
 
 

 5369קול קורא 

K002 

 הצהרה והתחייבות ראש רשות וגזבר לקיום תנאים, הוראות והנחיות

 

זאת ב יםמתחייבמצהירים ו המקומית ______________)להלן ה"רשות"(,הרשות  וגזברראש  ו הח"מ,אנ
 על החתום:  נולקיים את כל התנאים, ההוראות וההנחיות המפורטים בכתב הבקשה והתחייבות זה ולראיה בא

 
 תאריך_________ חתימה _________ שם _____________ראש הרשות: 

 
 תאריך_________ חתימה _________ שם _____________הרשות:  גזבר

 
-הבריאות )להלן משרד הנחיותל בהתאםלקיימה  ,ברשות "אפשריבריא בעיר" המיזםאת להוביל  .1

 .המשרד(

 מצהירים: ו מתחייבים אות אנובנושא מתאם הברי .2

היקף של חצי משרה שנה שקדמה לשנת התמיכה, בבלפחות מתאם בריאות הועסק ברשות כי  2.1

 לפחות. 

, בריאות הציבור, מדיניות הבריאותמתחומי במקצוע לפחות מתאם הבריאות בעל תואר ראשון כי  2.2

ציבורית, מנהל ציבורי, ניהול מלכ"רים, מנהל עסקים, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, עבודה 

סוציאלית, חינוך גופני, תזונה. על התואר להיות מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או ע"י האגף 

 להערכת תארים. 

ו ריכוז פרויקטים קהילתיים ו/או ניסיון של שנתיים לפחות בניהול אמתאם הבריאות בעל כי  2.6

 ים שונים מתוך הרשות או מחוצה לה.בשיתוף שלושה גורמ לקידום בריאות

מתאם בריאות בהיקף של חצי משרה לפחות לצורך ניהול וביצוע המיזם   להמשיך להעסיק 2.2

 ברשות.  

 מצהירים:מתחייבים ובנושא ועדת היגוי אנו  .6

  .קידום בריאותנושא ועדת היגוי פעילה בקיומה של על  6.1

  .למועד בקשת התמיכהחודשים שקדמו  12-בהתכנסה פעמיים לפחות כי הועדה  6.2

/ או חבר מועצה או מנכ"לעמד בראש הועדה ראש הרשות  החודשים האחרונים 12 -כי במהלך ב 6.6

  מזכיר הרשות.

גורמים הבאים: מבין ה 6השתתפו בועדה מתאם הבריאות ולפחות החודשים האחרונים  12 -ב 6.2

 ת חינוך, בריאות, רווחה וספורט. נציג תושבים, מנהל מחלק

ם זה, יהיו בהרכב של ישיבות ועדת ההיגוי שיתקיימו כחלק מהצטרפות למיזכי מתחייבים  6.9

, וכן יוזמנו בנוסף, לפחות, הנציגים הבאים: מקדם הבריאות מלשכת לפחות הנציגים לעיל

ספורט ומדריכה אזורית של משרד הבריאות המחוזית, מפקח מחוזי של משרד התרבות וה

 החינוך.

שאי תזונה בריאה ופעילות בנושא קידום בריאות או בנו 2112לשנת  עבודהתכנית  כי קיימתמצהירים  .2

 עדכנית ונכונה. תכנית העבודה י וכגופנית, 

ליום  יםומדויק ניםנכושמולא " בעיר שאלון מדדי אפשריבריא"כי כל המידע והנתונים במצהירים  .9

 מילוי השאלון.  



 
 

 כחלק מהצטרפות למיזם מתחייבים: .3

תכניות בנושא  .בעל תעודת רישוי /תתכניות בנושא תזונה ומזון ייערכו במעורבות תזונאיכי  3.1

הדרכה והכשרה בנושאי אורח חיים פעיל יערכו במעורבות בעל תואר בחינוך גופני החל ממועד 

 . מיזםההצטרפות ל

להגדיל את שיעור בתי הספר מקדמי בריאות ולעמוד ביעדי משרד החינוך בנושא בתי ספר  3.2

 מקדמי בריאות. 

העוסקים בהזנה ובטיחות מזון ובפעילות משרד החינוך  ם שליחוזרהו לעמוד בהוראות הדינים 3.6

 תוך שנה מיום פרסומם. , גופנית

ככל וקיים, קישור לאתר התוכנית אפשריבריא עד חודשיים  ,לפרסם באתר האינטרנט של הרשות 3.2

 . מיזםמיום ההצטרפות ל

 : אנו מתחייבים ניהול המיזם ברשותבנושא  .7

או מתאם בריאות אחר שקבעה ריא ברשות יהיה מתאם הבריאות הנ"ל כי מנהל המיזם אפשריב 7.1

 .  ת בכל התנאים של מתאם בריאותהרשות ובתנאי שהוא עומד לפחו

על פי דרישות  כפי שיקבע מיזםשל הובפגישות מפגשים ישתתף בימי עיון, ב המיזם מנהלכי  7.2

 המשרד. 

ל יישום הפעילויות ברשות על פי קריטריונים ולו"ז ודיווח ע בקרהיבצע מעקב  מנהל המיזםכי  7.6

 על פי דרישות המשרד. כפי שיקבע

המשרד או מי מטעמו באופן קבוע, לרבות באמצעות עדכונים תקשורת עם יקיים  מנהל המיזםכי  7.2

 בדואר אלקטרוני ובטלפון. 

  -עבודה לתמיכה  תכניתל )מסמך "פורמט בנושא התכנית המפורטת שהוגשה לבקשת תמיכה .2

את המשרד, ולבצע בהתאם לאישור סופי שיתקבל מ אנו מצהירים לקיימהבעיר"(  אפשריבריא

 .   ע"י המשרד שינויים שידרשוהתיקונים וה

 מתחייבים לעמוד בתנאים הנוספים הבאים:  .5

לציין בכל פעילות הסברה ופרסום של הפרויקטים שזכו לתמיכת המשרד, ובכל מקום בו מופיע  5.1

סמל הרשות בהקשר של מיזם זה, שהם נעשו בסיוע משרד הבריאות ובמסגרת המיזם 

 אפשריבריא בעיר. 

לוגו משרד הבריאות ולוגו אפשריבריא או לוגו להוסיף לכל חומרי ההסברה והפרסום את  5.2

ותוך  ידי המשרד, לאחר קבלת אישור מנציג המשרד;-אפשריבריא שיעוצב עם שם הרשות על

 הקפדה על הפרדה ברורה בין לוגו המשרד ולוגו אפשריבריא לבין סמלי גופים חיצוניים.

 
 תאריך_________ חתימה _________ שם _____________ראש הרשות: 

 
 

 תאריך_________ חתימה _________ שם _____________גזבר הרשות: 
 


