
התכנית הלאומית לחיים 

פעילים ובריאים  

במקום העבודה" אפשריבריא"
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רקע 

חשיבותה של  

הפעילות הגופנית  

2



3

?למה תכנית לאומית העולמי  ארגון הבריאות המלצות -פעילות גופנית?למה תכני לאומית

אוכלוסייה בוגרת 

 או . דקות מצטברות בשבוע לפחות150במשך * במאמץ מתוןפעילות גופנית

 או  דקות מצטברות בשבוע לפחות 75במשך **במאמץ גדולפעילות גופנית

של פעילות גופנית במאמץ מתון ופעילות גופנית במאמץ גדול***שילוב .

.  תחושת חום והזעה קלה, עלייה בינונית בקצב הנשימה ובפעימות הלב*    

תחושת חום והזעה מרובה, עלייה גדולה בקצב הנשימה ובפעימות הלב**    

דקה אחת של פעילות גופנית במאמץ גדול מתורגמת לשתי דקות פעילות  גופנית במאמץ  ***

.נתון

ילדים ונוער  

דקות בכל ימות השבוע60פעילות גופנית לפחות •

הותיקיםהאזרחים אוכלוסיית 

תוך התאמה למצב הבריאותי, המלצות זהות לאלה של האוכלוסייה הבוגרת

 למניעת נפילותמשקל רצוי לשים דגש על תרגילי שיווי.
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?למה תכנית לאומית ממצאי הסקר הרגלי הפעילות הגופנית בקרב תושבי ישראל מעל  ?למה תכני לאומית

21גיל 

אחוז מכלל המדגם 32.4המהווים , מהמשתתפים בסקר837•
(.WHO)מבצעים פעילות גופנית לפי הגדרות ארגון הבריאות העולמי 

.מבצעים פעילות גופניתאחוז מן היהודים 34.6•

.מבצעים פעילות גופניתאחוז מן הערבים 21.6•

.אחוז17.9נשים ערביות השיעור הנמוך ביותר נצפה בקרב •
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?למה תכנית לאומית יתרונות הפעילות הגופנית?למה תכני לאומית

".  חיים פעילים לכול"מדיניות כוללת של מקום עבודה המאמץ ומיישם •

-היוםבשגרת פעילים ובריאים חיים ומאפשר לעובדיו  הזדמנויות יוצר 

.יום

ולכל  , ולסביבה המאפשרת אותםהזכות לחיים פעילים ובריאיםלכל אדם 

.הקהילתית , אחת ואחד הזכות להשפיע על מימושה ברמה האישית

פעילויות המעודדות  מגוון של מקומות העבודה להציע בכוחם של •

בכך  מגדר ותרבות ו, לגילשניתן להתאימן פעילות גופנית וספורט 
.תומכתלתרום ליצירת סביבה 
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?למה תכנית לאומית יתרונות הפעילות הגופנית?למה תכני לאומית

יעדים חשובים הן ברמת  בפעילות גופנית משיגה מכלול השתתפות 

.הקהילההפרט והן ברמת 

יתרונותיה של הפעילות הגופנית והקשר הישיר בינה לבין בריאות פיזית  

.  ונפשית ואורח חיים בריא הוכחו זה מכבר

,העובד תורמת להגברת שביעות רצון של , הפעילות הגופנית•

.כרוניותמסייעת במניעת השמנה והתפתחותן של מחלות •

.החייםאיכות ומשפרת את כללית טובה יוצרת תחושה •

מחברת בין אנשים•



יעדי התכנית  

הלאומית בנושא  

פעילות גופנית   
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?למה תכנית לאומית ?למה תכני לאומית הפגישה  רציונאל

יותרטוב 

מדויק יותר

שאפתני יותר

מציאותי יותר

יעיל יותר    

למה עכשיו  

תובנות  , הערכה–אמצע הדרך 

2014-15תכנית עבודה –הזדמנות 

2020יעדים לשנת  

יצירת סביבה המאפשרת לאוכלוסייה בישראל לשמור על בריאות ועל משקל  

על מנת להאט את , תקין במעגל החיים באמצעות תזונה נבונה ופעילות גופנית

:כרוניותשיעור העלייה במחלות 

גופנית  פעילות 
שיפור הבריאות ואיכות החיים באמצעות העלאת שיעור העוסקים בפעילות 

גופנית

וטיפול בהשמנהמניעה 
מניעת עלייה במשקל בקרב אוכלוסייה במשקל תקין והפחתת שיעורי משקל  

והפחתת עודף משקל והשמנת יתר באוכלוסייה

בריאהתזונה 
העלאת צריכת מזון בריא והפחתת צריכת מלח באוכלוסייה

יעדי על
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התכנית מובילה מאמץ לאומי לקידום בריאות תושבי ישראל ולקדם הרגלי 

בהובלה  , תזונה בריאים ופעילות גופנית בקרב כל קבוצות האוכלוסייה

.התרבות והספורט,החינוך , י משרדי הבריאות"משותפת ע

החינוך  מערכת , רשויות מקומיות, התוכנית פועלת בשלוש סביבות

.ומקומות עבודה

:חזון התכנית

ליצור סביבה המאפשרת  "

ומטפחת תרבות של 
מציאות בה אורח  –בריאות 

חיים פעיל ובריא הוא  

בכל , הטבע שלנו ושל ילדינו

"מעגלי החיים
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;

דוגמאות לפעולות מעודדות פעילות גופנית

מקום העבודה פעילויות-לפרסם באתר החברה•

בפייסבוק"חברים פעילים ובריאים"30,000•

סרטונים במקומות עבודהוהפקת תיעוד •

קידום תחרויות בין העובדים על מי הפעיל ביותר•

תחרויות בין מקומות עבודה שונים ומפגשי ספורט•

הקניית ידע וכלים לשינוי התנהגות•
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י ביצוע פעילות  "דקות ע30ניתן לצבור פעילויות בעצימות בינונית במהלך היום עד לכדי 

.  שמעלות את קצב הלב
. דקות לפחות10כל משך פעילות להימשך במשך על 

בנוסף לפעילות הגופנית האירובית מומלץ לבצע פעילויות  

כוח  לחיזוק 

.  הגדולים לפחות פעמיים בשבועסבולת שרירי הגוףולבניית 

.  אלו המעוניינים יכולים לבצע פעילות גופנית מעבר לרמה זה. הן המלצות הבסיסיותאלו 

ת

ואפשרויותהמהמלצות

כ
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?למה תכנית לאומית מתווה ועקרונות מומלצים?למה תכני לאומית

ל הארגון"מובילות ומדיניות כוללת של מנכ•

תקציב ייעודי•

הקמת ועדת היגוי ומינוי צוות משימה•

מיפוי צרכים ומיפוי הסביבה והפעילויות  •

התכניתקביעת מדדי הצלחה וביצוע מעקב ובקרה על •

: בניית תכניות עבודה ארוכות טווח בשלושה תחומים עיקריים•

יישום ואכיפה: מדיניות

 בנייה החזקה ושדרוג מתקני כושר וספורט לעובדים)סביבה מאפשרת

או סבסוד השתתפות בחוגים, תכניות קבועות לעובדים

תגמול הפעילים לחשוב על תמריצים.)

(אירועים, פרסומים)מודעות חשיפה והגברת , פרסום
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להוביל וללוות את התנועה  , להעצים": אפשריבריא"בתפקידנו 

בריאים וטובים  , והמכלילה לחיים פעיליםהחברתית הרחבה
יותר

לאפשר לכלל הישראלים

לאכול בריא

להיות בתנועה

ולהרגיש טוב

.  תצטרפו לתנועה
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?למה תכנית לאומית

אאאאא

אאאאא
אאאאא

EIM
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?למה תכנית לאומית מחר  בבוקר  
.

,  תזונה, משקל)לשאול •

(  פעילות גופנית

מרשם רופא  –להמליץ •

לפעילות גופנית

לגייס ולהתגייס לשותפויות•

ללמוד וללמד  •

לאסוף ולנתח נתוני  •

פעילות  , BMI,תחלואה 

גופנית ועוד  

תכנית לאומית  –אפשריבריא 

השראה בכל פעילות    –

.
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תודה 
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לחלחלחלחלחלחלח

לחלחלחלח

הספקה של מזונות בעלי ערך תזונתי נמוך במוסדות חינוך/איסור על מכירה•
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?למה תכנית לאומית ?למה תכני לאומית


