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 מילות תודה
 

על כניות ווהתעל המידע את המוכנות לספק על העמיתים על שיתוף הפעולה ו ברצוני להודות לכל

 הפעילויות השונות:

 ותארשת ערים ברי – םללושמלה גב' אילנה 

 קופ"ח מאוחדת –גב' בושרא יונס 

 הערבית  לוסייההחברה לקידום בריאות האוכ –פרופ' בשארה בשאראת 

 ליםהמרכז לבריאות לב האישה, ירוש –ד"ר דונא צפת 

 כללית שירותי בריאות –ד"ר זאהי סעיד 

 כנית הלאומית אפשריבריאוהת –גב' לירי פינדלינג 

 המרכז לבריאות לב האישה, ירושלים -ד"ר מהא נובאני 

 ארגון פמיניסטי ,כייאן –גב' מונא מחאג'נה 

 המרכז לבריאות לב האישה, ירושלים - ד"ר נארימאן מוסלמאני

 כלליתשירותי בריאות  –גב' נג'מה עבאס 

 משרד החינוך –ברגר ־גב' נורית גל

 פרויקט נחמי –מר נסים עאסי 

 המרכז לבריאות לב האישה, ירושלים -גב' נסרין אגבאריה 

 העמותה הישראלית לסוכרת, קופ"ח מכבי –פרופ' נעים שחאדה 

 כלליתשירותי בריאות  –גב' סחר חמאדה 

 הרשות המקומית טורעאן –מר עדי עדווי 

 הערבית  לוסייההחברה לקידום בריאות האוכ -גב' עינאק מוואסי 

 עמותת תוואזון –מר פאדי מוואסי 

 מיזם סיחאתונא –גב' רנין אסעד 

 .עמותת אלשוג'עאן –מר שאדי קסיס 
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 פתיחה
 

 למגפתהמילה "מגפה" מתקשרת  ,(2021)אפריל  בהם אנו מסיימים את כתיבת דו"ח זהשבימים אלו 
. אך בטרם התפשטה מגפה זו בעולמנו, מגפה 2020( המתפשטת בעולם משנת Covid-19הקורונה )

ובחברה הישראלית בפרט. מגפה זו טרם חלפה וייתכן שאף בכלל אחרת הייתה מפושטת בעולם 
ד. והחמירה. מדובר על מגפת הסוכרת וההשמנה. הנתונים הנגלים לפנינו בכל שנה מדאיגים מא

ובחברה הערבית האוכלוסייה בישראל מבוגרים בכלל של יתר הקיצונית של ילדים ושיעור השמנת ה
גדל בקצב מהיר בעשורים  2ושיעור האנשים והנשים המפתחים סוכרת מסוג  ,בפרט ממשיך לעלות

נגרמים מסוכרת  60ממקרי המוות בעולם מתחת לגיל  42%־האחרונים. כיום מעריכים כי כ
 . סיבוכיהמו

כניות בתחום ושל ת בתהליך מיפוי והערכה 2019רד הבריאות בפברואר בשל כך, יצא מש
הסוכרת וההשמנה בחברה הערבית. מהלך זה נעשה כחלק מתוכנית מקיפה שמפעיל משרד 

לשפר את בריאות  כדיתפיסה כי ההבריאות לקידום הבריאות של האוכלוסייה הערבית אשר בבסיסו 
בריאות. מערכת השל קידום בובכלל זה במניעה ו ,מחלההאוכלוסייה יש לעסוק בגורמים המובילים ל

הבריאות אינה יכולה לעשות זאת לבדה. עליה לשתף פעולה עם גורמים שונים בתוך מערכת 
תאים אותה הל ,כנית ההתערבותו, לשתף את האדם המטופל בה בבניית תלה ומחוץ הבריאות

 כניות השונות.ואפקטיביות של התבדיקת ההערכה לשל להשתמש בכלים של מדידה וו ,לצרכים שלו

כניות התערבות אשר פעלו לאחרונה או ובמסמך שלפניכם מובאת סקירה מקיפה של ת
כניות יכולנו לראשונה לדרג את ופועלות עדיין בחברה הערבית. בעזרת שימוש בכלי הערכת תש

 מם שוחחנו. יעשכניות השונות כפי שנמסרו לנו פרטיהם מאנשי הקשר ואיכות הת

כניות ארציות וכניות מקומיות שנעשו בתקציבים מועטים לתווינו במסמך זה תהשו
כנית זו או אחרת, אלא לגבש המלצות הנוגעות וואין בכוונתנו להעביר ביקורת על ת ,וממשלתיות
מה הקריטריונים שצריכים להנחות הן את מקבלי ההחלטות בבואם לאמץ  –כניות בעתיד ולהפעלת ת
 כניות.ואת הארגונים השונים הבונים את התכניות והן וולתקצב ת

 אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ומועילה.

 

 ,ד"ר מוחמד חטיב

 אגודת הגליל

 גידי פרץ,

 מנהל תחום צמצום פערים, משרד הבריאות
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 ומתודולוגיית העבודה הקדמה
 

ניתן לאסוף מידע באמצעותו שקידום בריאות בקהילה הוא כלי חשוב ומשמעותי לכניות ותשל מיפוי 
פוטנציאל את היעילות וההחולשות, את את כניות, את הכוחות ווולזהות את הפוטנציאל הגלום בת

 שמשהנדרשים. המידע הנאסף בתהליך המיפוי מאת המשאבים , את המשאבים הקיימים והןשל
וד כניות חדשות. חשוב מאוכניות ולפיתוח תוקידום התבהקשר לבסיס לקבלת החלטות וליישומן 

מטרת המיפוי אינה רק איסוף מידע עבור הגורם הממפה, אלא בעיקר פעולה בעלת השפעה כי לזכור 
 כניות.ונושאי התשל קידום העל היישום ועל 

ת א גי, כמו כן יש דרכים רבות להצאספונתונים שנכמות גדולה של   תישנן דרכים רבות למפו
לץ להשתמש בשיטות המשלבות מפגשים נתחם. כדי לקבל תמונה מלאה ורחבה, מומלהנתונים ו

ניתן לבצע על כך, כניות במסגרת האפשרויות הקיימות. נוסף ומובילי התעם עם אנשי מפתח ו
כניות, תצפיות, קבלת משוב מאנשים ובהם מתבצעות התשראיונות אישיים, ביקורים במקומות 

תמונה רחבה לגבי סקרים. כדי לקבל בכניות וגם להשתמש בשאלונים וואליהם מכוונות התש
ל אובכלל זאת ראיונות )פנים , דרכיםכמה שילוב של בנעשה האיסוף במיפוי זה  ,כניות הקיימותוהת

מידע ודליית  מקווןכניות, מילוי שאלון ותה( עם חלק מאנשי המפתח מובילי ת טלפוןשיחבפנים ו
 כניות הנסקרות. והעוסקים בתשל מאתרי אינטרנט של הארגונים ו

כניות לקידום הבריאות בנושאי ולסקור את מגוון הת יאהמיפוי המוצג בדו"ח זה המטרת 
ולבחון  ,הסוכרת וההשמנה בחברה הערבית בישראל אשר יושמו ומיושמות בשנים האחרונות

הגעתן להשגת מטרותיהן ול ,כניות אלו תוך התייחסות למידת השפעתןומרכיבים שונים של ת
 לאוכלוסיות היעד.

 :אלהי כלל שלבים תהליך המיפו

כניות לקידום הבריאות ברמות השונות )מקומיות, אזוריות וארציות( וחיבור רשימה של ת .1
  ;נושאים קשורים כמו פעילות גופנית, תזונה וכו'בהשמנה וב ,העוסקות בסוכרת

 השמנה.בכניות הרלוונטיות העוסקות באופן ישיר בסוכרת וומתוך הרשימה נבחרו הת .2
 כניות נמסרה למשרד הבריאות ואושרה לקראת המיפוי. ורשימת הת .3
אתרי האינטרנט וכן )מנהלים, רכזים, מדריכים(  אותרו אנשי המפתח ,כניתובכל ת .4

 כניות.והמספקים מידע על הת
משרד הבריאות ממכתב  , נשלחים(י)ספקי המידע הפוטנציאלבארגונים לכל אנשי המפתח  .5

   .כניות הקיימותוידע לגבי התמתן מלבקשה לשיתוף פעולה וב( ב)נספח 
 (.ג כנית )נספחולאיסוף מידע על כל ת מקווןנבנה שאלון  .6
 .של שאלון נערכה שיחה מקדימה עם ספקי המידע ונשלח אליהם קישור למילוי עצמי .7
תחילת משבר ברכזים, אך עם כניות ווראיונות )פנים אל פנים( עם מובילי ת 10נערכו  .8

 המידע נאסף בראיונות טלפוניים.מהקורונה וההגבלות השונות, חלק 

 .  2020עד יוני ו 2019בין חודש נובמבר שאיסוף המידע נעשה בעיקר בתקופה 

 הדו"ח שלפניכם מחולק לארבעה חלקים:

 ;כניות )סוכרת והשמנה( בהיבט עולמי, ארצי ומגזריותהנושאי  ה שלהצג –מבוא  .1
 ;מבצע/גורם יוזםהתוכנית ולפי כללות במיפוי לפי סוג כניות הנוהת .2
 ;ממצאיםהכניות ווניתוח הת .3
 סיכום, מסקנות והמלצות.  .4
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 מבוא .1
עלולה להוביל לסיבוכים רפואיים ויוצרת נטל כבד על המטופל, הסוכרת היא מחלה כרונית מתקדמת 

הפכה מחלה זו לסיבה על משפחתו, על מערכת הבריאות ועל החברה בכלל. בעשורים האחרונים 
 .בישראל ובעולםעול כלכלי עצום על מערכות הבריאות היא יוצרת  על כןו ,מרכזית לתמותה

מחלה אוטואימונית המתאפיינת בירידה  יאהמכונה גם "סוכרת נעורים" ה 1סוכרת מסוג 
ולכן מכונה גם סוכרת התלויה  ,בלבלב Bת האינסולין בעקבות פגיעה קשה בתאי שחדה בהפר

המכונה גם "סוכרת מבוגרים" מתאפיינת בריכוז גבוה של  2ינסולין. לעומת זאת, סוכרת מסוג בא
ולכן  סוכר,לתנגודת גבוהה של הרקמות בעקבות פגם בפעילותו של האינסולין או  בעקבותסוכר בדם 

, איננה ניתנת למניעה עד כה 1שסוכרת מסוג  מכיוון. עולה הסוכר איננו חודר לתאים וריכוזו בדם
סיבוכיה והתמותה ממנה. מניעת ב – 2עיקר הפעילות המניעתית מתמקדת במניעת סוכרת מסוג 

כלל  עבורלקידום בריאות הפרט כניות פעולה ותפיתוח במדיניות ו גיבושב נעשית פעילות מניעתית זו
 היא, ומסגרות ספציפיות )בתי ספר, מתנ"סים, מקומות עבודה, מרפאות וכו'( עבורהאוכלוסייה ו

 כוללת פעילות גופנית, הימנעות מעישון, ניטור לחץ דם ושומנים בדם ותזונה נבונה.

דמוגרפיים משפיעים על הימצאות המחלה. ־ברור כיום כי מגוון גורמים התנהגותיים וסוציו
אזורים עקב הבדלים במאפיינים התרבותיים בין עוצמתם בין חברות ובגורמים אלה שונים בהיקפם ו

לפרט ולקהילה לשלוט בבריאות ולשפרה תוך השפעה  סייעיםקידום בריאות מוכניות בתוהחברתיים. 
קידום בריאות תוכניות וכך גם ב ,על מכלול הגורמים הסביבתיים, הפוליטיים, הכלכליים והאישיים

 השמנה. בבסוכרת והמתמקדות 

וכרת: בסיכון לפתח את כל סיבוכי הסגם הם סוכרת נמצאים ־אנשים הסובלים ממצבי טרום
פגיעה בראייה, בכליות, בקצות העצבים ואף מחלות לב וכלי דם. עם זאת, שכיחות סיבוכים אלו 

  למנוע את התפתחותאף ובעזרת טיפול ומעקב נכונים ניתן  ,נמוכה יותר מאשר בחולי סוכרת
 הסיבוכים ולטפל בהם בהקדם. 

תזונה נכונה,  עזרתסוכרת פעילה בלתחלואה בסוכרת ־ניתן למנוע את המעבר מטרום
ידי תרופות. אמצעים אלה הם בסיס הטיפול במחלת הסוכרת נוסף  פעילות גופנית ולעיתים גם על

דורשות ידע הן מעקב וניטור של המחלה. פעולות אלה ישפרו את הבריאות ואת איכות החיים, אך  לע
 טיפול העצמי.בפרט לובה לטיפול  וכן הסיבוכישלה, לומודעות לגורמי הסיכון לגבי המחלה 

 

 מגפת הסוכרת וההשמנה ברמה העולמית .1.1

 סוכרת־סוכרת וטרום .1.1.1
מיליון בני אדם  422־כ ,(2016על פי הדו"ח העולמי הראשון של ארגון הבריאות העולמי על סוכרת )

מיליון פטירות בשנה  1.6־בעולם סובלים מהמחלה. רוב חולים אלה חיים במדינות מתפתחות. כ

ת המחלה ממשיכים לעלות שכיחוחולי הסוכרת ו ם שלמספר 1.וכרתסמהנגרמות באופן ישיר 

 ־מיליון ל 108־)מ 4מספר האנשים הסובלים מסוכרת עלה פי  1980בעשורים האחרונים. מאז שנת 

בשנת  4.7%־)מ 2בעיקר עקב העלייה בשיעורי הסוכרת מסוג  אמיליון(. עלייה דרמטית זו הי 422

עודף משקל והשמנה. במחקרים  - גורמי הסיכוןשכיחות בעקב העלייה ( ו2016בשנת  8.5%־ל 1980

נגרמים על ידי סוכרת  60־ל מתחתשממקרי התמותה בעולם בגילאים  42.6%אחרונים נמצא כי 

                                                           
1 World Health Organization (WHO) (2016). Global Report on Diabetes. 
https://www.who.int/diabetes/global-report/en/   

https://www.who.int/diabetes/global-report/en/
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 ,סובלים מהמחלההמיליון אנשים  29.1 מדווח על (CDC(המרכז לבקרת מחלות  ,בארה"ב 2.וסיבוכיה

מחלות חלות באנשים עם סוכרת נמצאים בסיכון גבוה ל 3.הגורם השביעי לתמותכ מדורגתוהיא 

לב וכלי דם, אירועים מוחיים, יתר לחץ דם, עיוורון, מחלות כליות, הפרעות במערכת שונות כמו: 

 1.ריוןיהעצבים המרכזית, קטיעות וסיבוכי ה

סוכרתיים". מצבים אלה הם קבוצה של ־יותר ויותר במצבים "טרום תמתמקדהרפואה כיום, 

. תוצאות של 2סוג מהפרעות במאזן הגלוקוז בגוף, העשויות להופיע שנים לפני התפתחות סוכרת 

HbA1C  )את ממוצע הגלוקוז בדם במשך שלושת החודשים האחרונים משקפות)המוגלובין מסוכרר .

סוכרת יפתחו ־בלים ממצבי טרוםמהסו 25%־סוכרת". כ־מוגדרות כ"טרוםהן  6.4%-5.7%שבין  בטווח

סוכרת מתגלים לרוב באקראי או בבדיקות ־את מחלת הסוכרת תוך שלוש עד חמש שנים. מצבי טרום

 סוכרת אינם חשים כל פגיעה במצבם הבריאותי.־סקר שגרתיות, מכיוון שהסובלים ממצבי טרום

  ,ADA)האמריקאית )ד באוכלוסייה. על פי אגודת הסוכרת וסוכרת שכיחים מא־מצבי טרום

על פי  4.סוכרת־בארצות הברית לקו במצבי טרום 18מיליון איש מעל גיל  88־, כ2015רק בשנת 

( בארצות המפותחות סובלים ממצב 20מהאוכלוסייה המבוגרת )מעל גיל  30%־הערכות שונות, כ

אצל ים ומתבגראצל גם קיימים סוכרת ־טרוםמצבי עולה עם הגיל, אבל של הבעיה  זה. השכיחות

 ילדים, בעיקר בקרב אלו הסובלים מהשמנת יתר.

 

 השמנה ועודף משקל .1.1.2
נורמטיבית של רקמות שומן המסכנות ־הצטברות לאמצבים של עודף המשקל וההשמנה מוגדרים כ

(. 18%־ל 4%־)מ 4־שיעור ההשמנה בעולם עלה פי יותר מ 2016־ל 1975את הבריאות. בין השנים 
 650מתוכם  ,ומעלה סבלו מעודף משקל 18מיליארד אנשים בעולם בגיל  1.9־יותר מ 2016בשנת 

 תופעה שמתרחבת גם בקרב ילדים. אמשקל היהעודף במיליון סבלו מהשמנה. העלייה בהשמנה ו

השמנה. בעיית מסבלו מעודף משקל או  5מיליון ילדים מתחת לגיל  38־, כ2019בשנת 
יון אנשים מתים מדי שנה כתוצאה ממחלות מיל 4־למעלה מכשאפידמיה מעין ההשמנה הפכה ל

 5.םהשלכותיהלהשמנה ול ,הקשורות לעודף משקל

מקדמות הבעיה הניתנת למניעה. סביבות פיזיות וחברתיות  יאחשוב לזכור כי השמנה ה
בבחירות  שפיעותהתנהגותם. הן מעל הציבור ושל בריאות משפיעות על אורח חייו של הפרט ו

ולות להפוך את הבחירה באוכל הבריא ובפעילות הגופנית לבחירה הקלה שאנשים עושים בכך שהן יכ
 ,השמנהאת הניתן לצמצם  ,)הנגישה, הזמינה והיעילה ביותר(. על ידי שיפור התנאים הסביבתיים

שומנים של  הצריכהניתן למנוע השמנה על ידי הגבלת  ,תוצאותיה. ברמת הפרטאת ובהמשך גם 
צריכה של מזון מעובד, בנוסף לביצוע פעילות ההפחתת ו והפירות, סוכר, העלאת צריכת הירקותשל ו

 גופנית לפי ההמלצות.

                                                           
2 Saeedi, P., Salpea, P., Karuranga, S., Petersohn, I., Malanda, B., Gregg, E. W., Unwin, N., Wild, S. H., & 
Williams, R. (2020). Mortality attributable to diabetes in 20–79 years old adults, 2019 estimates: 
Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas. Diabetes Research and Clinical 
Practice, 15:108086 
3 Centers for Disease Control and Prevention (2014). National diabetes statistics report: estimates of 
diabetes and its burden in the United States, Atlanta, GA. US Department of Health and Human 
Services. 
4 American Diabetes Association (2020). Statistics about Diabetes. 

https://www.diabetes.org/resources/statistics  
5 World Health Organization (WHO) (2020). https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/obesity-and-overweight 

https://www.diabetes.org/resources/statistics
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 הסוכרת וההשמנה בישראל .1.2

 סוכרת .1.2.1
לרפואת הקהילה בישראל(, עולה כי בקרב  למדדי איכותמנתוני קופות החולים )התוכנית הלאומית 

על בסיס רשם הסוכרת הלאומי,  6.חיים עם סוכרת 9.4%(, 18יה הבוגרת בישראל )מעל גיל האוכלוסי

 - אלף 550־כ - ההערכה היא שמספר דומה של ישראלים .אלף חולי סוכרת 550־בישראל כ חיים

" שפרסם סיבות מוות מובילות בישראלומעלה(. על פי דו"ח " 18סוכרת )גיל ־נמצאים בשלב טרום

מחלת הסוכרת הייתה סיבת המוות השלישית  2018-2016, בשנים 2021משרד הבריאות במרץ 

  7.מחלות כלי דם במוחנשים, אחרי מחלות סרטן ומחלות לב ובאותו שיעור כמו אצל גברים ואצל 

כללית שירותי בריאות בשיתוף עם הביטוח הלאומי, קופת החולים במחקר שנערך לאחרונה ב

ממבוטחיה החולים בסוכרת. עוד  13%נמצא כי שליש מההוצאות הרפואיות של הקופה מושקע ב־

שקל. מיליארד  8.5מצא כי הפגיעה השנתית הכוללת למשק בשל התחלואה בסוכרת, עומדת על כ־נ

שירותי בריאות ומפגיעה בתעסוקה ובפריון העבודה כתוצאה על סכום זה מורכב מהוצאה עודפת 

 מהמחלה. 

 

 השמנה .1.2.2
, 2סוכרת סוג  ןובכלל ,עודף משקל והשמנת יתר הם גורמי סיכון עיקריים לכמה בעיות בריאותיות

הפרעות נשימה חסימתיות בשינה  ובהןמחלות לב, יתר לחץ דם, הפרעה בשומני הדם, בעיות נשימה 
)העלולות להוביל למחלות כגון מחלת לב כלילית ושבץ מוחי(, מחלות כבד וכיס מרה, דיכאון, סוגים 

 ריון ולידה וכן מוגבלות תפקודית. יסיבוכי ה ,שד, הרחם והערמונית(השונים של סרטן )המעי הגס, 

ומעלה נמצאים  20מבני  48%מראה כי  2018משנת  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהדו"ח 
מהנשים;  41%מהגברים לעומת  55%־במצב של עודף משקל, השמנה או השמנת יתר. מדובר ב

גברים נמצאים  8.ומעלה 45מבני  60%־ו 20-44מבני  37%מהערבים;  54%מהיהודים לעומת  %46
בהתאמה(. הדוח מבוסס על הסקר  26%לעומת  39%בעודף משקל יותר מנשים בכל קבוצות הגיל )

החברתי השנתי על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה שנערך ברחבי הארץ 
מיליון  5.5־ומעלה, המייצגים כ 20איש בני  7,300־רואיינו בביתם כ הסקר . במסגרת2017במהלך 

 איש.

 31%: מהם לרדת במשקלכי היו רוצים  ציינו( 52%, כמחצית מהאוכלוסייה )זה על פי סקר
תר. השמנת יבמצב  ואבמצב השמנה היו  87%־בעלי עודף משקל והיו  68%בעלי משקל תקין, היו 

 לעלות במשקל. ורצ 6%־ו ,מעוניינים להישאר באותו משקלהיו  35%

אין בנמצא היום נתונים עדכניים בעניין הפגיעה במשק עקב תופעת ההשמנה. הנתון 
מיליארד שקל, אלא  10כ־של , אז אמד משרד הבריאות נטל כלכלי בסך 2006האחרון הוא משנת 

מערכות  לעשנים מאז, על רקע התפשטות השמנת היתר, נכון להעריך כי העלויות  11שבחלוף 
 השונות במדינה רק עלו.הבריאות 

 

                                                           
עמ'  ,2016-2018דו"ח לשנים  :מית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראלכנית הלאווהת .(2019משרד הבריאות ) 6

187 . 
 . משרד הבריאות.  2018-2020(. סיבות מוות מובילות בישראל 2021) 'חקלאי, צו ', אבורבה, מ'גולדברגר, נ 7
  .שנתון סטטיסטי לישראל .(2018הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) 8

http://israelhpr.org.il/wp-content/uploads/2019/12/%D7%93%D7%95%D7%97-2018_%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94.pdf
http://israelhpr.org.il/wp-content/uploads/2019/12/%D7%93%D7%95%D7%97-2018_%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Leading_Causes_2018.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Leading_Causes_2018.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2018/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-2017.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2018/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-2017.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2018/262/19_18_262b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2018/262/19_18_262b.pdf
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 סוכרת והשמנה בחברה הערבית בישראל .1.3
סוכרת נפוצה יותר בחברה הערבית בישראל וכך גם סיבוכי המחלה. בקרב נשים ערביות 

מהנשים הערביות בגיל  40%־בסוכרת כפול לערך מזה שבאוכלוסייה היהודית, ומגיע לשיעור החולות 
גבוהה פי  64ומעלה. גם בקרב גברים בחברה הערבית, שכיחות הסוכרת בקרב קבוצות גיל עד  65

ומעלה הפער מצטמצם מעט. שיעורי התמותה  65שניים מזו שבאוכלוסייה היהודית, אך מגיל 
 יותר בחברה הערבית לעומת החברה היהודית. 2פי  סוכרת גבוהיםלהקשורה 

, מתוך הסוכרתיים הבוגרים 2016-2012על פי דו"ח מדדי האיכות של קופות החולים לשנים 
המחלה נחשבת  69.5%רק בקרב  ,(HbA1c) ומעלה( שעברו בדיקת המוגלובין מסוכרר 18)בני 

ם לגיל ולוותק המחלה(. החדשות בהתא 8%או  7%נמוכה או שווה ל־ HbA1cלמאוזנת )בעלי רמת 
מהסוכרתיים הבוגרים  63.2% ,2012הטובות הן שקיימת מגמת שיפור בשנים האחרונות: בשנת 

שעשו בדיקת המוגלובין מסוכרר היו מאוזנים. מתוך הסוכרתיים הבוגרים שעברו בדיקת המוגלובין 
־שיעור החולים הלא ,תעם זא(. 9%גבוהה מ־ HbA1cאינם מאוזנים )בעלי רמת  10.4% ,מסוכרר

להלן מציג יישובים ערביים עם שיעורים גבוהים שהתרשים  ישובים הערביים.ימאוזנים גבוה יותר ב
 מאוזנים.־ביותר של חולי סוכרת לא

עם אחוז גבוה ביותר של חולי תושבים(  10,000מעל עם )ים ייישובים ערב :2.1תרשים 
 ומעלה 25מאוזנים בני ־סוכרת לא

 

 HbA1C >9־איזון מוגדר כחוסר 

 35, עמ' 2020, 1מס'  –מקור: שנתון בריאות האוכלוסייה הערבית בישראל 

שיעור המחלה עלה באופן מראים כי  ,( שבוצע באגודת הגליל2016נתוני סקר הבריאות )
מחקר  9.שני המיניםאצל יה חדה עם הגיל יעם על 17.7%־ל 11.3%־מ 2005-2015משמעותי בשנים 

בקרב  21%־הראה כי שיעור המחלה הגיע ל ,20 מעל גילערבים ויהודים אנשים  1,100 לשנערך ע
שנים בממוצע  11הערבים מפתחים סוכרת נמצא כי כמו כן  .בקרב היהודים 12%לעומת  ,הערבים

 10.לפני היהודים

                                                           
המרכז  -(. אגודת הגליל, "רכאז" 2015(. סקר הבריאות והסביבה )2016) 'ח'טיב, מו 'רזק, ס־, מרג'ייה'שיח' מוחמד, א 9

 למחקר חברתי.

10 Kalter-Leibovici O, Chetrit A, Lubin F, Atamna A, Alpert G, Ziv A, Abu-Saad K, Murad H, Eilat-Adar S, 
Goldbourt U (2012). Adult-onset diabetes among Arabs and Jews in Israel: a population-based study, 
Diabet Med. 29(6):748-54. doi: 10.1111/j.1464-5491.2011.03516.x. PMID: 22050554.  
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צעירים בקרב הערבים )בהשוואה הת לתמותה בגילאים והמרכזי ותנמצא כי הסיב נוסףב
על פי הנתונים של אגודת  11כתוצאה ממחלות כרוניות ובמיוחד סוכרת ומחלות לב. יאליהודים( ה

ומעלה( הסובלים ממחלה כרונית אחת  18הגליל, בעשור האחרון שיעור האנשים הערבים )גיל 
 12.30%־ל 15%־לפחות עלה מ

-כפי שמצוין בספרות המקצועית בתחום, בחברות הערביות בכלל גורמים התנהגותיים וסוציו
של בין היתר תוצאה  אה זו הייעלי 13הסוכרת.דמוגרפיים משחקים תפקיד מכריע בעליית שיעורי 

אימוץ דפוסי אוכל ואכילה בהצמיחה הכלכלית המהירה המלווה בשימוש מוגבר בטכנולוגיות ובמיכון, 
 הפחתה בפעילות גופנית.בהשמנה ובמערביים, 

 37%־מתלמידי כיתה א' ו 19% ,2018-2017בקרב תלמידים ערבים, בשנת הלימודים 
השמנת יתר )מעל  עם(. אחוז הילדים הערבים 85מתלמידי כיתה ז' סבלו מעודף משקל )מעל אחוזון 

 בכיתות ז'. 13%־בכיתות א' ועל כ 8%־( עמד על כ97אחוזון 

מכיתה ז' סבלו מעודף משקל.  28%־מתלמידי כיתה א' ו 18% ,בקרב התלמידים היהודים
 בכיתות ז'.  11%על בכיתות א' ו 7%השמנת יתר עמד על  עםהיהודים אחוז התלמידים 

בכיתה א' אחוז התלמידים הסובלים מעודף משקל דומה בין החברה היהודית שכך בעוד 
 לחברה הערבית, כבר בכיתה ז' נוצרים פערים משמעותיים בין שתי החברות.

השמנה או של במצב של עודף משקל,  היו( 48%ומעלה ) 20כמחצית מבני  ,2017בשנת 
מהערבים.  54%מהיהודים לעומת  46% מהנשים, 41%מהגברים לעומת  55%השמנת יתר. של 

 14.בהתאמה( 26%לעומת  %39גברים נמצאים בעודף משקל יותר מנשים בכל קבוצות הגיל )

 תשע"ח ,עודף משקל בקרב תלמידים: 2.2תרשים 

 

 

                                                           
11 Na'amnih, W., Muhsen, K., Tarabeia, J., Saabneh, A., & Green, M. S. (2010). Trends in the gap in life 
expectancy between Arabs and Jews in Israel between 1975 and 2004. International Journal of 
Epidemiology, 39(5), 1324-1332. 

, 2017כלכלי החמישי -(. הפלסטינים בישראל, הסקר החברתי2018) 'מרג'ייה, ס-רזקו ', ח'טיב, מ'שיח' מוחמד, א 12
 הממצאים המרכזיים. אגודת הגליל, "רכאז" המרכז למחקר חברתי.

13 Meo, S. A., Usmani, A. M., & Qalbani, E., (2017) Prevalence of type 2 diabetes in the Arab world: impact 
of GDP and energy consumption. Eur Rev Med Pharmacol Sci., 21(6), 1303-1312. 
14 Dwolatzky, T., Brodsky, J., Azaiza, F., Clarfield, A. M., Jacobs, J. M., & Litwin, H. (2017). Coming of age: 
health-care challenges of an ageing population in Israel. The Lancet, 389 (10088), 2542-2550. 
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 השמנת יתר בקרב תלמידים )תשע"ח( :2.3תרשים 

 

 (2018-2017של משרד הבריאות, נתוני שנת הלימודים תשע"ח ) BI־מתוך: מערכת ה

 

  סוכרת והשמנה - טיפוללתוכניות למניעה ו .2

 היבט כללי .2.1
כניות לקידום הבריאות בנושאי סוכרת והשמנה בחברה ודו"ח זה מציג סקירה של מגוון הת

כניות של ות 33שהסתיימו בטווח של שלוש השנים האחרונות. הדו"ח מציג הערבית שמיושמות או 
ארגונים ממשלתיים או נתמכים על ידי משרדי של משרדי ממשלה )משרד הבריאות ומשרד החינוך(, 

כניות לשלוש רמות וארגוני החברה האזרחית. ניתן לחלק את התשל קופות החולים ושל הממשלה, 
 שונות:

 החלטת ממשלהמתוקף ות קיימכניות לאומיות שמתוהרמה הלאומית: ת; 

 מות תקיימהארגונים שונים כמו קופות החולים, של כניות באחריות והרמה הארצית: ת
 ;של מדיניות הארגון בנושא סוכרת והשמנה במסגרת יישוםבפריסה ארצית 

  :)שובים ספציפיים.ישמתקיימות בי תוכניותהרמה המקומית )היישובית 

 

 סוגי תוכניות .2.2

 משרד הבריאותשל תוכניות  .2.2.1
כלל האוכלוסייה לרבות עבור כניות לאומיות רחבות היקף ות כמהמשרד הבריאות מוביל 

"( אפשרי בריאכנית הלאומית לקידום אורח חיים פעיל ובריא )"והת למשל ,אוכלוסייה הערביתה
כניות מצומצמות יותר דרך ומפעיל תגם . המשרד התרבות וספורט בשיתוף משרד החינוך ומשרד

הן ומערכתיות ־שנתיות ורב־כניות הלאומיות הן רבולשכות הבריאות המחוזיות והנפתיות. הת
, פיתוח יכולות אישית כמו חינוך לבריאות, העצמה ,משלבות אסטרטגיות וגישות פעולה שונות

גדול יותר.  תוכניותה מדיניות וסביבה. כך האימפקט של והכשרה, פיתוח תשתיות, רגולציה ושינוי
הן  ,כניות המצומצמות המופעלות על ידי לשכות הבריאותוכניות, קרי התוהחלק האחר של הת

כניות אלה וישובים ואף במסגרות ספציפיות בקהילה. על פי רוב, תיבאזורים, בומיושמות נקודתיות 
 והפעלתן מדי שנה תלויה במימון מתחדש. ,ונותאינן מוטמעות במערכות השהן  ,הן שנתיות

 משרד החינוךשל תוכניות  .2.2.2
בשיתוף משרד " הוא המיזם הרחב ביותר של משרד החינוך בתי ספר מקדמי בריאותפרויקט "

אגף הפיקוח מ םנתוני יפל עבתחום קידום הבריאות ואורח חיים בריא במערכת החינוך. הבריאות 

 ,מוסדות מקדמי בריאות 1,800־כרשת בתי הספר מקדמי בריאות בישראל כוללת , ךבמשרד החינו

שם והספר  י. הפרויקט מיושם בתוך בתמוסדות בחברה הערבית )נכון לשנת תשע"ט( 593מתוכם 

https://www.efsharibari.gov.il/
https://www.efsharibari.gov.il/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/dgalim/OrachChaimBarei/mekadmeyBr.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/dgalim/OrachChaimBarei/mekadmeyBr.htm
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שמירה על איכות חייו ועל בריאותו. בית הספר משמש תשתית לתהליך ועל פיתוח הפרט  דגש על

חינוכית והחברתית. בתי ספר מקדמי ההוויה הערכית, מההבריאות כחלק  נושאחינוכי המשלב את 

 בריאות מדורגים על פי עשייתם בתחומים שונים.

לאור זאת,  .הפרויקט במסגרתנושאי החובה ליישום מאחד מנושאי הליבה ו הואתזונה נבונה 

 בכל בתי הספר. מיושמות כניות חינוכיות בנושא זה ות

בהם אורח חיים ו ,כניות בנושאים שוניםו, משרד החינוך מציע מספר רב של תלכך במקביל

 החלטה של הנהלת יאבריא, תזונה, מניעת השמנה ועוד. הבחירה ליישם תוכניות אלו בבית הספר ה

בחברה הערבית עולה כי לקידום בריאות כניות ותיישום אינה מחייבת. מסקירה של היא בית הספר ו

 בבתי הספר. םכניות אלו אכן מיושומיעוט מת

 

 חוליםהקופות של תוכניות  .2.2.3
שירותי  מאוחדת ולאומיתקופ"ח , שירותי בריאות הקופות המבטחות )שירותי בריאות כללית, מכבי

 אבריאות כללית הי יכניות לציבור מבוטחיהן בנושאי סוכרת והשמנה. שירותומגוון ת( מציעות בריאות

פעילויות בכניות וווהיא משקיעה משאבים רבים בת ,הקופה הגדולה ביותר הפועלת בחברה הערבית

במרפאות  המתקיימותכניות ות כמהקידום הבריאות בנושאי אורח חיים בריא. הקופה מפעילה ל

כניות השונות. כמו וים, אך מן הסקירה עולה שקיימת בעיה בגיוס המבוטחים לתובסניפים היישובי

מפקח על התנהלותן. שכניות ווכן, עולה כי לא קיים מנגנון שמנחה ומחייב את המרפאות ביישום הת

כניות ומישורי ההתערבות משתנים בין הקופות. בכללית ויש לציין שהיקף הפעילות, מספר הת

סוכרת ה בתחוםהסברה לצד חיזוק המערך הרפואי ומקצועות הבריאות בנוך ומכבי משקיעים בחיבו

 מתן מידע למטופלים. בהסברתית ו יאלאומית עיקר ההתערבות הבבמאוחדת ו ואילוהשמנה, הו

כספית לקופות החולים עבור ביצוע פעילות  המשרד הבריאות מעביר תמיכשזה מספר שנים 
. מניתוח ומניעתן השמנהעם סוכרת ו עםהתמודדות  זהובכלל בריאות,  מתקדכמשהוגדרה מראש 
היו משתתפים  13%כי מתוך סך המשתתפים בתוכניות אלו,  העול 2016-2015התמיכות בשנים 
ה. עם זאת, בקרב משתתפים מהחברה הערבית יקרי פחות מחלקם באוכלוסי, מהחברה הערבית

רית אמפגשים וסדנאות. הסדנה הפופולנצפו אחוזי התמדה גבוהים יותר והגעה לכמות רבה יותר של 
ו חלק בסדנה נטלמהמשתתפים בפעילות  68%־כ –סוכרת ־ביותר הייתה בנושא ירידה במשקל וטרום

 זו. 

 ארגוני חברה אזרחיתשל תוכניות  .2.2.4
בקבוצה זו של ארגונים נכללים עמותות, מרכזים וגופים אחרים שאינם ממשלתיים. בחברה הערבית 

עמותות שעוסקות  כולל תחום הבריאות והן נחלקות לשני סוגים. הראשוןפועלות עמותות רבות ב

לצד קידום זכויות הבריאות לכלל האוכלוסייה הערבית ושל בבריאות בהיבט רחב כאשר לצד פעילות 

, מתקיימות פעילויות בנושאים שונים שנבחרים על פי קריטריונים של זמינות בנושא קידום מדיניות

כייאן, החברה לקידום בריאות באוכלוסייה  :לסוג זה משתייכות עמותות כמוהמשאבים והתקציבים. 

עוסקים העמותות וארגונים  כולל המרכז לבריאות לב האישה. הסוג השניוהערבית, אגודת הגליל 

עוסקות בנושא ה ,עמותת אלשוג'עאן ועמותת תוואזון הלדוגמ ,בנושאי בריאות ספציפיים ומוגדרים

כניות המיושמות על ידי ארגונים אלה ודה למלחמה בסרטן. באופן כללי, התוהאגו ,סוכרת נעורים

תלויות אינן מוטמעות ועל פי רוב  ,בנושאי סוכרת והשמנה הן קצרות טווח, מעטות במספרן ובהיקפן

 בהמשך המימון והתמיכה. 
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 רשימת התוכניות שנסקרו במסמך .2.3
 כניתוסוג הת כניתושם הת האחראי /  הגוף היוזם

משרד 
 הבריאות

 לאומית מניעת סוכרת לכנית הלאומית לטיפול ווהת 

 לאומית אפשריבריא

 ארצית עיר מקיימת תזונה מ.ב.ט.י.ח.ה

 יישובית למען בריאותנו ובריאות ילדינו

משרד 
 החינוך

 ארצית כנית ספורט למניעת השמנהות –"זוזו"  

 ארצית נאמני בריאות

 

 

 

 

 

קופות 
 חולים 

  שיחהמפות  

 ארציות מאוזנים־"הזרקה נכונה": הדרכה לחולי סוכרת לא קופ"ח כללית

  סדנת סוכרת 

 קופ"ח מכבי

  מרכזים לאורח חיים בריא

 

 ארציות "מוניטורינג"

  קמפיין לצמצום סוכרת והשמנה

  כניות חדשות )בשלבי פיתוח(ות

 
  סוכרת"־סדנת "טרום

 

  סדנת "סוכרת" 

 ארציות סדנת "אורח חיים בריא" קופ"ח מאוחדת

  סדנת "לגדול בריא לילדים ולהורים" 

  "פילאטיס" פעילות גופנית 

  סוכרת־ירידה במשקל וטרום 

 ארציות סדנאות לחולי סוכרת והשמנה קופ"ח לאומית

  הכנה לקראת ניתוח בריאטרי 

 

 

 

 

ארגונים 
 ועמותות

 

 

 

 

 ארצית עוצמהמיזם  קיור-עמותת די

האגודה 
הישראלית 

 לסוכרת

 יישובית  כנית "נחמי"ות

 

 ארצית "סיחאתונא" מכון גרטנר

עמותת 
 "אלשוג'עאן"

 ארצית 1מיזם לקידום בריאות חולים סוכרתיים סוג 

 יישובית השמנה וסוכרת –מנהיגות נשית בתחום הבריאות  עמותת "כיאן"

 עמותת "תואזון"
סוכרת  –ושמירה על אורח חיים בריא קידום בריאות 

 נעורים

 יישובית

 יישובית מנהיגות יישובית בקידום בריאות  החברה לקידום

בריאות 
 האוכלוסייה

 יישובית העצמת נשים בקידום בריאות במשפחה

 אזורית גישה מותאמת שפה ותרבות -מנהיגות רפואית  הערבית )הר"י(

 יישובית לקידום אורח חיים בריא ופעיל - כנית התערבותות מרכז בריאות לב

האישה הדסה 
 ע"ש

 יישובית קידום אכילה בריאה ופעילות גופנית בבתי ספר

 יישובית פיתוח מנהיגות נשית לקידום בריאות לינדה ג'וי פולין
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 ממצאי המיפוי .3

 כלל התוכניות על פי קריטריונים נבחרים .3.1

 שימוש במודל תיאורטי

המיושמות בנושאי סוכרת והשמנה בחברה הערבית אינן מבוססות על מודל כניות ורוב הת
כניות שאכן מבוססות על מודלים תיאורטיים הן בעיקר ותיאורטי מובנה. מהסקירה עולה כי הת

 שימוש המחייבתכנוני ארוך כוללות מהלך  האלכניות וכניות הלאומיות רחבות ההיקף. תוהת
כניות יישוביות ומימונה. עם זאת, קיימות תלוהערכתה לכנית וייתכן גם וכתנאי לקיום הת אוריהיבת

כניות אלה משולבים אנשי מקצוע ומעטות שאכן עומדות בקריטריון זה. הסקירה מעלה כי לרוב בת
כניות ולבסס חלק מהתהיה . חשוב לציין כי ניתן בנושאים אלההאקדמי ממוקד קם וסישעמהאקדמיה 

 . נדרש בתחילת תהליך התכנוןך הדבר לא א ,על מודלים תיאורטיים

 איסוף מידע בסיס

־מחלת הסוכרת וההשמנה בישראל )ממשלתיים ולא עלמאגרי מידע רבים  קיימים
נתונים  עם זאת,כניות והתערבויות בקהילה. וממשלתיים( שמספקים נתוני בסיס לקראת פיתוח ת

אוגרפיים יגאלה הם כלליים ומתייחסים לקבוצות אוכלוסייה רחבות כמו ערבים ויהודים ולאזורים 
 הערבית לחברה התערבויותהרוב ישובים, ילפי קבוצות ספציפיות וי־פילוח לפי תת שונים. בהיעדר

 . אינן מתוכננות בהתאמה למאפייני הקבוצה הייחודיים אלא באופן גורף

 הערכה

עולה כי קיימת מודעות לחשיבות  הן,מנהלי התוכניות ועם מהראיונות שנערכו עם מובילי
כניות. רוב המרואיינים ציינו כי הם מבצעים הערכה "כלשהי" וולצורך בהערכה שיטתית של הת

 אאך הערכה זו איננה שיטתית ומסודרת ואיננה מתועדת. הדיווח על תוצאות ההערכה הו ,כניתולת
הערכה  ,כניות הלאומיותותבזאת, ניתן לראות כי לעומת נתמך על ידי נתונים קונקרטיים.  כללי ואיננו

חלק אינטגראלי ומובנה מלכתחילה. הערכות אלה מתועדות במסגרת דו"חות  יאמסודרת ה
. גם וצאותהתת מבחינהתהליך ו עמידה ביעדי מבחינתעל תוצאות חיוביות  ותתקופתיים ומצביע

בהן מדווח על שהערכות מבוססות ושיטתיות  מתקיימות ,בליווי גורם אקדמיכניות המבוצעות ובת
 .וצאותת התמבחינהתהליך ו עמידה ביעדיתוצאות חיוביות 

בחינת  דרךקופות החולים  על ידימבוצעות הכניות וחשוב לציין כי ניתן לבחון את השפעת הת
 – ואחוז עודף המשקל וההשמנה( HbA1Cסוכרת והשמנה ) - השינוי במדדי האיכות בשני הנושאים

במסגרת מיפוי זה לא הייתה אפשרות  ולםא .החולים הקיימים במערכות המידע של קופותנתונים 
 הקופות.  של כניות ומובילי הת שמסרוהסתפקנו בתיאור כללי של התוצאות  ןכל וע ,לקבל נתונים אלה

 התאמה תרבותית

מרכיבים ומאפיינים תרבותיים וחברתיים התאמה תרבותית מתייחסת לשאלה עד כמה 
כוללים שפה, נורמות חברתיות, מבנים  הכניות. מרכיבים אלונלקחו בחשבון בתכנון ובביצוע הת

 חברתיים ועוד.

כניות וכניות שנסקרו בעבודה זו: הראשון, תוחשוב בהקשר זה להבדיל בין שני סוגים של ת
מיושמות הן חברה הערבית אלא לכלל האוכלוסייה ומיועדות רק ל ינןאבמקור ריות שאכלליות מודול

כניות הלאומיות )"אפשריבריא", מיזם עוצמה, בתי ספר וגם בחברה היהודית וגם הערבית, כמו הת
כניות שמתוכננות במקור ליישום בחברה ות הוא השניהסוג כניות קופות החולים(. ומקדמי בריאות, ת

 זרחית. כניות של ארגוני החברה האוכמו הת ,הערבית

 :בעיקר במישור השפתי ,חברה הערביתלכניות הכלליות נעשית התאמה תרבותית ובת
 מועברים בשפה הערבית. - התכנים בסדנאות, בהרצאות או במפגשים
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מרכיבים. הראשון,  כמה ה שלנבדקה על ידי בחינ תוכניתמידת ההתאמה התרבותית של כל 
, השפה, השיטות והכלים(. השני, יישום על ידי )המעטפת החיצונית, הכותרת תוכניתאופן הצגת ה

מהלכי היישום התאמה של אנשי מקצוע מתוך האוכלוסייה עצמה. השלישי, התאמת התכנים ו
למאפיינים התרבותיים והחברתיים )נורמות, אירועים חברתיים ודתיים, ערכים ואמונות(. המיפוי 

אמצעי העזר וך לא ברור אם כל הכלים א ,מועברות בשפה הערבית תוכניותמעלה כי בעיקרון כל ה
ת וכניות קיבלו כותרונעשה בהם שימוש( הם גם בשפה הערבית. חשוב לציין כאן שרק שתי ת אם)

 .יהןמטרותעל ו ןנמעידות על תוכה בשפה הערבית )"נחמי" ו"סיחאתונא"(

 ידי אנשי מקצוע דוברי השפהבמבוצעות  תוכניותבמישור היישומי, ניתן לומר כי כל ה
 תוכניותישוב. כמו כן, היאף מתוך אותו  תוכניותהערבית ומתוך האוכלוסייה הערבית ובחלק מה

מבוצעות על פי לוחות זמנים שתואמים את מועדי האירועים החברתיים או הדתיים כמו חגים, חודש 
ישנה התחשבות  ,כאשר מתקיימות סדנאות הפעלה בנושאי תזונה. וכו'הרמדאן, עונת החתונות 

אוכל, מנהגים וכו'. מעבירי התוכניות הם  –פות הטעמים והבחירות התרבותיות של הקבוצה בהעד
 המנהגים. את הערכים ואת  ,מכירים את התרבותוהם שוב ימתוך הי ללכרך בד

 בומעקניהול 

דיווח. למעקב ולמונה מנהל או רכז שאחראי ליישום,  תוכניותהמיפוי מראה כי לכל אחת מה
 הן היישוביות ו תוכניותאלו הן בעיקר ה תוכניות. תקיימות ועדות היגוי מלוו תוכניותחלק מהברק 

הלאומיות מנוהלות בצורה מסודרת כך שקיים  תוכניותמיושמות על ידי ארגוני החברה האזרחית. ה
שמבוצעות על ידי ארגוני חברה  תוכניותרוב ה ,לעומת זאת ., מעקב והערכהתוכניותתיעוד של ה

 המלוות על ידי גורם אקדמי. תוכניותאזרחית אינן מתועדות מספיק, פרט ל

ידי בהמבוצעות במסגרת מרפאות קופות החולים, ניתן לומר שהן מנוהלות  תוכניותלגבי ה

מעקב ל מהלכי הביצוע, המי מטעמם )ללא ועדות היגוי( תוך תיעוד מסודר שבידי מנהלי המרפאות או 

 והתוצאות.

 הטמעה

חלק מהעשייה הרוטינית  היא תוכניתנבדקה על ידי השאלה עד כמה ה תוכניותהטמעת ה
להטמעתה? המיפוי מראה כי  תוכנית, האם קיימת היא אינה כזו אםו ,המערכתשל של המסגרת או 

של העבודה של המרפאות בהנחיה  תוכניתחלק מ הןהמבוצעות על ידי קופות החולים  תוכניותה
הכמות בהתאם של ההיקף ושל תוך מתן "חופש פעולה" לכל מרפאה בבחירה והנהלות הקופות 

 למאפיינים ולתנאים הקיימים באותה מרפאה.

משרד החינוך  תוכניותהלאומיות כמו "אפשריבריא", בתי ספר מקדמי בריאות,  תוכניותב
 תוכניותהמסגרות המבצעות נדרשות להכין, להציע ולהציג בכל שנה  - הלאומית לסוכרת תוכניתהו

הנגזרות  תוכניותהשנתיות. למרות זאת, חלק מה תוכניותלחלק מה ןתופעולה, מה שהופך א
למשל מסתיימות ללא המשך, כמו הן ו ,מוטמעות במערכות השונות ינןלאומיות עדיין אה תוכניותהמ

 משרד החינוך. תוכניותעוצמה", "אפשריבריא" ום "מימיזהמסוימות במסגרת  תוכניות

מוטמעות והן מופעלות  ינןא ןלגבי התוכניות המבוצעות על ידי ארגוני החברה האזרחית, רוב
לתקופות מוגבלות )שנה או יותר( ללא המשך. מן המידע שנאסף עולה כי מידת ההטמעה של 

קופות החולים  המיושמות על ידי הלאומיות תוכניותב .פונקציה של הגורם התקציבי יאהתוכניות ה
שהמימון של  ,קיים מימון מתמשך ומובטח. לעומת המסגרות האחרות ,או המשרדים הממשלתיים

 הפעילות נפסקת. ללכרך בסיומה בדו ,הוא לטווח קצר ולתקופה מוגדרתבהן  תוכניותה

 שיתוף קהל
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האחד הסוג . מבוצע בו השיתוףשחשוב להבחין בין שני סוגים של שיתוף הקהל על פי השלב 
הוא שיתוף והשני  ,שלב הגדרת הצרכנים והתכנון(ב) תוכניתשיתוף בשלבים המוקדמים של ה אהו

 בשלב היישום.

 .ף קהל בשלב המוקדםומקיימות תהליך של שית תוכניותהסקירה מראה כי מעט מאוד 
שמות על ידי ארגוני החברה המיו תוכניות התוכניות שמקיימות שיתוף קהל בשלב המוקדם הן בעיקר

האלה קיים צוות היגוי מלווה שמבטא רמה מסוימת של  תוכניותהאזרחית. חשוב לציין שברוב ה
 שיתוף הקהל ושמייצג את הקבוצות השונות השותפות לתוכנית.

כמו למשל בקבלת  ,משתפות את קהלי היעד במהלך היישום תוכניותיותר  ,מצד שני
. בהמשך למה שצוין קודם לגבי תוכניתלו"ז ועוד מרכיבים של ההה, מבנהמהלך, הההחלטות לגבי 
תהליך והערכת הות )הערכת שיתוף מספק של הקהל בהערכת התוכני נמצאההערכה, לא 

 תוצאות(.ה

 גישות ואסטרטגיות

לקידום הבריאות מבטיח  תוכניותשל שילוב של גישות, אסטרטגיות וכלים מגוונים ביישום 
 ,הלאומיות תוכניותהשגת המטרות. ניתן לראות כי במסגרת הלסיכוי טוב יותר להצלחת התוכניות ו

 כמו גישות חינוכיות, שינוי מדיניות ורגולציה, העצמה ,שונותמשולבות גישות פעולה ואסטרטגיות 
 , פעילות קהילתית, פיתוח יכולות ושינויים מערכתיים.אישית

המיושמות על ידי קופות החולים מתבססות בעיקר על הגישה החינוכית שחותרת  יותתוכנה
 תוכניותהשמנה. בחלק מהלגבי העלאת המודעות של קהלי היעד לגבי סוכרת וללהקניית ידע ו

 במה שקשורבעיקר  ,פיתוח מיומנויות אישיות של המשתתפיםשל מתקיימות פעילויות של העצמה ו
 טיפול עצמי.לילות גופנית ופעלהתנהגות תזונתית, ל

של ארגוני החברה האזרחית, לצד הגישה החינוכית, בולטת גם גישת ההעצמה  תוכניותב
ל שינויים יקבוצות נשים( להובבחיזוק היכולות של המשתתפים )בעיקר לשחותרת לפיתוח ו

 ע על מדיניות.יהשפלזכויות ו פעול למיצויל ותהליכים,

 כוללנות

־ביןהמגזריות ו־נבדקה על ידי שאלת השותפויות הבין וכניותתמידת הכוללנות של ה
)משרדי ממשלה,  תוכניתשותפים לרבים יותר כתחומיות. ההנחה היא שככל שנרתמים גופים 

)בריאות, רווחה,  רבים יותר בתחומיםבתוכניות הוא עיסוק וככל שהרשויות מקומיות וארגונים( 
 .יותר גבוה התוכנית כך פוטנציאל ההשפעה של ,כלכלה וחינוך(

ובעיקר משרדי רבים, הלאומיות משתפות גורמים שותפים  תוכניותמהסקירה עולה כי ה
של יישום החלטות של המדינה ושל על ו־אלה הן ביטוי של מדיניות תוכניותמכיוון ש ,ממשלה

יות הרשושל קופות החולים ו , שלזרועותיה )משרדי הבריאות, הכלכלה, החינוך, התרבות וספורט(
אלה עוסקות בהיבט הבריאותי של נושאי הסוכרת וההשמנה וגם  תוכניות ,המקומיות. מצד שני

בהיבטים הנפשיים, החברתיים, החינוכיים והארגוניים. כוללנות זו מבטיחה מידה גבוהה יותר של 
 השפעה.

ים נוטלמספר הגורמים השותפים ש ,של ארגוני החברה האזרחית תוכניותב ,לעומת זאת
מיושמות  תוכניותכל ה ללכרך בד -בהשוואה לתוכניות הלאומיות הוא מצומצם  תוכניותבחלק 

בשיתוף גורם אחד או שניים בלבד )בעיקר רשות מקומיות או קופות החולים(. היקף זה של שותפויות 
 . שלהן תחומי הפעילותאת ו התוכניותיכול לצמצם את פוטנציאל התרומה של 

 ,שני המרכיבים הנ"ל )שותפויות ותחומי העיסוק(בבחינת קופות החולים, של  תוכניותלגבי 
 לרוב מצומצמת לפרטים המשתתפים. ןולכן השפעת ,ניתן לומר כי הן פחות כוללניות
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 טבלת דירוג התוכניות .3.2
 2־ל 0כנית, נבנה מדד של ניקוד שנע בין וכניות על ידי מתן ציון כולל לכל תולמדוד את איכות הת כדי

 ;תוכנית( ניתן כאשר הקריטריון לא התקיים כלל לגבי אותה 0חס לכל קריטריון. הערך אפס )בהתיי
גבוה. /כאשר הוא התקיים באופן מלא -( 2והערך ) ;בינוני/כאשר הוא התקיים באופן חלקי -( 1הערך )

וג נחשב כדיר 6-0, כאשר 18-0והוא נע בין  ,סה"כ הניקוד שניתן אהו תוכניתהציון הכולל של כל 
  .כניות(והתשל דירוג הדירוג גבוה )להלן טבלת  18-13־דירוג בינוני ו 12-7נמוך, 

 טבלת דירוג תוכניות

 

 סיכום והמלצות .4
השמנה של סוכרת ו ם שללקידום הבריאות בנושאי תוכניותדו"ח זה הציג סקירה של מגוון ה

בשלוש השנים האחרונות. הדו"ח מציג  ם זה מכברהסתיישיישומן או בחברה הערבית מיושמות ה
 ;תוקף החלטת הממשלהמ תוכניותמיושמות  ,ברמה הלאומית :המיושמות ברמות שונות תוכניות 33

ביטוי של מדיניות בנושא סוכרת והשמנה מיושמות בפריסה ארצית כ תוכניות ,ברמה הארצית
נוספות מתקיימות ברמה המקומית )היישובית(  תוכניותכמו קופות החולים.  ,שונים ניםארגו

 ישובים ספציפיים.יומיושמות ב

ממשלה )משרד הבריאות ומשרד נסקרו הן אלה שבאחריות משרדי ששאותרו ו תוכניותה
החינוך(, ארגונים ממשלתיים או נתמכים על ידי משרדי הממשלה, קופות החולים וארגוני החברה 

 האזרחית.

מגוונות שמטרתן לצמצם את היקף התחלואה  תוכניותניתן לומר שמתקיימות  ,בהיבט כללי
אלה מבוססות על  כניותתוההשמנה בקרב האוכלוסייה הערבית בארץ. את היקף במחלת הסוכרת ו

כלים שונים. בובמסגרתן נעשה שימוש באסטרטגיות ו ,קידום הבריאותנושא גישות שונות ב
הלאומיות המיושמות ברמה הארצית  תוכניותעולה כי השל התוכניות ההערכה ממהסקירה ו

־באלה הן ר תוכניותהנגזרות מהן ברמה המקומית הן בעלות ההשפעה הגבוהה ביותר.  תוכניותוה

 דירוג נמוך דירוג בינוני דירוג גבוה

הלאומית לטיפול ומניעת  תוכניתה
 סוכרת

 למען בריאותינו ובריאות ילדינו עיר מקיימת תזונה מ.ב.ט.י.ח.ה

ספורט למניעת  תוכנית –"זוזו"  סדנת "סוכרת" מיזם עוצמה
 השמנה

 נאמני בריאות סדנת "אורח חיים בריא" אפשריבריא

 "סיחאתונא" קמפיין לצמצום סוכרת והשמנה מפות שיחה

"הזרקה נכונה" הדרכה לחולי 
 מאוזנים־סוכרת לא

  חדשות )בשלבי פיתוח( תוכניות

  "פילאטיס" פעילות גופנית סדנת סוכרת

  סוכרת־ירידה במשקל וטרום חיים בריאמרכזים לאורח 

  הכנה לקראת ניתוח בריאטרי "מוניטורינג"

  (2טיפול חברתי לסוכרתיים )סוג  סוכרת"־סדנת "טרום

סדנת "לגדול בריא לילדים 
 ולהורים"

 –מנהיגות נשית בתחום הבריאות 
 השמנה וסוכרת

 

חיים  קידום בריאות ושמירה על אורח סדנאות לחולי סוכרת והשמנה
 סוכרת נעורים –בריא 

 

  מנהיגות יישובית בקידום בריאות "נחמי" תוכנית

לקידום אורח  -התערבות  תוכנית
 חיים בריא ופעיל

  העצמת נשים בקידום בריאות במשפחה

פיתוח מנהיגות נשית לקידום 
 בריאות

גישה מותאמת שפה  -מנהיגות רפואית 
 ותרבות

 

גופנית קידום אכילה בריאה ופעילות  
 בבתי ספר

 



19 
 

תוקף החוק וקיימת מאלה מופעלות  תוכניות, כמו כןמגזריות והשפעתן רחבה יותר. ־מערכתיות ורב
אלה גם ממומנות לאורך זמן.  תוכניותהגופים השונים. כמובן,  ליישומן מצדמידה רבה של מחויבות 

ריאות קידום הב תוכניותארציות ומקומיות שעומדות במדדי האיכות של  תוכניותלצד זאת, קיימות 
קצרות  תוכניותישנן  ,זאת לצדמוצלחות ובעלות השפעה טובה.  תוכניותולכן נחשבות ל ,המקובלים

 ,בעלות השפעה חיובית טובהשהן שמיושמות על ידי ארגוני החברה האזרחית  תוכניותטווח ובעיקר 
הפוטנציאל ישובים למרות ימיושמות במספר קטן של אלא , באופן נרחב והמשכי מוטמעות ינןאהן אך 

חשוב  הרב שיש בהן כדי לקדם את בריאות האוכלוסייה בשני הנושאים הנידונים )סוכרת והשמנה(.
,  (Bottom-up)כמו העובדה כי מדובר על יוזמות מהשטח ,אלה תוכניותשל לציין את נקודות החוזק 

 מותאמות תרבותית וחברתית ומבוססות על שיתוף הקהל.ה

בחברה הערבית, ניתן להמליץ  תוכניותמגוון ה ה שללמידהה ועבודת המיפוי שנעשת על סמך
שנמצאו ומתקיימות שהפעילויות את ו תוכניותפעולות ומהלכים שיש בהם כדי לחזק את ה כמהעל 

  :יפיקו את התועלת הרצויהרבים יותר ולהרחיב את העשייה כך שקהלי יעד  ,בעלות אימפקט גבוה

 המיושמות באופן עקבי עם תכנון שנתי תוכניותהן נה לאומיות בתחום הסוכרת וההשמ תוכניות .1
ולשלב בהן  בחברה הערבית תוכניותחשוב לחזק ולהרחיב את ה .מגיעות לקהלי יעד רחבים והן
"בתי ספר וכמו מיזם "אפשריבריא", מיזם "עוצמה"  ,ם ומסגרות בקהילהיישובים ערביי עוד

  מקדמי בריאות".
צריכות הרחבה, בעיקר תוכניות שנמצאו הן מספיק בחברה הערבית ו ינן מיושמותהתוכניות א .2

 אפקטיביות.
 תוכניותאת ה המלצתנו היא לכלולכרת. וכיום אין חיוב לבחור בתוכניות בנושא השמנה וס .3

הלאומיות  תוכניותבתכנון ההתערבויות ב חובה תוכניותכהשמנה בטיפול בסוכרת וללמניעה ו
  הרחבות כמו "אפשריבריא".

השפעת את מעמיק  מומלץ להעריך באופן – חיזוק ואסדרת הפעילות המתבצעת בקופות החולים .4
רמות ההתערבות את ב יהרחלו ,פי מדדי האיכות המקובלים לעקופות החולים של  תוכניותה

 אלה. תוכניות)מעבר לחינוך לבריאות( במסגרת 
 ;הארגונים השונים בכל הרמות שמקיימים תוכניותהשל איכות את הכמות והלהעלות בכלל את  .5
מובילי ל ,סוכרת והשמנה לאנשי מקצועומניעת פיתוח מערך הכשרה בנושא קידום בריאות  .6

 תכנון, ניהול והערכה. של פעילים מדיסציפלינות שונות, תוך מתן דגש על מיומנויותלו תוכניות
בסוכרת טיפול ל מקצועיות התערבות תוכניותיישם לעידוד ארגוני החברה האזרחית לפתח ו .7

 ;והקצאת משאבים ממשלתיים לצורך כך )קולות קוראים( ,השמנהבו
הקיימות בין הארגונים הפעילים בקהילה לבין  תוכניותב לחזק ולפתח את הפעילות המשותפת .8

 ;האקדמיה )ליווי אקדמי לתוכניות(
אוכלוסייה עידוד וחיזוק המעורבות והיוזמה של האקדמיה בפעילות הקהילתית לקידום הבריאות ב .9

 .למימון מעורבות זו הערבית בתחומי הסוכרת וההשמנה תוך מתן תמיכה ומשאבים
מניעת על ובכלל בריא אורח חיים של דגש על קידום בפיתוח מרכזים אזוריים לקידום בריאות  .10

 סוכרת והשמנה בפרט.
ן התערבויות מדויקות יותר ותכנ לצורךנתונים ברמה האזורית והרשותית  ה שלגאיסוף והצ .11

 ישוב. יבהמשך עבור כל 
הלאומיים )משרד  /מאגרי המידע הארציים נוחה ויעילה של מידע בפילוחים שונים מתוך  ההנגש .12

 ;בסיס לתכנון ברמות אלהכ ,הבריאות וקופות החולים( ברמה האזורית והמקומית )יישובית(
קידום הבריאות בנושאי סוכרת והשמנה ל תוכניותפיתוח מודל לבחינת ההתאמה התרבותית של  .13

 ;בחברה הערבית תוך קביעת סטנדרטים ומדדים להתאמה תרבותית
בתחומי הסוכרת  והדיגיטלית ארצית לקידום האוריינות הבריאותית־כלל תוכניתשל פיתוח  .14

  ;וההשמנה בקרב האוכלוסייה הערבית
שאי הסוכרת וההשמנה המכוון קמפיין תקשורתי מותאם תרבותית וחברתית בנושל תכנון וביצוע  .15

 לכל קבוצות הגיל באוכלוסייה הערבית.
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 נספחים .5

 קישור לטבלת אקסל עם פירוט התוכניות שנסקרו :נספח א .5.1
 

 

 

 

 

 יה של משרד הבריאות לארגוניםימכתב פנ :נספח ב .5.2

 

 

 

רשימת התכניות 
שנסקרו במסמך זה
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 למיפוי התוכניות מקווןשאלון  :נספח ג .5.3
 בתחומי סוכרת והשמנה תוכניותשאלון למיפוי 

הקיימות בחברה הערבית בנושאי השמנה וסוכרת.  תוכניותמשרד הבריאות מבצע מיפוי 
קיימת או כזו שבתהליך תכנון לקראת ביצוע.  תוכניתבמסגרת המיפוי אוספים מידע מפורט על כל 

 תוכניתממצאי המיפוי יאפשרו למשרד להכיר את הנעשה בחברה הערבית במסגרת תהליך פיתוח 
 רב מערכתית לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית בארץ.

 נודה לך על שיתוף הפעולה במילוי השאלון 

 א. כללי

שם הארגון האחראי הישיר לתוכנית  .1
___________________________________________ 

 תוכניתשם ה .2
____________________________________________________________ 

-או השמנה( _________\)סוכרת ו תוכניתתחום/י ה .3
________________________________ 

בפועל או תאריך משוער להתחלה  תוכניתתאריך תחילת ה .4
_____________________________ 

 מקום הפעילות המתבצעת )ישוב, אזור, שכונה, אתר( .5
_________________________________________________________

____________ 

 
 ה )דוא"ל או טלפון(/ודרכי ההתקשרות האפשריים אתו תוכניתשם מנהל/ת ה .6

_________________________________________________________
____________ 

 
 ?(תוכנית)אילו פעילויות כוללת ה תוכניתתאר את ה .7

_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
______________________________ 

 
 מי הם אנשי הצוות העובדים בפרויקט )אילו בעלי תפקידים(? .8

_________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
________________________ 

 

 ויישומה תוכניתב. פיתוח ה

 ?תוכניתמהו הרציונל העומד בבסיס ה .1

_________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
________________________ 
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)בהתייחס למרכיבי הבעיה, מהות,  תוכניתלקביעת הצורך בהאם נאספו נתונים כבסיס  .2

 היקף הבעיה, המצאות הבעיה בקבוצות אוכלוסייה שונות(? 

 הבאה( 4. לא )תעבור לשאלה 2  כן  .1
 

 אם כן, אילו נתונים נאספו? .3
_________________________________________________________

_______________________________________________________________
___________________ 

 
 תוכניתלקביעת הצורך באם לא, האם נעשה שימוש בנתונים ממקורות אחרים כבסיס  .4

 )בהתייחס למרכיבי הבעיה, מהות, היקף הבעיה, המצאות הבעיה בקבוצות אוכלוסייה
 שונות(?

 הבאה( 4. לא )תעבור לשאלה 2  כן  .1
 

 אם כן, אילו נתונים נאספו? .5

_________________________________________________________
_______________________________________________________________

__________________ 

 
 ?תוכניתבתכנון ההאם הסתמכתם על ספרות מקצועית או על ניסיון העבר של גופים אחרים  .6

 . לא2  . כן 1

 
ודרכי  תוכניתהאם קהל היעד היה שותף בתהליך )קביעת הרציונל, הצורך, פיתוח ה .7

 ההתערבות(?
 . לא3 . כן אך באופן חלקי 2 כן, באופן מלא .1

 
)מודל שמסביר את הקשר בין בעיות  תוכניתה האם נעשה שימוש במודל תיאורטי בעת תכנון .8

 בריאות, גורמי סיכון ו/או גורמים התנהגותיים, חברתיים וסביבתיים(?
 . לא2  כן .1

 
 במידה וכן, איזה מודל? .9

_________________________________________________________
____________ 

 

 ג. מטרות ויעדים

 (?תוכניתג בסיום ה)מה רוצים להשי תוכניתמהן מטרות ה .1

_________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
________________________ 

 האם המטרות מתועדות בכתב? .2

 . לא 2   . כן1

 

 ?תוכניתמהם היעדים האופרטיביים של ה .3



23 
 

_________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
________________________ 

 

 האם היעדים מתועדים בכתב? .4
 . לא3  . כן, האופן חלקי2  כן, באופן מלא .1

 
 דומה שפעלה בהצלחה במקום אחר? תוכניתאם את/ה מכיר/ה  .5

 . לא2  כן  .1
 

 ד. קהל היעד

 ?תוכניתלאיזה קהל/י יעד מכוונת ה .1

_________________________________________________________
_______________________________________________________________

__________________ 

 
 איזה קהל משתתף בפועל? .2

_________________________________________________________
_______________________________________________________________

__________________ 

 
האם לדעתך התוכן של ההתערבות מתאים לתרבות, ידע, דעות, מנהגים ותפקידים של קהל  .3

 היעד?
 . לא3  . כן באופן חלקי2  . כן באופן מלא1
 

 ?תוכניתכיצד גייסתם/ מגייסים או מתכוונים לגייס משתתפים ל .4
_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

________________________ 

 
 ?יתתוכנמה היקף המשתתפים שהתכוונתם )בתכנון( לכלול ב .5

_________________________________________________________
____________ 

 
 ?תוכניתמהו מספר המשתתפים בפועל ב .6

_________________________________________________________
____________ 

 ויישום תוכניתה. ניהול ה

 ? תוכניתהאם ישנה ועדת היגוי )או צוות מלווה( ל .1
 . לא2  . כן 1

 
 אם כן, מי הם השותפים לוועדת ההיגוי )נא לציין בעלי תפקידים(? .2



24 
 

_________________________________________________________
_______________________________________________________________

__________________ 

מסודרות  \)פגישות/ החלטותאם כן, האם ועדת ההיגוי פועלת באופן שוטף ומסודר 
 ומתועדות(?

 . לא3 . כן באופן חלקי2  כן  .1
 

)הארגונים והמוסדות השותפים  בעלי הענייןתוכננה תוך התייעצות עם  תוכניתהאם ה .3
 (?תוכניתל

 . לא 2 . כן, באופן חלקי2 כן, באופן מלא .1
 

 ?קהל היעדתוכננה תוך התייעצות עם  תוכניתהאם ה .4
 . לא3  . כן, באופן חלקי2  כן  .1

 
 )פיילוט(? תוכניתהאם נעשתה בדיקה מקדימה של ה .5

 . לא2 . כן, באופן חלקי2 .כן, באופן מלא1

 ?תוכניתה בביצוע. האם השותפים, קהל היעד ו/או בעלי עניין אחרים מעורבים 6

 . לא 3 . כן, באופן חלקי 2  . כן, באופן מלא1 

 תוכניותברת הניסיון והידע למתועדת בצורה מסודרת כך שתאפשר הע תוכנית. האם ה7
 אחרות?

 . לא2 . כן, באופן חלקי2  . כן, באופן מלא1 

 ו. הערכה

 הערכה? תוכניתהאם ישנה  .1
 . לא2  כן .1

 הבאה[. 3]למראיין: אם התשובה היא "לא", עבור לשאלה 

 

 מה הן מטרות ההערכה? .2
_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
______________________________ 

 
 , האם ישנו מעקב אחר ביצוע פעילויות?הערכה תוכניתואין במידה  .3

 . לא3 . כן, באופן חלקי2 כן, באופן מלא ורציף .1
 

, האם יש מעקב אחר תוצאות )האם נעשה איסוף נתונים הערכה תוכניתואין במידה  .4
 הכוללים השוואה לנתוני הבסיס?(.

 . לא3 אופן חלקי. כן, ב2 כן, באופן מלא ורציף .1
 

 מי האחראי לביצוע ההערכה/ ביצוע פעילויות )איזה בעל תפקיד(? .5
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______________________________________________________
____________________________________________________________

________________ 

 
 ?תוכניתבאילו קשיים נתקלתם במהלך ביצוע ה .6

______________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
_____________________ 

 האם אתם מתעדים את הקשיים? .7
 . לא3 . כן, באופן חלקי2 כן, באופן מלא ורציף .1

 
 ?תוכניתהאם מתועדות הצעות לשיפור ה .8

 . לא3 . כן, באופן חלקי2 כן, באופן מלא ורציף .1

 

אילו השפעות חיצוניות )דברים שעשויים להשתנות בסביבה( אתם לוקחים בחשבון  .9
 ?תוכניתכמשפיעות על תוצאות ה

________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

_____________________ 

 
 ?תוכניתיקבל את תוצאות ה \מקבל \האם קהל היעד קיבל .10

 . לא3  . כן, באופן חלקי2 באופן מלא ושוטףכן,  .1

 

 

 
 תפרסמו תוצאות אלה? \מפרסמים \במידה ויש תוצאות להערכה, האם פרסמתם .11

 . לא3 . כן, באופן חלקי2 כן, באופן מלא ורציף .1

 

 ז. מנהיגות והובלה

האם קיימת חלוקת אחריות ברורה בביצוע משימות/פעילויות, בין מנהל הפרויקט לבין אנשי  .1
 הצוות או השותפים האחרים? 

 . לא3 . כן, באופן חלקי2  . כן, באופן מלא1

 

)לבצע שינויים בפעולות, בתקציב  תוכניתאחראי ל \רכז \מה הן הסמכויות שיש בידך כמנהל  .2
 וכו'...(?

_________________________________________________________
_______________________________________________________________

__________________ 

 האם ישנו תיעוד של תהליכי קבלת החלטות )ישיבות, פרוטוקולים, דיווחים(? .3
 . לא3 . כן, באופן חלקי2 כן, באופן מלא ורציף  .1
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 ברורים? תוכניתה האם לוחות הזמנים של .4

 . לא3 . כן, אבל הם גמישים ומשתנים2 כן .1
 

 האם יש תכנון תקציבי לפרויקט? .5
 . לא2  . כן1

 האם מנהל הפרויקט מסוגל להשתמש במשאבים הזמינים באופן גמיש? .6

 . לא2  . כן1
 מי הם הגורמים המממנים? .7

_________________________________________________________
_______________________________________________________________

__________________ 

 

)בכסף או בשווי כסף, כגון שימוש במתקנים,  תוכניתמה תרומתם של השותפים למשאבי ה .8
 ציוד, שעות עבודה...(?

_________________________________________________________
_______________________________________________________________

__________________ 

 
 את הצרכים/שאיפות של השותפים? תוכניתכיצד מבטאת ה .9

_________________________________________________________
_______________________________________________________________

__________________ 

 

 האם ההשתתפות של השותפים הפנימיים והחיצוניים מוגדרת בהסכמים רשמיים? .10
 . לא3 . כן, אבל לא כולם2 .כן, כולם1

 

 האם היו התנגדויות כלשהן של בעלי עניין או נציגי קהל היעד במהלך התכנון או הביצוע? .11
_________________________________________________________
_______________________________________________________________

__________________ 

 ח. שיווק ופרסום

 ?תוכניתשיווק/ דוברות/ יחסי ציבור ל תוכניתהאם תוכננה/ מתוכננת  .1
 . לא2  .כן1

 בוצעת?בוצעה/ מ תוכניתאם כן, האם ה .2
 . לא3 . כן, אבל לא באופן רציף 2  .כן, באופן רציף1

 אם כן, באילו אפיקי )אמצעי( תקשורת? .3
_________________________________________________________

____________ 
 באיזה תזמון )תדירות(? .4

_________________________________________________________
____________ 

 השיווק? תוכניתיזה קהל/י יעד מופנית לא .5
_________________________________________________________

_______________________________________________________________
__________________ 
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 , שיתוף...(?"לייקים"השיווק )כניסות לאתרים, כתבות,  תוכניתהאם קיים תיעוד ומעקב ל .6

 . לא3  . כן, אבל באופן חלקי2  .כן, באופן מלא ורציף1

 
 השיווק? תוכניתלאיזה משך זמן תוכננה  .7

_________________________________________________________
____________ 

 י. הטמעה וקיימות 

 האם נקבע ארגון אחד או יותר שימשיכו את הפרויקט לאחר שיסתיים המימון? .1
  . לא2  .כן1

 והמשכיותה לאחר הסיום? תוכניתהאם נקבעה דרך כל שהיא להטמעת ה .2
  . לא2  .כן1

 אחרות שפועלות בתחומים דומים באותו אזור? תוכניותהאם ידוע לך על  .3
  . לא2  .כן1

 י"א. הערות

_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

__________________ 

 תוכניתי"ב. מסמכים נלווים ל

כולל פעילויות, תקציב, לוחות זמנים, תיעוד ביצוע, הסכם בין  - תוכנית]תיעוד תכנון ה
 השותפים[.
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 מסמכי הערכה של תוכניות קיימות :1נספח ד .5.4

 דו"ח סיכום מיזם "עוצמה" .5.4.1

זם "עוצמה"  מי

ל, צת/היונעהי לטיפו וממדות   כשרת מחנכי סוכרתהניעת סוכרת 

יקט נצרת  פרו

מחלת הסוכרת נמנית עם המחלות הכרוניות הנפוצות בעולם ופוגעת בשכבות רבות של 

מהאוכלוסייה  8.3%האוכלוסייה בכל הגילאים. חולי הסוכרת הערבים במדינת ישראל מהווים 

+. אנשים הנמצאים במצב טרום 65ביתם בני מהאוכלוסייה היהודית ומר 5.7%הערבית, לעומת 

 ומחלות לב וכלי דם. 2סוכרת הם בעלי סיכון גבוהה לפתח סוכרת מסוג 

מהנשאלים סובלים מאחת  70%מסקר שנעשה בחברה הערבית בצפון הארץ הראה כי בערך 

ום הבעיות הקשורות לסוכרת כמו עודף משקל ו/או ערכי סוכר לא תקינים בדם המעידים על מצב טר

סוכרתי. כאשר הנשים הערביות מראות מצב חמור ביותר, יחסית לגברים ולשאר האוכלוסייה 

בישראל. סיבוכי הסוכרת והמחלות הנלוות אליה מהווה נטל כבד על החברה הן במונחים אנושיים 

 והן במונחים כלכליים.

 התערבות

הוליסטית המדברת על פעילות ברמה המקומית במסגרת קופות  תוכניתהתוכנית המוצעת: 

החולים בעיר, ופעילות ברמה העירונית במעגלים הסובבים את קהל היעד, מקבלי החלטות בעירייה, 

 ותקשורת מקומית ואזורית.  מתנ"סיםאנשי דת, קבוצות נשים, טבחים ובעלי מסעדות בעיר, 

 קהל היעד

o  עם אבחנת טרום סוכרת, תושבי העיר נצרת.55 -35גברים ונשים בגילאים בין , 

 מטרת התוכנית

o  העלאת המודעות להשלכות מחלת הסוכרת על בריאות הפרט, ולקשר בין אורח חיים בריא

 ומניעת סוכרת;

o  בקרב אוכלוסיית ההתערבות. 2הפחתתה היארעות מחלת סוכרת 

ות החולים, נציגי בתי הוקמה וועדת היגויי יישובית עם מנהלי קופ תוכניתלצורך הפעלת ה

החולים בעיר, נציגי עירייה ונציגי משרד הבריאות לצורך רתימתם ובחינת הדרך לאיתור הקבוצה 

 6הנחקרת. ההתערבות כללה איתור קהלי היעד מהרשומות של קופות החולים, העברת סדנה בת 

וצה הנחקרת ש"א למפגש( עם אנשי מקצוע במסגרת קופות החולים ומעקב אחרי הקב 3מפגשים ) 

במסגרת הקופות . בנוסף, הכשרת אנשי מפתח )ראה לעי"ל( בעיר להם יש השפעה על הקבוצה 

הנחקרת ושימוש במידיה המקומית והפלטפורמות הקיימות בעירייה להעברת מסרים לאימוץ אורח 

 חיים בריא. 

ניית התוכנית עסקה בפיתוח סביבה תומכת )אפיית לחמים בריאים ועבודה עם המסעדות לב

תפריט בריאותי( במסגרתה עודדנו את העירייה בפיתוח שבילי הליכה ובניית קבוצות הליכה במסגרת 

 המרכזים הקהילתיים ואת המסעדות להכנת תפריט אשר מציג כמות קלוריות למנה.

: פרויקט תלת שנתי שכולל רתימה ופתיחת דלתות, פיתוח חומרים וסדנאות, אורך הפרויקט

 שורתית, מעקב והערכה.הכשרות, חשיפה תק
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 ההערכה מתייחסת לשלושה מישורים עיקרייםהערכה: 

 

 בניית סביבה תומכת: 

 מסה"כ מאפיות בעיר אופות לחמים בריאים על  35 -לאחר שנתיים של פעילות כ %

 ( 4/14פי המלצת משאד הבריאות ) 

  העירייה בנתה שלושה מסלולי הליכה ובמסגרת העבודה עם קבוצות נשים נפתחו

 שתי קבוצות לעידוד הליכה

 העצמת כוח אדם:

  העצמת שתי קבוצות נשים אשר מובילות עשייה רחבה בנושא במסגרות השונות

 בעיר: בתי ספר, מועדוני נשים, קמפיינים שיווקיים ועוד

  בניית קבוצת מנהיגות רפואית, קבוצה זו הובילה עשייה במספר תחומים הן

וריות כאשר חלק מהם עזר למסעדות באזור במסגרות הרפואיות וכלה במסגרות ציב

 לבנות תפריט אוכל יותר בריא 

 בניית קבוצת מחנכי סוכרת 

  העצמת קבוצות אנשי דת להעלאת מודעות ציבור המתפללים לאוח חיים בריא

 דרשות תוך שנה אליהם נחשפו אלפי מתפללים.  3כאשר התקיימו מספר 

 הערכת תוצאות: 

מחקר שכלל מילויי שאלון לפני הסדנאות, בסוף הסדנאות ב -ליווי סדנאות טרום סוכרת

 45%וכששה חודשים לאחר מכן. בנוסף התקיים מחקר מעקב במסגרת קופת חולים כללית בקרב 

 (.130מתוך  60מסה"כ משתתפי המחקר ) 

 לאחר עיבוד תוצאות השאלונים נראה כי:

להתחלת הסדנא עמד  משתתפים כאשר שיעור ההיענות 128סדנאות,  13התקיימו סך הכל  •

, ומאילו שהשתתפו בסדנאות לא נשרו לטורך כל הסדנא כאשר שיעור ההיענות 25% -על 

 . 90%לסדנא וההשתתפות בסדנא הינו כ 

 בניתוח פרופיל המשתתפים נראה כי:

  ( 90%הרוב הגורף של המשתתפים בסדנאות היו נשים )מעל  – יותר נשים 

 יא בינונית ונמוכה. של המשתתפים ה אקונומית-רמה סוציו 

 לאור השינוי בסגנון החיים באוכלוסייה הערבית, מורגש מעבר מחברה – סגנון חיים עירוני

כפרית לחברת עירונית ואימוץ אורח חיים יושבני הממעט בפעילות גופנית, וכן מעבר לסגנון 

 .אוכל מהיר העשיר בקלוריות
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  שהופיעו בשאלון חל שינויי משמעותי ) בניתוח עמוק של השאלון נראה כי חלק מההיגדים

 (1ראה טבלה מספר 

 1טבלה מספר 

6 

  חודשים אחרי

בסוף 

  הסדנה

לפני 

  הסדנה

 היגדים 

37% 

 

(17/46)  

64%  

(29/45)  

24%  

(15/63)  

בדרך כלל או  -אני עוסק בפעילות גופנית

 לעיתים קרובות 

81% 

 

(34/42)  

80%  

(33/41)  

39%  

(23/59)  

מקפיד על הנחיות התזונה של אני 

בדרך כלל או לעיתים  –הרופא/ה והדיאטנית 

  קרובות

93% 

 

(42/45)  

90%  

(38/42)  

85%  

(52/61)  

אני נוטל תרופות מרשם בדיוק לפי 

  המלצות הרופא/ה

90% 

 

(36/40)  

98%  

(41/42)  

91%  

(51/56)  

מתכננים לעשות שינוי, או עשו שינוי 

 לאחרונה 

  הפעילות הגופניתבתחום 

95% 

 

(41/43)  

100%  

(42/42)  

95%  

(55/58)  

מתכננים לעשות שינוי, או עשו שינוי 

 לאחרונה 

  בתחום הפעילות הגופנית

 

שכללות )משקל, רמת השומנים בדם,רמת  מדדים פיזיולוגייםבנוסף התקיים מעקב אחרי 

מהמשתתפים, מעקב זה  45%סוכר בצום והימוגלובין מסוכרר( במסגרת קופת חולים כללית בקרב 

 (2הראה שינויים חיוביים במדדים הפיזיולוגיים )ראה טבלה מספר 

 2טבלה מספר 

 

 -שימוש בפיסיחסי ציבור רחבה מאוד שכללה  תוכניתלוותה ב תוכניתבנוסף לאמור לעיל ה

 בוק וייזום כתבות וראיונות במידיה וחלוקת עלונים ופוסטרים.
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 מסקנות:

מותאמת אוכלוסייה אשר עונה על צורכי האוכלוסייה עשויה להביא לשינויי הדרוש,  תוכנית

ייחד עם זה האתגר הקשה ביותר הוא רתימת אנשים טרום סוכרתיים לסדנאות הקיימות, יש לבחון 

 דרכים חלופיות לשכנוע טרום סוכרתיים להשתתף בסדנאות.

 

 

 

 

 רשם:

  תוכניתמר נאסים עאסי, רכז ה
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 סיכום תוכנית פיתוח מנהיגות נשית :2נספח ד .5.4.2

 המרכז לבריאות לב האישה ע"ש לינדה ג'וי פולין 

 רקע

לפי מחקרים רפואיים ישנה עדות לכך שהאוכלוסייה הערבית בישראל נחשבת לאוכלוסייה 
)סוכרת מבוגרים(. במחקרים שנערכו בישראל  2בעלת סיכון גבוה לחלות במחלת הסוכרת מסוג 

מהמשתתפים בסקר סובל מאחת  70%תושבי הצפון הערביים, התברר כי קרוב ל בקרב אוכלוסיית 
הבעיות הקשורות למחלת הסוכרת כגון עודף משקל, או ערכי סוכר גבוהים או ערכי סוכר לא תקינים, 

כרת. המצב חמור יותר בקרב הנשים הערביות מאשר הגברים ולשאר וס־מצב המעיד על טרום
בקרב גברים ערבים לעומת  2.4ים, נמצא כי שיעור הסוכרת גבוה פי בירושל .האוכלוסיות בישראל

בקרב הנשים הערביות בהשוואה לנשים היהודיות. חלק מהפערים בין שתי  4גברים יהודים, ופי 
האוכלוסיות נובעים מהבדלים בהרגלי תזונה, בשכיחות ההשמנה, ואורח חיים בלתי פעיל, במיוחד 

ורש פעולה מידית על מנת להפחית את הסיכון של התפתחות בקרב נשים. המצב כפי שמתואר ד
סוכרת בחברה הערבית, המהוות נטל קשה למטופל, למשפחתו, לנותני השירות ולתקציב הבריאות 

לקידום אורח חיים בריא ופעיל המנוהלת על ידי המרכז לבריאות לב האישה במרכז  תוכניתבישראל. ה
הביא לידי צמצום התופעה. התערבויות למניעת סוכרת הרפואי הדסה עין כרם, תוכננה במטרה ל

ובקרב  Diabetes Prevention Program (DPP),האמריקאית תוכניתבאוכלוסייה הערבית כגון ה
- DPP ה תוכניתהנשים הערביות בפרט, מהוות הזדמנות לצמצום פערים בריאותיים בישראל. 

ן התערבות לקידום אורח חיים בריא בדגש מרכזי, אשר השווה בי-האמריקאית הייתה מחקר קליני רב
על ירידה מתונה במשקל דרך שינוי בהרגלי תזונה והגברת פעילות גופנית, ובין טיפול תרופתי בלבד 

בקרב משתתפי  2כדי לקבוע את האמצעים האופטימליים לעכב או למנוע הופעת סוכרת מסוג 
־כוייהם לפתח סוכרת ירדו בהמחקר. תוצאות המחקר הראו שמשתפים אשר איבדו ממשקלם סי

ההתערבות הקהילתית לקידום אורח חיים בריא  .שנות המעקב הראשונות 2.8במהלך  %58
שינוי גישה ושינוי דפוסי התנהגויות בתחום  פועלת להגברת ידע, DPP־ה תוכניתהתבססה על 

לאיתנו  הבריאות של נשים, בנוסף להגברת החוסן הנפשי. חוסן מקנה את היכולת של האדם לשוב
לקידום אורח חיים בריא בקרב נשים ערביות  תוכניתלאחר הפרעה או נוכח תנאי מתח קשים. ה

 .במזרח ירושלים תורגמה והותאמה לרגישויות התרבותיות והדתיות של אוכלוסיית היעד

 תוכניתה

שעות לכל פגישה. בכל מחזור, התוכנית  3מפגשים שבועיים של  20התוכנית מבוססת על 
נשים. המפגשים יועברו על ידי אנשי מקצוע  25-30חודשים ובה צפויות להשתתף  6־נמשכת כ

מנחת קבוצות ופסיכולוגית(. תהליך ההערכה -)רופא/ה, תזונאי/ת, מאמנת כושר, עובדת סוציאלית
מבדק לפני/אחרי: מדדים הבאים: משקל, גובה, לחץ דם, היקף  :מתקיים באמצעות תוכניתשל ה

בנוסף לדיווח עצמי על ידי שאלונים  .HbA1c רודקירת אצבע עב - תכן בדיקת דםיימותניים וירכיים ו
שיחולקו לפני תחילת ההתערבות, אחרי תחילת ההתערבות, בסופה, ושישה חודשים לאחר סיום 

כוללת: יסודות תזונה ותזונה ים תיכונית, תזונה במעגל החיים של האישה  תוכניתה .ההתערבות
ואכילה מודעת, מחלת הסוכרת ודרכי מניעה, אוריינות בריאות: כוללת תכנון יעיל של ביקור אצל 
רופא/ה וקריאת בדיקות דם שגרתיות המשתתפות יקבלו שיעורים של פעילות גופנית ומכשיר 

צע הצעדים היום ימיים. כמו כן יועברו סדנאות על ידי פסיכולוגית במטרה פדומטר כדי לעקוב אחר ממו
משלבת מרכיב של העצמה והובלת שינוי  תוכניתלרכוש טכניקות להרפיה והפגת מתחים. ה

במעגלים השונים )אישיים, משפחתיים וחברתיים( וילווה על ידי מנחת קבוצות. תכנים נוספים 
עדים, ניטור עצמי. זה בנוסף לסדנאות שיעסקו בבריאות הנפש, כוללים דינמיקה בקבוצה, הגדרת י

והמבוססות על פיתוח חוסן אישי או גמישות. הסדנאות כוללות הקנית כלים ומיומנויות הנדרשות 
להתמודדות והסתגלות חיובית במקרה של מצוקה ניכרת או מצבי לחץ בחיי היומיום, וגם במקרה של 

 מחלה.
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 תוכנית נחמי :3דנספח  .5.4.3
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