
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 05/04/22תאריך עדכון : 

 
 

   5טופס מס' 
 בפיילוט להשתתפות  הסכמה לאפוטרופוס 

 ביחד לחיים בריאים!  -זוזו
 
 

על פי ארגון הבריאות הבינלאומי "ההנאה מרמת הבריאות הגבוהה ביותר שניתן להשיגה היא אחת  
 בריאות היסוד של כל אדם ללא הבדל גזע, דת, השקפה מדינית, ומעמד כלכלי או חברתי.  מזכויות 

 היא מצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית מוחלטת ולא רק העדר מחלה או תשישות".
אורח  המתבקש מבשנים האחרונות הולכת וגוברת  המודעות הציבורית והאישית גוברת לשינוי 

 הכנסת פעילות גופנית כחלק מאורח חיים בריא.   להחיים היושבני 
במסגרות הנותנות שירותים לאנשים מזדקנים טיפוליים, עצימותו של אורח חיים יושבני אף  
התרחבה בתקופת משבר הקורונה, תופעה זו רלבנטית גם עבור אנשים המתגוררים בבתי  

 המשפחה.
 

 עמותת ספיישלוהביטחון החברתי,  משרד הרווחההינו מיזם ייחודי  שפותח על ידי  - זוזו

אנשים לקלה ומותאמת  גופנית מטרתו פיתוח מארז הדרכה שיעודד פעילות  וקרן שלם. אולימפיקס

בשיתוף עם הצוותים נותני השירותים במסגרות השונות וכן התפתחותית מוגבלות שכלית עם 

 . עבור אנשים עם מש"ה המתגוררים בבתי ההורים 

המותאמת  קלה גופנית פעילות הנחיות לסרטונים בשפה פשוטה בהם  10סדרת של  כוללהמארז  

 ישור << ניתן לצפות במארז ההדרכה בק לביצוע בבית או במסגרת. 

מסגרות הנותנות שירותים לאנשים עם מש"ה כל מסגרת  7 -המיזם ילווה בפיילוט שיערך ב

  .םשתשתתף במיזם תקבל ערכת ציוד שתכלול אביזרים המתאימים לפעילות המודרכת בסרטוני

.  הסרטונים  הנחית בקלה  גופנית תתקיים במסגרות תכנית מובנית לפעילות במסגרת הפיילוט 

 על ידי הערכה תלווה בתהליך מדידה ו. התוכנית והביטחון החברתי התכנית בליווי משרד הרווחה

הפעילות  לפני ההשתתפות בתכנית  למקבלי השירות המשתתפים בתכנית  שאלונים מותאמים 

ת לעמדות שלהם לגבי פעילות ספורט, למידת ההנאה השאלונים יכללו שאלות המתייחסו .ובסיומה

 שלהם מהשימוש בסרטונים ועוד. 

 חסותך נבחר להשתתף במיזם ייחודי זה.משפחתך/ בן אנו שמחים לבשר לך כי בנך/בתך/ בן    
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 שאלות :  נבקש כי תענה על מספר

 כן/לא         ?יבית קלה השתתפות בפעילות ספורט ם מצב רפואי המונע האם קיי •

 כן/לא                                   גופנית?האם קיים קוצר נשימה בעת פעילות  •

 כן/לא          ?              האם יש הנחייה לפעילות גופנית רק תחת השגחה  •

זוזו ולמיטב ידיעתי אין כל   ישתתף בתכנית ________  ____ _____  אני מסכים כי :  •

 מניעה רפואית להשתתפות בתכנית זו.

 

 . פיילוטמאשר את השתתפותו/ה ב שהנך ולחתום הבאים נבקשך למלא את הפרטים 

  שם משפחה של מקבל השירות   שם פרטי של מקבל השירות 

  שם המשפחה שלך   שם פרטי שלך 

  תאריך   קרבה משפחתית 

    חתימה 

 


