יוזמה ברוכה:
איש חוק בריא
ורזה רץ יותר
מהר � מימין:
דוד פינטו ,ד"ר
עדי אבן ,רוני
ראובני ,תמר
פינטו ,שלום לוי,
בצלאל דגמי,
איתמר איטן

משטרת הקלוריות
זיו רביב | | צי לומים ורפרודו קציות :ריאן

מצד אחד אין יותר לאפות וחומוס
בניידת � מצד שני הרבה יותר קל
לרדוף אחרי פושעים �  1,600מ־2,500
השוטרים והשוטרות של מחוז תל אביב
סבלו מבעיות משקל � בזכות דיאטה
המונית השילו כחולי המדים בעיר לא
פחות מטון וחצי ממשקלם הכולל � מה
החליף את הבורקסים המסורתיים של
משמרות הלילה ואיך קרה שפתאום
השוטרים יותר רזים מהגנבים
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תמחקו את הדימוי של שוטרים שבולסים בו־
רקס בניידת ושימו לב לתפריט החדש במ־
טבח המרכזי בבניין משטרת מחוז תל אביב
בדרך שלמה )סלמה( :קינואה ,כוסמת ,בורגול
ודגנים .חוץ מזה ,חמישה מכשירים למדידת
משקל נמצאים בבניין ,אחד ניצב
ממש בפתח חדר האוכל .על
קירות המסדרונות תלויות
כרזות צבעוניות עם כו־
תרות בריאות" .עו־
שים את היום יום בדרך
שלך" ,נכתב על אחת
מהן .המעלית משייטת בין
חמש קומות הבניין כשהיא
בדרך כלל כמעט ריקה ,כי השו־
טרים משתמשים במדרגות .חדר הכושר
בבניין מלא עד אפס מקום .מדובר במהפכה
של ממש .ברוכים הבאים ל"מיזם בריאות —
פרויקט מפכ"ל".
בדיוק שנה עברה מאז שהתחילה התוכ־
נית המפתיעה הזו ,שנועדה לשנות את הרגלי
התזונה של השוטרים ,ובמהלכה השילו מע־

צמם השוטרים במחוז תל אביב משקל כולל
של כטון וחצי .קצת פחות ממשקלו של רכב
פרטי .עם או בלי קשר לכך שיעל ,אשתו של
המפכ"ל יוחנן דנינו ,היא דיאטנית ,מדובר
ביוזמה ברוכה ומשמחת הן לבריאותם של
השוטרים והשוטרות והן לביטחון ברחובות.
כי איש חוק בריא ורזה רץ יותר מהר.
כמה ממשתתפי ומשתתפות סדנאות
ההרזיה הללו נמצאים עכשיו בחדר הישיבות
בבניין המטה ,ואיתם הגיעו לריאיון גם אנשי
המקצוע שליוו אותם .אחד מהם הוא רס"מ
שלום לוי ,פרמדיק שעובד במרפאה" .אני
רוצה שתדע איך נראה לפני כמה שנים טו־
בות שולחן של הפיקוד במחוז תל אביב ,כאן
בחדר הישיבות הזה" ,הוא לוקח את רשות
הדיבור" .במפגש כזה היו בורקסים ,חטיפים
ועוגות ,ומיצים".
מה מגישים היום במקום בורקסים?
"היום יש מים ,פירות יבשים וירקות".
הבורקס שהוחלף בשזיף מיובש היה סמל
להזנחה הגופנית של השוטרים .המשרד של
רס"מ רוני ראובני ,מש"ק קהילתי בן ,43

נמצא ברחוב קלישר ולכן הוא מסייר לא מעט
בסביבות שוק הכרמל ,בין הריחות המתקת־
קים של המאפה המפורסם שעולה מהדוכנים.
אז איך בכל זאת הוא הצליח להוריד במסגרת
מיזם הבריאות  25קילו ממשקל גופו?
"יש לי ותק של  23שנים במשטרה" ,הוא
מסביר" .כל החיים שלי עשיתי תפקידי סיור
בניידת ואצלנו במרחב ירקון העבודה היא לא
קלה .עבודה משוגעת .היינו עובדים משמרות
לילה .הייתה תקופה שהיינו עובדים שבוע
שלם בלילה ואחרי משמרת ,ב־ 6:00בבוקר,
אתה דופק בורקס או שניים .עם השמן שנוטף
לך על השפתיים אתה הולך לישון ,ואז אתה
קם למשמרת צהריים ,אוכל לאפה ,כי לא
הספקת לאכול ארוחת צהריים .עבדנו ככה
שבועות במשך שנים".
מה מחליף היום את הבורקסים?
"בבוקר אני אוכל ברנפלקס עם אגוזים
וחמוציות .לארוחת צהריים מרק ירקות".
שינוי קיצוני .מה גרם לך לעשות את
הצעדים הראשונים?
"אני לא מתבייש להגיד שנראיתי כמו

סמרטוט .לקחתי את עצמי בידיים .הש־
תתפתי במפגשים פעם בשבוע ,והפידבקים
שקיבלתי אחרי שירדתי במשקל מאוד עזרו.
החבר'ה שמחים בשבילך .זה כמו קומונה כזו
וזה עושה את שלו".

אין יותר חומוס
 1,600שוטרים מתוך  2,500שפועלים
במחוז תל אביב מופו בתחילת המיזם ככאלה
שזקוקים להיכנס לתוכנית ההרזיה .כולם
עברו בדיקות מקיפות ונאלצו בסופן להת־
מודד עם פגישה מול הדיאטנית המחוזית,
אודליה דרי" .כשאודליה עשתה לי את השי־
חה השחורה שמעתי ממנה דברים לא נעי־
מים" ,נזכר ראובני" .היה לי לחץ דם גבוה,
שומנים בדם ,התחלה של סוכרת ,כולסטרול
גבוה .נראיתי כמו פדלאה".
בפגישה הראשונה השוטרים מגיעים
לדרי לייעוץ .במשך כחצי שעה היא משוחחת
איתם ויחד הם בונים תפריט לפי מה שהוא
אוהב .לאחר מכן נבנו קבוצות של בין  20ל־

 30שוטרים שמגיעים לסדנאות :פעם בש־
בוע ,במשך חודשיים וחצי ,הם באים למפגש
בן שלוש שעות על חשבון העבודה" .חשוב
לי להדגיש שבמשטרה זה שונה ממה שקורה
בחוץ" ,היא אומרת במהלך המפגש" .אנשים
רגילים בדרך כלל לעבוד מ־ 8:00עד ,17:00
אבל במשטרה יש משמרות ולילות וצריך
לעשות התאמה לכל שוטר ושוטר".
מה השתנה בתפריטים בחדר האוכל
פה?
"אחראי המטבח ואני נכנסנו לתפריט וע־
שינו שינויים .אין יותר בורקסים וג'חנונים
כמו פעם .יש עמדת בריאות והיא כוללת
תפריט יותר נכון .יש אורז מלא ,כוסמת ,קי־
נואה ,בורגול ,דגנים מלאים".
מלבד המזון הבריא ,לכל שוטר מוצמד
היום גם "מד צעדים" — מכשיר דיגיטלי קטן
שמפקח על המרחק שהוא הולך ברגל .המטרה
שלהם ,לפי הנחיה של משרד הבריאות ,היא
לצעוד עשרה קילומטר ביום .דרי" :המכשיר
נועד לדרבן את השוטרים ולהכניס להם מו־
טיבציה .הוא יודע להבדיל בין צעדים של

פעילות אירובית לבין צעדים יומיומיים".
אנחנו לקראת הערב ,יש מישהו שכבר
הלך היום עשרה קילומטר?
"הנה תראה" ,אומר ראובני ושולף ראשון
את המכשיר" .עשיתי עד עכשיו  12,460צע־
דים ,מתוכם  7,946צעדים אירוביים .רצתי
היום".
דרי" :מי שיושב במשרד ולא עושה כלום
במהלך היום מגיע בערך ל־ 3,000צעדים ,אז
הם חייבים לעשות צעדים".
רס"מ בצלאל דגמי ) ,(39איש שטח ,הגיע
לפגישה הראשונה עם דרי כשהוא שוקל 105
קילו" .בפגישה השנייה כבר הייתי שני קילו
פחות" ,הוא נזכר" .מד הצעדים נתן לי מוטי־
בציה .היום אני שוקל  91קילו".
איך השתנה התפריט לך?
"בדרך כלל על הבוקר היינו מנגבים חו־
מוס ,או שלא הייתי אוכל בכלל .הייתי מגיע
לצהריים ואז שוב תוקף .היינו אוכלים שוואר־
מות ,מפגש רחל ,סנדוויצ'ים אצל איציק ורו־
תי ,כל מיני דברים כאלה .אבל כל זה נגמר.
גם השותפים שלי יודעים שאני רציני ואני
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"פעם היה לי מאוד קשה לרוץ ספרינט ולרדוף אחרי מישהו.
כעבור  30מטר אתה נגמר .היום אם אני צריך לרוץ אחרי
מישהו ,אני ארוץ אחריו גם קילומטר .וזה כבר קרה"
איטן לפני ואחרי" .תפריט ידידותי למשתמש"

משטרת
הקלוריות
????? ??? ?????
????
????? ??? ?????
????
????? ??? ?????
????
????? ??? ?????
????
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דגמי לפני ואחרי" .מד הצעדים נותן מוטיבציה"

על הדרך :ירידה
בסוכר ובלחץ הדם
ראובני לפני ואחרי .ברנפלקס עם אגוזים וחמוציות

בסדנה .הם לא אומרים 'יאללה ,בוא תנגב חומוס'.
הם יודעים שאני בתוכנית וזה לא יעזור".
איך זה משפיע על הרגלי האכילה בבית?
"זה לא משפיע כי הבית דווקא מפרגן בקטע
הזה .אתמול הייתי עם הילד בטיול של הצופים,
ואני חושב שלפני התוכנית לא הייתי מצליח לעבור
את המסלול שהם עשו .ועוד אני הייתי זה שדרבן
את כולם ,יאללה ,קדימה כולם .זו הרגשה אחרת.
אתה מרגיש הרבה יותר טוב".
המפכ"ל בחר בתוכנית הזו גם כדי לשפר את
הפעילות המשטרה בשטח .זה באמת שונה?
מישהו צועק" :היום הגנבים יותר שמנים מה־
שוטרים".
דגמי" :פעם היה לי מאוד קשה לרוץ ספרינט
ולרדוף אחרי מישהו .כעבור  30מטר אתה נגמר.
היום אם אני צריך לרוץ אחרי מישהו ,אני ארוץ
אחריו גם קילומטר .וזה כבר קרה .יש לך יותר כוח
לרוץ ולהיאבק איתו ולתפוס אותו .פעם אם הייתי
צריך לתפוס מישהו ,אחרי כמה שניות התעייפתי.
פעם לכל מקום היינו עולים במעלית ,אבל היום
אפילו למשרדי היחידה שלי ,שנמצאת בקומה הש־
לישית ,כולם עולים במדרגות .פעם היית מתנשף,
היום הכול בסדר".

המכתב שהגיע לאשתי
 150קילו הורידו השוטרים שיושבים פה סביב
שולחן הישיבות .המדים של שניים מהם נראים
גדולים עליהם בכמה מידות .עוד עדות להצלחת
המיזם .לצורך התמונה לכתבה היינו צריכים אפי־
לו להסתיר את השוטרת היחידה שהגיעה לריאיון
הזה ,רק מפני שהיא לא מצאה מדי משטרה במידות
שלה .קוראים לה רס"ב תמר פינטו ) .(47היא עו־
בדת ברישום הפלילי ולתוכנית הזו היא לא נכנ־
סה לבד ,אלא עם בעלה שגם נמצא כאן ,רס"ב דוד
פינטו ) .(51הוא הסיר  20קילו ,היא " .10לאישה
יותר קשה להוריד במשקל" ,היא מנסה להסביר את
הפער בינה לבין בעלה.
אתם נשואים .אתם גם עושים השוואות מי
צעד היום יותר?
תמר" :כן ,כן .היו לנו הרבה כיסוחים .הוא כל
הזמן היה יורד עליי שאני שמנדוז ,ממש הרגש־
תי עם זה נורא אבל לא אמרתי לו .אמרתי לו 'מה
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פתאום? אני הרבה יותר רזה ממך ,אני מרגישה טוב'.
אבל בתוך תוכי רציתי להראות לו שאני מסוגלת".
דוד" :אני דחפתי אותה לפרויקט כי אצלנו זה
היה חלק מהבית .כמבשלת ,וכמי שאחראית על
התפריט בבית ,היה לי חשוב שהיא תיכנס לתוכ־
נית ,כדי שהיא גם תעזור לי ולילדים בבית".
תמר" :הוא כל הזמן ביקש שאני אתקשר
לאודליה הדיאטנית".
איפה הרגעים הקשים שלך?
"באוכל עצמו .בבית .היינו רגילים לשבת בבתי
קפה ולהזמין מה שבא לנו ,וזה השתנה .עכשיו
כשאנחנו יוצאים לבית קפה לא נזמין יותר פיצה
אלא דברים יותר דיאטטיים ,לפי התפריט שנת־
נה לו אודליה".
כולם מביעים פה הערכה עצומה לאודליה .בע־
זרתה החיים שלהם השתנו .גם רס"ב איתמר איטן
) ,(49שוטר סיור שהוריד ממשקלו  23קילו ,מחמיא
לה ומתאר כך את הפגישה הראשונה איתה" :באתי
לבדיקות וגיליתי שיש לי יותר מדי שומנים בדם.
לא האמנתי אז עשיתי שוב את הבדיקה".
מה אכלת היום?
"שתי פרוסות בבוקר עם מלפפון .בצהריים אכ־
לתי בשר הודו .התפריט שעשתה אודליה הוא לא
קיצוני ,לא פנאטי ולא שובר אותך .ידידותי למ־
שתמש".
אבל עם כל הכבוד להם ,קבלו את שיאן המחוז
בהפחתת משקל :רס"ב נחום באבקוף ממרחב ירקון,
שנמצא עכשיו בצד בשקט ומתרגל ישיבה עם פה
סגור" .התחלתי את המיזם במשקל של  109.4ואני
היום  76קילו .ירדתי יותר מ־ 33קילו" ,הוא מספר.
מה הסוד שלך?
"אני הכי הרבה זמן בתוכנית .הגעתי למי־
זם מאוד כבד ואחרי בעיות בריאות לא פשוטות.
לא האמנתי שאצליח לעשות את זה .אבל תוך כדי
אודליה כתבה מכתב לאשתי ,וכשאשתי ראתה את
המכתב ואת כל התהליכים שעברנו ,הכנסנו את
המיזם הזה הביתה".
דרי" :כן ,נחום היה בהלם כשהוא הגיע בפעם
הראשונה לפגישה איתי וראה את כל
המדדים והנתונים שלו .לא הייתה לו
טיפת מוטיבציה ,אבל לאט לאט,
ועם המכתב לאשתו ,זה התחיל
לעבוד".

דרי .הערכה עצומה

אנחנו יותר יפים
המיזם הזה לא נשאר בתחום הפחתת המש־
קל .הפרדמיק שלום לוי מספר שבמרפאה שלו היו
שבעה חובשים מעשנים ,אבל בעקבות פרויקט המ־
פכ"ל נכנסו גם סדנאות גמילה מעישון בליווי של
מדריכה חיצונית מקופת חולים" .היא הייתה מגי־
עה פעם בשבוע וזה עבד ,מסביר לוי" .היום כל הש־
בעה הפסיקו לעשן ,כולל שניים שעברו לסיגריות
אלקטרוניות .בתור אלה שמקבלים את השוטרים
במרפאה ומלווים אותם ,היה לנו חשוב לתת דוגמה
אישית ואני חושב שהצלחנו".
סגן מנהל אותה מרפאה הוא רפ"ק ד"ר עדי אבן,
שנתן דוגמה אישית ,הפחית ממשקלו ושינה את
התפריט שלו" .חוץ מהירידה במשקל ,הם ירדו גם
בלחץ הדם והסוכר בדם נעלם" ,הוא אומר" .הם גם
עושים ספורט .החבר'ה פשוט סתמו את הפה ושי־
תפו פעולה .היום הם מתפקדים יותר טוב גם כבני
משפחה וגם כשוטרים".
תמר פינטו" :אם תשים לב ,כבר אין כאן כאלה
שנראים כמו השוטרים של פעם ,עם כרס כזאת.
זה נראה לא טוב ולא אסתטי .תסתכל עכ־
שיו על השוטרים ...יש תחרות סמויה
כזו ,תחרות בריאה ,גם בקרב הנשים
וגם בקרב הגברים ,ובגלל זה אנחנו
שוטרים ושוטרות יותר יפים"� .
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