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קול קורא להכרה ולקבלת דרוג כבית ספר מקדם בריאות
תש"ף
מערכת החינוך נרתמה לעשייה חינוכית מעמיקה ומשמעותית שמטרתה עיצוב התנהגות בריאה בקרב
תלמידים מורים ,מנהלים והורים.
במסגרת שיתופי הפעולה בין משרד החינוך לבין משרד הבריאות ,הוגדר יעד משותף רב שנתי בו עד
שנת  2020יפעלו כל מוסדות החינוך כמקדמי בריאות במסגרת התכנית הלאומית " אֶ ְפ ָׁש ִריבָׁ ִריא".
בית ספר מקדם בריאות הינו מהות חינוכית ומודל חברתי ערכי ,החורת על דגלו הטמעת הרגלים
בריאים בקרב קהיליית בית הספר .בית הספר משמש תשתית לתהליך חינוכי המשלב את תחום
הבריאות כחלק מהותי בהוויה החינוכית ,החברתית והערכית.
גם אנחנו רוצים להיות בית ספר מקדם בריאות!

תהליך הכרה כבית ספר מקדם בריאות:
הפעולות הבאות מתייחסות הן לבתי ספר שמוגדרים כבר כמקדמי בריאות ומעוניינים
להמשיך ולקבל הכרה במדרג הקיים או לעדכן מדרג אחר והן לבתי ספר שמעוניינים
להצטרף לתוכנית.
 .1יש למלא טופס הצטרפות לצורך הכרה כבי"ס מקדם בריאות לפי החלוקה למחוזות:

טופס רישום למחוז צפון
טופס רישום למחוז חיפה
טופס רישום למחוז מרכז
טופס רישום למחוז תל אביב
טופס רישום למחוז ירושלים
טופס רישום למחוז דרום
טופס רישום למחוז חרדי
טופס רישום למחוז התישבותי



הטופס להצטרפות יהיה פתוח עד ז' בשבט תש"ף 2 ,פברואר .2020
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 .2לאחר מילוי טופס בקשת ההצטרפות יש ליצור קשר עם צוות קידום הבריאות במחוז.
.3לאחר מילוי טופס בקשת ההצטרפות לתכנית (סעיף  ,)1יש לשלוח טופס נוסף אשר
יפורסם למנהלי בתי הספר .טופס זה  ,הטופס לקבלת הכרה יהיה פתוח בין התאריכים ח'
בשבט תש"ף  -כ"ב ניסן תש"ף 3 ,פברואר –  16אפריל.2020 ,
בטופס זה תצורף תכנית העבודה השנתית הבית ספרית שתכלול מטרות ,יעדים ,תכנים,
פעילויות ,מעקב והערכה וכן הצהרת מנהל.
בתהליך התכנון והכתיבה ניתן להיעזר בטבלת שלד לכתיבת תכנית עבודה.



ככול שיוקצה תקציב כתמריץ לבתי ספר מקדמי בריאות ,משרד החינוך יתקצב את
בתי הספר שיוכרו כמקדמי בריאות בהתאם לקריטריונים לתקצוב בתי ספר מקדמי
בריאות.



בית ספר יקבל תמריץ כספי רק במידה ופעל על פי השלבים המצוינים מעלה.

עשייה חינוכית משמעותית מקדמת בריאות
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נספח לקול הקורא

תנאי סף הנדרשים להכרה ברמות השונות של ההטמעה או למעבר בין רמות
המדרג:
המעבר בין רמות המדרג השונות מותנה באופי ,באיכות ובמידת הטמעת התחום ולא
בוותק בתכנית.
קריטריונים להכרה בכוכב בריאות אחד
 .1מחויבות של מנהל בית הספר
 .2מינוי מוביל הבריאות והקמת צוות היגוי בית ספרי והפעלתו כמוגדר בנספח ,אשר אחראי על
פיתוח התכנית ויישומה.
 .3פיתוח תכנית שנתית בית ספרית ,בתחום קידום בריאות ,במטרה לעצב את דמות הבוגר
כאחראי לבריאותו והטמעת התכנית במהלך השנה הראשונה לכניסה לתהליך .בתכנית ישולב
נושא הבריאות בתחומי דעת שונים במספר שכבות גיל
 .4יצירת סביבה בית ספרית בריאה ,נקייה ובטוחה במבנה ,בכתות הלימוד ,במרחבים הפתוחים,
במתקני השתייה ובשירותים ,תוך ניטור דרך קבע של מפגעים ,דיווח ויישום לקחים.
 .5פיתוח סביבה פיסית וחינוכית המעודדת התנהגות תזונתית בריאה ומגוונת התואמת את
ההנחיות של משרד החינוך כפי שמפורטות בחוזר המנכ"ל כולל מכירת מזון בקיוסקים ומכונות
לממכר משקאות ומזון.
 .6ביצוע פעילות גופנית נוספת במסגרת יום הלימודים -למשך  90דקות בשבוע בנוסף ל  2שיעורי
חינוך גופני ועידוד הגברת הפעילות הגופנית בשעות הפנאי ,הליכה או רכיבה על אופניים
לבית הספר.
 .7יידוע של כלל ההורים על הצטרפות בית הספר לתכנית ושילובם באמצעים שונים בתהליך.
 .8בית הספר מהווה סביבה בריאה ,נעימה ובטוחה ומתמיד לטפח את סביבתו כדי לאפשר אימוץ
התנהגויות בריאות.
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קריטריונים להכרה בשני כוכבי בריאות
קיום כלל התבחינים הנ"ל ובנוסף :
 .9מוביל הבריאות השתתף בפיתוח המקצועי המאושר על ידי הפיקוח על הבריאות.
 .10צוות בית הספר קיבל העשרה בתחום קידום הבריאות
 .11בבית הספר פועלת מנהיגות צעירה השותפה להובלת תחום הבריאות.

קריטריונים להכרה בשלושה כוכבי בריאות
קיום כלל התבחינים הנ"ל ובנוסף:

 .12בית הספר חונך בית ספר אחר בתחום הבריאות ומסייע לו לפעול כמקדם בריאות

קריטריונים להכרה "מקדם בריאות מתמיד"
קיום כלל התבחינים ובנוסף אחד או יותר מהאפשריות -
* בית הספר חנך שלושה בתי ספר במשך שלוש שנים וסייע להם בקבלת ההכרה כבתי ספר מקדמי
בריאות.
* בית הספר מקיים פעילות קהילתית בעלת משמעות בהיקפה לאוכלוסיה המשתתפת בה במשך שתי
שנות לימוד לפחות (בתנועת נוער/במועדון קהילתי/במסגרת קהילתית לאוכלוסיה בוגרת וכו').
* ב ית הספר מפיץ ידע ועשייה באמצעות אתר בת הספר/מפיץ מידעון (יש לשלוח קישור).

בכבוד רב,

עירית ליבנה
המפקחת על תחום הבריאות
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