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המכון
הוא וחברה אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הגיוינט במסגרת ופועל ב1974 נוסד

ישראל וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של בעזרתן אמריקה),

חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
להגבירשיתוף הוא אחדמיעדיו בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות בשירותי
כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים של הפעולה

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש לבין מחקר בין לגשר

דיון דפי
מקצוע אנשי של להתייחסותם ומתפרסמים המכון מצוות חברים עלידי נכתבים
המשתתפים ציבור, ונבחרי ציבור עובדי וההתנהגות, החברה במדעי ומתמחים

החברתיים. והשירותים המדיניות של בעיצובם

לשס לאומית חשיבות בעלות חברתיות לסוגיות לב תשומת להפנות היא הכוונה
החברתיים. והשירותים ההסדרים המדיניות, של לקידומם הציבורי הדיון העשרת

כוונה וללא המחברים או המחבר של הם בדפים המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של אלה את ליצג
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תקציר

לבריאות חינוך של הפעילות בהיקף להרחבה עדים אנו האחרונות בשנים
ואת הפרט את לעודד ובארץ בעולם הכללית במגמה משתלב זה תהליך לקשישים.

והחמרה התפתחות שימנעו והתנהגויות, בריאות מקדם חיים סגנון לנקוט הקהילה
לבריאות חינוך מוקדמת. ולתמותה למוגבלות כרונית, לתחלואה סיכון גורמי של

כאחד והחולה הבריאה האוכלוסייה בקרב לפתח ניתן שבאמצעותם הכלים, אחד הינו
אחריות ולקיחת רצויה בהתנהגות בחירה שיאפשר ידע, ולהקנות המניעה, תודעת את

והנפשית. הגופנית לבריאות אישית
גורמי של והחמרה התפתחות למנוע ניתן לקשישים לבריאות חינוך באמצעות

או מוגבלות מצבי עם להתמודדות כלים לו להקנות וניתן הקשיש, אצל סיכון
כרונית. תחלואה

ואת בארץ כיום זה בתחום המתבצעת מהפעילות ניכר חלק ממפה זו סקירה
ובקרב מקצוע אנשי בקרב תכניות מפעילי לרשות העומד האורקולי הכתוב החומר
בו השימוש את להגביר הקיים, על המידע להפצת לתרום כדי זאת, הרחב. הקהל

הקיימים. במשאבים יותר יעיל לשימוש ולהביא
לאוכלוסיית מלכתחילה יועד או הופק בסקירה המופיע החינוכי החומר רוב
את להציג בחרנו .(65+ (בני הקשישים לאוכלוסיית יועד מיעוטו ורק המבוגרים,

לבין המבוגרים בין מדויק גבול להעביר שקשה משום הן אחת, כמיקשה החומר
החומר משמש חלופי חומר שבהעדר משום והן לבריאות חינוך של בהקשר הקשישים

לקשישים. לבריאות חינוך בפעולות גם המבוגרים של הלימודי
השוטף, הרפואי הטיפול במסגרת כיום מתבצע לקשישים לבריאות חינוך

מתבצעת הפעילות עיקר ההמוניים. התקשורת ובאמצעי לקשישים קהילתיות במסגרות
בתרופות, נכון שימוש גופנית, פעילות ודיאטה, נכונה תזונה הבאים: בתחומים

בדיקות והשן, הפה בריאות והרגל, הגב בריאות ותאונות, נפילות מניעת
הרפואי. הצוות להנחיות והיענות תקופתיות

החינוך בתחום המובילים הגופים פעילות מתוארת הסקירה של הראשון בחלק

תכניות בפיתוח והסברה, הדרכה חומר בהכנת מקצועית, בהכשרה לקשישים לבריאות



הרשות כללית, קופתחולים הבריאות, משרד הם: העיקריים הגופים ן. בהפעלת ו

לקשיש, הנייד האורקולי המרכז למתגייסים, החברה "אשל", לפנסיונרים,
למניעת האגודה בסרטן, למלחמה האגודה וינגייט, מכון הפתוחה, האוניברסיטה

לב". אל "לב אגודת עישון,
נבחרות קהילתיות תכניות ארבע בקצרה מתוארות הסקירה של השני בחלק

תכניות תיאור לבריאות. חינוך של מרכיב גם הכוללות קשישים, בריאות לקידום
של שונים דגמים להציג נועד ובעולם, בארץ תכניות של מיגוון מתוך אלה,

הן: הנסקרות התכניות התערבויות.

בניויורק; "stay well" לקשישים לבריאות חינוך של ייחודית תכנית *

אריזונה; בטוסון, "age well" לקשישים כוללנית בריאות קידום תכנית *

לב "שים שוטפת קהילתית בפעילות קשישים בריאות לקידום תכנית של שילוב *

 בירושלים; לבריאות"

והקשישה המבוגרת האוכלוסייה של בריאות לקידום מתנדבים להפעלת תכנית *

בנגב. בריאות" "פעילי
כיום הנמצא החינוכי החומר את ממיינים אנו הסקירה של השלישי בחלק 

לפי נושאים, לפי ממוין החומר הרחב. לקהל ולחלוקה מרצים להדרכת בארץ בשימוש
נועד זה מיון החומר. של מתכונתו ולפי היעד אוכלוסיית לפי המפיק, הגוף

בו. השימוש את ולהרחיב זה חומר של קיומו על המידע את להפיץ



תודה דברי

סייעו אשר השונים, בארגונים לבריאות החינוך אנשי התודה על יבואו
מקורות ברשימת מופיעים (שמותיהם המקצועיות ובהערותיהם החומר באיסוף

הנושא. לקידום עזרתו על ברוקדייל, מכון מנהל חביב, גיק ד"ר וכן המידע),
העריכה, עבודת על יהב לנאורה זה, דו"ח של ההדפסה עבודת על אלון לבלהה תודה
לדפוס. וההבאה הפיקוח על גרינברג ולריאן לאנגלית התרגום על סייקס לישראל
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מבוא

החינוך של לחשיבותו המודעות ובישראל בעולם וגוברת הולכת האחרון בעשור
תהליך, הינו בריאות קידום והחברה. הפרט בריאות לקידום כאמצעי לבריאות

שימנעו והתנהגויות, בריא חיים סגנון לנקוט הקהילה ואת הפרט את לעודד שאמור
לגבי מוקדמת. ולתמותה למוגבלות לתחלואה, סיכון גורמי של והחמרה התפתחות

אנשי בקרב רחבה הסכמה יש גופנית, ופעילות נכונה תזונה עישון, מניעת
מובהקות. בריאות מקדמות התנהגויות אלו כי המקצוע,

את כאחד והחולה הבריאה האוכלוסייה בקרב לפתח אמור לבריאות חינוך
ולקיחת הרצויה בהתנהגות בחירה שיאפשר הידע, את לה להקנות וכן המניעה תודעת

והנפשית. הגופנית לבריאות אישית אחריות

הסיכון גורמי בין הקשר על מידע (1) לאוכלוסייה: מקנה לבריאות חינוך
על מידע (2) מוקדמת; ובתמותה במוגבלות בתחלואה, תוצאותיהם ובין הבריאותיים
השד של המשקל, (של עצמיות בדיקות באמצעות מחלות של המוקדם הגילוי חשיבות

גובה, (משקל, הבריאות מקצועות אנשי עלידי תקופתיות בדיקות ובאמצעות ועוד)
בשירותי נכון שימוש על מידע (3) וכדומה); שמיעה ראייה, שתן, דם, לחץדם,

ההיענות חשיבות הרפואי, הצוות עם יעילה לתקשורת להגיע כיצד  הבריאות
ועוד. בתרופות הנכון השימוש חשיבות האחות, או הרופא להנחיות

שנים: במשך היו ישראל במדינת לבריאות לחינוך העיקריות היעד אוכלוסיות
לתחלואה בסיכון ואוכלוסיות מבוגרים הורים, בהריון, נשים מתבגרים, ילדים,

לקשישים, לבריאות חינוך של הפעילות בהיקף להרחבה עדים אנו זאת, עם מסוימת. ;

הכשרה המקבלים המקצוע אנשי ובמספר לקשישים זה בנושא ההדרכה חומר בכמות
לקשישים. לבריאות חינוך בנושאי

היזום, או השוטף הרפואי הטיפול במסגרת מתבצע לקשישים לבריאות חינוך
מיוחדת לב תשומת ההמוניים. התקשורת ובאמצעי לקשישים קהילתיות במסגרות
נכון שימוש גופנית, פעילות ודיאטה, נכונה תזונה הבאים: לנושאים מוקדשת
והשן, הפה בריאות והרגל, הגב בריאות ותאונות, נפילות מניעת בתרופות,
האחות. או הרופא להנחיות והיענות תקופתיות בדיקות על שבהקפדה החשיבות
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גורמים. של רב בלספר שותפים בארץ וקשישים מבוגרים של לבריאות לחינוך
חומר בהכנת מיומן, כוחאדם בהכשרת תכניות, בפיתוח העוסקים כאלה ביניהם

לבריאות חינוך פעולות בביצוע הרחב, ולקהל מקצוע לאנשי ואורקולי כתוב הדרכה

ובהערכה. מחקר פעולות בביצוע המדיניות, מעצבי על בהשפעה האוכלוסייה, בקרב
נראה המצוי מיפוי פעילותם. ושל אלה גורמים של מסודר מיפוי נערך לא כה עד

להתוויית והרצוי החסר ולאיתור בהווה זה בתחום הנעשה להבנת חיוני לנו
בעתיד. ת ו י לו פעי

והם: לקשישים, לבריאות החינוך בתחום המובילים בגופים נתמקד זו בסקירה
החברה "אשל", לפנסיונרים, הרשות כללית, קופתחולים הבריאות, משרד

וינגייט, מכון הפתוחה, האוניברסיטה לקשיש, הנייד האורקולי המרכז למתנ"סים,
פעילות לב". אל "לב אגודת בעישון, למלחמה האגודה בסרטן, למלחמה האגודה
מאוחדת מכבי, בקופותהחולים גם בהדרגה מתפתחת לקשישים לבריאות חינוך
שירותי למתן מסחריות חברות של לפעילות גם עדים אנו לאחרונה ולאומית.

בריאות. וקידום לבריאות חינוך בנושאי ומעקב הדרכה בתשלום המספקות רפואה,
הללו לבריאות, חינוך על הערכה ובמחקרי המקצועית בספרות זו בסקירה נעסוק לא

יהיר. ניתן כן ההערכתית, המחקרית הפעילות שתתרבה ככל נפרדת. לסקירה זכאים
לקשישים. לבריאות החינוך של היעילות את לשפר

חלקים: שלושה לסקירה

המתבצעת לקשישים, לבריאות החינוך פעילות את נתאר הסקירה של 1 בפרק
על ומלמד ארגון, בכל הנעשה על מידע מקור מהווה זר. חלק בנפרד. ארגון בכל

לקשישים. לבריאות חינוך של בהקשר ביןארגוני פעולה לשיתוף האפשרויות
ני*

בריאות, לקידום נבחרות קהילתיות תכניות ארבע בקצרה מתוארות 2 בפרק

בארץ פועלות מהתכניות שתיים לבריאות. חינוך של מרכיב גם בתוכן הכוללות
, בחו"ל. ושתיים
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להציג נועד ובעולם) בארץ תכניות של מיגוון (מתוך אלה תכניות תיאור
התערבויות: של שונים דגמים

בניויורק; ,"stay well" לקשישים לבריאות רוינור של ייחודית תכנית *

באריזונה; ,"age well" לקשישים כוללנית בריאות קידום תכנית *

לב "שים שוטפת קהילתית בפעילות קשישים של בריאות לקידום תכנית שילוב *

ליאון ופיליפ סלי ע"ש (מתנ"ס) הקהילתי במרכז  (לקשישים) לבריאות"
בירושלים; היובל בקרית

 והקשישה המבוגרת האוכלוסייה של בריאות לקידום מתנדבים להפעלת תכנית *

בנגב. בריאות", "פעילי
להדרכת בארץ בשימוש כיום הנמצא החינוכי, החומר את ממיינים אנו 3 בפרק

לפי המפיק, הגוף לפי נושאים, לפי ממוין החומר הרחב. לקהל ולחלוקה מרצים
על המידע את להפיץ נועד זה מיון החומר. של מתכונתו ולפי היעד אוכלוסיית

בו. השימוש את ולהרחיב זה חומר של קיומו
זו, בסקירה בהן עסקנו שלא יסוד, סוגיות על מצביעים אנו הסקירה בסיכום

בישראל. לבריאות החינור קהיליית עלידי שיוזנחו מכדי חשובות הן אר
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... , . . , בארץ לקשישים לבריאות החינוך בתחום פעילות .1

הבריאות משרד א.

הינה זו מחלקה לבריאות. לחינוך המחלקה לנושא אחראית הבריאות במשרד

קטנה, מחלקה זוהי הציבור. בריאות בנושא מטה יחידת בתוך מקצועית יחידה
לחינוך האחראים סוכניה, של ובהכוונה בתיאום ביוזמה, תפקידה את הרואה

יש למחלקה המשפחה. לבריאות והתחנות המחוזיות הבריאות לשכות  בשטח לבריאות
. תשולב המשרד של שהפעילות ומשמעותה, בשדה, הפעילות לגבי הוליסטית גישה

המקצוע לאנשי הן מסוים קושי בכך יש בינתיים קהילתיים. פרויקטים של בפעילות

המשפחה לבריאות התחנה בין ברורה תפקידים חלוקת העדר בגלל לקשישים, והן
לקשיש. ביחס המרפאה ובין .

מחנכות בריאות. מחנכי שלושה המחלקה, מנהלת של לצידה עובדים במחלקה
להפעלת כוחהאדם זמינות ובצפת. אביב בתל בעכו, בלשכות יש מקומיות בריאות
של ובמוטיבציה הבריאות בלשכת הקיימים בנתונים מותנית לבריאות חינוך נושאי

לבריאות. בחינוך לעסוק העובדים

בריאות אחיות בעיקר מבצעות לבריאות חינוך בנושאי השדה עבודת את

המשפחה. לבריאות ובתחנות במחוזות הציבור

של וסומכות וחונכות מט"ביות בהדרכת מעורבות הבריאות ולשכות המחלקה
לבריאות. בחינוך תעסוקנה הן שאף בכוונה והרווחה העבודה משרד

שירות) תוך (חינוך בחת"ש שנים שבע לפני החל בקשישים המחלקה טיפול
מודלים שלושה התפתחו ממנו וכתוצאה שנים, שלוש נמשך הוא תקוה. בפתח

מניעת מאוזנת; תזונה לקשישים: לבריאות חינוך של התערבות לתכנית ספציפיים
בסרטים גם נעזרים אלה נושאים בהדרכת בתרופות. נכון שימוש בזיקנה; תאונות

האורקולי. המרכז של

באמצעות או שאלון באמצעות ריאיון קשישים, מאיתור מורכבת התכנית
בעיות עם תתשכונות איפיון תתקהילתי, בסיס על המידע ניתוח בית, ביקורי
גורמי יש כאשר קבוצות, להפעיל (קל וקבוצתי אישי בסיס על הדרכה ספציפיות,

מועדונים). או מתנ"סים כמו עזר
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שמונה, בקרית לציון, בראשון ברחובות, גם שינויים עם אומץ הפרויקט
לקשישים מיוחדת לב תשומת מוקדשת עדיין למעשה, אך הגלילית. ובחצור בצפת

מקומות. מאוד במעט

חומר

קבוצת הם שהקשישים לעובדה המודעות וגוברת הולכת האחרונות בשנים
חומר גם נוסף מכך כתוצאה לבריאות. לחינוך ייחודיים צרכים בעלת אוכלוסייה

חדש.

הרחב לציבור נועד חלקו שבטיפולה. לנושאים קשור המחלקה שמפיקה החומר
לבריאות התחנה כגון: בנושאים קיים הרחב לקהל חומר ספציפיות. למסגרות וחלקו

שימוש נכונה, תזונה נכונה, יציבה השן, בריאות עישון, לב, מחלות המשפחה,
.(3 בסעיף מלא (פירוט בתרופות נכון שימוש במקרר, נכון

הדרכה תכניות לפיתוח למרצים, שנועד קשישים, לגבי ספציפי הדרכה חומר
ומניעת בתרופות נכון שימוש מאוזנת, תזונה כגון: בנושאים עוסק ולהרצאות,
נוספים, עזרים של אזכור בהם יש שקופיות, מתלוות אלה לערכות בית. תאונות

הזקן למען שירותים ולפיתוח לתכנון (האגודה "אשל" של פרסומים דוגמת
והערכה. אבחון לשאלוני הצעות בהם ויש בישראל),

כיום: נמצאים בהכנה

אלה ערכות ברגליים. נכון טיפול ועל והשן הפה בריאות על הדרכה ערכות *

לקשיש. הנייד האורקולי המרכז עם יחד זה בנושא שהוכנו לסרטים יצטרפו
פרישה לפני הנמצאים מדינה לעובדי בריא" "אורחחיים הדרכה תכנית *

הבריאות לשכות עובדי יבצעו ההדרכה פעילות את המדינה. משירות ולגימלאים
המחוזיות.

לקשישים. וראייה שמיעה בדיקת בנושא לקשישים שנועד סרט *

אנשי להנחיית נועד הסרט נפשי. משבר בזמן קשישים אצל התערבות על סרט *

קשישים. מתנדבים גם ואולי מקצוע,
הדרכה תכניות להוספת הלימודית הטלוויזיה עם מגעים מתקיימים לאחרונה *
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לקשישים.

הקהילה בתוך ההתמודדות את להעמיק לבריאות לחינוך המחלקה מתכוונת בעתיד *

הנפש. בריאות בתחום הדרכה חומר ולפתח

למלחמה בסרטן, למלחמה הוולונטריות האגודות של בחומר נעזרת המחלקה
הרשות של "אשל", של בחומר דרכים; תאונות ולמניעת לב מחלות למניעת בעישון,
פעולה בשיתוף חומר מפיקה המחלקה ועוד. לאומי לביטוח המוסד ושל לפנסיונרים,

ואחרים. האורקולי המרכז "אשל", כגון נוספים, גורמים עם

המשפחה לבריאות ולתחנות המחוזיות ללשכות בעיקר  כתוב חומר הפצת
בתחנות החומר את לקבל אמורים והללו ליחידים, הפצר. אין בקשישים. המטפלות

ת. ו י מהאח

הופצו היום עד כי היא, ההערכה רב. ביקוש להן יש  ההדרכה ערכות הפצת

ערכות. 650 כ מקצוע אנשי בקרב
מפנייה כתוצאה ולעתים, תחנה של או לשכה של יוזמה פרי לעתים,  הרצאות

לייעוץ, פנייה יש כאשר כלל, בדרך אחרת. קבוצתית מסגרת של או מועדון של

תאונות. תרופות, תזונה, הם: ביותר הרווחים הנושאים המטה. אנשי הם המרצים

כללית קופתחולים ב.
הטיפול ממערך נפרד בלתי חלק הינו כללית בקופתחולים לבריאות החינוך
והפרהרפואי. הרפואי בתחום מקצוע אנשי עלידי המופעל והבריאותי, הרפואי

לדוגמה, לקשיש. כוללת באחריות נשיאה הוא קופתחולים פעילות את המייחד
הפניה חוזרת, לבדיקה הזמנה הדרכה, חומר מתן מתלווה לחץדם בדיקות לביצוע

הצורך. בעת ולטיפול לרופא
למצוא ניתן בקופתחולים לבריאות לחינוך המחלקה פעילות של מלא תיאור

הרחב, לקהל מידע דף המחלקה הכינה לאחרונה המחלקה. של השנתיים בדו"חות
בקופתחולים. זה בתחום הנעשה ואת לבריאות החינוך חשיבות את המסביר
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1

הפעולה אופן

מחנך/ת יש מחוז לכל לבריאות. לחינוך המחלקה קיימת קופתרוולים במרכז i

התקשורת מודל של העיקרון לפי פועל בקופתחולים לבריאות החינוך בריאות.
הצוות את לבריאות המחנך מפעיל זה למודל בהתאם רבשלבית". "זרימה הקרוי

לאוכלוסיית להעביר כדי תקשורת, כסוכני מקצועיים, בלתי אנשים וכן הרפואי,
המחנך התנהגותיות. מטרות להשיג במגמה לבריאות, החינוך בתחום מסרים המטרה

בנושאים הדרכתם עלידי מאמציהם את לייעל התקשורת לסוכני מסייע לבריאות
ביצוע ושיטות הוראה אמצעי אספקת עלידי פעולה, ובשיטות בתיאוריה הקשורים

בביצוע ישירות מעורב הוא אין זאת, עם פעולתם. תוצאות הערכת ועלידי
המטרה. לקבוצות החינוכיות הפעולות

אך שנתית, עבודה ותכנית מנחים קווים יש לבריאות לחינוך למחלקה
ולפי המשאבים לפי הצרכים, לפי זו, מסגרת בתוך לפעול, רשאים המחוזות

למשל, ביטוי, לידי בא זה פעולה דפוס המחוזיות. הבריאות מחנכות של ההעדפות
בהרצאות בחרו מחוזות במספר כאשר ,(1987) לבריאות" החינוך ביישבוע גם

בכמה ותשובות. לשאלות פתוח" ב"קו בחרו אחרים ובמחוזות בדיקות, ובביצוע
לא אחרים ובמקומות במועדונים), (בעיקר לקשישים מיוחדת פעילות היתה מחוזות

זו. לאוכלוסייה נפרדת התייחסות כל היתרו

האוניברסיטאי המכון באמצעות לבריאות חינוך סדנאות מקיימת קיפתחולים
כמוכן, תקוה. בפתח קופתחולים של הארצי ההדרכה במרכז רפואית, להשתלמות
במסגרת מיוחדות והדרכות השונות במרפאות לבריאות לחינוך סדנאות מתקיימות

הבריאות. צוות ישיבות

המרפאות. של המקצועיים הצוותים בידי מתבצעת הרחב לקהל ההדרכה פעילות 1

דיאטנים, אחיות, מקצועיים, ורופאים משפחה רופאי בפעילות: משתתפים

מזכירים. רוקחים, בעיסוק, מרפאים פיזיותרפיסטים, פסיכולוגים,
(בתיאום לה מחוצה או במרפאה, העבודה שעות כדי תוך מתבצעת הפעילות

בתשלום. ולעתים בהתנדבות כלל בדרך העבודה, שעות ולאחר מראש)

11
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חומר

מלכתחילה נכתב חומר מאוד מעט רב. וחזותי כתוב חומר בקופתחולים יש

למבוגרים, שנועד בחומר והמרצים המדריכים נעזרים לפיכך הקשישים. למען
וחומר למרצים ושקפים שיעור מערכי יש ההרצאה. כדי תוך ההתאמה את ומבצעים

לפי במחוזות, גם נעשה חומר של פיתוח .(3 בסעיף מלא (פירוט הרחב לקהל כתוב
חימום, על המבוגר לגיל מידע דף או מהגוף, סידן בריחת על דף (לדוגמה: הצורך
והוא הבריאות, מחנכת החומר כתיבת את יוזמת תזונה). ועל תנועה, על לבוש, על

בחומר גם נעזרים בקופתחולים לנושא. המומחה הרפואי המקצוע בעל בסיוע נכתב
בסרטן. למלחמה האגודה של החומר דוגמת חיצוני,

מסחריות חברות עלידי המופץ הסברה בחומר השימוש אסור בקופתחולים
בערבית. גם וחלקו בעברית החומר כל רפואי). ציוד או תרופות (חברות

פעילות
על מהמרפאות בחלק מוצג הרחב לקהל שנועד הכללי החומר  כתוב חומר הפצת

חומר מהרופא. או מהאחות בקשה עלפי אותו לקבל ניתן מיוחד. מודעות לוח גבי
הרופא. או האחות עלידי ישירות וניתן מוצג, אינו מסוימות למחלות המתייחס

את לחזק כדי הן למשתתפים, כתוב חומר מחולק קבוצתית הדרכה בעקבות כלל בדרך

מידע. להוסיף כדי והן בהדרכה שהועבר המסר

שקופיות. בלוויית כתובים הדרכה מערכי לקופתחולים  הדרכה חומר הפצת

עלידי גם לרכישה ניתנים אך קופתחולים, של המרצים את לשמש נועדו הם

לבריאות. בחינוך העוסקים חיצוניים, גורמים
ומתוכננת יזומה פעילות של שונים דגמים קיימים  במרפאה הדרכה פעילות

במרפאה, הקשישים לכלל הפעילות מופנית לעתים לקשישים. לבריאות חינוך של

המרפאה רופאי אשר מסוימות, סיכון מקבוצות לקשישים מיועדת היא ולעתים
היא לעתים אישי. באופן אותם ומזמינים שבידיהם רשימות עלפי אותם מאתרים
כתגובה באה היא ולעתים קופתחולים, במרכז המחלקה של מנחים מקווים מושפעת
בשטח. מאתרים המחוזית הבריאות מחנכת או הרפואיים שהצוותים מסוימים לצרכים
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נוספים, מבנים גם אלא המרפאה, של המבנה רק לא עומדים הזאת הפעילות לרשות

בימים אלה במקומות לבריאות חינוך פעילות לבצע ניתן פיזיקליים. מכונים כגון
קהל קבלת של בשעות דווקא זאת לעשות כדאי ולעתים קהל, קבלת אין שבהם ובשעות

מדריך  לבריאות חינוך "הפעלת קופתחולים של בחוברת מצוי השיטות (תיאור
המרפאה"). לצוות

המרפאות. עם קשר תוך מתבצעת בקהילה הפעילות גם  בקהילה פעילות
במקומות קשישים, במועדוני והדרכה הסברה מפעולות מורכבת בקהילה הפעילות
עם בקשר וספונטניות, קבועות מאורגנות בקבוצות לפרישה, מהכנה כחלק עבודה
שקל הוא המשותף המכנה אך למחוז, ממחוז שונים הדגשים ובמתנ"סים. בתיספר
לארגון הדואג אחד מאורגן גוף יש כאשר לבריאות, חינוך פעילות לבצע יותר

וכדי. לפעילות למקום התשלום, לגביית גם ולעתים לרישום הקבוצה,
האגודה עם פעילות קשרי לקופתחולים  וולונטריות אגודות עם קשר

הדרכה פעולות במשותף מבצעות והן לב", אל "לב אגודת ועם בסרטן למלחמה
בדיקות. מבצעי פגישות, מספר בנות סדנאות בודדות, הרצאות רבות: וחינוך

נרים לפנסיו הרשות ג.

הכנה (1) עיקריים: פעילות תחומי שני לה ויש כעמותה, פועלת הרשות
בחברה. וההזדקנות הזיקנה בעיות הסברת (2) ובמפעלים. במוסדות לפרישה

לפרישה הכנה .1

ולפי שלהם הצרכים לפי ולמפעלים למוסדות הסברה תכניות יוזמת הרשות א.

גם ולו תכנית, בכל ימים. 12 עד ימים 3 מ להימשך יכולה תכנית הזמנתם.
אספקטים גופנית, פעילות (תזונה, בריאות קידום של מרכיבים יש ביותר, הצנועה

הפעילות ותעסוקתית. יוצרת ופעילות ומשפטיים כלכליים נושאים רפואיים),
הסידרה ובחוברות השלישי לגיל במדריך שימוש הדגמות, סדנאות, הרצאות, כוללת

השלישי". הגיל לבני "מידע

לביצוע מבחוץ אנשימקצוע בהשגת התכנית, בפיתוח עוסקת הרשות ב.
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150 כ הרשות הכשירה כה עד הללו. הפעולות לביצוע כוחאדם ובהכשרת הפעילות
ובמפעלים. במוסדות לפרישה הכנה על קורסים של ובארגון בהדרכה העוסקים איש,

והזדקנות יקנה ז .2

הבאים: באמצעים הרשות פועלת זה בתחום

גיליונות 54 של בתכיפות שנים 8 כ זה מתפרסם החדש" "הגיל ביטאון
ואנשי ולמטפלים מקצוע לאנשי מיועד הוא עותקים. 4,500 כ של ובתפוצה לשנה

יש זה בביטאון הזקנים. או הזיקנה לנושא קשורים תפקידם שבתוקף ציבור,
בריאות. ולקידום מחלות למניעת גם התייחסות

מתייחס מהעבודה. הפרישה לתקופת מדריך השלישי": הגיל "לקראת מדריך
בבית בטיחות דיור, התנדבות, לימודים, גופנית, פעילות תזונה, כמו לנושאים
המדריך חירום. לשעת מעון בדידות, פרידה, נהיגה, נכונה, כביש חציית ובחוץ,

הרחב. לקהל נועד

.19871984 בשנים הוכנה השלישי": הגיל לבני "מידע חוברות סידרת
הופצו בריא", "היה תאונות", "מניעת נכון", "אכול החוברות כי היא, ההערכה

מופצות אלה חוברות חוברת). כל אלף 80 ל 50 (בין עותקים מיליון בכרבע
בקשת לפי או בקשישים המטפלים גופים של פניות עלפי יחידנית ובהפצה במרוכז

,. ; עצמם. הקשישים

בישראל הזקן למען שירותים ולפיתוח לתכנון האגודה  אשל ד.
שירותים; פיתוח (1) מסלולים: בשני מתבצעת "אשל" של הכוללת הפעילות

של שונים בחלקים מופיע לבריאות החינוך נושא והדרכה. לימוד עזרי פיתוח (2)
; ייחודי. כתחום לא אך "אשל", פעילות

שירותים פיתוח .1

שמטרתם הקהילתיים, השירותים של המרכיבים אחד הינו הזקן בריאות קידום
עלידי ובקהילתו בביתו עצמאיים חיים ולקיים לתפקד להמשיך לזקן לסייע

מיוחדים. ובעיות צרכים עם ולהתמודד וחברתי, נפשי גופני, איזון על שמירה
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את בריאות. קידום של מרכיבים לשלב משתדלת "אשל" של תכנית כל לפיכך,
והתחנות קופתחולים מרפאות  הבריאות שירותי אנשי מבצעים בשטח הפעילות

המשפחה. לבריאות

תכניות ספציפיים, שירותים הן: בהן מעורבת ש"אשל" השירותים מסגרות
כוללניות. תכניות מונע, טיפול

בתי יום, מרכזי נכללים: הללו השירותים במערכת  ספציפיים שירותים א.
המוקדים (דוגמת מתנדבים שירותי ממושך, לטיפול מוסדות מועדונים, יום, חולים

בדיקות לבריאות, חינוך של פעולות למצוא ניתן אלה במסגרות ופתג"ם). .

"אשל" ולמשפחות. תמיכה לקבוצות לצוות, הדרכה הקשיש, אחר מעקב תקופתיות,
בעובדי בעיקר תלויה התחום והדגשת לבריאות, בחינוך במיוחד מתמקדת אינה

הספציפי. השירות קשור שאליה המשפחה, לבריאות התחנה או קופתחולים
1978/79 ב נסיוני באופן הופעלו אלה תכניות  מונע טיפול תכנית ב.

בעשרה "אשל" בסיוע המשפחה לבריאות והתחנות חברתיים לשירותים הלשכות עלידי
בארץ. נבחרים יישובים

מונע; טיפול כתכנית יישובים 15 ב יישובים: 28 ב קיימת התכנית כיום
ביישוב; לקשישים כוללניות תכניות במסגרת מונע טיפול כתכנית יישובים 11 ב

שכונות. שיקום במסגרת מונע טיפול כתכנית יישובים 2 ב
איתור בריאות: קידום של מובהקים מרכיבים כוללת המונע הטיפול תכנית

אישיות. טיפול תכניות מעקב, יזומות, בדיקות יזום,
משרד של הם המניעה תכנית על וההדרכה הפיקוח המונע הטיפול בתכנית
הן היתה התכנית בתחילת "אשל" מעורבות והרווחה. העבודה ומשרד הבריאות

תקנים. הקצאת עלידי מימונית והן ההיגוי, בוועדת חברות באמצעות מקצועית,
לה יש שבהם מקומות למעט המניעה, בתכנית מקצועית מעורבות ל"אשל" אין כיום
תכנית "אשל" מפתחת שבהם מקומות או ברחובות), היום מרכז (כמו ספציפי שירות

ובקריתים). בקריתביאליק (כמו כוללנית
גם קיימת מרכיביה כל על בריאות קידום תכנית  כוללניות תכניות ג.

בארץ, אזורים 5 ב הדגמה כפרויקט הפועל בקשיש", הכוללני "הטיפול בפרויקט
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העבודה משרד קופתחולים, שותפים לפרויקט .'88 מינואר החל כשנתיים, זה
אך ובמימונו, הפרויקט בתכנון מעורבת "אשל" ברוקדייל. ומכון "אשל" והרווחה,

.■ ■ קופתחולים. באחריות הם הבריאות קידום מרכיבי

והדרכה לימוד עזרי פיתוח .2

לבריאות חינוך בתחום עזרים ולפיתוח להדרכה רבה לב תשומת מקדישה "אשל"

לפנסיונרים, הרשות כגון אחרים, גופים עם בשיתוףפעולה הוא הביצוע לקשישים.
וקופתחולים. הבריאות משרד הפתוחה, האוניברסיטה האורקולי, המרכז

קשורה היא שאליהם הספציפיים בשירותים צוותים להדרכת דואגת "אשל"

נכלל ואשר הציבור בריאות בנושאי מעורבת היא שבהן השונות המניעה ובתכניות
בתחום "אשל" עלידי עתה עד שהופק החומר לבריאות. חינוך השאר בין בהם

הוא: לבריאות החינוך
הרחב: לקהל

בגיל נכון "אכול החוברות את הכוללת השלישי" הגיל לבני "מידע דרה י הס *

בריא", "להיות מדריך",  קשישים למעון "כניסה בבית", תאונות "מנע המבוגר",
בביטחה". הכביש את "עבור בחוק", הזקן "זכויות בירושלים", לקשישים "שירותים
(מידע מאוד רחבה לתפוצה זוכה והיא לפנסיונרים הרשות עם יחד הופקה זו סידרה

לפנסיונרים). הרשות על בדיווח  נוסף
בפעילות העוסקים האורקולי, המרכז עם במשותף שהופקו סרטים מספר *

ועוד. בשיקום ובחוץ, בבית בבטיחות גופנית,
בריאות על לימוד יחידת "אשל" עם בשיתוף מכינה הפתוחה האוניברסיטה *

"הבריאות ליחידה מתווספת זו (יחידה מאוחרות" חיים שנות "לקראת הקשישים
הפתוחה). האוניברסיטה בעבר שהפיקה בידיך"

מקצוע: לאנשי

זו סידרה משפחה. ובני מטופלים צוות, להדרכת לאחיות תדריכים סידרת *

זיקנה", בגיל תזונה "בעיות כוללת: והיא הבריאות, משרד עם במשותף הופקה
"הפרעות הזקן", של בעורו "טיפול לזקנים", "תרופות לזקן", תזונה "הערכת
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של הפיזי "בטחונו זקנים". אצל שתן מתן על שליטה "אי הזקן". אצל בשינה
עותקים 1000 ב עתה עד הופצה זו סידרה הזקן". אצל בחושים "ירידה < " ו יי ז ה

בהכנה. נמצאת נוספת ומהדורה

וחינוך בריאות קידום בתחום האורקולי המרכז עם שהופקו סרטים *

המשפחה. ובני המטפלים הצוותים היא שלהם היעד אוכלוסיית לבריאות.

למתנ"סים החברה ה.

'87 באפריל למתנ"סים. בחברה רבה לב לתשומת זוכה לבריאות החינוך נושא
המתנ"סים בריא. ואורחחיים הקהילה בריאות בתחום החברה מדיניות הותוותה
מספר מקיפים הם הקהילתי, החינוך בתחום החשובים הגורמים אחד כיום מהווים
עם מזוהה שאינו כגוף בקהילה "עמדתם ביניהם. ומשלבים חיים איכות תחומי
העובדה וכן פעולה, בשיתוף עמם הפועלים אך המקומיים, הבריאות שירותי

עמדות שינוי על להשפיע יכולת להם מקנה הקהילה, כל את משרתים שהמתנ"סים
ורמות. גילאים ושכבות, רבדים בין איזון תוך בריאות, בנושאי גם והתנהגות

עלידי הניתנות והבריאות, הרפואה בתחומי התכניות את להשלים אמורים הם בכך
הקשישים אוכלוסיית החברה). של המדיניות מצע מתוך (לקוח רפואיים". מוסדות
ולמניעה. לבריאות חינוך בתחום המתנ"סים פעילות של היעד מקבוצות אחת חינה

ייחודיות תכניות מתקיימות בארץ, הקיימים המתנ"סים 140 מתוך מתנ"סים, 90 ב
קשישים. 8,000 כ חלק נוטלים ובהן לקשישים,

קופת כמו מוסדות עלידי המועסק מקצועי, כוחאדם מפעילים המתנ"סים
התנדבו מקומות בכמה לבריאות. חינוך בנושאי המשפחה, לבריאות והתחנות חולים
להדריך לאמקצועיים מתנדבים הוכשרו אחרים ובמקומות חינם, להרצות רופאים

בריאות"). ("פעילי לבריאות חינוך בנושאי

חומר

קופת הבריאות, משרד אחרים: גופים בידי שהופק בחומר משתמשים במתנ"סים
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של חומר וינגייט, מכון של חומר האורקולי, המרכז של סרטים "אשלי', חולים,
וייעוץ. הדרכה פעולות עם בבד בד מופץ הכתוב החומר ועוד. השונות האגודות

פעילות
נוסף. תשלום ללא בהרצאות להשתתף זכות לקשיש מקנה במתנ"סים חברות
או מלא בתשלום הינה אחרת מיוחדת פעילות או בריכה כמו במתקנים שימוש

למתנ"סים: בחברה כיום הקיימות לקשישים תכניות סוגי פירוט להלן מסובסד.
כזאת תכנית והרצאות. ומשקל גובה לחץדם, בדיקת  מזערית תכנית

אחות החלטת לפי השנה, כל במשר לקשישים פעילות בהם שיש המתנ"סים בכל מתבצעת

הקשישים רכזת עם העובדת המשפחה, לבריאות התחנה אחות החלטת או קופתחולים
בתחנה או בקופתחולים לעתים או המתנ"ס בתחומי מתבצעת הפעילות במתנ"ס.

קופתחולים. למרפאת הקשיש את מפנים אקוטי, מצב כשמאחרים המשפחה. לבריאות
קשישים. עם פעילות בהם שיש המתנ"סים בכל מתבצעת  גופנית פעילות

המרכז בידי שהופק פעיל", "להיות בסרט שימוש תוך המוטיבציה בהגברת תחילתה
הפעילות בחשיבות עוסק הסרט הספורט. ורשות למתנ"סים החברה בשיתוף האורקולי

המומלצים. הספורט ובענפי ולקשיש למבוגר הגופנית

שאותר. צב"ר, של ולקשיש" למבוגר גופנית "פעילות חוברת מופצת בנוסף
בידי שוטפת והפעלה במקום, מעשית הדגמה גם מתקיימת הביתה. הקשיש מקבל

צריך זו בפעילות המעוניין הקשיש זמן. לאורך בשבוע פעמיים הנעשית מדריך,
יש גדולה הצלחה לגופו. אחריות לקחת נכונות ולהביע רפואי אישור להציג

לתקשורת טוב אמצעי זהו שחייה. במים, תנועה מחול, תנועה, הליכה, לתכניות
שפה. קשיי על גם התגברות ומאפשר קבוצתי ולגיבוש

בריאות מרכז גופנית: פעילות לעידוד דגמים מספר פועלים בירושלים

בבית בריאות מועדוני הסקירה); של 3 בסעיף התכנית (פירוט היובל קרית במתנ"ס
ספורט ב"מועדון שטרן. במתנ"ס כוללנית מניעה תכנית ממלון. ובקרית הנוער

מעקב תכנית הגופנית לפעילות במקביל מתבצעת היובל בקרית לגימלאים" ובריאות
השפעת ואחר במועדון הפעילה הקשישה באוכלוסייה התנהגות שינויי אחר והערכה
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רסקין הלל דייר של בספר משתמשים בפרויקט התחלואה. שיעורי הורדת על השינויים
קרית במתנ"ס ניסויי פרויקט מסכם אשר  לבריאות" לב "שים  פרידו הלן וד"ר

התבצע הוא קשישים. גם בו ונכללו האוכלוסייה, לכלל נועד הפרויקט היובל.
שונים. קהילתיים גורמים של בשיתוף

ספורט מדריכי להיות המועמדים את שולחים המתנ"סים  מדריכים הכשרת

גם הוכשרו השאר בין וינגייט. במכון למאמנים בביתספר בקורסים לקשישים

גופנית. פעילות בנושאי אחרים קשישים של מדריכים להיות מתנדבים קשישים
ראה למאמנים בביתספר הפעילות (על שנה. במשר לשבוע אחת נערכים הקורסים

וינגייט). מכון על בסקירה
הקהילה להפעלת תכנית פותחה בנגב "סורוקה" בביתחולים  בריאות פעילי
בדיקות לבצע התושבים את לשכנע הוכשרו מקצועיים לא מתנדבים בריאות. בנושאי

זה בפרויקט מרצים הרופאים תקינה. תזונה על ולפקח וגובה משקל לחץדם,
"קהילה יש כאשר אפשרי ראשוני התנהגותי שינוי כי היא, ההנחה בהתנדבות.

פועל בריאות פעילי פרויקט התושבים. את לשכנע אמורה הקהילה וכאן משכנעת",
זו). סקירה של 3 בסעיף התכנית (פירוט שבע ובבאר בנתיבות

גדי, בעין חורף מחנה מקיימת למתנ"סים החברה לבריאות. מחנה  מחנופש
ימי 5 עד 3 מ מורכב מחנופש הארץ. בצפון נוסף ומחנה באשקלון, קיץ מחנה
בתשלום וגופנית, חברתית אמנותית, יצירתית, פעילות ובהם לקשישים, חופשה
ונופש, פנאי משחקי מחול, (תנועה, פעילות על הוא במחנופש הדגש מסובסד.

ומרחצאות). הווי ערבי בטבע, אמנות טיולים,

לבריאות חינוך בתחום נוספים נושאים
"אכול בחוברת הסתייעות תוך לקשישים תזונאים של הרצאות ניתנות  תזונה .1

נכונה". "תזונה זוהר עזרא פרופ' של ובספרו נכון"
מוכנות). ארוחות (עם בצוותא נכונה אכילה של הדגמות גם נערכות

במתנ"סים. זר. בתחום נעשה מאוד מעט  עישון מניעת .2

האורקולי המרכז ניידת את המתנ"ס מזמין הנושא להכרת  בבית בטיחות .3
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מנחה. עם קבוצתי ולדיון להרצאה

סרטים באמצעות נעשית הנושאים הסברת  ובטיחות מיגון בדרכים, בטיחות .4

קבוצתיים. ודיונים הרצאות האורקולי, המרכז של

עם בבד בד אלה, בנושאים הרצאות ניתנות  פדיקור ו קוסמטיקה היגיינה, ,5

שירות). (קניית למתנ"סים קבוע באופן הבאים מומחים, בידי טיפול מתן

של בחומר הנושאים להסברת נעזרים  ועוד הערמונית בלוטת השד, סרטן .6

כתוב, חומר הרצאות, מערכי שפיתחה קופתחולים, של לבריאות לחינוך היחידה
וסרטים. שקופיות

לב". אל "לב באגודת נעזרים  הדם וכלי לב מחלות .7

ושל קליין איריס של בתדריכים ונעזרים הרצאות נערכות  אלצהיימר מחלת .8

כהן. חמדה

שנתיים. חצי בריאות בירידי נערכות וכדומה שיניים ראייה, בדיקות .9

לקשיש נייד אורקולי מרכז ו.

המרכז מטרות

לגיל הגיעם עם המתעוררים שונים לנושאים קשישים של מודעותם וקידום טיפול .1
ועוד. בדרכים בטיחות זכויות, נכונה, תזונה בריאות, כגון: הזיקנה,

החברתיים, לצרכיו הקשורים בנושאים הקשיש של הידע רמת העלאת .2
והכלכליים. הפסיכולוגיים

מכך, כתוצאה לבעיותיו. קשבת אוזן ולמצוא להתבטא לקשיש אפשרות מתן .3
החברה. בחיי זו אוכלוסייה קבוצת של יותר רבה למעורבות הסיכוי את להגביר
כלפי אחרות אוכלוסיות של עמדות ושינוי הקשיש של העצמי הדימוי חיזוק .4

הקשישים.

הזיקנה. בנושא והדרכה הוראה עזרי ויצירת אורקוליים שירותים אספקת .5
לציבור לסייע כדי באוכלוסייה אחרות גיל וקבוצות נוער בני עובדים, שיתוף .6

בעיותיהם. בפתרון הקשישים
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שחבריו המנהל, הוועד מדיניות עלידי מודרכות האורקולי המרכז פעולות
וההזדקנות. הקשישים לנושא הקשורים שונים ומוסדות גופים נציגי הם

הפעולה אופן

עיקריות: דרכים בשתי פועל המרכז
6 ב וידיאו), סרטי מרטים, (שקופיות, אורקולי חומר הצגת עלידי לפרטים: .1

ניתן בו. לצפות המבקשים לאנשים השאלתו עלידי או הארץ, ברחבי צפייה נקודות
קטלוג. מתור הרצוי בחומר לבחור

ומנחה מפעיל בלוויית בארץ מקום לכל הניידת שליחת עלידי לקבוצות: .2
חלק הסרט. הקרנת בעקבות דיון ובניהול וכוי), לביתספר (למועדון, לקהילה

לקשישים. לבריאות לחינור מוקדש הניידת מפעילות
ובתרגום ברכישה חרש, חומר ובהפקת הקיים החומר של בשיווק מתמקד המרכז
גופנית, פעילות הבאים: בנושאים סרטים נמצאים המרכז בארכיון מחו"ל. חומר של

טיפול שיקום, בהן, והטיפול זיקנה מחלות בטיחות, תאונות, מניעת תרופות,
הזיקנה של וחברתיים נפשיים היבטים קשישים, עם טיפולי צוות של תקשורת בבית,

המרכז). של בקטלוג  מלא (פירוט ועוד

הפתוחה האוניברסיטה ז.

בעלי לאנשים עצמי ללימוד יחידות בהכנת עוסקת הפתוחה האוניברסיטה
עד קבוצתית. בעבודה מנחה באמצעות בחומר להשתמש רצוי טובה. קריאה יכולת

זו סידרה בידיך". הבחירה "בריאות, הקורס את הפתוחה האוניברסיטה הכינה עתה

מאורח שבערצון אתה האם הבאים: בנושאים העוסקות לימוד, יחידות 8 כוללת
לחץ בעבודה; בריאות הרגלים; שינוי עצמר; על שמור לאדם; אדם בין חייר?;
"לקראת חדש: קורס בהכנה נמצא כיום בריאה. קהילה שלך; המין חיי ורגשות;

מאוחרות". חיים שנות

פרישה, לאחר פרישה, (טרם קשישים הרחב; הקהל  היעד אוכלוסיית
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מקצועי רקע ללא פרהמקצועיים קשישים; של בנים ובעיקר משפחות, גימלאים);
ושא. בנ

עישון (תזונה, בריא חיים אורח פיזיולוגיה, היבטים: מכלול מקיף הקורס
משפחה, חיי פסיכולוגיה, בזיקנה, שכיחות פתולוגיות ותופעות מחלות וכוי),
התנדבות), (כולל פנאי מהעבודה, והפרישה העבודה הזיקנה, של החברתי ההיבט

הישראלית. בחברה הזקן

ט י נגי וי ן מכו ח.

ביותר רבה במידה תורמים ולקשישים למבוגרים הגופנית הפעילות לקידום
וינגייט, מכון זינמן, ע"ש גופנית לפעילות המכללה (1) הבאים: הגופים שני

וינגייט. מכון הולמו, טד ע"ש ולמדריכים למאמנים ביתהספר (2)
לכלל גופנית פעילות להדרכת מקצועי כוחאדם בהכשרת פעילים אלה גופים

קשישים מבוגרים, של להדרכה מיוחדת לב תשומת מתן תוך האוכלוסייה,
מיוחדת. מוגבלות עם ואוכלוסיות

זינמן ע"ש גופנית לפעילות המכללה .1

מגמות שתי קיימות המכללה של ספורט ולרפואת החיים למדעי המחלקה במסגרת
לרכוש וכן גופני בחינוך ראשון תואר לקבל בהן ללומדים המאפשרות ייחודיות,

מיוחדות. אוכלוסיות עם לעיסוק נוספות מיומנויות
14) לימוד שנות שתי בת היא זו מגמה ולמבוגר: לקשיש גופנית לפעילות המגמה

הרפואי הפיזיולוגי, בתחום תיאורטיים לימודים כוללת היא לשבוע). שעות
עם לעבוד במטרה בבתיאבות, והתנסות מעשית עבודה וכן והפסיכולוגיסוציולוגי

גופנית. פעילות באמצעות קשישים

לעבודה תיאורטית למידה בין שילוד. יש זו במגמה גם וריאה: לב לשיקום המגמה
50 כ (כיום מבוגרים לאנשים שיקום תכנית מופעלת זו מגמה במסגרת מעשית.
צוות השגחת תחת מתאמנים הללו קרדיאלי. מאירוע או לב מהתקף שסבלו איש),
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הזדקנות על מחקרים גם מבצעת ספורט ולרפואת החיים למדעי המחלקה המכללה.
בקהילה, גופנית לבריאות חינוך של פעילות מעודדת המחלקה הקשישים. ותפקוד

לב". אל "לב אגודת עם זה בנושא פעולה ומשתפת

הולמו טד ע"ש ולמדריכים למאמנים ביתספר .2
קשישים, במועדוני לעבודה גופנית לפעילות מדריכים מכשיר ביתהספר

240 (כ שנתי קורס מקיים הוא אחרות. וקהילתיות מוסדיות ומסגרות מתנ"סים
תכנית מבוגרים. למדריכי מקביל וקורס לגימלאים גופנית פעילות למדריכי שעות)

הם: לקורס הקבלה תנאי מעשית. ומלמידה תיאורטיים מלימודים מורכבת הלימודים
גיל למבוגרים, לקורס 24 גיל תיכונית, השכלה צבאי, שירות בהדרכה, ניסיון

.1 ;s7; מודעות לגימלאים, לקורס 50+

לבוגרים. תקופתיות השתלמויות בביתהספר מתקיימות כמוכן

בישראל בסרטן למלחמה האגודה ט.

למחקר, לסייע במטרה 1952 ב נוסדה בסרטן למלחמה המתנדבים אגודת
משרד עם פעולה בשיתוף פועלת היא בארץ. הסרטן במחלת ולטיפול לאבחון למניעה,
לאגודה נוספים. וגורמים עישון למניעת האגודה כללית, קופתחולים הבריאות,

חשיבות על הרחב לציבור בהסברה העוסקת לבריאות לחינוך מיוחדת מחלקה יש

בקידום וכן ולמניעתה, לריפויה האפשרויות ועל המחלה של המוקדם הגילוי
שירותי האגודה מפעילה כמוכן סרטן. בחולי המטפלים לצוותים המקצועית ההדרכה

ולמשפחותיהם. לחולים ורווחה שיקום ושירותי האוכלוסייה לכלל מוקדם אבחון
סרטן והם: בארץ, ביותר השכיחים לסרטנים רבה לב תשומת ניתנת המניעה בפעילות

העור. וסרטן הגס המעי סרטן השד, סרטן הריאה,
כיוון אך האוכלוסייה, לכלל מיועדות האגודה של לבריאות חינוך פעולות

הטיפול בשירותי הקשישים בעיקר נעזרים קשישים, בקרב יותר שכיחה שהמחלה

האגודה. של והשיקום
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אמצעי באמצעות לנושא המודעות ולהגברת המידע להפצת פועלת האגודה
מזון (עישון, הסיכון גורמי על בכתב והדרכה הסברה חומר ההמונית, התקשורת

מעושן מזון משמרים, חומרים המכיל מזון רבה, קלוריות צריכת שומן,, עתיר
דרכי ועל משקל) עודף השמש, לקרני מבוקרת בלתי חשיפה אלכוהול, ומלוח,

מוקדם. לגילוי בדיקות ולביצוע מעישון גמילה לחוגי הזמנה באמצעות המניעה,
מקצועי כתבעת וכן האגודה, פעילות את הסוקר שנתי, דו"ח מפרסמת האגודה

הפסיכו הרפואיים, בהיבטים ועוסק בריאות, לעובדי המיועד  "במה" 

המחלה. של ים והסיעודי סוציאליים

עישון למניעת הישראלית האגודה י.

להפיץ למטרה לה ושמה ,1972 ב נוסדה עישון למניעת המתנדבים אגודת
זאת, מניעה. פעולות ולעודד להם המודעות את להגביר העישון, נזקי על מידע
העישון על בכתב הסברה חומר בהפצת ההמונית, התקשורת באמצעי שימוש באמצעות

הדרכה בפעילות ולב, סרטן לתחלואת ובעיקר שונות, למחלות סיכון כגורם
ואת העישון את המגבילה החקיקה על בהשפעה מעישון, גמילה וחוגי קבוצתית

הרלוונטיים. החוקים לאכיפת ובסיוע לעישון הפרסומת
לכלל מופנית האגודה פעילות הבריאות. משרד עם הדוק בקשר פועלת האגודה
תורמים עישון והפסקת מעישון שההימנעות הוא, העיקרי המסר כאשר האוכלוסייה,

לקשישים. ייחודית פעילות לאגודה אין מצב. ובכל גיל בכל האדם לבריאות
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*

לב במחלות למלחמה הישראלית האגודה  ישראל"  לב אל "לב יא .

בגורם להיאבק במטרה 1985 ב נוסדה ישראל"  לב אל "לב המתנדבים אגודת
לב. מחלות  המודרנית בחברה העיקרי התמותה

עם המקומי, השלטון מערכת עם בתיאום המונעת הרפואה בתחום פועלת האגודה
הבאים: בנושאים והחינור הבריאות מערכת ועם הצבא

ההמונית, התקשורת באמצעות ומניעתו לב מחלות על ההסברה של והעמקה הרחבה .1
ועוד. מיוחדים ספורט מפעלי קבוצתיות, הדרכות בכתב, הסברה חומר הפצת

נכונים. אכילה ולהרגלי להחייאה ידע, להקניית הדרכה מערכת פיתוח .2
הלב. לבריאות עממית גופנית פעילות מערכת פיתוח .3

ושיקום. מוקדם אבחון מערכות פיתוח .4
נוער לבני מיוחדת לב תשומת עם הגיל, קבוצות לכל האגודה פעילות הפניית .5

ולמבוגרים.

פעילות נערכת כאשר בעיקר האגודה מפעילות נהנית הקשישים אוכלוסיית
לבריאות תחנות מתנ"סים, קשישים, מועדוני עם (בשיתוף קהילתית ומניעה הסברה

הקשישים לרשות עומדות כמוכן ועוד). כללית קופתחולים מרפאות המשפחה,
האגודה. של השיקום מערכות

יתר (עישון, לב לתחלואת סיכון גורמי על הדרכה חוברות מפרסמת האגודה
גופנית), פעילות חוסר יתר, השמנת בדם, כולסטרול של גבוהה רמה לחץדם,
גורמי על מיוחד דגש עם הלב, ברפואת העוסק  "פעימות"  מקצועי וביטאון

המניעה. ודרכי הסיכון
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וברוו"ל בארץ ולקשישים למבוגרים לבריאות חינוך של נבחרות תכניות .2

מספקת לקשישים לבריאות לחינוך והחומר התכנים הפעילות, מסגרות סקירת
כיום. בישראל זה בתחום הנעשה על למדי כללית תמונה

חינוך בהפעלת במיוחד חשובים לנו הנראים מרכיבים, מספר להבליט כדי
בריאות קידום של נבחרות תכניות ארבע בקצרה לתאר בחרנו לקשישים, לבריאות

תכנית. בכל במיוחד הבולט המרכיב הדגשת תוך לבריאות, חינוך ו/או
\ התערבות: של שונים דגמים מציגות אלה תכניות

חינוך בנושא לקשישים ייחודית תכנית  ניויורק בעיר "stay well" א.

לבריאות.

בריאות. לקידום לקשישים כוללנית תכנית  אריזונה ,11010a "age well" ב.

תכנית של שילוב ירושלים. היובל, בקרית במתנ"ס לקשישים לבריאות" לב "שים ג.
שוטפת. קהילתית בפעילות קשישים בריאות לקידום

לאוכלוסייה בריאות לקידום מתנדבים להפעלת תכנית  בנגב בריאות" "פעילי ד.
והקשישה. המבוגרת

ניויורק בעיר "stay well" תכנית א.
התכנית מטרות

60 לבני וזולות יעילות בריאות לקידום פעילויות לפתח נועדה התכנית
כדי זאת, ניויורק. בעיר (Senior Citizens Centers) לקשישים במרכזים ומעלה

התכנית עליה. ולשמור והנפשית הגופנית בריאותם על לפקח לקשישים לאפשר

של טכניקות להם מקנה הבריאות, לנושא הקשישים של המודעות להגברת תורמת
כמוכן בריא. אורחחיים לנהל איך אותם ומלמדת כרוניים, מצבים עם התמודדות
במרכזים בריאות לקידום מדריכים של תפקידים בהתנדבות למלא אותם מכשירה היא

לקשישים.

1 New York City Department for the Aging; New York Academy of
Medicine, 1987  "Project Stay Well: A Health Promotion Program
for Older Adults".
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ושותפים ניויורק, של לרפואה האקדמיה ביוזמת 1984 ב התחילה התכנית
ולבריאות לזיקנה הפדרלית והרשות ניויורק עיריית של לקשישים המחלקה לה

הבריאות שירותי בין לה ףפעו ו ת שי על בנויה התכנית המקומית ברמה הציבור.

."stay well" ופרויקט לקשישים המרכזים הקהילתיים,
מרכזים, 40 ב קשישים 2,000 (1987 מאפריל דו"ח (לפי בתכנית משתתפים

ניויורק. העיר ברחבי קהילות 6 ב הנמצאים

התכנית הרכב

עיקריים: מרכיבים 3 לתכנית

הבריאות קידום בתחום ופעילות לימודים תכנית .1

פגישות, 12 של מסידרה מורכבת היא לקשישים. במרכזים מתקיימת התכנית
בה ומשתתפים וחצי, שעתיים בת היא פגישה כל שבועות. 6 במשך בשבוע, פעמיים

לקשישים התעמלות תרגילי מסוים, נושא של הצגה כולל מפגש כל איש. 35 עד

מזינה. אכילה מתח, להפגת טכניקות של הפעלה מוזיקלי, בליווי
בריאות מקצוע; אנשי עם קשר הם: התכנית במסגרת המוצגים הנושאים 12

עם התמודדות תרלחץדם; י עם התמודדות תרופתי; טיפול ניהול בבית; ובטיחות

חיי ושכול; צער והרגל; הפה בריאות וארתריטיס; סרטן עם התמודדות סוכרת;
עלידי התכנית הערכת ובריאות; תזונה ושמיעה; ראייה ;60 גיל לאחר המין

תרגול במשקל, הפחתה מתח, הפגת הבאים: בתחומים הישגיהם על ודיווח המשתתפים
בתזונה. שינויים גופני,

להשתתף מוזמנים הקורסים מסיימי  להמשכיות רבה חשיבות יש זו בתכנית
מתנדבים. הם בתכנית המרצים בריאות. מקדמי למתנדבים מיוחדת הכשרה בתכנית

דיונים, הרצאות,  המתכונת כתוב. חומר שקופיות, סרטים,  בתכנית החומר
שירותים על מידע מקורות ספר הוכן התכנית לצורך כתוב. חומר הפצת הדגמות,

וחומר. מידע לקבלת ומקורות בהם להיעזר שניתן
למתנדבים הכשרה תכנית .2

שיכשיר פגישות, 6 בן בקורס להשתתף מוזמנים התכנית של ותיקים בוגרים
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המעוניינים שלהם. הקשישים במרכזי בריאות לקידום פעולות ולתאם להנהיג אותם

ספציפית הכשרה ומקבלים קבוצתית ודינמיקה מנהיגות של מיומנויות לומדים
של פורומים כמתאמי בפעילות מתח, הפגת של טכניקות בהקניית התעמלות, בהדרכת

הפרויקט צוות עלידי נעשית ההדרכה הליכה. מועדוני וכמדריכי בריאות

התנדבותיים. בריאות מארגוני ונציגים

מתנדבים עלידי המתבצעות בריאות קידום פעולות .3
חברים בגיוס התכנית ולצוות הקשישים מרכזי לצוות מסייעים המתנדבים

ועוד. המעקב בקיום התכנית, בהפעלת לתכנית,

עזר חומר

(כולל ושירותים גופים של רשימה ובו מיוחד, מדריך הוכן התכנית לצורך
כתוב חומר מידע,  בריאות לקידום עזרים המספקים קשר), ואיש טלפון כתובת,

נושאים. לפי מסודר המדריך ועוד. מרצים ואורקולי,

אריזונה , 1 10101 "age well" תכנית ב.
התכנית מטרות

הפניה) טיפול, סינון, (הדרכה, שונות פעילויות לערוך התכנית מטרת

השפעת אחר מעקב ולבצע העירונית בקהילה הקשישים של הבריאות מצב לקידום
.1985 משנת החל שנים, 5 במשך תתבצע התכנית שלהם. הבריאות מצב על התכנית

בעלי רובם ומעלה. 60 בני מטופלים 375 בה משתתפים לתכנית השנייה בשנה

אמורים אריזונה. בטוסון מסובסד מוגן דיור במסגרות שהתגוררו נמוכה, הכנסה
איננה זו תשלום. ללא ניתנים השירותים כפריים. מקומות 2 לתכנית להתווסף

שלו. המטפל הרופא בידי קשיש לכל ניתן השוטף הרפואי והטיפול רפואית, תכנית
. . התכנית. את המלווה הרבמקצועי בצוות חבר איננו זה רופא

1 University of Arizona, Department of Family and Community
Medicine, 1986  "Project Age Well: A Teambased Approach to
Community Health Promotion for Seniors".
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הערכה) (עלפי הראשונה השנה במעוף התכנית הגיעה הפרטני לטיפול בנוסף
בהרצאות, ההמונית, התקשורת באמצעי מידע הפצת עלידי איש 50,000 ל

לנושא החוקריס מודעות להגברת התכנית תרמה כמוכן ועוד. התכנית של בידיעון
ובשירותים.1 באוניברסיטאות זה בתחום מחקרים יותר ולביצוע

באוניברסיטת והקהילה המשפחה לרפואת המחלקה עלידי מתבצעת התכנית
ברוקדייל. קרן במימון אריזונה,

התכנית הרכב

הסינון את והחברתי. התפקודי הבריאותי, מצבו על סינון נערך קשיש לכל א)

המשפיעה התנהגות על הסינון ואילו אחות, או רופא עורכים והתפקודי הבריאותי
צוות איש בעזרת ממלאים שהקשישים שאלון באמצעות נעשה חברתי ומצב בריאות על

הרפואי). הסינון עם בוזמנית בהכרח (ולא
של רפואית היסטוריה .1 כולל: הסינון של והתפקודי הבריאותי החלק

תרופות). טיפולים, אלרגיות, (כולל בהווה שלו הבריאות ומצב הקשיש

דם בדיקות בצואה, סמוי דם הרחם, צוואר משטח הכוללות מעבדה בדיקות .2

וריאות. לב בדיקת .5 שמיעה. ראייה, .4 גובה. משקל, לחץדם, .3 ושתן.

והרגליים. הידיים של התנועה ומצב תנועה יכולת .7 העור. מצב בדיקת .6
לגלוקומיה). (מחשש בעיניים לחץ .9 נוספות: אפשריות בדיקות נפשי. מצב .8

המין. אברי בדיקת .10

שאלות כולל החברתי והמצב הבריאות על המשפיעה ההתנהגות עלפי הסינון
הפנאי. ניצול .4 חברתית. פעילות .3 גופנית. פעילות .2 תזונה. הרגלי .1 על:

הבריאות. בתחום הקשיש מטרות .6 בבית. בטיחות .5

מכן לאחר אישית. טיפול תכנית קשיש לכל הצוות מכין הסינון בעקבות ב)

לכל הסכמתו. את ומקבלת איתו יחד נבחנת התכנית ובה הקשיש, עם פגישה מתקיימת .

מתקשר הקשר איש בעיה. בכל לפנות יוכל אליו אשר מהצוות, קשר איש נקבע קשיש

מקומה כגון: נושאים על ספציפיים מחקרים כמה מתבצעים הפרויקט במסגרת 1
יתרלחץדם; על בפיקוח הגוף של החיסון במערכת גופנית פעילות ועוד.של בריאות על מידע בהפצת קשישים עלידי לקשישים ייעוץ של טכניקות
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שתוכנן. כפי מתנהלת התכנית אם לברר כדי בחודש, פעם בטלפון לקשיש

סיכון לקבוצות התעמלות שיעורי הבאים: השירותים מסופקים התכנית במסגרת (3

להתמודדות שיעורים השינה; לשיפור שיעורים יס; ז ואוסטיאופורו יתרלרוץדם של

דיכאון; אוסטיאופורוזיס, העור, סרטן לגבי הדרכה שיעורי לחץ; מצבי עם

מתן ותזונה; בישול שיעורי הזיקנה; בגיל הדדית לתמיכה דיון קבוצות
על שוטף מידע של בדואר משלוח הרופא; עם המגעים ניהול אופן על אינפורמציה

אישית הדרכה הסינון; בעקבות אחרים לשירותים הפניות חברתיים; אירועים
לבטיחות הדרכה תקין; משקל על שמירה מתאימה, ולתזונה בתרופות נכון לשימוש
אחר מעקב אוסטיאופורוזיס; של סיכון לקבוצות עצמות צילום  בשנה פעם בבית;

דיכאון. העור, סרטן יתרלחץדם, של בסיכון קבוצות
ומעקב מידע מערך (4

זמן לאורר נאסף אליו הקשור המידע וכל אישי, זיהוי מספר ניתן קשיש לכל

והשפעתה הפעילות להערכת ושאלונים טפסים יש בתהליר ומסגרת שלב לכל וממוחשב.
המשתתפים. על

בירושלים לקשיש לב" "שים תכנית ג.

היא מהן אחת אשר מגוונות, אוכלוסייה לקבוצות פונה לב" "שים תכנית
ליאון פיליפ מתנ"ס באמצעות שבוצע לב", "שים פרויקט במסגרת הקשישים. קהילת

שיתואר כפי לקשישים, מיוחדת תכנית גם הופעלה ,1985 מ החל היובל בקרית
להלן.

כאחד, ופסיכולוגית פיזיולוגית תשתית מהווה תקינה בריאות כי ידוע,
מזון הכוללת נכונה, חיים צורת ונחוצה. רצויה בפעילות לתפקד לקשיש המאפשרת

הסיכון גורמי את מקטינים מתמדת, גופנית ופעילות מעישון הימנעות מאוזן,

למעורבות הציבור בריאות פרויקט  לב "שים הפרסום: על מתבסס התיאור 1
והרגלי העישון הגופנית, הפעילות בתחומי המתנ"ס באמצעות קהילתית

בפרסום 13 ונספח תשמ'יה; פרידן, הלן ודייר ן רסקי הלל דייר מאת אכילה"
סתוי. נורית מאת לקשיש"  לב "שים זה
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הקשיש את להביא כדי הטובה. הכללית להרגשה ותורמים הזיקנה, בגיל לתחלואה
רפואה שירותי של בפרויקט התכנית, מעצבי לדעת צורך, יש נכון לאורחרויים
(ב) מקומיים. בריאות שירותי (א) מרכיבים: משלושה הבנוי לקשישים, מונעת

בקהילה. מתנדבים (ג) בקהילה. הקשישים אוכלוסיית
התכנית מטרות

גובה לחץדם, בבדיקת להשתתף בקהילה הקשישים לאוכלוסיית אפשרות מתן .1
כשלב קבוצתי, רפואיגריאטרי ייעוץ לקבלת אפשרות וכן שומן קפלי ומשקל,

התנהגות. לשינויי ראשון

פעולות במסגרת בעתיד בנושא תכנית לקביעת הבריאותי, מצבם על מידע קבלת .2

ייחודיים חוגים ופתיחת קיימים, ובחוגים בתכניות הקשישים שילוב  המתנ"ס
לצורר. בהתאם

בפעילות המשתתפים מעגל הרחבת או הקשישים, בקרב גופנית פעילות הפצת .3
קיימת.

המתאימים. הבריאות לשירותי לבדיקה והפנייתם בבריאותם הלוקים איתור .4
הקשישים. בקרב הבריאות לקידום כסוכנים במתנדבים שימוש .5

התכנית הרכב

הקשורים תחומים בשלושה הפעלה עלידי נעשה היעדים יישום שצוין, כפי
לזה: זה

יוצר המתנ"ס הקשישה, באוכלוסייה מדובר כאשר  בקהילה בריאות שירותי א

מרכז עם המשפחה, לבריאות התחנה עם קופתחולים, עם בשיתוףפעולה ופועל קשר

לאתר מנסה המתנ"ס במקביל, ביתהחולים. של הגריאטרית המחלקה ועם לקשיש היום
ובקרב בבריאות העוסקים בקרב לנושא מודעות הגברת עלידי חדשים, משאבים

וולונטריים. ארגונים

מרבי מספר עם קשר ליצירת דואג המועדון רכז  בקהילה הקשישים אוכלוסיית ב.
שמם את בקהילה. החיים הקשישים שאר והן המתנ"ס חברי הן קשישים, של

התושבים, מרשם  הפנים משרד הבאים: מהשירותים להשיג ביכולתו וכתובותיהם
חברתיים. לשירותים והמחלקה קיצבאות) (מקבלי לאומי ביטוח סניף קופתחולים,
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שונים ומרבדים הגיל קבוצות מכל מתנדבים כוחות מאתר המתנ"ס  מתנדבים ג.
(ויצ"ו, וולונטריים נשים ארגוני נוער, תנועות בתיספר, כמו בקהילה,

למתנדבים וכוי. מרקחת בתי עובדי בשכונה, הגרות אחיות מד"צים, נעמ"ת),
הציבור. בריאות אחות ו/או גריאטרי רופא בפיקוח מרוכזת השתלמות ניתנת

התכנית עקרונות על כללית הסברה (1 הבאים: הנושאים את כולל הקורס
(גופנית הקשיש בריאות (2 וכוי). לחץדם משקל, שומנים, (בדיקת הפעלתה ודרכי

/ הכרת (4 קשישים. בנושא המתנ"ס של הפעולה ודרר המבנה הכרת (3 ונפשית).
/ קבוצתית. ובעבודה בתקשורת מיומנויות (5 בקהילה. הבריאותיים השירותים

הם השונים, הפרויקטים לרכזי סייעים של מאגר מהווים הקורס מסיימי
הרכז. מידי אישית הדרכה ומקבלים נמשך הפרויקט עוד כל עובדים

הנחיית (2 המוניות. בדיקות (1 למתנדבים: המיועדים לתפקידים דוגמאות

קבוצות ארגון (3 הבריאות. לשיפור הקשורים בנושאים קשישים של קטנות קבוצות
בריאות. בנושא ספרייה הפעלת (5 להליכה. חוג פתיחת (4 הדדית. לעזרה

תזונאים), פיזיותרפיסטים, אחיות, (רופאים, הבריאות מתחום מתנדבים איתור (6

בבתי ביקורים (8 ובמעקב. ברישום עזרה (7 הקשישים. בפני להרצות שיבואו

. . ,. מוגבלים). קשישים (כולל ולחוגים למבצעים ולוויים הקשישים

המתאימות קיימות, בריאות בתכניות קשישים שילוב (1 מצופות: תפוקות
זיקנה, לעת בריאות נכונה, תזונה הרצאות: וארגון חוגים פתיחת ב) ליכולתם.
ליקויי המעבר, תקופת אישית, היגיינה בתרופות, נכון שימוש תאונות, מניעת

במים, לתנועה לשחייה, גופנית, לפעילות חוגים הפעלת (3 וכוי. סוכרת חושים,
שומן. קפלי ושל משקל של לחץדם, של תקופתיות בדיקות (4 ולהליכה. למחול

.י. רצוף. גריאטרי ייעוץ מתן (5
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בנגב1 בריאות" "פעילי תכנית ד.
המטפלים בין הקשר הוא כיום הראשונית הרפואה של מבעיותיה אחת

שני על ומוסכמות זהות ציפיות בהבטחת היא זה קשר של חשיבותו והמטופלים.
מראש מתבצע התשלום שבה חברתית, רפואה של במערכת מודגש זה נושא הצדדים.

השירותים. של יתר לביקוש פתח נותן ובכך

בוגרי של קבוצה 1987 ב יצרה תושבים, 8,500 שבה שבנגב, נתיבות בעיירה
האוכלוסייה מעורבות להגברת דגם בןגוריון אוניברסיטת של לרפואה ביתהספר

משותף מפרויקט כחלק במקום שעשו שירות, שנת במשך פותח הדגם בריאות. בענייני
בן אוניברסיטת ושל הבריאות משרד של קופתחולים, של ישראל, גיוינט של

ן. גוריו

של והפעלה הקהילתית ההפעלה הם זו בתכנית הבולטים המרכיבים שני
הן מטרותיו אשר קהילתיים", בריאות לפעילי "קורס לקיים היה הרעיון מתנדבים.

של שביעותהרצון הגברת הרפואי; הצוות ובין הקהילה בין התקשורת שיפור

מערכת את האוכלוסייה של יותר רבה הבנה השגת הבריאות; משירותי האוכלוסייה
האוכלוסייה של הידע הגברת הבריאות; בשירותי היתר שימוש הפחתת הבריאות;

מהרופא לבריאות האחריות מוקד הסטת רפואי; לשירות להזדקק מתי לשאלה, ביחס
ולקהילה. למשפחה לפרט,

המקומית, המועצה הקהילתיים: הגורמים כל של לידיעתם הובאה התכנית
מגןדוד המתנ"ס, הקהילתיים, והעובדים הרווחה לשכת אנשי הפועלים, מועצת

על דעתם להביע נתבקשו הם השכונות. שיקום ואנשי הראשיים הרבנים אדום,
להצלחתה. הצעותיהם מתן תוך הפעלתה, על ידם ולסמוך התכנית

רופא כל  המרפאה צוות עלידי (1 שונות: בדרכים נעשה האנשים גיוס
להפצת דאג הצוות ושאר שבאחריותו, מהשכונות אנשים 20 לפחות לגייס התחייב

בשכונות המודעות לוחות על מודעות פרסום (2 האוכלוסייה; בקרב הרעיון

למעורבות חדשנית שיטה של הפעלתה  בריאות "פעילי הפרסום על מבוסס 1
י. סיון, א. מנקוטה, ד. חרמוני, ד. מאת: בריאותה" בקידום הקהילה

.(15.6.86) י"ב חוברת ק"י, כרך הרפואה, פורטר, וב. קולנדר
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ההסתדרות נציגי התנדבו (בערד רשמיים נציגים הפעלת (3 המקומית; ובעיתונות

בוגרי הפעלת (4 קהילתיים); עובדים לתכנית התגייסו בדימונה אנשים, לגייס

הבאים. לקורסים אנשים בגיוס הראשונים הקורסים
על הוחלט זה, מסוג פרויקטים המאפיינת הטבעית, הנשירה על להתגבר כדי

זו: מטרה להשגת האמצעים ואלה ואמינה. מחייבת מסגרת יצירת

בידי להתראיין נדרש בתכנית, להשתתף נכונות שהביע מי כל  קבלה ועדות .1

לא לתכנית התייחסותם אשר מועמדים התכנית. מארגני מבין שניים שכללה ועדה,
בכל מלא באופן להשתתף יכלו לא שהיא סיבה שמכל או רצינית, כמחויבות נראתה

נדחו.  הקורס פעילויות
כגורם מאשר למחויבות כמדד יותר האנשים, מן נדרשו השתתפות דמי  תשלום .2

כלכלית. משמעות בעל

מלאה לנוכחות התחייבות כתב על לחתום נדרשו המשתתפים כל  התחייבות .3

ההתנדבותית בפעילות והן העיוני בלימוד הן  הקורס חודשי ששת כל במשך

בקהילה.

פגישה. מכל נפרד בלתי חלק היוו בכתב בחינות  בחינות .4

מתוך שהגיעו הקורס משתתפי בין קבוע מקשר שימש משפחה רופא  תקשורת .5
הקורס. מארגני לבין קהילתו

הזמנים. בלוח ועמידה ק ו די על הקפדה תה הי  דיוק .6

הנלמד. החומר עם בהתמודדות קושי שגילו למשתתפים, עזרה ניתנה  תמיכה .7

"פעיל תעודת קיבלו בדרישותיו שעמדו הקורס מסיימי כל  גמר תעודות .8
בריאות".

הקורס מבנה

שבועות 12 במשר חדשבועיות פגישות הכיל הקורס של הבסיסי המבנה
שנראה נושא על הרצאה הושמעה שבועית פגישה בכל קהילתיים. ופרויקטים

עזרה השמנה, הילד, בריאות לדוגמה: הקהילתית. פעילותם להמשך כחשוב למשתתפים
האשה, בריאות מונעת, רפואה הנפש, בריאות תחתון, גב כאבי החייאה, ראשונה,

והלכה. רפואה

30



פרויקטים

הקורס משתתפי על היה קהילתיים בריאות לפעילי מהקורס נפרד בלתי כחלק

עלפי הקורס משתתפי בחרו ההתנדבות נושאי את התנדבותית. לפעילות להתחייב

לחינוך צוות בשיתוף הרופאים, בעיניהם. שהשתקפו כפי הקהילה, של הצרכים
הפרויקטים בבחירת המתנדבים את הנחו הנגב, במחוז קופתחולים של לבריאות

לכל טווח. קצרת הכשרה המצריכים נושאים נבחרו לתוצאות, להגיע כדי ובהפעלתם.
מדויק זמנים לוח ונקבע לביצועו, הנדרשים המשאבים הוגדרו שם, נבחר פרויקט

בו. לעמידה התחייבות תוך להפעלה,
יתרלחץ של מוקדם איתור (1 השאר: בין כוללת, שנבחרו הפרויקטים רשימת

בנתיבות. סוכרת לחולי האגודה הקמת (3 השד. סרטן של מוקדם איתור (2 דם.
הסברה (6 עישון. מניעת על הסברה מסע ארגון (5 השן. בריאות על הרצאות (4

איתור (8 וההלכה. הרפואה בנושא חוברת הוצאת (7 בתרופות. נכון שימוש לגבי
הקשישים. אוכלוסיית בקרב צרכים

בתכנית השתתפות

של אוכלוסייה מתוך בנתיבות. קורסים שלושה התקיימו 19861982 בשנים
כלומר, הקורס, את איש 197 סיימו משפחות, 1,465 מ המורכבת איש, 8,500

אחד קורס הסתיים הבאים מהמקומות אחד בכל משפחות. 7.4 לכל אחד בריאות פעיל

אחוז פעילים). 295 (סה"כ ואשקלון שבע באר דימונה, ערד, ירוחם, היום: עד

על ימליצו כי ציינו, הקורס ממשתתפי #98 ביותר. נמוך הוא מהקורס הנשירה
עצמם על נטלו בנתיבות והשני הראשון הקורס בוגרי לאחרים. בקורס ההשתתפות

בקורס מיוחדת הכשרה עברו כך לשם הבאים. הקורסים להפעלת המחויבות את

קבוצות, עם עבודה של הנושאים נלמדו שבו קהילתיים, בריאות רכזי להכשרת
מתנדבים, של קבועה תשתית נוצרה כך מונעת. ורפואה פרויקטים הפעלת מנהיגות,

בתהליך. המשכיות של אפשרות עם
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בארץ ולקשישים למבוגרים לבריאות החינוך בתחום חינוכי חומר .3

הקדמה א.

לילדים, נועד לבריאות החינוך בתחום בישראל כיום הקיים החומר רוב
לתחלואה בסיכון ולאוכלוסיות למבוגרים להורים, בהריון, לנשים למתבגרים,
למבוגרים שנועד מהחומר חלק זאת, עם לקשישים. נועד מיעוטו ורק ספציפית,

ולקשישים למבוגרים שנועד חומר בסקירה כללנו לפיכך לקשישים. גם להתאמה ניתן
הקשישים. לאוכלוסיית מלכתחילה שיועד החומר הדגשת תוך כאחד,

בשימוש כיום הנמצא החינוכי, החומר את ממיינים אנו הסקירה של זה בחלק

החומר להשגת הכתובות את ומפרטים הרחב, לקהל ולחלוקה מרצים להדרכת בארץ

של ומתכונתו היעד אוכלוסיית המפיק, הגוף נושאים, לפי ממוין החומר הנדון.
את ולהרחיב זה חומר של קיומו על המידע את להפיץ נועד זה מיון החומר.

בתחום השוטפת בעבודה לסייע יכול בו המצוי המידע כי סבורים, אנו בו. השימוש
לבריאות. החינוך בתחום ובעיקר והקשיש, המבוגר בריאות קידום של

נושאים עלפי החומר מיון ב.

במגבלות תחלואה, בסוגי עוסק הסקירה של זה בחלק החינוכי החומר
ושיקום. ריפוי אבחון, מניעה, התערבות, ובצורות ותפקודיות נפשיות גופניות,

הנושאים: רשימת להלן

(אולקוס) בתרימריון כיב .22 והשן הפה בריאות .12 נכונה תזונה .1

החושים .23 והרגל הגב בריאות .13 דיאטה .2

הזיכרון .24 עור .14 מזון תברואת .3

בשינה הפרעות .25 שתן במתן הפרעות .15 גופנית פעילות .4
מיני ותפקוד המעבר גיל .26 (גאוט) שיגרון .16 עישון .5

בדידות .27 העצמות שחיף .17 תרופות .6
יס) (אוסטיאופורוז

ויצירה פנאי .28 ת ו נ תאו מניעת .7
(ארתריטיס) שיגרון .18

בית וטיפול שיקום .29 דם וכלי לב מחלות .8
הנשימה דרכי מחלות .19

רפואים טיפולים .30 יתרלחץדם .9
עצירות .20

לבריאות חינוך הפעלת .31 סוכרת .10
טחורים .21

בזקן הטיפול .32 סרטן .11
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נכונה אכילה הרגלי
+ כללית קופתרוולים טובה להרגעה מביאים

הרופא או האחות עלידי חלוקה
אר|ר, או לחולה איטי באופן

במיעייו במיפאה' ייצאה אחרי למעקב הנחיות
+ קופתחוליס ואכילה עיטון הרגלי

בגיל השתייה חטיבות
+ קופתחולים המבוגר

* * חוות מתכוני
^ קופתחולים הבריאות

+ והרסות אטל בגיל נכון אכול
* לפנסיונרים המבוגר

 . + י
התזונה עקרונות

+ הבריאות מטרד הנבונה
כילית יתפיצה + בתזונה עקרונות

+ הבריאות מטרד נבונה
כללי" י"פיצי. + """" + למתנ"0י0 החברה טיםלבלקטט

למעורבות פרויקט תיאור +
בתחומי המתנ"ס באמצעות קהילתית
הרגלי עי0ון, הגופנית, הפעילות

אכילה. + האורקולי המרכז  לקשיט לב 0י0

"י'5"' בעי^"יר?סרהט?יהייייי + + ^יי"יי"
האורקולי המרכז בגיל נכונה תזונה

הנחיה דף + שקופיות סידרת + הבריאות ימ(יי המביגי
קביונתי ייייו הבחירה הבריאות,

",""■" ""יניבי0י0" ^הי'ת;";""3'^
בעלי לאנסים עצמי ללימוד חוברת וטינוי בריאה
יהטתמט יצי' טוביי קייאה יכולת אכילה מנחה.הרגלי עם קבוצתית בעבודה בה

הטליטי הגיל לקראת
+ + לפנסיונרים הרטות נכונה" "תזונה 

כיי'" יתפוציי + "חוק . הזהב גיל יפי
התאמה בתזונה: הזהב

+ + זהב דפי """""
כללית לתפוצה + . 33 ~



1 1 החומר מתכונת היעד! ואוכלוסיית ~ 1

ייחודי 1 דף (בתוך מאמר לקהל למדריכים
והערות בחומר המימוש סרט|לקשישים|אופו | חוברת|שקופיות |מידע חוברת) או הרחב|ספר | ולמרצים | המפיק ן 0 ו הפרס שם

צוות בהדרכת לאחיות תדריך + + הבריאות ומשדד אשל בגיל תזונה בעיות
משפחה. ובני מטופלים הזיקנה

בגיל תזונה הערכת
" + + הבריאות ומשרד אשל הזיקנה

תזונה קשישים:
בקבוצה להנחיה תדריך + ♦ + הבריאות משרד מאוזנת

תכנית לפיתוח מנחים קווים לתכנית מנחים קווים
התערבות + + + הבריאות משרד קשישים בקרב תזונה

; תזונה על ספרים
שקמונה הוצ' זוהר, עזרא פרופ'  ומזונו האדם

העברית האוניברסיטה מאגנס, י.ל. ע"ש ספרים הוצ1 גוגנהיים. י.ק.  האדם תזונת

דיאטה הנושא: .2

והרופא האחות עלידי לחלוקה ♦ + קופתחולים לרזון דיאטה
הרצאה אחרי או לדיאטה לנזקקים

לאנשים לדיאטה המלצות
" + + קופתחולים משקל עודף עם

* ■* + קופתחולים הכיסאות" "בין דיאטת
הרופא או האחות עלידי לחלוקה י רזון לדיאטת מתכונים
הרצאה אחרי או לדיאטה לנזקקים חוות  ולאיכות

* + קופתחולים הבריאות

שומנים להפחתת דיאטה
" ■■+ + קופתחוליס בדם

תזונתי לטיפול הוועדה המלצות (פרק + הבריאות משדד התזונתי הטיפול
למניעת הישראלית האגודה של בחוברת) הישראלית והאגודה סוכרת בחולי

סוכרת ♦ + לסוכרת

והרופא האחות עלידי לחלוקה + * קופתחולים לסוכרת דיאטה
הרצאה אחרי או לדיאטה לנזקקים

התזונה עקרונות
" ■  ♦ . * קופתחולים ים כרתי לסו הנכונה

? ♦ + קופתחולים מלח דלת דיאטה
בדם כולסטרול הורדת

■ . + , ■* קופתחולים דיאסניים באמצעים
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. 1 1 החומר מתכונת היעד! ואוכלוסיית
,_,_,, 1 ו 1 לדף (בתוך מאמר לקהל למדריכים! .,,"_ _,"^mt ^n, mrtttKn אןפו /^;Z.La | וה חוברת1טלזןפ, מלרע] | י^רת) *י תיחב|,,ר 1 וילדים ^^ ^^"

י דיאטני טיפול
. + קופתחולים בעצירות

והרופא האחות עלידי לחלוקה
הרצאה אחרי או לדיאטה לנזקקים . לאנשים תזונה המלצות

אולקוס בגלל טנותחו
י + + קופתחולים בתריסריון) (כינ

מזון תברואת הנושא: .3

+ . קופתחולים חולי מונע נקי מזון
אחרי או האחות עלידי לחלוקה

הרצאה. י למטפלי מזון תברואת
+ קופתחולים מזון

שקופיות בלוויית הרצאה חוברת * *
טיל זיהומיות מחלות

+ קופתחולים המעיים
למרצה רקע חוברת + + ■

+ * הבריאות מטרד חולי מונע נקי מזון
סידרת על להסברה עזרה חוברת * *
טל "היגיינה בנושא (לצרכנים)השקופיות במזון" טיפול

+ הבריאות משרד והצרכן המזון היגיינת
כללית להפצה ♦

+ הבריאות משרד במקרר הנכון השימוש
כללית להפצה *

גופנית פעילות הנושא: .4
גופנית פעילות

+ צ.ב.ר. ולקשיש למבוגר
הרצאה אחרי או כללית להפצה + +

+ צ.ב.ר. נרוץ בואי
הרצאה אחרי או כללית להפצה

+ צ.ב.ר. לאשה גופנית פעילות
הרצאה אחרי או כללית להפצה +

גופנית, פעילות
+ צ.ב.ר. ובריאות משקל שומן,

הרצאה אחרי או כללית להפצה *
גופנית פעילות

+ צ.ב.ר. שבוע בסוף
הרצאה אחרי או כללית להפצה +

+ צ.ב.ר. נופש משחקי
הרצאה אחרי או כללית להפצה +

^ צ.ב.ר. להנאה שחייה
הרצאה אחרי או כללית להפצה *

+ צ.ב.ר. לאשה עצמית הגנה
הרצאה אחדי או כללית להפצה +
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1 החומר מתכונת היעד! ואוכלוסיית
ייחודי 1 1 1 דף 1 (בתוך מאמר לקהל למדריכים

והערות בחומר השימוש אופן סרטןלקשישים ן חוברת)|מידע|חוברת]שקופיות או הרחב|ספר | |ולמרצים המפיק | הפרסום שם

בכדור תנועה
הרצאה אחרי או כללית להפצה ♦ + קופתחוליס ולבידור לבריאות

ופעילות כושר
הרצאה אחרי או כללית להפצה + + קופתחולימ גופנית

בעלי לאנשים עצמי ללימוד חוברת . הבחירה  בריאות
להשתמש רצוי טובה. קריאה יכולת + + הפתוחה האוניברסיטה 3 יחידה בידיך.

מנחה עם קבוצתית בעבודה בה

 השלישי הגיל לקראת
כללית להפצה + ♦ + לפנסיונרים הרעיות גופנית" "פעילות

י . והרשות אשל "ספורט  בריא להיות
כללית להפצה + + ♦ לפנסיונרים ותנועה"

קבוצתי לדיון הנחיה דף + סרט + + + האורקולי המרכז  לקשיש לב שים
עישון, תזונה,
גופנית פעילות

קהילתית למעורבות תכנית + + + למתנ"סים החברה  לקשיש לב שים
המתנ"ס באמצעות . עישון, תזונה,

גופנית פעילות
קבוצתי לדיון הנחיה דף + סרט + + + האורקולי המרכז פעיל להיות

למתנ"סים החברה
הספורט ורשות

האורקולי המרכז חיוכים
קבוצתי לדיון הנחיה דף + סרס + + + סרט של (תרגום

אמריקאי)

האורקולי המרכז גדי עין מחנופש
קבוצתי לדיון הנחיה דף + סרס + + * למתנ"סים והחברה

הישראלית הטלוויזיה וגרציה סמי
קבוצתי לדיון הנחיה דף + סרס + + ♦ במרכז (נמצא

האורקולי)
קבוצתי לדיון הנחיה דף + סרט + + + האורקולי המרכז תמיד לרקוד

האורקולי המרכז "זהב" להקות
קבוצתי לדיון הנחיה דף + סרט + + + למתנ"סים והחברה

3§■



 1 ן החומר מתכונת היעד] (אוכלוסיית 1

וינגייט מכון הוצי תמיר, חיים  טובה שיבה לקראת

י".. י ■"<. ■.>." יי "^.".י;;;^;,';,;;.;"' "™<■"". ■," ';;;™,'";<;

עימון הנושא; .5

 לעשן לא או לעשן 

+ קופוזחולים הבעיה זו
ט7זיפ,ןת מעיכ11 + הרצאות "יבי" * * + קופ"הולי0 בקבוצה היהיר

היצאה חיבי1ז + הטבק עשן נזקי
+ הבריאות משרד מעשנים שאינם לאנשים

ובערבית) (ב'נגי'" כייית יה8צה * הכפוי העישון נזקי
כייית יי'"" * + הסיגריה לך גורמת מיוע

באגודה נוסף חומד כללית. ל"," +  + הבריאות משיר לס"רחורת הראשונה
עי0יי למניעת נהנה אתה מדוע

+ הבריאות משרד הסיגריה? בעישון
כליית יהפצה *  לקשיש לב עישון,0ים תזונה,

+ האורקולי המרכז גופנית פעילות
קבוצתי ו יי'י יי* + סיט * *  לקשיש לב עישון,טי0 תזונה,

על_ קחייתי" "",""* תכני" + + למתנ.0י0 החברה גופני" פעילות
'ייימתנס + לפנסיונרים הרשות בריא להיות

+ ם יני וא0ל מעישון גמילה
כליית להפצה * בריאות? או עישון

למלחמה האגודה כיצד בידר! בסרטןיביייי לעשן להפסיק
כללית להפצה . ■ 
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1 החומר מתכונת היעד! ואוכלוסיית "חודי1 | 1 1 |דף (בתוך מאמר לקהל למדריכים!
והערות בחומר השימוש סרטןלקטיטים|אופן | ות ו1וקופי חובדת| ]מידע| חוברת) או הרחג|ספר | ולמרצים 1 המפיק 0 ו הפרס שם

למלחמה האגודה לסיגריות! "לא" אמרו
"לב ואגודת כלליתבסרטן להפצה + + לב" אל1

עישון למניעת באגודה יש ולקהל למדריכים נוסף חומר *

.■;., . ■ ■ \ . י  י ן: עיטו על ספרים
"הגות" הוצאת לדר, סוביה דייר  לצמיתות מהעישון להשתחרר כיצד

תרופות הנושא: .6

הנכון כלליתהשימוש להפצה * + הבריאות משרד בתרופה
י .' .י , נכון לשימוש עקרונות

■ כללית להפצה + + קופתחולים בתרופות
._._._ ■ והרשות אשל  בריא כללי"להיות להפצי + ♦ + לפנסיונרים תרופות

"מנע  הזהב גיל דפי
כללית להפצה + + + ^ ^ הנכון מהלות^השימוש

■■■.. . (מאי טימוטית תרפיה
הרפ1אי לצוות ♦ ♦ * קופתחולים 6ב8א)וכלו;י:י,י"זקנה"תי

(דצמבר שימושית תרפיה
גומלין "תגובות  (87

היפואי לצוות ♦ . . ♦ קופתחולים בקעיישיס" חומריינ"ו"
והרופא האחות עלידי להפצה * . י קופתחולים ומזון תרופות
הרצאה אחרי או לחולה אישית . ; ......

,, י . .  י כללי  אנטיביוטיקה
, + . ♦ קופתחולים הנכון השימוש

,, , . .^ משככות תרופות
, . * . 1 _י קופתחוליס כאבים

 ♦ ♦ קופתחולים ושינה הרגעה תרופות
בעלי לאנשים עצמי ללימוד חוברת הבחירה  בריאות
להשתמש רצוי טובה. לויי™ יכולה "האם 4 יחידה

מנחה עם קבוצתית בעבודה בה ± + הפתוחה האוניברסיטה הפתרון" הן תרופות
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 1 | החומר מתכונת היעד "חודיאוכלוסיית /~~~ 1 | לדף (בתוך מאמר לקהל למדריכים
והערות בחומר השימוש סרמ|לקשישים!אופן | ות שקופי חוברת| |מידע| חוברת) או הרחב|ספר | ולמרצים | המפיק 1 הפרסום שם

והסכנה הברכה
n1,c,1pw בלווייי1 י1רצאה חןברת +  * קופתחולים ""יי13"
שקופיות יית ו בלי הרצאה חוברת + ^ ♦ קופ"חולים בתרופות "ימי"

הנכון השימוש
קשישים בקבוצת להנחיה תדריר * . * הבייאית משיי בתייפית

. _ י. * + ומשרד אשל לזקנים: תרופות
""* ,X,a?""יי" Ja,JJ + * הבריאות מבחינת משפחה.בעייתיות ובני מטופלים בבית תרופות נטילת

שיטות ובמוסד.
התמודדות

כלליים, לרופאים ן ו די דף + סרט + + האורקולי המרכז "'י מיניו
מחלקות ורופאי כירורגיס

לרופאים ופסיכיאטריות, פנימיות
בקהילה לאחיות גריאטריים,

כירורגיות פנימיות, ובמחלקות
וגריאסריות

+ . ♦ האורקולי המרכז בתרופות נכון שימוש
,ns,a(7 ין.יין הנחין. יף + סרס הבריאות ומשרד

תאונות מניעת הנושא: .7

. ___ * + הבריאות משרד בית תאונות קשישיםמניעת בקבוצת להנחיה תדריך + ♦
התערבות לתכנית דגם

תכנית י0י"יח ..""^ + + + _,_ ^ בקרב תאונות למנ;עת

שקופיות + הרצאה חוברת + + ♦ קופתחולים בבתינו הבטיחות
^J)y בהדרכת לאחןי, תדריך + * + ואשל הבריאות משרד של הפיזי בטחונו

משפחה ובני מטופלים י7 1

ןהדגמןת הנח,ית עס חוברת + + + קופ"חולים למתקשים רחצהבטוחה
ולמספלים למוגבלים בתנו^ה

הרצאי. אחרי אן כללית להפצה + + + והרשות אשל בבית תאונות מנע
לפנסיונרים

הרצאה אחרי א, כללית להפצה ♦ + קופתחולים תאונות מניעת
הרצאי. אחרי אי כלליון להפצה * ♦ קופתחולים כוויות למנוע כיצד
הרצאה אחרי או כללית להפצה ± + קופתחילים הרעלות למנוע כיצד
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| | החומר מתכונת היעד! |אוכלי0יית
ייחודי 1 1 1 "דף (בתוך מאמר לקהל למדריכיס

והערות בחומר השימות או3ן לקשישים סרט | חוברת)|מידע|חוברת]טקופיות או הרחב|ספר | |ולמרצים המפיק | הפרסום שם

הרצאה אחרי או כללית להפצה + + קופתחולים נפילות למנוע כיצד
הרצאה אחרי או כללית להפצה + + קופתחולים פציעות למנוע כיצד
הרצאה אחרי או כללית להפצה + י + קופתחולים המבוגר לגיל מידע דף

תנועה לבוט, (חימום,
תזונה)

קבוצתי לדיון הנחיה דף + סרס + + ♦ האורקולי המרכז בבית תאונות מניעת
הבריאות ומטרד

(מטסרה  בטוח ותר י
קבוצתי לדיון הנחיה דף + סרס + + + האורקולי המרכז מיגון) ואמצעי

 הזהב גיל דפי
בבית", "בטיחות

כללית להפצה + ♦ + זהב דפי בחוץ" "בטיחות
 הטליסי הגיל לקראת

י .* . ובחוץ" בבית "בטיחות
כללית להפצה + + + לפנסיונרים הרטות לגנב" קוראת "פירצה

והרטות אטל הכביט את עבור
הרצאה אחרי או כללית להפצה + ♦ לפנסיונרים בביטחר.

 השליטי הגיל לקראת
"נהיגה כביעי", "לחצות

כללית להפצה + + ♦ לפנסיונרים הרטות המבוגר" בגיל

הדם וכלי הלב מחלות הנוטא: .8

הדם, וכלי הלב מחלות
. שקופיות + הרצאה חוברת ♦ + + קופתחולים ומגיעתן גורמיהן

כללית להפצה + + קופתחולים לב התקף סכנת מנע
להרצאה +כרזה ♦ קופתחולים לב התקף סכנת מנע

וזקופיות + הרצאה חוברת ודפדפת + + איסכמית, לב תמונותמחלת דפדפת + תמונות חולים קופת בה והטיפול התהוותה
טקופיות + הרצאה חוברת + + + קופתחולים לב במחלות הטיפול

כללית להפצה + + קופתחולים שלך הוא הלב

■ י מחלות למנוע כיצד
ובערבית) (בעברית כללית להפצה + + הבריאות מטרד כליליות? לב
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1 1 ר מ ו ח ה ת נ ו כ ת מ היעד ת י וסי כל או 1 ייחודי1 | ך 1 ["דף (בתוך מאמר לקהל למדריכים!
והערות בחומר הקימוט אופן סרטןלקשישים | חוברת)ןמידע]חוברת|שקופיות או הרחב|ספר | ולמרצים [ המפיק | הפרסום שמ

לב" אל "לב אגודת לב מחלות של מניעה
כללית להפצה + + הרפואה וחיל

לב" אל "לב אגודת לבריאות בכיף הליכה
. כללית להפצה + ♦ יילב

לב" אל "לב אגודת בין הסמוי הקשר
כללית להפצה ♦ + לבריאותך נכונה תזונה

לפנסיונרים חרוזות  בריא להיות
כללית. להפצה + + + ואשל העורקים" "הסתיידות

ושיקום אשפוז במסגרות לצוותים (אחרי קדימה לצעוד
קשישים, עם לעובדים במתנ"סים, + + + האורקולי המרכז (CVA התקף

י י הכשרה למסגרות
אגודת בשאון "פעימות"

מקצוע לאנשי + + לב" אל "לב אגודת ישראל" לב אל "לב

יתרלחץדם הנושא; .9
שקופיות + הרצאה חיברת + + ■ ♦ קופתחולים יתרלחץדם

או הרופא עלידי אישית לחלוקה מחלה  יתרלחץדם
הרצאה ואחרי האחות + ♦ קופתרוולים לטיפול הניתנת

ליתרלחץדם: תרופות
אסידורקס, אלדקסין,

אפרסולין,
ן, יפרסו ורמו נ

דרלין, אלדומין,
לחולה אישית המחולקים מידע דפי דיוריל, אלפאפרס,
סוג לפי האחות או הרופא עלידי קאלוריל, סרסיקוד,

התרופה ♦ + קופתחולים איזמלין
והרשות אשל  בריא להיות

כללית להפצה + ..■ + לפנסיונרים גבוה" "לחץדם

סוכרת הנושא; .10

תזונתי לטיפול הוועדה המלצות חומר כולל הבריאות משרד התזונתי הטיפול
למניעת הישראלית האגודה של ייחודי הישראלית והאגודה סוכרת בחולי

סוכרת לקשישים + ♦ לסוכרת
שקופיות + הרצאה חוברת + + + קופתחולים בה והטיפול הסוכרת
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 ~ 1 1 החומר מתכונת היעד! ואוכלוסיית *

ייחודי 1 חף (בתוך מאמר לקהל למדריכים!
והערות בחומר השימוע אופל לקשישים סרס | ות שקופי חוברת| מידע| | חוברת) או הרחב|ספר | ןולמרציס המפיק הפרסום pin

צוות: בישיבות לדיון נושא + קופתחולים סוכרת
סוכרתיים של גילוי על חומר

הראשוניות, במרפאות המטופלים
אחריהם והמעקב בהם הטיפול

או הרופא עלידי אישית לחלוקה ♦ + קופתחולים סוכרת
הרצאה אחרי או האחות

" + של עצמית הזרקה
+ קופתחולים אינסולין

שקופיות + הרצאה חוברת ♦ +
+ קופתחולים לסוכרת דיאטה

אחרי להפצה או אישית לחלוקה +
הרצאה ♦ קופתחולים לסוכרת דיאטה

" ♦ וגה התז נות עקרו
+ קופתחולים לסוכרחיים הנכונה

אחר* להפצה או אישית לחלוקה
הרצאה + המחלה הסוכרת,

+ קופתחולים בה והטיפול
של מבעיות לסובלים הדרכה חוברת + לגפיים♦ דם אספקת ♦ קופתחולים ברגליים הטיפול

כללית להפצה +
* + והרשות אשל  בריא להיות

לפנסיונרים "סוכרת"

סרטן הנושא: .11

שקופיות + הרצאה חוברת + + בסרטן, להילחם אפטר
♦ קופתחולים מסרטן להירפא אפשר

כללית להפצה + למלחמה האגודה בריאים לחיים כללים
+ בסרטן הסיכון ולהפחתת יותר

בסרטן לחלות

כללית להפצה + למלחמה האגודה לדעת שרצית כמה כל
♦ בסרטן העזת ולא הסרטן על

לטאול

כללית ליהפצה + למלחמה האגודה העוד של עצמית בדיקה
+ בסרטן חייך את להציל עשויה

כללית להפצה + למלחמה האגודה  הגס המעי גידולי
+ בסרטן מוקדם ואבחון מניעה
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1 1 החומר מתכונת היעד! ואוכלוסיית 1

יירוודי 1 דף (בתוך מאמר לקהל למדריכים!
והערות בחומר הקימוט אופו לקשישים סרט ות שקופי חוברת] ]מידע| חוברת) או ספר הרחב ולמרצים המפיק ס ו הפרס שם

למלחמה האגודה כיצד  נכון שיזוף
כללית להפצה ♦ + בסרטן

והרשות אשל  בריא להיות
כללית להפצה + ■ * * לפנסיונרים "סרטן"

למלחמה האגודה לקהל נוסף חומר
בסרטן ולמדריכים

והמן הפה בריאות הנושא: .12

כללית להפצה ■ ♦ ♦ הבריאות משרד השיניים מרופא איגרת
מונעת נכונה תזונה

הרצאה אחרי או אישית לחלוקה + ♦ קופתחולים השיניים הרס

דפדפת מונעת נכונה תזונה
להרצאה או אישית להדגמה תמונות .+ קופתחולים השיניים הרס

על לר ידוע מה
הרצאה אחרי או אישית לחלוקה .+. ♦ קופתחולים חניכיים מחלות

הפלואוריד חשיבות
הרצאה אחרי או אישית לחלוקה . + ♦ קופתחולים השן לבריאות
קבוצתי לדיון הנחיה דף + סרט + + + האורקולי המרכז הזקן של השן בריאות

הבריאות ומשרד

הרצאה אחרי או אישית לחלוקה .*. ■ ■♦ קופתחוליס הפה להיגיינת עזרים
או הרופא עלידי אישית לחלוקה ♦ ♦ קופתחולים יסודי טיפול לקראת

האחות בחניכיים

או הרופא עלידי אישית לחלוקה + ♦ קופתחולים שן עקירת לקראת
ת ו האח

והרשות אשל  בריא להיות
כללית להפצה + ♦" ♦ לפנסיונרים בשיניים" "הטיפול

(בהכנה) קבוצתית להדרכה מערך + ♦ + הבריאות משרד והשן הפה בריאות

והרגל הגב בריאות הנושא; .13

שקופיות + rmsin חוברת ♦ + + קופתחולים תחתון גב כאבי
או הרופא עלידי אישית להפצה בריאות על נשמור כך

הרצאה אחרי או האחות + + קופתחולימ הגב
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החומר מתכונת היעד! |אוכלוסזית ייחודי1 [דף1 (בתוך מאמר לקהל והערותלמדריכים! נחומר המימוש אופן לקשישים! סר0| | מידעןחוברת|שקופיות חוברת)1 או ספר הרחב ןלמרצים ר,מפיל|

כללית להפצה על נשמור ♦כיצד + הבריאות משרד נכונה יציבה
קבוצתי ו י לדי דף + סרס + + ♦ האורקולי המרכז של הרגל בכף הטיפול

הזקן
(בהכנה) קבוצתית להדרכה מערך + +

' ' * + הבריאות משרד ברגליים נכון טיפול

עור הנושא: .14
צוות, בהדרכת לאחות תדריך

משפחה ובני מטופלים ומשרד אשל של בעורו טיפול
+ הבריאות הזקן

כללית להפצה + והרשות אשל "עור  בריא להיות
♦ + לפנסיונרים וקמטים"

שתן במתן הפרעות הנושא: .15
צוות, בהדרכת לאחות תדריך

משפחה ובני מטופלים + + הבריאות משרד מתן על שליטה אי
+ ואשל זקנים אצל השתן

שקופיות + הרצאה חוברת הערמונית הבלוטה
+ קופתחולים (פרוסטסה)

או הרופא עלידי אישית לחלוקה
הרצאה אחרי או האחות השתן שלפוחית דלקת

■ + קופתחולים נשים אצל

 הזהב גיל דפי
0תן במתן "הפרעות
הערמונית והגדלת

כללית לו.פצה המבוגר", הגבר אצל
* ♦ זהב דפי מבוגרים" "הרטבת

 בריא להיות
לפנסיונרים הרשות "איבוד "הערמונית"

♦ ואשל בשתן" השליטה
הרפוא, לצןות בזקן הטיפול

f, ♦ ♦■ קופתחולים השתן" בהטלת "הפרעות

אחות או הרופא עלידי לחלוקה הטלת על שליטה *אי + קופתחולים מבוגרים אצל שתן
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 1 | החומר מתכונת היעד! ייחודיאוכלוסיית 1 1 1 רדף (בתוך מאמר לקהל למדריכ>ס|
והערות בחומר הקימוט אופו ללהיטים] 0ר0| | חוברת)|מידע!חוברת]טקו3יות או הרחב|0פר | ולמרצים | המפיל, 1 הפרסום טס

(גאוט) טיגדוו הנוטא: .16

האחות או הרופא עלידי לחלוקה + ♦ קופתחולים . 0יגייו

(אוסמיאופורוזלס) העצמות טחיף הנוטא: .17

לפנסיונרים הרטות  בריא להיות
כלל,ת להפצו. + ♦ ואטל "אוסטיאופורוזיס

"על  הזהב גיל דפי
מהעצמות סידן בריחת

כלליין יהפצה + ♦ ♦ זהב דפי לעצירתה והדרכים

(ארתרימיס) טיגרון הנוטא: .18

לפנסיונרים הרטות  בריא להיות
כילית ל""" + + * ואטל *י"יי0יס

נטימה דרכי מחלות הנוטא; .19

.^ * + קופתחולים וטפעת ותהצסננות וזקופי + הרצאה חוברת ♦ ■♦
לדעת טכדא' דברים

כללית להפצה ♦ קוםתחולים וטפעת הצטננות על
לפנסיונרים הרטות  בריא להיות

כלי,ת להפצה + ♦ ♦ ואטל וקוד חום "עתי.

עצירות הנוטא: .20

או אחו" עלדי איטית לחלוקה * ♦ קיפ"חולים  עצ'יית
הרצאה אחרי או רופא

,, + + קופתחולי0 דיאטנ' טיפול
בעצירות

טחורים הנוטא: .21

,, + + קופתחולים טחורים



1 החומר מתכונת היעד] ייחודיואוכלוסיית 1 1 1 [דף (בתוך מאמר לקהל למדריכים
והערות בחומר השימוש אופו לקשישים! סר0| | חוברת)1מידע|חוברת|שקופיות או הרחבןספר | ולמרצים | המפיק 1 0 ו הפרס מם

(אולקוס) בתריסריון כיב הנוטא: .22

או אחות עלידי אישית לחלוקה בתריסריון כיב
הרצאה אחרי או רופא + + קופתחולים (אולקוס)

ם לאנטי תזונה המלצות
* + + חולים קופת אולקוס בגלל טנותחו

החוטים הנושא: .23

אצל בחושים ירידה
צוןת בהדרכת לאחות תדר,ר הבריאותי מטרד ריח (ראייה, הזקן

מ"פחר1 ובנ, מטופל,ם + + + ואשל שמיעה) מישוש, טעם,
והרשות אשל  בריא להיות

כילית להפצה + ♦ * לפנסיונרים "השמיעה" "העיניים",
 השלישי הגיל לקראת

כללית להפצה + + + לפנסיונרים הרשות המבוגר" בגיל "נהיגה
,.בוצת, לדיוו הנחיה דף + סרט האורקולי המרכז וראייה טמיעה בדיקת

(בהכנה) + + ♦ הבריאות ומשרד לקשישים

הזיכרון הנושא: .24

והרשות אשל  בריא להיות
כליית להפצה + + + לפנסיונרים "הזיכיוו

 הזהב גיל דפי
כללית להפצה + + + זהב דפי שלך" "הזיכרון
כללית להפצה + ידיעון + לפנסיונרים הרשות גיליון החדש, וגיל"הגיל "זיכרון  30

בטינה הפרעות הנושא: .25

צוות, בהדרכת לאחות תדר,ר הבריאות משרד אצל בטינה הפרעות
מטפחה ובני מטופלים + + ♦ ואשל זקנים

 הזהב גיל דפי
אצל שינה "הפרעות

כלל,ת להפצה + + + זהב דפי קשישים"
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1 1 החומר ח נ ו כ ת מ היעד! ואוכלוסיית ייחודי1 1 1 1 |"יף (בתוך מאמר לקהל למדריכים!
והערות בחומר השימוט סרמ|לק0ישיס|אופן | ות 0קופי חוברת| ןמידען חוגרת) או הרחב|0פר ן ולמרצים | המפיק | 0 ו הפרס שמ

מיני ותפקוד המעבר גיל הנושא: .26

שקופיות + הרצאה חוגרת + +  + קופתחולים (תקופת נוסף שלב
המעבר)

למרצה רקע חוברת + + קופתחולים (תקופת נוסף שלב
. ■ המעבר)

והרשות אטל  בריא כלליתלהיות להפצה ♦ ♦ ♦ לפנסיונרים המיני" "התפקוד
,  הזהב גיל דפי

הזהב", "גיל
בגיל האדם "מיניות

.. כללית להפצה + ♦ + זהב דפי הזהב"
המקצועיים לצוותים מומלץ האורקולי המרכז בגיל ומין אהבה
♦ הזיקנה בנוסא העוסקים + + + סרט של (תרגום המבוגר

קבוצתי ליייו דף הולנדי)
קבוצתי לדיון דף + סיס + + ♦ האורקולי המרכז רומנטי הוא גיל כל

לאנשים עצמי ללימוד חוברת + ♦ הפתוחה האוניברסיטה הבחירה בריאות,
סובה. קריאה יכולת בעלי . י 7 יחידה בידיך.

שלך" ו המי "חיי

בדידות הנושא; .27

 השלישי הגיל לקראת
אלמנות, בדידות,
תשישות, ישישות,
ביטחון כפייתיות,

כללית להפצה + ♦ ♦ לפנסיונרים הרשות עצמי ודימוי עצמי
ומוות אלמנות על סרטיס יש האורקולי במרכז *

■ 1.
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■ 1 | החומר ת י~7 כ ת מ היעדן ואוכלוסיית ייחודי1 1 1 1 [דף (בתוך מאמר לקהל למדריכיס!
והערות בחומר השימוש 0רט|לקשישים!אופו | חוברת)|מידע|חוברת1שקופיות או ספר הרחב| | |ולמרציס [המפיק הפרסו11 שם

ויצירתיות פנאי הנושא; .28

 השלישי הגיל לקראת
י מהעבודה, פרישה

כללית להפצה + + + לפנסיונרים הרטות התנדבות לימודים,
 הזהב גיל דפי

פריסה הפנאי, תכנון
לימודים, מהעבוד,

כליית להפצה + ■ ♦ זהב יפ> מ0חקים
בהתנדבות. בחברה, ביצירה, זקנים מעורבות על לפרישה, הכנה על רבים סרטים יט האורקולי במרכז *

בית ומיפול שיקום הנוטא: :29

קבוצתי לדיון דף נלווה
האורקולי המרכז (הפעלה פריורי שיטת
סרט טל (תרגום כרוניים חוליס .של + + + אנגלי) במוסד)

עם האורקולי המרכז בית ביקור
לעבודה ה"ס י ב

סוציאלית
דף נלווה ל0רס לעו.0. מומלץ באוניברסיטת

קבוצתי לדיון + + ♦ אביב תי
האורקולי המרכז מטופלים קשישים

מטפחה בני לטיפול דוגמאות 14 ln י""!י"נ111, בבית"י" 0,עיד, בקשיט + + + ♦ אנגליים) סרטונים
ביין מ0פלי חמיכזהאייקיל אחרון לבלוב

לדיון דף ♦ בקשישים המטפלים לסרט עברי (תרגום
קבוצתי + + * ( אנ*י

העיבד,0 סמר.מקצועיי0 להדרכ" עם האורקולי המרכז נטפל כיצד
לדיון דף + ומשפחות זקנים עם + + ♦ אס **ודת . .■ . ,. ■

קבוצתי.
המשפחה בני הדרכת

והמוסד אשל בזקן המטפלים
הנחיה חיבית \^™ ^ + + י * . ♦ לאומי לביטוח בבית המוגבל
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1 | החומר מתכונת היעד! ייחודיואוכלוסיית * * 1 [דף (בתוך מאמר לקהל למדריכים!
והערות בחומר השימוש לקשישים|אוםו סר0| | ות חוברת1שקופי |מידע1 חוברת) או הרחב|ספר | [ולמרצים ע^15ק הפיסים "

+ + קופתחולים בזקן עלהטיפול ולאחות לרופא רקע חומר + +
בזקן טיפול

* 4 הבריאות משרד הקשיש לסיעוד הציבורתדרי'ף בריאות לאחות תדריך +
בחולה בית טיפול

או הרופא עלידי אישית לחלוקה . + קופתחוליס ממושכת אחריםבמחלה ם י למטפל ו למשפחה האחות +
ניתן  אנגלי סרט האהבה את התזכרי

קבוצתי לדיון דף נלווה יסיט במרכז להשגה
עם משפחה בני התמודדות י75" + האורקולי . אלצהיימר. מחלת + + ■ * ■

+ האורקולי המרכז קשישים אצל התערבות
ג0 ואולי מקצוע אנשי להדרכת * * * הבריאות ומשרד נפשי משבר בזמן

(בהכנה) קשישים מתנדבים . . ,

לנושא; הקשורים ספרים

, כרטא הוצ' אברמוביץ, ולאה כהן חמדה  נפש בתשושי המטפלות למשפחות מדריך
י י י" הפועלים. ספריית הוצ' קליין, איריס  אלצהיימר חולי למשפחות מדריך בגוף, בוגד כשהמוח

! . רפואיים טיפולים הנושא; .30 .■■

■ * * קופתרוולים וניתוח הידמה
אך אחות עלידי אישית לחלוקה

, רופא
 בזקן הטיפול

 . . . של מעקף "ניתוח
\ . ♦ ♦ קופתחולים הכלילי" העורק
,. הרטואי לצוות +

+ ♦ קופתחולים ירוד ניתוח לקראת
או אחות עלידי אישית לחלוקה (קטרקט)

רופא
+ + קופתחולים רטנגן צילום לקראת

4 ♦ קופתחולים בריום חוקו
*. + קופתחולים. לתרבית שתן בדיקת

+ + קופתחולים שן עקירת לקראת
יסודי טיפול לקראת

+ + קופתחולים בחניכיים
+ קופתחולים חיסונים

להרצאה (+כרזה)
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 1 | החומר מתכונת היעד ייחודיאוכלוסיית 1 1 1 [דף (בתוך מאמר לקהל למדריכים!
והערות בחומר השימוש סרט]לקשישים]אופו | חוברת)|מידע|חוברת|שקופיות או הרחב|0פר | ולמרצים | |המפיק ה3ר0וס שם

לבריאות חינוך הפעלת הנושא: :31
לבריאות חינוך

כללית לה0צה + + קופתרווליס בקופתחולי0
הסו* מן מפגשים

כללית להפצה + + קופתחולים היפוא'
לבריאות חינוך הפעלת

להפעלת שיטות 13 ובה חיברת ,,,.,. .,., לציית במרפאההמרפאר.י לבריאות חינון. + + קופתחולים יימיפאי1
 בריא להיות

.. שלך", ....."הרופא לפנסיונרים הרשות רפואיות "בדיקות
כללית להפצה ♦ ♦ * יא"ל טבטיגיה

לבריאות התחנה
ובערבית) (בעברית כללית להפצה ♦ + הבייאית משיי  יי""י'יי

. להנחיה תדריך
קביצית שי ילמנחים י"יייכי0 + + הבריאות משרד בקבוצה

הבחירה בריאות,
"שינוי  בידיך
"כיצד יכולתהרגלים", לבעלי עצמי ללימוי חימי הרגלים" לשנות

"יי" ^צ"י"י"מי""יי + . ♦ הפתוחה האוניברסיטה 4 '"'יה
לנ,היל למיצה רקע חוברת + סרט + ♦ ♦ קופ"חולים בחוטים המושכים

קבוצתי דיון
^ * הפתוחה האוניברסיטה הבחירה ,כול1ןבריאות, לבעל, עצמ, לל,מוד חומר + ♦ הפתוחה 8 יחידה  בידיך

טובה "יי™ ורופא "אתה
קבלת המשפחה",

_ " . הקהילה מן סיוע
י  חיים שנות "לקראת

יכילת לבעי. עצמ, ללינלןד חומר + + ♦ הפתיחה האוניברסיטה (בהכנה) מאוחרות"
עבודה רצויה סובה, קריאה

מנחה עם קבוצתית
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חומר להזמנת כתובות ג.

החומר לגבי זה בתחום העוסקים את ליידע היא הסקירה ממטרות שאחת כיוון
להשגת העיקריות הכתובות את לפרט לנכון מצאנו בו, השימוש את ולעודד הקייס

בסקירה: המוזכר החומר

.91010 ירושלים ,1176 ת"ד לבריאות, לחינוך המחלקה הבריאות, משרד

קופת של המחוזיות ההנהלות לבריאות, המחוזיות המחנכות כללית, קופתחולים
כללית. חולים

.91909 ירושלים ,13 וייצמן שד' ולקשישים, לפנסיונרים הרשות
.91034 ירושלים .3489 ת"ד הגיוינט, גבעת אשל,

..94188 ירושלים ,27 היסוד קרן רח' לקשיש, הנייד האורקולי המרכז
.91034 ירושלים ,3489 ת"ד הגיוינט. גבעת למתנ"סים, החברה
91130 ירושלים ,13087 ת"ד הגיוינט, גבעת ברוקדייל, מכון

ו

אביב. תל אביב, רמת ,39328 ת"ד הפתוחה, האוניברסיטה
.61332 אביב תל ,33311 ת"ד רענן), בריא, (צעיר, צ.ב.ר.

.44102 סבא כפר .38 ת"ד לב", אל "לב אגודת
.61200 אביב, תל ,20018 ת"ד ,91 החשמונאים רוו1 בסרטן, למלחמה האגודה

ירושלים. ,4131 ת"ד עישון, למניעת הישראלית האגודה
.61330 אביב, תל ,33023 ת"ד זהב, דפי חברת הזהב, גיל דפי
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סיכום

המודעות את משקפת בישראל, לקשישים לבריאות חינוך על זו, סקירה
הקשישים. אוכלוסיית בקרב מניעתית התערבות של לחשיבותה ביחס וגוברת ההולכת

כגון: יסוד, לשאלות תשובות במתן הצורך את מחזקת היא זאת, עם

בזיקנה? אפקטיבי לבריאות חינוך מהו 
בזיקנה? לבריאות בחינוך הכרוכות הסכנות מהן 

ישראל? כמו הטרוגנית בחברה לקשישים לבריאות חינוך כרוך במה 
בזיקנה? לבריאות בחינוך בעולם שנצבר הניסיון מתוך בארץ ליישם ניתן מר. 

בנושא? המעורבים הגורמים בין ושיתוף תיאום ליתר להביא ניתן כיצד 
הקשישים? בקרב לבריאות החינוך פעילות את ולהעמיק להרחיב ניתן כיצד 
הכשרה חומר הפקת מיומן, כוחאדם של ולהכשרה לחינוך הפעילות המשך

ובין ביןמקצועי קשר קיום תוך לבריאות, חינוך של תכניות וביצוע והדרכה
הרחב, בעולם זה בתחום מהנעשה ולימוד לנושא הקשורים הגורמים עלידי מוסדי
פעילות בהכוונת לסייע עשויים אלה כל  והערכה מעקב מחקרי ביצוע כדי תוך

כאחד. ולחברה לקשישים ומועילים, אפקטיביים למסלולים לבריאות החינוך
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ה1 גרפי ו י בל י ב
הערכה" מחקר  מונע לטיפול הנסיוניות "התכניות .1984 נחום. אליא, מדיניות.בן ניתוח תכנון, הערכה,  נב ל"אשל"). (מיגעו
בריאות בתחום המתנ"סים חברת למדיניות "הצעה .1987 למתגייסים. החברה

בריא." חיים אורח  הקהילה

"פעילי .1986 ב. פורטר, י., קולנדר, א., מיון, ד., מנקוטה, ד., חרמוני,
בריאותה", בקידום הקהילה למעורבות חדשנית שיטה של הפעלתה  בריאות

י"ב. חוב1 ק"י, כרך הרפואה,

של כללית סקירה  1985 לבריאות לחינוך "המחלקה .1985 כללית. קופתחולים
הפעולות".

למעורבות הציבור בריאות פרויקט  לב "שים .1985 ד. פרידן, ה., והרגלירסקין, העישון הגופנית, הפעילות בתחומי המתנ"ס באמצעות קהילתית
ישראל. וגיוינט העברית האוניברסיטה האכילה",

New York City Department for the Aging; New York Academy of Medicine.
1987. "Project Stay Well: A Health Promotion Program for Older
Adults".

University of Arizona, Department of Family and Community Medicine.
1986. "Project Age Well: A Teambased Approach to Community
Health Promotion for Seniors".

את הממיין בלוח 3 בפרק המופיעים הפריטים את כוללת אינה הביבליוגרפיה 1
בארץ. כיום הקיים לבריאות החינוך בתחום החינוכי החומר
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נוספים מידע מקורות

הבריאות. משרד לחינוך, המחלקה מנהלת  משה בן יוספה גבי

הבריאות. משרד הבריאות, קידום לנושא יועץ  תמיר דב ד"ר
הבריאות. משרד לתזונה, המחלקה מנהל  רשף אברהם ד"ר

כללית. קופתחולים לבריאות, לחינוך המחלקה ראש  אוליניק עמירם ד"ר
 שריר נורית לאופר, רות חזן, רות וייץ, לאה גולדשטיין, דליה ברקאי, עדינה

כללית. קופתחולים מחוזיות, לבריאות מחנכות
ולקשישים. לפנסיונרים הרשות מנהל  גפני אלחנן מר

אשל. קהילתיים, שירותים מרכז  למברגר יונתן מר

אשל. כוחאדם, ופיתוח הכשרה מרכזת  ציילאג דינה גב'
למתנ"סים. החברה הקשישים, לנושא ארצית אחראית  סתוי נורית גב'

לקשיש. הנייד האורקולי המרכז מנהל  יונס משה מר

האוניברסיטה בידיך", הבחירה  "בריאות קורס מרכזת  ברגמן נירה גב'
הפתוחה.

גופנית לפעילות במכללה ספורט ולרפואת החיים למדעי המחלקה ראש  שגיב ד"ר
וינגייט. מכון זינמן, ע"ש

מכון הולמו, טד ע"ש ולמדריכים למאמנים ביתהספר מנהל  קוגוס אילן מר
יט. וינגי

בסרטן. למלחמה האגודה לבריאות, לחינוך המחלקה מנהלת  זיו מירי גב'
הרגלי לעיצוב מכון  "תפנית" מנהל עישון, למניעת האגודה  לרר טוביה ד"ר

התנהגות.

ישראל".  לב אל "לב אגודת  הרן עמליה גב'
עישון. למניעת האגודה ירושלים; הציבור, לבריאות ביתהספר  כהן מבינה ד"ר

ירושלים. ואןליר, מכון  פרידן הלן ד"ר
ופיתוח. למחקר הלאומית המועצה  ליפסקי רחל ד"ר

ישראל. ג'וינט,  גולדברג אלן גבי
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ABSTRACT

In recent years there has been an expansion in the scope of
health education activities for the elderly. This process is part of a

general trend in Israel and throughout the world towards encouraging
the individual and community to undertake a healthy lifestyle, one

which prevents the development and aggravation of risk factors for
chronic illness, disability and early mortality. Health education is
one of the tools for developing, among both the healthy and ill
populations, an awareness of the importance of prevention. In addition,
it provides the knowledge necessary for choosing healthpromoting
behaviors and assuming personal responsibility for physical and mental
health.

Through health education for the elderly it is possible to
prevent the development and aggravation of risk factors among elderly
individuals, and to provide tools for coping with disabilities or
chronic illness.

This survey maps a significant portion of the current health
education activities in Israel, and classifies the written and

audiovisual materials available for use by the professionals and laymen

who implement such projects. It is hoped that the dissemination of
information on existing activities and materials will make their
utilization more effective and widespread.

Most of the educational material mentioned in the survey was

originally produced for the adult population at large, and only a small
portion was designated specifically for the elderly population ( 65+) .

The material is presented here as a single unit, both because in the
context of health education it is difficult to draw a precise boundary



between adulthood and old age, and because, in the absence of
alternative material, the adult educational material can also be

utilized in health education activities for the elderly.
Health education for the elderly currently takes place in the

context of ongoing medical care, in community frameworks for the
elderly and through the mass media. Programs are mostly focused on the
following areas: Proper nutrition and diet, exercise, proper use of
medication, prevention of falls and accidents, health of back and feet,
mouth and teeth, regular medical checkups and the importance of
following the directives of the medical staff.

The survey first describes the activities of the leading agencies
in the field of health education for the elderly, in the areas of
professional training, preparation of written and audiovisual training
and educational materials, and the development and implementation of
programs. These are the Ministry of Health, the General Sick Fund, the
Retirement Authority, ESHEL  the Association for Planning and

Development of Services for the Aged in Israel, the Israel Association
of Community Centers, the Mobile Audiovisual Center for the Elderly,
the Open University, the Wingate Institute, the Society for Cancer

Prevention, the Society for the Prevention of Smoking, and the "Heart
to Heart" Society.

The survey goes on to briefly describe four selected community

programs for health promotion among the elderly which include health
education components. These programs, chosen from a wide range of
programs in Israel and abroad, represent four different intervention
models:



1( A program designed specifically for health education among the
elderly, "Stay Well" in New York City;
2) A program for the promotion of overall health among the elderly,
"Age Well" in Tucson, Arizona;
3) A health promotion program for the elderly integrated into ongoing
communal activities, "Pay Attention to your Heart" in Jerusalem.
4) A program for activating volunteers for health promotion among tne
adult and elderly population, "Health Activists" in the Negev.

The survey concludes with a list of the educational materials
currently being used in Israel for training lecturers and for
distribution to the general public. The material is classified
according to topic, distribution source, target population and format.
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