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פרוטוקול ועדת היגוי מס'  - 3עיר בריאה
משתתפים:
ראש המועצה ניסים גוזלן
יו"ר ועדת חינוך חברת המועצה טלילה מזרחי
מנהלת לשכת ראש המועצה ומקדמת בריאות יישובית נטלי צ'רכי מסורי
מנהל מחלקת החינוך גלעד גולדמן
מנהלת גני הילדים ורד אברהמוף
נעדרים:
חבר המועצה – אבבה ניגוס
סגן ראש המועצה ומחזיק תיק חינוך  -מוטי פרנקו
סגן ראש המועצה מחזיק תיק שפ"ע – ג'קי גונגרדי
חברת המועצה  -שלומית שלסקי
מחזיק תיק הרווחה  -אבנר ברק
על סדר היום:
.1סקירת הנעשה במסגרת עיר בריאה מאז תחילת הקורונה
.2שינוי תוכנית עבודה הקיימת והתאמתה למציאות ימי הקורונה
 .3הערכות לקול קורא "אפשרי בריא " לקידום הפיכת בתי הספר וגני הילדים כמקדמי בריאות.

.1מצגת בריאות בימי קורונה – סקירה אודות העשייה בתחום הבריאות ,כושר קהילתי ,עידוד לתזונה
נכונה ,הסברה ,אכיפה ,קיום בדיקות קורונה מונגשות ועוד.

.2פירוט אודות השינויים שעברה תוכנית העבודה לשנת  2019-20כפי שאושרה בועדת ההיגוי
בעקבות הקורונה .מדובר בעיקר למעבר של פעילויות פיזיות לזום .תכנית נאמני בריאות בבתי הספר
ירדה מהפרק כיוון שאין למידה פיזית סדירה בבתי הספר.

.3קול קורא אפשרי בריא – בכוונת המועצה להגיש תכנית עבודה במסגרת הקול הקורא של
אפשריבריא .זוהי השנה הראשונה בה הדבר מתאפשר למועצה תודות למנוי מקדמת בריאות
והסמכתה בקורס של רשת ערים בריאות .תכנית העבודה תשלב שיתופי פעולה עם מגוון מחלקות
המועצה ותתמקד בתזונה בריאה,פעילות גופנית ,מניעת עישון ואוכלוסיות בסיכון .עם גיבוש תכנית
העבודה היא תוצג בועדה נוספת.

החלטות הועדה להלן :
 .1מועצת באר יעקב והעומד בראשה רואה בחינוך ובבריאות שני תחומים השזורים זה בזה .אי לכך
יש להטמיע את מונח "הבריאות" על כל היבטיו בדגש על תזונה נכונה ,פעילות גופנית ואיכות סביבה
במסגרות חינוכיות ובכלל זה גנים ובתי ספר.
.2מקדמת הבריאות היישובית בשיתוף יו"ר הוועדה ,מנהלת גני הילדים ומפקחת גני הילדים יגבשו
תכנית רוחבית לקידום גני הילדים ביישוב והפיכתם למקדמי בריאות על פי קריטריונים שייקבעו.
.3מקדמת הבריאות היישובית תקיים פגישות עבודה עם מנהלי המחלקות השונות על מנת לבנות
תכנית עבודה כוללת רוחבית לפעילות עיר בריאה במועצה תוך איגום משאבים ומטרות כשבראש
התכנית חתירה למצויינות ,עידוד פעילות גופנית ותזונה בריאה והתייחסות לקבוצות סיכון.

כתבה :מקדמת בריאות יישובית

