
ִריא ִריבָׁ תנועה משותפת: ֶאְפשָׁ
לקידום חיים פעילים ובריאים בישראל

אנדי  –לירי פינדלינג 
מנהלת התכנית הלאומית לחיים  

ִריא–פעילים ובריאים  ִריבָׁ ֶאְפשָׁ



תזונה בריאה ופעילות גופנית

מונעות ומפחיתות תמותה ותחלואה

מאטות התקדמות מחלות

  מועילות לבריאות הנפש

קהילתיים  -מחזקות קשרים חברתיים



עודף משקל והשמנה בישראל וקבוצות בסיכון

30% 30%

21%
40%

מבוגרים נשים ממעמד  
כלכלי  -חברתי

נמוך

משקלעודף יתרהשמנת

ילדים

12%
18% 19%

9%

13%
19%

ילדים 
כיתה א

ילדים 
כיתה ז

ערבים 
כיתה ז

עודף משקל השמנת יתר

מבוגרים



שיעור העוסקים בפעילות גופנית  
הכנסה חודשית נטו למשק ביתלפי 

אחוז
15

פחות  
מארבעת  
אלפים  

הכנסה  
חודשית  

ב"נטו למ

ארבעת  
אלפים

עד שמונת  
אלפים  

שמונת אלפים
עד שנים עשר  

אלף  

מעל שנים עשר
אלף  

23.3

29.2

41.5



0
20
40
60
80
100
120
140
160
180

ל
א

ר
ש

י
ה

זי
ל
מ

ל
זי

ר
ב

ה
ר
א

"
ב

ד
לנ

זי
ו 

ני
ץ
וי

שו
ה

ינ
ט

גנ
ר
א

קו
סי

ק
מ

ד
לנ

אי
'צת

ה
ל
י

ה
לי

ר
ט

ס
או

ה 
פ

רו
אי

ד 
חו

אי
-

ר
ח

א
*

ה
ינ

א
ר
ק

או
ה

א
רי

קו
ם 

רו
ד

רו
פ

ם
רי

צ
מ

ה
סי

רו
ה

ד
קנ

ת
די

עו
ס

ה
ב 

ר
ע

ה 
פ

רו
אי

ד 
חו

אי
-

1
5

  *
ה

ק
רי

פ
א

ם 
רו

ד
דן

סו
ה

בי
מ

לו
קו

לג
א

'
ה

רי
אןי

ר
אי

ה
קי

ר
טו

טן
ס

קי
פ

ה
זי

ונ
ד

ינ
א

פן
י

ם
ני

פי
לי

פי
ה

גי
ב

ר
נו

אי
וו

רג
פ

דו
הו

ם
א

טנ
יי

ו
טי

אי
ה

ש
ד

ל
נג

ב
ין

ס
ה

בי
מ

ז
ה

רי
יג

נ
ק

בי
מ

וז
מ

ה
פי

יו
ת

א

(גרם ליום לנפש)צריכה 

(גרם ליום לנפש)צריכה 
+Sugar

HFCS–High fructose corn syrop  **

OECD-צריכת סוכר**  2015



Source: Ginsberg G. Economic 
effects of interventions to 
reduce obesity in Israel

השפעות כלכליות בישראל

מיליארד הוצאות  6
בשנה על השמנת 

יתר 

מיליארד בשנה 9

הוצאות לטיפול על 
מחלות כרוניות  

שני שליש מהעלויות  
הן עלויות עקיפות  

,  אובדן כושר עבודה)
(ימי מחלה וסיעוד

הוצאות ישירות על 
חולי סכרת גבוה  

מחולה אחר 53%-ב



:  לפעול בסביבות המשפיעותסמכות ויכולת למי יש 



ִריא ִריבָׁ תנועה משותפת לקידום חיים : התכנית ֶאְפשָׁ
פעילים ובריאים בישראל

,  חברתית וכלכלית, פיזיתהובלת מאמץ לאומי משותף לקידום סביבה 

בכל מעגל החיים, לכלל האוכלוסייה, המאפשרת חיים פעילים ובריאים



יעדי תוצאה  



שילוב אסטרטגיות וסביבות פעולה  



שוק מזון התומך בבחירתקידום 
מזונות בריאים



שוק מזון התומך בבחירתקידום 
מזונות בריאים

רפורמולציה

= וולנטרית

פחות  23%

נתרן

רגולציה -מהלכים וולונטרים ל-מ



המלצות ליבה של ועדת האסדרה

 בחזית האריזה אינפורמטיבי ושיפוטי  סימון

 מניעת שווק והגבלת פרסום מזון מזיק לילדים

  רה פורמולציה

 בריאהנגשה כלכלית של מזון

   עידוד ופיתוח של מזון בריא



(2018)שיפוטי ואינפורמטיבי –סימון מזון 

-רה
פורמולציה  

סימון בחזית  
המוצר  



 הטמעת חוק פיקוח על המזון במוסדות חינוך
 2020כל מוסדות החינוך יהיו מקדמי בריאות עד שנת
 דקות פעילות גופנית שבועית בשגרת היום יום90תוספת

מערכת החינוך

ההרשמה נסגרת  
למאי  19-ב

https://drive.google.com/file/d/0B_ZYhzpzgo7sbDdUY2NvdENGZWs/view


: רשויות מקומיות
למודל ארצימפיילוט 
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?למה תכנית לאומית ?למה תכני לאומית
ִריא ברשות  ִריבָׁ יעד מרכזי –מקומית ֶאְפשָׁ

2011201520172020מדד  

מספר רשויות עם תכנית מערכתית לקידום חיים  

עומדות בתנאי סף אפשרי בריא  )פעילים ובריאים 

(או שיכות לרשת ערים בריאות/ו
455160120

לקידום בר קיימא של חיים  הפועלות מספר הרשויות הגדלת •
ִריא-פעילים ובריאים  ִריבָׁ *  רשויות ֶאְפשָׁ

ִריא* ִריבָׁ רשות שעומדת בתנאי סף  : רשות ֶאְפשָׁ



מערכת הבריאות 

https://www.youtube.com/watch?v=8MAvK3UHjlY


חברתית וכלכלית, להסביר מה זה סביבה פיזית

רכבת מוסקווה 

סידרת קמפיין 

קמפיין המלחים

יום הולדת בריא בגן

ִריאשיווק  ִריבָׁ חברתי ֶאְפשָׁ

https://www.youtube.com/watch?v=qaPNDbGKr7k&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=K3nkTSYZgw0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=3AvLPIUhXwM
https://www.youtube.com/watch?v=qp-miVEINlA


חיים פעילים ובריאים במקומות עבודהקידום 

http://www.efsharibari.gov.il/work
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מטרות לאומיות

בטוחים ומשגשגים, פעילים, עובדים בריאים•

שיפור פריון ושגשוג בעבודה•

סביבה מאפשרת חיים פעילים ובריאים בעבודה•

מהלכים   

כלים ותכניות  -יותר מקומות עבודה בריאים •

מדיניות כלכלית תומכת•

חברתיתנורמה יצירת •



יעדי על  /לאומיות מטרות 

יעדיםאסטרטגיה מובילה

במדינת ישראל הנורמה המקובלת היא של מקום עבודה המאפשר חיים

פעילים ובריאים

יותר מקומות עבודה מפעילים תכניות התערבות  

נגישותישנן תכניות התערבות

ִריא"תכנית שותפים להטמעת מובילים במשק יותר גורמים  ִריבָׁ "בעבודהֶאְפשָׁ

בריאותהחלת סמכויות ואחריות המעסיק על נושאי

לעובד ולמקום העבודהתמריצים כלכליים

בטוחים ומשגשגים, פעילים, עובדים בריאים•

שיפור פריון ושגשוג בעבודה•

סביבה מאפשרת חיים פעילים ובריאים בעבודה•

סביבה ותשתיות

תכניות תומכות

הסברה ומודעות

מדיניות ורגולציה

מהלכים לאומיים  

סטטוסמהלכים  

2014-בפירות וירקות הכרהשינוי תקנות כיבוד קל 

רשות המסיםמקדמות בריאותלפעילות לניכוי מס הכרה 

חדשות מתקדמות בלישכה  תקנותבעבודה בנציבות  ג "תקנות לפ

במשפטית

והמגזר בציבוריממשלה לתזונה בריאה במשרדי מדיניות קידום 

אוכל במקומות עבודה  החלה ופיקוח של חובת סימון קלורי בחדרי

בינוניים וגדולים
במסגרת קידום חקיקה למסעדות

ִריא"גורמים מובילים במשק להטמעת תכנית רתימת  ִריבָׁ "  בעבודהֶאְפשָׁ

וחתימה על אמנה  

הוכנס-ה "מדד  מעל

לאמנהטיוטא

,  חשיפה לקובעי מדיניות ואנשי מקצוע, פילוטים, הכשרה, הפצת התורה

עידוד רשויות  
מכרז  , שוטף

שוטף  מהלכי הסברה

מדריך אפשריבריא בעבודה - 7.12.14.docx
מדריך אפשריבריא בעבודה - 7.12.14.docx


Why invest in workplace 
health?

ִריא ִריבָׁ בעבודה  ֶאְפשָׁ

מדריך אפשריבריא בעבודה - 7.12.14.docx


התועלת הארגונית

העבודהפריון שיפור 

ההיעדרותהורדת שיעור 

הורדת שיעור החולי וההיפגעות

הכלכלי הישיר והעקיף  הורדת הנטל 

שיפור גישת העובדים ורמת מחויבותם למקום  

העבודה

שיפור תדמית הארגון
גיוס עובדים איכותיים ושימורםשיפור 

מדריך אפשריבריא בעבודה - 7.12.14.docx


התועלת לעובד

העובדהגברת רווחת 

בתחלואה והסיכון לתחלואה כרוניתירידה 

בבריאות פיזית ונפשית  שיפור 

סביבת עבודה פיזית וחברתית נעימה 
שביעות הרצון ממקום העבודה  שיפור 

מדריך אפשריבריא בעבודה - 7.12.14.docx


ִריא בעבודה–התורה  ִריבָׁ המדריך המקוון ֶאְפשָׁ

תכנון והטמעה של תכנית לחיים  , המדריך נועד לסייע במיפוי

מתאים לכל מקום עבודה ונועד  . פעילים ובריאים במקום העבודה

.פי אופיו וגודלו-ידי מגוון גורמים בארגון על-לשימוש על

שותפים
משרד הבריאות•

משרד התרבות והספורט•

משרד הכלכלה•

אוניברסיטת תל אביב•

קרן מנוף של הביטוח  •

הלאומי

עמותות וארגונים•

מדריך אפשריבריא בעבודה - 7.12.14.docx


מצגות וסרטונים  •

המלצות ספציפיות  •

לפעולות שניתן ליישם  

במקומות עבודה שהוכחו  

כיעילות  

,  קישורים לפעילויות•

חומרים ודוגמאות שנעשו 
במקומות אחרים

כלי מיפוי ושאלונים •
מתוקפים

מסמכים הכוללים  •

המלצות ספציפיות  

למדיניות

קישורים לגורמים בהם  •

ניתן להעזר

פלטפורמת שיתוף•

http://www.efsharibari.gov.il/work
http://www.efsharibari.gov.il/content/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94
מדריך אפשריבריא בעבודה - 7.12.14.docx


דגשים מתוך 

המדריך

ִריא בעבודה ִריבָׁ ֶאְפשָׁ

צעדים10-ב

28

ִריא -מאתר התכנית הלאומית  ִריבָׁ -ֶאְפשָׁ
ִריא בעבודהכניסה לסייט  ִריבָׁ ֶאְפשָׁ

http://www.efsharibari.gov.il/work
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טבלאות הצעדים  

חומרים ודוגמאות  , לכליםבטבלת ניהול וקישורים כל צעד מסוכם •
.  לישום

.  גם לפנות לצעדים מסוימיםניתן , ברצףאת המדריך לקרא ניתן •

לינק לסיכום עשרת הצעדים! טבלה המרכזת את עשרת הצעדים •

ההנהלהרתימת:1צעד

סטטוסביצעתיהערות והמלצות לכליםתיאור

וסטטוס ביצוע" ארגז כלים(  "1-3צעדים )? סיכום איך מתחילים

http://www.efsharibari.gov.il/work_into
מדריך אפשריבריא בעבודה - 7.12.14.docx
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?  מתוך איך מתחילים

רתימת ההנהלה: 1צעד 

מיפוי ופרופיל בריאות: 2צעד 

והקמת צוותרתימת העובדים : 3צעד 

הערות והמלצות לכליםתיאור

הצגת הנושא והתכנית בפני  

העובדים  

מצגת רתימת העובדים

ברשת הפנימית של הארגוןשימוש 

מרכז לתכנית/בחירת מנהל

הקמת צוות היגוי וקביעת מבנה  

ניהולי לתכנית

מקומות גדולים  , מקומות עבודה קטנים יקימו צוות קטן

כולל נציגי הנהלה , אנשים3-10יותר יקימו צוות של 

ונציגים מאגפים שונים

3מתוך צעד 

מצגת_להנהלה_24.2.15-אר.ppt
רתימת העובדים.pptx
מדריך אפשריבריא בעבודה - 7.12.14.docx
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?  מתוך מה עושים

קביעת מטרות ויעדים: 4צעד 

(לינק להמלצות בנושא תזונה)התכניתתכנון : 5צעד 

בחירת תמריצים ופרסים: 6צעד 

איתור משאבים נוספים  : 7צעד 

http://www.efsharibari.gov.il/content/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94
מתנות ופרסים אֶפְשָׁרִיבָּרִיא - חלופות בריאות יותר לממתקים ולשוקולד.docx
מדריך אפשריבריא בעבודה - 7.12.14.docx
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המלצות לפעולות בנושא פעילות גופנית  : מתוך
ת  

דיניו
מ

ם  
לי

ק
א

ו

רגוני
א

ה
ב

בי
ס

ת  
לו

עו
פ

ם
די

ב
עו

ל
המלצות לכלים  המלצות לפעולות בנושא פעילות גופנית

(קישורים)

דוגמאות מישראל  

(קישורים)ומעולם 

V מדיניות כתובה או פרסום רשמי לעידוד פעילות גופנית של

מסמך המדיניות  . או מחוצה לו/העובדים במקום העבודה ו

.תכולה ואחריות מנהלית, יכלול הצהרת כוונות

:  אפשריבריא בעבודה

תבנית לכתיבת  

(לינק)מדיניות 

המועדון החיפאי  

למקומות עבודה  

–מקדמי בריאות

קישור לסרטון

V  נוסח התקשיר לעובדי הקצאת זמן לביצוע פעילות גופנית על חשבון שעות עבודה

–המדינה כדוגמה 

המאפשר שעת  

פעילות גופנית בשבוע  

על חשבון שעות  

העבודה

Vהנהגת שעות עבודה  אימוץ מדיניות של שעות עבודה גמישות

גמישות לעובדים 

במשרד הבריאות

VVאו תמרוץ השתתפות בפעילות גופנית לכל עובד /סבסוד ו

הצעת חוגי פעילות  , הנחה למנוי בחדר כושר: לדוגמה)

(במקום העבודה

VV  פעולות רווחה ומתנות לעובדים בהתאם למדיניות

ימי  , ימי ספורט: לדוגמה. לעידוד הפעילות הגופנית

מתנות לעובדים  , גיבוש משולבים בפעילות ספורטיבית

'בקבוק שתיה וכד, כגון מד צעדים

מתנות ופרסים  

ִריא ִריבָׁ חלופות  : ֶאְפשָׁ

בריאות יותר 

לממתקים ולשוקולד

http://www.healthycities.co.il/upload/infocenter/info_images/23072013213756@moadonhaifa-galit.pdf
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?  מתוך איך מיישמים

שיווק התכנית ותקשורת עם העובדים: 8צעד 

ניהול התכנית: 9צעד 

הערכה ושיפור מתמיד, מדידה: 10צעד 

איך לעשות תקשורת ארגונית מקוצר.pptx
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מתן חשיפה ונראות של התכנית והצגת יתרונותיה עבור העובדים  •

.וההנהלה

.הקניית ידע שימושי לעובדים שיוכל לסייע באימוץ התנהגויות חדשות•

.חיזוק יחסי האמון בין העובדים להנהלה•

.שיתוף העובדים בכל התהליכים שמתנהלים כחלק מניהול התכנית•

דוגמה מהשטח

בעמותה במרכז הארץ ביקשו מהעובדים  

לתרום מתכונים בריאים לספר שיצא 

כל המתכונים חוברו  . במימון החברה

עם המלצות תזונתיות  , לספר אחד

הצעות להחלפת מזונות לא  , לעובדים

בריאים במזונות בריאים יותר ומידע על 

.ערכים תזונתיים

הקמת תשתית לתקשורת ארגונית  מתוך 

מדריך אפשריבריא בעבודה - 7.12.14.docx
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דוגמאות מהשטח 

ביח אסותא  , החלפת כל מכונות הממכר 

ח אסותא   "בבי, עידוד הליכה אוורסט

מן העיתונות  

מדריך אפשריבריא בעבודה - 7.12.14.docx
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בנק דיסקונט, הפסקה פעילה לעובדים

בנק דיסקונט, מתיחות בישיבת הבוקר

עיריית חיפה, זומבהחוג 

כיבוד בריא  

עיריית  , לעובדים

חיפה

אגד, פעילות הפוגה מיום העבודה

הקליקו על התמונות לווידאו

דוגמאות מהשטח 

ויז'ואלס מתאימים
https://www.youtube.com/watch?v=XvSlcqXUD8U
ויז'ואלס מתאימים
https://www.youtube.com/watch?v=Y5_tpCPZvCM
ויז'ואלס מתאימים
מדריך אפשריבריא בעבודה - 7.12.14.docx


ִריא חפשו אותנו בפייסבוק   ִריבָׁ ֶאְפשָׁ

https://www.facebook.com/EfshariBARI.gov

