוני 

אחוז 

 שינוי

 עממי

מספר 

 פיםמשתת

 חוגיםב

 2010 מברדצ

מספר 

 פיםמשתת

 חוגיםב

 2011יוני 

אחוז 

 שינוי

 חוגים

 - 44.6 144 260 100 18 9 ת יםיקרי

 - 73 31 115 0 95 95 חצור הגלילית

 - 61.3 50 146 22 50 41 קצרין

 - 80.3 30 152 66.7 30 18 יקנעם עלית

 - 73.5 146 404 - 11.1 394 443 מטה אשר

 - 10.4 60 67 - 44 14 25 מזכרת בתיה

 500 50 0 - 8.75 73 80 אבו גוש

 6.7 16 15 - 37.7 33 53 כפר יונה

 - 72.7 18 66 41.7 85 60 פרדס חנה

  -- 23  -- 16 ת עקרוןיקרי

 - 33.3 20 30 26.7 57 45 גדרה

 -71.4 565 1,408           -8.4 792 865 סך הכל

 

     .2011וביוני  2010מציג את היקף המשתתפים לתחום פעילות, בחתך מתנ"סים בדצמבר  3-לוח א

 

, וכפר יונה כרכור-חנה מצביעים על כך שבמספר מתנ"סים )אבו גוש, פרדס 3-הממצאים בלוח א

התמדה טובה יחסית, עם שיעור נשירה כולל נמוך במיוחד, בעוד במתנ"סים אחרים הייתה ( גדרה

היה שיעור נשירה כולל גבוה )יקנעם, חצור ומזכרת בתיה(. לעומת זאת בפעילות העממית חל 

הללו מוטים  למעט בכפר יונה ובמטה אשר. ייתכן שהנתונים ,ר בהתמדהושיפבמרבית המתנ"סים 

שהחשש שליווה את מערך ההערכה  ,יש לציין הערכת יתר בדיווח הראשוני של המתנ"סים.על ידי 

לפיתוח  שבחלק מהיישובים עלולה להיות רוויה עקב שותפות המתנ"סים בפרויקטים קודמים

 לא התממש, ולא נצפה קשר בין ,כרכור וגדרה(-פרדס חנהבעיקר ) פעילות גופנית בקרב מבוגרים

  שיעור הפיתוח וההתמדה בשירותים במסגרת הפרויקט.לבין  היקף השירותים הקודמים במקום
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 . התפלגות המשתתפים בחתך של מתנ"סים וקבוצות פעילות3-לוח א

טבע  פטנק מועד מתנ"ס
משחקי  מחול הליכה התעמלות זהב

 כדור

 כושר
חוץ 
 ופנים

סך  אחרים
 הכל

 שינוי
 באחוז

  120 0 0 0 0 8 30 45 37 2010דצ'  גדרה

 35.8- 77  20   17  0 40 2011 יוני 

  182 0  0 0 0 0 67 90 25 2010דצ'  בתיהזכרת מ

 64.8- 64 60     0 50 0 14 2011 יוני 

  126 5 0 14 0 30 47 0 30 2010דצ'  פרדס חנה

 18.3- 103   12  60 6 0 25 2011 יוני 

  130 0 0 0 0 60 0 50 20 2010דצ'  גוש אבו

 17.7 153   20 30 0 0 55  50 18 2011 יוני 

  128 0 0 5 0 26 10 60 27 2010דצ'  כפר יונה

 14.8- 109   4  8 12 60 25 2011 יוני 

  39 0 0 0 8 10 15  6 2010דצ'  עקרוןריית ק

חסר  0          2011 יוני 
 מידע

  329 0 0 10 175 0 75 60 9 2010דצ'  ים רייתק

 32.2- 223   0 104 12 40 61 6 2011 ייונ 

  201 0 15 0 30 45 70 0 50 2010דצ'  חצור הגלילית

 59.7- 81     50 31 0 22  2011 יוני 

* =  187 103*  76* 0 25 29 121 0 12 2010דצ'  קצרין
 קאנטרי

 46.5- 100 0 0 0 0 30 50 0 20 2011 יוני 

  270 50 35 0 10 8 57 100 10 2010דצ'  יקנעם עילית

 61.1- 105 0 0 0 0 15 30 45 15 2011 יוני 

  209 71 0 0 10 20 49 59 0 2010דצ'  אזורי-מטה אשר

  827 137 34 26 37 340 170 0 83 2010דצ'  מטה אשריישובי 

 41.99- 601 8 25  13 294 100 61 100 2011 יוני כללי מטה אשר

   2833 263 160 55 295 576 711 464 309 2010דצ'  סך הכל 

 35.76- 1718 88 75 16 117 541 319 277 285 2011 יוני סך הכל 
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 – 2010)דצמבר מוצגים נתונים של מספרי הפעילים המובילים במהלך תקופת הפעילות  4-בלוח א

ובאופן יחסי למספר המשתתפים שפורט בדוחות הביצוע. ניתן לראות ירידה ( 2011יוני 

לירידה בהיקף המשתתפים  תאמהבממוצע במהלך הפעילות, אך ירידה זו  30%-משמעותית של כ

, תה משמעותיתיכמו כן ניתן לראות שביישובים מסוימים הירידה הי  .2011ליוני  2010בין דצמבר 

קריית עקרון וגדרה  ,במטה אשר ובמזכרת בתיה, אך ביישובים אחרים כמו בפרדס חנה למשל

היות שכמות המשתתפים הכללית  ,תה רבהילא הי הגידולמשמעות ית עקרון י. בקרגידול ההי

חלק שכן פעילים, אכן ן הפעילים היו ישלא כל הנמנים במני ,נותרה קטנה ואף ירדה. יש גם לציין

   .היה רק רשום כפעילים

 

 2011וביוני  2010מובילים בדצמבר הפעילים ה: מספרי 4-לוח א

 סמתנ"

מספר 

 פיםמשתתה

כללי דצמבר 

2010 

מספר 

 פיםמשתתה

כללי יוני 

2011 

מספר 

פעילים ה

מובילים ה

 2010דצמבר 

פר מס

פעילים ה

מובילים ה

 *2011יוני 

שינוי  %

 פרבמס

הפעילים 

 המובילים

פעילים  %

 2011ביוני 

 ממספר

 פיםשתתהמ

 כללי

 4.9 - 15.4 11 13 223 329 ים קריית

 7.5 - 21.1 15 19 201 201 חצור הגלילית

 23.0 0.0 23 23 100 *187 קצרין

 23.8 0.0 25 25 105 270 יקנעם עלית

 2.2 - 71.7 13 46 601 1036 מטה אשר

 18.8 - 58.6 12 29 64 182 מזכרת בתיה

 11.8 - 30.8 18 26 153 130 אבו גוש

 11.9 - 45.8 13 24 109 128 כפר יונה

 21.4 + 69.2 22 13 103 126 פרדס חנה

 33.3 + 11.1 10 9 30 39 עקרון קריית

 13.0 + 66.7 10 6 77 120 גדרה

 9.7 -26.2 172 233 1,766 2,833 סך הכל*

 

 ניתן ללמוד מהתיאורים בדוחות הביצוע הםשל התרומה ועל תפקוד קבוצות המתנדביםעל 

מהות הקשר בין קבוצות המתנדבים, דוחות אלה גם מתארים את . )דוגמה בנספח ח( המסכמים

 ת האזוריות.רכזי הפעילות והמנחו

 מנחה אזורית ל ידיליווי תכנית ע

התקיימה פגישת הדרכה בין המנחה  ,ולעיתים באופן אינטנסיבי יותר, שבועות שלושהאחת ל

פגישות הדרכה עם כל הקבוצה. נוסף  ו גםבמידת הצורך התקיימ. האזורית לבין כל צוות מוביל

 .ר אלקטרונילכך התקיים קשר רציף בטלפון ובדוא
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 ין הפעילות וקבוצות הפעיליםהזיקה ב

משתתפים לחוגים  התווספוחוגים חדשים,  ונפתחכמתוכנן.  פעלהככלל, ברוב המקומות התכנית 

  תחומי הספורט העממי שנבחרו.פעילויות ב התקיימוו, קיימים

ברוב המקומות, הפעילים חלו תמורות. בחלק מהמסגרות הן גדלו ובחלק מהן קטנו. קבוצות ב

 בקבוצות.התמיכה ומאמצים בתחום הגיוס, רכזו את הולהקים מגרשי פטנק ם דאגו המתנדבי

שמנהלת הפרוייקט עשתה מאמצים  , בעיקר ברמה המנהלית,ייחודייםאתגרים יו שוב הילכל י

 .רבים להתמודד אתם

 הכשרות נאמנים

תה בעלת יהכשרה למתקני כושר בטבע והפעלתם בוצעה במקצת מהמקומות, אך לא הי

מהווה קושי. אחדים תכן שההכשרה הארוכה והצורך בחיבור מתנ"סים ית גבוהה. יאטרקטיביו

ולעבוד  ,מדריך מקצועי מקומי בכל יישוב בנפרד ל ידיכדאי לחשוב על אפשרות להדריך נאמנים ע

על עבודה בזוגות של נאמן מול משתתף. זו דרך שמשלבת מפגש חברתי עם פעילות גופנית 

 מתאימה ליכולת.ה

ועדיין מעדיפים  ,טחון בהפעלהיבמקצת מהקבוצות הנאמנים אינם מרגישים ב – רדיתהליכה נו

שכן  ,לביטחון רב יותרלהביא הובלה על ידי מדריך מקצועי. ייתכן שצריך להוסיף הכשרה כדי 

 בשלב זה רוב הקבוצות מונחות על ידי מדריכים מקצועיים המחייבים תשלום.

עדיין לא הוביל לגיבוש מסגרות אחדים, אך מות החל תהליך הכשרה במקו – טניס שולחן

 .קבוצתיות

 לפרויקטתכנית "טבע זהב" התרומת 

נחלה הצלחה כבירה, שהתבטאה במספר המשתתפים הגדול )שאף חרג  "טבע זהב"תכנית ה

מעוניינים(, בנוכחות במפגשים, בשביעות הרצון הגבוהה ממבנה  עד כי נידחומהיעד שהוצב 

בהם פעלה שיקר מהבקשה להמשיך את הפעילות. בשלושת המקומות התכנית ומהתכנים ובע

ית ים( ציינו המשתתפים כי המבנה של ארוחת יהתכנית בצפון )יקנעם עלית, מטה אשר וקר

בריאות, הרצאה בתחום אורח חיים בריא ופעילות גופנית עונה על הצרכים באופן מיטבי: פעילות 

במסגרת הפעילות הגופנית המשתתפים התנסו במגוון  בוקר שלם של פעילות.ו גופנית, חברה, ידע

 . שבהם התנסופעילויות, וכתוצאה מכך חלה עלייה במספר הנרשמים לחוגים 

. אחריות על ארוחת הבריאות ועל ארגון המפגשיםלקחו על עצמם את ההמשתתפים לכך  נוסף

 .קיימתה כתוצאה מכך התגלו כוחות התנדבותיים נוספים שהצטרפו לקבוצת המתנדבים

להמשיך את התכנית באותו  ,בכפר מנדהלכך גם המקומות שפעלו ונוסף  בכללפיכך הוחלט 

"קסם של מפגש". בחלק מהמקרים )יקנעם שכונה גם כחוג "מועדון בריאות" מתכונת, כלומר 

 הוכנסה פעילות גופנית קבועה לצד התנסויות בתחומים חדשים. (ת יםיוקרי
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 מתנדבים: ניתוח שאלוני השלישיחלק 

הוכן שאלון שאושר על ידי  ,הערכת תרומת ההכשרה לתחושת היכולת במשימות ההכשרהלצורך 

שאלות שעסקו בהיבטים הקשורים עשר ועדת ההיגוי. השאלון כלל שלושה רכיבים עיקריים ובהם 

ושלוש שאלות שהתייחסו  ,שאלות הקשורות בהיבטים נוספים של ההכשרהתשע בגיוס ושיווק, 

הספורט העממי: פטנק, מכשירי כושר בטבע והובלת הליכה. את של מתחומי העיסוק לכל אחד 

הנוגעים לשלושת לאו כל המשתתפים, ואילו את פריטי ההכשרה ישני החלקים הראשונים מ

היו רק אותם משתתפים שעברו קורסי הכשרה בתחומים אלה ומילאו תחומי העיסוק הספציפיים 

נקודות זמן. הראשונה מיד לאחר סיום בשלוש מולאו ים שאלוני המתנדבפעילים בהובלתם. 

לאחר חופשת הקיץ ולאחר  היהשני ;2010בחודש יוני כלומר  ,ההשתלמויות במרבית המתנ"סים

ואילו השלישית לאחר  ;2010בחודש דצמבר בממוצע  תקופת התנסות בת כשלושה חודשים

 55-שאלונים שהתחלקו ל 175בלו התק ך הכולבס .2011תקופת פעילות בת כתשעה חודשים ביוני 

משתתפים במועד השלישי. מרבית  70-, ובמועד השנימשתתפים  51 ,במועד הראשון משתתפים

המשתתפים . איון טלפונייראמצעות השאלונים מולאו באופן ידני, ואילו מקצתם מולאו ב

ת יגדרה, קריית ים, אבו גוש, יקנעם, כפר יונה, מטה אשר, פרדס חנה, יהשתייכו למתנ"סים קר

יו חסרים. כמו כן ה טים רבים בשאלוניםיפרבבדיקת הנתונים התברר שים, קצרין וקריית עקרון. 

היה קושי בזיהוי המשתתפים. לכן לא יכולנו לבצע השוואה בזוגות, אלא השוואה בין קבוצות 

 בלתי תלויות, בהנחה שמרבית המשתתפים משתייכים לאותו מאגר אנושי. 

נקודת הזמן בם חל שינוי בהערכות המתנדבים את הההכשרה בתחומיה השונים. לבחון א ביקשנו

על מנת  – (15ורוסית )(, 10) , ספרדית(31) ערבית – שאלונים במספר שפותהוספנו  השלישית

   להגדיל את היקף המשתתפים.

 .המחוזית השאלות בנושא השיווק וההכשרה 19לשם הערכת הממצאים ביצענו ניתוח גורמים על 

מהשונות בשאלון. בהתאם להקשר הפריטים כינינו  66.5%-גורמים המסבירים כ 6ניתוח זה הפיק 

ובדקנו את העקיבות הפנימית שלהם באמצעות מקדם קרונבך אלפא  ,את גורמים בשמות

    .1-כמתואר בלוח ב
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 : ממצאי ניתוח הגורמים על שאלון הערכת השתלמות השיווק וההכשרה1-לוח ב

אחוז השונות  משתנים גורם

 המוסברת

שונות 

 מצטברת

 

 מקדם

Eigenvalue ** 

מקדם עקיבות 

 *Alphaפנימית 

מוטיבציה וידע  :1

 לשיווק

, 7, 5, 1שיווק 

, הכשרה 9, 8

11 

27.5 27.5 4.1 0.85 

, 12הכשרה  מוטיבציה בענף: 2

15 ,17 ,19 

12.3 39.8 2.3 0.7 

 0.8 1.8 47.6 7.8 4, 3שיווק  רגש בשיווק: 3

רכישת ידע : 4

 ענפי

, 16הכשרה 

18 

7.2 54.8 1.6 0.65 

 0.45 1.5 61.0 6.2 6, 2הכשרה  קיבלתי (לא): 5

, 10שיווק  תרמה (לא) : 6

 14, 13הכשרה 

5.5 66.5 1.3 0.25 

  1.0** צריך להיות מעל  .ומעלה( 0.8ערך גבוה =  0.7 – 0.4)ערך בינוני =   1-ל 0* בין 

 

 ה המילה "לא"הוכנס "הלא תרמ"ו "לא קיבלתי"ות שהתייחסו לשאלבמן הראוי לציין כי 

שאר בדומה לכיוונן של כיוון אחיד נתוני שאלות אלה כך שיהיו בבסוגריים, היות שבניתוח נהפכו 

לנוכח הממצאים  השאלות, שבו ככל שהערך גבוה יותר, כן הדבר מתאר שביעות רצון גבוהה יותר.

שלא הגיע , מכיוון 6את גורם מחקנו  ,ההכשרה המחוזיתשל ניתוח שאלון השתלמות השיווק ו

להכשרה המקצועית זכו לעקיבות בנוגע לדרישות המינימום של עקיבות פנימית בינונית. השאלות 

. (0.86והובלת הליכה )  (0.71(, מכשירי כושר בטבע )0.76פנימית בינונית עד גבוהה: הובלת פטנק )

 ( התייחס למכשירי כושר בטבע.22–19) יםיש לציין שמספר קטן יחסית של משתתפ

כדי להשוות בין תפיסות המתנדבים הפעילים את תרומת ההכשרה המחוזית והמקצועית ערכנו 

 כיווני למדגמים לא מזווגים )היות שלא היו לנו דגימות מזוהות שמית(. -ניתוח שונות חד
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 דות זמן המדידהבחתך שלושת נקו . השוואת ממוצעים של קטגוריות השאלון2-לוח ב

 (2011= יוני 3, 2010= דצמבר 2, 2010=יוני 1) 

רמספ זמן קטגוריה  ממוצע 
סטיית 

 תקן
 מובהקות Fערך 

בין 

 םזמני

 מוטיבציה

 וידע שיווקי

1 52 2.8 0.76 3.84 >.05 3>1 

2 45 3.1 0.70    

 3 65 3.25 0.62 

 

   

 3<1,2 001.< 10.36 0.54 3.36 50 1   מוטיבציה

    0.66 3.35 48 2 בענף

 3 66 2.89 0.70    

 

 1<3 005.< 5.4 0.89 3.01 52 1 רגש

    0.83 3.12 48 2 בשיווק

 3 67 3.46 0.65    

 

 1,2<3 05.< 3.2 0.89 3.2 50 1 רכישת

    1.02 2.97 49 2 ידע ענפי

 3 67 3.4 0.79    

 

(לא)  1 52 2.01 0.73 25.16 >.001 3>1,2 

    0.77 2.06 47 2 קיבלתי

 3 69 2.94 0.89    

 

 הובלת

 פטנק 

  לא מובהק 0.53- 0.78 2.74 37 1

2 39 2.83 0.93    

3 47 2.93 0.83    

הובלת כושר 
 בטבע

  לא מובהק 0.54- 0.79 2.48 19 1

2 20 2.66 0.90    

 3 22 2.74 0.76    

  לא מובהק 0.54- 0.97 3.04 24 1 הובלת

    0.80 3.27 29 2 הליכה

 3 39 3.22 0.85    

 

. אחדים ממדיםבבין מועדי הבדיקות  הבדלים מובהקים מציגים 2-הממצאים המופיעים בלוח ב

נמצא כי בכל התחומים הקשורים בשיווק הן בתחום הידע והן בתחום הרגש חל שינוי לטובה בין 

 2(, ולעתים גם לעומת מועד 2010יוני  -)מיד לאחר ההכשרה  1( לבין מועד 2011)יוני  3מועד 

בתחומים הקשורים במוטיבציה לגיוס  ,(. לעומת זאת2010דצמבר  – )לאחר שלושה חודשי פעילות
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ואילו , 2-ו 1בציה ירדה לעומת מועד יהמוט 3כלומר במועד  ,משתתפים בענף חל שינוי לרעה

י בין שלושת בתחושת שליטה בהובלת עמיתים בכל הענפים העממיים לא חל שינוי משמעות

 . המועדים

שאלון. נמצא כי ם שבתחומיההבדלים בין ניכרים צמת ההסכמה עם היגדי השאלון, ומבחינת ע

)מסכים  3.0הגורמים הקשורים בידע שיווקי וענפי וברגש בתחום השיווק היו ערכים גבוהים מעל 

 3-ידה אל מתחת לבמיוחד בנקודת הזמן השלישית, ואילו במוטיבציה בענף חלה יר  במידה ניכרת(

המשתתפים  .. בתחומים של הובלה בענפי הפעילות העממית)מסכים במידה מועטה( 2לכיוון של 

-מתחת ל (ואילו בענפים האחרים )פטנק ומכשירי כושר בטבע, 3.0עצמם בהליכה מעל את העריכו 

3.0. 
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 המשתתפים בפעילות: ניתוח שאלוני רביעיחלק 

  מין ומועד בדיקה גיל, של בחתךהמשתתפים התפלגות 

מאוכלוסיית  13.5%-כשהם  ,שאלונים 189 (2010)דצמבר  2במועד  חזרה התקבלו ך הכולבס

שהם שאלונים  161התקבלו  (2011)יוני  3אילו במועד ו, (1,400) במועד זההמשוערת המשתתפים 

התפלגות ממלאי (. השונות ב850) במועד זה מאוכלוסיית המשתתפים המשוערת 18.9%-כ

-Mann Whitney U) בין שני המועדים נבדקה באמצעות מבחן אפרמטרי גילהאלונים בחתך הש

Test,) ונמצא הבדל לא מובהק (Z= -.39, P>.69 .) 

 : התפלגות המשתתפים ממלאי השאלונים בחתך גיל ומועד המילוי1-לוח ג

 89–85 84–80 79 –75 74 –70 69–65 64–60 60–55 גיל

 1 8 16 27 53 32 38 2מועד 

 0.5 4.2 8.5 14.3 28 16.9 20.1 אחוז

 0 12 8 31 30 36 36 3מועד 

 0 7.5 5 19.3 18.6 22.4 22.4 אחוז

 1 20 24 58 83 68 74 סך הכל 

 0.3 5.7 6.9 16.6 23.7 19.4 21.1 אחוז

 

–65של המשתתפים שמילאו שאלונים היה  ביותרניתן לראות כי טווח הגילאים השכיח  1-מלוח ג

 .20%מעט מעל שמילאו שאלונים היו  60. משתתפים מתחת לגיל מהמשתתפים( 23.7%-כ) 69

 6%ואילו   ,79–70  היו בני 23.5%  ,70היו מתחת לגיל לאו שאלונים ימהמשתתפים שמ 64.2%

 64–55בחתך גיל השתמשנו בשלוש הקבצות )א( גילאי  לצורך ניתוח שנים ומעלה. 80בני בלבד היו 

ומעלה  75מאוכלוסיית המדגם, ו)ג( גילאי  40%)כ  74–65ית המדגם(, )ב( גילאי מאוכלוסי 40%-)כ

  מאוכלוסיית המדגם(. 15% -)כ

מבחן באמצעות היא  אףנבדקה של מגדר תך על פי חהתפלגות המשתתפים ממלאי השאלונים 

 ,Z=-2.68) בין גברים לבין נשים ונמצא הבדל מובהק, (Mann Whitney U-Test)אפרמטרי 

P<.01) . בהם מולאו,שבשתי נקודות הזמן ם הבשאלוניאת המגדר מספר המשתתפים שציינו 

  להלן. 2-מופיע בלוח ג
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 של מגדר: התפלגות אוכלוסיית המשיבים בחתך 2-לוח ג

 סך הכל  חסרים נשים גברים המגדר

 189 11 154 24 2מועד 

  5.8 81.5 12.7 אחוז

 161 14 110 37 3מועד 

  9 68 23 אחוז

 350 25 264 61 סך הכל 

  7.1 75.4 17.4 אחוז

 

ששיעור הנשים שהשיבו לשאלונים היה גדול באופן משמעותי משיעור כך הנתונים מצביעים על 

ופן , ואולם עדיין היחס נותר בא2למועד  בהשוואההיקף הגברים עלה  3במועד הגברים. אמנם, 

רבעים ממנו.  הכשלוש ך הכולובס ,היו כשני שליש מהמדגם 3בולט לטובת הנשים, שגם במועד 

  בניתוחי השונות שיבוצעו בהמשך. Covariate -כהמגדר לנוכח ממצא זה, הכנסנו את משתנה 

 משתני בריאות ופעילות גופנית

היקף הפעילות על  אחדות השאלון שניתן למשתתפים בפעילות עממית וחוגית כלל שאלות

-Mann) באמצעות מבחנים אפרמטריים .ם של המשתתפיםעל מצב בריאותוהגופנית ועצימותה, 

Whitney U test)  בנוגע  2011יוני בהשוואה ל  2010 מברבדצהנתונים בחנו האם היו הבדלים בין

  .3-לכל אחד ממשתני התוצאה. הממצאים מפורטים בלוח ג

 יקה ביחס למדדי בריאות ופעילות גופניתהבדלים בין מועדי הבד: 3-לוח ג

  מדגם N דירוג ממוצע סכום הדרוגים Z  מובהקות

)יש להפוך ציונים( מדד בריאות  2010. דצ' 2 184 181.85 33,461 2.34- 02.  

   2011. יוני 3 157 158.28 24,850  2<3

וגיםהיקף פעילות גופנית בח  2010דצ' . 2 186 118.61 22,061 4.75- 0001.  

   2011יוני . 3 153 232.47 35,568  2<3

עצימהפעילות גופנית  שיעור  2010דצ' . 2 167 139.33 23,268 11.16- 0001.  

   2011יוני . 3 155 185.32 28,734  2<3

 

בכל שלושת המשתנים  2011יוני   אלה של לבין 2010דצמבר  הנתונים של נמצא הבדל מובהק בין

 4-בלוח ג. לשם המחשת השונות הבולטת בנתונים אלה יוצגו להלן 2011יוני הדירוגיים, לטובת 

 מספרי המשיבים לכל דירוג בשלושת המדדים.
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 : התפלגות הדירוגים במדדי הבריאות והפעילות הגופנית4-לוח ג

 טוב סביר גרוע סך הכל
טוב 
 מאוד

 מדד בריאות מדגם מצוין

  2010צ' . ד2 0 41 82 39 12 174

 6.9 22.4 47.1 23.6 0 %  

  2011. יוני 3 14 34 67 40 2 157

 1.3 25.5 42.7 21.7 8.9 %  

 

 סך הכל
תים ילע

 רחוקות/אף פעם
<1 

 בשבוע
 בשבוע 1

4-2 
 בשבוע

>=5 
 בשבוע

 היקף פעילות גופנית מדגם

  2010דצ' . 2 5 25 5 37 114 186

 61.3 19.9 2.7 13.4 2.7 %  

  2011יוני . 3 18 84 30 7 14 153

 9.2 4.6 19.6 54.9 11.8 %  

 

 סך הכל
 לעתים רחוקות/

 אף פעם
 שיעור פעילות גופנית עצימה מדגם =<פעמיים בשבוע בשבוע 1>

  2010דצ' . 2 49 48 70 167

 41.9 28.7 29.3   

  2011יוני . 3 89 28 38 155

 24.5 18.1 57.4   

 

  משתני תוצאה עיקריים

  קבוצות של שאלות שהתייחסומשתנים שהתבססו על  הלענות על ארבעהתבקשו המשתתפים 

תחושת מסוגלות (, α=.85עם עקיבות פנימית של  שאלות 4) לעמדות כלפי פעילות גופנית

 שאלות 9) ות גופניתחסמים לפעיל(, α= .90  עם עקיבות פנימית של שאלות 6) לפעילות גופנית

עם עקיבות פנימית  שאלות 5) וגורמים מעודדים לפעילות גופנית ,(α=.85  עם עקיבות פנימית של

במחקר זה נבחרו על סמך שאלות שבהן נעשה שימוש (. השאלות הספציפיות α=.77  של

אחדים  מחקרים קודמים בנוגע לפעילות גופנית. הם נבדקו על ידי קבוצת מומחים, ועברו סבביםמ

נבדקו  (ANCOVA)ומגדר גיל  ,בקרה ימשתנשל הערות ותיקונים. באמצעות מבחן שונות עם 

 מציג את הממצאים.  5-ההבדלים בין שני המועדים של העברת המבחן. לוח ג
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 הבדלים בדירוגים הממוצעים של מדדי התוצאה בשני מועדי המדידה: 5-לוח ג

  מדגם N דירוג ממוצע ס"ת דג"ח F מובהקות

 מסוגלות עצמית 2010דצ' . 2 154 2.96 0.79 3,285 5.82 02.<

  2011יוני . 3 132 2.74 0.87   3<2

 עמדות כלפי פעילות גופנית 2010דצ' . 2 137 3.54 0.51 3,261 1.3 ל"מ

  2011יוני . 3 125 3.46 0.53   

ניתחסמים כלפי פעילות גופ 2010דצ' . 2 106 1.70 0.54 3,213 3.55 07.<  

  2011יוני . 3 108 1.87 0.69   2<3

 תומכים כלפי פעילות גופנית 2010דצ' . 2 131 2.90 0.69 3,255 4.64 05.<

  2011יוני . 3 125 2.94 0.70   2<3

 

ניתוח השונות בזהירות של בהתחשב במגבלה של מדגמים לא מזווגים יש להתייחס לממצאים 

 שלהם גופניתהפעילות של המשתתפים לגבי העצמית הרבה. ניתן לראות שתחושת המסוגלות 

מובהק, העמדות שלהם כלפי פעילות גופנית אינן משתנות, הם מרגישים מעט יותר  ןיורדת באופ

מבחינת חסמים לפעילות גופנית )מובהקות סטטיסטית גבולית(, ובאופן מובהק יותר תמיכה. 

, ואילו הסולמות שלעילוצעי מממבאף אחד  לא היה מובהקהמגדר משתנה , ני הבקרהתמש

מסוגלות העל תחושת  השפעת הגיל בלבד. עצמיתהמסוגלות הבתחושת  היה מובהק הגילמשתנה 

גיל וזמן  :נבדקה באמצעות ניתוח שונות עם משתנים קבועים י מועדי הבדיקהנבש עצמיתה

  ו מובהקיםכי משתני הגיל והזמן הילהלן, ניתן לראות ש 6-בממצאים המפורטים בלוח גבדיקה. 

F=4.45, P<.05;  F=5.6, P<.005) בהתאמה( . 

 גיל ומועד הבדיקהשל עצמית בחתך המסוגלות הי תחושת עממוצ: 6-לוח ג

   טווח גילאים  F דג"ח מובהקות 

     >=75  65 - 74 ונתוניו מדגםמועד  64 - 55   

ממוצע    2010. דצ' 2 3.16 2.87 2.45      

ס"ת                       0.68 0.78 0.85                               

 משתתפים                      63 68 21    

ממוצע   2011. יוני 3 2.65 2.96 2.36      

ס"ת                       0.92 0.84 0.62       

      משתתפים                     68 56 13    

 P<.0001 5,288 4.87    וקנןמודל מת  
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תחושת המסוגלות העצמית  2010ניתן לראות כי בדצמבר  6-ג  מתוך הממצאים המפורטים בלוח

. מבחינת ההשפעה של הגיל על תחושת יותר תה גבוהה בעיקר בקרב בני הגילאים הצעיריםיהי

היו בעלי תחושת מסוגלות עצמית גבוהה  74–65וכן בני  64–55המסוגלות העצמית, נמצא כי בני 

 ומעלה. 75מבני 

 

 פריטים בודדיםשל ניתוח משתני התוצאה בחתך 

צמת העזרה ולעבנוגע אנו דירגנו את התומכים השונים לפי מידת ההסכמה . תומכים ספציפיים

הייתה ממוצעת ההסכמה ה שלגביהםשלהם לקידום הפעילות הגופנית. נמצא שהמקדמים 

( והמתנ"ס עוזר לי להיות 3.33) פנית""סוג הפעילות עוזר לי להיות פעיל גו יוה ,גבוהה ביותרה

מסכים "ל "מסכים"כלומר, שני מקדמים אלה קיבלו הערכה ממוצעת של בין  .(3.1פעיל גופנית )

נוסף לכך ניסינו לבדוק אם בתוך סולמות השאלון יש פריטים ספציפיים שהושפעו באופן . "מאוד

 מובהק ממשתנה הזמן וממשתנה הגיל.

 

רמטרי )קרוסקל וליס( על כל הפריטים בסולמות החסמים והתומכים. ביצענו ניתוח שונות אפ

י י, הפריטים "חברלעומת זאת .השפעהלמשתנה הזמן תה ילא הי נמצא כי בתוך סולם התומכים

המתנ"ס וגם ", עוזרים לי להיות פעיל גופנית" ו"חבר אתו אני מתעמל עוזר לי להיות פעיל גופנית"

ציינו ומעלה  75בקבוצת הגיל של  הגיל. מןהושפעו באופן מובהק  ",עוזר לי להיות פעיל גופנית

, או  (84.9%)ם, החברים שמשתתפים את(82.4%) הםאחוזים ניכרים מהמשתתפים כי חברי

בקבוצות . גופנית יםלהם להיות פעיל לא עזרוכלל עזרו או אפילו לא כל כך (97.4%)  המתנ"ס

מציגים  9–7-לוחות ג אחוזים. 20–15-ה נמוכה בתיהגיל הצעירות יותר שכיחות היגדים אלה הי

  את התפלגות התשובות בפריטים אלה.

 

 "עוזרים לי להיות פעיל גופנית יחבריהתפלגות התשובות להיגד " – 7-לוח ג

  
   קבוצת גיל

  55-64 % 65-74 % 75+ % Χ2
 מובהקות 

 יחברי

 לי עוזרים

 להיות

 פעיל

 גופנית

 02.< 8.18 14.7 5 24.0 29 17.6 23 מסכים מאוד -1

   2.9 1 19.0 23 23.7 31 מסכים  - 2 

    41.2 14 25.5 43 38.9 51 לא כל כך מסכים  - 3

    41.2 14 21.5 26 19.8 26 כלל לא מסכים  - 4

   82.4  47.0  58.7  )אחוזים( 4+3  
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 "היות פעילחברים שמשתתפים אתי עוזרים לי להתפלגות התשובות להיגד ". 8-לוח ג

  
   קבוצת גיל

  55-64 % 65-74 % 75+ % Χ2
 מובהקות 

חברים 

שמשתתפים 

אתי עוזרים 

לי להיות 

 פעיל

 02.< 7.9 9.1 3 16.5 20 12.5 16 מסכים מאוד -1

   3.0 1 16.5 20 21.9 28 מסכים  - 2 

    45.5 15 42.1 51 44.5 57 לא כל כך מסכים  - 3

    42.4 14 24.8 30 21.1 27 כלל לא מסכים  - 4

   87.9  66.9  65.6   )אחוזים( 4+3  

 

 "חברים שמשתתפים אתי עוזרים לי להיות פעילהתפלגות התשובות להיגד ". 9-לוח ג

  
   קבוצת גיל

  55-64 % 65-74 % 75+ % Χ2
 מובהקות 

חברים 

שמשתתפים 

אתי עוזרים 

לי להיות 

 פעיל

 02.< 8.0 2.6 1 12.5 16 11 15 מסכים מאוד -1

   0 0 6.3 8 8.8 12 מסכים  - 2 

    39.5 15 41.4 53 43.4 59 לא כל כך מסכים  - 3

    57.9 22 39.8 51 36.8 50 כלל לא מסכים  - 4

   97.4  81.2  80.2  )אחוזים( 4+3  

 

ם החסשרק להיגדים הרלוונטיים בשאלון הראה דירוג החסמים לפי מידת ההסכמה . חסמים

של כיוון בכלומר  ,(2.30) 2"עלות ההשתתפות בחוגים גבוהה מדי עבורי" קיבל ציון ממוצע מעל 

לא כל כך בכיוון של "כלומר , 2-"מסכים". בכל החסמים האחרים הציון הממוצע היה מתחת ל

לא נמצא כי לגיל הייתה השפעה  ,הגיל ממשתנהחסמים שהושפעו בבדיקה אם היו . "מסכים

. בבדיקה אם היו חסמים שהושפעו מהמשתנה שהוצגו בשאלון א אחד מהחסמיםמובהקת באף ל

  P<.01) =(Χ2 ,6.86"אין לי חברה נעימה/מתאימה" נמצא כי החסמים , מועד הבדיקהשל 

היו גבוהים באופן מובהק  P<.01) =(Χ2 ,7.36ו"המתקנים ו/או הציוד לא מתאימים עבורי" 

 לאחר שישה חודשי פעילות. 

שחשו למידת הביטחון בנוגע דירוג ממוצעי הציונים ת בבדיק .גלות עצמיתתחושת מסו

, כלומר 3שני משתנים שהערך הממוצע שלהם היה מעל  נמצאולבצע משימות שונות, המשתתפים 

 גרמי מדרגות ללא הפסקה משמעותית"שלושה "אני בטוח ביכולתי לעלות  :"מסכים" לכיוון של

 כמו כן(. 3.19ד מיומנויות בחוג פעילות גופנית שמעניין אותי" )( ו"אני בטוח ביכולתי ללמו3.20)

גרמי  3( דיווחו המשתתפים על תחושת מסוגלות נמוכה יותר "לעלות 2011)יוני  3במועד נמצא כי 
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 ,", ו"ביכולת לשאת דברים כבדים מהסופרP<.05) =(Χ2 ,4.55מדרגות ללא הפסקה משמעותית" 

9.38; P<.005) =(Χ2 .  גרמי מדרגות שלושה צמת הדירוג של היכולת לעלות והירידה בעייתכן ש

, ומבוחן מציאות ראליסטי יותר בקרב האנשים שהחלו להעשות 2נבעה מהערכת יתר במועד 

ומעלה חשו  75בבדיקת ההבדלים בין קבוצות הגיל נמצא, כי בני גיל . 3פעילים יותר גופנית במועד 

יותר ב"לבצע מסלול טיול בטבע במשך שלוש שעות ללא מסוגלות נמוכה באופן מובהק מהצעירים 

ו"ביכולת להתאמן על מסילה בחדר כושר או ללכת   P<.0001) =(Χ2 ,17.5  אפיסת כוחות"

 . P<.001) =(Χ2 ,14.03  דקות" 30ברציפות 

   

לא (. כמו כן 3.6–3.4כל ממוצעי העמדות היו חיוביים מאוד )טווח . עמדות כלפי פעילות גופנית

 אחד מהפריטים בחתך גיל או מועד הבדיקה. לא צאו הבדלים באף נמ

 משתני היקף פעילות

התייחסו להיקף הפעילות  ,שאלוניםשהמשתתפים נשאלו עליהם בשלושה משתנים בודדים 

הממוצעים הכלליים בכל שלושת העצמי בעבר ובשנים האחרונות ולהיקף הפעילות במשפחתי. 

. בהשוואה בין שני מועדי "מעט פעילבין "ל "די פעיל"לומר בין כ, 2.59–2.5המשתנים היו בטווח 

נמצא שהפעילות העצמית הן בעבר הרחוק והן בעבר הקרוב דווחה ( 11–10-לוחות ג ו)ראהבדיקה 

רגו את יאחוזים מהמשתתפים ד 60-(, כאשר בין מחצית ל2011)יוני  3 במועדיותר כעצימה 

 . "פעיל מאוד" "די פעילכ"פעילותם 

 

 : משתני פעילות בחתך מועד בדיקה10-ח גלו

 מובהקות

 

  Z 

סכום 

 רוגיםיהד

דירוג 

 מדגם N ממוצע

 

מידת הפעילות של בני   2010. דצ' 2 147 153.55 22,572 1.16- ל"מ

 משפחתי פעילים
  2011. יוני 3 148 142.5 21,087  

 חוקהייתי פעיל בעבר ר  2010דצ' . 2 155 176.71 27,390 4.46- 0001.

  2011יוני . 3 154 133.15 20,504  2<3

השנים  5-3-הייתי פעיל ב  2010דצ' . 2 155 174.73 27,083 4.48- 0001.

 האחרונות
  2011יוני . 3 151 131.71 19,888  2<3
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 בדיקההגופנית בחתך מועד הפעילות ה: פירוט הדירוגים של הרגלי 11-לוח ג

 % 2011יוני  % 2010דצמבר     
 

הייתי פעיל גופנית 

 בעבר הרחוק

 24 37 10.4 15 פעיל מאוד -1
 

 35.7 55 22.9 33 די פעיל  - 2 
 

 22.7 35 479 69 מעט פעיל  - 3
 

 17.5 27 18.8 27 כלל לא פעיל  - 4
 

 59.7  33.3  )אחוזים( 2+1  

 % 2011יוני  % 2010דצמבר     

-הייתי פעיל גופנית  ב

 ניתהשנים האחרו 5-3

 24.8 30 9 14 פעיל מאוד -1

 28.1 34 27.7 43 די פעיל  - 2 

 35.5 43 45.2 70 מעט פעיל  - 3

 11.6 14 18.1 28 כלל לא פעיל  - 4

 52.9  36.7  )אחוזים( 2+1  

 

 מתאמים בין משתנים רלוונטיים

המתווכים )עמדות, הקשרים בין משתני הפעילות הגופנית לבין הערכת מצב הבריאות והגורמים 

חסמים, תומכים, מסוגלות עצמית, פעילות גופנית עצמית ובמשפחה( עשויים לתת תמונה על 

 מידת התיווך של גורמים אלה. התקבלו מתאמים מובהקים אך נמוכים בין פעילות בחוגים

אחרונות לבין פעילות גופנית בשנים הובין בין פעילות בחוגים  ,;r=.38 ופעילות גופנית עצימה כיום

(.30 r= שני המתאמים ברמת מובהקות .p<.001 החסמים, הגורמים התומכים ותחושת .

ואילו העמדות היו במתאם של  ,r<0.1של  נמוכה מאוד המסוגלות העצמית היו ברמת מתאם

r=.15  ,p<.05  .פעילות גופנית במשפחה היתה כמו כן, עם מידת הפעילות הגופנית העצימה

  עם פעילות בחוגים ופעילות עצימה. r=.17 ,p<.05     של במתאם
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 והשיווק של חומרי הפרסום ותוכני : ניתוח כמותיחמישיחלק 

במהלך הפרויקט הועברו לצוות ההערכה חומרים פרסומיים שנעשה בהם שימוש במתנ"סים 

להתפלגות בנוגע ( באופן כמותי א)בשתי דרכים: השונים. הצוות אסף את המידע וניתח אותו 

לתכנים המרכזיים שהועלו במסגרת בנוגע ( ב)-מוש בסוגים שונים של כלים הפרסומיים, והשי

 המידע הכמותי ביחס להתפלגות השימוש בכלים פרסומיים מוצג להלן. הפרסומים.

 : התפלגות השימוש בכלים פרסומיים1-לוח ד

 מתנ"ס
 אמצעי פרסום

 מקומון תוכן
חוברת 

 @ חוגים
דף 

 פרסום
בני 

 משפחה
 מכתב

 הזמנה

מטה 
 אשר

     1       הנאה בתנועה שמרת

     1     1 הליכה ופטנק מטה אשר

 1           מפגשי נשים מטה אשר

 1           תרגילי בוקר מטה אשר

     1       מצגת מטה אשר

     1       הפנינג בריאות יסעור

     1       הפנינג בריאות איילון

     1       בריאות הפנינג חניתה

     1       אירוע חשיפה בצת

 1           טבע זהב גשר הזיו 

     1       מפגשים 10 גשר הזיו 

-מטה אשר
פיתוח 
 קהילה

       1     בקשה לאיתור

   1         צוות מוביל

 1           הובלת פרויקט

       1   1 אפשר להוביל

           1 פרויקט חדש

 1           הזמנה לרכזים

             תכנית הכשרה 

 קריית ים

     1     1 הזמנה לפעילות

           1 טבע זהב

           1 אורח חיים 

     1       הנאה בתנועה

     1     1 הובלת פרויקט קצרין

 יוקנעם
     1     1 הזמנה לקבוצה

     1   1 1 תנועה בשמחה

 פרדס חנה כרכור

-הצטרפות ל
60+ 1 1   1     

     1     1 סיור בכרמל

     1        מועדי פעילות

     1       אירוע פתיחה

           1 קבוצת פעילים מזכרת בתיה

     1     1 עידוד פעילות גדרה

     1     1 עידוד פעילות קריית עקרון 

 5 1 19 2 2 14   סך הכל 
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  .ובדפי פרסוםכלי הפרסום המרכזיים היו פרסום במקומון מתוך הממצאים נראה בבירור כי 

יום כלי שהוא כ, מעט מאוד באינטרנטומכתבי הזמנה שהופצו בדואר, נעשה שימוש בכמו כן 

 כני המידע באמצעים השונים ניתן לראות בלוח הבא.ותקשורת מרכזית. את התפלגות ת

 במסגרת הפרויקטהשונים כני המידע באמצעי הפרסום ות יאורת: 2-לוח ד

 מילות מפתח תכנים מרכזיים מתנ"ס
תכניות 
 העשרה

 אירועי חשיפה

 מטה אשר

 הנאה בתנועה שמרת
תנועה, משחק, 
 מוטיבציה, הנאה

    

 מטה אשר
הליכה אישית וקבוצתית 

 ומידע על מהו פטנק 

יעד, עידוד, פעילות 
+, 60גופנית,בני 

 צת המתנדביםקבו
    

 מטה אשר
אורח חיים בריא, פעילות 
 גופנית  וכיבוד בריאות

בריאות, אנרגיות, 
 אכילה נכונה

קידום 
בריאות נשים 

 מפגשים 12 –
  

 מטה אשר

כל פעיל  –תרגילי בוקר 
חתום על המכתב במשפט 

"פשוט, כי אכפת לי 
 ממך"

תרגילי בוקר, אכפת, 
 +ספורט60צוות 

    

 מטה אשר
+ספורט, 60גת מצ

התנדבות, מידע על 
 פעילויות

    
יום עיון 

למקשרים, 
 עמותת הוותיק

 יסעור

התנסות בפטנק, מידע על 
התכנית, התנסות בצי' 
קונג, ארוחת בריאות, 

 הליכה מודרכת  והרצאה

בריאות, הפנינג 
 בריאות

 הפנינג בריאות  

 איילון

התנסות בפטנק, מידע על 
התכנית, התנסות בצי' 

נג, ארוחת בריאות, קו
 הליכה מודרכת  והרצאה

בריאות, הפנינג 
 בריאות

 הפנינג בריאות  

 חניתה
הרצאה: טיפים לניהול 

 אורח חיים בריא
בריאות, הפנינג 

 בריאות
 הפנינג בריאות  

 בצת
הרצאה, חשיפה למגוון 

 פעילויות ספורט
טעימות של פעילות 

 גופנית
  

ערב טעימות 
של פעילות 

 גופנית

 שר הזיו ג
אורח חיים בריא, פעילות 
 גופנית  וכיבוד בריאות

תנועה, בריאות, אורח 
 חיים בריא

מפגשים  10 
     +55לבני 

 גשר הזיו 
אורח חיים בריא, פעילות 
 גופנית  וכיבוד בריאות

פעילות גופנית בגיל 
המבוגר, תזונה, 

 בריאות
   טבע זהב

-מטה אשר
פיתוח 
 קהילה

נים בקשה  לרכזי המועדו
לאיתור משתתפים 

 לקבוצות פעילות גופנית

עידוד, פעילות גופנית, 
 שיתוף פעולה

    

איתור צוות מוביל 
 לפרויקט

רוח ספורטיבית, זמן 
פנוי, נבחרת, קידום 

 בריאות
    

איתור וחיפוש פעילים 
 להובלת הפרוייקט

פעילות ספורטיבית, 
צוות מוביל, גיוס, 

 שיווק

    

ם אפשר למה להיגרר א
 להוביל?

    

פרויקט חדש לעידוד 
 +60פעילות גופנית לבני 

עידוד, פעילות גופנית, 
 פעילים, מובילים

    

נשלח לרכזי מועדוני 
ותיק, רכזי פרט ורווחה 

פרויקט  –ומנהלי קהילה 

עידוד, פעילות גופנית, 
 פעילים, מובילים

    



                                                                47 

חדש לעידוד פעילות 
 +60גופנית לבני 

להכשרת  תכנית
מתנדבים לפיתוח פעילות 
גופנית עממית + רשימת 

 פעילויות

אזרחים בוגרים, 
עידוד, הכשרה, 

פעילות גופנית, נבחרת 
משפיעה, אורח חיים 

 בריא

    

 קריית ים

 הזמנה לפעילויות ספורט
פטנק, הליכה נורדית, 

 מועדון הליכה
   טבע זהב

   יוגה צחוק למנויי "טבע זהב"
יוגה -פורים
וק צח

 לגמלאים
חשיפה לאורח חיים 

 בריא
בריאות טוב 

 וכושר=איכות חיים
 הנאה בהנעה  

 מעודדי הנאה בתנועה
מתנדבים, אוכלוסייה 
 מבוגרת, חיים בתנועה

    

 קצרין
דרושים מבוגרים 
 להובלת פרויקט

עידוד, פעילות גופנית, 
התנדבות, דוברי 
עברית, רוסית, 

 ספרדית

    

 יקנעם

בוש קבוצה הצטרפות לגי
לעשייה משמעותית 

ומאתגרת בתחום פעילות 
 גופנית למבוגרים

הצטרפו אלינו, 
מתגבשת קבוצה, 

נכונות לתרום, כושר 
שכנוע, אורח חיים 

 בריא

    

הזמנה ל"תנועה 
פעילות,  –בשמחה" 

 משחק, הליכה

הגיע הזמן לחיזוק 
הגוף והנפש, 

משחקים, הולכים, 
 מתאמנים

  
 "תנועה
 בשמחה"

 חנה כרכורפרדס 

הצטרפות לפעילויות 
הספורטיביות של 

 + ספורט60פרויקט 

+, פעילויות 60-בני ה
ספורטיביות, החוג 

 כבר התחיל!
    

כדי  –סיור בכרמל 
לראות ולהתרשם מנזקי 
השריפה ולחלוק כבוד 

 לנספים. 

 סיור בכרמל    

זמני פעילות לחוגים של 
       +ספורט60מיזם 

יחה הזמנה לאירוע הפת
 +ספורט60של 

פרויקט ספורטיבי, 
 קהילתי למבוגרים

+"60"ספורט     

 מזכרת בתיה

התארגנות קבוצת 
פעילים להרחבת 

פעילויות הספורט לבני 
 +60-ה

      

 גדרה
עידוד לפעילות גופנית 

 +60לגילאי 

שוחרי הבריאות, 
שותפים, פעילות 
 גופנית בריאותית

    

 קריית עקרון 
נית עידוד לפעילות גופ

 +60לגילאי 

שוחרי בריאות, 
+, 60צעירים בני 

 שותפים
  

עידוד לפעילות 
גופנית לגילאי 

60+ 
 

נותחו אף הם איכותנית בגישת האינדוקציה לעיל ש 2-כני הפרסום המפורטים בלוח דות

אזכורים(, )ב( בריאות  35ונמצאו שלושה תכנים מרכזיים:   )א( ספורט ופעילות גופנית ) ,האנליטית

 אזכורים(.  6)ג( תנועה, הנאה הנעה )-אזכורים(, ו 17)
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 תמלילי ראיונות עם קבוצות מיקוד, רכזים ומדריכים : ניתוח תוכן שלשישיחלק 

 

 קבוצות המיקוד

התקיימו  ך הכולנבדק באמצעות קבוצות מיקוד. בס םוהפעלתהמתנדבים הפעילים תהליך גיוס 

          רכזים 12-פעילים ו 59בהם נכחו , שתשעה יישוביםמפגשי קבוצות מיקוד ב 2011יולי לבין מאי 

התקיימו ראיונות נפרדים עם ארבעה מהמדריכים הפעילים בתכנית  לכך . נוסף(1-)לוח ה

)מדריכות יוגה ביקנעם ובמזכרת בתיה, מדריכת התעמלות בריאותית בחצור ומדריכת התעמלות 

 . (במים במזכרת בתיה

 

 יקוד: מבנה קבוצות המ1-לוח ה

 ראיונות מדריכים רכזים פעילים מתנ"ס

  1 8 כרכור-פרדס חנה

 יוגה, התעמלות במים 2 1 2 מזכרת בתיה

  2 3 גדרה

  1 8 קצרין

  1 3 קירית ים

 יוגה 1 2 10 יקנעם

 התעמלות בריאות 1 1 12 חצור

  1 7 כפר יונה

  2 6 גוש אבו

  12 59 סך הכל 

 

קבוצות המיקוד התקיימה שיחה חופשית בין המראיין לחברי קבוצת המיקוד, מפגשי במהלך 

ולאחר הצגת הנושא המרכזי נשאלו שאלות ספציפיות על פי תסריט שעובד מראש למטרה זו. 

 :נושאים אלההתסריט התמקד ב

 .נוכחית של קבוצת הפעילים בפרויקטפעילות פעילות עבר ו .א

 .מהלך הפרויקטתובנות שהתקבלו ב .ב

 .תרומת ההכשרה לפרויקט .ג

 .יעדים להמשך .ד
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 נושאים אלה:השיחות עם המדריכים התמקדו ב

  .תוצרים של התכניתה .א

  .לדרך ההדרכה השגרתיתבנוגע התאמות שבוצעו ה .ב

 אסטרטגיות לפיתוח מוטיבציה.ה .ג

 

 ממצאי קבוצות המיקוד מפורטות להלן על פי הסוגיות שעלו בניתוח.

 

  מינוף פעילות קיימתתופי פעולה ויש

צויין הן על היה שיתופי פעולה עם גופים שונים. רכיב זה  אחד הרכיבים המשמעותיים בפרויקט

ידי הרכזים, הן על ידי המתנדבים והן על ידי מנהלת הפרויקט לצורך פיתוח המודעות והפעילות 

עמם נוצרו ש, םקופות החוליבמתנ"ס באופן ספציפי וביישוב באופן כללי. בין היתר הוזכרו 

של התכנית יינתן לכל חולה מבוגר המגיע דף פרסום קשרים ושיח מקומי רב. השאיפה היא כי 

ייתה , אך הדף פרסוםלרופא בקהילה )כפר יונה(. במקומות אחרים )למשל בחצור( אמנם לא ניתן 

 ,למכבי למש ת החוליםת ים דווח על כך שמנהל קופי+ספורט. בקרי60לתכנית  ל פהפניה בעה

קיים שיחה עם הרופאים ותדרך אותם לשווק את התכנית. עם זאת דווח גם על פעילות 

במסגרתה מובילה אחת הרופאות קבוצת הליכה. , שכלליתת החולים הלמשל של קופ ,"מתחרה"

, אשר במקצת מרכז היום לקשישיתופי פעולה היו אליהם הוזכרו ששבנוגע תחומים נוספים 

במקומות  .הפך לגורם משמעותי במסגרת הפעילות )למשל בקצרין(אף לפעילות ומהמקומות שויך 

שיתוף פעולה נוסף היה עם כפר יונה( לא צלח החיבור בינו לבין קבוצת הפעילים. באחרים )למשל 

ביוזמת אש"ל, המאפשרת נגישות למבוגרים שאינם עצמאיים  ,מסגרת נוספת, קהילה תומכת""

אנשים בגיל  44,000-כ קהילות תומכות, שבהן 234אל יש בישר 2009לחלוטין. נכון לאמצע 

ויש מערך מתנדבים וחוגים.  ,שמכיר את המשתתפים ,אם ביתאו  במסגרת כזו פועל אב  .המבוגר

פרויקט המופעל על ידי עמותת  ,"אוזן קשבת" שעמו נערך שיתוף פעולה היה פרויקט נוסף הוא

להבין לדובב אותם ומנסות  רים בביתם,המתגורלאנשים  ותטלפנמבמסגרתו מתנדבות  .מלב"ב

ת ים ניסו יירבק  להגיע לפעילויות חברתיות )מזכרת בתיה(.ומנסות לגרום להם רכיהם, ואת צ

בניסיון להוציא את האנשים  הוסטלים למבוגרים לא סיעודייםקשר גם עם מסגרות  רליצו

וף שלה לתוך הפרויקט ענות. מסגרת שהמיניתה הילפעילות המתנ"ס, אך לדברי הפעילים לא הי

שעות שלוש מפגשים של שבעה . זוהי מסגרת הכוללת טבע זהבתה זו של ינחווה כמוצלח ביותר הי

חוגית אחת או שתיים, הרצאה וארוחת בוקר קלה. -במסגרתם ניתנת פעילות גופנית, שבבוקר

יינו כי ש"ח. המתנדבים צ 8,000 של יישובים על ידי חברת טבע בהיקף כמההמודל הזה נתמך ב

וגרם לעלייה בהיקף המשתתפים במסגרת החוגים השונים, בעיקר   ,המודל הזה היה מוצלח מאוד

במסגרת חוגי ההתעמלות. מדי מפגש ניתן למדריך אחר לחשוף את פעילותו. מסגרת דומה שטבע 

שפותחה על ידי אש"ל  ,"פנאי לגמלאיהיא המסגרת של "אחדים זהב צמח ממנה במקומות 

חוגים כולל כמה סים והעמותה למען הזקן, וכוללת חבילה של "עם חברת המתנלה יתוף פעובש

שדווח עליה, היא  ,עם מסגרת נוספת של אש"ליתוף פעולה פעילות גופנית ולמידת מבוגרים. ש

אוטובוס שלח שאחת הקבוצות השתתפה בו ודיווחה על התנסותה. המתנ"ס  שביל ישראלפעילות 
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קשה מדי לרמת , והיה שנמצא עמוס מאוד במבקרים באותו היוםלמסלול "נחל עמוד עליון" 

אשר להן מסגרת  ,היא מודל נוסף של נשים בלבד סבתות בג'ינסהיכולת של המשתתפים. מסגרת 

כוללת אחת לחודש הרצאה וסרט, , ודומה לזו של טבע זהב )אם כי בלי פעילות גופנית בשלב זה(

לפעילות גופנית גם  לחשוף את המשתתפיםו שניתן חת בוקר קלה. חברי הקבוצה סברוארו טיול

ית ידווח בקרוהוא  ,במסגרת הפעילות הזו. תחום נוסף של שיתוף פעולה הוא מול מסגרות "אנוש"

מבחינת  ומעלה, שהותאמה למשתתפים בפעילות המתנ"ס 55ים. הפעילות היא לחברי מועדון בני 

+ספורט לרבות הפטנק 60ילויות של ה זו שולבה במסגרת הפעיהיכולת הגופנית. אוכלוסי

ה ששולבה במסגרת אחת )חצור( היא של יוההליכה הנורדית. סוג ייחודי נוסף של אוכלוסי

עם המובילים של הקהילה יעיל קשר . לדעת מוביליההשומעת קהילה נפרדת  היאש, חסידות גור

יתוף ח על ש. במקרים בודדים דוואל המסגרת הוביל להפניית מספר משמעותי של משתתפים

חולקו   שםכספונסרים של פעילויות שיווקיות, למשל בקריית ים, גופים מסחריים עם  פעולה

 במסגרת אירוע חשיפה. חולצות וכובעים של בנק הפועלים 

 

 פעילות הרכזים

קבוצות הפעילים לבין אופן ניהול הקבוצות על ידי הרכזים והיחסים שהתפתחו בין הרכזים 

 10–5-כמשמעות רבה מאוד להצלחה. על פי דיווחי הרכזים, הם הקדישו  יהמתנדבים היו בעל

לעיסוק במתנדבים. מרביתם ציינו שיש להם תפקידים נוספים שהן כרבע משרה,  ,שעות שבועיות

במסגרת המתנ"ס, ולכן לעתים קשה להם לעמוד במלוא הנטל. מתוך השיחות עלה כי חלקם 

, וכן שהם תוך ניצול המשאבים העומדים לרשותם רבה צרים פעילותימי, כי הם חדורי מוטיבציה

יצירתיות רבה בפיתוח שיתופי פעולה כמו שנראה להלן. הידע המשולב של רכזי הקהילה מפגינים 

היות שהמשאבים יכולים להתקבל מגורמים  ,רכזי הספורט מועיל מאוד לפיתוח התכניתשל ו

היו תוף הפעולה שלהם חיונית. ית שיכוללפיכך שונים המוכרים לכל אחד מהרכזים בנפרד. 

יקנעם(. במקומות אחרים )למשל בקשיים )למשל  והתעוררו בהם הדבר לא פעל כהלכהשמקומות 

רכזי מתנדבים וה-בין רכזי הקהילההייתה דינמיקה טובה אבו גוש, מזכרת בתיה, קצרין( 

 +.60גם הצלחה משמעותית בפעילות הייתה וכתוצאה מכך  .הספורט 

 

קבוצת הפעילים )המתנדבים(פעילות   

 הם,דמות. לדבריוקבוצות יזמות קהגיעו מבקבוצות מהמתנדבים הפעילים חלק קבוצה חברתית. 

 "נהנים" ו"עושים כיף" )אבוהם במסגרתה שהם המשיכו להתגבש והפכו להיות לקבוצה חברתית 

חות ערב )כפר מקיימים מפגשים מחוץ למסגרת כמו ארוו, גוש, פרדס חנה(, חוגגים ימי הולדת

בעלי מחויבות גבוהה, מספקים דוגמה אישית, אך מעונינים בדומיהם ולא באחרים. . הם יונה(

הקבוצות  ,דבק זה איננו קייםאם דבק" המחבר בין המשתתפים. "חלק מהמתנדבים דיברו על ה

. הם מתנדבים 24גויסו שאליה קבוצה של קריית ים, כזו הייתה המתפרקות עם הזמן. דוגמה 

ברו את תהליך ההכשרה, אך רבים נשרו ולמעשה הפעילות הפסיקה להתקיים. כל אחד ע

והפעילות לא צלחה. יש מקומות כמו כפר יונה, שבהם הקבוצה  ,מהפעילים משך לכיוון אחר

יחידות הקשורות לקבוצות המשנה של הובלת הפעילים במסגרות -ממשיכה להתקיים כתת
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 מחולקת ו הפעילים במסגרת קבועה. במקרים כאלההשונות. רק במקצת מהיישובים המשיכ

ותחתיו משתתפים. הפעילים נפגשים על פי  נוסף פעיליש כל חוליה , ובקבוצת הפעילים לחוליות

מקבלים הדרכה מחוזית פעם בחודש. הנוהל הזה לא לכך ונוסף  ,הצורך והיכולת עד פעם בשבוע

גוש( דווח כמוצלח  חנה, חצור, אבו)למשל פרדס שהתקיים התקיים בכל המקומות, אך באלו 

 מאוד. במקצת מהמקומות דווח על פגישות רק לפי פרויקטים. 

]שבעבר  ת "מבקשות דברים. אחד הרכזים דווח שבאבו גוש הפעילו  חברתית וקהילתיתהעצמה 

הם בונים ל ידי "הגשת דף בקשות". המתנדבים עוסקים בפיתוח ובפיקוח לוגיסטי. ע" לא ביקשו[

מזמינים פקחים בעת שטרקטורונים או  ,ביחס למועצת הרשות (לוביסטיתדלנית )שקבוצה 

מנגליסטים עולים על השטח של מגרשי הפטנק, תובעים הכשרת המגרשים, הצללה והתקנת פחים 

 כל הפעולות הללו מבטאות תהליכי העצמהבעצלתיים.  רך כללה, שמתנהלות בדיונקודות שתי

גבשה לקבוצה בעלת זהות ותחושת עצמה ומתוך כך לקחה על חברתית של קבוצות הפעילים שהת

 עצמה משימות קהילתיות, שבאופן פרטי קשה לישמן.

בתחום זה. מרבית  מיצוי המשימה-אי. מרבית הקבוצות דיווחו במפורש או במרומז על שיווק

 יתיגדרה, קר ימי ספורט )למשל מזכרת בתיה,בהקבוצות התבססו על השתתפות באירועי השקה ו

פת למשתתפים פוטנציאליים ולסוכני שיווק פוטנציאליים כמו רופאי קודפי פרסום חלוקת וים(, 

)למשל במזכרת בתיה( וכתבות במקומונים. במקצת מהיישובים התקבלו רשימות  חולים

ת ים יובכל זאת לא נעשה בהן שימוש. בקרי ,מפורטות )מזכרת בתיה, חצור, קצרין, כפר יונה(

נשלחו , וכן נרשמים באירועי השקה שהתקיימו שלוש פעמים במהלך התכניתל הפעילים טלפנו

שסופקה על ידי העירייה. במזכרת בתיה יש ים, פוטנציאלי ת משתתפיםמכתבים אישיים לרשימ

או לחלופין ומעלה  50תקשרים עם כל גילאי כתובות דואר אלקטרוני, שבאמצעותו ממערך 

סגרות לא דווח על יומני רישום של התקשרויות מהמת אחלא מכתבים. באף אליהם שולחים 

במרבית המקומות צוין כי זו אסטרטגיה שיש  ומה התרחש במהלכן. ,ראשוניות וחוזרות

להשתמש בה, אך עדיין לא בוצעה. השיטה העיקרית שמתוארת במרבית המקומות )למשל פרדס 

. היות שהיישובים קטנים, "חבר מביא חבר" או מפה לאוזן"גוש, מזכרת בתיה( מכונה " חנה, אבו

גוש(  באירועים קהילתיים או משפחתיים )אבוזה את זה רואים הם . זהאת זה רבים מכירים 

 . ה ביותרטובבדרך הובאופן זה השיווק פועל 

 למשל ובעיקר טיולי הליכה, ,פעמיים ייחודיים-אירועים חדחלק מהמתנדבים והרכזים ציינו 

 רפז "לכרמל השרוף" כדרך לשווק את פעילות ההליכה.ד"ר עמיקם הבהפקתו של טיול יום 

 

 הכשרה בקבוצת הפעילים המתנדבים

מפגשים של הכשרה מחוזית שמונה שלבי, וכלל -. תהליך ההכשרה היה רבהכשרה מחוזית

מאפייני הגיל השלישי בביצוע פרויקט קהילתי, בשלבי מיפוי קהילה, בשעסקה בעבודת צוות, 

פיתוח צוותי במעקב אחר קהל הלקוחות, באיתור ובגיוס, בגופנית, והרביעי בדגש על פעילות 

בניית פרזנטציה. ההתייחסות לתהליכים אלה התחלקה לשתי גישות במשימה וקבוצות עבודה ו

עיקריות. הראשונה אפיינה בעיקר את מי שהיו חסרים לחלוטין ידע קודם בתחומים אלה, 

ציינו כי ההכשרה תרמה היה להם ידע קודם והאחרת את אלה שהיה להם ידע קודם. אלה שלא 

 , וסיפרוית ים וביקנעםיפעילות בקרהזכירו להם רבות מבחינה אישית וחברתית. בין היתר 
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. כמו כן הפעילות "נתנה כלים ודרכים להעביר מסר לקהל שיש בו כדי להעלות את המודעות"ש

מצב של הפעילות כי הן התחילו מגוש, דיווחו  . באבויותר פעילותהפכו להמשתתפות עצמן ש ציינו

. גם במזכרת בתיה כלשהו בעוד הקבוצות האחרות באו עם ידע קודםהיעדר מוחלט של ידע קודם 

. , כדבריהםנתנה "דחיפה קדימה", וכי היא ההכשרה תרמה מאודשובחצור ציינו המשתתפים 

כלומר זה  "חידק", כי התנדבות היא שהתנסה בידע קודם לעומתן ציין אחד הפעילים בכפר יונה

לוותר על חלק ניכר מהליך ההכשרה, היה אפשר משהו שבוער בעצמותיהם של הפעילים, ולכן, 

ם ולנשירת משתתפים. הן מספר הפעמים והן כמות השעות בכל פעם היו ככל ושעמגרם לשאפילו 

(. לדבריהם, "דחסו כפר יונה מדי לפי חוות דעת אחדים מהמשתתפים )קצרין, יםהנראה רב

תה גם תחושה שהרכב הקבוצה, שכלל יוחלק מן האנשים ברחו". באחדות מהקבוצות הי [,מידע]

המחויבות המתמשכת )כפר יונה, על פגע בקבוצה והקשה על הגיבוש ו ,משתתפים מחוץ ליישוב

 ית ים(. יקר

ההכשרה המחוזית דווקא סייעה בעיקר במסגרת צוותי המשימה של מובילי הפעילויות השונות, 

תחושת תחושת אחריות ו, וגיבשו הפכו להיות קבוצות בעלי ענייןך הגיבוש הקבוצתי. הם להלי

ת פוליטי (Lobyying)בשדלנות לפיתוח תחום העניין שלהן. קבוצות אלה עסקו בנוגע שליחות 

 , בשיווק, בהדרכת עמיתים ועוד. מקומית

יישוביים ספציפיים, בשיווק ובפיתוח פרויקטים . ההכשרה המקומית התמקדה הכשרה מקומית

בתכנים של הובלת פעילויות הספורט פטנק, הליכה, הליכה נורדית, מכשירי כושר בטבע וטניס  וכן

של אנשים אגד היא הייתה יישובית, כלומר -הכשרה זו עלהייתה שולחן. במקצת מהמקומות 

בטבע הליכה, מכשירי כושר פעילויות השל  יישובים שקובצו יחד באחד מהם. ההדרכהמכמה 

בשיתוף מחלקת נעשתה שולחן ה, ואילו הדרכת טניס על ידי מדריכים מטעם אש"לנעשתה  ופטנק

מרבית המשתתפים ששוחחנו עמם עברו את ההכשרות של הובלת הספורט בחברת המתנ"סים. 

קשו יפטנק. מרביתם היו מרוצים מההכשרה, אך במקצת מהמקומות )למשל חצור וקצרין( ב

להכשרות נוספות. אחד המשתתפים בחצור יצא  והיו מעוניינים להישלח תוספת ידעהמשתתפים 

אשר לדבריו תרם לו רבות ואפשר לו לחלוק מהידע שלו עם  ,מיוזמתו לקורס מאמני פטנק

תלמידי בית ספר חינוך מיוחד   לאמן בהתנדבותהוא החל  לכך המשתתפים האחרים. נוסף

משתתפים בליגה החלו והתלמידים  ,רשיםביישוב. כתוצאה מפעילות משותפת זו הוכשרו מג

ם בניר צבי. הפעילות האלטרואיסטית הזו היא תוצר נוסף וחיובי של ילבעלי צרכים מיוחד

 ד. ושאפשר לטפחה ולמנפה עוד וע ,הכשרת הפעילים

ת. אמנם רכזות יופעילושל הליווי שוטף היה חסר בחלק מהמקומות צוין ש ליווי לאחר ההכשרה.

שהם היו נראה לפי תחושתם מעת לעת עם הרכזים ועם קבוצות המתנדבים, אך הפעילות נפגשו 

 . זקוקים לתמיכה רבה יותר

 סוגי פעילויות

באופן כללי הפעילות מתחלקת לפעילויות עממיות ולפעילויות בתשלום. להלן פירוט הפעילויות 

 העממיות.

מקומות חוג הפטנק היה בחלק מן ההפטנק הוא ללא ספק הפעילות הפופולרית ביותר.   .פטנק

פעולת בעקבות  ,. למשל בחצורהלפני תחילת התכנית, אך "קיבל דחיפה" בזכותעוד פעיל 
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אדם נוסף צטרף הוכמעט מדי יום  ,נבנו עוד מגרשים ,של קבוצת הפעילים (Lobbying)השדלנות 

 כלל רךמשתתפים במסגרת זו. הם משחקים בד 30-ל 15להתנסות. בכל אחת מהקבוצות היו בין 

מימון ההסעות נחלק נוסעים לטורנירים, כאשר הם שעות בשבוע. לעתים קרובות ארבע לפחות 

. ליגת הגמלאים התפתחה לדבריהם בשנים האחרונות באופן שווההמתנ"ס ביניהם לבין 

על  , לרבות קבלת מדליותחיוביותבהיקפים של מאות אחוזים, וכל המשתתפים דיווחו על חוויות 

מרבית המשתתפים דיווחו  .נכדיםהחוויה של הצגת המדליות בפני הו ת הליגה,פעילותם במסגר

במקום ידוע עם שנשמרו ערכות סיפק די במקרים אחרים המתנ"ס . על רכישת ערכות אישיות

היו זמינים, ולעתים בכל מקום שלא  ,המגרשיםהייתה נגישות למשתתפים. הבעיה העיקרית 

ואפילו לצאת מחוץ ליישוב.  ,יכה להגיעה למקום מרוחקתה הקבוצה צרי)למשל בקריית ים( הי

מגרשים ארעיים באזור המתנ"ס, היות שלא רצו שימוש בבאבו גוש פתרו זאת למשל על ידי 

לא שאף  ,ש"ח(. חשוב לציין 120,000-שעלותה גבוהה )כ ,להמתין להכשרה המוסדרת של מגרש

הריחוק, ובמרבית המקרים דווח על כך שבסופו פעילותה למרות את אחת מהקבוצות הפסיקה 

תלונות על העדר גידור קיימים והוכשר מגרש ביישוב. עדיין  ה,את מבוקש ההשיגהקבוצה של דבר 

מחסור המתקן )כפר יונה(, תאורה לא קיימת או לא מספקת )למשל בקצרין(, העדר הצללה ו

ות )חצור וגדרה( מונפה הפעילות גם . בשני מרכזים לפחותלונות נוספותה בקרבתו ינקודות שתיב

למסגרות של התנדבות בפיתוח פטנק לטובת החינוך המיוחד, דבר הגורם חוויית סיפוק רב 

 משום היכולת ליצור קשר עם אחרים, לסייע להם ולשמש להם בתפקיד של מורה. למשתתפים 

"ס ולפעילים, במקום נגיש למתנ כושר מכשירירק במקצת מהיישובים יש . מכשירי כושר בטבע

עמם נפגשנו דיווחה על השתתפות בהכשרה. לפיכך לא שאחת מקבוצות הפעילים לא ואף 

נכללה אחת מהמסגרות עם מכשירי הכושר בטבע. ביקנעם לא התקיימה פעילות מסודרת באף 

היה שם המשך ולמרות זאת לא  ,הפעילות עם מכשירי הכושר בטבע כחלק ממסגרת טבע זהב

מערך כי קיים העידו המשתתפים שהמכשירים אינם מתאימים למבוגרים, ו. בחצור צוין לכך

המתקנים ם מתאימים יותר. ביקנעם יש מובילת פעילות, אך היא ציינה כי , ושם המתקנים בצפת

צורך בהנחיה, הפעילה אין  לשעת פעילות מומלצת. לדבריה שולא נקבעה שימוש חופשי מיועדים ל

 ,כדי להתאמן. בפרדס חנה צוין שאין קבוצה מובילה ואין מדריךו הנוח לזמן את האחד מוצא וכל 

שהמתנדבים שתוכננו להיות מובילי הסיבה נעוצה בכך וכן שהמתקנים ברמה נמוכה. ככל הנראה 

המיומנויות הנדרשים ו הידע. כתוצאה מכך לא היו להם הפעילות לא עברו הדרכה מסודרת

 להפעלת התכנית.

יכה התפתחה באופנים שונים ביישובים השונים. היו מקומות שבהם הלפעילות ה. הובלת הליכה

ה. עם הזמן התמוססשל פעילות בתחום זה, אך תה התחלה יהיא לא צלחה כלל. באחרים הי

משתתפים  30ערביים, עם עד המפגש שבועי לקראת בין בהליכה למשל בחצור התקיימה פעילות 

גה עקב מיעוט משתתפים. עם זאת מדווחים פעם, אך עם הזמן הפעילות המאורגנת התפוגבכל 

פעילות  הפעילות בעצמם. במסגרות אחרות נשמרבהפעילים, כי מבוגרים רבים ממשיכים 

שם יוצאים  ,מאורגנת וקבועה מדי שבוע )פרדס חנה( או אפילו שלוש פעמים בשבוע )אבו גוש(

לוננו הפעילים על במקצת מהמקומות התמשלוש נקודות בכפר בשעות מוקדמות לאחר התפילה. 

במרבית המקומות צועדים בתוך העדר תאורה מספקת ועל תחזוקה לקויה של מסלולי ההליכה. 

הסימון בוצע ביוזמת  רך כללבד. מסלולי הליכה מסודרים ומסומניםבהיישוב על מדרכות או 

 30אשר סימן בעצמו  ,מוביל הליכה מפרדס חנה, חולים. הגדיל לעשות ד"ר עמיקם הרפזהקופת 
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בלה מסלול ישבילים בטבע בסביבות היישוב. הוא מוביל קבוצה הנפגשת מדי יום א' לאחר שק

מגוגל ובתמונות מהמקומות המרכזיים  תצלומי אווירמסומן ומאופיין בקפידה תוך שימוש ב

לשמש שיכולה  ,שלאורך המסלול. המשתתפים בפעילות זו מציינים לטובה את המסגרת הזו

 דוגמה לרבים. 

פעילות שהצליחה לכבוש חלק נכבד במערך הפעילות ועוררה הליכה נורדית היא . נורדית הליכה

החלופה הפכה להיות  היאמשמעותיות מצד המשתתפים. בחלק מהמקומות חיוביות חוויות 

הטבעית של הליכה בטבע. ייתכן שהציוד המיוחד והטכניקה הנלמדת בסיוע מוביל מוסמך וכוללת 

את ההצלחה של פעילות שחיזקו הם מקצת מהגורמים  ,בסיוע מקלותגם הליכה וגם התעמלות 

אחדים מהמתנ"סים רכשו ש"ח(,  400-)קרוב ללמדי  הא יקרישהעלות של כל זוג מקלות האף זו. 

הדבר פועל בהצלחה . מחזירים אותן לאחר השימושוהם שמושאלות למשתתפים  כאלה, ערכות

ומעוררים עניין  ,תתפים )מזכרת בתיה, קצרין(מש 20-ל)גדרה(  7רבה. החוגים כוללים בין 

גוש(. חלק מהמשתתפים דיווחו שעברו בעצמם את ההשתלמות  במקומות נוספים )למשל אבו

 למדריכים שהועברה על ידי אש"ל בתל השומר למדריכי פעילות גופנית מקצועיים. 

 להלן פירוט הפעילויות בתשלום.

 אחדים א משחקי כדור. במקומותיר קבוצתי רב ה. אחת הפעילויות המאפשרות קשמשחקי כדור

נוצרו קבוצות קטנות שהיו פעילות במסגרות כאלה, בעיקר בכדורשת לנשים )יקנעם( ובכדורסל 

הפעילויות הללו הופסקו כשתמה הקצאת האולם אולם בדרך כלל )כפר יונה, פרדס חנה( לגברים. 

לפעילות לאחר שנמצא מתקן חדש. היה קושי גדול להחזיר את המשתתפים ו ,המתאים לקבוצה

היות שאולמות מתאימים למשחקי כדור נמצאים בעיקר ברשות המועצה המקומית )מרכזי פיס 

ולא ברשות המתנ"ס, לא תמיד התאפשר לספק אולם בשעות  ,קהילתיים ואולמות בית ספר(

+( 60מאסטרים )-+ספורט. ייתכן שהקמת ליגת גימלאים לסופר60המתאימות אולם לקבוצת 

 תעודד פעילות זו. 

בשני המחוזות. התקיים קורס מובילים בטניס שולחן  2011יולי –במהלך מאי  .טניס שולחן

בעלת פוטנציאל רב, היות שאיננה דורשת מתקנים מיוחדים והשולחנות ניתנים לקיפול פעילות זו 

שהמובילים  מהיר ולאכסון במתנ"ס. בשיחה עם מדריך ההשתלמויות ביקנעם צוין כי יש חשיבות

וכן יהיו להם כישורים ארגוניים לפיתוח טורנירים ופעילויות במסגרת  ,יפגינו ידע טכני מינימלי

פנאי. עוד לא ברור אם פעילות זו תהיה עממית או בתשלום. גם כאן קיום ליגת גימלאים שעות ה

 .פהמינולוהפעילות עשוי להיות אתגר מועיל לפיתוח 

, פילאטיס, התעמלות בריאותית, התעמלות במים, יוגה, התעמלות . דווח על פלדנקרייזהתעמלות

בקבוצות ההתעמלות. בדרך היה של נשים בונה עצם והתעמלות על כיסאות. חלק ניכר מהפעילות 

 כלל ניכרה שביעות רצון מלאה מהפעילות במסגרות אלה. 

הערבי והתאפשר שככל הנראה התבקש במגזר  ,. באבו גוש דווח על ניסיון ייחודילימוד שחיה

ה יה בקיבוץ סמוך. המשתתפות עברו קורסים בלימוד שחיימקום לבריכת שחיהקרבת משום 

תחו שליטה בתחום הן פיהעובדה שלאור ודיווחו על שביעות רצון גבוהה מאוד, ככל הנראה 

 חווייתי חדש.
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"הבינו מודל זה "הקפיץ מאוד את הפעילות".  ,. לדברי הפעילים והרכזים)טבע זהב( קורסים

שהמודל הזה מוצלח". ייתכן שניתן גם לגבש קורסים [ ...] שאסטרטגית צריכים להמשיך את הקו

פעילויות חדשניות לתקופה מוגבלת עם כמה קצרים בתחומים נוספים תוך יישום מודל שמשלב 

. במקצת מהמקומות הצליחו הרכזים להוריד עלויות על ידי הסתייעות במדריכים סבירהעלות 

   ו כסף על ההדרכה מתוך רצון לשווק את תחום פעילותם.גב אשל

 

 לתוצרי הפעילותבנוגע תובנות 

, לפחות בחלקו, על ידי דובר לפרויקט דוגמה דרמטית להיקף השינוי שיוחס . היקף הפעילות

 14"בשנה שעברה היו  :תה ההתפתחות המשמעותית בליגת המתנ"סים בפטנקיהי ,מחצור

 קבוצות רק במחוז הצפון".  33קבוצות, ואילו כיום יש 

המודעות לפעילות גופנית היא התוצר העיקרי של שינוי שחוו  ,. על פי דיווחי המשתתפיםמודעות

ים מהבית, היו יושבים על אביישוב. למשל בחצור ציינו כי "בעבר כל הפנסיונרים לא היו יוצ

ולים. בנוסף נוצרת קבוצה ואילו כיום האנשים יוצאים מהבית, אינם חושבים על קופת ח ,הספסל

 ונוצרת קבוצה מגובשת".  ,יוצאים לטיולים ,חברתית עמה נפגשים

 משחרר נפשית, גורם להרגיש בריא".  ,. "הספורט משמחשמחה ושחרור אישי

 ,"יצאתי לקורס מאמני פטנק"או  ,. התבטאויות ספציפיות כגון "למדנו לשחות"למידה חדשה

תרמה לתחושת המסוגלות . הלמידה רחשה במסגרת הקבוצהמצביעות על למידה משמעותית שהת

עמיתים. זהו סוג של העל ידי הוראת שנגרמה  של המשתתפיםולהעצמה אישית וחברתית העצמית 

 בקבוצת המתנדבים. בעיקר משמעותי במיוחד לפיתוח מוטיבציה להמשך, הוא חוויה ש

ועל איזון לחץ הדם. כולסטרול על הפסקה בנטילת כדורים להפחתת  המשתתפים דיווחו. בריאות

היו דיווחים על שיפור בבדיקות ארגומטריות )כפר יונה( למשתתף שעבר ניתוח להוצאת גידול 

   ק"מ. 4.5סרטני, אחר הליכה קבועה במסלול בן 

 

  לחסמיםבנוגע תובנות 

ך א [,...] . משתתפים דיווחו לעתים על העדר התמדה. "יש סקרנות והגעהקושי בהטמעת התמדה

ל וחרי שהאנשים מנסים הם פורשים", "יש חוסר רצון מצד הקהילה. הם רוצים שיביא להם הכא

 עם כפית של זהב".

ש"ח לחודש. רבים  100-ל 60. חלק מהפעילויות הן בתשלום של בין פעילויות בתשלום

 מהמשתתפים ציינו כי פעילויות אלה יקרות מדי עבור מבוגרים החיים על קצבאות ביטוח לאומי

)למשל בקצרין(. לפיכך בחלק מהמקומות נעשה שימוש בקמפיינים שיווקיים שכללו הוזלה ניכרת 

רגילה. מציאת התמהיל המתאים של העלות המ 60%-כ –ומעלה      60של העלות בחוגים לגילאי 

 עלות ההשתתפות הוא ללא ספק אחד האתגרים העומדים בפני כל רכז פעילות. 

במספר רב של קבוצות עלה קושי לקדם במהירות את . תםובהכשר קצאת מתקניםהסחבת ב

. דוגמאות לכך או לשפר את תחזוקתם ,מתקני ספורט בטבעם או למשל מגרשי, הכשרת המתקנים
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אבו גוש(, ותאורה למגרשי הפטנק )קצרין( ולמסלולי ההליכה )חצור(,   מגרשי הפטנק )יקנעם,הם 

תאים )כפר יונה(. בגדרה ציינו שהבריכה פתוחה שירותים ליד מגרשי הפטנק, מתקן מים ושילוט מ

ואיננה מאפשרת לספק פעילות שיש לה ביקוש רב כמו התעמלות  ,רק שלושה חודשים בשנה

 , ששייכת כאמור לקיבוץ הסמוך,במים. גם באבו גוש התלוננו על כך שהפעילות בבריכה

יו תלונות על איטיות פנויה מפעילות קייטנות. נוסף ה, שכן רק אז היא מתאפשרת רק בחורף

ועוד. כל  מתקנים חסרים או שאינם מתוחזקים היטבעל ברכישת ציוד נדרש להתעמלות )חצור(, 

בהם ואף חששו להסתכן בפגיעה פיזית.  זלזול, שחשו את שביעות הרצון של הצרכניםאלו הורידו 

 הל איטיות רבלכך. במקומות אחרים דווח ע על כן יש חשיבות גדולה לעניין זה, ויש לשים לב

ועל פי רוב על הפסקה שרירותית של הפעילות , בהקצאת אולמות ספורט לקבוצות משחקי הכדור

  בדבר מכיוונן שלעקב הפסקת ההקצאה של המתקן לקבוצה. גם מצב זה גורם לתחושה של זלזול 

ש או העניין הציבורי. תרעומת מסוג זה הופנתה באופן מפורכך שהדבר נגרר לשולי הרשויות ועל 

 ויש לשקול כיצד לתקן את המעוות.  אחדים, במרומז במקרים

התקיימה לא צלח יתוף פעולה ששבמקום שעל כך דווח  (כפר יונה)במקום אחד  פעילות מתחרה.

המספק פעילות בעלות נמוכה יותר מאשר  ,לקשיש מרכז יוםתחרות בין המתנ"ס לבין מעין 

 העלות של ההתעמלות במתנ"ס. 

כלומר  ,סיות ממודרותותה זו של אוכליבלה ביטוי רב הייאחת הסוגיות שק ודרות.אוכלוסיות ממ

לשלבן בפעילויות. הדרך ולא מצאה את  ,שקבוצת הפעילים מתקשה להגיע אליהןאוכלוסיות 

או שהוגדרו למשל בפרדס חנה, גדרה וחצור דיווחו על אוכלוסיות מתקשות, לא עצמאיות, 

אליהן אין מגיעים. קבוצה נוספת שנתפסה כממודרת היא של שמהבית,  יםיוצא םאינכאנשים ש

ת ים דיווחו על עולי אתיופיה שלא הצליחו להגיע לפעילות. עם זאת י. למשל בגדרה ובקריהעולים

, אך (שלהם )ריקודים סלוניים וטניס שולחןמת ים דווח על כך שלעולי רוסיה יש פעילויות יבקרי

 . בקצרין נאלצו לפתוח קבוצת הליכה נורדית נפרדתחלקם בכל זאת הצטרף להליכה ולפטנק

אלו . , היות שמחסום השפה הקשה על החיבור בין המשתתפים בקבוצהלדוברי רוסית ולאחרים

. באבו גוש לא שחשו שלא בנוחן ושאינם יוצאי חבר העמים החלו נוטשים את הפעילות כיו

הביא לפתיחת קורס מובילי פטנק במשך זמן רב, אך לאחרונה הצליחו לבפעילות השתתפו גברים 

להגדלת הפעילות בתחום זה. כמו כן נפתחה קבוצת התעמלות יסייע שככל הנראה  ,לגברים

 בכיסאות לגברים בלבד. בגדרה דווח על "אינטריגות פנימיות על רקע גזענות". 

 בכפר יונה צוין במפורש שוועדת ההיגוי שצריכה לספק סיוע לוגיסטיועדת היגוי מנותקת. 

. לפרויקט ונטלה חלק פעיל בגיבוש הפרויקט ובתכנית ההכשרה, "מנותקת ממה שקורה בשטח"

 . שעומדים לעשות לו השקה עם הצללה ,לשדרג את המתקן של הפטנקבידה לא צלח כנראה לפיכך 

לא כך אינן עולות כסף, אך אמנם ביקנעם התלוננו הפעילים על כך שהפעילויות העממיות תקציב. 

ולכן יש צורך בתקציב גם בתחום זה. כיום המשתתפים נוסעים בעיקר על , תחרויותהנסיעות ל

. כמו כן חסר , כשהמשתתפים משלמים מחצית מהסכוםעם המתנ"סשווה חשבונם או בחלוקה 

להכשרת פעילים מעבר להכשרות המאורגנות. רכזי גם ימי גיבוש, ולתקציב לערבי מתנדבים ו

תכנית. הבעיות היו ותכנית כל למעוגן בתקציב הכללי, יב אישי הפעילות התלוננו שאין להם תקצ

"שבחצי השנה הראשונה קשה במיוחד היות שלא תמיד יש לרכזים אומץ להוציא כסף על פעילות 

ם נותר כסף לקראת אורק , שאין ודאות כי ההוצאות יכוסו. לכן מסתייגים מבקשות הפעילים



                                                                57 

ש"לא היה תקציב לשלוח מכתבים לכל  ,ה הרכזת. בגדרה למשל ציינ"מוציאים ,סיום התקציב

 התושבים המתאימים". כך נפגע הליך השיווק.  2000

 

 יעדים להמשך

יעדים להמשך. באופן כמה לעיל, העלו המשתתפים בקבוצות המיקוד שהוצגו על סמך התובנות 

ממודרות  הגעה אל אוכלוסיותב, ועוד מתנדביםבגיוס , יותר שיווק מסיביבמיוחד הודגשו הצורך 

 ,מהקיימותיותר  פעילויות אטרקטיביותהצורך בהצעת הועלה )למשל בקצרין ובאבו גוש(. כמו כן 

כן הוצע לבצע מפגשי הליכה משולבים עם מסגרות מתנ"סיות , וכמו זומבה ופלדנקרייז )חדרה(

דבוריה. מתנדבים אחדים התייחסו לצורך הניכר לבין בין אבו גוש שילוב נוספות, למשל 

בתחומי הפעילות, למשל ספר שמאגד את חוקי  מתן מידע מקצועיבמשכיות פעילות ההדרכה ובה

 הפטנק.
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 מתנ"סי בקרה :שביעיחלק 

האחד במגזר היהודי והשני בערבי.  :נבקר בשני מתנ"סי בקרהבמסגרת הליך ההערכה הוסכם ש

דמיון להם  שישדגמים  , המשמשיםביקרנו במתנ"ס דבוריה ובמתנ"ס חוויות צפון ברחובות

יימת קלמדנו על הפעילות המתבביקורנו במתנ"סים אלה למתנ"סים שהשתתפו בפרויקט. 

התבקשו בהם הם ש. כמו כן ביקשנו מהרכזים למלא שאלונים ומעלה 60למבוגרים בני במסגרתם 

מובן שיכולתם של הרכזים להעריך קהילה היישובית. הקיימים באת הגורמים המתווכים להעריך 

שהתקבל המידע מוגבלת, ונוסף לכך הערכה זו אינה אובייקטיבית. לכן  היא להגורמים א

רתה יתה פעילות עממית אחת ששימאוד. בכל אחד מהיישובים הימצומצם היה משאלונים אלה 

דיווח  לכך נוסף. (50מעל ) והליכה בדבוריה משתתפים( 30) פטנק ברחובותומעלה:  60-ה את בני

של כלשהי פעילות התקיימה וכי  ,משתתפים 14-עה הדרכת פטנק לבוצש רכז הפעילות בדבוריה

מפגשים שכללו מידע על כמה כעשרה מבוגרים במכון כושר הקשור במתנ"ס. כמו כן התקיימו 

תזונה נכונה באמצעות גורמי מחלקת הספורט, ומאז המרכז שולח משתתפים מעת על הליכה ו

 חסםהיא שעלות ההשתתפות בחוגים ך כלל לכלעת לצעדות. רכזי הספורט אינם מסכימים 

  של המדריכים.מספיק ידע מקצועי של חברה ושל חניה, של מקומות  םהעדרלפעילות, וגם לא 

מתקנים וציוד שאינם מותאמים, וכן מה שעלול לשמש חסם לפעילות הם בדבוריה סבר הרכז ש

עבורם. מדי  קשהומעלה שהפעילות תהיה  60-כאבים וחששם של בני הההבריאות הלקויה, 

ם יגורמאשר לו חסם לפעילות. ישמשתנים אלה יהברחובות לא סברה הרכזת לעומת זאת 

המשתתפים בפעילות  חבריםההיו חלוקים בדעותיהם לגבי התרומה של  , הרכזיםתומכיםה

היה צוות המתנ"ס. בדבוריה אמצעי ההפצה העיקרי לגבי תרומת , ולקידום הפעילות הגופנית

 באינטרנט.  –ואילו ברחובות  ,בלוחות המודעות
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 דיוןו. 

+ספורט יתייחס לשלוש שאלות המחקר שהנחו את מערך ההערכה: )א( האם 60הדיון בפרויקט 

הפרויקט הצליח לעמוד ביעדים האופרטיביים של פיתוח שירותי פעילות גופנית עממית וחוגית 

, תחושת בריאות ואיכות במתנ"סים? )ב( האם הפרויקט הצליח לפתח מודעות לפעילות גופנית

)מכווני פעילות, הפרויקט של הארגוני הייחודי )ג( האם למבנה -חיים בקרב המשתתפים? ו

בכל ההיבטים הללו  היה ערך מוסף יחסית לתכניות קיימות?וקבוצות מתנדבים פעילים בקהילה( 

  להשגת היעדים הללו.ית התרומה של ההכשרה תהיה התייחסות נוספת לסוגי

  ופרטיבייםיעדים א

לפחות, הוספת פעילות חדשה  10%-היעדים האופרטיביים הוגדרו כהגדלת היקף המשתתפים ב

הנתונים בפעילויות.  50%שיעור התמדה של הגיע למהמשתתפים שכבר פעילים, ול 10%-לפחות ל

מספרי  106% נוספו כ 2010בדצמבר הבאה. תמונה את המציגים  3-א–1-המפורטים בלוחות א

מספרי  28.3% נותרו רק 2011ואילו ביוני כום מספרי המשתתפים בכל פעילות(, )סמשתתף 

לנוכח הדיווח שהתקבל במועד איסוף טרם תחילת הפרויקט.  מעל מספרי המשתתף שהיומשתתף 

מממלאי השאלונים פעילים גופנית  66% נמצא כי ובו ,(2011השני )יוני במועד שאלוני המשתתפים 

דיווחו על  (2010הראשון )דצמבר מלאי השאלונים במועד ממ 15%עוד רק פעמיים ומעלה בשבוע, ב

ניתן   עם זאת. למשתתפיםהוספת פעילויות כך, אנו נוטים להניח כי מרבית השינוי חל על ידי 

 הם משתתפים חדשים.  10%תוספת מספרי משתתף, לפחות של  100%שמתוך מעל  לשער

שנצפה. אחוז זה  50%-ה  שהוא מעל סף, 62%על אשר לשיעור ההתמדה, השיעור הממוצע עומד 

התמדה בפעילויות  28.6%התמדה בפעילויות העממיות, אך רק  91.6%מבוסס על שיעור של 

שנתונים אלה מבוססים על מספרים שנמסרו על ידי הרכזים, ולא  ,החוגיות )בתשלום(. יש לציין

המידע על סמך במתנ"סים. מתקיימים  םשאינ ,על סמך רשימות משתתפים ומעקבי השתתפות

. זאת משום מציאותאת התואמים אכן נראה שהנתונים הללו  ,שהתקבל בקבוצות המיקוד

שיעור ההתמדה הנמוך בפעילות החוגית הטריד את המתנדבים שהציגו את העלויות הגבוהות ש

 –יחסית לכושרם הכלכלי של המשתתפים כחסם, ואילו את הצורך במציאת חוגים אטרקטיביים 

מהמשתתפים שנדגמו באמצעות  20%–15%-מבחינת הדיווחים העצמיים של כ יעד נחוץ לשינוי.כ

שאלוני המשוב, ראינו שיעור גדול יותר של משתתפים המדווחים על פעילות גופנית במועד 

פעמיים בשבוע ומעלה היה בראשית שיעור הפעילים בעצימות של (. 2011הבדיקה השני )יוני 

. שיעור זה עולה באופן ניכר )פי מהמשתתפים 65%-לקראת סוף התוכנית כאילו , ו20%התכנית 

, ואחרים)ברודסקי  באוכלוסיית המבוגרים בארץשיעור הפעילים בקבוצת הגיל הרלוונטית ( מ1.5

(. מכאן ניתן להניח שהתכנית גרמה לשינוי מהותי בדפוסי הפעילות הגופנית של האוכלוסייה 2009

  ה לשיעורי פעילות מעבר לנורמטיבי לאוכלוסיית היעד.שנקלטה במסגרתה, והוביל

על היקף השינוי וההתמדה בפעילות  המתווכים שעשויים להשפיעבניסיוננו להבין את הגורמים 

מן הראוי לבחון את התשובות לשאלונים שהעברנו בקרב המשתתפים והמתנדבים  ,גופנית

ר כתשעה חודשי פעילות, וכן את חודשים לאחר הפעלתו( ולאחשלושה בראשית הפרויקט )עד 

לבחון את רצינו בעיקר הדיווחים שהתקבלו בקבוצות המיקוד לאחר כתשעה חודשי פעילות. 

של את תחושת המסוגלות העצמית ו ;החסמים לעומת הגורמים התומכיםאת ; העמדות
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מבחינת מדד חשוב להערכת מוטיבציה לאתחול פעילות ובעיקר להתמדה בה. שהיא  ,המשתתפים

פעילות גופנית. כלפי העמדות, לא ראינו שינוי בין תקופות המדידה. בשתיהן הן היו חיוביות מאוד 

לפעילות גופנית השתנתה בנוגע הרכזים וקבוצות המיקוד ציינו שהמודעות הקהילתית  לכך נוסף

 מאוד לטובה כתוצאה מהפרויקט. 

על כך שתשעה חודשים לאחר  הממצאים מצביעיםמבחינת הגורמים המתווכים לפעילות גופנית, 

יותר על מספר רב , אך גם מספר רב יותר של חסמיםממלאי השאלונים על דיווחו תחילת הפעילות 

תומכים היא על ניתן להניח שעלייה בדיווח על חסמים ותומכים לפעילותם הגופנית. של גורמים 

עלות רכזי הוא החסם המובחשיפה לפעילות גופנית. הקהילתית תוצאה של עלייה במודעות 

, בקבוצות המיקוד. התומכים המרכזיים הם סוג הפעילות והמתנ"ס הפעילות, חסם שצוין גם

. עם זאת המתנ"ס איננו נתפס כגורם תומך בקבוצת הגיל של בני לרבות הרכזים וקבוצת הפעילים

 ומעלה. 75

או  רה נעימההעדר חבדיווחו בשיעור גבוה על ומעלה  75, גילאי הסביבתייםמבחינת החסמים 

למידע זה חשיבות רבה במיוחד . הציוד אינם מתאימים עבורםושהמתקנים ועל כך  ,מתאימה

הפעילות במסגרת להפעלתם הגופנית של המבוגרים במסגרת הפעילות העממית של ההליכה ו

 ,מסלולי ההליכה ושל תכניות ההפעלהשל ה זו זקוקה להתאמה יהעצמאית בחדר כושר. אוכלוסי

כי  ,יש לזכורמוטיבציה. הדרכה ופיתוח הלדגשים ייחודיים מבחינת היא זקוקה גם שהוייתכן 

 (2009)ברודסקי, שנור ובאר, ומעלה  65מקרב גילאי  45%-כ ומעלה היא 75אוכלוסיית גילאי 

זוהי גם האוכלוסייה בעלת  .בין שליש למחצית מאוכלוסיית היעד של הפרויקטכלומר, 

לנוכח שיעור ההשתתפות הנמוך יחסית שלה בפעילות גופנית  המשמעות הרבה ביותר לפרויקט

 (. 2011יחסית לצעירים יותר )המרכז הלאומי לבקרת מחלות, 

מחקרים ממצאים של החסמים שזוהו במסגרת מחקר ההערכה שלנו היו דומים בחלקם ל

 & ,Lees, Clark, Niggמיקוד )בעזרת קבוצות שערכו סקרים  ,קנדהבו צות הבריתבאר

Newman, 2005 )ובעזרת שאלונים (Canadian Fitness and Lifestyle Research Institute, 

הם ברמה האישית וכוללים העדר מוטיבציה,  65ומצאו שהחסמים העיקריים של גילאי  (,1996

כל הפריטים שהיו יכולים להיות רלוונטיים לסוגיות אלה פציעה. או מ דיכאון וחשש מנפילה

של הפעילים לכך שאלה  הסכמה מועטה בלבדהראו  הנוכחי,לים במחקר בשאלון שהועבר לפעי

גורמים אלה כגורמים משפיעים על ביצוע פעילות  , כלומר המשמעות שלהם חסמים לפעילות

 ,Dergance, Calmbach, Dhanda, Miles)נוסף  מחקר אמריקנייחסית.  גופנית הם נמוכים

Hazuda, &  Mouton, 2003)) נוגע לגורמי מוטיבציה וחסמים לפעילות גופנית השווה אמונות ב

מתוכם שנמצאו לא פעילים  100מבוגרים אמריקנים ממוצא אירופי לעומת מקסיקני.  210בקרב 

פעילות, ולא נמצאו הבדלים משמעותיים בין האוכלוסיות. נמצא שחסמים ההושוו ביחס לחסמי 

 ,סביבתי של חוסר בחברה מתאימה אישיים כגון העדר משמעת עצמית, עניין, הנאה וידע וחסם

 היו הגורמים המרכזיים שמנעו מהנשאלים להשתתף בפעילות גופנית. 

שנים  69במחקר ברזילאי שהסתמך על קבוצות מיקוד של נשים מבוגרות בגיל ממוצע של 

(Cassou, Fermino, Rodriguez Añez, Santos, & Reis, 2011 ,) גורם מתווך של המעמד נמצא

הגורמים  כי נוסף לגורמים הסביבתיים והאישיים. בשכבות הנמוכות יותר נמצא כלכלי,-החברתי

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rodriguez%20A%C3%B1ez%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21297193
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rodriguez%20A%C3%B1ez%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21297193
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Reis%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21297193
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בפרויקט בעלי משמעות רבה יותר.  הם הסביבתיים )כגון עלות הפעילות וריחוק המתנ"ס מהבית(

  כלכלי כמשתנה מתווך במסגרת ההערכה שבוצעה לפרויקט,-הנוכחי לא נבדק המעמד החברתי

בהם היו הקשיים שאך ניתן להניח שהשפעתו באוכלוסייה שלנו דומה. לראיה שני המתנ"סים 

במעמד המזוהים עם אוכלוסייה  ,ת עקרוןיהפרויקט היו כפר מנדא וקרי בקידוםהגדולים ביותר 

 יחסית.  ךנמוכלכלי -חברתי

תה לפרויקט השפעה על החסמים. הממצא ששני החסמים "אין לי ישאלה חשובה היא אם הי

חברה נעימה/מתאימה" ו"המתקנים ו/או הציוד לא מתאימים עבורי" היו גבוהים באופן מובהק 

מטריד. שני החסמים הללו  ,במועד הבדיקה שלאחר שישה חודשי פעילות, לעומת תחילת הפעילות

לצעירה יותר. תוך התחשבות ומעלה(  75ים באופן מובהק בין האוכלוסייה המבוגרת )הם המבחינ

שלא היו מזווגים, ניתן להסיק מממצא זה שהמאמצים לעודד מקדמי  ,בשונות בין המדגמים

לא צלחו. במאמר מתווה  ,מוטיבציה ייחודיים כדי להועיל לאוכלוסייה זו להתגבר על החסמים

  פעילות גופנית של אוכלוסייה מבוגרת מציעים חוקרים אמריקנייםכלפי פיתוח מוטיבציה על דרך 

(Phillips, Schneider, & Mercer, 2004) את  הכוללות, רשימה של פעולות לפיתוח מוטיבציה

חינוך האוכלוסייה, המלצות לפעילות של גורמי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, : הפריטים האלה

בחסמי בריאות טיפול במרשמי פעילות, חברה מתאימה, התאמת הפעילות והציוד, שימוש 

משניים, הבטחת נגישות לפעילות, התאמת תכניות ייחודיות למבוגרים, תרגול היבטי בטיחות, 

שימוש בתכניות פעילות מדורגות ועלויות סבירות של הפעילות. מתוך רשימה זו ניתן להעלות על 

כדי לעודד את המוטיבציה של  ,בעתיד פעילויות ייחודיות שמן הראוי לשקולכמה הדעת 

בהתאמות ו שימוש במרשמי פעילות. דוגמאות לפעילויות כאלה הן המצטרפים לפעילות גופנית

שמטריד במיוחד את האוכלוסיה , חשש מנעות מנפילותיייחודיות ותרגול היבטי בטיחות כמו ה

 המבוגרת. 

(, תחושת 5-ופנית )איור אכפי שמתבטא במודל המנחה את פיתוח המוטיבציה לפעילות ג

המסוגלות העצמית היא הגורם המתווך האישי החשוב ביותר לקידום השתתפות בפעילות גופנית. 

, 2011ביוני חודשי פעילות, תשעה לאחר מדווחים ממצאי ההערכה מצביעים על כך שהמשתתפים 

-בשנייםה י)עלי פעילות ביתיתבביצוע ובעיקר , על פחות מסוגלות עצמית בביצוע משימות תנועה

)עם מובהקות  דיווחו על פחות מסוגלות עצמיתומעלה  75כמו כן בני  גרמי מדרגות(.שלושה 

להליכה בטבע במשך שלוש שעות ללא אפיסת בנוגע עמיתיהם הצעירים יותר לעומת    סטטיסטית(

 דקות. תופעה כזו של ירידה 30וכן ביכולת להתאמץ בחדר כושר או ללכת ברציפות  ,כוחות

צות הברית בארועמיתיו בתחושת המסוגלות העצמית נצפתה גם במחקרם של מקאוולי 

(McAuley, Jerome, Marquez, Elavsky, & Blissner, 2003).   איננו יכולים לזהות בוודאות

(. 2010את הסיבה לתופעה זו. ייתכן שהיא נובעת מהערכת יתר במועד הבדיקה הראשון )דצמבר 

בפעילות גופנית נמצאה בעלת חשיבות רבה מאוד לתפקוד במשימות  תחושת מסוגלות עצמית

. כמו כן נמצא (Konopack, Marquez, Hu, Elavsky, McAuley & ramer, 2008) יומיומיות

השתתפותם את שמשתתפים בפעילות גופנית בעלי מסוגלות עצמית גבוהה בפעילות גופנית שימרו 

 ,Newport, Lachman, & Whitbourne)פעילות החודשים לאחר תחילת  כתשעהיותר מאחרים 

ואף להגבירה.  ,נחוץ לשמר את תחושת המסוגלות העצמית בפעילות גופניתאם כן, . (2009

בהמשך פיתוח התכנית יש לבחון כיצד ניתן לשמר ואף להגביר את תחושת המסוגלות לאורך זמן. 
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של מיומנויות חדשות למשל מחול טווח של פעילויות גופניות חדשות, לרבות למידה -תכנון ארוך

עשוי לתרום לכך. ברם תחזוקה לקויה של מגרשים, העדר  ,משחקי כדור כמו פטנק או אירובי

מסוגלות. במהלך התחושת את משוב מתאים עלולים להפחית ומחסור בהדרכה מתאימה, 

קבוצות המיקוד ניתן היה להתרשם שלא תמיד ניתנת התמיכה הנדרשת במועד העבודה עם 

 המתאים למשתתפים. 

גופנית הפעילות השהראו פעילות גופנית בעבר, על פעילות גופנית עכשווית ועל  שאספנוהנתונים 

נמצא שפעילות  עודבשנים האחרונות. המתבצעת בהתאמה גבוהה לפעילות הגופנית היא בעבר 

ית בחוגים צמה חלשה( לפעילות גופנוגורם מתווך מובהק )אם כי בעהיא גופנית במשפחה בהווה 

פעילות גופנית נמצאו כגורם מתווך בעל קשר מובהק אם כי כלפי פעילות גופנית בהווה. העמדות לו

עצמית, חסמים וגורמים המסוגלות הצמה חלשה לפעילות גופנית עצימה בהווה, ואילו תחושת ובע

ם במחקרים אחרי .פההיקאת והפעילות הגופנית בהווה תומכים לא הסבירו כלל את עצימות 

מוגבלות החסמי , לעצמיתהמסוגלות הנמצא קשר בינוני בין היקף הפעילות הגופנית לתחושת 

 .(White, Wójcicki, & McAuley, 2009)חיים האיכות ול גופניתה

מודל המסכם את משמעות הגורמים המתווכים להיקף ההשתתפות  להלן נראהש 1ו. באיור 

 . בתכנית

 תכנית כפועל יוצא של גורמים מתווכים: מודל המתאר את תוצרי ה1ו. איור 

 תוצרי התכנית )ניטור בסיוע מפעילי התכניות(

 

 

 

 חודשים(תשעה ראשית התכנית ולאחר משאלונים על סמך גורמי הקשר חסמים/מסייעים לפעילות )

         

 סביבתיים                                                            אישיים                                 

 

 

 

 

 

 

 השתתפות בפעילות גופנית 
 נק / הליכה מודרכת / כושר בטבעפט למשל:

 מספר פעילויות / מספר משתתפים / אחוזי השתתפות

 קבועים
  חסםהוא  75גיל מעל. 

 .למגדר אין משמעות 

  חסם הואחוסר עצמאות. 
       

 
בני שינוי כתוצאה מהשתתפות 

 בתכנית פעילות גופנית

  עצמיתהמסוגלות התחושת 
ירדה במהלך התכנית )ייתכן 

על רקע הערכת יתר 
 בראשיתה(

 
 

 

 קבועים
 היא חסם. עלות כספית 

  ריחוק של המתנ"ס הוא חסם בחלק
  מהמקרים

 
  בני שינוי כתוצאה מהשתתפות בתכנית

  פעילות גופנית

  הרכז וקבוצת הפעילים של המתנ"ס היא
 גורם תומך.

 מעדיפה  חסם המשפחה היא לעיתים(
 שהסבים ישקיעו את זמנם בנכדים(.
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  חייםהאיכות לו לפעילות גופנית מודעות

, שכן לא איננה ברורה דיהית המודעות לפעילות הגופנית ולאיכות החיים התשובה לסוגי

המדד העיקרי שנשתמש בו כדי לתת מענה לשאלה זו הוא התפיסה . מדגמים מזווגיםבהשתמשנו 

תשעה  ,השני במועד הבדיקהמדד בינלאומי מקובל מאוד. יא העצמית של מצב הבריאות, שה

של משתתפים על מצב ווחו שיעורים גבוהים יותר י( ד2011חודשים לאחר ראשית התכנית )יוני 

לושה חודשים שקודם לכן,  השהתקבל בעניין זההבריאות שלהם, בהשוואה לכמות הדיווחים 

על במועד השני מהמשתתפים דיווחו  10%-שכ כפועל יוצא מכךבעיקר  לאחר תחילת התכנית. זאת

אחוז המשתתפים שדיווחו על בריאותם כטובה בשני המועדים . (4)לוח ג.  בריאותם כמצוינת

אופן משמעותי מהממוצע הארצי גבוה ב זה שיעור .מהמשתתפים יםהיה כשני שלישטובה מאוד כו

שבין הממצאים הארציים ער זה (. פ2009ואחרים, )ברודסקי  40%-העומד על כ ומעלה, 65של בני 

של שונות ה, אך גם מבתכניתעשוי לנבוע מתהליכים הקשורים לבין אלה שהתקבלו בתכנית, 

   המועדים.שני משתתפים שנכנסו למדגם הספציפי בכל אחד מה

ולכן לא נבדקו משתנים נוספים  ,מחקר ההערכה לא נועד לבחון את איכות החיים של המשתתפים

אלו באופן כמותי באמצעות שאלונים. ניתן רק להסתמך על דיווחים  הקשורים בהיבטים

המדריכים שציינו שינויים בתחושת העצמי, שינויים בבריאות של אנקדוטיים של המשתתפים ו

    .גופנית במקום ללכת לרופא ליםפעיתחת הכותרת של  , שצוינוחייםהושינויים בהרגלי 

 

  ותרומתו הייחודיתבדיקת מבנה הפרויקט 

נבדקה באמצעות שאלוני המתנדבים הפעילים וכן ית מבנה הפרויקט ותרומתו הייחודית סוגי

. נוסף לכך התקבלו פרטים משלימים ממנהלת באמצעות ניתוח אמצעי הפרסום וקבוצות המיקוד

לפריטים שקובצו לגורמים שניתנו לשינוי בממוצעי התשובות צוות ההערכה התייחס הפרויקט. 

נקודות זמן: )א( בסיום ההכשרה המחוזית, )ב( במהלך שלושת חודשי הפעילות ספציפיים בשלוש 

חודשי פעילות. גם כאן לא התאפשר לבצע בדיקה חוזרת ונשנית של  ה)ג( לאחר תשע-ו  הראשונים,

חלק ניכר מהיקף בבדיקה אותם משתתפים עקב חסיון המידע שהתבקש, אך היות שכללנו 

 ה. יסת פחות או יותר לאותה אוכלוסיחממוצעי המדגמים מתייהשוואת שהמתנדבים, ניתן להניח 

קיבלנו  ,פעיליםמתנדבים הבקרב ה תרומת ההכשרה לפיתוח מוטיבציהמבחינת ההיבטים של 

ממצאים מעורבים הן בשאלונים והן במידע שהתקבל בקבוצות המיקוד. נראה שהמשתתפים 

שעבורם ההכשרה חשים ואחרים  ,יש כאלה שחשים כי נתרמו מאוד .חלוקים בדעתם בנושא זה

רגש על ידע שיווקי ועל בזבוז זמן. לאחר תשעה חודשי פעילות דיווחו הפעילים על מוטיבציה, היא 

  במהלך התהליך השיווקי בערכים גבוהים באופן מובהק מאשר בנקודות הזמן הקודמות. עם זאת

אכן לא חל כל שינוי ברמת ו .בענפי הפעילות העממיתבפיתוח המוטיבציה כלשהם ראינו קשיים 

אחת מהפעילויות הייחודיות )פטנק, הליכה וכושר בטבע( ולו התחושה של שליטה ביכולת להוביל 

 לא היה די ,שניתןהשתלמות בהיקף הבקרב אלה שעברו את ההשתלמויות הרלוונטיות. נראה ש

ולים במהלך כדי לבסס את הידע המקצועי הנדרש להובלת פעילות ולטיפול בקשיים השונים הע

המשתתפים בקבוצות לאורך התכנית, ואכן  בהדרכה שוטפתאפוא יש צורך . הובלת עמיתים

התוצאה של פעילות המתנדבים והצוות מבחן מבחינת  את חסרונה. המיקוד ציינו במפורש

לא היה יעיל. כי לפחות מקצת מהתכנית המוביל שהשתתף בהכשרה, הרי שניתן גם כאן להסיק 
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תעודה בעלת העניקה להם שעות הדרכה לצוות המוביל ואף  50 והושקעבה שת בפעילולראיה, 

כל למעשה , לא נעשה ומעלה" 60כותרת מרשימה של "מכוון לפעילות גופנית למבוגרים גילאי 

 שימוש מעשי במהלך הפרויקט. 

נעשתה חזרה במהלך ההשתלמות . על פרק זה הפעילות השיווקיתהיה פרק משמעותי בהכשרה 

. למרות זאת במסגרת ההכשרה הראשונית נוסף למה שניתן לצוות המוביל של וינגייט ,יתהמחוז

גם לא חשו קטיבית ויתה יעילה. המשתתפים לא הפיקו יכולת אובייבסופו של דבר לא היהתוצאה 

מסוגלות לפתח מוטיבציה בקרב מועמדים לפעילות שמציגים תגובות חוזרות ונשנות של חוסר 

 ים. חסמשל מוטיבציה ו

הניתוח האיכותני של הראיונות מן , וכן ניתוח מכשירי הפרסום של הפרויקטכך גם עולה מ

מצביעים על הימנעות גורפת משימוש ברשימות  אלהמניתוחים ממצאים ה. בקבוצות המיקוד

הסתמכות על ובמקום זאת מראים שהייתה טלפוניות ובביקורים ביתיים לשם שיווק התכנית, 

על שכנוע אישי בגישת  עלונים, מקומונים, ובעיקרארועי חשיפה, מקובלים כגון  כלי פרסום ושיווק

שובים ימכיוון שהימתנדבים במטה אשר. התנהלות ההייתה מכלל זה  תיוצא. "חבר מביא חבר"

ובמיוחד את  אם לא את כולם, התושבים בקהילה רובהמתנדבים מכירים את  ,ם קטנים יחסיתש

לצד אירועי , לכן. נגישות מלאה לרשימות וכן היכרות אישית םלהיתה היומעלה. לפיכך  60-הבני 

 אובביקורי בית ומעלה שבקהילתו  60-ה לבניאישית  פנהכל מתנדב  ,חשיפה ופרסום נרחב

 – ואולי דווקא בגללה –על אף ההיכרות האישית . ת טלפון כדי לגייסם לפעילות גופניתובשיח

  .בהמשך באופן גורף לכל מי שלא הצטרף לפעילות גופנית המתנדבים לא חשו בנוח להמשיך לפנות

ועל בסיסה פותחו חוגים חדשים,  ומעלה, 60-השובים אלו לכל בני יהפנייה הראשונה התקיימה בי

 אמות מידה על פיורחב ספורט עממי. פניות חוזרות התבצעו פותח או ההורחבו חוגים קיימים ו

יש מוכנות  פעילות גופנית, תחושת המתנדב שלמועמד לזה או אחרכמו המתנה לפיתוח חוג  ותשונ

להתמודד הקושי  כניסוחם( לאלה שהביעו התנגדות נחרצת.) "נמנעו מ"לנדנדהמתנדבים . וכדומה

  אך מאחר שאחד הממצאים המשמעותיים במחקר מלווה זה הואעם התנגדות לשינוי הוא צפוי, 

ומעלה, הרי  75צת הגיל המבוגרת של בני שהיה חסר בהתייחסות הצוות המוביל והפעילים לקבו

 . חסר זהלהקטין  , אולי,ותתמיכה שוטפת והדרכה מקצועית היו עשויש

מאוד שהתקיים בסן פרנסיסקו, נעשה שימוש בהנחיות מפורטות   CHAMPSפרויקטמסגרת ב

איון הטלפוני והתמיכה של המתנדבים במבוגרים המאותרים כמועמדים לפעילות ידרך הרלגבי 

ואולם בשונה מהמודל שיושם במסגרת הפרויקט הנוכחי, בסן פרנסיסקו ההשתלמויות ופנית. הג

ייעודיים מאוד בכלים רבות שלושה, ובמסגרתן נעזרו –או יומייםספורות בנות שעות  ,היו קצרות

מוכנים מראש, כמו שאלון היסטוריה רפואית של המשתתף, שאלוני פעילות גופנית ואחרת, יומני 

למעקב. המיועדות מפורטים של מפגשי השיווק ושל השיחות הטלפוניות תרחישים ופעילות 

נבחנה לאחר  – אחת הגרסאות המתקדמות של המודל – CHAMPS IIIהצלחתו של פרויקט 

ונמצא כי בשניים משלושת הארגונים המשתתפים, הצליחו  ,תקופה בת שישה חודשים

קלוריות )שווה ערך  500-ועי כדי קרוב להמשתתפים להגדיל את היקף הפעילות הגופנית השב

 לשעה ורבע הליכה בקצב מתון( בממוצע.

 לעומת 2011מקבוצות המתנדבים הפעילים ביוני במספר המשתתפים בחלק היחסית הירידה 

  למעןהנחוצה לא רק  . זו התחדשותהיא תופעה נוספת שמצביעה על העדר התחדשות 2010דצמבר 
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לתמוך. הליך של שינוי התנהגות  יםאמור הםבה שפעילות ה מען, אלא גם לעצמם המתנדבים

 . הוא מורכבארוך טווחו פעילות גופנית ושימורה הוא מורכב מאודתחילת ביצוע בריאות כמו 

למידה  תהעדר מוכנות לשינוי ועד להטמעת השינוי, ונדרשמצב של שונים החל ממשלבים 

מעיון מתוך תצפיות, ה מגוונת. ילוסיפיתוחו בקרב אוכך השינוי וליווהמתמקדת בדרכים לת

המתנדבים שסילבוסים של תהליך ההכשרה ומתוך דיווחי המשתתפים בקבוצות המיקוד, נראה ב

קיבלו כלים וידע בנושא גיוס מתנדבים נוספים, למדו גישות בפיתוח מוטיבציה לשינוי, למדו על 

עדיין לא זה  מידעב ם. ואולםביישוב ומעלה 60מאפייני הגילאים השונים ומיפו את קהילת בני 

ממודרת,  יהשהוגדרה כאוכלוסי ,אוכלוסייה שונה מהםשלהם מפני כדי למנוע את החשש  דיהיה 

המבקרים במעון יום, עולים חדשים ואפילו תושבים חדשים ביישוב.  עצמאייםלא כמו מבוגרים 

אוכלוסיות הלא קיבלו ם המשיכו לפעול בזירה מוכרת. כתוצאה מכך המתנדבי מרביתלכן 

ה המוכרת ימחוץ לתמונה. גם האוכלוסי ונותרו לעתים קרובות ,מספקמענה ממודרות" "ה

ערעור אורח החיים היושבני וכדי שם לא קיבלה את מגוון ההתייחסויות הנדרש ללמתנדבים 

לדברי היו  ,במיוחד אלה שנעשו במתכונת של "טבע זהב", לאתחל פעילות גופנית. אירועי החשיפה

תם עוצמלפיכך ו ,פעמיים-שיווק משמעותי מאוד, אך הם אירועים חדבים והרכזים אמצעי המתנד

אין להם חסמים , אלה שאת המשוכנעים בעיקר ר שינוי התנהגותי קטנה. הם מביאיםוצילי

סבלו ומעלה  75-ה. כמשתמע מהדיווחים בשאלוני המשתתפים, בני להתחיל לפעולגדולים מדי 

התאמת הציוד -ידע הדרכתי לפעילות גופנית מתאימה ומאימחסמים חברתיים, מחסמי 

 באופן משמעותי. הייתה נמוכה והמתקנים. לכן הגעה ספונטנית של משתתפים בטווח גילאים זה 

על הרשות  התרומה הייחודית של קבוצות הפעילים כמנוף לחץעם זאת חשוב מאוד לציין את 

מגרשים ומסלולי וע הפעילות, לרבות בניית התנאים הסביבתיים לביצאת ם ולשפר יהמקומית לקי

ענפית. כמו כן חשוב מאוד ההכשרה את הך יהמשלם אירועי חשיפה וי, לקיםותחזוקתהליכה 

 ,חלק מקבוצות הפעילים שדווח על ידיאת תהליך ההעצמה האישית והחברתית לחיוב לציין 

ק לא מבוטל בפיתוח שלקבוצות המתנדבים היה חליש להניח כאמצעי לפיתוח עצמי וקהילתי. 

ככל הנראה אמצעי ושיתופי פעולה אלה היו  ,שתועדו במהלך קבוצות המיקוד שיתופי הפעולה

 שיווק משמעותי של הפעילויות ביישוב. 

בתחילת הפרויקט ובתהליך למרות תשומת הלב הניכרת שהוקדשה לה ועדת ההיגוי היישובית, 

התמדה של המשתתפים להיקף ולתי שתרם ההכשרה, לא נתפסה בקבוצות המיקוד כגורם משמעו

לפחות  .מתוך הבדיקה שערכנו במתנ"סי הבקרה, ראינו שגם שם קיימת פעילות עממיתבפעילות. 

פעילויות שיווק במתכונת המזכירה את "טבע זהב". השוני הניכר בין מצאנו שנעשו במתנ"ס אחד 

 ומעלה זוכה לו 60-ני הב אוכלוסייתשמתנ"סי הבקרה לאלו שבפרויקט הוא במקום המרכזי 

תחום הספורט במתנ"סי יחסית שהם מקבלים בלעומת מקום שולי  ,במסגרת מתנ"סי הפרויקט

בוגרים היא גם מורה לחינוך האזרחים הרכזת . תופעה זו קיימת אפילו ברחובות, שבה הבקרה

 עבורו בליםקגופני בהכשרתה. כלומר ניתן להניח שהפרויקט, לרבות התקציבים הייחודיים שמת

חס ירכזי הספורט שבהם ליעל והליווי הספציפי שנעשה בגינו, משפיע על הנהלות המתנ"סים ו

 במסגרת תכניות הספורט השונות. ומעלה  60של גילאי  מקום משמעותי לפעילות

אפשר את קיום . חיבור זה מנמצא חשוב ביותר הספורטלבין רכזי החיבור בין רכזי הקהילה 

בהרחבה במסגרת דוח הביניים. כזכור נמצא שבמהלך הפרויקט שינו חלק נידון , והוא הפעילות

והשתלבו באופן מלא בתהליכי הפיתוח שלו. יש לציין  ,מרכזי הספורט את יחסם כלפי הפרויקט
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המחלקה לספורט בחברת לבין חיבור בין מנהלת הפרויקט )המחלקה לאזרחים בוגרים( גם את ה

הגמלאים בפטנק ואת ההכשרה בטניס שולחן. המשך שיתוף שהובילו יחדיו את ליגת  ,המתנ"סים

איגום משאביהם, עשוי את פעולה כזה, נוסף לשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות, שיכלול 

 ומעלה. 60-ה הצלחה של הרחבת השירותים לגילאיהסבירות ללהגדיל את 

היעד המרכזי של היה ומעלה  60של מבוגרים בגיל  לפעילות גופנית אישיתה ההכוונהתפקיד 

הוא לא הוזכר למעשה נמוג במהלך התכנית. אך  ,השלב הראשון בתכנית ההכשרה )קורס וינגייט(

וככל הנראה לא בוצע כלל. בשיחות מקדימות עם הצוות  ,על ידי הרכזים או על ידי המתנדבים

 ,(accountability)אחריותיות המוביל של הפרויקט צוין שבמהלך הקורס הוחלט מסיבות של 

הצוותים המובילים היישוביים שיש ברשותם מן מקצועית לתת את התעודה רק לאותם אנשים 

, וזאת על מנת מורים לחינוך גופני, דהיינו לידע והכשרה להכוונה לפעילות גופנית באופן כללי

. ברם גם אנשים להקטין את הסיכון של התמודדות עם תביעות משפעטיות במקרה של תאונות

העובדה שרכזי שהסיבה העיקרית לכך היא נראה אליה הוכשרו. שעו את המשימה ציאלה לא ב

וכלל אינם פנויים למתן הכוונה  המינהלי,ממילא עסוקים מאוד בתפקידים רבים בתחום הספורט 

במתנ"ס אך  האופי תפקידנראה שרכזת הקהילה הייתה יכולה לבצע משימה זו משום  אישית.

  .א קיבלה את הסמכות לכך במסגרת ההכשרהולכך והן גם ל אין ידע מתאיםלרכזות הקהילה 
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 מסקנות והמלצות להמשךז. 

. עם זאת שהגדיר לעצמו מר כי הפרויקט עמד ביעדים האופרטיבייםובאופן כללי ניתן ל. מסקנות

חלופה הקיים נוצרה באמצעות קבוצות המתנדבים ותהליך ההכשרה בכך ש להשתכנעהצלחנו לא 

לתכניות הקיימות לפיתוח פעילות גופנית בהשוואה  ,ייחודית משמעותיתבעלת תרומה חדשה 

המתנדבים חיים בתוך קהל היעד ונפגשים אתו על בסיס יומיומי ומעלה.  60בקרב מבוגרים בני 

. המינהלייםעקב אילוציהם  יכולים לעשותשרכזי המתנ"ס אינם דבר , רשמיובאופן בלתי 

חלק מקבוצת השווים , והם אף פוליטי או אחראו  כלכליגם נתפסים כנטולי אינטרס  המתנדבים

ה. ואולם את יגיוס האוכלוסילהם יתרון רב ב ניתן להניח שיהיהמתוך כך ומעלה.  60-השל גילאי 

יחס יניתן ל בפעילות התמדתםאת ובפרויקט הנוכחי משתתפים בכמות ההגדילה היחסית היקף 

ברמה  ולה מגוונים עם מסגרות שונותלשיתופי פעובעיקר  ,למאמצי שיווק מקובלים גם

 . הקהילהרכזי הן על ידי קבוצות המתנדבים וכן על ידי רכזי הספורט ו שקודמו, היישובית

מבחינה מבנית לא הצלחנו להצביע על יישום מלא של האמצעים לפיתוח מוטיבציה לשינוי בקרב 

תומך )עמיתים הגורם הומפנה )רכז איתור והכוונה( המייעץ והגורם ה ם, שהאוכלוסיית היעד

פנים שונות  והמתנדבים לבשלבין רכזי הקהילה ו לבין בין רכזי הספורטיחסי הגומלין מתנדבים(. 

מודל מנחה. כמו כן ניכר  אףבמתנ"סים בהתאם לאפשרויות ולצרכים המקומיים, ולא נצמדו ל

על רמותיה שהן הרכזים והן המתנדבים לא היו בקיאים בתהליכים להטמעת שינוי. ההכשרה 

ולכן גם קשה היה לצפות למימושם. הצוותים היישוביים  ,השונות לא כללה מרכיבים אלה

, קיום אירועי חשיפה ופעילות םותחזוקתמתקנים התמקדו ביעדים אופרטיביים כגון השמשת 

לא ניסו לזהות לעומק את הקשיים העומדים בפני מועמדים הם במסגרת ליגת גימלאים, אך 

 לפתור אותם באופן פרטני כמתבקש מהליך של ייעוץ ותמיכה. , ולא ניסו לפעילותם יפוטנציאלי

ולניטור הליך השינוי  לפעילות כמו כן לא נעשו כמעט כלל פעילויות מובנות לאיתור מועמדים

באמצעות למצבם מענה , ולא ניתן באיזה שלב המועמדים נמצאיםלא נבחן בקרבם, כלומר 

נותרו לעתים קרובות מחוץ למעגל מהשלבים. כתוצאה מכך  אסטרטגיות מתאימות לכל אחד

אוכלוסיות עם מוגבלות תפקודית ואוכלוסיות מבוגרות  – ממודרותהאוכלוסיות הפעילות ה

 ,הדבר מחייב בחינה מחדש של סמכות "המכוון לפעילות גופנית"ש ייתכן. 75בעיקר מעל גיל 

המינהלי ח העומס וכלנ. אולם אלה, שעקב חשש מקשיים משפטיים הונפקה רק לרכזי הספורט

 לא התפנו למשימה זו.  ,והאופי מכוון המטרה של תפקידם

לעומת זאת יש לציין יצירתיות רבה במינוף תכניות ומסגרות שונות וביצירת שיתופי פעולה 

 ,לעושר במגוון התכניות. פעולות אלו הובילו הידי המשק והאוכלוסיבמגוונים עם ארגונים מכל רו

קרב למשל השימוש בריקודים סלוניים ב, מהמסגרות הותאמו למאפייני הקהילה שבחלק

של כמו כן מן הראוי לציין יוזמות מקומיות של מדריכים ועולים מחבר העמים. הת יאוכלוסי

 ,מדריכת ההתעמלות הבריאותית עמית בחצוריוזמתה של כמו , רכזים להתמודדות עם חסמים

עוד חסם לפעילות. יהיו נכדים( בישול ושמירה על הי המשפחה )בנבו צורכי מצב שלמניעת שפעלה 

פעילותה של הרכזת בקצרין למניעת נשירה של קבוצת ההליכה הדוברת עברית דוגמה היא 

. דוגמה נוספת במהלך התקבצות משתתפים דוברי רוסית, על ידי פתיחת קבוצת הליכה נוספת

שמקיים רשימת תפוצה המקבלת מידע  פעילותו המבורכת של מוביל ההליכה בפרדס חנההיא 
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. בדרך זו הוא וכן מידע על פעילויות ייחודיות ,מדויק מדי שבוע על מסלולי המפגשים הקרובים

 מזכיר למשתתפים באופן קבוע את מחויבותם לפעילות גופנית.

. להלן נבחן ממצאים והמלצות פרסם מרכז ההערכה 2011בינואר יישום המלצות דוח הביניים. 

  .מלצות אלה יושמו ובאיזה אופןאם ה

ה בפעילות גופנית. כלומר לחזק את י"בהמשך יש להתמקד גם במהלכים לשימור אוכלוסי .א

שנעשו פעולות לשימור אף  הגורמים התומכים ולהמעיט ככל האפשר את החסמים."

עם של המתנדבים מתנדבים כמו טיול משותף ביקנעם וכן פגישות עבודה והעשרה קבועות 

את הידע הנדרש בקרב המתנדבים כדי להטמיע מהלכים אלה היה די בשלא מצאנו  ,הרכזות

 .תבהתנגדו שבהם הם נתקליםבמקרים , למשל את התמיכה בזמן אמיתילהם לספק כדי ו

"אפשר שבשלב זה יהיה צורך להשתמש באסטרטגיות שונות מאשר בשלבי ההכשרה  .ב

דבים עם הרכזים ובחלק מהמקרים גם הפגישות של המתנ והגיוס, ומן הראוי להיערך לכך."

מענה שימשו ככל הנראה לא תנה בנושא התנגדויות, יוההכשרה שנ ,עם המנחה האזורית

שבועות על ידי אנשי מקצוע  כמהיש צורך בתמיכה שוטפת אחת למספק לצרכים שהתעוררו. 

יס חוברת כאמצעים זמינים כגון יש צורך לספק בתחום ההתמודדות עם התנגדויות, וכן 

 ליגת הפטנק "תשובות לשאלות נפוצות". למתנדב של שאלות ותשובות טיפוסיות בסגנון

להמשך עקב היותה פעילות חברתית ותחרותית מוגדרת עם יעדים מאוד גורם מעודד  הייתה

מופצים במסגרתה שהרפז בפרדס חנה, עמיקם של ד"ר  רשימת התפוצהגם ושיטות מובנות. 

 א שיטה מצוינת נוספת לשימור. הי ,מסלולי ההליכהדרך קבע 

"יש לבחון דרכים להגדיל את שיעור ההשתתפות של האוכלוסיות שזוהו כנמצאות בחסר  .ג

 להתייחסלא ראינו מאמץ מיוחד  ".עם מוגבלות, +70גיל , גברים)ממודרות(  השתתפות

 ,שזוהתה כבר בדוח הביניים ,ומחניכה אישית משיווק בטלפוןהרתיעה  .לאוכלוסיות אלה

 מאוד חששו המשתתפיםוששה במהלך השיחות עם קבוצות המיקוד. במקצת המקרים א

על ידי רק בקצרין עלתה אפשרות להתמודד עם סוגיה זו  . מקבלת התדמית של גימלאי מוגבל

 . םעדיין לא יושהדבר , אך העלאתה לדיון

נהלת הפרויקט אמנם לא כל ההמלצות יושמו באופן מלא, אך יש לציין במיוחד את ניסיונה של מ

למציאת פתרונות ייחודיים במציאות המשתנה במהרה ותחת כפיפה של גורמים ארגוניים שונים 

תנופה צר יבהם פחות צלחה, וכדי להמשיך ולישומגוונים, כדי לשמר את הפעילות במקומות 

 העצמה של המסגרות הקיימות.לפיתוח והלהמשך 

ניתנו ביולי , 2011ם מרכז ההערכה בינואר שפרס . על סמך הממצאים והמסקנותהמלצות חדשות

 למנף את היתרונותכדי ו מהבעיותלהמשך הפרויקט שיש בהן לתקן מקצת נוספות המלצות  2011

 .שנמצאו

  הכוונה לפעילות גופניתהיות שנמצא כי באופן קיבוצי לא התאפשר לפתח את המודל של א. 

שיקיימו הליך שכזה.  ,אים המקומייםהמותאמות לתנ ,ייחודיות מסגרות פיילוט לקייםהומלץ 

ליישום אחדים תכנות סבירה במתנ"סים יעל סמך התרשמות בלתי אמצעית, נראה כי יש ה

או  אבו גוש )מחוז מרכז( ובקצריןוב לרבות במזכרת בתיה ,תפקיד הרכז על פי המודל המתוכנן

הספורט לבין רכזי ה )מחוז צפון(. בכל אלה יש שיתוף פעולה טוב בין הרכזים של הקהיל בחצור
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ה. לפיכך מומלץ לנסות לממש את עקרון יוכן היכרות אישית עמוקה של הרכזים עם האוכלוסי

להקצות שתיים עד שלוש שעות שבועיות למפגש של רכז הספורט הוצע ההכוונה במסגרות אלה. 

. הללו , ולפרסם בציבור את דבר המפגשיםאו גורם מורשה מטעמו עם ציבור המעוניינים בפעילות

תפוסה כאשר מדובר ב שעות פוטנציאליות בחצי שנה 50-כ  ל שלדהמשמעות היא של סדר גו

פונים להכוונה.  100של מרבית קליטה לדקות עשוי להביא  30פונה אחד מדי בהנחה שו ,מלאה

זהו מספר נכבד. כדי לנטר את תהליך הכוונה ולהיות מסוגלים לעקוב אחר השתלבות המוכוונים, 

 :האלהפעולות ה צע אתהוצע לב

 יועבר , שיועבר לתיוק פנימי וכן (ב)דוגמה בנספח י" להכין טופס לתיעוד פגישת ההכוונה

מעקב בקבוצת הפעילים לשם ביצוע טלפונים למעקב מדי שבוע בשבועיים לאחראי 

אחת לחודש במשך שלושה יתבצע המעקב לאחר מכן . הראשונים לאחר פגישת ההכוונה

בו שכל אחת משיחות המעקב של הפעילים יש לרשום על הטופס  חודשים. את סיכום

 (. בנספח י"בטופס הבוצעה ההכוונה הראשונית )דוגמת 

  מקרים של הצלחה לכל מתנ"ס במהלך  ארבעה–שלושהמומלץ לתאר בפירוט רב יותר

. החונכים עד לסוף הפרויקט מאגר של דוגמאות של הצלחהלצבור התקופה, כדי 

ניתן יהיה לבקש מהם , ולהזדהות  וגמה להצלחה ישמשו כמודלשעבודתם תאותר כד

 וונים חדשים.כלשמש חונכים למו

  בהם הרכז זמין להכוונה יש לפרסם באופן בולט על לוחות המודעות, שאת הזמנים

 בכל אמצעי התקשורת הרלוונטיים. ובמקומון, באתר האינטרנט 

 

ת התגלה חסר משמעותי, בייחוד בקרב גם בנושא התמיכה והליווי של הפעילות הגופני   ב.

 . האלה ניםלסייע באופהוצע המבוגרים יותר. 

 אם בית שהיא גם בקרית מט"ב עובדתבמסגרתה . יש שכונה תומכת , למשל,בקצרין 

 אם הבית על ידי הדרכה שלהמשתתפים.  120-מאחד מכירה כל , והיא )חברת סיעוד(

בקרה ולאנשי הסיעוד בסיסית של בתחום הפעילות הגופנית, נוסף לקיום הדרכה 

 אפשר יהיה לנהל את הפעילות הגופנית במקום. טלפונית,

   ד"ר הרפז ועמיתים מובילי הליכה יכולים למשל לקבל השתלמות ייחודית בייעוץ פרטני

בהם הם פותחים קבוצות ייחודיות מותאמות לבעלי יכולות הליכה שולתכנן הליכים 

במהלך יום או שתתקיים יישובית -פן של הכשרה עלאפשר לעשות באוזאת שונות. את 

 יומיים. 

 כמו  ,יישוביים בהליכה-כדי לתחזק את המסגרות הללו ניתן לשקול מערכת מפגשים דו

גוש ודבוריה. קל מאוד  אבוב לקיים בגדרה ומזכרת בתיה והוצעהמפגשים שהתקיימו 

 חנה ויקנעם.  פרדסבגם יהיה לבצע דבר דומה 

  יקיימו את המומלץ בחוברת "כל אחד יכול: תדריך לנאמן הליכה" חשוב שהמובילים

המופצת על ידי אש"ל, ובה דפי רישום של משתתפים ודפי מעקב אישי. דפים כאלה 
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 BMIהפניה למחשבונים מתאימים של יש יכולים להיכלל במסגרת דפי פייסבוק שבהם 

 ושרפת קלוריות )ראו דוגמה כאן

 http://www.itaiziv.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=87

&Itemid=94  למשתתף להתקדם בשלבי השינוי משליטה חיצונית (. בדרך זו יתאפשר

  סרטי וידאו של חלוקת מדי צעדים +ב אמצעים אלה יכולים להסתייע פנימית.שליטה ל

 בקרת השתתפות. של שילוב של אמצעי תמיכה וכ תםלבני משפחו פיםלמשתתהדרכה 

  ראו הרפזעמיקם ידי ד"ר על מה שבוצע . לאינטרנטמסלולי הליכה העלאת( 

http://www.mymatnas.org.il/?CategoryID=245 )א דוגמה מצוינת לאמצעי וה

בהמשך אכן הועלו  הכוונה ופיתוח מוטיבציה שנוצר על ידי עמית מקבוצת המתנדבים.

 המסלולים לאתר.

לגיל הייחודיים רכי הפעילות הגופנית ולצ לא התייחסאף הפרויקט כיעד ולא שם מלכתחילה     ג.

. עם זאת חלק ניכר מהפעילות החוגית פילהומניעת נ שיווי משקל אישיהמבוגר כמו פיתוח 

מסגרות הכשרה ייחודיות למדריכים להציע שהתפתחה בתשלום עוסקת בנושא זה. לפיכך ניתן 

קבוצות זומבה גולד, ניה, התעמלות בריאותית, העוסקים בתחום זה בענפי הפעילות השונים )

השתתפות שבמסגרת ייתכן  ולספק להם כלי מדידה ותרגול נוספים. ,(התעמלות במיםו צ'י-טאי

" עשויים המתנדבים ווי משקליבודק ומאתר בעיות ש"בהכשרה הייחודית של אש"ל לתפקיד 

ה מבוגרת ילפתח רגישות לאוכלוסיכן לשיפור הליך השיווק, הבקרה והתיעוד, ו פתח כליםל

 הזמנה שיטתית שללנפילות. פעילותם לאחר הכשרה כזו תכלול  גדול יותר שנמצאת בסיכון

תזכורת להגעה לבדיקות, ביצוע הבדיקות, הפניה לרופא מקצועי משלוח לבדיקות,  משתתפים

  .מעקב במהלך שנה אחר הנבדקיםו המשתתפים במידת הצורך

אם משתתפים. נוסף לאירועי שיא מרובי מוקדים ניתן לשקול לאירועי שיא למתנדבים ו   ד.

שיועברו על  סדנאות המוניותיכללו שיא אלה . אירועי אחתבפעילות אירועי שיא ממוקדים ם יקיל

בסגנון של אירוע  מיישובים אחדים. המפגשים ייערכוויכללו משתתפים  ,בכיריםמדריכים ידי 

משום שמקיף מאות משתתפים ומייצר חוויית עוצמה מיוחדת  ,נשים הולכות רחוק" –"אתנה 

שנתפס כאטרקטיבי ביותר  ,תחום המחול לסוגיו .של המשתתפיםוהמפגש החברתי הגדול  ההיקף

  .לתבנית כזומבחינת ההיקף או התעמלות במים עשויים להיות מתאימים מאוד 

מנגנון  אין זה. פטנקם בגמלאיהליגת  אחד המנגנונים שדווח רבות כתורם להתמדה הוא   ה.

ניתן למנף אך ייחודי של הפרויקט, אלא מסגרת שקבוצות הפרויקט עושות בה שימוש נרחב, 

ליגת טניס או  נשים/גברים ליגת כדורשת גם לתחומים אחרים של פעילות חברתית כמו אותה

 . נשים/גברים שולחן

לפיתוח  סופרמרקט קורסיםלהציע כדי לתגבר את מערך ההכשרה שדווח רבות כחסר, ניתן    ו.

 –נוסף למערך ההכשרה המלא של אש"ל  –יכלול הוא . מובילי הפעילותושל  הפעיליםאישי של 

קורסים . כמו כן יכלול על ידי הצוות המוביל של הפרויקטייחודי מעבר לקורסים שנבחרו באופן 

 (ת בעלותעצמיהשתתפות  50% של על בסיס )למשלמסגרות השתלמות נוספות או  מטעם איגודים

  .)מכון וינגייט( מדריכי ספורט לגמלאים ( או)איגוד הפטנק מדריכי פטנקלתפקידים של 

http://www.itaiziv.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=94
http://www.itaiziv.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=94
http://www.mymatnas.org.il/?CategoryID=245
http://www.mymatnas.org.il/?CategoryID=245
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על ידי מנהלת הפרויקט ברמה העקרונית,  כשותפים נתפסו ם המקצועיים במתנ"סהמדריכי   ז.

יות של זפיהשתתפות, לשים לב לתגובות האך לא באופן מעשי. הם התבקשו לבצע מעקב על ה

ועוד, אך הם לא תוגמלו על הזמן  שלהם גופנייםהפעילות בהתאם למאפיינים המשתתפים בעת ה

לצאת להכשרה מקצועית רלוונטית, הפרויקט כאשר ביקשו . בפרויקט ו להשקיעהנוסף שהתבקש

. ממצאי ההערכה מן זאת ואף לא הכיר בתשלום על ההכשרה כהוצאה מוכרת במסגרתוילא מ

ייחודי ידע יש להם חוסר רב ברב, אך מעשי ידע אצל מדריכים אלה מצביעים על כך שצבור 

לכן מומלץ אמון רב. למדריכים ים שרבים מהמשתתפים רוחשעל פי הממצאים גם ניכר . וחדשני

עם תכנים ייחודיים  ,בעיקר בתחומי ההתעמלות, להציע הכשרות למדריכי הספורט במתנ"סים

אנשים צרכים ויכולות ייחודיות של , פיתוח מוטיבציה בחתך שלבי השינויכגון  ,שזוהו כנדרשים

על  יעות בנאמנים ומוביליםהסתיל אוכלוסייה זו, ושיטות לפיתוח יכולת גופנית ש, בגיל המבוגר

אלה הן על מנהלת הפרויקט לדאוג לתקצוב הולם של מדריכים  .חניכת עמיתים שלעיקרון פי ה

ניתן לכנס את המדריכים בראשית לכך נוסף  בהכשרות פנימיות והן בסבסוד הכשרות חיצוניות.

 60גילאי  בפני המשתתפים ותמגוון האפשרויות העומדבנוגע לשנת הפעילות ולתדרך אותם 

 כדי להעזר בהם כסוכני שיווק נוספים.  ומעלה,

" שאומצה /מועדון בריאותלשקול הקמת מתכונת קבע של קורסים כדוגמת "טבע זהבמלץ ומ  ח.

על ידי חלק מהמתנ"סים ודווחה כאמצעי מעודד פעילות והשתתפות. יש לשקול סדרת קורסים, 

ניתן אולי לשלב את תהליך ים אלה . בקורסלמשל לרמות מתחילים, מתקדמים ומובילים

שיעברו הכשרה ויקבלו  ,ההכוונה לפעילות באופן מובנה על ידי מדריכי ספורט מצוות המתנ"ס

את ההסמכה לכך. נראה שמדריכות ההתעמלות וההליכה מתאימות לכך במיוחד. באופן כזה ניתן 

  .יהיה לשמר את הרעיון המקורי של הכוונה לפעילות גופנית ולמנף אותו

 ו ממתנ"ס למתנ"סהעברתו ותיעוד ידע, כן שימורו השונים בין המתנ"סיםיחסי גומלין   ט.

עלם לאחר עזיבת המדריך ילהאחד כתוצאה מכך עלול הידע שנצבר במקום חסרים מאוד. 

חוברות ולהכין חומרים כתובים  ,אתר אינטרנטלפתח מומלץ על מנת לפתור בעיה זו הרלוונטי. 

הצלחה למען מסגרות המודלים של את השיתעדו את השיטות שפותחו ו ,דאוי ויונוסרטהדרכה 

מופיע ו, והוא פותח על ידי צוות ההערכהסיוני המפנה לכלים מתאימים י. דוגמה לאתר ננוספות

  כתובת זו:ב

p.com/ShowList.asp?SubSectionID=55&LangCode=Hebhttp://www.adapti.   שם

 :ומתאר אותו ,גם מופיע קישור לסרטון שהופק על ידי הצוות המוביל של הפרויקט

u.beH1Pc&feature=yout-7LY5t-http://www.youtube.com/watch?v= 

פעילות ספורטיבית  ואפשרי, שמפגשים ידידותיים בין יישובים וקבוצותמומלץ מאוד לקיים    י.

ככל הנראה החלופה הארגונית הם משותפת ולמידת עמיתים. מפגשים אזוריים בסדר גודל בינוני 

  המועדפת.

יה לבני י. ניתן לשקול פנמאמצי השיווקשם את המלצות קבוצות המיקוד בנושא ייש לי   יא.

רשתות חברתיות. ניתן להציג בפניהם או על ידי  המשפחה באמצעות מפגשים בלתי אמצעיים

 ויש לעודד אותם לשמש כתומכים ולא כחסמים לפעילות המבוגרים.  ,מידע

http://www.adaptip.com/ShowList.asp?SubSectionID=55&LangCode=Heb
http://www.adaptip.com/ShowList.asp?SubSectionID=55&LangCode=Heb
http://www.youtube.com/watch?v=-7LY5t-H1Pc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=-7LY5t-H1Pc&feature=youtu.be
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פעילויות נוספות  חיפוששם את המלצות קבוצות המיקוד בנושא ילי כדאי לכך נוסףב  יב.

דווח על שילוב פעילות זומבה וריו אבירטו. מתוך  כבר המקומותבחלק מ. אטרקטיביות למבוגרים

ה ינראה שזו לא תתאים לאוכלוסי ,המיועד ל"גיל הזהב" ,בחינת מאפייני הזומבה לרבות "גולד"

סקר מובנה של תרומת לערוך המקצב המהיר מדי ומינון השינויים. מומלץ משום הבוגרת 

בסיוע יומן . הסקר ייערך CHAMPSבפרויקט בדומה למה שנעשה  ,הפעילות בשיטות השונות

באמצעות קטיבית )דוגמה בנספח י"ג( או ישאלון תפיסת מאמץ סובי , שיכלולמעקב אחר הפעילות

קבוצות משתתפים בסוגים . השאלון ימולא על ידי צעדים ושביעות רצון במהלך הפעילות-מד

של תכניות פעילות  "תעילּוו  מו עלות"בסקירת ספרות עדכנית על  שונים של פעילות התעמלות.

 ולשנות להתעמל המלצות על המבוססות ,ראשוניות מונעות התערבויות כי נמצאגופנית למבוגרים 

-במד שימוש כן(, וSTEP Test Exercise Prescription -ו green prescription כגון(חיים  סגנון

, )גינסברג, רוזנברג ורוזןיות העלו את להגדיל מבלי לאיכות מתוקננות חיים שנות הוסיפו צעדים

2011). 

המשאבים מעל פי הממצאים שבידינו נראה כי ההכשרה לא הפיקה את המרב מהזמן ו  יג.

ושיש לבחון  ,מכוון לא מוצתההשהועמדו למטרה זו. אנו סבורים שההכשרה הבסיסית לתפקיד 

 ,את המרבמחדש כיצד להתייחס למשימה זו להבא. גם המשך ההכשרה המחוזית לא הפיק 

ומומלץ להפחית באופן משמעותי את היקף ההכשרה ולמקדו בפעילויות ספציפיות במסגרת 

 יש לספק מפגשי הדרכה לכך יומיים כל אחת. נוסף–או יום אחדות הכשרות בנות שעות

(supervision) ויעסקו במהלך הפעילות השוטפת  , שיתקיימוכתמיכה לקבוצות המתנדבים

פורט פי שלאפשר סופרמרקט הכשרות כ מומלץ בחירתם מעת לעת. כמו כןבנושאים ייחודיים לפי 

 לעיל.

 

 לסיכום

לשלב שתי גישות ארגוניות ותפיסות שונות להכשרה שנועד  חשוב מאמץ+ספורט הוא 60פרויקט 

ומגוון  הגופנית הרחבה משמעותית של היקף הפעילותלשהוביל להגדלה ו ,הפעלה של מתנדביםלו

המינוף של יעדים לפיתוח את סים שנבחרו לפרויקט. יש לציין את מימוש ובמתנ"סוגי הפעילות 

על ידי קבוצות המתנדבים בהיקף שמעבר ליכולותיהם של רכזי  ושבוצע ,תכניות הפעילות הגופנית

מתנדבים עם הציבור ביישוב ועם מקבלי הקשר הבלתי אמצעי של . הצלחה זו נעוצה בהתכניות

במטרה ו קשיים ביישום המודל שנבחר והוצעו חלופות שונות החלטות. במהלך הפרויקט זוהה

לבחון פרויקט מומשו, יש להמשיך עבור ההשיטות שתוכננו שלא כל אף להתגבר על החסמים. 

את עוד לממש את ההמלצות ולנסות לקדם על מנת  ,קטים המשכייםיבמסגרת פרופתרונות שונים 

 . תפיוהרחבת מעגל משתול שם השלמת משימותיוהפרויקט ל
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 וינגייטומיפוי צוות יישובי מוביל: שאלון למשתתפים בהכשרה ב :נספח א

 

 ענה במשפט אחד או שניים קולעים על השאלות הבאות 

 

  מגדיר את מטרת התוכנית?איך אתה 

 

 

 

 

 

  ? מהן ציפיותייך מימי ההכשרה 

 

 

 

 

  איפה אתה מרגיש שאתה חזק במיוחד, מבחינת היכולת

 לתת מענה למטרת הפרויקט?
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  איפה אתה מרגיש חסר בטחון, ביכולתך לתת מענה

 למטרת הפרויקט?

 

 

 

 

 ?האם יש דבר ממנו אתה חושש במהלך הפרויקט 

 

 

 

 

 

 

 .לגברים ונשים כאחד זכר אך מופנהמנוסח בלשון *השאלון 
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  יישוביים רכזים שאלון -מוביל יישובי צוות מיפוינספח ב: 

 

 שם _________________ : 

 בפרויקט תפקיד הגדרת ____________: 

 בשבוע פרויקטה פעילות במסגרת שעות היקף _____________: 

  

 ?כה עד ידך על גויסו מתנדבים כמה .1

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ?למתנדבים ידך על שהוגדרו היעדים מהם .2

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 קהילה פיתוח צוות,שיווק צוות? )המתנדבים עבודת במסגרת, הוקמו צוותים אילו .3

 (וכדומה

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ?תפקיד יזהולא אליה גויס מי, כן אם? יישובית היגוי וועדת הוקמה האם .4

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 : היישובית הקהילה מיפוי  .5

 לוקחים וכמה+ 60 לגילאי ביישוב כיום קיימות רטיביותספו פעילויות אילו 

 ?בהן חלק
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 פעילויות אילו בדיקת)  היישוביים הצרכים לבדיקת מובנה סקר בוצע האם 

 ?וכדומה מכרים עם בירור, רחוב משאל,מיקוד קבוצות: כגון+( 60 לגילאי חסרות

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 : פיתוח .6

 שיתופי, קיימים חוגים הרחבת, חדשים חוגים) לפיתוח יעדים הוגדרו האם 

 (?ס"למתנ מחוץ גורמים עם פעולה

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 :שיווק .7

 פנימיים פרסומים, עיתונות) כה עד כלשהו שיווקי מאמץ נעשה האם 

 (?וכדומה חוצות שלטי, פליירים, ס"במתנ

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 (: כה עד בפרויקט לדעתך השגת מה) כה עד בפרויקט אישיים הישגים .8

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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 (2011)אפריל   נספח ג. שאלון לרכזי התוכנית

 

 _____________________שם המתנ"ס ________

 

 שם הרכז _____________________________

 

 נקבה 2  זכר 1  מין

 _________  גיל

 

 + ספורט בשבוע בממוצע? 60כמה שעות אתה מוצא עצמך מקדיש לפרויקט 

0 – 2 ,      3 – 4,      5 – 6,      7 – 8,       9 - 10 

+  60שלום( בהם משתתפים מבוגרים בגילאי אנא ציין בטבלה שלפניך את שמות החוגים )בת

+ במהלך שנת הפעילות לפי חודשים בשנת 60וכן מספרי המשתתפים בגילאי   ואת מחירם

 תשע"א

 מספרי משתתפים                                                                                       

או ספט שם החוג, מחיר חודשי

 ק

פב ינו דצ נוב

 ר

מא אפר מרץ

 י

 ממוצע

           טבע זהב

           

           

           

           

           

           

 



                                                                86 

אנא ציין בטבלה שלפניך את שמות הפעילויות העממיות שאינן בתשלום, בהם משתתפים 

ות לפי חודשים בשנת + במהלך שנת הפעיל60+, ומספרי המשתתפים בגילאי  60מבוגרים גילאי 

 תשע"א

 מספרי משתתפים                                                                                       

או ספט שם החוג, 

 ק

פב ינו דצ נוב

 ר

מא אפר מרץ

 י

 ממוצע

            פטנק

           הליכה מודרכת

           מכשירי כושר בטבע 

           ט(אחר )פר

           אחר )פרט(

 רמת המודעות לפעילות גופנית ביישוב לדעתך היא )הקף בעיגול( 

 . גבוהה מאוד4              . גבוהה3           . בינונית2          . נמוכה1   

 

 

 לפי מיטב הכרתך את המשתתפים, אנא דרג את אחוזי המשתתפים לפי מצב בריאותם 

 גרוע סביר טוב טוב מאוד צויןמ מצב בריאות

      משתתפים %

 

 לדעתך, מהם הסיבות בגינן המשתתפים מגיעים לפעילות

 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 + הם  60מניסיונך, הדגשים שיש להציג בתוכניות לגילאי 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ים מפריעים לדעתך למשתתפים להגיע לפעילות הגופנית המיועדת עד כמה ההיבטים הבא

 + 60לגילאי 

מסכים/ היגד

      ה מאוד

מסכים/

 ה

לא כל כך 

 מסכים/ה

בכלל לא 

 מסכים/ה

     עלות ההשתתפות בחוגים גבוהה מדי 

     העדר חניה סמוכה מפריע בהגעה אל המתקן 

     אין להם חברה נעימה/מתאימה בפעילות

יכים אינם מתאימים את הפעילות המדר

 + וזה מקשה עליהם 60ליכולת בני 

    

המתקנים ו / או הציוד לא מתאימים עבור 

 +60בני 

    

+ חשק / מוטיבציה לפעילות 60אין לבני 

 הגופנית המוצעת

    

+ מונעת מהם 60הבריאות הלקויה של בני 

 פעילות כזו

    

בגלל שכואב להם, הם מתקשים לבצע 

 ילות כזופע

    

     + חוששים שיהיה להם קשה מדי60בני 

 

עד כמה ההיבטים הבאים עוזרים למשתתפים או מעודדים אותם להגיע לפעילות הגופנית 

 תחת התיאור המתאים ביותר( X+ ? )סמן  60המיועדת לגילאי 

מסכים/ה  היגד

      מאוד

לא כל כך  מסכים/ה

 מסכים/ה

בכלל לא 

 מסכים/ה

+ ספורט עוזרים 60נית פעילי תוכ
 להם להיות פעילים גופנית 

    

חברים, איתם הם מתעמלים, 
 עוזרים להם להיות פעילים גופנית 

    

משפחותיהם עוזרות להם להיות 
 פעילים גופנית

    

צוות המתנ"ס עוזר להם להיות 
 פעילים גופנית 

    

עצם הפעילות שבה הם משתתפים 
 פניתעוזר להם להיות פעילים גו
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+ ספורט )או פעילויות אחרות למבוגרים( כדי 60מה עשית בסיוע פעילי ומתנדבי התוכנית 

 להפיץ את המידע על התוכנית בציבור ? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

+ ולא  60פעילות גופנית נוספת שעשויה להיות רלוונטית למשתתפים גילאי  האם יש לדעתך

 מדוע? הוצעה במסגרת המתנ"ס שלך?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 האם יש מידע נוסף שהיית רוצה לחלוק אתנו??

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 *השאלון מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים 
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זית עם מנהלת סוף הכשרה מחו –נספח ד. קו מנחה לראיון אמצע 

 הפרויקט 

 

 מה היו מטרות ההכשרה? .א

 מה השינוי מנקודת ההתחלה ועד לנקודה זו שהושג לדעתך בהכשרה? .ב

 מה היעדים שלך, להמשך ההכשרה? .ג

 כיצד תדע)י( שההכשרה השיגה את היעדים שהגדרת לה? .ד

 כיצד היית מדרג את התוצאה של ההכשרה ברמה היישובית  10 – 1על סולם מ  .ה

 ____יישוב _____ .1

 יישוב_________ .2

 יישוב_________ .3

 יישוב_________ .4

 יישוב_________ .5

 יישוב _________ .6

 יישוב_________ .7

 יישוב_________ .8

 יישוב_________ .9

 יישוב_________ .10

 כיצד היית מדרג את התוצאה של ההכשרה ברמה המחוזית 10 – 1על סולם מ  .ו

 מחוז_________ .1

 מחוז_________ .2

 ים שהתרחשו לדעתכם במהלך ההכשרה?מה היו התהליכים המרכזי .ז
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 קבוצת מיקודתרחיש נספח ה: 

 

מטרת קבוצת המיקוד הנוכחית הינה לבדוק את תהליך הגיוס והפעלת המשתתפים 

 בפרוייקט. 

 אימרו לנו אילו דברים אתם עושים במסגרת קבוצת הפעילים בפרוייקט:  אנא .1

 ?מתי וכול כמה זמן אתם נפגשים 

 דד אנשים להשתתף בפעילות?מה אתם עושים כדי לעו 

 ?לאיזה אוכלוסיות אתם מצליחים להגיע 

 ?לאיזה אוכלוסיות אינכם מצליחים להגיע ומדוע  

  לאיזה הבנות הגעתם במהלך הפרויקט?)על פי נסיונכם,איזה אמצעי הינו

 המועיל ביותר כדי להביא אנשים(

 ?כמה זמן אתם משקיעים בפרוייקט בשבוע 

 תם לגייס עד היום?כמה משתתפים לדעתכם הצלח 

 אימרו לנו עד כמה לדעתכם תרמה לכם ההכשרה ? )שנעשתה לפני תחילת הגיוס( .2

  עד כמה תרמה ההכשרה בתחום השיווקי ליכולתכם לגייס מתנדבים

 חדשים?

  עד כמה תרמה לכם הכשרת קבוצת הפעילים )בניית קבוצה,הגדרת

 מטרות,הכנת פרזנצטיה וכדומה(

 ( השונים,עד כמה בתחומי הפעילות הגופנית )פטאנק,הליכה וכדומה

 לדעתכם אתם תורמים לגיוס,לאירגון ולהפעלת הפרוייקט? 

איך הרגשתכם הכללית בשלב זה של התהליך? מה לדעתכם ניתן/צריך עוד  .3

 לעשות בהמשך התהליך ?

 האם יש עוד דברים שהייתם רוצים לשתף אותנו בהם? .4
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 ( מרכז2010דצמבר נספח ו: דוגמה לדו"ח ביצוע של מתנ"ס אמצע )

 

 שם המתנ"ס: כפר יונה

 

 רכזים מובילים: סמדר ניסימוב, קיריל ביאליקין )מדריך ספורט(

 שם הפעילות

מספר 

 נאמנים/

פעילים 

 מובילים

מספר 

משתתפים 

לפני תחילת 

 התכנית

מספר 

 משתתפים 

נכון לדצמבר 

2010 

צפי לסוף 

 2011שנת 
 הערות

 40 27 0 5 פטאנק

מתוכננת הקמה של 

גרשי פטאנק ע"י מ

 הרשות

 20 6 0  הליכה נורדית
אין נאמנים אלא רק 

 מדריכים מקצועיים

הליכה 

 קבוצתית
 לא מספיק אטרקטיבי 25 20 0 4

 

 התעמלות
 0 10 15 

תוצאה של תכנית 

 "טבע זהב"

 25 0 0  ריו אביירטו

בתהליך רישום 

משתתפים. ע"י 

מדריכה מקצועית 

 בתשלום

 -משחקי כדור 

 כדורסל
2 0 5 10  

 10   2 טניס שולחן
בשלבי פיתוח 

 התחלתיים

  145 68 0 13 לסך הכ 
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נכון לסוף  -נכתב על ידי רכזת איזור  -דוגמה לדו"ח התקדמות  נספח ז.

 +ספורט60פרויקט  – 2010  דצמבר

 

 גדרה

 12 מס' מתנדבים בקבוצה

מתלמדים פעמים בשבוע: פעמיים בשבוע מתאמנים ותיקים ו 3פעילות  פטאנק
 חדשים + יום נוסף שמוקדש רק להדרכת שחקנים חדשים

 20שחקנים פעילים )לעומת  37נאמנים מובילים,  3 נכון לדצמבר:
 קבוצות. 7-. יש כ2011במהלך  45 -בתחילת התכנית(, צפי ל

משתתפים והצפי להמשך לא גדול יותר. יש  8נאמנים ,  3 :נכון לדצמבר הליכה
 יכה רגילה. אולי לא אטרקטיבי מספיק.קושי בהבאת אנשים להל

במהלך חודש ינואר ופברואר תתקיים הכשרה לנאמני כושר בטבע ע"י  מתקני כושר בטבע
יישובים יחד: מזכרת בתיה, קרית עקרון, אבו  4-אשל, עבור משתתפים מ

 גוש וגדרה. 

צפי  בהתחלה עם 10תוספת של חוג התעמלות חדש בפברואר לפי ביקוש ) פעילות חוגית
חוגי ההתעמלות  2-מתעמלים חדשים ב 10-להכפלה תוך חודשיים(, כ

 הקיימים בעקבות הפרויקט ותכנית טבע זהב.

פעילויות אחרות בתחום 
 ספורט עממי

שלחו נציגים )מדריכי ספורט( להכשרה של אשל, ירכשו  –הליכה נורדית 
ערכות של מקלות ויפתחו את התחום בשת"פ עם דיירי "בית בכפר" 

דיור המוגן שסמוך למתנ"ס. הדיירים ומנהלי המקום הביעו רצון ה
 להשתתף בתכנית.

תתחיל הליכה  13.1נאמנים, נרכשו המקלות. בתאריך  2: נכון לדצמבר
 משתתפים. 12מודרכת. עם 

 משתתפים בליווי המדריכים שהוכשרו לכך. 20צפי לחודשיים הקרובים: 

כה נורדית. שת"פ עם "בית בכפר" + פרסום דגש בשלב זה על פרסום הלי פעולות שיווק
 נרחב לקהילה.

 6-שבועות. במקרי צורך אף יותר מכך. אחת ל 3-מפגשים של אחת ל ליווי ותמיכה
 שבועות שיתוף המנהל.

 .* חלוקת תפקידים ברורה יותר בין שני הרכזים לשיפור

 שיתוף פעולה ביניהם בכל התחומים בהם הם עוסקים 

 לקבוצה מקרב האוכלוסייה החזקה  גיוס חברים נוספים
 יותר של גדרה

 .הנחייה והעשרה מקצועית לכולם לאחר עיבוי הקבוצה 

קבוצה עם נשמה, הרבה רצון ומוטיבציה, רכזים עם הבנה עמוקה  לשימור
 לפרויקט ולמטרותיו, מחוברים בצורה טובה מאוד לפעילי הקבוצה.

 ישתתפו בהכשרת נאמני כושר בטבע  הערות

 גבר את ההליכה בעזרת המתקניםינסו לת 

 עידוד הליכה נורדית 

 .מנסים לקדם טניס שולחן 
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 נספח ח: דוגמה לדוח מסכם יישובי

 6.2011-1 –+ ספורט 60צפון בתכנית חיפה וסיכום ביניים אזור 

 יקנעם עלית:

 25 מס' מתנדבים בקבוצה

)כל נאמן  מתנדבים 6ד' בהובלת -אנשים משחקים בקביעות בימי א' ו 40-כ פטאנק

מגרש פטאנק נמצא  משתתפים(.מס'  פטאנק לוקח על עצמו להיות בקשר עם

ממוקם ליד מתקני כושר בטבע כדי לעודד את שני  -בשלבי בנייה מתקדמים

קבוצה משחקת בליגה של פרדסיה )חברה למתנ"סים( וממוקמת  .התחומים

  .30מתוך  8נכון להיום במקום 

. בלוח הסבר על גבי כל מתקן ובהכוונה ברישום ליקוייםסקו מתנדבים ע 10 מתקני כושר בטבע

בתקופת  תלה פרסום עם נאמני מתקני הכושר בטבע והטלפונים שלהם.נ

 החורף לא היה כ"כ ביקוש. 

מתנדבים ומדריך מקצועי )שני המתנדבים  2השתתפו בהכשרה אזורית רכזת,  טניס שולחן

 פרשו במהלך ההשתלמות(. 

 משתתפים בתכנית של אשל. 20-כ שביל ישראל

פעילות גופנית 

 מקצועית מודרכת

כל החוגים הוותיקים והחדשים )כגון, התעמלות במים, פלדנקרייז, ריקודים 

 5סלוניים, זומבה( התרחבו וממשיכים להתקיים. התעמלות במים פעלה 

 נמוכה מדי ולא טיפולית הופסקה הפעילות.   חודשים, אבל בגלל טמפ' המים

 בריאותמועדון 

 "קסם של מפגש"

מפגשים  7-משתתפים( שכללה טיול ו 60התקיימה תכנית טבע זהב )בה היו 

שהכילו כל אחד הרצאה בתחום של בריאות, כיבוד בריאות באחריות צוותי 

תוצרים  2כיבוד מהמשתתפים עצמם ופעילות גופנית מגוונת. לתכנית 

 משמעותיים: 

עודדה השתתפות בחוגים מקצועיים,  . החשיפה למגוון הפעילויות הגופניות1

 ובעקבות זאת הוכפל מספר המשתתפים בחוגים.

מפגשים במתכונת  10. הקבוצה תכננה וביצעה באופן עצמאי עוד סדרה של 2

משתתפים( ומעבר לפעילות מודרכת ע"י אנשי מקצוע  50-דומה + טיול )היו כ

הגברת מספר הוסיפה התנסות בפטאנק ובמתקני כושר בטבע, דבר שהוביל ל

המשתתפים בשני תחומים אלו. כיום, הקבוצה מובילה את הסדרה השלישית 

מפגשים במתכונת דומה, אך הדגש בפעילות  10-טיול ו–משתתפים(  40-)כ

 צ'י.-הגופנית הוא על ריקודי עם בתוספת חשיפה של פטאנק וטאי

, 2, יוגה*3לאטיס*, פי2. בסל חיטובים יש מערכת שבועית של חוגים עיצוב*1 סל פעילות

יש שיעורים המתקיימים במקביל. הרעיון היה להישען על  -זומבה, פלדנקרייז
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מערכת קיימת ולהגדיל מס' משתתפים. במערכת שהייתה נקודת האיזון 

משתתפים בתשלום מלא. בניית הסל עם ההנחה  60התקציבית עמדה על 

ים ושמרה על משתתפים(, הוזילה מחיר למשתתפ 130מילאה שורות בחוגים )

האיזון התקציבי. לאור העובדה כי כל חבר בסל פעילות חיטובים יכול לבחור 

קבוצות נוספות או  3הקבוצות גדלו ולכן נפתחו  -להגיע לאיזה חוג שהוא רוצה

+ 60לבני ₪  150עברו לחללים גדולים יותר. המחיר למשתתף בסל הוא 

תשלום חודש בחודשו ל₪  180. 60%בהתחייבות לכל השנה לפני ההנחה של 

נבעה מהעובדה כי  60%-)הבחירה ב 60%ללא התחייבות לפני ההנחה של 

 שנים(. 60בשנת תשע"א חגגה יוקנעם 

הרעיון  – 7-12הנחה בכל יום בבוקר  60% -+ ב60. מנוי חדר כושר לבני 2

היה להישען על מתקן פעיל בשוטף ולהוזיל עלויות כדי להגדיל השתתפות 

במנוי המחודש(. בפועל המנוי המחודש לא כ"כ  30פים יש משתת 160)מתוך 

 +.60הגדיל מס' משתתפים אלא רק הוזיל מחיר לבני 

 -פעמים בערב 3פעמים בבוקר,  3 -+ 60לבני  60%. מנוי לבריכה בחורף 3

הרעיון היה להישען על מתקן פעיל בשוטף ולהוזיל עלויות כדי להגדיל 

במנוי המחודש(. בפועל המנוי  25משתתפים יש  80השתתפות )מתוך 

 +.60המחודש לא כ"כ הגדיל מס' משתתפים אלא רק הוזיל מחיר לבני 

 התקיימה פעילות גיוס ותמיכה, אך הרישום והמעקב לא היה שיטתיים. גיוס, ליווי ותמיכה

 . 3.2011 -פרסום והתנסות בצעדת יקנעם פעולות שיווק

 ומכת.פרסום מידע בדף פעילות חודשי של קהילה ת

 לתכנית )רוסית ועברית( והפצתו. ברושור הפצת

  לפעילויות גופניות שונות. כפעילות חשיפה מועדון בריאות

 פתיחת מועדון בריאות בקרב קהילת יוצאי אתיופיה. אתגרים

הגברת שיתופי פעולה עם גורמים נוספים הפועלים בתחום הפעילות הגופנית 

 וגמלאים.

תוכניות לקיץ ולשנת 

 תשע"ב

. לשנה הבאה תבנה תכנית 2011. פתיחה חגיגית למגרש פטאנק ביולי 1

 מפורטת הכוללת טורנירים, תחרויות, אימונים והכשרות טקטיות.

. ביצוע שיווק מחודש של הכוונה לפעילות במתקני הכושר בטבע סביב חנוכת 2

 מגרשי הפטאנק ביולי.

 עילות גופנית.הפנינג פעילות גופנית להתנסות ולגיוס לפ 21.8.11. 3

 .8.2011 -. פרסום בחוברת חוגים4

 -בכל יום ה' בערב 2011. המדריך המוסמך לטניס שולחן יתנדב החל מיולי 5
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מתוך המשתתפים בפעילות יאותרו כאלו שיכולים להוביל את התחום איתו 

בהתנדבות, יקבלו הדרכה מהמדריך המקצועי המתנדב ויפעילו פעילות בימי ו' 

תבנה תכנית מפורטת הכוללת טורנירים, תחרויות, אימונים בבוקר. בהמשך 

 והכשרות נוספות.

 . חוג פעילות גופנית במים יחזור לפעילות בקיץ.6

צ'י ויוגה בחוץ פעמיים בשבוע לכל פעילות -. בחודשי הקיץ תחל פעילות טאי7

 )אחת בבוקר ואחת בערב( וכן הרקדות בחוץ.

 ת "קסם של מפגש" בראייה שנתית.סבבים נוספים של מועדון הבריאו 3. 8

. המשך סלי הפעילות עם ההנחה ואף ביצוע חשיבה לבניית סל רחב שיכלול 9

 הסלים שלעיל כדי להגדיל מס' משתתפים גם בחדר הכושר וגם בבריכה. 3את 

 טיולים בפן של פעילות גופנית. –. פעילות "קהילה מטיילת" 10

 צאי אתיופיה.. פתיחת מועדון בריאות בקרב קהילת יו11

. לקראת תשע"ב צוות גיוס ותמיכה ימשיך לגייס עפ"י הרשימות הקיימות 12

 בדגש על גיוס ממוקד וטלפונים אישיים. יינתן דגש על רישום שיטתי.

קבוצה הטרוגנית, פעילה ויוזמת. התכנית ביצעה מהפך בתחום הגמלאים  הערות

 + במתנ"ס וביישוב בכלל.60והפעילות הגופנית לבני 
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 [1נספח ט ]

 שאלון לרכזי פרויקט ומתנדבים

 

 מתנ"ס _________________ .1

 גיל ____________________ .2

 תפקיד במתנ"ס __________________ .3

 תפקיד בפרויקט _________________ .4

 

 

 :אנא השתמש/י במפתח הבא לצורך הערכה

 

 = כלל לא מסכים1

 = מסכים במידה מועטה 2

 = מסכים במידה ניכרת3

 מסכים בהחלט= 4

 

 

 

 אני אוהב לצפות בספורט  

   אני פעיל בספורט 

 יש לי זמן פנוי להשקיע באחרים 

 אני מאמין בחשיבות של פעילות התנדבותית 

אני יכול למצוא פתרון כמעט לכל בעיה, אם אני משקיע  

 מאמצים בכך

 אני בטוח שאני מקובל, ואהוד על חבריי  

למצוא אמצעים ודרכים  אם מישהו מתנגד לי, אוכל 

 ולשכנעו במה שאני מאמין להשיג מה שאני רוצה

 אני בטוח ביכולתי לעזור ולסייע לאחרים    
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 אדם בריא ובעל מודעות גבוהה לבריאות  אני 

 ולהשיג אותן יבמטרותיקל לי לדבוק  

 אני בטוח ביכולתי לעבוד בשיתוף עם אנשים אחרים 

 ה מאודאני בעל יכולת ארגונית טוב 

 אני בטוח ביכולתי להוות מודל הזדהות מתאים לחברי 
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 [2נספח ט]

 (2010שאלון למתנדבים לאחר ההכשרה ותחילת הפעילות )פברואר 

 

 נא לענות על כל השאלות בכל שלושת העמודים –שאלון למתנדבים 

 

 מתנ"ס :_________________ .5

 נקבה /: זכר  הקיפי בעיגול/הקף .6

 ____________גיל: ________ .7

ציין כאן את כל הפעילויות  -צוות )פטאנק,הליכה,מתקני כושר בטבע  .8

 (: _______________________________________בהן קיבלת הכשרה

 

 :אנא השתמש/י במפתח הבא לצורך הערכה

 = כלל לא מסכים1

 = מסכים במידה מועטה 2

 = מסכים במידה ניכרת3

 = מסכים בהחלט4

 

 תחום שאלה 1 2 3 4

  הכשרת השיווק סיפקה לי כלי עבודה חדשים     

להתמודדות עם גיוס מתנדבים חדשים לתוכנית 

 + ספורט60

 שיווק

אני לא חש בנוח להתקשר ולהציע לאנשים     

או ענף הספורט בו \להצטרף לפעילות התוכנית ו

 אני עוסק

אני בטוח ביכולתי להתחבב על האנשים שאנסה     

 לגייס

אני מרגיש מוכן להתקשר ולספק מידע על     

 הפעילות

 יצאתי מסופק ומעושר בידע מהכשרת השיווק    
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לתפקידי   םלא קיבלתי כלי שיווק רלוונטיי    

 בתוכנית

 שיווק

הכלים אותם קיבלתי בהכשרה השיווקית ישרתו     

 אותי נאמנה במסגרת תפקידי בתוכנית

חש בעל כושר  לאחר ההכשרה השיווקית, אני    

 שכנוע גדול יותר בצירוף אנשים חדשים לפעילות

לאחר הכשרת השיווק אותה עברתי, יש לי     

מוטיבציה רבה יותר לשווק ולגייס אנשים 

 לתוכנית

לפני שהשתתפתי בהכשרה השיווקית, חשתי קושי     

 בגיוס אנשים חדשים לתוכנית

 תחום שאלה 1 2 3 4

שעברתי תרמה לתחושת  ההכשרה המקצועית    

 היכולת העצמית שלי

הכשרה 

 מקצועית

נהנה לבצע את הפעילות הספורטיבית   אני      

   שאותה למדתי ובה התמקצעתי

ההכשרה המקצועית הייתה קצרה מידי ולא     

 סופק לי כל המידע שציפיתי לקבל

 ההכשרה המקצועית לא תרמה לי דבר    

ת הספורטיבית אותה אני אוהב את הפעילו    

 רכשתי במהלך ההכשרה המקצועית

לפני שהשתתפתי בהכשרה המקצועית, לא הייתי     

בקיא דיו בלימוד תכני ענף הספורט בו אני עוסק 

 במסגרת התוכנית.

לאחר ההכשרה המקצועית אותה עברתי, אני חש     

בעל מוטיבציה רבה יותר להירתם להצלחת 

 התוכנית

    נף ספורט חדש לי לחלוטיןלמדתי ע     

אני מרגיש מוכן ובעל ידע מספק בענף הספורט     

  שבו הוכשרתי , בכדי ללמד מצטרפים חדשים
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 תחום  שאלה 1 2 3 4

אני בטוח ביכולתי לעבוד בשיתוף עם אנשים     

 + ספורט60אחרים לקידום תוכנית 
 הובלת פעילים

פעילות ולחנוך אני מרגיש יכולת להוביל משתתף ב    

 אותו

 

 

 למשתתפים בצוות הפטנק בלבד 1 2 3 4

 אני מרגיש שליטה בחוקים של המשחק    

 אני יכול לארגן פעילות שוטפת ותחרויות     

 אני רכשתי / מתכוון לרכוש ערכה אישית    

 

 

 

 

 

 

 השאלון מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים

 

 

 למשתתפים בצוות הכושר הגופני בטבע בלבד 1 2 3 4

 אימים לאיזה שרירים אני יודע איזה תרגילים מת    

 אני התחלתי להתאמן בעצמי באופן קבוע בטבע / בחדר כושר    

 אני יודע לאיזה אנשים להמליץ לא להשתתף בסוג זה של פעילות    

 מובילי הליכה בלבד  למשתתפים בצוות 1 2 3 4

 אני יודע לכוון את קצב ההליכה בהתאם לאנשים ההולכים עמי    

 שאדע מתי להציע להפסיק את הפעילותאני בטוח     

 אני יודע מה להגיד למשתתפים כשהם אומרים שכואב להם    



                                                                101 

 נספח י

 נא לענות על כל השאלות בכל ארבעת העמודים –שאלון פעילות למשתתפים בתוכניות המתנ"ס 

 

 _________מקום מגורים ____________________

 

 פרטים דמוגרפיים )סמן עיגול סביב התיאור המתאים ביותר(

 מין 

 נקבה 2  זכר 1

 גיל 

60   60-55     – 64      65 – 69     70 – 74      75 – 79    80 – 84    85 – 89     90 – 94     95 - 100 

 )סמן עיגול סביב התיאור המתאים ביותר(  הרגלי פעילות גופנית

 שתתף/ת בחוג ספורט כלשהואני מ

 פעם בשבוע בלבד 1

       פעמים בשבוע או יותר 5 2

    פחות מפעם בשבוע 3

 לעתים רחוקות/אף פעם 4

 פעמים בשבוע  4-2 5

 דקות לפחות  30פעילות מאומצת )כמו הליכה( במהלכה אני מתנשף/ת למשך   אני מבצע/ת

 פעמים בשבוע או יותר  1

      פעמים בשבוע 4 -2 2

              ועפחות מפעם בשב 3

 לעתים רחוקות/אף פעם 4

 הערכת בריאות כללית )סמן עיגול סביב התיאור המתאים ביותר(

 כיצד היית מעריך/ה את מצב בריאותך באופן כללי בהשוואה לבני גילך

 . גרוע5           . סביר4           . טוב3         . טוב מאוד2         . מצויין1
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 תחת התיאור המתאים ביותר( Xבהתייחסות לאחרים )סמן  – פניתעמדות כלפי פעילות גו

 

ימולא רק ע"י מי שעוסק בפעילות גופנית  –לעצמי בהתייחסות  –עמדות כלפי פעילות גופנית 

 תחת התיאור המתאים ביותר( Xכלשהי )סמן 

מסכים/ה  היגד

      מאוד

לא כל כך  מסכים/ה

 מסכים/ה

בכלל לא 

 מסכים/ה

כשאני עוסק/ת בפעילות גופנית אני 

 מרגיש/ה בריא/ה

    

כשאני עוסק/ת בפעילות גופנית אני 

 נראה/נראית טוב יותר

 

    

 

 תחת התיאור המתאים ביותר( Xתחושת מסוגלות עצמית בפעילות גופנית )סמן 

בטוח/ה  היגד

      מאוד

לא כל כך  בטוח/ה

 בטוח/ה

בכלל לא 

 בטוח/ה

גרמי  3אני בטוח/ה ביכולתי לעלות 

 ללא הפסקה משמעותית  מדרגות

 

    

אני בטוח/ה ביכולתי לשאת דברים 

 כבדים מהסופר הביתה 

    

טוח/ה ביכולתי לבצע מסלול אני ב

טיול בטבע במשך שלוש שעות ללא 

 אפיסת כוחות

    

אני בטוח/ה ביכולתי להתאמן על 

מסילה בחדר כושר / ללכת ברציפות 

    

מסכים/ה  היגד

      מאוד

לא כל כך  מסכים/ה

 מסכים/ה

בכלל לא 

 מסכים/ה

אנשים שעוסקים בפעילות 

 ניראים טוב   גופנית

    

אנשים שעוסקים בפעילות 

 גופנית הם בריאים יותר 
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 דקות 30

אני בטוח/ה ביכולתי ללמוד 

מיומנויות בחוג פעילות גופנית 

 שמעניין אותי

 

    

שלוש  –אין לי קושי לעלות שתיים 

 דרגותקומות במ

    

 

 

תחת  Xמונעים ממך לבצע פעילות גופנית )סמן   עד כמה ההיבטים הבאים מפריעים לך או

 התיאור המתאים ביותר(

מסכים/ה  היגד

      מאוד

מסכים/

 ה

לא כל כך 

 מסכים/ה

בכלל לא 

 מסכים/ה

עלות ההשתתפות בחוגים גבוהה מדי 

 עבורי

    

העדר חניה סמוכה מפריע לי בהגעה אל 

  מתקן

    

     אין לי חברה נעימה/מתאימה בפעילות

חוסר ידע של המדריכים להתאים את 

 הפעילות ליכולתי מקשה עלי

 

    

המתקנים ו / או הציוד לא מתאימים 

 עבורי

    

     אין לי חשק / מוטיבציה לפעילות

 בריאותי הלקויה מונעת ממני פעילות

 

    

בגלל שכואב לי, אני לא יכול לבצע 

 פעילות

 

    

     אני חושש שיהיה לי קשה מדי
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עד כמה ההיבטים הבאים עוזרים לך , מעודדים אותך או גורמים לך לבצע פעילות גופנית? )סמן  

X )תחת התיאור המתאים ביותר 

מסכים/ה  היגד

      מאוד

לא כל כך  מסכים/ה

 מסכים/ה

בכלל לא 

 מסכים/ה

 חברי עוזרים לי להיות פעיל גופנית 

 

    

משפחתי עוזרת לי להיות פעיל 

 גופנית

    

חבר/ים )ים( איתו/ם )ם( אני 

מתעמל/ת,עוזר/ים לי להיות פעיל 

 גופנית

    

     המתנ"ס עוזר לי להיות פעיל גופנית 

סוג הפעילות שבה אני משתתף עוזר 

 לי להיות פעיל גופנית

    

 

 

 (נתונים נוספים לגבי פעילות גופנית )הקף בעיגול

 א. עד כמה בני משפחתי פעילים באופן גופני?

 . כלל לא פעילים4              . מעט פעילים3      . די פעילים2     . פעילים מאוד1

 מי מבני משפחתך? _________________________________________

 באיזה מסגרות ? ___________________________________________

 

 י פעיל באופן גופני בעבר הרחוקב. עד כמה היית

 . כלל לא פעיל4                  . מעט פעיל3          . די פעיל2         . פעיל מאוד1

 באיזה מסגרות ? ___________________________________________

 

 שנים האחרונות 5 – 3ג. עד כמה הייתי פעיל באופן גופני ב 

 . כלל לא פעיל4                  . מעט פעיל3          פעיל . די2         . פעיל מאוד1

 באיזה מסגרות ? ___________________________________________
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 +ספורט?60ד. מתי נודע לך על תוכנית 

 . לא נודע לי4   האחרון  . בשבוע3   . בחודש האחרון2   . לפני מספר חודשים1

 

 +ספורט?60ה. כיצד נודע לך על תוכנית 

. קראתי במודעות 5  . פנייה אישית4. טבע זהב 3  . אירוע הדגמה2. שיחה טלפונית ממתנדבים 1

 . אחר )פרט( ___________________7. קראתי בעתון המקומי 6  המתנ"ס

 

 ?פעילות גופנית שהיית מעוניין להצטרף ולא הוצעה לך/לא ידועה לך ? ומהי האם יש כיוםו. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________ 

הערות:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

 *השאלון מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים 
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 ומעלה 60: תעודת מכוון פעילות גופנית לגילאי נספח י"א
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 נספח י"ב

 טופס הכוונה למשתתף חדש מתנ"ס _____________

 תאריך מפגש הכוונה _________________

 שם לקוח הכוונה ________________________

 כתובת לקוח הכוונה ______________________

 גיל ____תאריך לידה לקוח הכוונה ________________ 

 

מצב בריאות לקוח הכוונה ע"פ תיאורו העצמי 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 מטרות הפעילות של לקוח הכוונה

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 זיהוי חסמים בסביבת הפעילות

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 פתרונות אפשריים לחסמים

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 גורמי תמיכה במתנ"ס ובקהילה

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 תחומי פעילות מומלצים על ידי המכוון

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ת המומלצים על ידי המכוון )הסעות, מסגרת בתוך המתנ"ס, הקהילה וכו'(סדרי הפעילו

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 חתימת לקוח הכוונה שקיבל והבין את המלצות המכוון

 __________________ מספר ת"ז _______________________שם ____
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 התקשרויות ומפגשי מעקב

 פרטי ההתקשרות אופן התקשרות שם המתקשר תאריך
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  CHAMPSנספח י"ג: יומן פעילות גופנית שבועי 

 מ"ז______________________

 

 תאריך_______

 _פעילות עיקרית __________________

 פעילות עממית כן / לא

 פעילות חוגית כן / לא

 זמן כולל לפעילות מדי שבוע _________________ דקות

ציין את רמת המאמץ הממוצעת תוך שימוש במספר המתאים מהטבלה 

________________ 

 

 

הערות 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

מטרות שהגדרת לעצמך לשבוע זה 

__________________________________________ 
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 לבין______     שבוע שבין_____

 מאמץ זמן )דקות( חוג / עממי ___/___/____יום ראשון תאריך 

   חוג / עממי  1תיאור פעילות 

   חוג / עממי 2תיאור פעילות 

   חוג / עממי 3תיאור פעילות 

 

 

 מאמץ זמן )דקות( חוג / עממי יום שני תאריך ___/___/____

   חוג / עממי  1תיאור פעילות 

   חוג / עממי 2תיאור פעילות 

   חוג / עממי 3ת תיאור פעילו

 

 

 מאמץ זמן )דקות( חוג / עממי יום שלישי תאריך ___/___/____

   חוג / עממי  1תיאור פעילות 

   חוג / עממי 2תיאור פעילות 

   חוג / עממי 3תיאור פעילות 

 

 

 מאמץ זמן )דקות( חוג / עממי יום ראשון תאריך ___/___/____

   חוג / עממי  1תיאור פעילות 

   חוג / עממי 2אור פעילות תי

   חוג / עממי 3תיאור פעילות 

 

 

 מאמץ זמן )דקות( חוג / עממי יום רביעי תאריך ___/___/____

   חוג / עממי  1תיאור פעילות 

   חוג / עממי 2תיאור פעילות 
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   חוג / עממי 3תיאור פעילות 

 

 

 מאמץ זמן )דקות( חוג / עממי יום חמישי תאריך ___/___/____

   חוג / עממי  1תיאור פעילות 

   חוג / עממי 2תיאור פעילות 

   חוג / עממי 3תיאור פעילות 

 

 

 מאמץ זמן )דקות( חוג / עממי יום שישי תאריך ___/___/____

   חוג / עממי  1תיאור פעילות 

   חוג / עממי 2תיאור פעילות 

   חוג / עממי 3תיאור פעילות 

 

 

 מאמץ זמן )דקות( חוג / עממי ___/___/____יום שבת תאריך 

   חוג / עממי  1תיאור פעילות 

   חוג / עממי 2תיאור פעילות 

   חוג / עממי 3תיאור פעילות 

 

 



 



individuals older than 60 years old in their community, they expressed apprehension 

concerning excluded individuals who were different from the others (e.g., dependent 

elderly who attend day care). As a consequence, the excluded populations’ needs were 

not sufficiently addressed. The population that was more familiar to the volunteers 

also did not receive the diverse attention that they needed in order to subvert [alter ?] 

their sedentary lifestyle. Nonetheless, the group of volunteers served as a pressure 

lever on the local agency to improve the environmental conditions, including building 

new exercising fields and walking trails, and maintenance of facilities. The 

community's steering committee, despite the vast attention given to the project, was 

not perceived by the focus group as a significant factor in contributing to the scope 

and perseverance of the individuals who participated in the activity. The role of 

personal physical activity personal guidance of those older than 60 was a primary goal 

in the first stage of the qualification program, which in effect was not realized.  

In summary, the "Sports-60+" project is an important effort which was designed to 

combine organizational methods and different perceptions for training and activating 

volunteers. This method brought a substantial increase in the scope and diversity of 

the IACCs' activities. It is important to note the realization and leveraging of physical 

activity, which were conducted by the group of volunteers to an extent beyond the 

program managers' abilities. This success stems from the direct connection of the 

volunteers to both members of the community and the decision makers. Nonetheless, 

during the project difficulties in implementing the model were observed, and ways of 

overcoming these difficulties were proposed. Therefore, there is a need to continue 

and examine different solutions in the framework of future projects in order to 

implement these recommendations and in an effort to further promote the project.             

 



a. At the end of the project approximately 106% participants were added. From an 

over 100% increase in participants, at least 10% (the threshold target) were new 

participants. The average compliance rate was 62%, which was above the expected 

50% threshold. Moreover, the rate of participants who were active at least twice a 

week at the beginning of the program was 20%, whereas towards the end of the 

program the rate increased to approximately 65%. These results indicate that a 

substantial change in the physical activity pattern had occurred. In the questionnaires, 

which were completed by the program's participants and volunteers at the beginning 

of the program (up to three months post the program's initiation), and after 

approximately nine months of activity, and in the reports that were received from the 

focus groups after nine months in the program, very positive attitudes towards 

physical activity were reported. In addition, the results indicated that the main barrier 

to physical activity was the cost of the activities. The main facilitators to physical 

activity were the type of activities offered by the IACC, and the contribution of the 

managers and the volunteers groups. However, individuals aged 75 and over reported 

high rates of the absence of pleasant or appropriate company. In addition, this age 

group also reported that both the facilities and equipment were not suitable for them.  

b. During both measurement periods the percentage of participants who reported 

"good" and "very good" health related quality of life was two thirds of the 

participants. This rate is significantly higher than the national average of individuals 

aged 65 and above, which stands on approximately 40%. 

c. After nine months of activity the volunteers reported significantly higher 

motivation and marketing knowledge. Nonetheless, no changes occurred in the 

volunteers’ self efficacy to lead the unique activities (e.g., Petank, walking, and nature 

fitness). In addition, the volunteers did not feel that they had the ability to enhance 

motivation among potential candidates who presented consistently low levels of 

motivation and barriers. Accordingly, from an analysis of the project's advertising 

tools, and from the qualitative analysis of the focus groups, it appears that the 

volunteers avoided using rosters and home visits in their efforts to market the 

program. Instead, the volunteers relied to a great extent on advertising and marketing 

methods such as pamphlets and awareness events, but mainly on the "a friend brings a 

friend" method. Although in the training process the volunteers received tools and 

knowledge in the characteristics of the various age groups, and mapped the 



The Department of Senior Citizens in the IACC was responsible for the 

implementation of the project. The IACCs' community and sports coordinators 

operated jointly within the frame of the project.. In the first phase, two national 

coordinators and 12 IACCs were recruited. In the preparation phase, the same team 

members who were involved in mentoring (the sports coordinator and an additional 

mentor from the IACC) received comprehensive national training which included, 

among other things, imbuing professional consultancy tools in their physical activity 

programs for the aging and for individuals with various disability conditions. Each 

participating IACC sent the manager of the sports department and a coordinator or 

social volunteer (volunteers aged 55 and above with high sports consciousness and 

marketing abilities) to participate in the project. The volunteers’ training was 

conducted on a regional basis and focused on communication skills, identification and 

tracking tools, and technical aspects of the physical activities that they were going to 

lead. The activity duration was nine months. The evaluation outcome measures 

consisted of in depth interviews with the leaders of the projects, focus groups of 

active volunteers and program's participants, team questionnaires, IACCs' 

performance reports, advertising materials that were issued by the IACC teams and 

volunteers, volunteers’ questionnaires, participants’ questionnaires, and interviews 

with control IACCs.  

Analyses of the findings were conducted using methodical triangulation (a 

combination of quantitative and qualitative information in the research). In the 

qualitative analysis, analytical inductive analysis was conducted on the narrative 

contents, which were written by the community's leading teams, and on text that was 

transcribed from the in-depth interviews and from the focus groups during the 

meetings with the leading teams and participants. The quantitative analyses consisted 

of descriptive and inferential statistics, which were based on the findings from the 

performance reports, and the various questionnaires that were filled out by the 

managers, active volunteers, and the program's participants themselves. In addition, 

organizational mapping of the program at the beginning of the evaluation process, and 

before and during the regional training, was conducted.  

Following are the accompanying study results according to the project’s 

aforementioned three goals. 



Abstract 

In the year 2007, Israel, the number of citizens age 65 and over in Israel consisted of 

approximately 10% of the country's total population. In addition, the rate of increase 

in this population is twice that of the general population. With aging, numerous 

physiological changes occur, and functional ability gradually decreases. The dramatic 

increase in life expectancy, together with physiological and functional changes, bring 

with them an increase in the period of time in which aging individuals live with 

functional disabilities. Physical activity may be used as a significant "brake" for many 

of the changes that are observed in the aging population. Nonetheless, only a small 

percentage of this population regularly participates in physical activity. Several 

reasons may be attributed to the avoidance of engagement in physical activity in this 

age group. However, there are also factors that may promote engagement in physical 

activity, for example social support and knowledge concerning health factors. 

Accordingly, cognitive and behavioral strategies for altering physical activity habits 

were proposed. The cognitive strategy supports increasing knowledge regarding the 

importance of physical activity, whereas the behavioral strategy promotes social 

support (e.g., finding an exercising partner). Consequently, in recent years there have 

been reports on physical activity enhancement programs in which elderly volunteers 

serve as peer-instructors.  

Therefore, the Israel Association of Community Centers (IACC), jointly with the 

Organization of Planning and Development of Services for the Elderly in Israel, and 

with funding from the Foundation of Special Projects, created a program called the 

“Sports-60+” project, which includes volunteers in order to develop physical activity 

programs for persons aged 60 and over. The purpose of the accompanying research is 

to answer the following questions (a) Does the volunteer-group method make a 

unique contribution to achieving an increase in the extent of elderly participation in 

physical activity, such as that offered by the IACC or other community-related 

activities?; (b) Does the volunteer method promote awareness of physical activity, 

quality of life, and health-related quality of life among the program's participants?; 

and (c) Does the program's unique organizational structure (active community 

volunteers and physical activity mentors) add to the benefits of preexisting programs?  
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