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פרוטוקול ועדת היגוי מס' 2
עיר בריאה
משתתפים:
.1ראש המועצה -ניסים גוזלן
.2מתאמת עיר בריאה ומנהלת לשכה -נטלי צ'רכי מסורי
.3מנהל מחלקת חינוך -גלעד גולדמן
.4י"ור ועדת חינוך ובריאות חברת מועצה מזרחי טלילה
להלן סיכום והמלצות הועדה-
.1המועצה המקומית חותרת לקידום ממשקי בריאות בכלל התחומים בדגש על מערכת החינוך
היישובית ,כחלק מתוכנית העל היישובית לעיר בריאה .2020
.2הוסכם כמטרה משותפת להפוך את כלל בתי הספר ביישוב באופן הדרגתי למקדמי כמתואר במצגת
המצורפת .
.3הפיכת בתי הספר למקדמי בריאות באופן רוחבי תאפשר:
א .קבלת כוכבי בריאות שלצידם מענק כספי כמפורט בנספחים .
ב .הצטרפות לתוכנית "אפשרי בריא" תוכנית לאומית לקידום חיים פעילים ובריאים בשיתוף משרד
הבריאות ,משרד החינוך התרבות והספורט.
.4בית ספר מקדם בריאות מתיישב עם חזון החינוך שקבעה לעצמה מועצת באר יעקב ועם חזון עיר
בריאה .המושג "בית ספר מקדם בריאות" מתייחס להיות המוסד מהות חינוכית ומודל חברתי ערכי.
.5סוכם כי מנהלי בתי הספר יעבירו תוכנית עבודה לשנת  2020המתייחסת למטרות הבאות:
תזונה נכונה ובריאהעידוד לפעילות גופניתעידוד לשתיית מים מרובה*מצ"ב תוכנית דוגמא בנספחים.
כל תוכנית תכלול יעדים אמצעים ופעולות.
את התוכנית יש להגיש במייל עד לתאריך  2.4.20ולא יאוחר מתאריך זה.
יש לכתב את נטלי צ'רכי מסורי ,מזרחי טלילה וגלעד גולדמן.
יובהר כי בתי ספר שלהם קיימת תוכנית עבודה וכוכבי בריאות יישלחו אף הם את התוכנית ובהתאמה
למטרות שצוינו.

.6סוכם כי שכבת ה' בכל בית ספר תהווה קבוצת מדגם התמלא שאלונים מהם נקבל תמונת מצב
בריאותית .השאלון שהעתקו מצ"ב בנספחים ,יועבר במספר מועדים מוסכמים ,כאשר
הראשון יועבר וימולא ידנית ,השני והשלישי יהיו דיגיטליים.
.7סוכם על בחינת אפשרות של הקמת צוותי נאמני בריאות על ידי תלמידי בתי הספר.
מצ"ב פירוט בחוברת המצ"ב כחלק וכתנאי להצטרפות ל"אפשרי בריא".
.8צויין כי בתי הספר תלמים וסביון קיבלו מעמד של בית ספר מקדם בריאות ,אי לכך יוכלו לחנוך בתי
ספר אחרים ביישוב באופן שיאפשר איגום משאבים ושפה יישובית אחידה.
 .9יצוין כי התכנית הנה בחירה.

לסיכום:
מבוקש ממנהלי בתי הספר
 .1לעבור על המצגת המצורפת וכן על חוברת הנספחים
 .2להכין ולשלוח תכניות עבודה בנושא בית ספר מקדם בריאות
 .3לתאם מול מקדמת בריאות יישובית מועדים לביצוע שאלון

