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 כל המעוניין ל
 

 

 

. לעיונכם תכנית קידום ו של האדםלהרגלי בריאות יש השפעה ניכרת על איכות חיים ואריכות ימי

ולחזק לעצב , שמטרה לקדם בריאות, תושבים ותיקיםהמותאמת לצרכים של מקיפה, בריאות 

 . . ניתן להזמין את התוכנית במלואה או ליהנות מהרצאה בודדתקרבםב הרגלים בריאים

 דקות(: 60) מפגשים של שעה 14התוכנית כוללת 

 בוד על עצמנו ולזכור בהנאהדרכים יצירתיות לע –על הזיכרון ועל השכחה .1

 היכרות עם קבוצות המזון ופירמידת המזון ועקרונות בבניית תפריט יומי בריא .2

 .עקרונות בתזונה הבריאה בגיל הזהב .3

 סימון תזונתי וצרכנות נבונה.,היכרות עם תווית המזון  -צרכנות נבונה .4

 היגיינה של מזון וטיפול נכון במזון. .5

 בגיל השלישיחשיבות הפעילות הגופנית  .6

 ארגונומיה תנועתית .7

 סדר יום והרגלי שינה בגיל הזהב .8

 שימוש מושכל בתרופות בקרב האוכלוסייה המבוגרת .9

 התמודדות עם מתח ולחץ נפשי .10

 "אדם מחפש משמעות" -של החיים   U -מודל ה  .11

 ומניעת נפילות הבטיחות בבית ובסביב -"סוף מעשה במחשבה תחילה"  .12

 במעגל החייםמיניות האדם  -זוג או פרד .13

 עם פרישה לגמלאות "האדם מחפש משמעות"פסיכודרמה  .14

 

 ועל השכחה על הזיכרון :1מפגש 

הזיכרון הוא הזהות שלנו. היכולת לזכור ולהיזכר בקלות תורמת רבות לדימוי העצמי החיובי ולהרגשה 

טובה. בסדנא ייחודית במינה, נלמד בצורה משעשעת כיצד להשתמש בכל הסובב אותנו, וגם בחושים 

קשרים שנולדנו איתם על מנת לחזק את הזיכרון ולעבוד על מוחנו על מנת שימשיך להתפתח וליצור ה

בצורה חווייתית ומלאה הומור, ונקבל  שונות ומשונותחדשים יום יום. בהנאה ובהנעה נתרגל משימות 

 כלים חדשים אותם נוכל לתרגל לבד וביחד כל יום ובכל מקום.
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 תזונה וצרכנות נבונה:הרגלי 

חלים שינויים מינקות ועד בגרות. במהלך השנים לשמירה על הרגלי תזונה נבונה ישנה השפעה חיובית 

רבים בגופינו. בגיל השלישי לכל השינויים; הגופניים, הנפשיים והחברתיים השלכות על הרגלי התזונה 

והרגלי צריכת המזון. הבנת השינויים שחלים והתאמת הרגלי האכילה, היצע המזון ואופן הכנת המזון 

 ונתיים. זת משפיעים לחיוב על מצבו הבריאותי של האדם ומפחית סיכוי למחסורים

 הנושאים:

 בריא עקרונות בבניית תפריט יומיו היכרות עם קבוצות המזון ופירמידת המזון .1

 בריאה בגיל הזהב.התזונה בעקרונות  .2

 .רכנות נבונהוצהיכרות עם תווית המזון וסימון תזונתי  .3

 .וטיפול נכון במזוןהיגיינה של מזון  .4

 

 היכרות עם קבוצות המזון ופירמידת המזון :2מפגש 

  היכרות עם קבוצות המזון, דגנים ומוצרי מאפה, פירות וירקות, מזונות עשירים בשומן, מזונות

 עשירים בחלבונים, חטיפים וממתקים. 

 .היכרות עם פירמידת המזון הישראלית החדשה 

  תרגול –עקרונות בבניית ארוחות מגוונות על פי ההנחיות לתזונה נבונה. 

 יותר מבחינה בריאותית. כללים להפחתת שומן, סוכר ומלח מומלץ כיצד ניתן להפוך מתכון ל

 בבישול ואפייה.
 

 עקרונות התזונה הנבונה בגיל השלישי: 3מפגש 

  עקרונות בתזונה נבונה בגיל השלישי תוך מתן דגש לשינויים הגופניים, החברתיים והנפשיים

 בגיל השלישי אשר משפיעים על הרגלי התזונה וצריכת המזון.

  :שינויים שינויים ברמת התיאבון, מתן טיפים יישומיים לתזונה נבונה תוך שינויים אלו כגון

 עצירות או יציאות מרובות, שינויים בפה ובשיניים, שינויים בטעם וריח. –במערכת העיכול 

 .דגשים בצרכים תזונתיים משתנים בגיל השלישי 

 

 רכנות נבונההיכרות עם תווית המזון וסימון תזונתי וצ: 4מפגש 

  היכרות עם הכתוב על תווית המזון על פי חוק. המשמעות של 

 הכיתוב על התווית. הגלוי והסמוי על אריזת המזון. 

  .)הבנת הסימון התזונתי )אנרגיה, שומנים, פחמימות, חלבונים, נתרן 

  וצרכיו.חשיבות ההשוואה בין מזונות לשם בחירת מזון נבונה, כל אחד על פי מצב בריאותו 

  ?צרכנות נבונה מהי 

 המפגש יכלול שימוש באריזות מזון ריקות. 

 

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.alzheimer.co.il/wp-content/uploads/resized_100903956.jpg&imgrefurl=http://www.alzheimer.co.il/category/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A8/&h=849&w=1276&tbnid=OP0DJ7aUpLco-M:&zoom=1&docid=xl5Q5pBCfJx7ZM&ei=h4gFVOv1Kajm7Abh74HYDQ&tbm=isch&ved=0CDMQMygrMCs4vAU&iact=rc&uact=3&dur=421&page=54&start=742&ndsp=13
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 : היגיינה של מזון וטיפול נכון במזון5מפגש 

 היכרות עם מזהמים אפשריים במזון. 

 שימוש מושכל במוצרי מזון גולמיים ומוכנים לאכילה. 

 כללים להפרדת מזון גולמי ומוכן בעת הכנתו. 

 כללים להפרדת מזונות במקרר. 

 הפשרה נבונה של מזון בכלל ומוצרי בשר ודגים בפרט. 

 טיפול נכון בירקות ופירות. 

 לקיים ארוחת סיכום חגיגית על פי העקרונות שנלמדו במפגשים.  הצעה:

 )יש לדאוג למצרכי מזון על פי רשימה מוקדמת שתועבר ועל פי סיכום עם 

 .צוות המקום והגמלאים(
 

 פעילות גופנית וארגונומיה 

. פיזיולוגיות, פסיכולוגיות, חברתיות וקוגנטיביות –מאופיין בירידה בתפקוד רוב מערכות הגוף  זהבה גיל

כאשר אלה בעיקר ממצבו הבריאותי ומכושר ניידותו.  מושפעתאדם בגיל השלישי האיכות חייו של 

ביצוע פעילות גופנית סדירה , האדם יכול להמשיך ולנהל אורח חיים עצמאי. טובהברמה נשמרים 

לת לב ריאה, למערכת ליציבת הגוף, לחיזוק השרירים, לגמישות המפרקים, לסיבו, בין היתר, המתייחסת

באמצעות הנחיות  למתן ולהאט את התדרדרות המערכות. שויהע ,ולתפקוד הגוף במרחבשיווי המשקל 

 סביבנולשים לב לגורמי סיכון הנמצאים  ,ףגוהד להניע בצורה נבונה ובטוחה את וארגונומיות ניתן ללמ

 . להיפגעולמזער את הסיכוי  )בחדר אמבטיה, שירותים, מטבח ועוד(

 חשיבות הפעילות הגופנית בגיל השלישי: 6מפגש 

 .השלכות הגיל על היכולת התנועתית 

 ופגיעות הנוצרות מהתדלדלות מסת  בני הגיל השלישי גורמי הסיכון השונים אליהם חשופים

 .העצם )אוסטיאופורוזיס(, הפחתה במסת השרירים, ירידה בגמישות המפרקים וליקויי יציבה 

  :כוח, גמישות,  דוגמאות לתרגילים רב גוניים המסייעים לשיפור היכולת התנועתיתתרגול מעשי(

 שיווי משקל ועוד(.

 תנועתית: ארגונומיה 7מפגש 

  הסיכון הסביבתיים השכיחים בגיל השלישי.מהם גורמי 

  הערכה ארגונומית של הסביבה התפקודית )חדר אמבטיה, מטבח וכדומה( ליישומיים כלים מתן

 והמלצות לשיפור.

 בצורה נבונה ובטוחהגוף הת נחיות ארגונומיות להנעה. 

  בטוחה  ישיבה, הרמת חפצים ונשיאתם בצורהמעשי של מנחים מחיי היומיום, לדוגמא: תרגול

 תוך התחשבות במגבלות הגוף ושמירה על ארגונומיה. ,וביצוע עבודות בית
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 בגיל הזהב והתמודדות עם לחץ נפשי שימוש מושכל בתרופותהרגלי שינה, 

 : סדר יום והרגלי שינה בגיל הזהב8מפגש 

גיל הפרישה מאופיין בשינוי בולט בשעות הפנאי העומדות לרשותנו, ובעקבות כך מתערער סדר היום 

אליו הורגלנו במשך שנים רבות. ניהול אורח חיים בריא כולל בתוכו התייחסות להתארגנות מראש 

ולתכנון מוקדם על מנת לזכות בחיים שלווים ומספקים. ההרצאה תעסוק בחשיבות ההקשבה לשעון 

ביולוגי של גופנו ולהאזנה לצרכים הרגשיים העולים מתוכנו בסביבה המודרנית. נלמד לתכנן את שעות ה

היום והערב בהתאמה לקצב החיים החדש, נאמץ מטרות קצרות וארוכות טווח, כדי להפוך את הימים 

ת שינה למלאים ונשים דגש מיוחד על חשיבות השינה על מנת למנוע ו/או לצמצם שימוש מיותר בתרופו

 והרגעה.  

 הגיל השלישי עבר הווה ועתיד 

 סדר היום כמתכון להעצמה אישית 

 השינה וחשיבותה לבריאות הגוף והנפש 

 "..ניפוץ מיתוסים הקשורים לגיל שבו אפשר גם "להתחיל 

 

 שימוש מושכל בתרופות בקרב האוכלוסייה המבוגרת: 9מפגש 

רבים  גמלאים .מערביתרפואה המה יאינטגראללק תרופות הן מוצר צריכה ייחודי וחיוני בשל היותן ח

 .בטיפול התרופתיהכרוך סיכון מוגבר לפרקי זמן ממושכים, ומכאן חשופים למטופלים במספר תרופות 

 ,מאפייני התרופה והיחס בין תועלת לנזקמ במטבוליזם התרופות,קשורים לגיל משינויים ה הסיכון נובע

-קיים גם תתבאוכלוסיה המבוגרת, היתר בתרופות -שימושלצד  אדם.וממצבו הבריאותי הכולל של ה

רישומן מלכתחילה ע"י הרופא המטפל, חוסר היענות של המטופל -שימוש בתרופות נחוצות, הנובע מאי

מטופל מורכבות הטיפול התרופתי ב .או מגבלה ברכישת התרופות, בפרט באוכלוסיות במצב כלכלי ירוד

בשלב רישום התרופה, הסיכון, עקב ליקויים אפשריים  אתיותר עלולה כשלעצמה להגביר עוד  המבוגר

לרבות  ובתהליכי העברת המידע בין הגורמים המטפלים השונים ,בתקשורת בין המטופל לרופא המטפל

 קהילה. -ממשק האשפוזב

, בעוד ששימוש לא נכון עלול לגרום נזקים להציל חיים ולשפר את איכותםשימוש מושכל בתרופות יכול 

 משמעותיים ואף מוות.

 כיצד להתנהל בטוח יותר? -במפגש נדון בבעיה בהיבט המערכתי ובהיבט של האישי 

 מסירת מידע רלוונטי לצוות המטפל 

 דרישת מידע לגבי הטיפול הניתן 

 אחסון נכון של התרופות  ודרך נטילה של התרופות 

 רישום בעיות רפואיות ורשימת תרופות 

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://img.realestatetoday.co.il/wp-content/uploads/iStock_000002176504XSmall.jpg&imgrefurl=http://www.realestatetoday.co.il/%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%E2%80%93-%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%95-%D7%99%D7%97%D7%93-%D7%A2%D7%9D-%D7%A7%D7%A9-10195/&h=282&w=425&tbnid=fmxEMZEVfI3WxM:&zoom=1&docid=F6oLO83QeV6pHM&ei=04cFVO6JPKPX7AazvoHoBg&tbm=isch&ved=0CFwQMyg1MDU&iact=rc&uact=3&dur=862&page=5&start=48&ndsp=13
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 ח ולחץ נפשי התמודדות עם מת: 10מפגש 

 .במטבנו ולהיות להתמקד ז,להתרכ לנו מסייע המתח רובלח. למת רגיעה בין נעים חיינו

, דבתפקו לירידה לגרום עלול הוא במיוחד גבוהה מתח רמת או מתמשך מתח שלאך בתקופות 

 .הארוךלטווח ו הקצר לטווח לנזקים ואף גופניים למחושים

 לנו לעזור יכולים כלים אילו ,מהאיזון אותנו מוציא מה ביחד נלמד ד,כאח ורצינית משעשעת בהרצאה

 .קצר זמן תוך וביעילות להוריד ניתן כיצדו המתח עליית את למנוע

 .אחרת בפרספקטיבה בחיינו החולפים האירועים את לקחת ובעיקר ולהרפות להימתח נלמד

 

 של החיים  U - מודל ה: 11מפגש 

 –ספר שכתב ויקטור פרנקל השל  מו"האדם מחפש משמעות" הוא ש

 יהודי יקר ניצול שואה, בו הוא מתאר את התובנות שעלו בחייו מאותה 

 . כפייהתקופה חשוכה וקודרת במחנות ה

 "האדם מחפש משמעות" הוא שם המשחק בסדנא מרתקת ומלאת סימני 

 . בעזרת חוויות ולנגזרותיה uלמודל האות  במהלכה נחפש משמעות שאלה

 החיים האישיות של המשתתפים, אפונים ירוקות וסרטון אחד מיוחד נלמד 

 שוב לספר לעצמנו את הסיפור של חיינו, אך הפעם בשינוי זווית הראיה.

מחבר בעדינות ובתבונה מהולה בהומור את חווית הקיום האנושי  במבט על של אנשים שניסיון המפגש 

 צמם ולדורות הבאים.חייהם העשיר יכול להביא לשינוי משמעותי לע

 

 ומניעת נפילות הסביבבו: בטיחות בבית 12מפגש 

 "סוף מעשה במחשבה תחילה"

 תאונות אינן מתרחשות באופן אקראי, אלא נגרמות בדרך כלל עקב חוסר ידע או תשומת לב מספיקה.

הסביבה על מנת למנוע תאונות ונפילות היא הדרך הפשוטה, הזולה ובעיקר  ארגוןראיית הנולד ו

 הבריאה והמומלצת ביותר.

מרחב בטוח, רהיטים ידידותיים, מיקום הרהיטים בדירה, סידור הארונות במטבח ובחדרים, מניעת 

חה , עלייה בטוהחלקה בחדר האמבט, הכרת אביזרים חדשים שיכולים להקל על המשימות היומיומיות

 ועוד. במדרגות

 סביבה בעיניים ביקורתיות על מנת לזהות "גורמי סיכון" אפשריים שאפשר לנטרל.נלמד להתבונן ב
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 מיניות האדם במעגל החיים -זוג או פרד: 13מפגש 
 

איזה מין אנחנו? מתקופת העוברות ועד הזקנה, נשים וגברים משתנים ומשנים את השקפות עולמם 

חייהם. אנו הולכים ומשתבחים עם השנים, ולא לחינם המילה "זקן" שוות ערך למילה בהתאם לניסיון 

 "חכם".

 ,בסדנא מרתקת ועשירה בנקודות מבט של המשתתפים עצמם

 לנו לאורך השנים והתקופות השונות ק את חווית המיניות שונחל

 מיתוסים עליהם ונגיע יחד לתובנות חדשות. נשבור בעדינות בחיינו 

 ת מחשבתנו, וניצור ביחד זוויות חדשות ומעניינות לגבי תפיסעוצבה 

 ה"עצמי" וה"גופני" במרחב החיים האישי.

 מומלץ להגיע עם לב פתוח וחיוך בנשמה....

 

 פסיכודרמה 

 פסיכודרמה "האדם מחפש משמעות" :14מפגש 

ולאדם הפורש אדם, כיום בעולם המערבי תוחלת החיים עולה ה בחיי גדול שינוי הוא הפרישה שלב

 והענקת תחושת משמעות לעצמו ולסביבה.  במקרים רבים יש עוד שנים רבות  של עשייה, תרומה

יש לו הזדמנות לבדוק את באמצעות סדנת הפסיכודרמה ו ,אדם מחפש משמעות" בכל שלב בחייו"ה

 ובחיפוש אחר כיוונים של משמעות.ו בבדיקה מלאי ולעזור לנושא השינוי בחיים כג

 עתיים וחציכש -זמן

 מרווח, עם פרטיות, מס' כיסאות ברי הזזה, שאר הציוד יסופק ע"י המנחה. חדר -ציוד

 עם שינוי והעלאת הנושא של מציאת משמעות. התמודדות -המטרה

 כל אחד אומר את שמו ומה  -היכרות עם המנחה, בעזרת התמסרות עם כדור -חימום
 האסוציאציה שעולה לו בהקשר של שינויים בחיים.

 כל אחד אומר משפט מהמקום שלו. -להסתדר על פי וותק בעולם הגמלאים -ספקטוגרם 

 "להעביר חפץ ש"משתנה" באופן יצירתי ע"י המשתתפים למשהו דמיוני  -מעגל "חפץ כחפציכם
 שהמשתתף בוחר שהחפץ יהיה. מעין משחק משעשע ומשחרר.

 תה למשתתפים, שקשורה ייהלבחור קלף שמזכיר חוויה חיובית ש -עבודה עם קלפים טיפוליים
 לשינוי וקלף שמזכיר חוויה שלילית, שקשורה בשינוי.

 כלשהי שקשורה  בחוויהמי שרוצה לשתף  וינאטה: -עבודה עם פרוטגוניסט -תף בזוגותיש
שיתוף  ויציג בעזרת חברי הקבוצה. 'פסיכודרמטית'יעלה לבמה ה ,לשינוי, שעלתה בתרגיל

 ושיחה על מה שעלה.

  דברים, שמעניקים לי תחושת  5ליצור רשימה של  -למציאת משמעות בחייםתרגיל הקשור
 משמעות, לדרג אותם ולשתף בזוגות, מי שרוצה לשתף במליאה.

 בנושא המשמעות, חשיבות יצירת סדר יום ושמירה על קצב ואורח חיים בריא. -דיון 

 מר מה לקחתי מכאן היום.התמסרות עם כדור ולו-סיום 

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.ynet.co.il/PicServer4/2014/08/10/5514087/5052219198197490323no.jpg&imgrefurl=http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4556990,00.html&h=323&w=490&tbnid=nnM9hj4UhLIYUM:&zoom=1&docid=5vC0RWytO2sEcM&ei=DogFVI-eKO6f7AaKy4Bo&tbm=isch&ved=0CGIQMyhaMFo4rAI&iact=rc&uact=3&dur=5018&page=28&start=378&ndsp=13
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 או בנוסף לאלה המפורטים במסמך.וסיף מפגשים בנושאים שונים במקום המוצגים ניתן לה 

 

 

 עזרים דרושים בכל המפגשים: 

 ברקו, לוח/משטח להקרנת המצגת, לוח מחיק וטושים. 

 סדנאות ודיון פתוח עם קהל היעד ההרצאות יועברו באמצעות מצגות ,. 

 

 השירות בתשלום 

 

 

 

 סביבהאגף קידום בריאות ו -לורה מימוןניתן לפנות ל ותלהזמנ 

 laura.m@publichealth.org.ilאו במייל:  5953567-02 בטלפון:

 

 

 ת הצלחה!ברכב

 ,מרינה מאיר

 מנהלת אגף קידום בריאות וקיימות

 אגודה לבריאות הציבורה

050-6265008  //0732101614   

marina.meir@aguda.co.il 
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