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  החוברתעדכון השתתפו ב
 :)צוות המשימה של רשת ערים בריאות(

 ב'(-)לפי סדר א'

 
 ערים בריאות בישראלדר' יעל בר זאב, לשעבר, רכזת מקצועית, רשת 

 גב' איילת גלעד, ארגון בטרם

ויו"ר  בית ספר לבריאות הציבור של הדסה והאוניברסיטה העבריתדר' מילכה דונחין, 

  רשת ערים בריאות

 משרד הבריאותאגף לכלכלת בריאות, תחום תכנון סקרים והערכה, גב' פמלה הורוביץ, 

  רשת ערים בריאות בישראלדר' דרורה מלוביצקי, 

 גב' ניבה מנור, המחלקה לקידום בריאות, משרד הבריאות

 בוקר, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות –דר' ליטל קינן 

 גב' נעמה רותם, ראש תחום בריאות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

משרד אגף לכלכלת בריאות, תחום תכנון סקרים והערכה, לשעבר, גב' ענת שמש, 

 הבריאות

 



 3 

  ייניםתוכן הענ
 עמוד                        

 4       הקדמה

 5      יסוד מושגי

 6  תהליך בנית תוכנית אסטרטגית לפיתוח הבריאות והקיימות

 פרק א'

 7   תכלית ומטרות  .1

 8   איך מכינים פרופיל בריאות .2

 9-13   רשימת המדדים -תוכן פרופיל הבריאות  .3

 13   ניתוח המידע ופירושו .4

 13-14   ותקשורתהצגה, הפצה  .5

 

 פרק ב'

 15-25   הגדרות תפעוליות של המדדים 

      

 'גפרק 

 :נים / טפסים לאיסוף מידעשאלו 

 26   ממקורות לאומיים .1

 ממקורות עירוניים:  .2

 26-37   א. טפסים לריכוז מידע   

 38-45   ב. שאלון למתאם העירוני 

    46-58   שאלון לתושבים .3

 

 נספחים

 59-63   שאלות הרחבה .1

    64-68   21-בריאות לכל במאה ה .2

       69   21אג'נדה  .3

    70   מקורות .4

 71   תפקיד רכז הפרופילים .5
 

 



 4 

 הקדמה
 

כחלק מתנועה עולמית, בהנהגת ארגון הבריאות  1990רשת ערים בריאות בישראל פועלת מאז 

 העולמי, למען  קידום בריאות האוכלוסייה וצמצום הפערים הבריאותיים שבה. 

בכל אחת מהרשויות החברות ברשת קיימת מחויבות פוליטית להפיכת חזון "בריאות לכל"1 

את העקרונות והאסטרטגיות לפיתוח הבריאות והקיימות  הרשות מתחייבת לאמץ למציאות.

היא  למען יוכל הדור הנוכחי והדורות הבאים ליהנות מבריאות ואיכות חיים טובה יותר.

גורמים סביבתיים,  –רמים המשפיעים על בריאות התושבים לפעול לשיפור הגו מתחייבת

עם כל המגזרים בחברה. חינוכיים, חברתיים ואחרים. כמו כן קיימת מחויבות לפעול בשותפות  

להכיר תחילה את מצב הבריאות של  בריאההעיר מתחיבת ה קיים את כל אלהעל מנת ל

, לזהות בעירכלכליים וסביבתיים -אוכלוסייתה על כל רבדיה, להכיר את המאפיינים החברתיים

הם ולהעריך את השימוש בהשירותים בעיר ואת בריאותיים, להכיר את חברתיים והאת הפערים ה

 מידת התאמתם לצורכי האוכלוסייה. 

צילום המצב הקיים ברשות המקומית כבסיס לתכנון  מביא את עירוני (בריאות)פרופיל 

   וקיימות. של העיר לקידום בריאות אסטרטגי 

וממריץ לנקוט פעולה בנושא. כמו  התערבותהדו"ח מיועד לזהות בעיות ותחומים הטעונים 

 כן עשוי הדו"ח לאתר תחומים "חזקים" או קבוצות שעשויות לתרום לחוזקה של הרשות.

 

מגזריים -בין –פיל העירוני משמש מנוף ליצירת דפוסי עבודה משתפים הכנת הפרותהליך 

ועם תושבים. לפיכך, משמש פרופיל הבריאות העירוני כלי חיוני בתהליך העיר הבריאה 

(. נתוני Local Agenda 21) 21-וליצירת סדר יום מקומי למאה ה ,ליישום עקרונותיה

 בינלאומיות דומות אחרות.הפרופיל עשויים להוות בסיס ליישום אמנות 

 

פרופיל שלהן. החוברת זו באה להנחות את הערים הבריאות ולשמש מסגרת אחידה להכנת 

 צוות המשימה של רשת ערים בריאות מרכז את תהליך איסוף המידע, עיבודו וסיכומו.

נדיקטורים שהומלצו ע"י ארגון הבריאות העולמי, דבר יכלולים א שנבחרובין המדדים 

 הן בין ערים בארץ והן עם ערי מדינות אירופה.מידע השוואת שיאפשר 

בהכנת חוברת זו נעזרנו בחוברת הנחייה להכנת פרופיל בריאות עירוני שהוכנה ע"י ארגון 

 .1995 -הבריאות העולמי ב

 

עשויים  אזורית/רשימת המדדים שבחוברת מהווה רשימה בסיסית. בכל רשות מקומית

המקומי ם מקומיים. תוספות אלה תגובשנה ע"י צוות ההגוי להתווסף מדדים בהתאם לצרכי

לשם האחידות, מובאות בנספח שאלות הרחבה  בתאום עם הצוות המקצועי של הרשת.

 .(1)נספח  בתחומי הפעילות גופנית, תזונה, חוסן קהילתי ובטיחות ילדים

 

 הועד המתאם  

 רשת ערים בריאות בישראל  

                                                        
 2פרוט בנספח  1
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 יסוד מושגי
 

 בריאות

 .(1948על פי ארגון הבריאות העולמי )  רווחה פיסית, נפשית וחברתית.מצב של 

 

... המידה בה יכול הפרט או יכולה הקבוצה להגשים שאיפות ולספק צרכים מחד גיסא  

ולשנות או להתמודד עם הסביבה מאידך גיסא. בריאות היא על כן משאב לחיי יומיום ולא 

 ים חברתיים ואישיים כמו גם יכולת פיסית.מטרה בחיים. זהו מושג חיובי המדגיש משאב

 .(1984על פי ארגון הבריאות העולמי )        

 
 קידום בריאות

 אמנת אוטווה .התהליך המאפשר לאנשים להגדיל את השליטה על בריאותם ולשפרה

( advocacy( מזהה שלש אסטרטגיות בסיסיות לפעולה: סינגור )1986לקידום הבריאות )

 (. אלה מיושמות בשטחי הפעולה הבאים:mediating( וגישור )enablingאיפשור  )

 *  בנית מדיניות ציבורית בריאה

 פיסית וחברתית -*  יצירת סביבה תומכת 

 *  חיזוק מעורבות הקהילה

 *  שיפור המיומנויות האישיות

 *  שנוי דגשים בשירותי הבריאות
 

 (City Health Development Plan)בריאות  הלפיתוח עירונית תכנית 
וכלכלי וכוללת דרכי  סביבתיאנושי, חברתי, תכנית אסטרטגית עירונית המשלבת פיתוח 

שאיפות להתערבות לשיפור מצב הבריאות בעיר. תכנית זו נותנת  מענה לצרכים ו

 התושבים.

 

 קיימא / קיימות –פיתוח בר 
הבאים לספק את  פיתוח שעונה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לסכן את יכולת הדורות

 צורכיהם.

 

Local Agenda 21 
תהליך של בניית שותפויות בין הרשות המקומית וסקטורים אחרים לשם פיתוח ויישום 

 .(3 )פרוט בנספחקיימא -מדיניות מקומית של פיתוח בר

 
 תוכנית אסטרטגית לפיתוח הבריאות והקיימות

וכלכלי וכוללת דרכי סביבתי אנושי, חברתי, תכנית אסטרטגית עירונית המשלבת פיתוח 

שאיפות לבעיר. תכנית זו נותנת  מענה לצרכים ווהקיימות התערבות לשיפור מצב הבריאות 

 ולוקחת בחשבון את צרכי הדורות הבאים. התושבים
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 תהליך בנית תוכנית אסטרטגית לפיתוח הבריאות והקיימות 
 
 

בריאות בישראל, מאמצות, ע"י ערים, מועצות מקומיות או אזוריות, המצטרפות לרשת ערים 

מליאת המועצה, את עקרונות העיר הבריאה ומתחייבות לפעול למען פיתוח הבריאות והקיימות. 

 ממונה מתאם בריאות עירוני וועדת היגוי רחבה, בראשות נבחר ציבור בכיר.

 להלן מוצגת הצעה של תרשים זרימה של התהליך המקומי לבניית תוכנית אסטרטגית ומימושה.

 
 

 
 

נציגי תושבים, לחברי ועדת ההיגוי, עובדי הרשות המקומית ונבחריה, השקה /מפגש פתיחה
   ארגוני בריאות, רווחה וסביבה, סקטור עסקי

 
 
 
 

 עיתויה יקבע ע"י הרשות -הצעות להכשרה 
    
 

 
 יצירת שפה משותפת והקניית                פיתוח מנהיגות             תוכנית ל"ירוק הרשות המקומית"

כלים להשתתפות בתכנון     בריאות וקיימות   עקרונות קידום בריאות
  וביצוע תוכניות         

 
 

 
 
 
 
 
 

 

מליאת המועצה, בבועדת ההיגויבפני ראש העיר,         
 
 
 
 

 
 בהנחיית יועץ ארגוני

 
 
 
 

עסקים, תושבים(קבוצות עבודה משותפות )רשות, שירותים,   
 אישור התוכנית במליאת המועצה

 
 
 

 פרק א'
 

 
 תכלית ומטרות 

 

עקרונות העיר הבריאה ורעיון התוכנית האסטרטגיתהצגת   
 

שנגזרות מהנ"ל: הטמעת תוכניות עבודה   
, במסגרות השונות אזורית/ברשות המקומית

  ובשירותים בעיר
כולל מערך ניטור והערכה   

התערבות  תוכניות
ת תושבים ביוזמ

תםהובלבו  

קבעו במשותףנניטור התהליכים והערכת השגת היעדים ש  

הרשות לעובדי הכשרה   המתאם הכשרת תושבים  הכשרת   

 דיון בממצאי הפרופיל
 קביעת קדימויות

 פיתוח תוכניות: קביעת מטרות, יעדים, פעולות, הערכה

גיבוש תוכנית אסטרטגית 
 אינטגרטיבית

יישובי  משותף בניית חזון   

  (בריאות וקיימותעירוני )הכנת פרופיל 
 



 7 

פיסיים, הפרופיל  העירוני הוא תיאור כמותי ואיכותי של בריאות תושבי העיר ושל הגורמים ה

לקבוע את מידת נתוני הפרופיל יאפשרו  ארגוניים המשפיעים על בריאות זו.החברתיים וה

 התושבים ורצונותיהם.לצורכי  ,ההלימה בין השירותים

 :נתוני הפרופיל ישמשו 

אסטרטגית כוללנית לקידום הבריאות והקיימות בסיס להכנת תכנית  .א

בעיר/ישוב, אשר נגזרותיה תשולבנה בתוכניות העבודה העירוניות לטווח 

  הקצר ולטווח הארוך.

 .והקיימות בסיס להערכת השינוי במצב הבריאות .ב

 דרכי העבודה של העיר הבריאה ברמת הארגון.בסיס להערכת מידת היישום של  .ג

 
  מטרות

 כלכליים.-ר התפלגות האוכלוסייה לפי מדדים חברתייםואית. 1

 –לפי גיל, מין, אזור מגורים ומשתנים חברתיים נבחרים  ר מצב הבריאות של האוכלוסייהואתי . 2

נתוני ערים עם  וכן השוואה לשם איתור פערים והשוואה בין אזורים וקבוצות בתוך העיר

 נתונים כלל ארציים:דומות או 

 שיעורי תמותה ותחלואה נבחרים.  .א

 והרגלי בריאות. הערכה עצמית של מצב בריאות .ב

 הסביבה:איכות ר ואית  . 3             

 .אור תשתיות פיסיות בישובית  .א

 איכות האוויר, המים, צריכת אנרגיה. .ב

 תוצאות ניטור של מזהמים לפי אזורי מגורים. .ג

 .הפיסית והחברתית הערכת התושבים את איכות הסביבה .ד

  , איכות הסביבהשירותי בריאות, שירותי רווחה :ר תשתית  השירותים הקיימת בעירואי. ת4

 ומידת ההלימה לצרכים המאותרים. וספורט ושירותי פנאי    

     ולפי משתנים שיעור השימוש בשירותים השונים לפי גיל, מין ואזור מגורים ת. הצג5

 חברתיים נבחרים.     

 . תיאור שביעות רצון התושבים משירותי העירייה.6

  ומקיימת. ר המבנה הארגוני ותהליכי העבודה בהתאם לעקרונות עיר בריאהואי. ת7
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  ?עירוניאיך מכינים פרופיל 
 

לדיון  מקומיהוא תהליך של עבודת צוות. ראשיתו במפגש של צוות היגוי  עירוניפרופיל הההכנת 

במסמך ההנחיות )מסמך זה(, גיבוש הצעות לתוספת מדדים מקומיים הצורכים בדיקה  וחלוקת 

 עבודה בין חברי הצוות וגורמים נוספים. 

אשר יוביל את כל תהליך הכנת הפרופיל מאיסוף הנתונים ועד  ,מצומצםמקומי, רצוי למנות צוות 

 להפקת הדו"ח.

ראה  –)תפקידי הרכז  יך הביצוע מראשיתו ועד סופורכז מקצועי מטעם הרשת ילווה את תהל

 (.5נספח 

 

 מקורות המידע להכנת הפרופיל:

המידע  –מקורות לאומיים )לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, משרד הבריאות, ביטוח לאומי(  .1

+ נתונים כלל  המקומית הרשותם על : נתוניהרכז המקצועי יועבר לכל רשות במרוכז, ע"י 

 .  -מסומן בלוח ההגדרות כ – ארציים לשם השוואה

 מקורות עירוניים המרוכזים במחלקות הרשות המקומית ובידי ספקי שירותים ציבוריים  .2

 בעיר.

 . מדגמי סקר תושבים .3

 

 רצוי לקיים את תהליך הכנת הפרופיל בשלבים:

לעיל(. הממצאים יוצגו בפני צוות  2-1ייאסף המידע משני המקורות המסוכמים )מקורות  בשלב א'

 ההיגוי, יערך דיון יוסקו מסקנות. על סמך הממצאים והמסקנות יתוכנן השלב הבא. 

ויותר(. את  22סקר תושבים. סקר זה יעשה במדגם מייצג של האוכלוסייה המבוגרת )בני  – שלב ב'

המרכזית לסטטיסטיקה, לכל עיר. איסוף המידע נעשה באמצעות שאלון המדגם מכינה הלשכה 

מובנה, פנים אל פנים, על ידי סוקרים שמגיעים אל בתי הנדגמים. אופן דגימת המרואיין בכל 

יחידת דיור נעשה על פי הנחיית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הרכז המקצועי של הרשת ידריך 

 וילווה את עבודת הסוקרים. 

 לצורך, יערכו סקרים נוספים. בהתאם

 

 הקצאת משאבים:

כולל שליפת מדגם תושבים הכנת פרופיל הבריאות דורשת זמן וכרוכה בעלויות. התקציב 

ריכוז עבודת תשלום למראיינים, )באמצעות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(, שכפול שאלונים, 

, הקלדת נתונים למחשבדה, השדה, הפקת הדו"ח והפצתו. הרשת לוקחת על עצמה את ליווי העבו

  וכתיבת הדו"ח.  נתוניםהעיבוד 
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  תוכן פרופיל הבריאות
   הפרופיל יכלול:

 מבוא המתאר בקצרה:   א. רציונל לפרופיל בריאות במסגרת עיר בריאה .1

 ב.  את מאפייני הישוב.                   

 שיטות איסוף המידע ועיבוד הנתונים. .2

הממצאים הבאים לענות למטרות המפורטות לעיל וכן מטרות נוספות אשר יוחלט  .3

 עליהן בצוות ההיגוי המקומי. 

 להלן מפורטת רשימת המדדים אשר יסייעו במתן מענה למטרות.       

 מסקנות. .4

 המלצות לפעולה. .5

ומיפוי התוכניות העוסקות ברווחה, סביבה,  פרוט השירותים הקיימיםנספחים:  .6

 ובריאות.בטיחות 

 

 רשימת המדדים:
 
 דמוגרפיה. 1

 ור גידולה גודל האוכלוסייה ושיע 1.1
 ילודה 1.2
 שיעור פריון 1.3

   יחס התלות 1.4

 גיל  1.5

 מין 1.6

 ( , דתקבוצת אוכלוסייה )לאום 1.7

 מצב משפחתי  1.8

 מוצא  1.9

 שנת עליה 1.10

 דתיות 1.11

 שכלהה 1.12

 ותנאי עבודה )משלח יד( עיסוקסוג , תעסוקה  1.13

 אבטלה 1.14

 אזורים גיאוגרפיים בישוב 1.15

 ותק בישוב   1.16
   

 

  כלכלי-מצב חברתי .2
 

 אשכול -כלכלי    –מדד חברתי        2.1
 מדד פריפריאליות        2.2
 מדד אי שוויון     2.3
 שיעור עסקים בעיר     2.4
 שכר והכנסה   2.5

 גמלה להבטחת הכנסה.  יםהמקבל תושבים   2.6

 לפי נזקקות  –רשומים במחלקות לשירותים חברתיים  2.7

 ושאריםמקבלי קצבת זקנה  2.8

 קשישים מקבלי השלמת הכנסה 2.9

 מקבלי חוק סיעוד 2.10

 מקבלי גמלה או קצבת נכות –נכים  2.11

 מחוסרי בית 2.12
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 לסמים מכורים 2.13

  צפיפות דיור 2.14

 צורת מגורים 2.15
 בעלות על הדירה 2.16

 מחשב בבית  2.17
 

 

 אוכלוסיית הילדים .3
 

 ילדים במשפחות חד הוריות 3.1

 ילדים במשפחות מובטלים 3.2

 ילדי עולים 3.3

 הבטחת הכנסהילדים במשפחות המקבלות  3.4

 ילדים בטיפול פקיד סעד 3.5

 בשלבים שונים ילדים המסיימים את מערכת החינוך 3.6

 זכאים לבגרות 3.7

  שיעור המופנים לוועדות השמה 3.8

 ילדים עם צרכים מיוחדים 3.9

 הסעות ילדים 3.10
 בגני ילדים בעיר  3שיעור בני  3.11

 עבריינות נוער 3.12

 שיעור לידות במשקל נמוך 3.13

 שימוש בשירותי טיפת חלב 3.14

  של תינוקות בגיל שנה רמת המוגלובין 3.15

 לברר מה ניתן לקבל ממשרד הבריאות –שיעור המחוסנים לפי תכנית החיסונים  3.16

 שיעור ביצוע בדיקות סינון )ראיה, שמיעה, תקשורת( 3.17

 שיעורי עודף משקל והשמנה 3.18

 (זוסמןשיעורי עששת שיניים ) 3.19

 (כולל עקב היפגעות )בטרם –שיעור המאושפזים  3.20
 
 

  האוכלוסייהמצב הבריאות של . 4
 

 תוחלת חיים  4.1
 הערכה עצמית: 4.2

 גופנית ונפשית של מצב בריאות 4.2.1
 שביעות רצון מהחיים 4.2.2   
 תחושת בדידות 4.2.3   

 

 הרגלי בריאות של האוכלוסייה בתחומים הבאים:   4.3
 עישון    4.3.1
 פעילות גופנית    4.3.2
 תזונה    4.3.3
 שיפה לשמשח    4.3.4
 : לחץ דם, ממוגרפיהבדיקות לגלוי מוקדם    4.3.5
 חגירת חגורת בטיחות     4.3.6

                  

 
 צבי בריאות :. מ4.4

 (כולל עקב היפגעות )בטרם  – שיעור המאושפזים בבית חולים בשנה     4.4.1
 שיעורי אשפוז פסיכיאטרי ומשתקמים    4.4.2    

 מחלות כרוניות נבחרותיעורי המצאות של ש    4.4.3
4.4.4 BMI 

 ארעות סרטן )סוגים נבחרים(יה   4.4.5            
  פגעות בתאונות דרכים במתחם הרשות המקומיתיה 4.4.6            
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 תמותה:  4.5
 שיעור תמותה כללית וספציפית לגיל 4.5.1
 לגילן שיעור תמותה מתוק 4.5.2
 שיעורי תמותה לפי סיבות נבחרות 4.5.3

 שיעור תמותת תינוקות.     4.5.4  
 

 :הפיסיתהסביבה  .  5
           

 לא מקבלים נתון כזה צפיפות      5.1

 תנאי דיור        5.2

 איכות האוויר 5.3

  צריכת מים ומקורותיהם  5.4

 איכות המים:  5.5
אחוז הבדיקות המיקרוביאליות של מי השתייה החורגות מהמותר על  5.5.1

 ריאות.שרד הבמ פי הנחיות

 ניטרטים, פלואוריד, מתכות. -החומרים הכימיים במים ריכוז   5.5.2

 מים טובים לשתיה 5.5.3
 טיפול בביוב   5.6
 חימום מים לשימוש ביתי  –צריכת אנרגיה   5.7

 מערכת סילוק האשפה בעירכמות פסולת ו  5.8

 ניקיון  5.9

 אחוז השטחים הירוקים מכלל שטח העיר 5.10

 איכות הגינות הציבוריות כמות ו  5.11

 והאם יש הדרכה שם–מתקני כושר בטבע  -  מתקני ספורט הפתוחים לציבור  5.12

 תחבורה: 5.13

 שיעור כלי רכב פרטיים  5.13.1

 תחבורה ציבורית בשכונות 5.13.2

 פסי האטה ליד בתי ספר 5.13.3

 מפרצי חניה בבתי ספר  5.13.4

 צמתים עם מעגלי תנועה 5.13.5

 מסלולים לרכיבה והליכה 5.14
 קיומם של מסלולים לרוכבי אופנים 5.14.1

 מודעות הציבור לגבי קיומם 5.14.2
 באופניים כאמצעי הגעה לבית ספרהמצאות תנאים לשימוש  5.14.3

 הקיומם של מסלולי הליכ 5.14.4

 מודעות הציבור לקיומם 5.14.5

 נוחות השימוש בשבילי הליכה 5.14.6

 נגישות 5.15
 בטיחות  5.16

 המצאות מפגעים 5.17

 טיפול במפגעים 5.18
 
 . הסביבה החברתית:6
 

 הון חברתי 6.1
 תחושת ביטחון 6.2
 "מפגעים חברתיים"  6.3
 פעילות התנדבותית 6.4
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 התושבים : .  שביעות רצון7
 

 מהשכונה כמקום לגור  7.1

 מהתחבורה הציבורית 7.2

 משירותי חירום 7.3

 שביעות רצון מהשירותים הניתנים ע"י העירייה 7.4
 
 

 פוי השירותים הקיימים:מי .8
 רפואיים-, שירותים פרארפואה דחופה / מוקד לילה:  שירותי שירותי בריאות .8.1

 מרפאות שיניים ציבוריות.  בריאות הנפש, )פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק(, שירותי 

        יום לזקן,מרכזי : מעונות יום לילדים, משפחתונים, צהרונים, שירותים חברתיים .8.2
 לקשישים/שכונה תומכת לזקן, דיור מוגן לאוכלוסייה בעלת צרכים דיור מוגן

 יוחדים. מ

 .הפועלים בעיר רשימה של ארגוני מתנדבים .8.3

בריכות מתקני כושר בטבע, , חקיםמש: מגרשים למשחקי כדור, גני שירותי ספורט .8.4
 פטאנגשחיה, מכוני כושר, 

           : מתנ"סים ומרכזים קהילתיים, ספריות ציבוריות, בתי קולנועשירותי פנאי אחרים .8.5
 , קתדרה לחינוך מבוגריםאטרון, מוזיאוניםיתו

 מוסדות אקדמיים .8.6

 עבודה ורווחה, ביטוח לאומי. פנים, -בתוך העיר  שירותים ממלכתיים .8.7

, )למשל: קידום הגיל הרך, קידום בריאות                הפועלות בעיר תכניות חינוך וקידום בריאות .8.8
 .הקשיש, קידום בריאות השן, מניעת אלימות(,  אוכלוסיית היעד, משתתפים בפועל

מקדמי  בתי ספר, מתנ"סיםגני ילדים, : בריאות בעיר מקדמות קיומן של מסגרות  .8.9
 בריאות.

 : בתי ספר, מתנ"סים, בתי עסק.קיומן של מסגרות "ירוקות" בעיר .8.10
 

 
 :שימוש בשירותים  .9
 

 שימוש בשירותי בריאות:  9.1
 שיעור המבקרים בשנה אצל רופא המשפחה   9.1.1 

 שיעור המבקרים בשנה אצל רופא שיניים   9.1.3  
  השתייכות לקופת חולים   9.1.4 
 בעלי ביטוח נוסף    9.1.5  

 שימוש בשירותי פנאי.    9.2
 שימוש בתחבורה ציבורית   9.3

 
 . רצון התושבים:10
 

 שירותים חיוניים החסרים בישוב 10.1
 פעולות שצריך לעשות למען קידום הבריאות בישוב 10.2

 רצון להתנדב 10.3
 

 ומקיימת:המבנה הארגוני ותהליכי העבודה בהתאם לעקרונות עיר בריאה   .11
 

 מבנה ארגוני:    11.1
 

 "המתאם העירוני"  11.1.1
 קיום יחידה יעודית 11.1.2

 המצאות רכז לקיימות 11.1.3

 המצאות רכז מתנדבים 11.1.4

 קיום יחידה לתכנון אסטרטגי 11.1.5

 קיום מחלקה לעבודה קהילתית 11.1.6
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 המצאות ופעילות ועדת היגוי עירונית 11.1.7

  תמיכה פוליטית 11.1.8

 תקצוב 11.1.9
 

 תהליכים:  11.2
 

 שותפויות    11.2.1
 תושביםשיתוף  11.2.2
 שנדונו במועצת העירוקיימות ההצעות לסדר /השאילתות הקשורות לבריאות    11.2.3
 החלטות ועדת ההיגוי   11.2.4
 מידת ההכרות של עובדי הרשות והציבור עם המושג "עיר בריאה"   11.2.5

 
 

 

 מדיניות  11.3
 חזון לעיר    11.3.1
 בריאות בכל מדיניות 11.3.2
 פעריםמדיניות לצמצום    11.3.3

 מדיניות של "עיר נקייה מעישון" 11.3.4 
 מדיניות של "עיר פעילה"  11.3.5 
 מדיניות של בטיחות ילדים  11.3.6 

 
 
 ניתוח המידע ופירושו 

 

 ניתוח המידע יבוצע ע"י אנשי מקצוע החברים ברשת או שיועסקו על ידה לצורך זה.

 להלן כמה פרטים שראוי לציין:

  הנתונים יוצגו ברובם בצורת שיעורים או יחסים, כפי שצוין ברשימת המדדים )מפורט

בהמשך בהגדרות התפעוליות(. דבר זה מאפשר לערוך השוואה בין אוכלוסיות בתוך 

 העיר ומאפשר השוואה עם מקומות אחרים. 

  מספרים יצוינו מספרים מוחלטים כשלעצמם אינם מספקים בד"כ. יחד עם זאת

לסייע לקורא להבין את לאמוד את הקף התופעה ובתוך הטקסט על מנת  מוחלטים

 משמעות הנתונים.

  תוך השוואה בין שכבות שונות באוכלוסייה )גיל, מין, מצב חברתיהנתונים יעובדו-

( לשם איתור פערים במצב הבריאות. זיהוי קבוצת אוכלוסייה, אזור גיאוגרפי כלכלי, 

 לצמצומם.הפערים יסייע בקביעת קדימויות 

  בצורה גרפיתחלק מהנתונים יוצגו. 

 

 

 הצגה, הפצה ותקשורת

 

 הצגה

בכתב, כמסמך עירוני. בדרך כלל יש צורך להכין יותר מגרסה אחת, בהתאם  יוצגונתוני הפרופיל 

לקהלי היעד. המסמך הבסיסי, המפורט, מתאים בד"כ לאנשי מקצוע. צוות ההיגוי יחליט כמה 
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אשר יתאימו למקבלי החלטות ולציבור הרחב. יש להחליט על העיצוב, גרסאות שונות יש להכין, 

 סוגי התרשימים והאיורים שיופיעו בכל אחת מהגרסאות.

 

 

 

 

 הפצה

יש לוודא שכל גרסה תופץ לקהל היעד שלה. רצוי להפיץ גרסה אחת לכלל הציבור. ניתן להפיץ 

 עלון מקוצר המציין שקיימת גרסה מפורטת וכיצד ניתן לקבלה.

 רצוי לשלוח עותקים של הפרופיל לכמה שיותר מוסדות ציבוריים:

  לשר והמנכ"ל –משרדי ממשלה 

 מרכז השלטון המקומי 

 ועדות כנסת מתאימות 

 עירוניות ואקדמיות ספריות 

 בעיר בתי ספר 

 שירותי בריאות בעיר 

 מרכז רשת הערים הבריאות 

 

 תקשורת

 מדיניות ומעצבי דעת הקהל. על פרופיל הבריאות לעורר הדים בקרב הציבור, קובעי

 יש לדאוג להצגת הפרופיל בפורומים שונים:

 ועדות בריאות, חינוך וסביבה של הרשות המקומית 

 אזורית/מליאת מועצת הרשות המקומית 

 .דיונים ציבוריים במרכזים קהילתיים, בקבוצות מתנדבים 

 

רצוי להכין הודעה לעיתונות ולהפיצה לפני שהדוח יוצא לאור. לאחר הוצאת הדוח רצוי לכנס 

 מסיבת עיתונאים ולהתראיין ברדיו ובטלוויזיה המקומית. 

  רצוי לשקול גם הפקת אירוע השקה כדי למשוך את תשומת לב הציבור לפרופיל הבריאות.

 

בריאות יך של תכנון אסטרטגי לקידום יש לציין כי מסמך זה מהווה בסיס לקיומו של תהל

 קיימות בעיר.ו
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 פרק ב'

 

 של המדדיםהגדרות תפעוליות 
 

 להלן מופיעים כל המדדים שצוינו לעיל עם הגדרתם התפעולית ומקור המידע. 

חלק מהמידע שלהלן, כמידע יישובי כללי, מצוי במקורות לאומיים מרוכזים )למשל, בפרסומי 

למ"ס(. מידע זה  יסופק לכל רשות מקומית באמצעות הועד  –הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

ויעודכן מעת לעת. ההגדרות התפעוליות של מדדים אלה עלולות להשתנות.  המתאם של הרשת

על פי ההגדרות, חלקם את יתר המדדים יש לאסוף ר יכלול הגדרות. המידע המעודכן שיימס

סקר התושבים )להלן הסקר(. מדדים אחדים יאספו הן  באמצעותממקורות עירוניים וחלקם 

המידע  באמצעות הסקר והן מתוך נתוני הלמ"ס ו/או מאגרי הרשות לשם בחינת ייצוגיות המדגם.

 העירוני יתייחס לשנה האחרונה.

 
 
 דמד

 
 ההגדר

 
 מקור מידע

 דמוגרפיה .1
 גודל  1.1

       
 האוכלוסייה

 וגידולה        

 אוכלוסיה ארעית אחרונה, מעודכנת –מספר התושבים .  1
 על פי הלמ"ס )ספר רשויות מקומיות( -.  % הגידול  2
 תושבים 1000 -.  ריבוי טבעי )נולדים פחות נפטרים( ל3

נכנסים  –מאזן הגירה פנימית )במספרים מוחלטים(  .4
 לישוב מינוס היוצאים ממנו.

 )הנתון יסופק(☺
 מקורות לאומיים

 למ"ס )רשויות מקומיות( -

 .  סה"כ לידות חי1 ילודה  1.2
מחולק לאוכלוסייה .  שיעור ילודה = סך כל לידות החי 2

 .לאותה שנהממוצעת 

☺  
 למ"ס )רשויות מקומיות( -
  

 שיעור פריון  1.3
 כולל         

 , מספר ילדים הצפוי לאישה במהלך חייה
 ממוצע לשנים רלוונטיות

☺  
 2005-2009פרופיל  -

מחולק  +, 65ועוד סה"כ בני  0-19סה"כ הילדים בגיל  יחס התלות  1.4
  ☺  X 1000 20-64בסה"כ בני 

 למ"ס )רשויות מקומיות( -
 . התפלגות לקבוצות גיל 1 גיל  1.5

  . .  גיל בשנים, בעת ביצוע הסקר2
   שנים. 10להצגת הנתונים יקובץ הגיל לקבוצות בנות   

1. ☺ 
 למ"ס )רשויות מקומיות( -
 1שאלה  –הסקר . 2

 .   % נקבות בסה"כ האוכלוסייה1 מין    1.6
 
 .  זכר או נקבה2

1. ☺ 
 למ"ס )רשויות מקומיות( -
 2שאלה  –הסקר  .2

1.7       
 קבוצת  

 אוכלוסייה

 % היהודים  .1

 יהודי / מוסלמי / נוצרי / דרוזי / אחר  .2
 לאום: יהודי  / ערבי  / אחר .3

1. ☺ 
 למ"ס )רשויות מקומיות( -

 3שאלה  –הסקר  .2
 85שאלה  –הסקר  .3

מצב   1.8
      משפחתי

 4שאלה  –הסקר  אחרחיים ביחד/ גרוש / אלמן / רווק / חי בנפרד / נשוי / 

עפ"י  -קידוד הארצות וקיבוצם ליבשות . ארץ לידה  מוצא     1.9
 למ"ס  ה

 5 השאל –הסקר 
 

 6שאלה  –הסקר  השנה בה עלה הנסקר ארצה )ילידי חו"ל( שנת עליה   1.10
 על פי הערכת הנסקר:  דתיות  1.11

דתי / מסורתי לא כל כך דתי /לא -חרדי / דתי / מסורתי
  דתי, חילוני

 7שאלה  –הסקר 



 16 

)שאלה מספר שנות לימוד מלאות שמדווח הנסקר . 1 השכלה   1.12
 פתוחה(

 התעודה הגבוהה שקבל. . 2
 יקובץ ל: -להצגת הנתונים 

 12ללא תעודת בגרות /  10-12שנות לימוד /  10 -פחות מ
 שנות לימוד עם תעודת  בגרות / 

 ללא כל תואר אקדמי / תואר אקדמי ראשון / +13
 שלישיתואר אקדמי שני או 

 8-9שאלות  –הסקר 
 

1.13  
 

תעסוקה , סוג 
עיסוק ותנאי 

 עבודה

 סוג העיסוק המדווח ע"י הנסקר. קידוד העיסוקים. 1
 עפ"י הלמ"ס  -וקיבוצם       

 אם לא עובד:    
תלמיד ישיבה עקרת בית / פנסיונר / סטודנט / מובטל /      

 אחר /
 שעות שבועיות או יותר 35. האם עובד 2
אחוז העובדים מחוץ לישוב מכלל העובדים: מבוסס על .  3

 סה"כ המשיבים כי מקום העבודה נמצא מחוץ לישוב
 איך מגיע לעבודה בד"כ .4

  –הסקר 
 12-15, 10  ותשאל

 )לפי  מקבלי דמי אבטלה  חודשי שלממוצע .   1 אבטלה   1.14
 הביטוח הלאומי/למ"ס(       

            -המשיבים לשאלה מדוע אינו עובד .  מבוסס על 2
 20-64 ביחס לבני  ,"מובטל"     

 כמה זמן מובטל .3

☺  .1 
 

 10.1שאלה  –הסקר . 2
 11שאלה  –. הסקר 3

אזורים   1.15
גיאוגרפיים 

 בישוב

אזורים גיאוגרפיים, כתובת המגורים של הנסקר, קיבוצה ל
 רשות המקומית.גדרת העל פי ה

 

 המדגםעל פי נתוני 

ותק   1.16
 בישוב

 16שאלה   –הסקר  שנת ביצוע הסקר מינוס שנת כניסה לישוב.

 
 

  כלכלי-מצב חברתי .2
 

-מדד חברתי  2.1
 כלכלי

כפי שנקבע ע"י הלמ"ס. נתון כלל יישובי כולל אשכול 
. )ניתן לקבל מהלמ"ס לפי 10עד   1 -ודרוג. מדורג מ

 אזורים סטטיסטיים( 

 ☺ 
 מקומיות(למ"ס )רשויות  -

מדד   2.2
 פריפריאליות

מדד המשקלל  את מדד הנגישות הפוטנציאלית של 
אביב. -הרשות המקומית עם קרבת הרשות לאזור תל

 רמות: 5-אשכולות מקובצים ל 1-10 –ערכי המדד 
בינוני,  – 5-6פריפריאלי,  -4פריפריאלי מאד, – 1-3 – 
 מרכזי מאד 8-10מרכזי,  -7

☺ 
 מקומיות(למ"ס )רשויות  -

 מדד   2.3
 אי  שוויון      

מדד המבטא את אי השוויון בחלוקת ההכנסות של  
השכירים באוכלוסיה )מדד ג'יני(. טווח המדד הוא בין 

כך   0 -. אפס מבטא שוויון. ככל שהמספר גדול מ1 -ל 0
 גדל אי השוויון.

 ☺ 
 למ"ס )רשויות מקומיות( -

 שיעור עסקים  2.4
 בעיר        

מספר בתי עסק הרשומים במחלקת רישוי עסקים 
 בעירייה, מחולק לגודל האוכלוסייה

 הרשות המקומית

 שכר ממוצע לחודש של שכירים  .1 שכר והכנסה  2.5
 % שכירים המשתכרים עד לשכר המינימום   .2

 הכנסה ממוצעת לחודש של עצמאיים  .3

 הכנסה חודשית כוללת של בני הבית .4

 1-3 ☺ 
 מקומיות(למ"ס )רשויות  -
 
 84שאלה  –. הסקר 4

 תושבים   2.6
 יםהמקבל

גמלה להבטחת 
 הכנסה

מספר תושבים )נפשות( שמקבלים גמלה להבטחת 
 הכנסה.

 שיעורם מכלל האוכלוסיה )ניתן לחשב(

☺ 
 למ"ס )רשויות מקומיות( -

רשומים  2.7
במחלקות 

לשירותים חברתיים 
 לפי נזקקות –

התפלגות סה"כ הרשומים במחלקות לשירותים 
 חברתיים לפי נזקקות 

 הרשות המקומית

☺  
 2005-2009פרופיל  -
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 קצבת זקנה   2.8
 ושארים              

 ☺   מספר מקבלי קצבת זקנה ושארים
 למ"ס )רשויות מקומיות( -

קשישים   2.9
מקבלי השלמת 

 הכנסה

 מספר הקשישים מקבלי השלמת הכנסה .1

שהנ"ל מהווים מתוך מקבלי קצבת זקנה %  .2
 ושארים

☺ 
 למ"ס )רשויות מקומיות( -

 מקבלי    2.10
 חוק סיעוד           

סה"כ קשישים מקבלי גמלת סיעוד מהביטוח  .1
 הלאומי

 % שהם מהווים מכלל הקשישים בישוב   .2

 ☺ 
 למ"ס )רשויות מקומיות( -

 כללית  מספר מקבלי גמלת נכות.  1 נכים  2.11
 .  אחוז שהנ"ל מהווים מכלל האוכלוסייה בישוב 2

 מספר מקבלי גמלת נכות מעבודה .3
 

☺  
 למ"ס )רשויות מקומיות(

2.12 
 מחוסרי בית        

 הרשות המקומית מספר מחוסרי הבית הרשומים בלשכת הרווחה

2.13     
 מיםלס םמכורי      

מספר המכורים לסמים הרשומים בלשכת  .1
 הרווחה העירונית

מחולק לסה"כ  שיעור: מספר הנ"ל  .2
 .X 1000האוכלוסייה 

 הרשות המקומית

מספר חדרים בדירה )חדרי שינה וסלון(, מחולק  צפיפות דיור    2.14
 במספר הנפשות הגרות בדירה

 17-18שאלות  –הסקר 

שותפים שאינם עם  /בני משפחה  האם גר לבד / עם צורת מגורים    2.15
 בני משפחה

 19  השאל –הסקר 

בעלות על    2.16
 הדירה

 20  השאל –הסקר  האם גר בדירה שבבעולותו

 25  השאל –הסקר  עם או ללא חיבור לאינטרנט –האם יש בדירה מחשב  מחשב בבית  2.17
 

 אוכלוסיית הילדים .3
 

 ילדים    3.1
 במשפחות         

 הוריות דח      

מספר הילדים במשפחות בהן יש הורה אחד, מחולק 
 )% מכלל ילדי הישוב( X 100למספר הילדים בישוב 

☺ 
ילדים בישראל, שנתון  -

 סטטיסטי
 ילדים  3.2

 במשפחות         
 של מובטלים       

מספר הילדים בישוב שאחד ההורים מקבל דמי   .1
 אבטלה

 %  שהנ"ל מהווים מכלל ילדי הישוב  .2

☺  
בישראל, שנתון  ילדים -

 סטטיסטי
 .  %  מכלל ילדי הישוב1 ילדי עולים  3.3

.  % מכלל הילדים המוכרים למחלקה לשירותים 2
 חברתיים

☺ 
ילדים בישראל, שנתון  -

 סטטיסטי
ילדים  3.4

במשפחות עם 
 הבטחת הכנסה

. מספר ילדים במשפחות המקבלות הבטחת הכנסה 1
 . % מכלל ילדי הישוב2
 

☺  
בישראל, שנתון ילדים  -

 סטטיסטי
ילדים בטיפול   3.5

 פקיד סעד
. מספר ילדים בטיפול פקיד סעד לחוק הנוער עם 1

 דיווח על חשד להתעללות והזנחה
 . %  שהנ"ל מהווים מכלל ילדי הישוב2
( המוכרים למחלקה לשירותים 0-17. % הילדים )בני 3

 חברתיים

☺  
ילדים בישראל, שנתון  -

 סטטיסטי

 ילדים  3.6
 המסיימים את   
 מערכת החינוך  

 נשירה אחרי חטיבת ביניים = איתור התלמידים .1
שלא נרשמו למסגרת לימודים כלשהי בכתה י' 

 מתוך רשימת המסיימים כתה ט' )באחוזים(. 

 .18אחוז המסיימים כתות י"ב מסה"כ בני  .2
     

 הרשות המקומית
 
 

 

 "ב. יאחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי  זכאים לבגרות 3.7
 ☺ 

 למ"ס )רשויות מקומיות( -
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שיעור המופנים   3.8
 לועדות השמה

מספר התלמידים המופנים לועדות השמה 
שיעורים סגוליים  –מסך התלמידים בעיר 

 לגיל

 הרשות המקומית

ילדים עם    3.9
 צרכים מיוחדים

 מספר ילדים מקבלי קצבת נכות .1

 1000 -ילדים מקבלי קצבת נכות לשיעור  .2
 ילדי הישוב.

  ☺ 
 אתר הביטוח הלאומי -

בחינוך הרגיל,  –האם קיים מערך הסעות תלמידים  הסעות ילדים 3.10
 בחינוך המיוחד, האם יש מלווה בהסעות

 הרשות המקומית

 3שיעור בני  3.11
בגני ילדים של 

 העירייה

העירייה מתוך המבקרים בגני ילדים של  3אחוז בני 
 כלל הילדים בגיל זה ברשות

 הרשות המקומית

3.12        
 נוער עבריינות

. מספר קטינים נאשמים בטיפול שירות המבחן 1
 לנוער, לאחר החלטת בית משפט

 . %  שהנ"ל מהווים מכלל ילדי הישוב2

  ☺ 
ילדים בישראל, שנתון  -

 סטטיסטי
שיעור לידות  3.13

 במשקל נמוך
ק"ג, ואחוז  1.5 -שנולדו במשקל נמוך מ אחוז ילודים

 ק"ג 2.5 -הילודים שנולדו במשקל נמוך מ
  ☺ 

 2005-2009פרופיל  -

שימוש   3.14
 בשירותי טיפת חלב

שפנו בשנה קלנדרית  0-1מספר התינוקות בגילאי 
אחרונה לטיפות החלב בעיר מתוך סך הלידות שנרשמו 

 באותה שנה בעיר

לשכת הבריאות המחוזית 
 2קופות החולים/

 המוגלובין   3.15
 בגיל שנה             

חודש שביצעו בדיקת  9-15שיעור התינוקות בגיל  .1
 המוגלובין

התפלגות הילדים בגיל שנה לפי רמת ההמוגלובין  .2
 שלהם.

לשכת הבריאות המחוזית 
 קופות החולים/

שיעור  3.16
המחוסנים לפי 

 תוכנית החיסונים

חודש  24בני  שיעור כיסוי החיסונים של
 ובכניסה לכתה א'

לשכת הבריאות המחוזית 
 קופות החולים/

ביצוע בדיקות  3.17
 סינון

% תלמידי כתות א' שביצעו בדיקות ראיה, שמיעה, 
 תקשורת

לשכת הבריאות המחוזית 
 קופות החולים/

עודף משקל  3.18
 והשמנה

בכל שכבות  –שיעור בעלי עודף משקל והשמנת יתר 
 הגיל הרלבנטיות )שנמדדו(

לשכת הבריאות המחוזית 
 קופות החולים/

שיעור עששת   3.19
 שיניים

 ם )בדיקת עששת שיניים( לילדי DMF -נתוני ה
  בגן חובה ובכתה ז' 

כרטיס בריאות התלמיד, 
 בבתי הספר

שיעור   3.20
 מאושפזים

  

 
  מצב הבריאות של האוכלוסייה. 4
 

 . תוחלת חיים בלידה1 חייםתוחלת  4.1
 65. תוחלת חיים בגיל 2

תושבים  50,000נתונים אלה קיימים רק בערים עם 
תושבים ומעלה, ניתן  100,000לפחות.  בערים בעלות 

 לפי מין

☺  
 2005-2009פרופיל  -

4.2.1 
 עצמית  הערכה   
 של מצב בריאות  

של הפיסית והנפשית הערכה עצמית של מצב הבריאות 
 המשיב לשאלון

 

 – 37.1ות שאל –סקר ה
37.2 

 שביעות    4.2.2
 רצון מהחיים      

מרוצה מאד / מרוצה / לא כל כך מרוצה / בכלל לא 
 מרוצה

 74שאלה   –הסקר 

4.2.3    
 תחושת בדידות   

 64שאלה  –הסקר  אף פעם, לעיתים רחוקות, לפעמים, לעתים קרובות

                                                        
 באמצעות הטפסים לריכוז מידע ממקורות עירוניים מידע יאסף  2
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 הרגלי בריאות  4.3
 

4.3.1  
 ישוןע            

 נכונות לבקש ממעשנים לא לעשן לידו. 1
 . עמדות ביחס לעישון במקומות ציבור2
 . הרגלי עישון 3
  מוכנות להפסקת עישון.  4

 46-53 שאלות –הסקר 
 
 
 

4.3.2 
 פעילות גופנית

 ספורטיבית/פעילות גופניתביצוע  .1
  סוג הפעילות לפי תדירות ומשך  .2

 מיקום הפעילות  .3

 עצמית ביחס לעיסוק בפעילות גופניתהגדרה  .4

 54-57ת שאלו –הסקר 

4.3.3 
 תזונה            

 58-59שאלות  –הסקר  כמות ירקות ופירות שאוכל ביום

 4.3.4 
 חשיפה לשמש    

 תכיפות השימוש באמצעי הגנה לשמש .1
נסקרים אשר השיבו כי אינם משתמשים בקרם  .2

 מדוע אינם משתמשים  –הגנה 

 60-61 השאל –הסקר 

4.3.5 
 בדיקות לגילוי 

 מוקדם   

 עיתוי ביצוע מדידת לחץ דם .1
 מדוע לא. -ביצוע ממוגרפיה . אם לא .2

 

 41שאלה  –הסקר  .1

 66-67שאלות  –הסקר  .2
 

חגירת חגורות  4.3.6
 בטיחות

תכיפות החגירה במכונית כנהג / יושב מאחור / 
 חגירת ילדים

 62שאלה  –הסקר  

 
 .  מצבי בריאות:4
 

4.4.1 
 אשפוזים

  1,000 -ל מיןולפי ז לפי גיל ואשפשחרורים משיעור ה. 1
 נפש בישוב )לא כולל יולדות(.   
 תושבים 1,000-. שיעור מתוקנן לגיל ל2
 

    ☺ 
 2005-2009פרופיל  -

אישפוזים  4.4.2
 פסיכיאטרים

, בשנים 15. מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי, בני +1
, שיעורים סגוליים לגיל ושיעור מתוקנן  2005-9
 תושבים  100,000 -לגיל ל

, שיעורים  2005-9, בשנים 15.  משתקמים, בני +2
 100,000 -סגוליים לגיל ושיעור מתוקנן לגיל ל

 תושבים

   ☺ 
 2005-2009פרופיל  -

 4.4.3 
 מחלות כרוניות  

מספר המדווחים על המצאות מחלות מבוסס על  .1
 נבחרות )יתר לחץ דם וסכרת( כרוניות

שיעור המצאות יתר ל.ד, סוכרת ומחלת לב  .2
 איסכמית

 40ה שאל –הסקר  .1

 מידע מקופות החולים .2
 

4.4.4   BMI BMI משקל מדווח מחולק לריבוע הגובה המדווח = 
( ובעלי BMI=25-29.9עודף משקל )שיעור בעלי 

 (BMI-+30יתר  )השמנת 

 38-39 –שאלות  –הסקר 

  4.4.5 
 ארעות סרטןיה 

היארעות מקרים חדשים של סרטן לפי מין  .1
)מספר מקרים חדשים ושיעור  2005-9בשנים 

 מתוקנן לגיל(

שנים אחרונות.  5 -מקרי סרטן ב -היארעות  .2
שיעור גולמי ושיעור מתוקנן לגיל עבור סה"כ 

מקרי סרטן, סרטן השד, ריאות, מעי גס, 
 .שלפוחית ולמפומות 

התפלגות מקרי סרטן שד ומעי גס לפי השלב  .3
 בעת הגילוי. 

1 .☺ 
 
 2005-2009פרופיל  -
 

 רישום הסרטן  2-3.
 המרכזי, משרד הבריאות

 )יסופק בנפרד(   
  
 

   4.4.6 
 היפגעות 
 דרכים בתאונות 

           
 

 נפגעים בתאונות דרכים מבין תושבי העיר:   .1

סה"כ בכל שנה  –תאונות דרכים עם נפגעים  .א
 בשנים האחרונות

 –תאונות דרכים עם נפגעים בדרכים עירוניות  .ב
 סה"כ בכל שנה בשנים האחרונות 

1. ☺ 
 

 למ"ס )רשויות מקומיות(
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 תושבים 1000-שיעור ל .ג

 כלי רכב 1000 -שיעור ל .ד

פרוט הנפגעים בשנה האחרונה לפי סוגי תאונות  .2
 בישוב ומיקומן.

 

 
 

 הרשות המקומית .2
 

 

 
 

 תמותה 4.5
 
 שיעורי   4.5.1

 תמותה         
 , )שעור גולמי( לאלף תושבים תמותה שיעורי  .1
 גיל קבוצות לפי שעורים סגוליים   .2

  ☺ 
 2005-2009פרופיל  -
 

 שיעור תמותה 4.5.2
 לגיל ןמתוקנ   

   ☺   סה"כ ולפי מין   – לגיל נןמתוקכללית שעור תמותה 
 2005-2009פרופיל  -

 4.5.3  
 שיעורי תמותה    
 לפי סיבות   

 נבחרות

לפי סיבות  100,000 -תמותה, מתוקננים לגיל, ל שיעורי
 נבחרות:

 שאתות ממאירות
 45לבני +                 מחלות לב            

 מחלות כלי דם במוח
 לכל הגילים -       סיבות חיצוניות

☺  
 2005-2009פרופיל  -
 
 

4.5.4  
 תינוקות תמותת 

  
 לידות חי  1000 -לסה"כ תמותת תינוקות 

  

   ☺ 
 2005-2009פרופיל  -

 

 
 . הסביבה הפיסית5
 

 אזור בעירשטח בנוי למגורים במ"ר לתושב בכל  .1 צפיפות  5.1
 )על פי החלוקה העירונית(:      

 סה"כ שטח האזור הבנוי  למגורים במ"ר מחולק          
  במספר התושבים באותו אזור.       
 מספר יחידות דיור לדונם. .2

 הרשות המקומית 

 תנאי דיור 5.2
 
 

 . סוגי מגורים: התפלגות הבתים בישוב )%( לפי:1
 בתים פרטיים )צמודי קרקע(, בתים משותפים.    
 שביעות רצון ממצב הדירה .2

 האם יש סורגים .3

 מצב הכניסה לבית: ניקיון, מעקות, מדרגות נוחות .4

 90שאלה  –.  הסקר 1
 
 22 שאלה  –סקר . 2
 23שאלה   –. הסקר 3
 87-89תצפית:  –. הסקר 4

5.3 
 וירואה איכות 

חמצנית(, -)גופרית דו SO2עבור כל אחד מהמזהמים: 
NO2 ,)תחמוצות חנקן אחרות  )דו תחמוצת חנקן

(NO ,3NO  )3O  ,)אוזון(CO  ,אבק ,)פחמן חד חמצני(
 : רעש(, PM ,10PM 2.5,חלקיקים  )עופרת

 עם ציוד לניטור המזהם מספר תחנות ניטור בעיר .1
 )בשנה האחרונה(רמה שנתית ממוצעת   .2
מספר הימים בשנה עם  –, אבק ועופרת 2SOעבור  .3

רמה שעברה מעל הסף המותר מחולק במספר 
 הימים בהם בוצעו מדידות.

מספר השעות בשנה עם  – NO 3O ,CO,2עבור  .4
רמה שעברה מעל הסף המותר, מחולק במספר 

 השעות בהן בוצעו המדידות.  

מספר מדידות רעש, בשנה האחרונה, שחרגו  .5
 מהערכים המותרים.

החשיפה לרעש, אבק, הערכת התושב את מידת  .6
 ריחות רעים, זיהום אויר בסביבת המגורים 

 מקורות עירוניים 5-1
  
 הרשות המקומית -
 

 או 
 

איגוד ערים לאיכות 
 הסביבה

 
 
 
 
 
 
 
     שאלות  –הסקר  .6

27-29 ,32 
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5.4  
 צריכת מים         

 ומקורותיהם    

סה"כ תקבולי מים )לשנה( ברשות המקומית  .1
המים מסך כל אספקת % פחת  -)אלפי מ"ק(, ו

 המים הישובית
צריכת מים לפי יעוד: סה"כ צריכת מים  .2

והתפלגות )%( לפי צריכה עירונית, )מגורים, 
חינוך וספורט, גינון ציבורי, בניה( תעשייתית, 

 חקלאית, אחרת. 
 סה"כ צריכת מים עירונית לנפש )מ"ק( .3

מהיכן מגיעים המים לבתי התושבים: מקורות,  .4
 באר פרטית.

☺1-3  
 למ"ס )רשויות מקומיות( -

 

 

 

 
4 . 
 הרשות המקומית          - 

אחוז הבדיקות המיקרוביאליות של מי השתייה  .1 איכות המים  5.5
החורגות מהמותר על פי הנחיות משרד הבריאות 

= מספר הבדיקות החורגות מחולק בסה"כ 
 , בשנה האחרונהX 100הבדיקות 

 –ריכוז ממוצע של חומרים כימיים במים  .2
 ניטרטים, מתכות, פלואוריד

 האם התושב חושב שהמים טובים לשתיה .3

 הרשות המקומית  1-2
 
 
 
 
 
 
 36שאלה  –. הסקר 3

 לאן  –.  האם יש מערכת שלמה לאיסוף שופכין 1 טיפול בביוב 5.6
 מתנקז     

. רמת הטיפול בביוב היוצא מהרשות המקומית  2
 )ראשוני, שניוני או שלישוני(

  המקומיתהרשות . 1
 
 .  לשכת הבריאות 2

5.7 
 צריכת אנרגיה

 24שאלה   –הסקר   לחמום מים האם יש דוד שמש  

 מערכת   5.8
 סילוק אשפה     

 . כמות פסולת ביתית )ק"ג ליום לאדם(1
 האם יש מערך להפרדת אשפה )מיחזור( : כן / לא . 2

 אם כן:     
 ניר, פלסטיק, זכוכית, מתכות  -מה מפרידים  א.   
 לאן מובילים את האשפה המופרדת, הכלליתב.    
 . האם התושב מפריד פסולת למיחזור3
 

1. ☺  
  למ"ס )רשויות מקומיות -
2.  
 קומיתהמהרשות  -
 
 63שאלה  –. הסקר 3

 הערכת התושב את מידת הניקיון באזור מגוריו ניקיון   5.9
 

 26שאלה  –הסקר 

 שטחים  5.10
 ירוקים       

 אחוז השטחים הירוקים מכלל השטח של העיר = . 1
 .X 100שטח ירוק מחולק לכלל השטח     
 יש להתייחס בנפרד ל:      

 גנים ציבורייםא.       
 שטחים ירוקים פראיים /לא מעובדים.ב.       

 .  שטח התחלות בניה בחמש השנים האחרונות 2

 הרשות המקומית  .1

2.  
 (למ"ס )רשויות מקומיות -

5.11  
 גינות ציבוריות  

 מספר גינות שכונתיות בכל אחת מהשכונות  .1

 –אחוז הגינות בהן יש מתקני משחק לילדים  .2
מתוכן, באיזה אחוז בוצעה בדיקת בטיחות 

, % מתקנים שנמצאו בשנה האחרונה המתקנים
 לקויים

 שנעים להיות בהןגינות  .3
 שיש בהן מספיק צל .4
 

1-2 . 
 הרשות המקומית -
 
 
 

  –. הסקר 3-4
 30-31שאלות           

 מתקני  5.12
 ספורט           

מספר מתקני ספורט הפתוחים לציבור בעיר )אולמות 
ספורט, מגרשי כדורגל, כדורסל, בריכות שחיה, 

 . X 1000מסלולי כושר וכד'( מחולק במספר התושבים 

 הרשות מקומית -
 

 כלי רכב:  .1 תחבורה 5.13
 א.  סה"כ כלי רכב מנועיים בישוב     
 תושבים,  1000  -ב.  שיעור כלי רכב ל     
 ג.   סה"כ מכוניות פרטיות      
 תושבים, 1000 -ד.  שיעור מכוניות פרטיות ל     

1 .☺ 
 למ"ס )רשויות מקומיות( -
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 ה.  גיל ממוצע של הרכב )בשנים(     
  האם התחבורה הציבורית מגיעה לכל השכונות .2

קטעי דרך באיזה אחוז מבתי הספר קיימים לידם  .3
 .עם פסי האטה

באיזה אחוז מבתי הספר קיימים לידם מפרצונים  .4
 להורדת ילדים מכלי רכב.

 % הצמתים בהם יש מעגלי תנועה .5

 
 68שאלה  –הסקר  .2

 
2-5 . 

 הרשות המקומית -
 
 
 

 מסלולים   5.14
 יבה והליכהלרכ   

לרוכבי אופניים הם מסלולים  שבילים/מסלולים
המיועדים רק  או בדרכים אחרות מסומנים בכבישים

 לרכיבה על אופניים.
בק"מ לרכיבה על אופניים סה"כ אורך המסלולים  .1

ופיזור  מחולק בשטח הכולל של העיר בקמ"ר
 גיאוגרפי שלהם.

 מודעות הציבור לקיומם של מסלולי אופניים .2

 % בתי הספר עם התקנים לחנית אופניים  .3

 סה"כ אורך שבילי הליכה .4

 מודעות הציבור לקיומם של מסלולי הליכה .5

 נוחות השימוש בשבילי הליכה .6

 
 

1,3-4 . 
 הרשות המקומית -
 
 71שאלה  –הסקר  .2
 
 
 72שאלה  –הסקר  .5
, 72.2הסקר שאלות  .6

72.3 

5.15  
 

 נגישות 

 –בעירמוסדות ציבור לו נגישות נכים לעירייה  .1
האם יש התקני נגישות לנכים בבנין העירייה 

ובדרכים הקרובות המובילות אליו )הנמכת 
מדרכות, שילוט ברור, דלתות רחבות, מעלית 

 מתאימה(.

 האם יש תוכנית אב לנגישות בעיר.  .2

 
 רשות המקומיתה

 

 האם יש מטה בטיחות עירוני וועדת בטיחות .1 בטיחות 5.16

בטיחות העובדים ברשות האם יש תוכנית לניהול  .2
 המקומית

האם יש תוכנית לניהול בטיחות ילדים בעיר  .3
 ()בטרם

 הרשות המקומית

5.17 
 המצאות מפגעים

 – הימצאותם של מפגעיםהערכת התושב את    
  דברים שיכולים לגרום לבעיות באזור מגוריו:    
  הצטברות אשפה או לכלוך  סביב פחי אשפה או     

 בשטחי ציבורמצב התאורה  /צואת כלבים ברחוב / 
מעברי חסר במצב המדרכות / מצב הכבישים /  /

אנטנות סלולריות / חוסר בגינות משחק החצייה / 
 מקומות חניה / יתושים לילדים / חסר 

 בשנה האחרונה, לפי –. דיווחים על מפגעים בישוב 2
 סוגי המפגעים ומידת הטיפול בהם בשנה האחרונה    

 ותשאל –ר הסק. 1
 34.1 ,34.2 ,34.7-34.14 
 
 
 
 הרשות המקומית .2

 (106)מוקד  

5.18 
 טיפול במפגעים

 שאלון למתאם העירוני סביבתיים האם קיים מנגנון עירוני לאיתור מפגעים
 49שאלה 

 

 סביבה החברתית: .6
 

6.1    
 הון חברתי       

 דעת התושב לגבי אמון באנשים ונכונות לעזור .1

 פגישות עם חברים, עם בני משפחה    .2

 למי פונה כאשר חש בדידות   .3

 75-76ות שאל –הסקר . 1
 שאלות –. הסקר 2

                73.4 ,73.8 
 65שאלה  –. הסקר 3

6.2  
 תחושת ביטחון   

 35שאלה  –הסקר  האם מרגיש בטוח באזור מגוריו

6.3   
 "מפגעים חברתיים"

 – של מפגעיםהימצאותם הערכת התושב את 
 דברים שיכולים לגרום לבעיות באזור מגוריו:

פריצות לבתים / אלימות ותקיפת אנשים / בני נוע 
 משוטטים ברחובות / סכסוכי שכנים

 ותשאל –הסקר 
             34.3-34.6 
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6.4  
 פעילות התנדבותית

השתתפות התושב, במהלך השנה האחרונה   .1
 בפעילות התנדבותית

 האם משתתף בפעילות התנדבותית  .2

מספר המתנדבים הרשומים ברשות המקומית   .3
 20מחולק במספר התושבים בני +

 73.7שאלה  –. הסקר 1
 
 (3) 82שאלה  –.  הסקר 2
 
 . מקורות עירוניים3

 הרשות המקומית -    
 
 

 . שביעות רצון התושבים7
 

7.1       
 שביעות רצון

 מהשכונה     

 התושב מהשכונה שלו כמקום באיזו מידה מרוצה
 לגור בו

     

 33שאלה  –הסקר 
 
 

שביעות רצון  7.2
מהתחבורה 

 הציבורית

באיזו מידה מרוצה התושב משירות התחבורה 
 הציבורית

 70שאלה  –הסקר 

שביעות רצון  7.3
 משירותי חירום

 45שאלה  –הסקר  באיזו מידה מרוצה התושב משירותי החירום בעיר

7.3  
רצון שביעות 

 משירותי העירייה

באיזו מידה מרוצה התושב משירותי העירייה )בכל עיר 
ישלימו את הרשימה על פי סוגי השירותים 

 הרלוונטיים לעיר ובהתאם למבנה הארגוני( :
חינוך /  תרבות / רווחה /  מגרשי ספורט ופנאי  / 

ניקיון / פיקוח עירוני  / תחזוקה ושיפור פני העיר / 
ציבור / מוקד עירוני / בטחון ואבטחה / מענה לפניות ה

שירותי רפואה דחופה / שמירה על מקומות נקיים 
מעישון/ שירות תאגיד המים / מסה"כ שירותי 

 העירייה / מתפקוד ראש העיר

 שאלות  –סקר 
            77.1-77.15 

 
 . מיפוי השירותים הקיימים8
 

8.1   
 
 מיפוי   
 שירותי בריאות   

 משירותי הבריאות יש לציין:עבור כל אחד 
 מספר יחידות השירות הקיימות .1
  האם בכולם או בחלקם יש התקני נגישות  .2

 מקורות עירוניים
 עם ספקי  ראיון  -  

 שירותה      

8.2  
 

 חברתיים שירותים

 עבור כל אחד משירותי הבריאות יש לציין:
 מספר יחידות השירות הקיימות .1
  האם בכולם או בחלקם יש התקני נגישות  .2

 מקורות עירוניים
 ראיון עם ספקי השירות -

8.3 
 ארגוני מתנדבים

  רשימה של ארגוני ברשות המקומית . האם קיימת 1
 כן / לא        מתנדבים  הפועלים בעיר

 אם כן, כמה רשומים?. 2

 הרשות המקומית 
 

8.4  
 שירותי ספורט     

 משירותי הספורט יש לציין:עבור כל אחד 
 מספר יחידות השירות הקיימות .1
  האם בכולם או בחלקם יש התקני נגישות  .2
 

 מקורות עירוניים
 ראיון עם ספקי השירות -

8.5   
 שירותי פנאי   
 אחרים   

 : 11 עבור כל אחד משירותי הפנאי המפורטים בעמ'
 מספר יחידות השירות הקיימות .1
  האם בכולם או בחלקם יש התקני נגישות  .2

 מקורות עירוניים
 ראיון עם ספקי השירות -

מוסדות  8.6
 אקדמיים

 הרשות המקומית פירוט המוסדות הקיימים

שירותים  8.7
 ממלכתיים

פנים,  –האם קיים סניף המספק שירותים ממלכתיים 
 עבודה ורווחה, בטוח לאומי, אחר 

 מקורות עירוניים
 הרשות המקומית -

8.8   
תכניות חינוך     

 וקידום בריאות

 רשימת התכניות הקיימות בעיר, בהן העירייה שותפה
)למשל: קידום הגיל הרך, קידום בריאות  או מובילה

עבור הקשיש, קידום בריאות השן, מניעת אלימות(, 
מטרות, שותפים לתכנון וביצוע, אוכלוסית יעד,  כ"א:

 הערכה

 
 מקורות עירוניים

 הרשות המקומית -
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8.9  
מקדמות מסגרות  

 בריאות

איזה מסגרות קיימות: בתי ספר מקדמי בריאות, 
 מתנ"סים, מסגרות אחרות. עבור כ"א מהמסגרות:

 ,  מספר היחידות הפועלות במתכונת זו
 % מכלל היחידות בעיר.

 

 מקורות עירוניים
 הרשות המקומית -

8.10  
 מסגרות      
 "ירוקות"    

, מתנ"סים, ירוקים ספראיזה מסגרות קיימות: בתי 
 מסגרות אחרות. עבור כ"א מהמסגרות:

 , מספר היחידות הפועלות במתכונת זו
 % מכלל היחידות בעיר.

 

 מקורות עירוניים
 הרשות המקומית -

 
 

 שימוש בשירותים .9
 

9.1  
 

 שימוש בשירותי 
 בריאות        

 מספר על פי, רופא שינייםשיעור המבקרים אצל  .1
החודשים האחרונים  12 – כי ביקרו ב משיביםה    

 , ולאיזה צורךאצל רופא שיניים
      קופות השתייכות להתפלגות האוכלוסייה לפי .  2 

 החולים 
משלים / מושלם, ביטוח פרטי  -. ביטוח רפואי נוסף 3

 נוסף

 42 שאלה  –הסקר . 1
 

2.☺ 
 43שאלה  –והסקר 

 
    44שאלה  –הסקר  3

9.2 
שירותי בשימוש 

 פנאי

 הנשאלים שלהלן עבור כל אחד משירותי הפנאי . 1
: חוגים, הרצאות/ קולנוע, ישיבו באיזו תדירות    

הצגה / אירועי ספורט / בית כנסת, מסגד, כנסיה /  
 סיורים, טיולים / מפגשים עם בני משפחה

 . שימוש בספריה העירונית:2
 א. מספר הביקורים בספריה העירונית לנפש בשנה      
 ב.  מספר השאלות ספרים לנפש לשנה    

   ותשאל –הסקר .  1
73.1-73.6 ,73.8 

 
 . מקורות עירוניים2
 הרשות המקומית - 

9.3 
שימוש בתחבורה 

 ציבורית

 משתמש בתחבורה ציבורית בתוך הישובהאם 
  

 69שאלה   –הסקר 
 

 
 

 . רצון התושבים10
 

10.1   
 חסר בשירותים  

 78שאלה  –הסקר   חיוניים חסרים )שאלה פתוחה(האם ואיזה שירותים 

פעולות לשיפור  10.2
 איכות החיים

 בישוביש צורך בפעילויות לשיפור איכות החיים 
 )שאלה פתוחה(

 78שאלה  –הסקר 

10.3 
 רצון להתנדב    

נים להשתתף בפעילות ישיעור המשיבים כי מעוני
 ובאיזה תחום התנדבותית

 (1-2) 82שאלה  –הסקר 

 
 
 

 . המבנה הארגוני ותהליכי העבודה9

 
 מבנה   11.1

 
11.1.1 

 המתאם העירוני
: תואר תפקיד, הקף משרה, "המתאם העירוני"

 הקדשת זמן, ניסיון קודם, תושב הישוב
 

  – למתאם העירונין שאלו
 2-14שאלות 

11.1.2 
 יחידה יעודית

שם  –קיומה של יחידה יעודית לעיר בריאה ומקיימת 
 היחידה

  – למתאם העירונין שאלו
 15שאלה 

 
11.1.3 

 רכז לקיימות
 – למתאם העירונין שאלו האם יש ומידת שיתוף הפעולה אתו

 16שאלה 
 – למתאם העירונין שאלו האם יש ומידת שיתוף הפעולה אתו 11.1.4
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 17שאלה  רכז מתנדבים
11.1.5 

יחידה לתכנון 
 אסטרטגי

ומידת השתתפותה  המצאות יחידה לתכנון אסטרטגי
  בתהליך העיר הבריאה.

  – למתאם העירונין שאלו
 18שאלה 

11.1.6 
 עבודה קהילתית

ומידת  עבודה קהילתיתמצאות יחידה לה
 השתתפותה בתהליך העיר הבריאה.

  – למתאם העירונין שאלו
 19שאלה 

11.1.7 
 ועדת היגוי עירונית

  – למתאם העירונין שאלו האם הוקמה ועדת היגוי, הרכבה, התכנסויות
 20-27שאלות 

11.1.8 
 תמיכה פוליטית

תמיכת ראש הרשות, השתתפות חברי מועצת העיר 
 בועדת ההיגוי ובפורומים אחרים

  – למתאם העירונין שאלו
 29-31 ,24שאלות 

11.1.9 
 תקצוב

  – למתאם העירונין שאלו תקציב עירוני רגיל ותקציבים אחרים
  32-33שאלות 

 
 
 

 תהליכים  11.2
 

11.2.1 
 שותפויות  

 בין גופים בתוך הרשות המקומית .1
 בין הרשות המקומית וגורמים אחרים בעיר .2

  –שאלון למתאם העירוני 
 34-36שאלות 

11.2.2 
 שיתוף התושבים   

, התייעצות, שיתוף בועדות העברת מידע לציבור .1
 מחליטות, יוזמות תושבים, התנדבות.

את  האם לדעת התושב העירייה משתפת .2
 התושבים בתהליכי קבלת החלטות

 האם הוא שותף לתהליך כזה. .3

. שאלון למתאם העירוני 1
 37-47שאלות   –
 

 שאלות –. הסקר 2-3
                    79-81 

11.2.3 
 הצעות לסדר  

 הקשורות  ההצעות לסדר / השאילתותמספר 
דונו במליאת מועצת העיר ינאו קיימות, שלבריאות 

 .האחרונה בשנה

 – למתאם העירוני ןשאלו
 48שאלה  

החלטות    11.2.4
 ועדת ההיגוי

 – למתאם העירוני ןשאלו דוגמאות להחלטות של ועדת ההיגוי
 28שאלה  

11.2.5 
הכרות עם המושג 

 "עיר בריאה"

ירייה בע איזה אחוז ממנהלי האגפים והמחלקות. 1
 .כי העיר היא עיר בריאהשמע  

   . אחוז התושבים ששמע  שהעיר היא עיר בריאה 2
 

 העירוני למתאם ן שאלו. 1
 50שאלה   
 83שאלה  –. הסקר 2

 
 
 
 

 מדיניות   11.3
 

11.3.1 
 לעיר חזון        

 שאלון למתאם העירוני האם קיים והאם כולל איכות חיים ובריאות
 51-52שאלות 

11.3.2 
בריאות בכל 

 מדיניות

החיים והבריאות מופיעים איכות האם קידום 
 נית העבודה בתוכ

 שאלון למתאם העירוני
 53שאלה 

11.3.3 
מדיניות צמצום 

 פערים

 שאלון למתאם העירוני מדיניות מוצהרת, דיונים על פערים, דוחות
 54-59שאלות  - 

11.3.4 
 עיר נקייה מעישון  

 קיומה של פעילות למניעת עישון בעיר
 

 שאלון למתאם העירוני
 60-67שאלות 

11.3.5 
 עיר פעילה

 שאלון למתאם העירוני קיומה של פעילות / מדיניות בנושא
 68שאלה 

11.3.6 
 בטיחות ילדים

 שאלון למתאם העירוני קיומה של פעילות / מדיניות בנושא
 69שאלה 
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 'פרק ג
 

 נים / טפסים לאיסוף מידעשאלו
 

 םנתונים ממקורות לאומיי .1
 
 

לאומיים )פרסומי הלמ"ס, משרד הבריאות, הביטוח הלאומי( ישולבו בתוך ם ממקורות נתוני

 הדו"ח הסופי בהתאם להגדרות שלעיל.

נתונים אלה יוצגו בהשוואה לנתון כלל ארצי ו/או בהשוואה לרשויות דומות )מבחינת אשכול 

           ה ו/או אזור גיאוגרפי(.יכלכלי, גודל אוכלוסי-חברתי

         
   

         

 . ממקורות עירוניים: 2
  

 טפסים לריכוז מידע .א

את המידע המפורט להלן יש לאסוף בעזרת ספקי השירות הרלבנטיים )כל אחד יקבל את הדפים 

 המתאימים לו(.

 נא לציין את(, 2015כאשר ישנה התייחסות לשנה האחרונה, הכוונה היא לשנה קלנדרית )למשל, 

לימודים, הכוונה היא לשנה בלוח העברי )למשל,  . אם ישנה התייחסות לשנתהשנה המדויקת

 תשע"ה(. כאשר לא מצוינת השנה יש להתייחס לנתונים העדכניים ביותר.

.מספרי הפרקים שלהלן תואמים את רשימת המדדים שבחוברת ההנחיה  

 

 
 מהרשות המקומית )עירייה/מועצה(

 
 

 [אין נתון כזה]צפיפות  5.1
 

  העירונית(: אזור בעיר )על פי החלוקהשטח בנוי למגורים במ"ר לתושב בכל 

מחולק  במספר ______________   סה"כ שטח האזור הבנוי  למגורים במ"ר סה"כ בעיר:     

עיר __________________ = ___________התושבים ב                         

 )במידה ולישוב  מספר שכונות/ רבעים  מהמספר בטבלה ירחיב את הטבלה(

:, לדוגמאאזורים/שכונות בעיר/ישובלפי   

  

שטח בנוי למגורים  אזור/שכונה

(1)מ"ר(  )  

מספר תושבים 

(2)  

 צפיפות

 (2) -(  מחולק ל1) 

מס' יחידות דיור 

 לדונם

     א'

     ב'

     ג'

עסקים בעיר:   2.4  
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 מספר בתי עסק הרשומים במחלקת רישוי עסקים בעירייה ________________

________________ מחולק למספר התושבים בעיר =   

 

 שטחים ירוקים 5.10
 

 סה"כ  סה"כ שטח ירוק שטחים ירוקים
 שטח העיר

 אחוז השטח הירוק
שטח ירוק מחולק לכלל)  

(X  100 השטח   
    גנים ציבוריים

שטחים ירוקים 
 פראיים /לא מעובדים

   

 
______________________)ציין את רונות ח. שטח התחלות בניה בשנתיים הא1

]יש נתון ב"רשויות מקומיות", למ"ס[ השנים(  

. שטחי גינון שנוספו בשנים  הנ"ל____________________2  

__________________________________ 2-מחולק ל 1. שטח 3  

 
 

גינות ציבוריות   1.15  
 

 אזור/
 שכונה

מספר גינות 
 שכונתיות

בכמה גינות 
 יש מתקני
משחקים 

 לילדים

בכמה מהגינות עם 
מתקני משחקים בוצעה 
בדיקת בטיחות שנתית 

ה ע"י גורם מוסמך  בשנ
 האחרונה

% הגינות בהם 
נמצאו מתקנים  עם 

לקויי בטיחות 
 בבדיקה השנתית

     א'

     ב'

     ג'

     ד'

     ה'

 
 

תחבורה  3.15  
 

 ? ___________  לכל השכונות התחבורה הציבורית מגיעההאם .   1

 ? ________ קטעי דרך עם פסי האטה.  באיזה אחוז מבתי הספר קיימים לידם 2

 .   באיזה אחוז מבתי הספר קיימים לידם מפרצונים להורדת ילדים מכלי רכב ? _____3

 ? _________ % הצמתים בהם יש מעגלי תנועה.  4
 

 

כיבה והליכהמסלולים לר  4.15  
 

 יים הם מסלולים מסומנים בכבישים המיועדים רק לרכיבה על אופניים.מסלולים לרוכבי אופנ
 

___________________בק"מ לרכיבה על אופניים סה"כ אורך המסלולים   

 היכן מצויים שבילי האופניים )רצוי למפות על פי שכונות(  __________________

 סה"כ אורך שבילי הליכה בק"מ _______________

איכות אויר    3.5    
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 עבור כל אחד מהמזהמים:

 
מספר  מזהם

תחנות 
ניטור 

 בעיר

רמה 
שנתית 

 ממוצעת

 ימיםמספר 
 שנעשתה מדידה
 בשנה האחרונה 

 ימיםמספר 
עם רמה 

מעל הסף 
 המותר

שעות מספר 
בהם נעשתה 
מדידה בשנה 

 האחרונה

 שעותמספר 
עם רמה 

מעל הסף 
 המותר

SO2     ////////////  ////////////  

NOX   //////////////  /////////////    

CO   //////////////  /////////////    

//////////////   אוזון  /////////////    

 חלקיקים
PM10 

    ////////////  /////////////  

 חלקיקים
PM2.5 

    ////////////  ////////////  

////////////     אבק  ////////////  

////////////     עופרת  /////////////  

////////////     רעש  ////////////  

       

 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

נגישות  5.15  
 

)הנמכת מדרכות, שילוט ברור, דלתות רחבות, האם יש נגישות לנכים לבנין העירייה  .1

 מעלית מתאימה(.    

 לא    /כן, באופן מלא   /  כן, באופן חלקי                          

 

האם יש נגישות לנכים למוסדות ציבור בעיר )בתי ספר, מרכזים קהילתיים, מקומות 

 בילוי(    

 לא     /באופן חלקי   כן, באופן מלא   /  כן,                       

 
 כן   /    לא האם יש תוכנית אב לנגישות בעיר ? .  2
 
 
 
 

בטיחות  5.16  
 

 כן   /    לא  האם יש מטה בטיחות עירוני ?  .1

 כן   /    לא  עירונית? וועדת בטיחותהאם יש  .2

 כן   /    לא ?  האם יש תוכנית לניהול בטיחות העובדים ברשות המקומית .3

 כן   /    לא ? לניהול בטיחות ילדים בעיר )בטרם(האם יש תוכנית  .4

 צריכת המים ומקורותיהם  5.4
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 מהיכן מגיעים המים לבתי התושבים: 

 א. מקורות   

 ב. באר פרטית איזה( 

? ________________ היחס ביניהם, מה במידה  והמים מגיעים ממקורות שונים     

 
איכות המים  5.5  
 

 מספר בדיקות בדיקת מי שתיה
שנעשו בשנה 

 האחרונה

מספר בדיקות 
 חריגות

אחוז בדיקות 
 חריגות

 בדיקות מיקרוביאליות 

 

   

 

 

חומרים כימיים 
 במי שתיה

ריכוז ממוצע של 
 החומרים

 פעולות שנעשו לאור הממצאים

   ניטרטים

   מתכות

   פלואוריד

 

 טיפול בביוב  5.6
 

 .  לא2      . כן     1 האם יש מערכת שלמה לאיסוף שופכין ?.   1

 ______________________________________________________ לאן מתנקז ?    

 ראשוני,    שניוני,      שלישוני  ?   מהי רמת הטיפול בביוב היוצא מהרשות המקומית.   2

 
 

מערכת  סילוק אשפה   5.8  
 

 לא .  2         כן.  1 ?האם יש מערך להפרדת אשפה )מחזור( 

 אם כן: 

 (ותהמתאימ ות)סמן בעיגול את התשוב    ?  מה מפרידים  א. 

 . אחר, פרט _________5/   מתכות . 4   זכוכית. 3/      פלסטיק .2/       ניר.   1  

 ?לאן מובילים את האשפה   ב.

 ____________________________________________________ המופרדת

_____________________________________________________ הכללית  

 

 המצאות מפגעים    5.17
 

האחרונה והטיפול בהםה בישוב, בשנסביבתיים דיווחים על מפגעים   

, על פי סוגי פניות ומידת הטיפול בהם, בשנה האחרונה[106נא לצרף דו"ח של מוקד  ] 

דרכים   בתאונות  היפגעות    6.4.4  
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 לגבי השנה האחרונהפרוט 

 
 נפגעים לפי סוגי תאונות בתוך הישוב ומיקומם:

 
 בדרך שכונתית בצומת בדרך ראשית 

    פגיעה בהולכי רגל

17-0מהם בגיל             

4-0מהם בגיל             

    התנגשות בין כלי רכב 

    התנגשות עם עצם דומם

    החלקה או התהפכות

ציבורינפגעו נוסעים ברכב      

    רוכבי אופניים

 

 

 

חינוךשירותי   
 
 

 המבקרים בגני טרום חובה של העירייה________ 3מספר בני    3.11

בעיר _____________ 3סה"כ  בני   

   _________של העירייההמבקרים בגני טרום חובה  3אחוז בני       

 

 _______מספר הילדים שעברו ועדת השמה בשנה האחרונה   3.8

 = מספר ילדים בכל שכבת גיל מחולק בסה"כ הילדים באותה   שיעורים סגוליים לגיל      

   X 100 שכבה      

 __________________________________________  

 __________________________________________  

 __________________________________________  

 __________________________________________  

 

הסעות תלמידים  3.10  

  קיים מערך הסעות קיים מלווה בכל הסעה

 בחינוך הרגיל כן    /   לא כן    /   לא

 בחינוך המיוחד כן    /   לא כן    /   לא
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ילדים המסיימים את מערכת החינוך  3.6  
 
 

בשנת הלימודים האחרונה )אם יש מידע על שנים קודמות רצוי  נשירה אחרי חטיבת ביניים .1

 להציג מידע עבור כל שנה(:

 __________לימודים כלשהי בכתה י'  התלמידים שלא נרשמו למסגרתמספר  א.  

  ________________ המסיימים כתה ט' סה"כ מספר תלמידים ב.  

 . X 100ב'  -אחוז הנשירה = א' מחולק ל ג.  

 

נשירה מהתיכון בשנה האחרונה )אם יש מידע על שנים קודמות רצוי להציג מידע עבור כל   .2

 שנה(:

 סה"כ תלמידים שסיימו כתה י"ב בשנה האחרונה __________ .א

 בישוב בשנה האחרונה _____________ 18סה"כ בני  .ב

    _________ X 100ב' -= א' מחולק ל 18אחוז המסיימים כתות י"ב מסה"כ בני  .ג

 
 
 

 בריאותמקדמות סגרות מ 8.9
 
 

מספר יחידות  מסגרת
 בישוב

מספר יחידות הפועלות 
 כמקדמות בריאות

   גני ילדים

   בתי ספר יסודיים

   בתי ספר על יסודיים

   מתנ"ס

 
 

מסגרות   "ירוקות"  108.  
 

מספר יחידות בהן  מסגרת
 קיים חינוך סביבתי

מספר יחידות הפועלות 
 כ"ירוקות"

   גני ילדים

   בתי ספר יסודיים

   בתי ספר על יסודיים

   מתנ"ס

   אחר

   

 
 

 כמה בתי ספר פועלים כמקדמי בריאות וקיימות )מסגרות ירוקות( במשולב _________
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 ? _________איזה. כן, 1.  לא    0האם קיימים מוסדות אקדמיים בעיר?     8.6

      ________________________________________________________ 

 

 שירותי רווחה 

 
 רשומים במחלקה לשירותים חברתיים  2.7

 , בשנה האחרונההתפלגות סה"כ הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים לפי נזקקות

 עוני, קשיי הכנסה ותעסוקה ________  .א

 זיקנה ____________ .ב

 או ילדים _______תפקוד לקוי של הורים  .ג

 סיבות רפואיות ____________  .ד

 אחר ______________________  .ה

 סה"כ __________________

 

מחוסרי בית   2.12  
 

______________________ מספר מחוסרי הבית הרשומים בלשכת הרווחה  
 
 

 לסמים מכורים  2.13
 

 יה  __________________ימספר מכורים לסמים הרשומים בעיר
 

 ית העיר _____________  יסה"כ אוכלוס
 

 תושבים ______________ 1000 -שיעור המכורים לסמים ל

 (X 1000, מחולק לסה"כ האוכלוסייה יהיעירמספר המכורים לסמים הרשומים ב)

 

 
 פעילות התנדבותית   6.4

 

א. מספר המתנדבים הרשומים ברשות המקומית  ______________. 3  

  ומעלה  20מספר המתנדבים מחולק לסה"כ האוכלוסיה של בני שיעור המתנדבים =  ב.     

___________ 

 ד. התפלגות המתנדבים על פי תחומי ההתנדבות שלהם )לדוגמא,  שירותי בריאות, עזרה 

 לנזקקים וכד'( _________________________________________________     

    ____________________________________________________________ 

 

 . לא   0האם קיימת רשימה של ארגוני מתנדבים ?     8.3

 . כן, כמה ארגונים רשומים ?________1                                                                             

 שירותים חברתיים:  8.2
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 נגישות לנכים כמה יש שירות
איןיש בחלקם  /  /בכולם   יש  

   מעונות יום

   משפחתונים

   מרכזי יום לקשיש

   שכונה תומכת

דיור מוגן לאוכלוסיה 
 עם צרכים מיוחדים

  

 
 

 
  

 בריאות
 

 וקופות חולים[משרד הבריאות  –מכל ספקי השירות ]מידע ייאסף 
 

 : טיפת חלב מידת השימוש בשירותי  3.14

 
טיפות החלב לה הקלנדרית האחרונה שר פנו בשנא 0-1בגילאי  תינוקות סה"כ מספרא.     

__________ 

 ___________דצמבר( -קלנדרית )ינואר  השנאותה ב. סה"כ מספר הודעות הלידה שנרשמו  ב

 _____________ X 100ב' -ג. מידת השימוש = א' מחולק ל    

 
 

 :המוגלובין בגיל שנה 3.15
 
 

שנה הקלנדרית האחרונה )לציין רשומים בטיפות החלב בהחודשים  9-15סה"כ תינוקות בגיל 

 _____________  שנה( 

חודשים )מתוך הנ"ל( שיש לגביהם תשובת המוגלובין ____________ 15-9סה"כ תינוקות בגיל   

 
 

 התפלגות התינוקות לפי רמת המוגלובין:
 

 % מסה"כ התינוקות שנבדקו מספר תינוקות המוגלובין

9 -פחות מ    

9.9-9    

10.9-10    

11.9-11    

ומעלה 12    

 
 

 
שיעור המחוסנים לפי תוכנית החיסונים  3.16  

 חודש 24חיסונים בגיל  .1
 

___________ ה הקלנדרית האחרונהחודש שהיו רשומים בשירות בשנ 24מספר התינוקות בגיל   
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 מתוכם, כמה קיבלו חיסון:

 % קיבלו חיסון קיבלו חיסון חיסון

   פוליו

DTP   

MMR   

   Bהפטיטיס 

   Aהפטיטיס 

 
 
 ילדים מחוסנים בכניסה לכתה א' .2

 
________________ האחרונהמספר הילדים שנכנסו לכתה א' בשנה"ל   

 
':מספר הילדים שחוסנו עד  גיל הכניסה לכתה אמתוכם,   

 
 % קיבלו חיסון קיבלו חיסון חיסון

   פוליו

DTP   

MMR   

   Bהפטיטיס 

   Aהפטיטיס 

   

 
 

 ילדים שביצעו בדיקות סינון בכניסה לכתה א'   3.17
 

מספר הילדים שביצעו לפחות בדיקה אחת מהבאות, עד כניסתם לכתה א' )כולל עם הכניסה(:         
 

% מכלל תלמידי כתה א ________  __________ מספר ילדים    - ראיה  

  % מכלל תלמידי כתה א' _______  __________ מספר ילדים   - שמיעה

% מכלל תלמידי כתה א' _______  __________ מספר ילדים   - תקשורת  

 

עודף משקל והשמנה  3.18   

 שיעור בעלי עודף משקל והשמנת יתר____________)בכל שכבות הגיל שיש נתון(
 

__________________________________________________________ 
 

יעור עששת שינייםש  3.19  
 

   בגן חובה ובכתה ז' ם )בדיקת עששת שיניים( לילדי DMF -תוני הנ

 האחרונה )שנה שלמה(נא להתייחס לשנת הלימודים     
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 כתה ז' גן חובה 

   סה"כ ילדים רשומים בשנה הנדונה

   סה"כ עברו בדיקה לעששת שיניים

   DMF =0סה"כ ילדים עם 

 

 

 מחלות כרוניותהמצאות    4.4.3

 

כל אחת נא לרשום בתוך הלוח את מספר החולים הרשומים בכל קבוצת גיל. )מתוך רישום ב  

 קופות החולים בישוב(מ

 
14-0 קב' גיל  24-15  44-25  64-45  +65  סה"כ 

סה"כ רשומים 
 בקופה

      

חולי יתר לחץ 
 דם

      

       חולי סוכרת

בעלי מחלת לב 

 איסכמית

      

 
 

 מיפוי שירותי בריאות  8.1

 
 האם יש בעיר :  כן  /  לא שירות

י רפואה דחופה / מוקד לילהשירות   

  פסיותרפיהשירותי 

  ריפוי בעיסוקשירותי 

בריאות הנפשמרפאה ל   

  מרפאות שיניים ציבוריות

 
 
 

 ספורט
 
 

  ספורט מתקני    5.12
 

מספר מתקני ספורט הפתוחים לציבור בעיר )אולמות ספורט, מגרשי כדורגל, כדורסל, סה"כ 

______________ ) כולל מכונים פרטיים( בריכות שחיה, מסלולי כושר וכד'(   

 ____________ X 1000מחולק במספר התושבים 

 

 

 



 36 

 מיפוי שירותי הספורט  8.4
 

 נגישות לנכים כמה יש שירות
איןיש בחלקם  /  /בכולם   יש  

   מגרשים למשחקי כדור

   חדרי כושר בטבע

)כולל פרטי( מכוני כושר    

)כולל פרטי( בריכות שחיה    

   פטאנג

   אחר

   

 
 

 שירותי פנאי אחרים   8.5
 

 נגישות לנכים כמה יש שירות
איןיש בחלקם  /  /בכולם   יש  

   מרכזים קהילתיים / מתנ"סים

   ספריות ציבוריות

קולנועבתי     

   תיאטרון

   מוזיאונים

   קתדרה לחינוך מבוגרים

 
 

 שימוש בספריה העירונית:   9.2.2
 

_______________ ה האחרונהא. מספר הביקורים בספריה/יות העירונית בשנ      
 

 ה האחרונהספריה/יות מחולק במספר התושבים = ביקורים לנפש בשנבמספר הביקורים          
 

          _______ 
 

  ____________)באותה השנה הנ"ל(ב.  מספר השאלות ספרים לנפש לשנה      
 
 
 

שירותים ממלכתיים  78.  
 

:אם קיים סניף המספק שירותים ממלכתייםה  
 

 יש, כתובת אין שירות

   משרד הפנים

   תעסוקה

   ביטוח לאומי

   אחר
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בעיר:לשיפור איכות החיים מיפוי תוכניות   

(,וכו' קידום הגיל הרך, קידום בריאות הקשיש, קידום בריאות השן, מניעת אלימות )למשל:  

 
אוכלוסיית  במה עוסקת שם התוכנית

 יעד

הגוף 

 האחראי

האם זו תוכנית 

 לאומית / מקומית
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 שאלון למתאמים/ לרכזים עירוניים ב. 
 

 נפרד ממקורות המידע עבור הפרופיל העירוני.מהווה חלק בלתי השאלון שלהלן 

, בהתאם להנחיות בגוף לסמן בעיגול את התשובה המתאימההנך מתבקש לענות במפורט או 

 השאלון. בחלק מהשאלות הנך מתבקש להיעזר בעובדי עירייה נוספים.

 
 
 
 ___שם הרכז/ת המתאם/ת העירוני/ת או רכז/ת הבריאות העירוני/ת )ממלא השאלון(_____ .1

 . לא0             .  כן  1            האם את/ה תושב המקום ?  .2

 מה תואר תפקידך ברשות המקומית ?   .3

 . מתאם בריאות1

 . רכז בריאות2

 מתאם עיר בריאה . 3

 . מרכז עיר בריאה4

 . מנהל/ת יחידת בריאות5    

 מנהל/ת . מנהל/ת מחלקת בריאות6

 . אחר, פרט ________________________7

 
 :שלך יקף המשרהמה ה .4

 
 . אחר ____6   . הקף המשרה לא מוגדר5    25%.  4     50%. 3      75% .  2    ( 100%. מלאה )1      

 
 .  כן, פרט/י ____________1   .  לא  0חלקית, האם יש לך תפקידים נוספים ?   המשרה אם  .5

 .  לא0      . כן  1            האם את/ה עובד עירייה/ מועצה מקומית .6

 אם עובד עירייה, באיזה מחלקה הנך עובד/ת _____________________ .7

    למי את/ה כפופ/ה )לאיזה בעל תפקיד(? ____________ .8

 ה שעות שבועיות, בממוצע, הנך מקדיש/ה לעניין תאום/ריכוז העיר הבריאה? _______כמ .9

 ________________לית(? ___________אמה הרקע המקצועי שלך )מה ההכשרה הפורמ .10

 מתוך המערכת של העירייה/מועצה ?  ת/האם נקלטת לתפקיד המתאם .11

 כן? ____________________ -. כן, באיזה תפקיד שמשת לפני1                                                

 . לא, במה עסקת לפני כן? ___________________2                                                

 האם היה לך ניסיון קודם בעבודה קהילתית, בריאות הציבור או קידום בריאות?  .12

 ________   ____________. כן, פרט/י באיזו מסגרת _1    /  . לא  0                                        

 . כן1/         . לא0 האם הנך ממונה על  עובדים אחרים? .13

 תפקידהמשרה והאחוז את ליד כל אחד  י/במידה וכן, כמה עובדים יש לך? נא ציין   .14

1. _______________ 

2. _______________ 
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שבאחריותה ובסמכותה קידום עיר בריאה  ייעודיתיחידה האם קיימת ברשות המקומית  .15

 ? ומקיימת

   .  כן, שם היחידה ______________________1  לא     /    .0

  

 . כן1 /    . לא0האם יש בעירייה / מועצה רכז/ת לנושא קיימות?         .16

 אם כן, האם יש שיתוף פעולה ביניכם?    

 , תן/י דוגמא __________________________________. כן1/         . לא0

 

 . כן1/           . לא0כז/ת לנושא מתנדבים?       האם יש בעירייה / מועצה ר .17

 אם כן, האם יש שיתוף פעולה ביניכם? 

 , תן/י דוגמא _________________________________. כן1/          . לא0

 

 . כן1/        . לא0  האם יש בעירייה יחידה לתכנון אסטרטגי ? .18
 

  הבריאה ?אם כן, האם היא שותפה בתהליכים של העיר  
 

 . לא0

 . משתפת פעולה ומספקת מידע, כשמתבקשת1

 . שותפה מלאה בכל התהליך2

 
 . כן1. לא     /   0   האם יש בעירייה מחלקה / יחידה לעבודה קהילתית ? .19
 

  אם כן, האם היא שותפה בתהליכים של העיר הבריאה ? 
 

 . לא0

 . משתפת פעולה ומספקת מידע, כשמתבקשת1

 בכל התהליך. שותפה מלאה 2

 
 האם הוקמה ועדת היגוי מרכזית לעיר בריאה ?  .20

 ( 28  עבור לשאלה)  . לא0      . כן, באיזו שנה ?  _ _ _ _    1

 מה שמה של ועדת ההיגוי העירונית?  .21

 ועדת עיר בריאה .1
 ועדת ערים בריאות   .2

 ועדת עיר בריאה ומקיימת .3

 ועדת בריאות .4

 ____________________________שם אחר, פרט/י  .5

   ? _______________ת בד"כ בשנהכמה פעמים נפגש .22
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 ?  מי יו"ר ועדת ההיגוי .23

  ת/העירוני ת/המתאם .1

 יו"ר ועדת הבריאות העירונית .2

 חבר אחר במועצת העיר .3

 ראש הרשות .4

 )מה תפקידו ברשות המקומית/ בעיר(___________________   י/אחר, פרט .5

 

 .  לא0.   כן          1עדת ההיגוי של העיר הבריאה?   והעיר שותפים לוהאם חברי מועצת  .24

 

 שם חבר/ת המועצה האחראי ל"עיר בריאה": ______________________ .25

 תפקידו/ה בעירייה ______________________________________ .26

 

  מהו הרכב ועדת ההיגוי המרכזית? .27
 

                                                             לעירייהנציגים שמחוץ      נציגי העירייה/מועצה

 כן   /   לא מערכת החינוך כן   /   לא חינוך

 כן   /   לא מערכת הבריאות כן   /   לא רווחה

 כן   /   לא איכות הסביבה כן   /   לא איכות הסביבה

 כן   /   לא רווחה כן   /   לא תרבות וספורט

 כן   /   לא אקדמיה כן   /   לא הנדסה / תחזוקה

 כן   /   לא ארגוני מתנדבים כן   /   לא תכנון אסטרטגי/לטווח ארוך

 כן   /   לא נציגי שכונות כן   /   לא גזברות

 אחרים, פרט/י                                                       אחר, פרט/י

 

 ?ה האחרונההעיקריות של ועדת ההיגוי בשנמה היו ההחלטות  .28

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

 

 "עיר בריאה"  ? מדיניות האם  יש תמיכה של ראש הרשות ב .29

 בכלל לא   .1

 כן, במידה מועטה  .2

 כן, במידה רבה  .3

 כן, במידה רבה מאד  .4

 

 ☼?  שותפות לתהליך העיר הבריאהיש דמויות פוליטיות נוספות שהאם  .30

 . כן, פרט/י מה תפקידם במערכת העירונית1לא    /      .0

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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 שותפים לקבוצות או פורומים לקידום הבריאות בעיר? האם חברי מועצת העיר .31

  . לא0     /    . כן1      

קיימות ישנו סעיף העוסק בבריאות או  האזורית/האם בתקציב הרגיל של הרשות המקומית .32
 "עיר בריאה"?או 

 

 .  לא0

 לותויש תקציב פעכן,  . 1

 יש תקציב שכר כן,  . 2

 לות ויש סעיף שכר וסעיף פעכן,  . 3

           
 מהם המקורות התקציביים הנוספים לפעולה ? .33
 

 . לא0 . כן1 תקציב עירוני בלתי רגיל )פיתוח / תב"ר( .1
 . לא0 . כן1   תקציבים ממשלתיים .2

 . לא0 . כן1   מימון מקרנות או חסויות .3
 _________________________________________אחרים, פרט/י  .4

 
   ה ?ילמחלקות / אגפים בעיריקיימים צוותי עבודה משותפים האם  .34

 .  לא0.  כן   /   1

 אם כן, באילו נושאים, מי מרכז, מי שותף? .35
 

מי מרכז את  בנושא: צוות עבודה
 הצוות 

 )בעל תפקיד(

 מה הרכב הצוות
)בעלי תפקידים, מאיזה  

 מחלקות(?

האם את/ה 
 שותף/ה

 
 כן / לא   

 כן / לא   

 כן / לא   

 

 

  משותפות של הרשות המקומית עם:האם נעשות פעולות  .36

 בטור המתאים בלוח שלהלן(. V)עבור כל אחד מהגורמים, ציין/י 

שותפות  אין כל קשר יש לעירייה קשר עם:             
בפרויקט 

 מסוים

שותפות על 
 בסיס קבוע

ישנם צוותי 
עבודה 

 משותפים
     .  לשכת הבריאות1

     .  קופות החולים2

     הסביבה הגנת.  המשרד ל3

     .  מד"א4

     .  ארגוני מתנדבים 5

     .  החברה למתנ"סים6

     .  סקטור עיסקי )תעשיה, מסחר(7

     .  אחר, פרט/י8
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 בנושאי בריאות או  יזמה העיריה העברת מידע לתושביםהאם בשנתיים האחרונות  .37

 ( שירותי בריאות ברשות שלך? )למשל באמצעות חוברת מידע, עלונים, מקומונים     

 (__________________________________________________   י/כן )פרט .1
 

         _________________________________________________________ 
 לא  .0

  או תלונות )ע"י התושבים( ? האם קיים מערך עירוני להגשת הצעות / רעיונות לשיפור .38
 

 .  כן, פרט/י  ________________________________________________1      
 

 לא        .0

 האם התקיימו, בשנתיים האחרונות הפעילויות הבאות עם התושבים, בנושאי  בריאות,  .39

  איכות חיים וסביבה?      

  
 . כן, נא למלא הפרטים בטבלה1. לא    /   0הרצאות ו/או סדנאות   ?                  .א

 פעילות קהל יעד נושא/ים לדוגמא

 הרצאות  

 

 סדנאות  

 
  

קורסים? ב.    

  . כן, נא למלא הפרטים בטבלה1. לא   / 0                          

 קורסים קהל יעד נושא/ים לדוגמא

   

 

 

 

  

 

 ברשות סדרי קדימויות המשפיעות על מקבלות החלטות שעדות והאם תושבים משתתפים בו .40

             המקומית?         

 (44)עבור לשאלה   . לא0        /            . כן1

 

 אם כן, באיזה ועדות משתתפים התושבים וכמה בכל ועדה? .41

 ___________________ .א

 ___________________ .ב

 ___________________ .ג
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 איך נבחרו התושבים? אם כן,  .42

 ראש העיר בחר אותם .א

 ועדי השכונות שלחו נציגים .ב

 סניפי המפלגות בעיר שלחו נציגים .ג

 ______________________ אחר, פרט/י .ד

 

 .  לא0    /    .   כן 1אם כן, האם יש להם זכות הצבעה ?   .43
 

 , מפגשים של תושבים עם נציגי הרשות המקומיתותהאחרונ תייםהאם התקיימו, בשנ .44

   לשם העלאת בעיות והתייעצות בנושאי בריאות, חברה, סביבה?      

 .  לא0    /    .   כן 1                   
  ? או קיימות ,  יוזמות תושבים בנושאי בריאותותהאחרונ תייםהאם היו, בשנ .45

 . לא  0             

 ______________________________________________________ . כן, פרט/י1             
 

 בעיר?  או קיימות האם יש מתנדבים הפועלים במסגרת תוכניות קידום הבריאות .46

 . לא   0                

 _____________________כן,  מי אחראי להפעלתם? ___________________ . 1              

 

 

 אוכלוסיות מוחלשות האם, לדעתך, התהליכים של שיתוף התושבים מאפשרים ייצוג של  .47
 בישוב ?

  כן, פרט/י  .1

________________________________________________________ 

 לא .0
 

  

 האם נדונו, בשנתיים האחרונות, הצעות לסדר או שאילתות, במליאת המועצה בנושאי .48

  בריאות או קיימות?

כן, פרט/י    .1/    לא  . 0    

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 ? סביבתיים/בטיחותיים מפגעיםלאיתור )למשל, סיור( האם קיים מנגנון עירוני  .49

 לא  .0

 כן, מופעל רק בתגובה לתלונה .1

 כן, מופעל כחלק מתוכנית עבודה עירונית .2
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 כמה מנהלי מחלקות בעירייה שמעו שהעיר היא  "עיר בריאה"? __________  .50

 איזה אחוז הם מהווים מכלל מנהלי המחלקות בעירייה? ______________        
 

 . כן1       / . לא0  לעיר/רשות מקומית?האם קיים חזון  .51

  במידה וכן, האם קידום איכות החיים או קידום הבריאות מופיע כמרכיב בחזון? .52

 . כן1       / . לא0

 נית העבודה של העיר/רשות מקומית?האם קידום איכות החיים והבריאות מופיעים בתוכ .53

 _____________________. כן, באיזה מחלקות? 1/         לא .0
 

המקומית  האם יש מדיניות מוצהרת )החלטות או מטרות ברורות ( של מועצת העיר/ הרשות   .54

 לגבי צמצום פערים חברתיים בעיר/ רשות מקומית, בקדנציה הנוכחית? 

 . כן1/          לא .0

)בהצעות לסדר או בשאילתות( בנושא  תיים האחרונותהאם מליאת מועצת העיר דנה בשנ .55

 צמצום פערים ? 

כן,  תן/י דוגמא .1  לא .0

_____________________________________________________ 

 ,  בדיון על פערים חברתיים/בריאותיים בעיר ? ותהאחרונ תייםהאם השתתפת, בשנ    .56

 לא  .0

 מה נושא הדיון? ____________________________________  ,כן .1

 באיזה מסגרת התקיים )ועדה, מחלקה, פורום( ___________________    .57

 

ה יהאם קיימים דוחות שנתיים המציגים פערים בין שכונות או בין קבוצות אוכלוסי .58

 והמצביעים על שינויים לאורך זמן?   

 לא, אין דוחות כאלה .0

 כן, מציגים פערים בכל נקודת זמן בנפרד     .1

 כן, מציגים פערים ומגמות שלהם לאורך זמן  .2

 

  הוקצו תקציבים מיוחדים ע"י העירייה לטיפול בצמצום פערים ? ה האחרונההאם בשנ  .59
 

 ______________________________. כן, תן/י דוגמא 1לא  /    .0

  האם פועלים בעיר לשמירה על הגבלות עישון? .60

 אין פעילות .0

 פעילות הסברה ישנה  .1

 אכיפה ע"י פקחים עירונייםישנה  .2

 ישנה פעילות הסברה ופעילות אכיפה ע"י פקחים עירוניים .3

 כוללנית להפיכת העיר לנקייה מעישוןישנה מדיניות  .4
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 . לא0   /   . כן1 ?העישון לנושא)או קבוצת עבודה( האם יש ועדת היגוי  .61
 

עקב אי אכיפת החוק )כולל החזקת מאפרות,  לבתי עסק ה האחרונהבשנ ניתנו דוחות כמה .62

 ________  ?חוסר שילוט מתאים ואי מניעת עישון(

 עקב אי ציות לחוק ועישון במקום ציבורי? ______ למעשנים ה האחרונהכמה דוחות ניתנו בשנ .63

 _____ ?ה האחרונהבשנ אסורים במקומות לעישון בנוגע העירוני למוקד הופנו תלונות כמה .64

 פקחים סה"כ יש ברשות? _______ כמה .65

 כמה מתוכם הוסמכו לאכיפת האיסור על העישון במקומות ציבוריים? ________ .66

 ? ______כל יוםכמה עוסקים בפועל באכיפה בנושא זה  .67

 ? קידום פעילות גופנית לכל שכבות הגילהאם פועלים בעיר ל .68

 אין פעילות .0

  בלבד פעילות הסברהישנה  .1

 לחלק מקבוצות הגיל יש מתקנים שמתאימים רק .2

 קבוצת גיללכל יש מתקנים מתאימים  .3

 "עיר פעילה"כוללנית להפיכת העיר לישנה מדיניות  .4

  קידום בטיחות ילדים?האם פועלים בעיר ל .69

 אין פעילות .0

  בלבד פעילות הסברהישנה  .1

 פעילות בנושא בתוך מערכת החינוך בלבדיש  .2

 לילדים""עיר בטוחה כוללנית להפיכת העיר לישנה מדיניות  .3

 העיר חברה ב"בטרם בעיר" .4
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 שאלון לתושב/ת. 3
 
 
 
 

 __________________  קוד העיר _______ שם העיר __

 _______הנדגם במשפחהמספר מספר דירה _________

================= 

בכל השאלות הסגורות )עם תשובות( יש לסמן בעיגול את התשובה למראיין: 

 תשובה אחת. נא לשים לב לסמן רק .המתאימה

 
 רקע אישי ותעסוקתי

 
 , כלומר, מה גילך ? _________19_ _   באיזו שנה נולדת ? . 1
 
 . נקבה2   . זכר    1        . מין: 2
 
 . האם את/ה  3

 _____________ י/. אחר, ציין5   . דרוזי    4    . נוצרי  3   . מוסלמי   2  . יהודי   1               

 
 . האם את/ה4

 . אחר7. חיים ביחד   6   . רווק/ה5   . אלמן/ה  4גרוש/ה    . 3חי/ה בנפרד  . 2. נשוי/אה  1             

 
 . באיזו ארץ נולדת ? )לפי הגבולות הנוכחיים(5

 . ישראל 1         
 . חוץ לארץ, ציין שם הארץ ______________2         

 
 __ __. לילידי חוץ לארץ, שנת עליה     __ __ 6
 
 
 .  כיצד את/ה מגדיר/ה את עצמך מבחינה דתית?7

 תחרדי/. 1 

 דתי/ת       . 2        

       דתי/ת-מסורתי/ת. 3 

 דתי/ת מסורתי/ת לא כל כך . 4 

 . לא דתי/ת, חילוני/ת5 
 

 
 בסה"כ למדת?      שניםכמה . 8
 

את השנה   כלול גם -אם אתה לומד כעת החל מבית הספר היסודי ועד הלימודים הגבוהים. )
 הנוכחית.

 אל תכלול: שנת לימודים שלא סיימת בעבר ולימודים בקורס שנמשך פחות משנה(.
       

 __ __  מספר שנים.             
 
  .  מהי התעודה )התואר( הגבוהה ביותר שקבלת בלימודיך?9
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 . תעודת סיום של בית ספר תיכון )שאינה תעודת בגרות(1     

 בגרותתעודת . 2 

 תיכוני שאינה תעודה אקדמית )כמו הנדסאי, טכנאי(-. תעודת סיום של בית ספר על3     

 או תואר מקביל, כולל תעודה אקדמית (BA) תואר אקדמי ראשון. 4

 , דוקטור לרפואה(MDתואר מקביל )כולל או MA) )תואר אקדמי שני . 5

 ( או תואר מקבילPhD) שלישי. תואר אקדמי 6

 ות שצויינותעודאף אחת מהלא קיבל . 7

 
האם את/ה עובד? . 10  

 
 (12)עבור לשאלה כן    .1

 
 . לא עובד/ת. 2

  
 האם את/ה:    10.1  
 
 . אחר _____6. תלמיד ישיבה   5. מובטל/ת   4    . סטודנט/ית3. פנסיונר/ית    2. עקרת בית    1

      
 -להמשיך לשאלה הבאה. אם ענה תשובה אחרת  –)אם ענה מובטל 

 (16לעבור לשאלה 
 
 כמה זמן אתה מובטל?   ________ שנים,  )אם פחות משנה(  _______ חודשים 12

 [נא ציין משלח יד, למשל, מורה, נהג, מנהל חשבונות]במה את/ה עובד/ת? _______________  13

 לא.   0        כן    . 1           שעות או יותר בשבוע? 35, בדרך כלל, ת/ה עובד/אם אתה .13
 

 . בתוך ומחוץ 3. מחוץ לישוב     2. בתוך הישוב      1האם מקום העבודה שלך נמצא:      .14
 

]נא ציין את אמצעי התחבורה העיקרי. אם יש שימוש     איך את/ה מגיע/ה לעבודה בד"כ ? .15
 ביותר מאמצעי תחבורה אחד, נא לציין את האמצעי בו הנסיעה ארוכה ו/או השכיחה ביותר[

 
 . ברגל  1
 . באוטובוס  2
 . ברכבת     3
 נוסע[כאו  כנהג]רכב פרטי  ב. 4
 . באופניים    5

 . בהסעה מיוחדת 6     
 ברכב של העבודה . 7
 במונית . 8
 באופנוע/קטנוע . 9

 . עובד בבית10
 . עובד במשאית11
 , ______________. בדרך אחרת12
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 מקום המגורים

 
אותך מספר שאלות על מקום המגורים שלך( ל אעכשיו אש ) 

   

 _ _ _ _ ישוב ? מאיזו שנה את/ה גר/ה ב .16
                                                  

 חדרי אמבטיה,   לא כוללכולל חצאי חדרים, החדרים בדירה בה אתם גרים )מהו מספר  .17

 _________שירותים  ומטבח(     

 

  _______ ? כמה נפשות )כולל ילדים( גרות בבית בדרך קבע  .18

 לספור את כל המבוגרים שמופיעים ברשימת הקיש + הילדים(נא )   

  מתוכם, מספר ילדים: 

 ________ 18-21_______  בגיל  15-17_____   בגיל 5- 14______ בגיל   4עד גיל              

 (ניתן לסמן יותר מתשובה אחתמהי קרבת הנפשות הגרות אתך בבית ? ) .19

 . גר/ה לבד1 
     בני משפחה. גר/ה עם 2 
      שותפים שאינם בני משפחה. גר/ה עם 3 

 
 

 ?(המתגוררים בה בבעלותכם )הדירה בבעלות של האם הדירה בה את/ה גר/ה היא .20
 

 כן, הדירה היא בבעלותי )אני בעל הבית( .1
 לא, אני גר/ה בה בשכירות פרטית .2

 לא, אני גר בה בשכירות מחברה ציבורית .3

 אחר, פרט/י _______________ .4
 

 

 מאיזו שנה את/ה גר/ה בדירה זו? ______________ .21
 

 
 צנרת תקינה, קירות ללא רטיבות וכדומה? כגון:  ,האם אתה מרוצה מהמצב הפיזי של הדירה .22

 מרוצה מאוד  .1
 מרוצה  .2
 לא כל כך מרוצה  .3

 בכלל לא מרוצה .4

 האם יש לך סורגים בחלונות הדירה ? .23

 . אין בכלל סורגים3. ישנם סורגים בחלק מהדירה        2. ישנם סורגים בכל הדירה        1 

 . לא    0.  כן            1                לחימום מים  ?   דוד שמש. האם יש לך בבית 24

                                                                                       ? (כולל מחשב נייד) האם יש בדירתך מחשב  .25

 .  כן, עם חיבור לאינטרנט2       .  כן,  ללא חיבור לאינטרנט 1       . לא 0
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 המגוריםסביבת מקום 
 

מקום המגורים שלך(סביבת ל אותך מספר שאלות על אעכשיו אש )                    
 
 ועט ביותרניקיון מ 1מציין המספר  וב ולם? על סאזור מגוריך נקי באיזו מידה, לדעתך, .26

 ציון המתאים(.סמן בעיגול את ה) רבי, מה הציון שתתן/יניקיון מ 10והמספר 
 
 הכי פחות נקי  10---9---8---7---6---5---4---3---2---1הכי נקי    
 

 

 חשיפה  1מציין המספר  וב ולם? על סבאזור מגוריךחשוף/ה לרעש  הנךלדעתך,  באיזו מידה, .27
 .(םהמתאי ציוןסמן בעיגול את ה) רבית, מה הציון שתתן/יחשיפה מ 10והמספר מועטה ביותר       

 
 הכי מעט רעש  10---9---8---7---6---5---4---3---2---1הכי הרבה רעש   

 
 
 חשיפה  1מציין המספר  וב ולםבאזור מגוריך? על ס חשוף/ה לאבקלדעתך, הנך  באיזו מידה, .28

 .(םהמתאיציון סמן בעיגול את ה) רבית, מה הציון שתתן/יחשיפה מ 10והמספר  ועטה ביותרמ
  

 הכי מעט אבק  10---9---8---7---6---5---4---3---2---1הכי הרבה אבק   
 
  1בה מציין המספר  ולםבאזור מגוריך? על ס חשוף/ה לריחות רעיםלדעתך, הנך  באיזו מידה, .29

  רבית, מה הציון שתתן/יחשיפה מ 10והמספר  ועטה ביותרחשיפה מ      

 .(םיהמתא ציוןסמן בעיגול את ה)      
 

 הכי מעט  10---9---8---7---6---5---4---3---2---1הכי הרבה ריחות  
 
 מציין , על סולם בה גינות ציבוריות שנעים לך לשהות בהןבאיזו מידה ישנן, באזור מגוריך,  .30

  שאין גינות כאלה כלל, מה הציון שתתן/י  1גינות רבות שנעים להיות בהן ומספר  10 המספר        

 .(םיהמתא ציוןסמן בעיגול את ה)      
  

 אין בכלל  10---9---8---7---6---5---4---3---2---1  גינות רבות שנעים   
 
גינות עם הרבה  10מציין המספר , על סולם בו יש בגינות הציבוריות מספיק צלבאיזו מידה  .31

 .(םיהמתא ציוןסמן בעיגול את ה) גינות ללא צל בכלל, , מה הציון שתתן/י 1צל   ומספר 
 

 ללא צל בכלל    10---9---8---7---6---5---4---3---2---1  הרבה צל        
 

 
  1מציין המספר  וב ולםבאזור מגוריך? על ס זיהום אווירחשוף/ה ללדעתך, הנך  באיזו מידה, .32

  רבית, מה הציון שתתן/יחשיפה מ 10והמספר  ועטה ביותרחשיפה מ      

 .(םיהמתא ציוןסמן בעיגול את ה)      
    

 זיהום אוויר הכי מעט  10--9--8--7--6--5--4--3--2--1 זיהום אווירהכי הרבה 
 
 
 כמקום לגור בו:   ךמרוצה מהשכונה שלבאיזו מידה הנך  .33

             
 מרוצה מאד .1
 מרוצה .2
 לא כל כך מרוצה  .3
 לא מרוצה .4
 אין דעה  .5
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  כל אחד  י באיזו מידה /צייןאנא, מהווים בעיה באזורי מגורים. להלן רשימה של דברים ש    .34

     .באזור המגורים שלך מהווה בעיה מהדברים הבאים

 תשובות האפשריות הן:ה         
 

 . מהווה בעיה1  
 . לא מהווה בעיה כלל2 
 . לא יודע3 

 
מהווה  

 בעיה
1 

לא מהווה 
 בעיה  כלל

2 

 לא יודע
3 

    הצטברות אשפה או לכלוך  סביב פחי אשפה או ברחוב      34.1

    צואת כלבים ברחובות    34.2

    פריצות לבתים    34.3

    אלימות ותקיפת אנשים    34.4

    בני נוער משוטטים ברחובות    34.5

    סכסוכי שכנים    34.6

    בשטחי ציבור מצב התאורה   34.7

    מצב המדרכות  34.8

    מצב הכבישים  34.9

    חסר במעברי חציה  34.10

    אנטנות סלולריותקרינה מ  34.11

    חסר בגינות משחק לילדים  34.12

    מקומות חניהחסר ב  34.13

    יתושים  34.14

    אחר, פרט  34.15

 
 
 
 ? ךבמקום מגורי ה/בטוח ה/מרגישאת/ה האם  .35
 

 בד"כ לא. 3            לפעמים לא .   2       בד"כ כן .  1          . בדירתך  ?           35.1         
 

 השכונה בה אתה גר  ? ותבהליכה ברחוב.  35.2 
 

 בד"כ לא. 3            לפעמים לא .   2       בד"כ כן .  1                                                                  

 

 האם את/ה חושב/ת שהמים בברז בביתך טובים לשתיה ?    .36

                   

 . לא יודע/ת2. לא         0. כן         1                                   
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 בריאות והרגלי בריאות

(מצב הבריאות שלךל אותך מספר שאלות על אעכשיו אש ) 

 
 איך את/ה מעריך/ה את מצב הבריאות שלך?  .37

 האם מצב הבריאות הפיסית שלך הוא:  37.1

 טוב מאד .1

 טוב .2

 כל כך טוב לא .3

 לא טוב .4
 

 האם מצב הבריאות הנפשית שלך הוא:  37.2
 טוב מאד .1

 טוב .2

 לא כל כך טוב .3

 לא טוב .4
 

 

 . לא יודע/ת9מה המשקל שלך ? ______________   .38
 
 . לא יודע/ת9מה הגובה שלך ?  ______________    .39

 

 האם רופא איבחן אצלך, אי פעם, את אחת המחלות הבאות ? .40
 

 

 . כן1. לא          0 יתר לחץ דם   40.1 

 . כן1. לא          0סוכרת                         40.2 
 

 מדידת לחץ דם? מתי ביצעת לאחרונה .41
 

 צי השנה האחרונה. בח1 

 חודשים 6-12  לפני. 2 

 נה. לפני למעלה מש3 

 . לא זוכר/לא יודע4 
 

 שיניים?החודשים האחרונים במרפאת  12 – האם ביקרת ב .42

 

  . לא0 

 בגלל כאבים / טיפול חריף . כן, 1 

 . כן, לביקורת שגרתית2 

 . כן, גם לביקורת שגרתית וגם לטיפול חריף3 
 

 לאיזו קופ"ח את/ה משתייך/ת? .43

 . מאוחדת     4. מכבי        3. לאומית       2. כללית       1 
 

 האם יש לך ביטוח רפואי נוסף? .44

 . לא      0.  כן        1 משלים / מושלם של קופת החולים שלך     44.1 

 . לא       0.  כן        1   ביטוח פרטי נוסף    44.2 
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 (:נא ציין עד כמה את/ה מרוצה מכל אחד מהבאים)האם אתה מרוצה משירותי החירום בעירך /ישובך  .45
 

מרוצה  
 מאד

4 

 מרוצה
 
3 

לא כל כך 
 מרוצה

2 

לא 
 מרוצה

1 

  אין דעה
 
9 

        חדר מיון קדמי   45.1

      שירותי מד"א   45.2

      מכבי אש   45.3

      משטרה   45.4

 הסדרי התורנות של בתי    45.5
 המרקחת בלילות שבתות וחגים      

     

 
                  

 האם את/ה מוכן/ה לבקש ממעשנים לא לעשן לידך ?          .46
 

 . לפעמים3/           . לא2    /    . כן  1                         
 
 
 . מקומות ציבורציין/י את מידת הסכמתך עם ההצהרות הבאות ביחס לעישון ב   .47

 במשבצת המתאימה(.  Vסמן ל)נא                  
 

 לאבהחלט 
 מסכים/ה

5 

 לא
 מסכים/ה

4 

 אין
 דעה

3 

 מסכים/ה
 
2 

בהחלט 
 מסכים/ה

1 

 

 במקומות  על המעשנים לעשן רק.  47.1     
 .מותרים לעישוןה          

 איסור עישון במסעדות וקניונים .  47.2     
 פוגע בזכות הפרט          

 כל המקומות הציבוריים צריכים .  47.3     
 להיות לגמרי נקיים מעישון          

 
 
 
 ? כיום )לפחות סיגריה אחת ביום( האם את/ה מעשן/ת סיגריות .48
 

       .   כן  1                         

  (52 )נא לעבור לשאלהלא, אך עישנתי בעבר  . 2    

 (53 עבור לשאלהנא ל). לא עישנתי מעולם     3    

 
 ליום ? _______בממוצע אם את/ה מעשן/ת בקביעות, כמה סיגריות  .49
 
 
 סמן/י את התשובה המתאימה(נא )האם יש בדעתך להפסיק לעשן בעתיד הקרוב ?    .50
 

 .  כן, אנסה להפסיק לעשן במהלך החודש הקרוב1  

 כן, אנסה להפסיק לעשן במהלך החצי שנה הקרובה . 2   

 לא, אמשיך לעשן כרגיל . 3  

 תשובה אחרת, פרט ________________________ . 4  
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 ניסית להפסיק לעשן?האם אי פעם  .51
 

 כן, לפני פחות משנה .1
 כן, לפני למעלה משנה .2

 לא ניסיתי להפסיק לעשן .3
 

 לפני כמה זמן הפסקת לעשן?  ________ שנים.   .52

 אם בשנה האחרונה, לפני כמה חודשים? ____________              

 

 האם אתה נוהג לעשן נרגילה )לפחות פעם ביום(? .53

 . מעולם לא עישנתי נרגילה 3         עישנתי בעבר . לא, אבל2      . כן     1

 
 

אם את/ה משתתף/ת בפעילות גופנית /ספורטיבית כלשהי )כגון: ריצה, הליכה מהירה, ה .54
 לפחות פעם בשבוע ?רכיבה על אופניים, משחקי כדור, ריקוד, התעמלות(  שחיה,

 
 (57 עבור לשאלהל). לא  0  

 . כן1 
              

, מהי בתוך הטבלה, נא סמן/י שאת/ה מבצע/תאם כן, ענה לגבי כל אחת מהפעילויות  .55
התדירות וכתוב במספר דקות את משך הזמן הממוצע שהנך מבצע כל אחת מהפעילויות 

 :שלהלן
 

 בכל פעםכמה דקות 
 בממוצע

 מספר פעמים בשבוע
 )עגל את התשובה המתאימה(

 סוג הפעילות

  )בחוץ(  הליכה  . 55.1 7    6     5     4     3     2     1      
 ריצה     55.2 7    6     5     4     3     2     1      
 .  רכיבה על אופניים55.3 7    6     5     4     3     2     1      
 שחיה   .55.4 7    6     5     4     3     2     1      
 התעמלות / ריקוד . 55.5 7    6     5     4     3     2     1      
 דר כושרפעילות בח . 55.6 7    6     5     4     3     2     1      
 משחקי כדור  . 55.7 7    6     5     4     3     2     1      
 פעילות מכשירים בבית   55.8 7    6     5     4     3     2     1      
 י/אחר, פרט . 55.9 7    6     5     4     3     2     1      

 
 (אפשר לסמן יותר מתשובה אחתנך מבצע/ת את הפעילות הגופנית? )היכן ה .56
 

 (, מסלול הליכהבמתקן ציבורי בישוב )כגון מרכז קהילתי, מתנ"ס, בי"ס  . 1 
 במתקן פרטי בישוב .  2 
 .   ב"חדר כושר בטבע"3 
 .   במקום העבודה4 
 בבית  . 3 
  מחוץ לישוב  .   4 

 
 בנושא פעילות הגופנית: כיצד היית מגדיר/ה את עצמך?   .57

 

    אני לא פעיל/ה ולא מעוניין/ת  .1

  אני לא פעיל/ה אבל מעוניין/ת לעשות פעילות גופנית .2

 אני פעיל/ה אבל רוצה להיות פעיל/ה יותר  .3

 אני פעיל/ה ברמה מספקת ולא רוצה לעשות יותר   .4

            לא יודע/ת .5
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                                   כמה מנות ירק טרי, מבושל או מאודה את/ה אוכל/ת ביום, בממוצע?  .58

 [ __________תפוח אדמה, בטטה, צ'יפס :ללולא כ,  ירק  = כוס ירקות חתוכיםפריט מנה = ]

  

 את/ה אוכל/ת ביום, בממוצע? _________ יכמה מנות פר .59

 [ריבות פרי, פירות משומרים, צימוקים :כולללא , = חצי כוס פירות חתוכים ט פרימנה = פרי]
 

 
 האם את/ה נוהג/ת להשתמש בפריטים הבאים כשאת/ה נמצא/ת בשמש ? .60

 תמיד 
 
1 

לעיתים 
 קרובות

2 

 לפעמים
 
3 

לעיתים 
 רחוקות

4 

 אף פעם
 
5 

      .    כיסוי ראש60.1

      .   משקפי שמש60.2

        גורם הגנהעם קרם .   60.3

      בגדים עם שרוולים ארוכים    60.4

 

 אם את/ה לא משתמש בקרם עם גורם הגנה או משתמש לעיתים רחוקות, ציין/י מאיזו סיבה  .61
 

 לא חושב שנחוץ. 1       

   זה יקר מדי בשבילי.   2 

 __________ י/סיבה אחרת, פרט. 3 

 
 ? ברכבחגור חגורת בטיחות האם את/ה נוהג/ת ל .62

 תמיד 
 
1 

לעיתים 
 קרובות

2 

 לפעמים
 
3 

לעיתים 
 רחוקות

4 

 אף פעם
 
5 

      כנהג.    62.1

      כנוסע במושב האחורי.   62.2

      חוגר את ילדי.   62.3
 

 

 האם את/ה נוהג/ת להפריד פסולת לשם מחזור  )כמו בקבוקי פלסטיק, ניר(? .63
 

 לא, למה לא? ____________. 0 . כן1  נייר   63.1                

  . לא, למה לא? ____________0 . כן1 בקבוקי פלסטיק   63.2 

 . לא, למה לא? ____________0 . כן1 בקבוקי זכוכית   63.3 

  . לא, למה לא? ____________0 . כן1  סוללות   63.4 

  אחר, פרט/י _________________________   63.5 

 

 האם יש מצבים בהם אתה מרגיש בדידות?  .64

 אף פעם לא  .1

 לעיתים רחוקות  .2

 לפעמים, מדי פעם  .3

 לעיתים קרובות  .4
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 )נא לסמן את העיקרי מבין הבאים(, למי אתה פונה לעזרה?  כאשר את/אתה מרגיש בדידות  .65
  

 משפחה קרוב .1

 חבר .2

 שכן .3

 מקצועי גורם .4

 אחר .5

 

ונשים  לגברים –בלבד ומעלה  50בנות ת לנשים ומיועד ות הבאותהשאלשתי 

  68, נא לעבור לשאלה 50מתחת לגיל 
  (ומעלה 50ממוגרפיה היא בדיקה שמומלצת לנשים מגיל )

 

 מתי לאחרונה ביצעת בדיקת ממוגרפיה?   .66
 

 . בשנה האחרונה1 

 שנים 1-2. לפני 2 

 . לפני למעלה משנתיים3 

 . לא זוכרת/לא יודעת4 

 . לא בצעתי מעולם5 

 

 בדיקת ממוגרפיה בשנתיים האחרונות, מה הסיבה לכך?אם לא ביצעת  .67
 

 לא הופניתי .1

 הבדיקה יקרה מידי .2

 לא יודעת על הבדיקה הזו  .3

 אחר, פרטי _________ .4
 

 

 על החיים בעיר / ישוב

       שלך( החיים בעירל אותך מספר שאלות על אעכשיו אש)

 

  . לא0. כן  1   האם יש בשכונת מגוריך קווי אוטובוס שמקשרים לשירותים חיוניים  .68

 האם בד"כ את/ה משתמש/ת בתחבורה ציבורית בתוך הישוב ? .69
  

 ד"כ כן ב .1
 לעיתים קרובות .2
 לפעמים .3

 לעיתים רחוקות או בכלל לא .4
  

 עיר?באופן כללי באיזו מידה את/ה מרוצה משירות התחבורה הציבורית ב .70
           

 . מרוצה מאד1  
 . מרוצה2 
 כך מרוצה. לא כל 3                     

 . לא מרוצה4 
 . אין דעה מוגדרת5 
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 . לא יודע9.  לא         0. כן        1שלך מסלולים / שבילים לרוכבי אופניים ?      בישובהאם יש  .71
 

 . לא0 . כן1 .  אם כן, האם את/ה משתמש/ת בהם?  71.1 
 
 . לא יודע9לא              .0. כן             1שלך מסלולי הליכה מסומנים?          בשכונההאם יש  .72
 

 . לא0    . כן1 .  אם כן, האם את/ה משתמש/ת בהם?  72.1 

 . לא0    . כן1  .  האם השבילים נוחים להליכה?72.2 

 . לא0    . כן1  .  האם השבילים מוארים בלילה?72.3 

 
 השתתפת  במהלך השנה האחרונה. לגבי כל פעילות ציין האם פעילויות פנאילפניך רשימה של  .73

 השתתפת.בה לעיתים קרובות, לעיתים רחוקות או בכלל לא       
 
 נא לסמן בעיגול את התשובה המתאימה לגבי כל  פריט      
 

 כלל          לעיתים         לעיתים
 לא קרובות         רחוקות          

 סוג הפעילות
 

 שיעור /  הרצאות / חוג.  73.1    1                   2                    3   

 , הצגה או קונצרטסרט קולנוע.  73.2                  1                   2                    3   

 אירועי ספורט    73.3                  1                   2                    3   

 .  פגישות עם חברים73.4 1                   2                    3   

 / מסגד / כנסיה בית כנסת   73.5 1                   2                    3   

 .  סיורים / טיולים73.6   1                   2                    3   

 פעילות התנדבותית.  73.7                      1                   2                    3   

 . מפגשים עם בני משפחה )שאינם גרים בבית(73.8                      1                   2                    3   

 

 האם את/ה מרוצה מחייך באופן כללי ? .74
 

 . מרוצה מאד4    

 . מרוצה        3    

 . לא כל כך מרוצה            2    

 . לא מרוצה1    

 
 . ה/ה גר/את הב לחברה בשכונהבשתי השאלות הבאות הנך מתבקש/ת להתייחס באופן כללי 

 נא לבחור את התשובה המתאימה לדעתך :
 

 באופן כללי, האם לדעתך: .75

 אפשר לתת אמון ברוב האנשים .1

 צריך להיזהר מלתת אמון באנשים  .2

 לא יודע  .3
 

 שלך:עיר/בשכונה האם לדעתך, אנשים ב .76
 

 זה לזה עוזרים בדרך כלל  .1

 בדרך כלל דואגים רק לעצמם  .2

 לא יודע   .3
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  ? מרוצה משירותי העירייה הנך באיזו מידה   .77

  את התשובה המתאימה בתוך הלוח: עבור כל אחד מהשירותים הבאים יש לציין
 

מרוצה  

 מאד

לא כל כך  מרוצה

 מרוצה

 אין דעה לא מרוצה

 9 1 2 3 4 חינוך   77.1

 9 1 2 3 4 תרבות   77.2

 9 1 2 3 4 רווחה   77.3

 9 1 2 3 4 מגרשי ספורט ופנאי   77.4

 9 1 2 3 4 ניקיון   77.5

 9 1 2 3 4 פיקוח עירוני / אכיפה   77.6

 9 1 2 3 4 תחזוקה / שיפור פני העיר   77.7

 9 1 2 3 4 מענה לפניות הציבור   77.8

 9 1 2 3 4 מוקד עירוני    77.9

 9 1 2 3 4 בטחון ואבטחה  77.10

 9 1 2 3 4 שירותי רפואה דחופה  77.11

 שמירה על מקומות  77.12
 ציבוריים נקיים מעישון              

4 3 2 1 9 

 9 1 2 3 4 שירות תאגיד המים  77.13

 9 1 2 3 4 מסה"כ שירותי העירייה  77.14

 אופן בו ראש העיר המ  77.15

 ממלא את תפקידו            

4 3 2 1 9 

 

  בישוב ?או יש צורך בפעילויות לשיפור איכות החיים  חסרים שירותים חיונייםהאם לדעתך  .78
 

 ____________________________. כן, פרט/י __________________1.  לא  /   0         
 

               ____________________________________________________________ 
  

               ____________________________________________________________ 
 

 האם, לדעתך, העירייה משתפת את התושבים בתהליכי קבלת החלטות ? .79
 

 .  כן, בדרך כלל  1 

 .  כן, לפעמים2 

 (81לעבור לשאלה נא )  .  לא3 

 (81לעבור לשאלה נא )  .  לא יודע9 
 

 __________________________________ אם כן, באיזה נושאים מתבצע השיתוף? .80
 

האם השתתפת  בתהליך קבלת החלטות בעירייה, בשנתיים האחרונות )למשל, בועדה   .81

 עירונית, פורומים, ישיבות מועצת העיר( ?

 . לא0. כן           1    
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 למען הישוב?ן/ת להשתתף בפעילות התנדבותית יהאם הנך מעוני   .82
 

  . לא1 

 _______תחום ? _____________. כן, באיזה 2 

 .  אני כבר משתתף/ת ב__________________3 

 
 האם שמעת כי עירך היא "עיר בריאה" ? .83

 
 .  לא שמעתי3         .  לא בטוח  2         שמעתי  .1

 
 

 ולסיום, שוב על עצמך
 

 ההכנסה החודשית הכוללת, ברוטו, של כל בני משק הבית מכל המקורות: מעבודה, מהי  .84

 מקצבאות, משכר דירה וכדומה?  מפנסיה,         

  ₪  4,000עד  .1

2. 4,001 - 7,500  ₪ 

3. 7,501 – 14,000  ₪ 

4. 14,001 – 21,000  ₪ 

 ₪  21,000  מעל .5

  לא יודע/ת .6

 לאיזה קבוצת אוכלוסיה את/ה משתייך? .85
 

 .אחר3. ערבי        2.יהודי       1  
 
  תאריך מילוי השאלון _________________ .86

 מספר טלפון______________ משפחה _____________  שם פרטי ________________שם 

 תודה על שיתוף הפעולה     
 

===================================================== 
 

 תצפית של הסוקר
 

 נא שים לב לכניסה לבית / לחדר המדרגות וסמן להלן על פי התרשמותך :
 

 .  לא0     . כן1                 נראית נקייה ומסודרת .87

 .  לא רלוונטי8. לא        0     . כן1     יש מעקה בצד המדרגות    .88

 .  לא רלוונטי8. לא        0     . כן1 לא גבוהות מדי( )לא שבורות,המדרגות נוחות ותקינות    .89

 בית צמוד קרקע. 2. בית דירות       1האם המרואין גר בבית:                             .90

 

 ________________________שם המראיין _________ נא בדוק שמלאת את כל הפרטים בשאלון
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 נספחים
 

 שאלות הרחבה .1
 

 פעילות גופנית .א
 

אם את/ה משתתף/ת בפעילות גופנית /ספורטיבית כלשהי )כגון: ריצה, הליכה מהירה, ה .1
 לפחות פעם בשבוע ?רכיבה על אופניים, משחקי כדור, ריקוד, התעמלות(   שחיה,

 
 (... עבור לשאלהל). לא  0  

 . כן1 

 (אפשר לסמן יותר מתשובה אחת) היכן היא מתבצעת ?כן, אם  .2
 

 במועדון ספורט בעיר )כמו מכבי, הפועל(  . 1 
 מרכז קהילתי, מתנ"ס, בי"ס - עירבמתקן ציבורי ב.   2 
 במסלול הליכה .  3 
 עירבמתקן פרטי ב.   4 
 .   בבית5 
 .   במקום העבודה6 
   עירמחוץ ל  . 7 

 

כאשר את/ה עוסק בפעילות הגופנית שלך, האם את/ה עושה את הפעילות הגופנית או  .3
    )סוקר: מאורגן = בקבוצה עם מדריך( ?באופן מאורגןהספורטיבית שלך באופן עצמאי או 

 

 רק באופן עצמאי        .1

 הרוב באופן עצמאי   .2

 חלק באופן עצמאי חלק באופן מאורגן .3

  הרוב באופן מאורגן  .4

 

 

, מהי התדירות, , בתוך הטבלהבור כל אחת מהפעילויות שאת/ה מבצע/ת נא סמן/יאם כן, ע .4

כל אחת מהפעילויות שלהלן )בדקות( ובאיזו  בדרך כללמה משך הזמן הממוצע שהנך מבצע/ת 

 :עצימות )מאמץ(

 הסבר:

 גורם לעלייה רבה בקצב הנשימה ובפעימות הלב ומלווה בתחושת חום והזעה מרובה.  -. מאמץ גדול 3

 גורם לעלייה בינונית בקצב הנשימה ובפעילות הלב ומלווה בתחושת חום והזעה קלה. -. מאמץ בינוני 2

 לא גורם לעליה בקצב הנשימה או בפעימות הלב –. מאמץ קל 1

 
 מידת המאמץ

 
)עגל את התשובה 

 המתאימה(

כמה  
דקות 

בכל פעם 
 בממוצע

 מספר פעמים בשבוע 

 
 )עגל את התשובה המתאימה(

 גופנית סוג הפעילות

 )בחוץ( הליכה   1 7    6     5     4     3     2     1        . גדול3. בינוני    2. קל    1

 ליכה על מכשיר )בחדר  ה  2 7    6     5     4     3     2     1      . גדול3. בינוני    2. קל    1
 כושר או בבית(          

 ריצה )כולל על מכשיר(  3 7    6     5     4     3     2     1       . גדול3. בינוני    2. קל    1
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 מידת המאמץ
 

התשובה )עגל את 
 המתאימה(

כמה  
דקות 

בכל פעם 
 בממוצע

 מספר פעמים בשבוע 

 
 )עגל את התשובה המתאימה(

 גופנית סוג הפעילות

 שחיה   5 7    6     5     4     3     2     1       . גדול3. בינוני    2. קל    1

 פעילות אירובית: כמו   6 7    6     5     4     3     2     1       . גדול3. בינוני    2. קל    1
 מדרגה, ריקוד אירובי,          
 י עםריקוד         

 : עיצוב הגוף, התעמלות   7 7    6     5     4     3     2     1       . גדול3. בינוני    2. קל    1
 פילאטיס, יוגה, פלדנקרייז,     
 אלכסנדר, טאי צ'י, צ'יקונג     

 עבודה עם משקולות,     8 7    6     5     4     3     2     1       . גדול3. בינוני    2. קל    1
 כולל הרמת משקולות          
 או  בבית( דר כושר)בח        

 משחקי כדור כמו:    9 7    6     5     4     3     2     1       . גדול3. בינוני    2. קל    1
 רסל, כדוריד,כדורגל, כדו     
 טניס, סקווש, טניס שולחן     
 וכדומה     

 אומנויות לחימה כגון:     10 7    6     5     4     3     2     1       . גדול3. בינוני    2. קל    1
 ג'ודו, קראטה             

 י:/אחר, פרט  11 7    6     5     4     3     2     1       . גדול3. בינוני    2. קל    1

 
בור כל אחת מהפעילויות ע. לפעילות גופנית במהלך חיי יומיוםהשאלות הבאות מתייחסות  .5

, מהי התדירות, מה משך הזמן הממוצע שהנך , בתוך הטבלהשאת/ה מבצע/ת נא סמן/י
 :מבצע/ת בדרך כלל כל אחת מהפעילויות שלהלן )בדקות( ובאיזו עצימות )מאמץ(

 
 הסבר:

 גורם לעלייה רבה בקצב הנשימה ובפעימות הלב ומלווה בתחושת חום והזעה מרובה.  -גדול . מאמץ 3
 גורם לעלייה בינונית בקצב הנשימה ובפעילות הלב ומלווה בתחושת חום והזעה קלה. -. מאמץ בינוני 2
 לא גורם לעליה בקצב הנשימה או בפעימות הלב –. מאמץ קל 1

 מידת המאמץ
 

)עגל את התשובה 
 (המתאימה

כמה זמן 
)דקות( 

בכל פעם 
 בממוצע

 מספר פעמים בשבוע 
)עגל את התשובה 

המתאי
 מה(

 וג הפעילותס

 10 -מ יותר למשך ברגל הליכה    1 7    6     5     4     3     2     1    . גדול3. בינוני    2. קל    1
, לעבודה להגיע כדי רצופות דקות

 'וכד לקניות,  לסידורים
 בחצר  טיפול, הבית עיסוק בניקיון 2 7    6     5     4     3     2     1  . גדול3. בינוני    2   . קל 1

 ובגינה

 . גדול3. בינוני    2. קל    1

X 
העבודה שלי כרוכה בהליכה,    3 7    6     5     4     3     2     1

עמידה ממושכת או הרמת 
 משאות

אחרת, שגרתית פעילות   4 7    6     5     4     3     2     1  גדול. 3. בינוני    2. קל    1  
 פרט:        

 
 בנושא פעילות הגופנית: כיצד היית מגדיר/ה את עצמך? .6

 

 (...)לעבור לשאלה    אני לא פעיל/ה ולא מעוניין/ת  .1

  אני לא פעיל/ה אבל מעוניין/ת לעשות פעילות גופנית .2

 אני פעיל/ה אבל רוצה להיות פעיל/ה יותר  .3

 (... )לעבור לשאלהאני פעיל/ה ברמה מספקת ולא רוצה לעשות יותר   .4

            (... )לעבור לשאלה    תלא יודע/ .5
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 אם רוצה לעשות יותר, מה מונע ממך זאת?  6.1     
                    

 . אין לי זמן1 
 . בעיה כספית     2 
 בריאות. בעיית 3 
 . מוגבלות4 
 . אין מתקן מתאים   5 
 . אחר, פרט/י ______________6 

 
 ? בספורט שלך העיסוק את או שלך הגופנית הפעילות הרגלי את שינית האחרונה בשנה האם     .7
 

   פחות הרבה עוסק .1
   פחות עוסק .2
 הדבר אותו עוסק .3
 יותר עוסק .4
  יותר הרבה עוסק .5

 לא יודע/ת .6

 

 סביבת מגוריך / השכונה שלך. אשאל אותך על הבאות  בשאלות .8

 
 הבאים לדברים התייחס אנא

 באיזו מידה

במידה 
קטנה 
 מאוד

במידה 
 קטנה

באופן 
 בינוני

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

לא 
 יודע

 אנשים שלך בשכונה רואה ה/את כמה עד .1
, ריצה, הליכה כגון גופנית פעילות שמבצעים

 וכדומה כדור משחקי, אופניים על רכיבה
      

 ברחוב ללכת מקובל שלך בשכונה כמה עד .2
       גופנית פעילות לצורך

עד כמה נראה לך שהרשות המקומית שלך  .3
עושה דברים כדי לקדם את הפעילות 

 הגופנית בקרב התושבים
      

 

 מציריך הרחבה בהתאם לתוכנית של "עיר מקדמת תזונה מ.ב.ט.י.ח.ה" – תזונה .ב

 הבאות מתייחסות להרגלי אכילה. נא ציין באיזו תדירות את/ה נוהג:השאלות 

 

 

 בכלל ת/נוהג ה/את תדירות באיזו
 לא

 פחות
 מפעם
 בשבוע

1-2 
 פעמים
 בשבוע

3-4 
 פעמים
 בשבוע

 יום כל
 כמעט או

 יום כל

 כמה
 פעמים
 ביום

1.  
 משפחתית לאכול ארוחה

 משפחה בן עם יחד לפחות)
 (אחד נוסף

      

2. 
 או עוגיות, עוגות לאכול

        מאפים 

3. 
חטיף מתוק ]כולל  לאכול

"חטיף בריאות", שוקולד 
 וסוכריות[ 

      

       חטיף מלוחלאכול  .4
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 בכלל ת/נוהג ה/את תדירות באיזו
 לא

 פחות
 מפעם
 בשבוע

1-2 
 פעמים
 בשבוע

3-4 
 פעמים
 בשבוע

 יום כל
 כמעט או

 יום כל

 כמה
 פעמים
 ביום

5. 
מותקת משתייה קרה  לשתות

כולל מיצים ושתייה 
 דיאט"(")לא   תוססת

      

       מלא מקמח לחם לאכול  .6

7. 

מזון מוכן לשימוש כגון  לאכול
מנה חמה בשקית או מרק 

מוכן בכוס, תבשיל מוכן 
 משקית

      

8. 

מעובד, צמחי או  לאכול מזון
אשר נקנה מוכן או מוכן בשרי, 

כגון שניצל נקניקיות  למחצה,
 דומהקבב, קציצות וכ

      

        דגים לאכול .9

 

 חוסן קהילתי .ג

 CCRAM103 - החוסן הקהילתילהלן שאלון + דרכי החישוב של רמת 

 גורם

 CCRAM 10  היגדי

כלל לא 
 מסכים

מסכים 
במידה 
 מועטה

מסכים 
במידה 
 בינונית

מסכים 
במידה 

 רבה

מסכים 
  מאד

L 1.  הרשות המוניציפאלית
)המועצה( ביישובי 

 מתפקדת כראוי.

1 2 3 4 5 

C 2.  ביישובי קיימת עזרה הדדית
 ודאגה לאחר.

1 2 3 4 5 

PR 3.  מאורגן למצבי היישוב שלי
 חירום.

1 2 3 4 5 

PA 4.  אני גאה לומר לאחרים היכן
 אני גר.

1 2 3 4 5 

T 5.  היחסים בין הקבוצות
 השונות ביישובי טובים.

1 2 3 4 5 

L 6.  יש לי אמון רב במקבלי
ההחלטות ברשות 

 המוניציפאלית )המועצה(.

1 2 3 4 5 

C 7.  אני יכול לסמוך על אנשים
ביישוב שיבואו לעזרתי 

 של משבר.במקרה 

1 2 3 4 5 

PR 8.  התושבים ביישובי יודעים
 מה תפקידם במצב חירום.

1 2 3 4 5 

PA 9.  אני מרגיש שייך למקום
 מגורי.

1 2 3 4 5 

T 10.  ביישובי שוררים יחסי אמון
 בין התושבים. 

1 2 3 4 5 

                                                        
 דניאל -באדיבותה של פרופ' לימור אהרנסון   3



 63 

L – Leadership, C – Community, PR – Preparedness, PA – Place Attachment, T – Trust 

 

  היגדים 10 –גורמי(  5גורמי החוסן הקהילתי )מודל  5
 

 מהימנות היגדים )גרסה חדשה( שם הגורם
6, 1 מנהיגות  α = .85 

7, 2 קהילה  α = .79 
8, 3 מוכנות  α = .76 

9, 4 קשר למקום  α = .76 
10, 5 אמון חברתי  α = .85 

 

 

 בטיחות ילדים .ד

 14שאלות להורה לילדים עד גיל 
, עבור לשאלה הבאה( 14)אם אין ילדים עד גיל                       

 
 

 או ביצעת במטרה למנוע תאונות בית לילדך.  שאת/ה מבצע פעולותהשאלות הבאות מתייחסות ל
 

 . לא0  . כן1    .   התקנת מעקות לכל המדרגות1

  . לא0  . כן1 התקנת מגן לפינות חדות של חפצים או רהיטים .2

 . לא0  . כן1   סורגים בחלונות או מרפסותהתקנת  .3

 . לא0  . כן1  התקנת אמצעים למניעת החלקה באמבטיה .4

 . לא0  . כן1    התקנת מכסים להגנה על שקעים .5

 . לא0 . כן1 מטר לפחות 1.5מאכסן/ת תרופות בארון סגור, בגובה של  .6

 . לא0 . כן1   מאכסן/ת את חומרי הניקוי בארון סגור .7
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 בריאות לכל  .2
 
 21 -בריאות לכל במאה הא. 

 
 
 

של ארגון הבריאות העולמי הוא להשיג את מלוא פוטנציאל  21 -חזון  מדיניות הבריאות למאה ה

 הבריאות לכל.

 

 לשם כך קבעו שתי מטרות עיקריות:

 לקדם ולהגן על בריאות האנשים לאורך כל חייהם .1

 הסבל שהם גורמים.לצמצם את היארעות המחלות העיקריות והפציעות ולהקל בכך על  .2

 

 היסודות הערכיים של מדיניות זו:

 בריאות היא מרכיב בסיסי של זכויות האדם. .1

 שוויון בבריאות וסולידריות בפעולה בין ובתוך מדינות.  .2

שיתוף של פרטים, קבוצות, מוסדות וקהילות ולקיחת אחריות על ידם לפיתוח מתמשך של  .3

 בריאות.

 

 ארבע אסטרטגיות עיקריות לפעולה:

מיגזרית לפעולה על הגורמים המשפיעים על בריאות, תוך התחשבות –אסטרטגיה רב .1

בהיבטים פיסיים, כלכליים, חברתיים, תרבותיים ומיניים והבטחה לבצע הערכה של השלכות 

 בריאותיות.

 תכניות המכוונות לתוצאות בריאותיות והשקעה בפיתוח בריאות וטיפול קליני. .2

מכוון למשפחה והקהילה, נתמך ע"י מערכת אשפוז גמישה שירות בריאות ראשוני משולב ה .3

 ומגיבה.

תהליך משתף של פיתוח בריאות הכולל שותפים רלוונטיים לבריאות בבית, בבית הספר  .4

ובעבודה וכן ברמות המקומיות והלאומיות, המקדם קבלת החלטות משותפת, יישום 

 ואחריות.

 

יעדי בריאות המבטאים את הצרכים של האזור האירופי כולו ומציעים דרכי פעולה על  21נוסחו 

לשפר את המצב. יעדים אלה יספקו "ציוני דרך" להערכת התקדמות ושיפור.מנת       

 

יצומצמו הפערים ברמות  2020עד לשנת  – סולידריות למען הבריאות באזור האירופי .1
 רופי לפחות בשליש.  הבריאות בין חברי האזור האי

-יצומצמו פערי הבריאות בין קבוצות חברתיות 2020עד לשנת  –בבריאות  (equity) הוגנות .2
כלכליות בתוך המדינות החברות לפחות ברבע, וזאת ע"י שיפור משמעותי ברמת הבריאות של 

 הקבוצות הנחשלות.
עוטים וילדי טרום יזכו כל הילודים, התינוקות, הפ 2020עד לשנת  –התחלת חיים בריאה  .3

 בי"ס לבריאות ותחילת חיים טובה יותר.
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יהיו הצעירים באזור בריאים יותר ומסוגלים יותר למצות  2020עד לשנת  –בריאות הצעירים  .4
 את תפקודם בחברה.

ומעלה ההזדמנויות ליהנות ממלוא הפוטנציאל  65יהיו לגילאי  2020עד לשנת  – זקנה בריאה .5
 יל בחברה.הבריאותי שלהם ומתפקוד פע

תשתפר איכות בריאותם הנפשית של האנשים,  2020עד לשנת  –שיפור בבריאות הנפש  .6
 ולרשותם של אנשים עם בעיות נפשיות יעמדו שירותים כוללניים טובים ונגישים יותר.

תחול ירידה משמעותית במצוקת ההשפעות של  2020עד לשנת  –ירידה במחלות מדבקות  .7
ולות לעקירתן, צמצומן או יתר שליטה על מחלות מדבקות מחלות מדבקות, וזאת ע"י פע

 בעלות חשיבות לבריאות הציבור.
תחול ירידה של תחלואה, נכויות ותמותה  2010עד לשנת  –ירידה במחלות לא מדבקות  .8

 מוקדמת הנובעים ממחלות כרוניות, לרמה הנמוכה ביותר האפשרית.
תחול ירידה משמעותית  2020עד לשנת  –ירידה בפציעות כתוצאה מאלימות ותאונות  .9

 בפציעות, נכויות ומות הנובעים מאלימות ותאונות באזור.
יחיו תושבי האזור בסביבה פיסית בטוחה יותר,  2015עד לשנת  –סביבה בריאה ובטוחה  .10

כאשר החשיפה למפגעי זיהום המסכנים את הבריאות יהיו ברמה שאינה חורגת 
 מים.מהסטנדרטים הבינלאומיים המוסכ

יאמצו האנשים, במגזרי החברה השונים, סגנון חיים בריא  2015עד לשנת  –חיים בריאים  .11
 יותר.

יצומצמו, בקרב כל חברי האזור, באורח  2015עד לשנת  –הפחתת נזקי אלכוהול סמים ועישון  .12
 משמעותי, ההשפעות השליליות של שימוש במרכיבים ממכרים כגון: טבק, אלכוהול וסמים.

יהיו לתושבי האזור הזדמנויות גדולות יותר לחיות  2015עד לשנת  –ים בריאות מסגרות חי .13
בסביבה פיסית וחברתית בריאה בבית, בבית הספר, במקומות העבודה ובקהילה המקומית 

 בכלל.
יכירו כל המגזרים ויקבלו את אחריותם  2020עד לשנת   - אחריות רב מגזרית לבריאות  .14

 לבריאות.
תהיה לתושבי האזור נגישות טובה יותר  2020עד לשנת  – הבריאות אינטגרציה של מגזרי .15

 לשירותי משפחה ובריאות קהילתית ראשונית הנתמכת ע"י מערכת אשפוז גמישה ונענית. 
על חברי האזור להבטיח כי ניהול המגזר  2010עד לשנת  –ניהול קידום איכות הטיפול  .16

ים בטיפול קליני פרטני, יישאו אופי של הבריאותי, החל מתכניות לכלל התושבים וכלה בעוסק
 "תפוקות בריאות".

יהיה למדינות החברות מנגנון  2010עד לשנת  –מימון שירותי בריאות והקצאת משאבים  .17
מתמשך של מימון והקצאת משאבים למערכות בריאות המבוססים על עקרונות של "נגישות 

 שווה, "עלות מועילות" סולידריות ו"איכות אופטימלית".
כל המדינות החברות יבטיחו כי כוח האדם  2010עד לשנת  –פיתוח משאבי אנוש לבריאות  .18

המקצועי בבריאות ואנשי מקצוע בסקטורים האחרים השיגו ידע מתאים, עמדות ומיומנויות 
 לשמירה על הבריאות ולקידומה.

ע יהיו לכל המדינות החברות מערכות מחקר, מיד 2005עד לשנת  –מחקר וידע בבריאות  .19
ותקשורת, התומכים טוב יותר ברכישה, שימוש אפקטיבי והפצת ידע לתמיכה ב"בריאות 

 לכל".
, יישום המדיניות של "בריאות לכל" ישתף יחידים 2005עד לשנת  –גיוס שותפים לבריאות  .20

 קבוצות וארגונים בסקטורים הציבוריים והפרטיים בבריתות ושותפויות לבריאות.
תהיה לכל המדינות החברות מדיניות  2010עד לשנת  –אות לכל" מדיניות ואסטרטגיות ל"ברי .21

מיושמת של "בריאות לכל" ברמה הלאומית, האזורית והמקומית, הנתמכת ע"י תשתיות 
 ממסדיות מתאימות, תהליכים ניהוליים ומנהיגות יצירתית.
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 2020האסטרטגיה האירופאית של בריאות   .ב
 

Health 2020: a European policy framework 
supporting action across government and 
society for health and well-being 

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/health-policy/health-2020  
 

 
 

 תמצית מסמך התקציר
 

, 2012המסמך האסטרטגי של ארגון הבריאות העולמי בסניף האירופי, אשר נחתם בספטמבר 

 נבנה בתהליך משתף, במהלך סדרת מפגשים והתייעצויות עם כל נציגי המדינות החברות בארגון.

בריאות, : לשפר משמעותית את בריאות ושלומות  האוכלוסיות, לצמצם פערי המטרה המשותפת

לחזק את בריאות הציבור ולהבטיח שמערכות הבריאות תהיינה אוניברסליות, הוגנות, איכותיות 

 ותפעלנה בגישת 'האנשים במרכז'.

 המסמך נשען על עקרונות 'בריאות לכל' ועל הניסיון שהצטבר באירופה.

 בריאות הנה משאב חברתי ונכס .1

 בריאות טובה חיונית לפיתוח כלכלי וחברתי -

בע את שגשוגן של חברות גם משפיע על בריאות האנשים. גישה הוגנת להשכלה, מה שקו -

תורמת לבריאות. ניתן להשיג זאת על ידי עבודה משותפת של כל  –עבודה, דיור והכנסה 

  מרכיבי הממשלה.

למגזר הבריאות יש השפעה ישירה ועקיפה על הכלכלה. מעבר לנאמר לעיל, מערכת  -

 ותי, בסיס למחקר וחדשנות.הבריאות הנה גם מעסיק משמע

הבריאות השתפרה באירופה בעשורים האחרונים, אולם לא באופן השווה לכולם. תופעה  -

 זו אינה מקובלת. 

 הבסיס הערכי: .2

 השגת בריאות מיטבית הנה זכות בסיסית של כל אדם -

(, שוויון בין accountabilityהוגנות, קיימות, איכות, שקיפות, אחריות לתוצאות ) -

 ( והזכות להשתתף בתהליכי קבלת החלטות.dignityכבוד ) המינים,

 הבסיס הכלכלי: .3

ההוצאה על שירותי בריאות עולה בקצב מהיר עקב הכנסה של טכנולוגיות וטיפולים  -

 יקרים וכן עקב עליה בציפיות הציבור לקבל שירות רפואי נגיש ואיכותי

 3%רק  OECDדרושה השקעה גדולה יותר במניעה וקידום בריאות )במדינות ה  -

 מתקציב הבריאות מוקדש לזה(.

 

 

 

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/health-policy/health-2020
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 :2020המטרות האסטרטגיות של 

 שיפור הבריאות לכל וצמצום אי השוויון בבריאות 

 שיפור המנהיגות והממשל המשתף למען הבריאות 

מדינות, אזורים וערים אשר יקבעו מטרות משותפות וישקיעו מאמצים משותפים של מערכת 

ו לשפר את הבריאות. תחומים מועדפים הנם: חינוך קדם הבריאות ומגזרים אחרים יוכל

יסודי, הישגים בחינוך, תעסוקה ותנאי עבודה, הגנה חברתית וצמצום העוני. הגישות כוללות: 

חוסן קהילתי, לכידות והכלה חברתית, קידום נכסים מקדמי בריאות כמו מיומנויות אישיות 

י בריאות ולפעול על הגורמים החברתיים ותחושת שייכות. חשוב להציב יעדים של צמצום פער

 והסביבתיים שמשפיעים על הבריאות.

יש צורך לחזק את מנהיגותם של שרי הבריאות וסוכנויות בריאות הציבור. סקטור הבריאות 

אחראי על: פיתוח אסטרטגיות בריאותיות ויישומן, קביעת מטרות ויעדים לשיפור הבריאות, 

ים אחרים על הבריאות, הספקת שירותי בריאות אמידת ההשפעה של מדיניות סקטור

איכותיים והבטחת תפקידי הליבה של בריאות הציבור. מוצע להשתמש בגישה של "בריאות 

 בכל מדיניות". 

בכל רמות הממשל יש צורך ביצירת מבנים ותהליכים שיתמכו בעבודה בין מגזרית ובשיתוף 

ארגוני חולים, נוער וקבוצות אחרות.  אזרחים, ארגוני החברה האזרחית, –כל בעלי העניין 

 מנהיגות אפקטיבית המשלבת את כל החברה תביא לתוצאות בריאותיות טובות יותר.

 

 תחומי מדיניות מועדפים: 4עבודה יחד על 

 שיפור הבריאות וההוגנות   - השקעה בבריאות בכל מעגל החיים והעצמת אנשים

מתחילה בהריון ובהתפתחות הילד. ילדים בריאות לומדים טוב יותר, מבוגרים בריאים 

יצרניים יותר וכן קשישים בריאים תורמים לחברה. על כן צריך להשקיע בקידום 

 בריאות בכל מעגל החיים ובכל המסגרות, עם דגש מיוחד על בריאות הנפש.

 מחלות לא מדבקות ומדבקות –המרכזיים באזור האירופי  התמודדות עם האתגרים – 

. (whole-of-society)וכל החברה ( whole-of-government)אינטגרטיבית של כל הממשל  בגישה

יישום האמנות וההצהרות  –תומכת בחיזוק הפעילות שכבר נעשתה באזור  2020יוזמת ה 

צום השימוש המזיק באלכוהול בדבר פיקוח על הטבק, התזונה והפעילות הגופנית, צמ

והתוכנית לבריאות הנפש. קידום הבריאות כפי שנוסחה באמנת אוטווה היא ליבת 

-ההצהרות והאסטרטגיות. כולן מעודדות ממשלות לפתח אסטרטגיות לאומיות בין

מגזריות עם מטרות ויעדים ברורים לצמצום מחלות לא מדבקות. אשר למחלות מדבקות 

ת המידע ולקיים סיקור משותף ופעילויות פיקוח משותפות צריך לשפר את זרימ –

לשלטונות בריאות הציבור, הווטרינריה, החקלאות והמזון. צריך להבטיח מים נקיים 

ומזון בטוח, כיסוי חיסונים למניעת מחלות מדבקות לשם חיסול הפוליו, חצבת, אדמת 

 ושפעת.  HIVומלריה. צריך להבטיח פיקוח מלא על שחפת, 

 גישת "אנשים במרכז" במערכת הבריאות, יכולות בריאות הציבור, מוכנות  חיזוק

כל המדינות צריכות להתאים את שירותי הבריאות  –לשעת חירום וכן ניטור ותגובה 

לשינויים הדמוגרפיים ולאופי המחלות. זה מחייב מתן קדימות למניעת מחלות, שיפור 

מי של חולים ופיזור השירותים אל איכות, הבטחת המשכיות טיפול, תמיכה בטיפול עצ
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קירבת בתיהם. מערכת הבריאות צריכה לכוון לעבודת צוות, העצמת חולים, תכנון 

אסטרטגי, עבודת רוחב חוצה סקטורים ופיתוח יכולות מנהיגותיות. זה מחייב תרבות 

 עבודה חדשה.

 בריאות האנשים מושפעת מהתנאים בהם  – בניית קהילות בנות חוסן וסביבות תומכות

נולדים, גדלים, עובדים ומזדקנים. צריך, באופן שיטתי, לאמוד את ההשפעות 

הבריאותיות של הסביבה המשתנה, בעיקר בהקשר לטכנולוגיה, עבודה, יצור אנרגיה 

ועיור וזה חייב להיות מלווה בפעולת הבטחת תועלות בריאותיות חיוביות. קהילות בנות 

באופן מונע למצבים שעלולים להזיק, כמו שינויים כלכליים, חברתיים מגיבות  חוסן

וסביבתיים ומתמודדות טוב יותר עם משברים. ברשת הערים הבריאות של ארגון 

הבריאות העולמי נצבר ניסיון בבניית חוסן, בעיקר על ידי שיתוף אנשי המקום ביצירת 

אחרות המבוססות מסגרות, כמו בתי  בעלות קהילתית על סוגיות בריאות. גם לרשתות

ספר מקדמי בריאות ומקומות עבודה, יש ניסיון דומה. גישה זו מחייבת שילוב בין 

 בריאות וקיימות.

 

 עבודה יחד: ערך מוסף באמצעות שותפויות

ארבעת התחומים הנ"ל קשורים ביניהם וכדי לקדמם יש צורך בשילוב גישות ממשל אשר 

לומות, תוך כדי יצירת שותפויות, כאמור לעיל. יש צורך להסתמך יקדמו בריאות, הוגנות וש

על עובדות בקביעת מדיניות ועשייה, לבחון את הגבולות האתיים, להרחיב שקיפות ולחזק 

את האחריות לתוצאות. ארגון הבריאות העולמי מעודד שותפויות ברמה הבינלאומית 

וארגונים לעזרה עצמית וכן עם ארגונית, מעודד שותפויות עם ארגוני מתנדבים -והבין

 הסקטור הפרטי ובתנאי שזה מחויב לבריאות ולאחריות חברתית.

 

 מטרת מוסכמת ואחריות משותפת – 2020יוזמת בריאות 

מסמך זה מספק מסגרת פרקטית של מדיניות אותה ניתן להתאים לכל מקום. מדינות ישתמשו 

המטרה המשותפת. מחויבות פוליטית לתהליך ב"נקודות כניסה" שונות ובגישות שונות ליישום 

 זה חיונית.

 

 :2020חזון בריאות 

אזור אירופי של ארגון הבריאות העולמי בו לכל האנשים מתאפשר וניתנת התמיכה להשגת מלוא 

פוטנציאל הבריאות והשלומות, ובו המדינות פועלות בנפרד או במשותף למען צמצום אי השוויון 

 לו.בבריאות באזור ומחוצה 

 

 
 
 
 
 
 
 



 69 

Local Agenda 21   .3  – קיימא-לפיתוח בר 
 

 

, נוסחו 1992 -בסיומו של הכנס הבינלאומי לאיכות הסביבה, בחסות האו"ם, אשר התקיים בריו ב

 ועקרונות שמירת היערות.   Agenda 21שלשה סיכומים: הצהרת ריו על סביבה והתפתחות, 

 קיימא.-פיתוח בר כולם מדברים על שיתוף פעולה בינלאומי לשם

 העקרונות המרכזיים בהצהרת ריו לפיתוח בר קיימא כוללים:

 .לאנשים יש זכות לחיים בריאים ופרודוקטיביים תוך הרמוניה עם הטבע 

  יש למצוא את האיזון בין צרכי ההתפתחות וצרכי שמירת הסביבה למען האדם היום

 ובעתיד.

 .יש לפעול לחיסול העוני 

 שלמות של האקוסיסטם על פני האדמה.יש לקדם את הבריאות וה 

 .יש לשפר את איכות החיים תוך שיתוף האזרחים בתהליכי קבלת החלטות 

 היא תכנית דינמית ארצית או מקומית הבאה ליישם את עקרונות הצהרת ריו. 21אגנדה 

 

אמנת  –נציגים אחרים על אמנה  253רשויות מקומיות ועוד  80, באלבורג, דנמרק, חתמו 1994 -ב

 Campaign -קיימא ויסדו בכך את ה-אלבורג של ערים ורשויות אירופיות למען פיתוח בר

 (The European Sustainable Cities and Towns Campaign .) 

=  קידום הפיתוח בר  Local Agenda 21 -עם החתימה על האמנה התחייבו להיכנס לתהליך של ה

 הקיימא, הכולל תחומי סביבה כלכלה וחברה.

ניסחו מסמך הקורא "מאמנה לתכנית פעולה".  1996 -בכנס השני, אשר התקיים בליסבון ב

 המסמך זה כולל בין היתר את הנקודות הבאות:

  הסכימו כי הרשות המקומית תהווה זרז מרכזי לתהליך ה- Local Agenda 21 . 

 הסכימו להיכנס לתהליך של בנית שותפויות עם סקטורים שונים ופעילים בקהילה   

 ליצירת  קבוצות עבודה  אשר יסכימו על מטרות משותפות ודרכי  עבודה מוסכמות.

 יקיימו בקרה פנימית ברשות המקומית בנושאי חברה, כלכלה וסביבה על מנת לבחון 

 את השפעתם על הסביבה ועל הדורות הבאים וידווחו על ממצאיהם.

 יפעלו למימוש ה- Local Agenda 21     צעד אחר צעד. תחילה ינסחו את החזון 

 בפורום העירוני, יביאו לאישור מועצת העיר. יזהו בעיות ינסחו מטרות לפעולה ויכינו

 תכניות שיתנו מענה לצרכים. 

 מתחייבים ליצור אינטגרציה בין תכניות הפיתוח הסביבתי, כלכלי וחברתי על מנת 

 לשפר את בריאות האזרחים ואיכות חייהם.

 

 ים הבריאות נקראו לקחת חלק בתכנית הנ"ל. הער
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 . רשימת המקורות4
 

 להלן המקורות אשר שימשו להכנת חוברת זו:
 

 
 

1. City Health Profiles, How to report on Health in your city, WHO Regional 

office for Europe, 1995. 

 

2.   WHO Healthy Cities: Revised baseline healthy Cities Indicators. Center for Urban  

      health, WHO Regional office for Europe 1998 

 

3.   Health 21 – health for all in the 21st century. European Health for All Series No. 6, 

WHO Regional office for Europe, 1999. 

 

4. Copenhagen Municipality's Health Profile 2000. National institute of Public 

health, 2001.  

 

5. Prochaska J.O, Goldstein M.G. Process of Smoking Cessation, implications for 

clinicians. Clinics in chest medicine, 1991, 12:727-734.  
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 הפרופילים העירוניים. ריכוז ביצוע 5

 

 

רשת ערים בריאות בישראל קיבלה על עצמה לרכז את הכנת פרופילי הבריאות העירוניים, 

 בשיתוף עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס(.

 .לשם ריכוז העבודה נתמנתה רכזת

 

 תפקידי הרכזת:

 מנחה ומלווה את עבודת המתאם העירוני בכל שלבי הכנת הפרופיל. .א

 הלמ"ס ועם ועדת הפרופיל של הרשת. איש הקשר עם .ב

 

 עבודת הרכזת כוללת:

 הדרכה ולווי המתאם העירוני באיסוף המידע העירוני .1

 עזרה וליווי המתאם בבחירת הסוקרים לסקר התושבים .2

 הדרכת המתאם העירוני והסוקרים בעבודת השדה .3

 בקרת עבודת הסוקרים .4

 ריכוז המידע מכל המקורות .5

 העברת השאלונים להקלדה .6

 עבודה עם מנתחי הנתונים .7

 כתיבת דו"ח מלא של פרופיל הבריאות העירוני המסכם את כל מקורות המידע. .8

 

 
 
 
 

 
 


