סיכום
שנת  2016המשיכה להיות מאתגרת בכל התחומים הסביבתיים.
בנושאי חינוך התקיימו אירועים ופעילויות רבות ופעילות הרוחב במערכת החינוך גדלה.
נושא השטחים הפתוחים ,שמירה והכרה ,התרחב מאוד.
פעולות מול מוסכים ,תחנות דלק ,עסקי מזון ועסקים אחרים המשיכה והעמיקה כאשר כ900-
בקשות לרישיון עסק עברו באגף .בולטת בעיית זיהום קרקע מתחנות דלק.
בנושא קרינה וראדון נבדק כל המגזר החינוכי למעט החרדי .כל המוסדות שנבדקו עומדים
בהנחיות.
נושאי זיהום האוויר ומטרדי ריח היו במחצית השנה השנייה על סדר היום הציבורי עקב
תנאים מטאורולוגיים קיצוניים שגרמו לתלונות רבות בשכונת הדר המושבות .ננקטו אמצעים
ארגוניים רבים ע"י העירייה והמשרד להגנת הסביבה ברבעון הראשון ל 2017-יוגברו הניטור
ודיגומי האוויר באזור והפיקוח על העסקים בסגולה.
הנושא התכנוני תמיד על הפרק עם מיזם גדול כמו מחנה סירקין או הטמעת סקר הטבע
העירוני בעבודת העירייה ,קידום הפיכת אתר הפסולת לפארק של  64דונם ובנוסף טיפולים
אקוסטיים וסביבתיים בתבעו"ת  ,היתרי בנייה ורישיונות עסק ,תוך שילוב מלא ברפורמת
התכנון.

בתקווה שהשנה הקרובה תביא אתגרים סביבתיים חדשים ,קידום הסביבה למען התושבים
ושנמשיך לחקור ,לחפש ולטפל בסביבה.

אהוד שטיין
מנהל האגף לאיכות הסביבה

דו"ח שנתי  – 2016מחלקת תכנון סביבתי ורעש
פרויקטים:
 הרפורמה ברישוי  -השנה נכנסה לתוקפה הרפורמה ברישוי .הדבר הצריך שעות למידה שלהמערכת וכן שינוי בהרגלי עבודה  .כמו כן נכתבו הנחיות מרחביות של האגף לסוגי המבנים
השונים.
השתתפות בצוות היגוי להכנת הנחיות מרחביות של המשרד להגנת הסביבה.
 בריכת החורף אם המושבות – הוכנה תוכנית עקרונית לבריכה אשר קבלה את ברכתמהנדסת העיר וצוות התכנון.
 שבילי אופניים – הסתיים שלב התכנון העקרוני של  2שבילים שמשרד התחבורה מימן.מונה מנהל פרויקט לתכנון לביצוע.
בנוסף ,השתתפות בצוות היגוי לקידום פרויקט האופנידן .בפתח תקווה מתוכננים לעבור 2
קווי אופנידן (שבילי נסיעה מהירים לאופניים) .
שביל קו יו בוצע בחלקו .חסרים  2קטעים שבהם עדיין לא הסתיים התיכנון :מעבר מתחת
לכביש  483ומעבר בשביל שבין הבתים ברחוב שלומציון המלכה.
תחנת המעבר – עזרה בקידום היתר הבניה לשדרוג תחנת המעבר.

שביל קו יו – שביל אופניים מהספורטק לשכונת חן הצפון

עבודה שוטפת:
תכנון – השתתפות בצוותי היגוי במינהל הנדסה ל:
תוכנית מחנה סירקין
תוכנית מתאר קרית אריה
תוכנית מתאר כוללנית לעיר פתח תקווה
תוכנית אב לשטחי ציבור
התחדשות עירונית לשכונת רמת ורבר
ניתנו חוות דעת ל 32תכניות בנין עיר

השתתפות בועדה המקומית לתכנון ולבניה.
רישוי – טופלו  859בקשות למידע ועוד  600בקשות להיתרי בניה
רישוי עסקים – טופלו  806בקשות לרשיונות עסק.

אקוסטיקה
גם השנה ניתנו חוות דעת לתב"עות ונבדקו מסמכים סביבתיים שהוגשו להיתרי בניה
ולטופס אכלוס.

טופלו  61תלונות.

מחלקת איכות אוויר
פעילות מחלקה כוללת:

•

מתן תנאים לעסקים במסגרת רישיונות עסק,

•

פיקוח על ביצוע תנאים אלו,

•

תלונות על מפגעים סביבתיים,

•

טיפול במפעלי תעשיה,

•

פעילות בתחום מניעת זיהום אוויר מכלי רכב,

•

בדיקת אספקטים של זיהום אוויר בהיתרי הבניה ובקשות לשימוש חורג,

•

קשר רציף עם המשרד להגנת הסביבה וביצוע משימות משותפות,,

•

קיימות,

•

מניעת מפגעי ריח,

•

ניטור אוויר

•

טיפול בתלונות.

מאמץ מיוחד ,בנוסף לעבודה שוטפת ,נעשה השנה בתחום פיקוח על עמידה בתנאי רשיון
עסק של חניונים תת קרקעיים.

מפעלים:
"טביב" בדיקות ארובה של המתקן לטיפול באוויר היוצא.
•
"אקוכם" התקין מתקן לטיפול באוויר במתחם בו מטופלים שפכים של מפרידי
•
שומנים .טיפל בהיתר פליטה.
•

"קפה רות" התקין קו חדש לטיפול באוויר.

•

"תרסיס" ביצע בדיקת איכות המתקן לטיפול בפליטות ,התוצאות טובות.

"ראנד תעשיות מתכת בע"מ ,סיים התקנת אמצעי מניעת פליטות באזור הטיפול
•
בבלוני הגז.
•

"ג .ר .מתכות" ביצוע בדיקות ארובה.

•

"פררו" ביטול קו אלגון מתכות.

•

"אלטק" ,קבלת היתר פליטה.

טיפול בתלונות:
•

טופלו  204תלונות זיהום אוויר.

•

דגש מיוחד ניתן לתלונות על מפגעי ריח בשכונת אם המושבות.

הפחתת זיהום האוויר מכלי רכב:
•

הוזמנו  12מלכודות חלקיקים למשאיות אשפה.

בדיקת תוכניות:
•

קירוי תחנת המעבר העירונית.

•

תחנה מרכזית החדשה.

•

"רדימיקס".

קיימות:
•

סקר מוני חשמל ומים לחסכון בצריכה.

תוצאות תחנות ניטור אוויר בפתח-תקוה.
סיכום שנת 2016
 - SO2ערכים במסגרת התקן.
 - COערכים במסגרת התקן.
 - O3ערכים במסגרת התקן.
 - NOxערכים במסגרת התקן.
 - NO2חריגה מהתקן בממוצע תקופתי ,בתחנת ניטור אוויר "אחד-העם".
ביום  16/05/2016נסגרה תחנת ניטור אוויר "אחד-העם".
[מכשיר  NO- NO2- NOxעבד  5חודשים].
 pm10- 12חריגות בממוצע יממתי  ,בתחנת ניטור אוויר "אחד-העם".
 -pm10חריגה מהתקן בממוצע תקופתי ,בתחנת ניטור אוויר "אחד-העם".
ביום  16/05/2016נסגרה תחנת ניטור אוויר אחד-העם.
[מכשיר  pm10עבד  5חודשים].
 pm2.5- 5חריגות בממוצע יממתי  ,בתחנת ניטור אוויר "עמיטל".
בממוצע תקופתי אין חריגה מהתקן.

מחלקת חומרים מסוכנים
בשנת  2016נמשך טיפול שוטף ופיקוח על מפעלים מחזיקי חומרים מסוכנים .הטיפול
התבצע בשיתוף עם מחוז מרכז של המשרד להגנת הסביבה ,כבאות עירונית ,פיקוד העורף
ובנוסף בחלקו גם בשיתוף מפקחים ממחלקת פיקוח רישוי עסקים וממחלקת פיקוח תעשיות.
מטרת הטיפול היא לשפר בטיחות האחסון והשימוש בחומרים מסוכנים כדי לצמצם למינימום
ואפילו למנוע לחלוטין התפתחות של אירועים בהם מעורבים חומרים מסוכנים בתחום העיר
פ"ת.

בנוסף השנה המשיך לפעול האגף לאיכות הסביבה בהתאם לחוזר מנכ"ל הקובע מרחקי
מינימום של עסקים המוגדרים "רצפטור ציבורי" מעסקים מחזיקי חומרים מסוכנים .אגף
איכות הסביבה פועל ע"פ חוזר זה – ולעיתים נוצר מצב שבו נמנע מאיתנו לאשר היתרי
בנייה לפרויקטים המוגדרים "רצפטור ציבורי" והמתוכננים להיבנות באזורי התעשייה בקרבת
מפעלים מחזיקי חומ"ס.
כמו כן ,נעשה עדכון של שכבת מפעלי מחזיקי חומ"ס במערכת  GISהעירונית ,הכוללת מידע
מפורט על כל אחד מהעסקים.
השנה – לא התרחשו אירועי חומ"ס משמעותיים וכמובן שלא היו פגיעות בנפש או ברכוש.
צוות האגף לאיכות הסביבה מבצע מעת לעת תרגולים עצמיים ,תחזוקה של ציוד הגילוי
והזיהוי הקיים ורענון וחידוש של ציוד המיגון לכונני החומ"ס של האגף בנוסף להשתתפות
בתרגולי המערכת.

פיקוח על מפגעי אסבסט
בשנת  ,2016חלה עליה במספר פניות הציבור המתלוננים על מפגעי אסבסט ברחבי העיר.
בסך הכל טיפל האגף ב 26-תלונות אסבסט .מנהלת מחלקת אסבסט של האגף לאיכות
הסביבה טיפלה בכל התלונות בשיתוף מלא של מנהלי אגף הפיקוח ועובדיהם עד להסרה
מוחלטת של המפגע לשביעות רצון המתלוננים ,תוך כדי הפעלת קבלן חיצוני מורשה
לעבודות לפינוי אסבסט צמנט.
כמו כן ,השנה בוצע ביקורת בעקבות סקר אסבסט עירוני מ 2014-כנדרש בחוק והוצאו
הנחיות לטיפול או הסרה של אסבסט-צמנט במבנים עירוניים.

במהלך שנת  2016האגף לאיכות הסביבה העביר השתלמות אסבסט למפקחי אגף הפיקוח
על מנת ליעל את הטיפול בתלונות הציבור .בנוסף אגף איכות הסביבה העירוני מתכוון לבצע
במשלך שנת  2017סקר אסבסט של כל מבנים בעיר לשעת חרום.

מחלקת זיהום קרקע
גם השנה המשיך האגף לאיכות הסביבה לחייב כל מי שהגישו בקשה
לקבלת היתר לבנייה באזורי התעשייה סגולה ,רמת סיב וקריית אריה
לבצע סקר קרקע לאיתור מזהמים בקרקע .כמו כן ,השנה התווספו לרשימה של האתרים
המזהמים מספר תחנות תדלוק אשר הגדילו את הדרישות של האגף לביצוע סקר קרקע.
אי לכך ,השנה בוצעו באזור התעשייה סגולה  9סקרי מזהמי קרקע ,באזור קריית אריה
בוצעו  11ובאזור רמת סיב בוצעו  8סקרי מזהמי קרקע ובמרכז העיר  5סקרים .כמו כן,
בתחנות דלק נעשו עוד  12סקרים ,כולל  2מתחמים של חניוני אוטובוסים (דן וקווים) ומתחם
של אגף הרכב העירוני .הסקרים התמקדו בבדיקת זיהומי מתכות (מפעילות מפעלי
הבורסקאות באזור סגולה בעבר ) ובמזהמים אורגניים אחרים (כגון :שמנים ,שאריות דלקים
ועוד) .בכל המקרים בהם נמצאה קרקע מזוהמת היא פונתה או טופלה במקום ע"פ דרישתנו
בהתאם לרמת הזיהום שנמצאה.
כל הסקרים בוצעו בפיקוח מלא של מנהל מחלקת שפכים וחומ"ס בשיתוף רע"נ שפכים
וקרקעות מזוהמות מהמשרד להגנת הסביבה.

פיקוח על תחנות הדלק

כידוע תחנות דלק מהוות אחד הגורמים העיקריים לזיהום סביבתי (כולל זיהום קרקע ומי
תהום) .לכן נושא בקרה ותחזוקה נכונה חייבת להיות תחת בקרה צמודה של משרד להגנת
הסביבה ואגף איכות הסביבה .בשנת  2015מחלקת קרקעות מזוהמות ממשיכה לבצעה סקר
של תחנות דלק בעיר (נכון לעכשיו ישנם  35תחנות ציבוריות ועוד  28פרטיות) ,אשר חלקן
נמצאו לא מתופעלות בצורה ראויה .המחלקה ממשיכה לטפל בליקויים הללו גם בשנת 2017
בשיתוף מלא עם משרד להגנת הסביבה ועם אגף רישוי עסקים.

מחלקת שפכי תעשייה
בשנת  2016נמשך הטיפול השוטף של האגף
בנושא איכויות השפכים המוזרמים ממתקני הטיפול
של מפעלי התעשייה בעיר .כל הסמכויות בנושא הועברו
לתאגיד מית"ב ואיגודן הינו יועצו בתחום .מצב זה גרם להפסקה כמעט מוחלטת של שיתוף
הפעולה שהיה קיים בין האגף לאיכות הסביבה לאיגודן בנושא טיפול בשפכים.
טיפול מחלקת שפכי תעשייה :
 בדיקות תכניות לטיפול בשפכים המוגשות ע"פ דרישותינו בשלבי בקשה לרישיון עסק. הוספת תנאים נוספים לרישיונות עסק של עסקים קיימים ואכיפתם ע"י האגף. פיקוח על איכויות השפכים המוזרמים ממתקני הטיפול בשפכים של מפעלים בהתאםלתוצאות דיגום של איגודן.
 הגשת דוחות למשפט נגד מפעלים עבריינים המפרים את תנאי רישיון ומתעלמיםמדרישותינו.
סיימנו פרויקט של חיבור עסקים באזור השוק עירוני לקו ביוב חדש .פרויקט זה מתבצע
בשיתוף פעולה עם מית"ב.
-טיפול וביקורות שותפות בעסקים באזורים שאין עדיין קו ביוב (כגון :אזור הירקונים ).

בעיר קיימים מספר גדול של עסקים עם שפכי חומ"ס ושאריות של שמנים .לעסקים אלו קיים
פרויקט שנקרא "עסק יבש" שבמסגרתו העסק אוסף את שפכיו בצורה מבוקרת ומטפל או
מעביר לאתר מורשה ללא שפיכה לביוב העירוני .כ 80%-מהמוסכים בעיר עבר להיות
מוסכים יבשים.
 -טיפול בתלונות התושבים.

קרינה
קרינה אלקטרומגנטית וסלולרי
במהלך שנתיים האחרונות בכל מוסדות חינוך עירוניות נעשו בדיקות קרינה אלקטרומגנטיתוסלולרי (השפעה ממערכת חשמל ואנטנות סלולריות) באמצעות ספק חיצוני.
בסה"כ נבדקו יותר מ 400-גני ילדים ועוד כ 200-בתי ספר.
מבחינת קרינה סלולרית לא נמצאו חריגות כלל.
לעומת זאת מבחינה קרינה אלקטרומגנטית החריגות שהתגלו – טופלו במיידי.
-

טיפול בתלונות התושבים – השנה טופלו יותר מ 25-תלונות.

-

נעשו בדיקות קרינה ע"י האגף בכל מוסדות הציבור העירוניות.

-

במידת הצורך טיפול ומדידות בסקטור הפרטי.

גז ראדון
בנוסף ,בשיתוף עם אגף הביטחון ,התבצעו בדיקות גז ראדון בכל מוסדות החינוך בעיר,
באמצעות ספק חיצוני .כל התוצאות עומדות בתקנים.

כל הדוחות של בדיקות הקרינה נמצאים באתר העירוני.

פעילות המרכז לחינוך סביבתי בשנת 2016
נכתב על ידי :סיגל שפי אשר ,מנהלת המרכז לחינוך סביבתי 31.1.17

מטרת המרכז לחינוך סביבתי :שינוי התייחסותי ובהרגלי חיים אל עבר אורח חיים מקיים בקרב
תושבי פתח תקוה.
מהי דרך המרכז להשגת המטרה? העלאת הידע והמודעות בשילוב מתן פתרונות וכלים
יישומיים בהתמדה ועקביות ,תוך הרחבת מעגלי השותפים לנושא בעיר :אנשי מפתח
ותושבים.
מדוע צריך להניע את התושבים לעבר השינוי בחשיבה ובאורח חייהם? על מנת להסביר זאת יש
צורך להשתמש במונח "קיימות" ,שהחליף בשנים האחרונות את המונח "איכות סביבה".
המונח "קיימות" מתייחס לקיום האדם וכלל מגוון המינים ,בהווה ולמען הדורות הבאים ,תוך
שמירה על תנאי חיים סביבתיים טובים (למשל :איכות אויר ומים ,הפחתת הפסולת ועוד)
ותוך כדי התחשבות והגינות בניצול משאבי כדור הארץ המתכלים.
השפעת האדם על החרפת תנאי המחיה שלנו ,כמו למשל :זיהום האויר ,המים והתעצמות
כמויות הפסולת ,הינה הרסנית .המחיר שאנו משלמים כלכלית וקיומית גדל מיום ליום .הגענו
למצב שהברירה היא בין ללכת מדחי לדחי או לעשות שינוי בחשיבה ובהתנהגות היומיומית.

היעדים שלנו הם:






שינוי הרגלי חיים בקרב תושבי העיר ,להרגלים המתחשבים ונמצאים בתיאום עם
צרכי השעה הסביבתיים העירוניים.
עיצוב תדמית העיר פתח תקוה כעיר ירוקה מובילה ,מקיימת ומטופחת.
מדיניות עירייה ברורה ומוצהרת שתביא להגברת המודעות בציבור ,החל מגיל הגן
ועד זקנה ,לגבי חשיבות השמירה על עצמנו ועל כדור הארץ שלנו.
שיתופי פעולה בתוך העירייה וחיבור אגפי העירייה לקידום התנהלות מקיימת
יומיומית.
שיתופי פעולה בין העירייה לגופים רלוונטיים ארציים ועולמיים.

לצורך מימוש היעדים פעלנו בדרכי הפעולה כדלקמן:


תוכנית "נתיב האור" מחנכת להתנהלות נבונה בסביבה צורכת חשמל ,לחיסכון
והתייעלות באנרגיה ובטיחות בסביבה צורכת חשמל .התכנית עברה השנה הרחבה
מנציגי ביה"ס לתכנית שכבתית הפועלת בשכבת ו' ב 31-בי"ס יסודיים (גם מהחינוך
המיוחד) .שכבת ו' ,חולקה לחוליות והתלמידים ביצעו הסברה בכל כיתות ביה"ס,
חלקם פעלו גם עם ילדי הגנים .קיימנו כנס עירוני ,בהשתתפות "ילדי נתיב האור"
והוריהם ,במוזאון האדם והסביבה ,בכנס שמענו על התוכנית ,הילדים הסבירו
והדגימו מודלים מוקטנים של תחנות לאנרגיה חלופית.על פועלינו וחדשנותינו זכינו
בפרס הארצי "רשות מובילת יוזמה בתכנית נתיב האור".
תכנית עירונית לקימות "משקית לתיק" לשכבת א' ,המעודדת מעבר לשימוש בתיקים
ובשקיות רב פעמיים 30 .בתי ספר ,כ 1250-תלמידים ביום נתון הלכו עם איפודים
של התכנית במהלך תקופת התכנית ,האיפודים מועברים בין כיתות א' בביה"ס
ונשמרים לשנה הבאה.




הדרכות בכ 120-גני ילדים בנושא הפחתת הפסולת ,הפרדת פסולת והפח הכתום.
הכשרות חוזרות ונשנות בקומפוסטציה לגננות ,מורות ותלמידים ( 3-4פעמים בשבוע
ברוטציה לכ 40-מוסדות חינוך).
קורס קיימות עשיר תוכן ל 18-תושבים ואנשים שעובדים ופעילים מהעיר  -אצלנו
במרכז.
יום הניקיון הארצי במרץ – העברת מערכי שיעור לכלל ביה"ס היסודיים.
פעילות רוחבית במוסדות החינוך ב 4-בתי ספר על יסודיים ,בנושא :הפחתת
הפסולת.
קבוצת " 65נאמני סביבה תלמידי כיתות י' מתיכונים ברחבי העיר ( 25בשנת תשע"ו
עד אמצע שנת  40 ,2016בשנת תשע"ז החל מאוקטובר  ,)2016במסגרת
המעורבות החברתית – הכשרה ,ליווי ושיבוצם בפעילות דו-חודשית קבועה בצהרוני
בתי ספר יסודיים – שיחדיו מכילים  300תלמידים.
"נאמני הסביבה" הפעילו בחגים סדנאות בשימוש חוזר בצהרוני מתנסים.
פעילות מתנסים כל השנה :סיורים בטבע ,הצגות ילדים ,סדנאות יצירה מחומרים
בשימוש חוזר.
השתלמות ל 34-גננות והשתלמות לסייעות בגני ילדים.












* צעדה לאורך נחל שילה ,ל 10-גני ילדים והוריהם ,לכ 500-איש.
* הסמכה של בי"ס יסודי יובלים לירוק.
* הובלת ,ניהול וארגון חודש איכות סביבה ,במאי  -בהשתתפות אלפי תלמידים ותושבים.
* פעילות הכנת פאזל סביבתי ב 11-בתי הנוער באמצעות הנוער עצמו ובאמצעים של שימוש
חוזר.
* פעילות עם תנועת הנוער בית"ר -הכשרת צוות המדריכים הבוגר והצעיר בנושא השמירה
על הניקיון בשטחים הציבוריים והפחתת הפסולת באמצעות שימוש חוזר והפרדה למיחזור.
* אנו משלבים בתוכניות הלימודיות השונות ,הממוקדות בנושאי השפעת האדם על הסביבה,
גם את המודעות לבריאות מקיימת ,הכוללת למשל :עידוד העדפת תזונה מקומית
ומקיימת ,חשיפה מבוקרת לשמש ,הליכה ונסיעה באופניים ,המחליפים את כלי הרכז
המזהמים ,בטיחות בסביבה צורכת חשמל ועוד.
* טיולי  20גני ילדים בטבע העירוני עם היצע של  3חברות הדרכה ,במימון הגנים,
בהשתתפות כספית של המרכז בעלות האוטובוס לכל גן.
* מסע הסברה עירוני "משקית לתיק" עם כל בתי הספר היסודיים הממלכתיים והממלכתיים-
דתיים – עם השכבות הצעירות כשגרירים .בכל יום כ 1250-תלמידים לבושי אפוד ירוק
הסתובבו בעיר עם הוריהם לסידורים הרגילים תוך כדי הפצת הנושא.
* הנהגות ירוקות –
תשע"ו (עד אמצע שנת  :)2016מיפוי  12הנהגות ירוקות מביה"ס היסודיים– סבב עם מצגת
"עולם הולך ונעלם" בנושא בריכת החורף .אירוע ל 150-תלמידי הנהגות ירוקות מ 9-בתי
ספר יסודיים.
האירוע התקיים בהדרכת תלמידי כיתה ח' בחט"ב גולדה שעברו הכשרה.

הנהגות ירוקות-
תשע"ז (ספטמבר-דצמבר  :)2016מיפוי  19הנהגות ירוקות מביה"ס היסודיים ומחטיבת
ביניים.
כנס פתיחה ל 220-תלמידי הנהגות ירוקות מ 15-בי"ס  15 -בי"ס יסודיים וחטיבת ביניים
אחת.


גינות קהילתיות–ליווי והדרכת קומפוסט :בשל פנית פעילים שהיו מעוניינים להקים
גינות ב 3-מוקדים:

ביה"ס "הוברמן" בשכונת מפ"ם ,ביה"ס לחינוך מיוחד "רעות" ,מועדון חברתי "אנוש" בשכונת
עמישב.

"פתח  -תקוה עם הפנים לקידום הבריאות"
"פתח  -תקוה ברשת ערים הבריאות בארץ
למען שיפור איכות החיים"
בהמשך לפעילותה בשנים האחרונות הרחיבה מחלקת קידום בריאות העירונית את פעילותה
בשנת הכספים  2016במטרה להגיע לציבורים נוספים אשר טרם נחשפו לפעילותה ובכך
העלתה את מודעות הציבור בפ"ת לנושאי בריאות השונים.

להלן סיכום הפעילות בנושא קידום בריאות בשנת :2016















התקיימו  4במות ציבוריות באולם שרת לציבור הרחב (כ  1000איש).
התקיימה סדרת הרצאות בנושא בריאות ובטיחות בגיל השלישי בכל המתנ"סים
ומועדונים ברחבי העיר .בנושאים :כאב ,המוח ותפקודו ,קידום בריאות ,בריאות העין,
תרופות וכו' בשיתוף עם בי"ח השרון ועזר מציון באמצעות אחיות ,פיזיותרפיסטיות,
דיאטניות ,רוקחת קלינית ועוד .פתוח בחינם לקהל הרחב .כ  40הרצאות
ובהשתתפות מאות גמלאים.
התקיימה תוכנית קידום בריאות "כל אחד יכול כל אחד מצליח" שנתית לנאמני
בריאות ב  5בתי ספר יסודיים .בהשתתפות  180תלמידים ,שהעבירו פעילות
מקדמת בריאות לכ 1000 -תלמידי בתי הספר.
התקיימה תוכנית שנתית "המזונות הקסומים" ב  3בתי ספר לכ  300ילדים מכיתות
א'-ב'.
התקיימו מפגשים על בסיס שבועי לילדי צהרונים במתנ"סים.
התקיימה הדרכת מד"צים של מספר שעות לקראת פעילות הקיץ במתנ"ס .
התקיימה פעילות קיץ בנושא קידום בריאות ב  4מתנסים לכ  500ילדים.
התקיימה פעילות קיץ במסגרת המועדונים לגיל השלישי –  10הרצאות וסדנאות.
התקיימה פעילות קידום בריאות במסגרת הפנינג איכות סביבה במוזיאון האדם
והסביבה.
ביקורים של  300ילדים במוזיאון האדם והסביבה בתערוכת בריאות הלב.
הליכה מודרכת קבועה ב  2מתנ"סים בשיתוף עם עזר מציון.
התקיימו כ  30הרצאות במועדוני גיל השלישי ,מועדוני נשים לרבות מועדון נשים
חרדיות ,מתנדבי רב נכותי ,צוותי בתי ספר,הורי תלמידי בתי הספר מקדמי הבריאות,
מועדון רב נכותי וסייעות בגני ילדים עם הנטורופתית שרה בר אשר ,ד"ר ליאת אדרי,
הגב' אורית לוי .

בשנת  2017תנסה מחלקת קידום בריאות להרחיב את פעילותה במטרה לקדם שיתופי
פעולה חדשים עם מחלקות נוספות בעירייה וכך להגיע לציבורים נוספים אשר טרם נחשפו
לפעילות קידום בריאות

להלן יעדים לשנת כספים :2017







הקמת קבוצת מנהיגות באגף הנוער בשיתוף עמותת פרחי רפואה במסגרת
מחוייבות אישית.
הדרכות לאמהות בית ולנוער בבתי נוער.
הדרכות למנהלי מזנונים בתיכונים.
הכשרת מתנדבים לתוכנית חוסן זהב בשיתוף עם עמותת עזר מציון שיעבירו בשלב
ראשון ב  8מתנ"סים ומועדונים סדרות מפגשים לציבור גמלאים להקניית כלים
מעשיים לחיזוק החוסן האישי ,המשפחתי והקהילתי בגיל השלישי.
התאמת בתי קשישים מבחינה בטיחותית במטרה של מניעת נפילות בשיתוף עם
עזר מציון.

סיכמה וצילמה :שולי ריינהרץ

מנהלת מחלקת קידום בריאות

