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קול קורא להכרה ולקבלת דרוג כבית ספר מקדמי בריאות
לקראת שנת הלימודים תשע"ה
רקע:
משרד החינוך בשיתוף משרד הבריאות מבקשים לעודד בתי ספר לפעול כמסגרות מקדמות בריאות,
ולקבל מעמד רשמי והכרה המעידים על כך .תהליך זה החל בשנת הלימודים תשע"א .
בית ספר מקדם בריאות הוא מודל חברתי ,המדגיש את המבנה הארגוני שלו תוך פיתוח הפרט,
שמירה על איכות חייו ועל בריאותו .בית הספר משמש תשתית לתהליך חינוכי המשלב את תחום
הבריאות כחלק מהותי בהוויה החינוכית ,החברתית והערכית .בית הספר הינו מסגרת המשפיעה על
העמדות ,תומכת ומקדמת התנהגות בריאה של הלומדים ,העובדים ובעלי התפקידים .
מבתי הספר נדרשת מחויבות מוצהרת להביא את קהילת בית הספר ליוזמה משותפת ליישום
התכנית ,שמטרתה עיצוב התנהגות בריאה וקידום הבריאות .על בית הספר לפתח תכנית רצף רב
שנתית המשולבת בתכנית הבית ספרית .תכנית זו תתבסס על מסמך הסטנדרטים לקידום בריאות
של משרד החינוך ותכלול :יעדים ,מטרות ,תכנים ,פעילויות ,מעקב והערכה.
בית ספר אשר יפעל על פי מדדי ההערכה המפורטים להלן יזכה להכרה כבית ספר מקדם בריאות
במ דרג כוכבי הבריאות בהתאם ליישום המדדים המחייבים ועל פי היקף ההטמעה ואיכותה.

תנאי סף הנדרשים להכרה ברמות השונות של ההטמעה או למעבר בין רמות המדרג:
המעבר בין רמות המדרג השונות מותנה באופי ,איכות ומידת הטמעת התחום ולא
במספר שנות הוותק והפעילות בתכנית.
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כוכב בריאות אחד
 .1מחויבות של מנהל בית הספר ,מוביל הבריאות והצוות החינוכי לשילוב תחום קידום
הבריאות בחזון ובתכנית השנתית הבית ספרית כמוגדר בנספח במטרה לעצב את דמות
הבוגר כבריא ואחראי לבריאותו.
 .2הקמת צוות היגוי בית ספרי והפעלתו כמוגדר בנספח ,אשר אחראי על פיתוח התכנית
ויישומה .פיתוח תכנית שנתית בית ספרית המשלבת קידום בריאות והטמעתה במהלך
השנה הראשונה לכניסה לתהליך .בתכנית משולב נושא הבריאות בלפחות שלושה תחומי
דעת ובלפחות שלוש שכבות גיל בבתי ספר יסודיים ,שכבה אחת בחט"ב ,שכבה אחת
בחטיבה עליונה ושתי שכבות גיל בבתי ספר שש שנתיים (עדיפות לשכבה אחת בחט"ב
ואחת בחטיבה עלינה).
 .3עמידה בקשר קבוע עם הצוות המחוזי.
 .4יצירת סביבה בית ספרית בריאה ,נקייה ובטוחה במבנה ,בכתות הלימוד ,במרחבים
הפתוחים ,במתקני השתייה ובשירותים ,תוך ניטור דרך קבע מקרי היפגעות  ,דיווח ויישום
לקחים.
על בית הספר לעמוד בכל תנאי הסף האמורים בסעיף זה !

שני כוכבי בריאות
 .1יישום התכנית הבית ספרית והרחבתה לכלל אוכלוסיית בית הספר ולשני תחומי דעת נוספים
(סה"כ לפחות חמישה תחומי דעת).
 .2קיום פעילויות לרווחת סגל בית הספר.
 .3הקמה והובלת מנהיגות תלמידים לתחום קידום בריאות.
 .4שילוב הורים וקהילה בפעילויות השונות במהלך השנה.
 .5פיתוח מקצועי :


השתלמות מוביל הבריאות בקידום בריאות בהיקף  30שעות לפחות בשנתיים
שקדמו למועד הבקשה.



הכשרה לצוות המוסד החינוכי במסגרת ההשתלמות המוסדית.

יובהר כי על מנת לזכות בדרוג זה על בית הספר לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים
בדרוג כוכב  9ובכל הסעיפים בדירוג זה במצטבר!
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שלושה כוכבי בריאות
 .1יציאה לקהילה הרחבה לפעילות משמעותית ,ארוכת טווח המקדמת את הבריאות
(לדוגמא :בגני ילדים מזינים ,בבתי ספר סמוכים ,בבתי אבות וכד')
 .2קיום פעולות לשיתוף הידע והניסיון להפצתו באחת משתי הדרכים הבאות:


חניכת בית ספר חדש המבקש להצטרף לתהליך ההכרה כבית ספר מקדם בריאות.



פיתוח ויישום דרכים להפצת הידע והניסיון למוסדות חינוך אחרים
בסעיף זה הבחירה תעשה בתאום מלא עם צוות ההדרכה המחוזי

 .3קיום תהליכי הערכה כחלק מהתכנית הבית ספרית .

יובהר כי על מנת לזכות בדרוג זה על בית הספר לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים
בדרוג כוכב  ,9כוכב  2ובכל הסעיפים בדירוג זה במצטבר!

משרד החינוך בשיתוף משרד הבריאות יסייעו לבתי הספר באמצעות צוותי ההדרכה במחוזות
ובלשכות הבריאות ,בתהליך פיתוח התכנית הבית ספרית ובהטמעתה ,בתהליך חניכת בתי הספר
החדשים ,בליווי מקצועי ,בהעשרה ובעדכון שוטף במידע ,בחומרי הדרכה ,בכנסים ובימי עיון .

משרד החינוך ומשרד הבריאות יעשו מאמץ לתקצוב בתי ספר מקדמי בריאות במדרגים השונים.
במידה וימצא התקציב לכך תשלח הודעה לבתי הספר שיגישו בקשה כמפורט במסמך זה ויזכו
להכרה.
יובהר כי בכל מקרה לא יינתן תקצוב לבתי ספר שלא יזכו להכרה ולא תתאפשר קבלת הכרה
מאוחרת מעבר ללוחות הזמנים האמורים במסמך זה .אין באמור לעיל משום התחייבות של המשרד
לתקצב בית ספר כלשהו והדבר מותנה בקיומו של תקציב מתאים לנושא.

*רחוב דבורה הנביאה * 2בנין לב רם* ירושלים  * 99999טל'02-5603451 02-5603220 :
פקס 02-5603469
e-mail : iritli@education.gov.il
קול קורא לבתי ספר מקדמי בריאות תשעה

תהליך ההכרה לקראת שנת הלימודים תשע"ד -תשע"ה
בתי ספר המעוניינים להגיש בקשה להכרה ודרוג על פי מדרג הכוכבים או לעבור לדרוג גבוה יותר
כמפורט במסמך זה מתבקשים לפעול על פי ההנחיות להלן:
 .1למלא את השאלון ומסמך הסטנדרטים לתחום הבריאות תשע"ד – תשע"ה כבית ספר מקדם
בריאות המצורף למסמך זה.
 .2לצרף את תכנית העבודה הבית ספרית בקידום בריאות לשנת הלימודים תשע"ד ותשע"ה
כולל אמנה/חזון בית ספרי ,תוצאות איתור צרכים במידה וקיים ,תיעוד פעילויות מיוחדות וכל
מסמך רלבנטי נוסף .בתהליך התכנון והכתיבה ניתן להיעזר בארגז הכלים להטמעת תחום
הבריאות המצורף למסמך זה.
 .3את הבקשה המלאה והמסמכים הנלווים יש להגיש לצוות החינוך לבריאות במחוז
רק בדוא"ל עד לתאריך :

 39במרץ  ,2294כ"ט אדר ב' תשע"ד בשעה 96.22
מחוז צפון  :נורית ברגר גיל nuritbe@education.gov.il
מחוז חיפה :אילנה עוז ilanaoz@education.gov.il
מחוז מרכז  :נורית בר יוסף nuritba@education.gov.il
מחוז ירושלים  :אתי דבש etidv@education.gov.il
מחוז תל אביב  :טלי קשתי talika@education.gov.il
מחוז דרום  :נורית ברדה nuritba2@education.gov.il
החינוך ההתיישבותי :ריטה סולברג ritas@kfar-olami.org.il
החינוך החרדי  :שרי כהן saracohen@education.gov.il

בכבוד רב,

עירית ליבנה
המפקחת על תחום הבריאות
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נספח
הגדרות:
מוביל בריאות
איש צוות בית הספר ,בעל כישורים ארגוניים ,ניהוליים ומקצועיים ,אשר עבר הכשרה והשתלמות
כהגדרתה במסמך זה (תחת הכותרת "פיתוח מקצועי ,הכשרה והעשרה") .מוביל הבריאות יפעל
בהיבט כוללני המשקף ראייה חינוכית רב מקצועית תוך הקפדה על תכנון וביצוע המדיניות הבית
ספרית המוצהרת לתחום הבריאות .הפעילות בתחום הבריאות תתקיים בהתאם להחלטות צוות
ההיגוי וכמענה לצרכים הקבועים והמשתנים של קהילתו.
מוביל הבריאות עומד בראש צוות ההיגוי ביחד עם מנהל בית הספר.
צוות היגוי בית ספרי
צוות בראשות מנהל בית הספר ומוביל הבריאות בו שותפים ופועלים מורים ,תלמידים והורים ובעלי
תפקידים נוספים :אחות ,נציגי קהילה.
צוות ההיגוי יפעל לגיבוש המדיניות ,לבניית תכנית שנתית בית ספרית ולהפעלתה על פי:
 .1איתור ומיפוי צרכים
 .2הגדרת יעדים ומטרות רב שנתיות
 .3זיהוי גורמי קהילה ,הגדרת תפקידם ומקומם בתכנית הבית ספרית
 .4תאום ,יישום ובקרה בין המקצועות ובעלי התפקידים
תכנית שנתית בית ספרית
תכנית רצף שנתית רב תחומית ,המבוססת על איתור צרכים ,שתפותח על ידי צוות ההיגוי בבית
הספר .על התוכנית לשלב ראייה חינוכית לקידום הבריאות .התכנית תכלול היבטי תוכן ,דרכי
התנהלות פעילויות שיגרה ואירועים מיוחדים .התכנית תלווה בתהליכי תיעוד והערכה של ההטמעה
ושל השגת היעדים המדידים.
נושאי חובה שיש לכלול בתכנית  :תזונה וחינוך תזונתי ,קיום שיגרת יום פעילה כחלק מאורח החיים
בבית הספר

בנוסף לשעורי החינוך הגופני ,רווחה נפשית ,היגיינה אישית וסביבתית ,מניעת

התנהגות סיכונית בתחומים השונים (כגון :אלכוהול ,סמים ,עישון ,מניעת אובדנות ,הפרעות אכילה,
בטיחות בדרכים ,חינוך למיניות).
נושאים נוספים שניתן לכלול בתכנית :סביבה -מחזור ,אויר ,מים ,רעש ,קרינה ונזקי שמש ,תרופות
וחומרים מסוכנים ,מחלות מידבקות ,מניעת היפגעות ,התמודדות עם מצבי לחץ ,עזרה ראשונה
והצלת חיים ,בריאות השן והיגיינת הפה ,רווחת בעלי חיים והקשרה לבריאות האדם ,תרומת אברים,
אתיקה בבריאות ,תקשורת ובריאות ,יציבה ,כינמת ועוד.
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פיתוח מקצועי  ,הכשרה והעשרה
תכני ההכשרה:
ההכשרה כוללת כלים להובלת שינוי ,תכנים ,התנסויות ,מסגרות מקדמות בריאות ,מרכיבי תכנון
לימודים לפיתוח תכנית שנתית בית ספרית ,הכרת מסמך הסטנדרטים ,הערכת תכניות בקידום
בריאות ,הכרת גורמים מסייעים בקהילה.
היקף ההכשרה :
למוביל הבריאות הבית ספרי –  30שעות לפחות בהשתלמות מטעם הפיקוח על הבריאות.
לצוות בית הספר – היקף שיקבע על פי החלטת מנהל /ת בית הספר כהשתלמות מוסדית ,באישור
הרפרנט המחוזי בחינוך לבריאות
מקומות ההכשרה:
השתלמויות הפיקוח על הבריאות במרכז ההשתלמויות בשלומי ,השתלמויות מתוקשבות במט"ח,
השתלמויות ייעודיות במרכזי פיסג"ה ,השתלמויות מוסדיות ייעודיות באישור הצוות המחוזי בחינוך
לבריאות
אוכלוסיית היעד:
כלל בתי הספר במערכת החינוך :בתי ספר יסודיים ,חטיבות ביניים וחטיבות עליונות במגזר היהודי
ובמגזר הלא יהודי ,בחינוך הממלכתי ,הממלכתי דתי ובחינוך המוכר שאינו רשמי.
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