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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

המשתתפים וכלל האוכלוסייה.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'הליכה ורכיבה בשביל הבריאות'

תכנית ארצית של הליכה ורכיבת אופניים במסגרת החברה למתנ"סים

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

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

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

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

פעולה קודם חיובי.
יגורמים נוספים היו מעורבים במשימות ספציפיות המתב

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

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

הביטחון ועוד.

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

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

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

נמצאו כמה נתונים בולטים:
ושיעור  הגופנית  הפעילות  של  לחשיבותה  המודעות 

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

ישהם עוסקים בפעילות גופנית כלשהי פעם בשבוע לפ

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

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

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

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

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

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

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

)26.7% בקרב הלא פעילים(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

הסביבה אינה תומכת ומעודדת הליכה )16(.

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

אופניים המתקיימות בישראל:
מסלולי הליכה:  

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

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

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

גופנית וספורטיבית של תושבי העיר". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

בתכנון ההתערבות:
באמצעות ההליכה והרכיבה ניתן להגיע לאוכלוסיות יעד 

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

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

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

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

קבוצתית. 
כפעילות  ההליכה  את  תופסת  האוכלוסייה  מרבית 

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

צורכי האוכלוסייה המשתקפים בסקרים.

תכנית ההתערבות
מטרות ויעדים 

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

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

מטרות:
וברכיבת  בהליכה  סדיר  באופן  העוסקים  הגדלת מספר   .1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

גיעו מכל מתנ"ס.

תיאור הפעילויות הישוביות במסגרת התכנית
הפעילויות להלן הן בגדר חובה:

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

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

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

מוקדם בבוקר ונמשך עד שעות הלילה.
מסע אופניים

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

עיבודם.

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

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

שמעוניין  למי  רכיבה  או  הליכה  של  משותפת  פעילות 
בכך.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

שונים, בחשבונות הארנונה, בשלטי חוצות ועוד(.

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

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

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

עילות הגופנית של הנבדקים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מות הנ"ל בשינויים מזעריים.

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

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

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

אופניים.

שיטות וכלים להערכת התוכנית:
כלי הערכה
מד-צעדים 

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

ייכולים המשתמשים לעקוב אחרי ביצועיהם האישיים והת

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מדי-מהירות מסוגלים לנפק לרוכב האופניים, בזמן אמת, 

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

את הנתונים.

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

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

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

והרוכבים את זמני ומרחקי הרכיבה.

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

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

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

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

ברמת הפעילות, שהיא המדד העיקרי להצלחת התכנית.

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

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

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

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

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

לחמת לבנון השנייה.

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

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

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

תרשים 2(.

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

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

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

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

עפ"י 83 מדווחים(.

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

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

נים נמצא במגמת עלייה מתונה, ובהמשך הוא מתייצב. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

המש מאוכלוסיית  אינטגרלי  חלק  הם  והרכיבה  יההליכה 
תתפים המקומית.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ברכיבת אופניים.
התאמה למאפיינים תרבותיים וחברתיים במגזר הערבי: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

יתבסס ויהיה חלק מהפעילות הקהילתית במתנ"סים.

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

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

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

בירים את ההיענות וההתמדה בתכנית.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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