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 בעבודה"בריאות  םמקדמי"
 בארגוןלעובדים מובילים הכשרה קורס 

 

אחד המדדים  . בכלל ובמקום עבודה בפרט   סי לחיים מאושרים ומלאי משמעותקהילה היא ערך ותנאי בסיבריאות ה

 והמשאבים המושקעים על ידה   ברה הוא ביחס לחוליות החלשות שבהלמדידת חוסנה של ח

 לכולם.  תבצמצום הפערים ובמתן הזדמנויות שוו

לשיפור הבריאות ולחיזוק תחושת השייכות והשליחות שבחיינו. התנדבות בתחום נתינה היא אחת הדרכים ה

  על הנותן ועל המקבל. –דו כיווני חיובית הבריאות היא נתינה כפולה ומכופלת ומשפיעה בצורה 

ות ארגונית לשמירה על אורח חיים בריא תוך תחושת רוכשים כלים להובלת שינוי והעלאת מודעעובדים ה

 שליחות ושותפות עם הנהלת הארגון וחבריהם לצוות. 

 בהגשמת חזון הארגון הלכה למעשה. מסיעות מחקרים רבים הוכיחו כי תכניות קידום בריאות בארגון 

 שלבים:  3-התכנית בנויה מ
 

תוך התמקדות באורח חיים החיים,  תכניושינוי בכל המתייחס לתהליכי למידה  קורס מקיףת באמצעו הכשרה .1

שים ידע, כלים ומיומנויות להובלת שינוי במקום העבודה והטמעת תרבות כהמשתתפים רו. פעיל ומקיים בריא,

  גמאות לנושאים בהם עוסק הקורס:דוארגונית השומרת על אורח חיים בריא לאורך השנה. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

תחומי עניין מובילים בחברה: שינוי הרגלי תזונה, הגברת פעילות גופנית, התנדבות בה מיקודו  תכנון, בנייה .2
 נושא הארגונומיה, התמודדות עם לחץ בעבודה ועוד, עם פיתוח תכניות קבוצתיות. הטמעת 

 

 ושיפור מתמיד. הדוק תוך ליווי מקצועי שנבחרה, בתחומים  ,ומאתגרתחווייתית  ,מעשית הפעלה והדרכה .3

קיים שינוי  זוכים בידע חדש ובאפשרות ל העובדים זוכים למתנת הנתינה, ואילו  בוגרי הקורס
 . במסגרת קהילתית תומכת בעבודה 

 
 

 תזונה בריאים בעבודההרגלי 

 כאורח חיים  פעילות גופנית

 ודמיון מודרך להעצמה אישיתהרפיה 

 כדרך חיים  חשיבה חיובית

 צרכנות נבונה במעגל החיים

 פסולת ומיחזור לשמירה על קיימות 

 מניעת עישון וזיהום אוויר 

 אישית וסביבתית היגיינה

 לחץ נפשי בעבודה

 ומניעת תאונות שינהחשיבות ה

השפעת תרופות, אלכוהול וסמים על 

 איכות החיים ותפוקות בעבודה

 ארגונומיה בחיי יומיום ובעבודה

 תפריט בריא בבית ובעבודה

 לפעול קבוצה נבחרת של עובדים,  פיתחה תכנית ייחודית ומעצימה המכשירה האגודה לבריאות הציבור

 העובדים במקום עבודה ומחוצה לו. בדרך ממוקדת ומשמעותית לקידום בריאות                 

 גיל, מגדר ומגזר. ה, כגון: חזון החברה, תחומי עיסוק, מאפייניצורכי הקבוצה והתוכנית מותאמת ל           

 


