
 

 

 "איכות חיים לכל תושב: "החזון
 

 חולון מקדמת בריאות

 בבתי הספר  , בגני הילדים

 ובקהילה 
 .אתגרים והצלחות בעבודה ברשות עירונית

 

 חולון  

 "עיר בריאה ומקיימת" 

 



 מטרת על
"בריאות ואיכות חיים לכל"מימוש החזון   

 

 מטרות אופרטיביות
 *ליצור -  סביבה נגישה לקיום איכות חיים 

 *לחנך -  לאורח חיים בריא ופעיל

 *להפוך - את הילדים לסוכני שינוי במשפחה וקהילה

 *להטמיע - נורמה התנהגותית  חברתית מקובלת

 *למנוע השמנה - בקרב ילדים



 "חולון עיר בריאה ומקיימת"

קידום בריאות   

י"גנ –גיל הרך   

"בשבילי הבריאות"  

בריא/ס ירוק "בי –ילדים   

"חולון מורידה טון"  

פספורט, " אחרי" –נוער   

 מבוגרים 

לי בר -כושר עם אור  

 גיל הזהב

 פנטק

קיימא-פיתוח בר  

גני סיפור -עיר ירוקה  

מתקני כושר וספורט   

 מרכז  מקדם בריאות

בשיתוף הכללית    

 מחזור 

גזי החממה/ זיהום אוויר   



 ביצוע 

 אגפים בעירייה 

 חברות בת 

 וגופים משתפי פעולה

  המערכת

 הבלתי פורמאלית

 המערכת 

 הפורמאלית



 גופים שותפים

 .  מחלקת הספורט ומנהל החינוך-עיריית חולון •

 הקצאת מרצים ולווי מקצועי לסדנאות-בית חולים וולפסון•

 "נאמני בריאות "מעקב גדילה ותוכנית  –צ "האגודה לברה•

 י"הערכה תוכנית קידום בריאות בגנ -משרד הבריאות •

 השתלמויות –משרד החינוך •

 תקציב   –מנהל הספורט •

 ים וגיל הזהב"צהרונים ומתנס –רשת קהילה ופנאי •

 .י אנשי מקצוע"לווי סדנאות לאורח חיים בריא ע -ח "קופ•

 

 



  משרד החינוך 

משרד הבריאות 

  משרד התרבות

 והספורט

משרד החקלאות 

שרותי בריאות טיפת חלב ח וולפסון"בי 



 פעילות גופנית מהפעילים% 

 הליכה 67.9

 התעמלות 26.0

 חדר כושר 21.8

 מכשירים בבית 8.6

 רכיבה על אופניים 8.2

 בחולון, מבצעים את הפעילות במתקנים ציבוריים    41.2%
 במסגרות פרטיות    39.2%
 מהפעילות מתבצעת מחוץ לעיר      12.2%

 בביתמבצעים את הפעילות       6.9%

 בחולון, מבצעים את הפעילות במתקנים ציבוריים    41.2%
 במסגרות פרטיות    39.2%
 מהפעילות מתבצעת מחוץ לעיר      12.2%

 בביתמבצעים את הפעילות       6.9%



 שמנות בילדים   -נושא לטיפול 

 
 

 שמנות בילדים בישראל היא מהגבוהות בעולם*
 

  ההשמנה בילדים גבוה מהממוצע הארצי%  בחולון 

 
 

הטיפול והמניעה צריכים להיעשות בילדות. 

 
 ביום' דק 60לד חייב להיות פעיל י•

 !!!!ויש לדאוג לכך – 
 



2012-2008 

 בשבילי  הבריאות" -י וצהרונים "גנ        "

 .יסודות התזונה והתנועה
 

 תזונה   "חולון מורידה טון " -בתי ספר יסודיים

 .נכונה ופעילות גופנית למניעת  השמנה
 

 להתנהגות בריאותית  תוכנית   - ב"בחט•
 

   כושר לקראת גיוס לבנים ולבנות - בתיכונים•
 

 

 

 במסגרות החינוך הפורמאלי  

 תוכניות להטמעת הרגלים בריאים
 



 

 

 

 

 

שיעורי שחייה ופעילות הידרותרפית לילדי  

 החינוך המיוחד  

 פ מחלקת פרט ורשת קהילה ופנאי  "שת*

 שחיית תינוקות וליווי התפתחותי

 פ מחלקת פרט וטיפת חלב"שת*

 מועדון הנכים ומועדון נאמן של חולון

 פ מחלקת פרט ורשת קהילה ופנאי  "שת*

 קידום בריאות הקשיש

 ,מרכזי יום לקשיש, פ מחלקת פרט"שת*

 רשת קהילה ופנאי    

 קידום בריאות העובד  : פיילוט

 פילאטיס במים

 פ מחלקת הספורט והפרט "שת*

 
 



 דשא סינטטי -" 'פיץ-מיני"מגרשי 

 מתקנים 3 –" מתקן ירוק "  

  הפעילויות במתקן:

חוגים מידי יום*  

טורניר עירוני*   

בימי חמישי " פספורט*"  

לבני נוער 24:00פתוח עד   

 "4 X   4" תוכנית חונכות * 

פתוח בשבת לקהילה   * 



תוכנית כושר עם 

לי בר-אור  

ניתן לפתוח  

קבוצות בכל מרכז  

 בעיר



מרכז עירוני מקדם אורח  

 חיים בריא לילדים

בשיתוף שרותי בריאות  

 כללית



 

 במסגרת הבלתי פורמאלית  

הרחבת ההיצע במתקנים  ומסגרות במטרה להעלות את שעור  

 צ  מגיל צעיר"המשתתפים בפעילות אחה
1/1/09 









 י והורים"ימי שיא  לילדי גנ

 חדר כושר

ומעלה 6מגיל   



'במיני פיץ  

 יוגה הורים וילדים

  י"גנ –ודו 'ג













 י משרד הבריאות  "הערכת התוכנית  בגנים ע

 ????  האם ניתן להסיק כי המגמה חיובית  

 י"דוגמא לשאלות משאלון להורים בגנ

 אחרי -יוני      לפני -ינואר                                                                  

 75.6%          67.5%                האם אוכלים בחוץ ירקות  או פירות•

            28.9%39.2%ג לפחות פעם בשבוע                               "פ•

 14.9%           23.9%ג                                            "לא עושה פ  •

 35.1%          23.4%ג משפחתית לפחות פעם בשבוע   "תדירות פ•

 54.4%           52.2%??                             ברגל  -כיצד מגיע לגן•

 89%            79.4%שבע רצון מהפעילות גופנית בגן                  •

 23.5%          10.1%                       ג"מוטיבציה של הילד לבצע פ•

 42.9%            52.8%נוהג לאכול ירקות מבושלים או טריים           •

 60%            51.7% שבע רצון מהתכנים בנושא תזונה                •



 מדידה והערכה

הערכה של משרד הבריאות   -י "גנ•

 באמצעות שאלונים ותצפיות

 י האגודה"ע BMIמדידות  -בתי ספר 

 לבריאות הציבור 

בשיעור    במסגרות בלתי פורמאליות•

 פעילים

 

 



 שם בית ספר

  

נבדקים מעל 

 95אחוזון 

נבדקים מתחת  

 כ תקינים"סה 5לאחוזון 

כ  "סה

 95%אחוז מעל אחוזון  נבדקים

אחוז מתחת  

 אחוז תקינים 5%לאחוזון 

 תקין תת משקל השמנה   תקין תת משקל השמנה

 82.43% 10.81% 6.76% 74 61 8 5 נאות שושנים ממד     

 84.00% 2.00% 14.00% 50 42 1 7 ישעיהו            .י

 85.15% 1.98% 12.87% 101 86 2 13 לוי אשכול           

 78.36% 8.96% 12.69% 134 105 12 17 בן גוריון            

 87.40% 3.15% 9.45% 127 111 4 12 אשלים                

 83.17% 4.95% 11.88% 101 84 5 12 שרת                 

 83.33% 0.00% 16.67% 12 10 0 2 תת מפי עוללים        

 88.24% 3.36% 8.40% 119 105 4 10 ניצנים              

 79.73% 5.41% 14.86% 74 59 4 11 אמירים              

  

כ"סה  222 89 1666 1977 11.23% 4.50% 84.27% 

 ' מתלמידי כיתות ג( חלק) נתוני גדילה של 

 ט בתי הספר המודגשים הם באותה בשכונה"ל תשס"שנה -בעיר חולון 



שעור  העשרה  בחדר 

'תלמידי כיתות ה -כושר  

ס משה שרת בחולון"בי  



 

 

 "ערך בריאות חודשי"
 בוקר טוב בריא  

 באמירים

 ג  "בהנחיית המורה לחנ

 וצוות בית הספר



ימי בריאות  -בקהילה   

  דצמבר -עובדי העירייה *



 נאמני בריאות בבית ספר אשלים

 בהנחיית  האגודה לבריאות הציבור והמורה לחינוך גופני  

  2009השקת התוכנית באשלים דצמבר 

"אמנת נאמני בריאות"חתימה  על   

 מנהל וצוות בית הספּר תזונאית ופסיכולוג  

תלמידי   -נאמני הבריאות+ של האגודה 

נציגות המחלקה לספורט' כיתה ה  



 שעורי העשרה בתיכון 

'קרית שרת כיתות יא 'קציר כיתות ט   



 "חולון מורידה טון"

 ט בתי ספר יסודיים"סיכום ההישגים לשנת תשס 

 –השמנה "הרצאה + מפגש -  ג"למנהלי בתי הספר ולמורים לחנ•
  –ח וולפסון "דני נמט וצוות מבי' י דר"ע "121-מגיפת ה

 ג-הבוקר  א לתזונה וחשיבות ארוחתהפעלת תוכנית תפור עלי •

 צ "י האגודה לברה"ע'  לכל ילדי כיתות ג BMIמדידת •

:            למסגרות בלתי פורמאלית לפעילותהגדלת ההיצע בעיר •
סדנאות נפתחו לאחר  : מסגרות פעילות גופנית בלווי תזונה נכונה

 מכתב שהועבר בבתי ספר 

 חדר כושר לילדים    •

ח  "י בי"בתי ספר ע  14ניתנו  ב  השמנה וסיכון בריאותהרצאה בנושא •
 וולפסון

 י רופאים"בתי ספר ע 4והרצאות  ל  מפגשי הורים•

 



 אירועים עממיים מרכזיים

 יום ספורט עממיאוקטובר  

 שבוע בריאות  מרץ •

 :צעדת נשים  אפריל

 "חולון הולכת על בריאות"

:  ימי בריאות עירוניים•
 אביב -חורף -קיץ

 ימי בריאות לעובדים•

 



 ,  מובילה' עיר פעילה ובריאה'חולון תהיה 
שינוי  : תשתיות מאפשרות י יצירת "ע

התנהגות הפרט  ויצירת  סביבה  פיזית  
-תוך שיתוף פעולה רב,   וחברתית  תומכת

מגזרי ברמה הלאומית  -משרדי ורב
 .והמקומית

 

 'עיר פעילה ובריאה'



העלאת המודעות לתרומתה של הפעילות   .א
ולחשיבות לבריאות  הגופנית והתזונה הבריאה

 .  הפרט והחברה
  

שיפור הרגלי  , העלאת איכות החיים .ב
הבריאות והגברת תחושת השלוֹמּות והרווחה  

 .האישית בכל קבוצות הגיל והמגזרים בעיר
 
קידום הוגנות וצדק חברתי לכלל תושבי  .ג

 .הגברת ההנגשה לשירותים, העיר
   

  :מטרות



 ב  "תשע-ע"יעדים לשנים תש

 התמקדות-במסגרת הפורמאלית 

 

 העשרה במסגרות הפורמאליות  

 המשך תוכניות בריאות וימי שיא במרכזי הספורט •

 

 העצמה במסגרת הבלתי פורמאלית

 הפעלת סדנאות ימי בריאות השקעות ויוזמות•

 הקמת מתקן מיני פיץ נוסף•

 

 ל"המשך שיתוף הורים והפצת מנשר להורים עם דבר המנכ•



 2012כ פעילים בתוכניות ל"סה

 

16,355   משתתפים 

 קבוצות פעילות 164 -ב 



 ציור של דניאל אייש

 2009אשלים  –' כיתה ה
 תודה על ההקשבה 


